
 

 

 

  

 
 

 

 

9911دیماه   

 ;محترم فراگیر شما موفقیت به امید با

 .فرمایید مطالعه دقت با را نام ثبت راهنمای فایلمی بایست  نام ثبت شروع از قبل فرمایید توجه محترم متقاضیان

 پزشکی علوم دانشگاه نام آنالین ثبت سامانهانفورماتیک پرستاری به  مجازی پودمانی دوره در جهت تکمیل فرم درخواست شرکت

 وارد شوید. http://register.vums.ac.ir آدرس به مجازی

 

 

 شرکتو  نام ثبت راهنمای

 انفورماتیک پرستاریمقدماتی  پودمانی دوره در 
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 : دوره مختصر توصیف

انفورماتیک پرستاری با هدف ارتقای صالحیت های پرستار انفورماتیک ویژه پرستاران طراحی شده است. پودمانی دوره 

با گذراندن این دوره، پرستاران در تمامی حیطه های حرفه ای در بکارگیری مفید ابزارهای انفورماتیک در راستای 

ضر در سه پودمان شامل سطوح مقدماتی، متوسط و ارتقای کیفیت پیامد مراقبت توانمندتر خواهند شد. دوره پودمانی حا

پیشرفته ارائه می گردد. در حال حاضر پودمان مقدماتی آماده جذب فراگیر است. پس از تکمیل پودمان مقدماتی و 

موفقیت در ارزشیابی آن، فراگیران می توانند در صورت تمایل در پودمان بعدی شرکت نمایند. موفقیت در هر پودمان 

می توانند در ازمون  با موفقیت بگذرانندصدور گواهی همان دوره می گردد. فراگیرانی که هر سه پودمان را منجر به 

الکترونیکی سنجش صالحیت انفورماتیک پرستاری شرکت نموده و گواهی صالحیت انفورماتیک پرستاری کسب 

  نمایند. این آزمون در سال دو بار برگزار می گردد.

 از بازآموزی و گواهی معتبر می باشد.این دوره دارای امتی  

 داشت نخواهد حضور به نیازی و بوده مجازی و الکترونیکی آموزش صورت به محتواها 

 گردد می ارائه تکمیلی آموزشی،جزوات تصویری-صوتی های فایل قالب محتواهای آموزشی در. 

 .دسترسی به محتوای آموزشی در هر ساعت از شبانه روز امکان پذیر است 

 مخاطبین این دوره:

اعضاء هیات علمی گروه پرستاری، تمامی دارندگان مدرک معتبر کارشناسی پرستاری و مقاطع باالتر، دانشجویان 

درمانی می توانند در این دوره -تحصیالت تکمیلی رشته پرستاری و پرستاران شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی

 شرکت نمایند

 مقدماتی:تاریخ ثبت نام دوره 
 71/00/0311الی  72/01/0311

 دوره مقدماتی: طول
 ماه  6تا  3

 شروع دوره:

82/99/9911 
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 دوره: شهریه
 ریال  4،416،411

 شهریه دانشجویی :
 ریال 7،643،041 

 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:

 .اید کرده آماده را نام ثبت برای الزم مدارک همه شوید مطمن توانید می زیر فهرست به نگاهی با

 .شود پیوست درخواست مورد مدرک تنها مدارک کردن پیوست برای شده تعیین های محل در فرمایید توجه

 )باشد رخ تمام بایستی تصویر و باشد اضافی حاشیه بدون 4 * 3 عکس ابعاد( پرسنلی عکس -1

 ملی کارت اسکن  -2

 صورت شاغل بودن(استخدامی )در  قرارداد یا کارگزینی حکم شامل اشتغال گواهی اسکن -3

 اسکن مدرک تحصیلی  -4

 دانشجوی تحصیالت تکمیلی  داوطلبان دانشجویی کارت اسکن -5

 :سامانه در نام نحوه ثبت

 واجدین توجه به با و نموده کلیک آموزشی های دوره عنوان روی بر ذیل تصویر طبق نام ثبت سامانه به مراجعه از پس

 بصورتثبت نام،  مراحل انجام براینموده تا  انتخاب را دوره است شده اعالم فراخوان فرم در که نام ثبت شرایط

 شوید. هدایت نام ثبت صفحه ی به خودکار
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فرمنمونه  دوره مقدماتی -انفورماتیک پرستاری مجازی پودمانی دوره نام ثبت   

 :نام  -9

 : خانوادگی نام -8

 ☐زن          ☐ مرد : جنسیت -9

 :ملی کد -4

 : همراه تلفن شماره -5

 :ثابت تلفن شماره -6

 : الکترونیک پست -7

 :پستی آدرس -2

 :/محل تحصیلاشتغال محل پزشکی علوم دانشگاه -1

 :سازمانی پست یا سمت -91

 دانشجو:      می باشم/نمی باشم -99

 

 است الزامی نام ثبت مراحل ادامه برای نام ثبت فرم در دار ستاره موارد تکمیل. 

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

 و خواهد گرفت قرار ارزیابی مورد ثبت مدارک و اطالعات .فرمایید دقت معتبر و بصورصحیح اطالعات ثبت در 

 نخواهد کامل شما نهایی نام ثبت مدارک، و الکترونیک پست و کدملی خصوص به اطالعات نبودن معتبر درصورت

 . بود

  جهت دسترسی به محیط آموزشیLMS ،شده  درج ملی کد و ایمیل اساس بر شما عبور رمز و کاربری شناسه نوید

 .شد خواهد ارسال شما برای طریق پیامک و شماره موبایل از

 موفقیت  با شده خواسته مدارک تمام فرمایید دقت و نموده اقدام باال در شده ذکر مدارک تصاویر درج به نسبت

 .شود آپلود

 که زمانی تا شما کدرهگیری است ذکر به الزم .نمایید اقدام اطالعات ذخیره به نسبت موارد تمامی ثبت از پس 

 نمی شود. تایید شما نام ثبت و شد نخواهد صادر اید نکرده پرداخت شهریه را
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 )دانشگاه مالی درگاه( سامانه در پرداخت نحوه

 و نمایید کلیک صفحه پایین قسمت در شهریه پرداخت گزینه رویجهت پرداخت هزینه، بر  ، اطالعات ثبت از پس

 .خود نگهدارید نزد در و کرده تهیه پرینت یک شده داده رهگیری کد از نهایت در و دهید انجام را اینترنتی پرداخت

 
 

 رهگیری: کد دریافت

 و شد خواهد داده رهگیری سامانه، کد در شده تکمیل نام ثبت فرم آمیز موفقیت ارسال از پس است، ذکر به الزم

 رهگیری کد این داشتن پیگیری برایاست.  نشده انجام موفقیت با شما نام ثبت کدرهگیری دریافت عدم درصورت

 .است ضروری

 

 

 604 داخلی  170 40034 :آموزشی پاسخگویی تلفن  

  611 داخلی  17040034  : فنی پشتیبانیتلفن 
 


