
 

 

 

 

 

 

 

 شهرك قدس : خيابان سيماي ايران ، بين فالمك و زرافشان ، ستاد مركزي وزارت بهداشت 

 ، درمان و آموزش پزشكي
  : 88363560-80تلفن       : نمابر

88363983 

 :صفحه الكترونيكي معاونت آموزشي                                        

http://dme.behdasht.gov.ir 

  صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي          
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 ندارد

  .....رئيس محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 رئيس محترم دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی 

 رئيس محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 رئيس محترم دانشگاه شاهد

 رئيس محترم دانشگاه علوم پزشکی بقيه ا... )عج(
 میمعاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسال

 مديرعامل محترم سازمان انتقال خون
 رئيس محترم موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی

 رئيس محترم انستيتوپاستور ايران
 رئيس محترم مرکز آموزشی، درمانی و تحقيقاتی قلب و عروق شهيد رجايی

 رئيس محترم دانشگاه تربيت مدرس
 

 باسالم؛

رای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ بدینوسیله مصوبه شصت و سومین جلسه شو   

واحد درس زبان عمومی با نمرات آزمون های زبان  3در خصوص تطبیق  9/3/1395

 ابالغ می گردد:  1395انگلیسی بشرح زیر جهت اجراء از مهرماه سال 
 

دانشجويان رشته های علوم پزشکی مقااع  كاارداني ،كارشساسااي ودكتاري  برای -

شكي وداروسازي( که موفق به اخذ حداقل نمره در آزمون عمومي )پزشكي دندانپز

های زبان انگليسی مطابق مصوبات شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشاکی عباق 

 واحد درس زبان انگليسی عمومی انجام می شود.  3جدول زير گردد، تطبيق 

مسادر  در جاادول زيار،  20و  17متساسب با نمره اخذ شده بين نمرات معاادل  -

 رس زبان محاسبه و تطبيق می گردد. نمره د

ر مدرک زبان ودر زمان درخواست تطبيق نمره، بايد حداکثر دو سال از زمان صد -

 سپری شده باشد.
 

 آزمون 

 مورد تاييد

حداکثر 

 نمره 

قابل کسب 

 از

 اين آزمون 

حداقل نمره قابل 

 قبول که 

درس  17معادل نمره 

 زبان 

 عمومی تطبيق می شود

ق به حداقل نمره تطبي

 معادل 

 برای درس زبان 20نمره 

 عمومی 

MHLE 100 50 60 

MSRT 100 50 60 

TOFEL(pBT) 677 480 564 

TOFEL(iBT) 120 60 71 

IELTS(Academic) 9 5 6 

TOLIMO 677 480 564 

MELAB 99 70 83 

 

 

 

 

 رونوشت 

مدیران و دبیران محترم حوزه  -

 معاونت آموزشی 

 


