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مرکز مطالعات و توسعه آموزش
علوم پزشکی
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی/دانشکده علوم پسشکی ...............
با سالم ٍ احترام؛
تِ استحضاس هیسساًذ تِ دًثال ٍقَع ّوِ گیشی کشًٍا ٍ تِ تعَیق افتادى ّوایص تیست ٍ یکن تِ تیش هاُ ٍ تا عٌایت تِ تذاٍم ضشایط ٍیژُ
پساکشًٍا ،سایضًی ّای هتعذدی دس سطَح هختلف تشای اتخار تْتشیي تػوین دس خػَظ ًحَُ تشگضاسی ایي ّوایص غَست گشفت .هسلوا تْتشیي
گضیٌِ ،تشگضاسی ّوایص تِ غَست حضَسی ٍ هطاتِ سٌَات قثل تَد کِ تا تَجِ تِ ضشایط هَجَد اهکاى پزیش ًیست .پس اص تشسسیّای ّوِ جاًثِ
ٍ دس ًظش گشفتي حاالت هختلف ٍ ،سایضًی تا کویتِ علوی ّوایص ،تػوین تش ایي ضذ کِ تیست ٍ یکویي ّوایص کطَسی آهَصش علَم پضضکی،
سیضدّویي جطٌَاسُ آهَصضی ضْیذ هطْشی ٍ دٍهیي جطٌَاسُ داًطجَیی ایذُّای ًَآٍساًِ آهَصش علَم پضضکی دس سٍصّای تیستن تا تیست ٍ
سَم تیش هاُ  ٍ ۹۹۱۱تِ غَست کاهال هجاصی تا ضعاس «ّوايشي هطلقا هجازي در ٌّگاهِ ّوِ گيري مرًٍا» تشگضاس ضَد.
دس ایي چاسچَب تشًاهِ ّوایص دس یک ًوای کلی تِ ضکل صیش خَاّذ تَد:
 جوعِ  8۲تير هاُ :سیضدّویي جطٌَاسُ کطَسی ضْیذ هطْشی
 شٌبِ  88تير هاُ :کاسگاُّای پیص اص ّوایص  +هشاسن افتتاحیِ ّوایص ٍ اختتاهیِ جطٌَاسُ ضْیذ هطْشی
 ينشٌبِ  88تير هاُّ :وایص کطَسی ٍ جطٌَاسُ ایذُّای ًَآٍساًِ
 دٍشٌبِ  82تير هاُّ :وایص کطَسی +اختتاهیِ ّوایص ٍ جطٌَاسُ ایذُّای ًَآٍساًِ
تذیي تشتیة کلیِ سٍیذادّای ّوایص تذٍى ّیچ گًَِ سفش ضشکت کٌٌذگاى یا اسایِ کٌٌذگاى تِ تْشاى ٍ غشفا اص طشیق هجاصی تشگضاس هی-
ضَد .تِ تیاى دیگش ّش کذام اص ضشکت کٌٌذگاى پس اص اًجام ثثت ًام ضشکت دس ّوایص ) ٍ (registrationغشفا تا اتػال تِ ساهاًِ ّوایص هیتَاًٌذ
اص تشًاهِّای هختلف آى تْشُ هٌذ ضًَذ .هسلوا پیادُ ساصی ایي تػوین دضَاس ،تسیاس سختتش اص اتخار آى است ٍ اص ّویي سٍ کلیِ ّوکاساى
دتیشخاًِ دس چٌذ ّفتِ گزضتِ تالش صیادی سا تشای هطخع ساختي اتعاد هختلف ایي سٍیذاد تضسگ علوی ٍ پیص تیٌی توْیذات الصم تشای تشگضاسی
ّش چِ تْتش آى دس سٍصّای تعییي ضذُ تِ کاس تستِاًذ.
تا عٌایت تِ تاسگزاسی کلیِ اطالعات هَسد ًیاص دس خػَظ ًحَُ تشگضاسی سٍیذادّای هختلف دس سایت ّوایص تِ آدسس
 ،www.ichpe.orgخَاّطوٌذ است دستَس فشهاییذ هشاتة تِ ضکل گستشدُ ٍ دس اٍلیي فشغت تِ اطالع کلیِ ریًفعاى ّوایص دس سطح آى
داًطگاُ/داًطکذُ تِ ٍیژُ عضیضاًی کِ تِ عٌَاى اسایِ کٌٌذُ دس سٍیذادّای هختلف ّوایص هطاسکت داسًذ سساًذُ ضَد .اطالعات تکویلی هتعاقثا
تقذین هیضَد.
پیطاپیص اص ّوکاسی جٌاتعالی/سشکاسعالی سپاسگضاسم.

 شْرك قدس :خياباى سيواي ايراى ،بيي فالهل ٍ زرافشاى ،ستاد هرمسي ٍزارت بْداشت ،درهاى ٍ آهَزش پسشني ،بلَك  ،Cطبقِ ّفتن

 تلفي22248888 :
 صفحِ النترًٍيني هرمس هطالعات ٍ تَسعِ آهَزش:
 صفحِ النترًٍيني هعاًٍت آهَزشي:

ً وابر22248884 :
http://edc.behdasht.gov.ir
http://dme.behdasht.gov.ir
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