راهنمای ثبت نام و
پرداخت شهریه دوره پودمانی
آموزش پزشکی خانواده

فهرست :

مقدمه و توصیف دوره

آدرس سامانه ثبت نام :
http://register.vums.ac.ir

تاریخ ثبت نام و مدارک مورد نیاز

نحوه ثبت نام در سامانه و پرداخت
 ONLINEشهریه
راهنمای انتخاب واحد پودمان ها

دریافت کد رهگیری و بازیابی گذرواژه

دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در دوره پودمان آموزش مجازی پزشکی خانواده :

با امید به موفقیت شما دان شجوی محترم ،درخوا ست شرکت در دوره پودمان آموزش مجازی پز شکی خانواده از طریق سامانه
ثبت نام آنالین دانشگاه علوم پزشکی مجازی به آدرس  http://register.vums.ac.irانجام خواهد شد.
 متقاضیان محترم دقت فرمایید قبل از شروع ثبت نام بایستی فایل شیوه نامه و فایل راهنمای ثبت نام را به دقت مطالعه فرمایید.

توصیف کوتاهی از دوره :

ص صین آن ،از سطح اول ارائه خدمات ،مراقبتهای
ر شته پز شکی خانواده از ر شته های تخ ص صی بالینی پز شکی ا ست که متخ ّ
سالالالالمت را به تالالالورت امت و ممتد به افراد ،خانواده و امعه تحت پوشالالالي ارائه مینمایند .فراگیران پس از طی پودمانهای آنالین،
تجارب یادگیری را به تورت ارائه خدمات مراقبت سرپایی در فیلد (فعالیت در مراکز خدمات امت سالمت  )CCHSکسب مینمایند.
این فراخوان در راستای ذب دانشجو برای این برنامه تدوین شده است .دوره پودمانی کوتاه مدت مجازی پزشکی خانواده دارای پنج
پودمان به شرح ذیل می باشد:
 :Iمبانی مراقبت خانواده
 :IIمراقبت از نوزادان و کودکان
 :IIIمراقبت های نو وانی ،وانی و میانساالن
 :IVمراقبت های بزرگسالی و سالمندی
 :Vبهداشت باروری و مراقبتهای دوران بارداری
طول مدت دوره:
طول مدت کل این برنامه پودمانی حداقل  6ماه و حداکثر  12ماه است.
فراگیران میتوانند پودمانهای  1تا  5را به تالالالورت اختیاری انتخاب نمایند و در هر تالالالورت بایسالالالتی همه پودمانها در یک بازه زمانی
حداقل  6ماه و حداکثر  12ماه طی نماید .در هنگام انتخاب پودمانها الزامی به رعایت ترتیب آنها و ود ندارد.
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تاریخ ثبت نام

تاریخ شروع ثبت نام از تاریخ  98/02/01لغایت 98/02/20می باشد.
جدول زمانی طی مراحل پودمان ها

(پودمان ها براساس اولویت های انتخابی شما و دربازه زمانی به شرح ذیل در سامانه نوید قابل دسترس خواهد بود)
تاریخ شروع پودمان در سامانه نوید

تاریخ پایان پودمان

98/04/01

98/05/05

98/05/06

98/06/10

98/06/11

98/07/15

98/07/16

98/08/22

98/08/23

98/09/29

98/09/30

98/12/05

98/12/06

99/01/12

99/01/13

99/02/17

99/02/18

99/03/22

99/03/23

99/04/27

99/04/28

99/06/01

99/06/02

99/07/06
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مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

با نگاهی به فهرست زیر می توانید مطمن شوید همه مدارك الزم برای ثبت نام را آماده کرده اید.
توجه فرمایید در محل های تعیین شده برای پیوست کردن مدارک تنها مدرک مورد درخواست پیوست شود.

 -1عکس پرسنلی (ابعاد عکس  4*3بدون حاشیه اضافی باشد و تصویر بایستی تمام رخ باشد)
 -2تصویر اسکن شده کارت ملی
 -3تصویر اسکن شده کارت عضویت نظام پزشکی
 -4اسکن گواهی اشتغال شامل حکم کارگزینی یا قرارداد استخدامی
 -5اسکن گواهی اشتغال درتورت فعالیت درحیطه پزشک خانواده شهری یا روستایی
 -6اسکن کارت دانشجویی هت داوطلبان دستیار پزشکی خانواده
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ثبت نام در سامانه:

متقاضیان پس از مرا عه به سامانه ثبت نام طبق تصویر ذیل بایستی بر روی عنوان دوره های آموزشی کلیک نموده و با
تو ه به وا دین شرایط ثبت نام که در فرم فراخوان اعالم شده است دوره را انتخاب و کلیک نمایید و به تورت خودکار
به تفحه ی ثبت نام برای انجام مراحل ثبت اطالعات کاربری هدایت خواهید شد.

انتخاب دوره واجد شرایط از قسمت دوره های آموزشی

فرم ثبت نام دوره مجازی پودمان پزشک خانواده
 -1نام:
 -2نام خانوادگی :
 -3جنسیت  :زن ☐ مرد ☐
 -4کد ملی:
 -5شماره عضویت نظام پزشکی :
 -6شماره تلفن همراه :
 -7شماره تلفن ثابت:
 -8پست اکترونیک :
 -9آدرس پستی:
 -10دانشگاه علوم پزشکی محل اشتغال:
 -11سمت یا پست سازمانی:
 -12انتخاب و اولویت بندی پودمان ها ( :در این قسمت می توانید پودمان ها را بدون رعایت ترتیب اولویت بندی نمایید).
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 تکمیل موارد ستاره دار در فرم ثبت نام برای ادامه مراحل ثبت نام الزامی است.


