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 باشد.می 1041 سالماه  آبان9 لغایت  ماه مهرماه 52
گاه علوم زپشکیهب    توانند جهت ثبت انممتقاضیان می   زری مراجعه نمایند. هب آردس   هوشمند وب سایت دانش

http://vums.ac.ir 
 

 

 

 

 

 

 

اصول و مبانی مدیریت "ارائه دو واحد درس فراخوان  دومین

های ها/ دانشکدهویژه دانشجویان دانشگاه " و بالیاخطر حوادث 

 علوم پزشکی سراسر کشور  

 

 3، تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه یکم، پالک هوشمندآدرس: دانشگاه علوم پزشکی 

 (916و  911داخلی:  41134تلفن:  ،موزشیو خدمات آ 906داخلی:  فنی، ) خدمات پشتیبانی  41134تلفن: 

http://vums.ac.ir 
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 مقدمه

ریازی وهفتمین جلسه شورای عاایی برناماه هفتاد مصوبه استناد به با هوشمند دانشگاه علوم پزشکی

 بارای "اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بالیا "دو واحد درس فراخوان دوم  ،علوم پزشکی

بارای دانشاجویان در مطاا    ،پزشکی به صاورت درس پایاه اجبااری  علوم هایرشته دانشجویان

ایملا  ییار ایرانای باه صاورت باینتحصیالت تکمیلی به صورت کمبود یا جبرانای و دانشاجویان 

 نماید.به شرح زیر ارائه میاختیاری 

 بازه زمانی ثبت نام

  . باشدمی 1401سال  ماه آبان 6یغایتماه  مهر 62 از بازه زمانی ثبت نام 

 نامنحوه ثبت 

پزشاکی وب ساایت دانشاگاه علاوم  یینک ثبت ناام در از  ریق ثبت نام دانشجویان صرفاً به صورت اینترنتی و 

 انجام خواهد شد.  http://vums.ac.irبه آدرس هوشمند

 و مدارک الزم  نامثبتنحوه 

که در وب سایت ثبت ناام  " اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بالیا " درس فرم تطاضای تکمی . 1

  باشد. میدر دسترس 

 کشور  سراسر علوم پزشکی ایهدانشکده/ دانشگاه موزشاداره ک  آنامه از معرفی تصویربارگذاری  .6

 کپی کارت ملیتصویر  بارگذاری . 3

  3*4ک قطعه عکس یتصویر اسکن بارگذاری  . 4

پارداز شهریه واحاد انتااابی جهات دانشاجویان دانشاگاه آزاد اساالمی و ساایر دانشاجویان شاهریهپرداخت . 2

  از  ریق سامانه ثبت نام به صورت اینترنتیهای علوم پزشکی سراسر کشور / دانشکدهدانشگاه
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ثبت نام دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشاور در قایاد دانشاجوی میهماان  باق آئاین ناماه  -9

 مصوب میهمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

ی گردد و باه صاورت ا العیاه کالس های مجازی در سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار م -1

 خواهد شد.در سایت دانشگاه اعالم 

 

 تقویم آموزشی

 

 واحد درسی شهریه 

 گردد: طبق جدول زیر از متقاضیان اخذ می واحد درسیشهریه 

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی و سایر دانشجویان 

  شهریه پرداز

 کلیه دانشجویان  

 ای علوم پزشکی کشورهدانشگاه
 

 ردیف نوع درس

در قالب دانشجوی  ریال 5025755

میهمان طبق آئین نامه 

 میهمانی

اصول و مبانی مدیریت خطر 

 حوادث و بالیا
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 ردیف عنوان تقویم آموزشی

 1 انتخاب واحد 1051 سالآبان  9مهرماه ماه لغایت 75

 7 مجازی شروع کالس 1051آبان ماه سال  10

 3 مجازی   تاریخ پایان کالس 1051بهمن ماه  9

 0 زمون الکترونیکی تاریخ آ 1051بهمن ماه  11

علوم  های/ دانشکدهاعالم نمرات به دانشگاه 1051دهه آخر بهمن ماه 

 پزشکی کشور
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