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معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی تهران

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی یزد

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی شیراز

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی کرمان

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی مشهد

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی تبریز

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی اهواز

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا...

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی همدان

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی گلستان

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی شاهرود

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی قزوین

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی کردستان

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی سمنان

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی مازندران

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی زنجان

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی شهرکرد

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی کاشان

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی ارومیه

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی اراک

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی بندرعباس

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی اردبیل

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی ایالم

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی بابل

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی بوشهر

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی بیرجند 

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی بهبهان

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی گیالن

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی لرستان

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی یاسوج

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی قم

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی فسا

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی گناباد

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی جهرم

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی سبزوار

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی سراب

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی سیرجان

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی ارتش

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی شاهد

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی خلخال

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی مراغه

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی زابل

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی 

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی خوی

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی جیرفت

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی البرز

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی تربت جام

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی دزفول

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی نیشابور

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشكی تربت حیدریه

مرکز آموزشی قلب و عروق

ریاست محترم سازمان انتقال خون

ریاست محترم انستیتو پاستور ایران
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باسالم و احترام

 با عنایت به ضوابط مندرج در آیین نامه اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور مصوب ۱۳۸۷/۷/۲۳ و بر اساس ماده 

۶  آیین نامه مذکور در خصوص دوره تکمیلی دانشجویان دوره دکتری تخصصی خواهشمند است دستور فرمایید 

اسامی دانشجویان حائز شرایط مقطع دکتری تخصصی آن دانشگاه را جهت اعطای بورس دوره تکمیلی خارج از 

کشور حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به این معاونت اعالم نمایند.

  ضمنا" یک نسخه از آیین نامه فوق الذکر جهت بهره برداری ارسال می گردد.
  

     


