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مح
رئیس ترم دااگشنه /دادکشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا شتی،ردمانی

مح
ن خبش
یس
رئیس ترم دااگشنه علىم بهز تی وتىا ی
مح
رئیس ترم دااگشنه شاهد

مح
ع
رئیس ترم دااگشنه علىم زپشکی بقیه ا ( ...ج)

مح
مدری عامل ترم سازمان ااقتنل خىن اریان

مح
تح
رئیس ترم مرکز آمىزشی ردمانی و قیقاتی قلب و رعوق شهید رجایی

مح نست
رئیس ترم ا یتىپاستىر اریان

مح
تح
رئیس ترم مىسسه قیقات واکسه و سرم سازی رازی

مح
معاون ترم علىم زپشکی دااگشنه آزاد اسالمی

سالم علیکن

پیزي وامٍ ضمارٌ  500/000مًرخ  1330/4/0ي /301606آ مًرخ  1303/0/0در خصًظ آئیه وامٍ
آمًسضی مقطغ کارضىاسی ارضذ واپیًستٍ ،بذیىًسیلٍ مصًبٍ ضصت ي ديمیه جلسٍ مًرخ
 1334/10/20ضًرای ػالی بزوامٍ ریشی ػلًم پشضکی در خصًظ دفاع اس پایان وامٍ ي ومزٌ پایان وامٍ
داوطجًیان مقطغ مذکًر بطزح سیز جُت اجزا ابالؽ می گزدد:
 -1ارسال مقالٍ ) (Submissionبزای مجالت ػلمی -پژيَطی داخل یا خاار بلال اس دفااع اجلااری
است ي حذاکثز ومزٌ پایان وامٍ  10ومزٌ می باضذ.
 -2چاپ مقالٍ یا گًاَی تأییذ ) (Acceptanceبلل اس دفاع اختیاری است .ي بٍ ضازح سیاز ومازٌ دادٌ
خًاَذ ضذ.
 -1-2در مجالت ومایٍ ضذٌ در  PubMed:Medline ،ISI:WOSي یا  2 :Scopusومزٌ
 -2-2در مجالت غیز اس بىذ  1 :1-2ومزٌ


 تلفه 00686388-08 :

شهرك قدس  :خيابان سيماي ايران  ،بيه فالمك و زرافشان  ،ستاد مركسي وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پسشكي

 ومابر 00686306 :

 صفحه الكتروويكي معاووت آموزشي:
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مقزر گزدیذ مصًبٍ فًق الذکز اسمُز ماٌ سال  1335جُت کلیٍ داوطجًیان مقطغ کارضىاسی ارضذ
واپیًستٍ صزف وظز اس سال يريد بٍ تحصیل اجزا ضًد.

رونوشت
-

جىاب آبای دکتز ملك سادٌ مؼاين محتزم تحقیقات يفىايری جُت استحضار

-

دبیز محتزم ضًرای آمًسش ػلًم پایٍ پشضکی ،بُذاضت ي تخصصی

-

رئیس محتزم مزکش مطالؼات ي تًسؼٍ آمًسش پشضکی

-

رئیس محتزم مزکش خذمات آمًسضی

-

رئیس محتزم مزکش سىجص آمًسش پشضکی

-

دبیز محتزم ضًرای گستزش داوطگاٌ َای ػلًم پشضکی

-

دبیز محتزم ضًرای ػالی بزوامٍ ریشی ػلًم پشضکی ػطف بٍ وامٍ ضمارٌ /523/636د مًرخ  1334/11/12جُت اطالع

-

دفتز مؼايوت
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