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جزئیات برگزاری آزمون مصاحبه پذیرفته شدگان دکتری علوم پایه پزشکی

  

مرکز  سنجش آموزش پزشکی جزئیات زمان و مکان برگزاری آزمون مرحله دوم پذیرفته  شدگان دو برابر ظرفیت پذیرش
آزمون ورودی دکتری تخصصی (D.Ph) رشته های علوم  پایه پزشکی و بهداشت، طب سنتی، سلامت دهان، دندانپزشکی

  اجتماعی و مواد  دندانی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی زمان برگزاری آزمون مرحله  دوم پذیرفته شدگان دو برابر ظرفیت
پذیرش آزمون ورودی دکتری تخصصی (D.Ph)  رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت، طب سنتی، سلامت دهان،

دندانپزشکی  اجتماعی و مواد دندانی سال تحصیلی 92-91 را روز 10 دی ماه جاری اعلام کرد.

  

براین اساس دبیرخانه علوم پایه پزشکی و بهداشت در اطلاعیه ای تاکید کرد که  تمامی پذیرفته شدگان آموزش پزشکی باید
راس ساعت 7 صبح روز یکشنبه 10 دی 91  در محل lab skill دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در تهران، خیابان  پورسینا،

دانشکده بهداشت قدیم ، طبقه سوم حضور داشته باشند.

  

دراین راستا مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرده که پذیرفته شدگان باید  گواهی های تجارب حرفه ای خود شامل
گواهی تدریس در گارگاه، گواهی محل کار  کنونی، گواهی همکاری در فعالیتهای مرکز مطالعات، گواهی همکاری در

ارزیابی  درونی، گواهی گذراندن کارگاههای آموزشی، گواهی همکاری در بازنگری کوریکولوم  و گواهی برگزاری کارگاه
(مدیریت کارگاه) را در روز مصاحبه همراه داشته  باشند.

  

به گزارش مهر، آزمون دکتری تخصصی (D.Ph) رشته های علوم پایه پزشکی و  بهداشت به صورت متمرکز در 56 رشته و 8
حوزه دانشگاهی در7 شهر تهران،  اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد، اهواز و کرمان و با حضور 5 هزار و 400 شرکت  کننده 18

آبان ماه برگزار شد.

  

نتایج اولیه اسامی پذیرفته شدگان و واجدین شرایط دو برابر ظرفیت پذیرش در  این آزمون 27 آذرماه و از طریق مرکز
سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.
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