برای ورود اطالعات فارسی آرایش کیبورد خود را به فارسی تنظیم نمائید.

 در ثبت اطالعات بصالالورت تالالحیح و معتبر دقت فرمایید .اطالعات و مدارك ثبت شالالده مورد ارزیابی قرار خواهد
کدملی و پسالالالت الکترونیک و مدارك ،ثبت نام نهایی و

گرفت و درتالالالورت معتبر نبودن اطالعات به خصالالالو
پذیرش شما کامل نخواهد بود.


هت دسالالترسالالی به  LMSنوید ،شالالناسالاله کاربری و رمز عبور شالالما بر اسالالاس ایمیل و کد ملی درج شالالده از طریق
پیامک برای شما ارسال خواهد شد.

 ن سبت به درج ت صاویر مدارك ذکر شده در باال اقدام نموده و دقت فرمایید تمام مدارك خوا سته شده با موفقیت
آپلود شود.

!!!

دقت فرمایید اولویت های تعیین شالالالده به هین عنوان پس از تایید قابل تغییر نخواهد بود و مبنای گذراندن دوره های

پودمان در  LMSنوید براساس همین اولویت های ثبت شده می باشد.
 پس از ثبت تمامی موارد نسبت به ذخیره اطالعات اقدام نمایید.الزم به ذکر است کدرهگیری شما تا زمانی که شهریه
را پرداخت نکرده اید تادر نخواهد شد و ثبت نام شما تایید شده نمی باشد.
پرداخت شهریه


شهریه این دوره بر اساس دول زیر از داوطلبان اخذ میگردد.
 میزان شهریه اخذ شده از

داوطلبان

دانشجو (به ریال)
ک ارتبککم

 -1پزشککککعککمی که
انشککهم همح کل م پزشککع
خمن ا

ر نظمم سککک

ت انزق ار ادن

ککم

کز ای پزشکک

دک الا ی

دم نقاشکککم انقد

هشم ق

زا

هزار

هشم ق لاير

ر ش نق.
خمن ا

ر مض تر کککاگ ر انشکککهم همح کل م

ش ر

پزشکککعمی که
پزشکککع

شکک ر ارنق

ر مض مهککی

ع ي لش رشککک ر اشکککم مض اشکککم

 .2سکککمامرای پزشکککع
پزشع

اسککککمیککقا

د دیار ا ح

ی

1.812.800

شککک ر نقارنق

را ط اسکککمیقا
ت انزق

دیار ا ح م انشکککهم همح کل م

صککک را ا

لز دزا

ر ادن

ر شکککی ع

18.128.000
هجق

نهمدزق.
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الا ی

دع ق

هشع هزار لاير

اسع

نحوه پرداخت در سامانه (درگاه مالی دانشگاه) :
پس از ثبت اطالعات بایسالالتی نسالالبت به پرداخت شالالهریه اقدام نمایید لذا گزینه پرداخت شالالهریه را از قسالالمت پایین تالالفحه
کلیک نمایید و پرداخت اینترنتی را انجام دهید و در نهایت از کد رهگیری داده شالالالده یک پرینت تهیه کرده و برای خود
نگهداری نمایید.

دریافت کد رهگیری و بازیابی گذرواژه

الزم به ذکر اسالت ،پس از ارسالال موفقیتآمیز فرم ثبت نام تکمیل شالده در سالامانه،کد رهگیری داده خواهد
شالالالد و درتالالالورت عدم دریافت کدرهگیری ثبت نام شالالالما با موفقیت انجام نشالالالده اسالالالت و برای پیگیری
درخواست شما ،داشتن این کد رهگیری ضروری است.
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در صورت عدم موفقیت هنگام ثبت و طی مراحل ثبت نام و عدم دریافت کدرهگیری لطفا از طریق ذیل اقدام نمایید:

 ابتدا مجدد وارد تفحه نسخت سامانه ثبت نام شوید و از منو قرمز رنگ باالی تفحه ،گزینه پیگیری ثبت
نام را کلیک نمایید تا پنجره ای مطابق شکل ذیل برای شما نمایي داده شود .سپس در انتهای فرم بر روی
گزینه کد رهگیری را فراموش کرده ام کلیک نمایید.

پیگیری ثبت نام

کد رهگیری را فراموش کرده ام

 در تفحه بعد از لی ست ر شته های آموز شی  ،عنوان دوره های آموز شی و از لی ست دوره :عنوان دوره پودمانی
پزشالالکی خانواده را انتخاب نموده و موارد خواسالالته شالالده را تکمیل فرمائید .در مرحله بعد کدرهگیری به پسالالت
الکترونیک شما ارسال خواهد شد .سپس می توانید مجدد وارد سامانه شده و عملیات ویرایي و تکمیل مراحل
ثبت نام را انجام دهید.



اسالالامی پذیرفته شالالدگان نهایی پس از بررسالالیهای الزم ،از طریق وب سالالایت دانشالالگاه علوم پزشالالکی مجازی اعالم
میشود.

با آرزوی موفقیت – معاونت امور دانشگاهی
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