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085/055 

21/50/2930 

 ندارد

شتی ردمانی  ت بهدا دما  رئیس محترم دااگشنه / دادکشنه علىم زپشکی و خ

 رئیس محترم دااگشنه علىم بهزیستی و تىانبخشی 

 رئیس محترم دااگشنه علىم زپشکی ارتش

 رئیس محترم دااگشنه شاهد

)  رئیس محترم دااگشنه علىم زپشکی بقیه ا... )عج

 معاون محترم علىم زپشکی دااگشنه آزاد اسالمی

 دریعامل محترم سازمان ااقتنل خىنم

ت واکسه و سرم سازی رازی  مىسسه تحقیقا  رئیس محترم 

 رئیس محترم انستیتىپاستىر اریان

ق شهید رجایی ، ردمانی و تحقیقاتی قلب و رعو مىزشی  رئیس محترم مرکز آ

 رئیس محترم دااگشنه رتبیت مدرس
 

  

 سالم علیکن؛

دز خصَص  41/41/4931شَزای عالی بسًاهِ زیصی علَم پصشکی هَزخ بدیٌَسیلِ هصَبِ شصت ٍ پٌجویي جلسِ    

بشسح شیس  شرط قبًلی در آزمًن عملی صالحیت َای بالیىی جُت فراغت از تحصیل در ديرٌ دکتری عمًمی پسشکی

 جهت اجساء ابالغ هی گسدد.
 

مًد قبًلی در آزمًن مصًب و 41/41/59شًرای عالی بروامٍ ریسی علًم پسشکی در شصت ي پىجمیه جلسٍ مًرخ 

 علمی صالحیت َای بالیىی بٍ شرایط فراغت از تحصیل داوشجًیان ديرٌ دکتری عمًمی پسشکی اضافٍ شًد.
 

 

ٍ بِ بعد ٍ جهت داًشجَیاى دز حال تحصیل کِ  4931الشم بِ ذکس است هصَبِ هرکَز جهت داًشجَیاى ٍزٍدی ههس هاُ 

 هی شًَد صسف ًظس اش سال ٍزٍد بِ تحصیل آًها، الشم االجسا است. ٍ بِ بعد ٍازد هسحلِ کازٍزشی 4931اش ههسهاُ 

 
 

 

 رونوشت
 هدیساى ٍ دبیساى هحتسم حَشُ هعاًٍت آهَششی جهت اطالع ٍ اقدام هقتضی  -

 ٍاحد خدهات هاشیٌی  -

 دبیسهحتسم شَزای عالی بسًاهِ زیصی علَم پصشکی جهت اطالع -

 ًٍتدفتس هعا -
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 /د496/745
8:/88/65;8 

 دارد

 جناب آقاي دكترالريجاني

 ودبیر شوراي آموزش پسشکي و تخصصي معاون محترم آموزشي 

 

 با سالم و احترام

 شورای عالی برنامهه رزهسی علهوز پسشه ی     جلسهشصت و پنجمين مصوبه به پيوست 

 ینيبهال  یهها  تيصهح  عملهی  آزمهو   شهر  بوهولی در   " در خصوص 41/41/59مورخ

خواهشهمند   تقدزم می گردد. "پسش ی  یعموم یدر دوره دکتر ليجهت فراغت از تحص،

 است، دستور فرمائيد جهت اجرا ابحغ گردد.
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