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انتشار تقویم آزمون های علوم پزشکی در سال 92 

مرکز  سنجش آموزش پزشکی تقویم آزمونهاي علومپزشكي را منتشر کرد و بر اساس آن  اولین آزمون، کنکور دستیاری  
تخصصی پزشکی در اردیبهشت ماه و آخرین آن آزمون  پیش کارورزی و جامع علوم پایه پزشکی، داروسازی و

    دندانپزشکی در اسفندماه  است.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذيرش دستيار تخصصی پزشكي 5 ارديبهشت ماه 92  برگزار می شود. آزمون كتبی
MHLE پذیرش دوره های تکمیلی تخصصي (فلوشيپ) توسط  دانشگاهها در 26 ارديبهشت ماه و هفدهمین دوره آزمون

یا آزمون زبان  انگليسي عمومي وزارت بهداشت نیز 26 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

  

در 9 خردادماه 92 آزمون بهداشت کاران دهان و دندان و در روزهای 9 و 10 خردادماه نیز آزمون كارشناسي ارشد
برگزار خواهد شد.

  

آزمون كتبي دكتراي تخصصي داروسازی و آزمون ارزشيابي دانشآموختگان داروسازي  خارج كشور در 6  تیر، آزمون
پذيرش دستياري دندانپزشكي و آزمون جايابي دانش  آموختگان دندانپزشكي خارج كشور در 13 تیرماه برگزار می

شود.

  

آزمون ارتقاء و گواهينامه تخصصي پزشكي باليني (توسط دانشگاههاي مجري) در  روز پنجشنبه 13 تیرماه به طور همزمان
در سراسر کشور برگزار می شود. آزمون  ارتقاي دستياران دندانپزشکی نیز در 16 تیرماه برگزار خواهد شد.

  

در مردادماه نیز یک آزمون علوم پزشکی برگزار می شود که از آن جمله می توان  به برگزاری هجدهمین دوره آزمون
زبان انگليسي عمومي وزارت بهداشت در 31  مرداد اشاره کرد.

  

همچنین در شهریورماه سه آزمون بزرگ علوم پزشکی برگزار خواهد شد. 4 شهریور  آزمون كتبي دانشنامه (بورد) تخصصي
دندانپزشكي، 14 شهریور نیز آزمون كتبي  دانشنامه تخصصي و فوقتخصصي باليني پزشكي و همزمان آزمون پيش

كارورزی و علوم  پايه (پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي) برگزار خواهد شد.

  

آزمون كتبي دكتري تخصصي (D.Ph) رشتههاي علوم پايه پزشكي و بهداشت، طب  سنتي، سالمت دهان، دندانپزشكي
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اجتماعي و مواد دنداني نیز 16 آبان ماه 92  برگزار خواهد شد.

  

نوزدهمین دوره آزمون زبان انگليسي عمومي وزارت بهداشت در 30 آبان برگزار  می شود و آزمون جايابي
دانشآموختگان دندانپزشكي خارج كشور و آزمون ارزشيابي  دانش آموختگان داروسازي خارج كشور در 7 آذر برگزار

می شود.

  

در بهمن ماه نیز دو آزمون بیستمین دوره آزمون زبان انگليسي عمومي وزارت  بهداشت در 3 بهمن و آزمون كتبي
پذيرش دستيار فوق تخصصي باليني پزشكي در 17  بهمن برگزار می شود.

  

آخرین آزمون سال 92، آزمون پيش كارورزي و علوم پايه (پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي) است که در 15
اسفندماه برگزار خواهد شد.

  

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت تاريخ احتمالي برگزاري  آزمون "پذيرش دستيار تخصصي
پزشكي" در سال 93 روز پنجشنبه 4 اردیبهشت 93  تعیین شده است که به صورت احتمالی خواهد بود.
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