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جناب آقاي دکتر طباطبایی 
معاون محترم اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور

باسالم واحترام
پزشکی، رشته هاي مند ادامه تحصیل در دوره دکتري عمومی داوطلبان عالقهرسانی بهبه منضور اطالع

شریه پیک سنجش اکنون مصوبات زیر از طریق ندندانپزشکی و داروسازي، خواهشمند است دستور فرمایید از هم
به شرح زیر اعالم شود:1391-92براي متقاضیان آزمون سراسري سال تحصیلی 

، مقرر گردید 7/12/1389ریزي علوم پزشکی مورخ مطابق مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورایعالی برنامه"
شرایط آموختگان مقطع کارشناسی در صورت شرکت مجدد در آزمون سراسري و قبولی با رعایت سایردانش

پزشکی، رشته هاي هاي دکتري عمومی مجاز به شرکت در آزمون سراسري، و ادامه تحصیل در دوره
باشند.، می دندانپزشکی و داروسازي 

.آموختگان مقطع کارشناسی مشمول طرح لزوم گذراندن طرح نیروي انسانی براي دانش-1
ی و عدم دارا بودن تعهدات سهمیه بومی و هاي اجرایارگان یا دستگاهه یدارا نبودن هرگونه تعهد خدمت-2

.یا سهمیه مناطق محروم
-چنانچه داوطلب در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است در صورت قبولی در دوره-3

ملزم به پرداخت شهریه مطابق پزشکی، دندانپزشکی و داروسازيرشته هاي هاي دکتري عمومی
باشد.ضوابط مربوطه می

ریزي علوم پزشکی مورخ : مطابق مصوبه شصت و چهارمین جلسه شوراي معین شورایعالی برنامهتبصره
پزشکی، دندانپزشکی و داروسازي در هاي دکتري عمومی  رشته هاي شدگان در دورهتهپذیرف8/3/1390

هاي علوم پزشکی حتی در صورتیکه در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان الملل دانشگاهشعب بین
باشند.اند، ملزم به پرداخت شهریه در مقطع دکتري عمومی میبرخوردار نبوده
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رونوشت
سازمان انتقال خون

مدیرمحترم روابط عمومی
صندوق رفاه دانشجویان گروه پزشکی

دانشگاه آزاد اسالمی
ور جهت استحضار و اقدام مقتضیهاي علوم پزشکی کشها و دانشکدهکلیه روساي محترم دانشگاه

انستیتوپاستور ایران
هاي امناء جهت استحضار و اقدام مقتضی در خصوص نحوه و میزان دریافت لو مشاور محترم ویر و دبیر مجامع، شوراها و هیاتجناب آقاي دکتر امین

شهریه
لحاظ ارتباط موضوع بند یک نامه جهت استحضار و اقدام مقتضیجناب آقاي دکتر مبارکی مدیرکل محترم اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی به

شو رایعالی برنامه ریزي علوم پزشکی  عطف به مصوبات یاد شده  جهت استحضار.دبیر محترم –جناب آقاي دکتر رضوي 
کلیه مدیران محترم حوزه معاونت آموزشی جهت استحضار

نیا جهت آگاهیسرکارخانم دانش
یزدانی-طبیب زاده–ابی آموزش پزشکی دفتر گسترش و ارزی

بایگانی






