
 

 

 

 

 

 

 

 ن فالمك و زرافشان ، ستاد مركزي وزارت بهداشتشهرك قدس : خيابان سيماي ايران ، بي  ،

 درمان و آموزش پزشكي
  : 88363560-80تلفن       : 88363983نمابر 

 :صفحه الكترونيكي معاونت آموزشي                                        

http://dme.behdasht.gov.ir 

  پزشكي صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش          

http://www.behdasht.gov.ir    
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 ندارد

 رئیس محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی   
 رئیس محترم دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 رئیس محترم دانشگاه شاهد

 رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج( 
  معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

 رئیس محترم مرکز آموزشی ، درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق شهید رجائی 
 

 باسالم ؛

( آئين نامه آموزشی دوره دکتری 12( ماده )1اصالحيه تبصره )بدینوسیله    

مصوب بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی  عمومی پزشکی

ر چهل و دومین جلسه شورای و آئین نامه بازنگری شده د 23/3/1383مورخ 

جهت دانشکده های پزشکی مجری  9/3/1389عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 

مبنی بر تغيير شرط گذراندن تمام طرح بازنگری در برنامه آموزشی عمومی 

واحد از  8دروس عمومی قبل از آزمون جامع علوم پايه پزشکی به گذراندن 

لسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی که در شصت و سومین ج دروس عمومی

جهت اجرا از آزمون جامع به تصویب رسیده است، بشرح زیر  9/3/1395مورخ 

 ابالغ می گردد.  و به بعد 1395علوم پايه پزشکی شهريور 

 : 12ماده -1تبصره 

 8شرط شرکت در آزمون جامع علوم پايه، قبولی در کليه درسهای علوم پايه و 

از اين دروس است. دانشجو ملزم  12س عمومی و کسب ميانگين کل واحد از درو

به گذراندن بقيه دروس عمومی تا قبل از آزمون جامع پيش کارورزی می باشد 

 و نمرات آنها در ميانگين مرحله مربوطه محاسبه خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت

 می جهت اطالع و اقدام الزمدبیر محترم شورای آموزش پزشکی عمو 

 دبیر محترم شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی جهت اطالع و اقدام الزم 

  رئیس محترم مرکز سنجش آموزش پزشکی جهت اطالع و اقدام الزم 

 رئیس محترم مرکز خدمات آموزشی جهت اطالع و اقدام الزم 

 طالع و اقدام الزممدیر کل محترم دانشجویان شاهد وایثارگر جهت ا 

  دبیر محترم شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی جهت اطالع 

 دفتر معاونت 

 


