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ایران کنفرانس

  

اعلام زمان آزمون های پزشکی سال 92/ تغییر زمان کنکور کارشناسی ارشد علوم پزشکی

  

قائم  مقام معاون آموزشی در امور سنجش آموزش پزشکی، تقویم 22 آزمون علوم پزشکی  سال 92 را ابلاغ کرد و گفت:
  زمان آزمون کارشناسی ارشد به خردادماه منتقل  شد.

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس این تقویم  آزمون چهل و یکم دستیاری در چهارم
اردیبهشت ماه سال 93 برگزار می شود.

  

وی افزود: مهمترین تغییرات به آزمون های کارشناسی ارشد علوم پزشکی، دکتری  تخصصی داروسازی و جایابی
دندانپزشکی اختصاص دارد که هر کدام بنا بر شرایط  زمانی خود تغییراتی در زمان برگزاری داشته اند.

  

قائم  مقام معاون آموزشی در امور سنجش آموزش پزشکی گفت: اولین آزمون در سال  92 آزمون دستیاری پزشکی است
که در روز 5 اردیبهشت ماه 92 برگزار می شود.  آخرین آزمون سال 92 نیز آزمون پیش کارورزی علوم پایه پزشکی،

دندانپزشکی و  داروسازی است که در روز 15 اسفند ماه 92 برگزار خواهد شد.

  

جدول آزمون های سال 92 در مرکز سنجش آموزش پزشکی

  

روز و تاریخ برگزاری آزمون  ماه  نام آزمون   ردیف        
 
پنجشنبه 5 اردیبهشت 92  اردیبهشت  چهلمین دوره پذیرش دستیار تخصصی پزشکی  1    
 
پنجشنبه 26 اردیبهشت 92  اردیبهشت  آزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)  2    
 
پنجشنبه 26 اردیبهشت 92  اردیبهشت  هفدهمین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت  3    
 
پنجشنبه 9 خرداد 92  خرداد  آزمون بهداشت کاران دهان و دندان  4    
 
پنجشنبه و جمعه 9 و 10 خرداد 92   خرداد  آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی  5    
 
پنجشنبه 6 تیر 92  تیر  آزمون کتبی دکتری تخصصی داروسازی  6    
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پنجشنبه 6 تیر 92  تیر  آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور  7    
 
پنجشنبه 13 تیر 92  تیر  آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی  8    
 
پنجشنبه 13 تیر 92  تیر  آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور  9    
 
پنجشنبه 13 تیر 92  تیر  آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه های مجری)  10    
 
پنجشنبه 16 تیر 92  تیر  آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی  11    
 
پنجشنبه 31 مرداد 91  مرداد  هجدهمین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت  12    
 
پنجشنبه 6 شهریور 92  شهریور  آزمون کتبی دانشنامه (بورد) تخصصی دندانپزشکی  13    
 
پنجشنبه 14 شهریور 92  شهریور  آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی   14    
 
پنجشنبه 14 شهریور 92  شهریور  آزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی  15    
 
پنجشنبه 16 آبان 92  آبان  آزمون دکتری تخصصی (D.Ph) رشته های علوم پایه پزشکی   16    
 
پنجشنبه 30 آبان 92  آبان  نوزدهمین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت  17    
 
پنجشنبه 7 آذر 92  آذر  آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور  18    
 
پنجشنبه 7 آذر 92  آذر  آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور  19    
 
پنجشنبه 3 بهمن 92  بهمن  بیستمین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت  20    
 
پنجشنبه 17 بهمن 92  بهمن  آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی پزشکی بالینی   21    
 
پنجشنبه 15 اسفند 92  اسفند  آزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی  22    
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