
 

 اقدام به تحصیل رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در خارج از کشور: 

 
  
 
 

های چین بر اساس آخرین لیست و داروسازی در دانشگاه ، دندانپزشکیهای آموزشی پزشکیدوره

(۳-پیوست ) جمهوری اسالمی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

            

 

  در هنگام تحصیل:

tak.mfa.ir   :تشکیل پرونده در سامانه تاک )وزارت امور خارجه( به آدرس  

:و سامانه مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت به آدرس   

           mohed.behdasht.gov.ir   

  

انتخاب دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت

(معیارهای کلی)

با مراجعه به) تعداد و عناوین دروس 

وبسایت دانشگاه مربوطه 
Syllabus 

(درسی  را میتوانید مطابقت دهید

(۲-پیوست)طول دوره 
معتبربودن رنکینگ دانشگاه بر 

:اساس

QS ۷۰۰دانشگاه برتر

TIMES ۸۰۰دانشگاه برتر

SHANGHAI دانشگاه برتر۵۰۰

لیست نها یی دانشگاه های مورد )
تایید وزارت بهداشت برای 

در ۲۰۱۸-۲۰۱۷ورودی های 
(موجود است۱-پیوست



 بعد از پایان دوره تحصیلی:

تایید  صحت صدور و تعلق آن به شخص باید به تصدیق و که پس از آپلود در سامانه تاک، مدارک تحصیلی خارجیلیست 

:سفارت و یا کنسولگری )ج.ا.ا( در کشور مربوطه برسد  

اصل آخرین مدرک تحصیلی خارجی -۱  

.اصل ریزنمرات تحصیلی برای کشورهایی که از طرف دانشگاه ریز نمره صادر می نمایند -۲  

.از طرف دانشگاه محل تحصیل صادر شده باشداصل گواهی طول دوره با ذکر برنامه آموزشی که  -۳  

اصل گواهی در صورت داشتن عنوان یا پست در حین تحصیل در کشور مربوطه که از مراکز معتبر آموزشی دانشگاه یا  -۴

.سازمان نظام پزشکی صادر شده باشد  

اصل پایان نامه تحصیلی )تز( -۵  

شگاه محل تحصیل اصل گواهی و شرط ورود به دوره تخصصی صادر از دان -۶  

 

کلیه مدارک تحصیلی خارجی پس از تایید )مهر و امضاء( نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در : تبصره

.کشور مربوطه می بایست به تایید )مهر و امضاء( وزارت امور خارجه ایران نیز رسیده شود  

ارزشیابی )معتبر بودن دانشگاه، تطابق طول دوره و محتوای آموزشی،  با در نظر گرفتن معیارهای کلی

.به وزارت بهداشت مراجعه شود ۴-پیوستامتحانات گذرانده شده( و با در دست داشتن مدارک در   

.ضمیمه شده است ۵-پیوستارزشیابی در  مراحل کلی  

مقطع تخصص در صورتیکه مدرک قبلی آنان صادره از یکی از دانشگاههای  دانش آموختگان خارج از کشور: تبصره

معتبر در خارج از کشور بر اساس ضوابط قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد ملزم به ارائه کلیه 

کمیسیون های مربوطه می باشند که پس از ارزشیابی مقطع قبلی برابر نظر  مدارک مورد نیاز برای ارزشیابی در مقطع قبلی

.بررسی مدرک تخصصی امکان پذیر می باشد  

 

:و داروسازی ، دندانپزشکیپزشکی رشته ۳مراحل ارزشیابی به تفکیک   

 رشته پزشکی عمومی 

مدارک تحصیلی دانش آموختگان متقاضی ارزشیابی در ابتدا توسط کارشناسان اداره کل دانش آموختگان از نظر صحت 

معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل و مدت تحصیل بررسی و در صورت تایید جهت اخذ تصمیم به کمیسیون صدور مدارک ، 

ارزشیابی مدارک تحصیلی پزشکی عمومی ارجاع و به شرح ذیل اتخاد تصمیم می گردد: مدارک تحصیلی متقاضیان در 

سال طول دوره  ۶ل دورة تحصیل )حداقل کمیسیون ارزشیابی پزشکی مجدداً از نظر معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل، طو

 و عملی امتحانات علمیتحصیلی( بررسی و درصورتی که مورد تایید قرار گیرد متقاضی بصورت واجد شرایط شرکت در

شناخته می گردد و توسط اداره کل دانش آموختگان جهت شرکت در امتحان به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و 

  تخصصی معرفی می شود.



متقاضیان با مراجعه به وبسایت  www.sanjeshp.ir     .مطلع شوند میتوانند از منابع و جزییات آزمون ملی       

واجد شرایط ثبت نام و مجاز  شناخته گردند آموزشی خدمات آموزشي به دبیرخانه شوراي مركز فقط افرادي كه توسط

.هستند به شركت در آزمون ملی  

 از خارج در شده طی کارورزی دوره کسر از پس) قبول مورد شده گذرانده تحصیلی دوره طول حداقل: ۱ تبصره

.باشد می سال ۶ کارورزی پیش امتحان در متقاضیان شرکت جهت( کشور  

 امتحان در شرکت جهت باشد سال ۶ کمتراز( بالینی و پایه علوم) آنان تحصیلی دوره طول که متقاضیانی: ۲ تبصره 

 به تحصیلی دوره آموزشی بخشهای تعیین. باشند می شده محاسبه تحصیلی دوره کسر طی به ملزم کارورزی پیش

 نخواهد کسر متقاضی کارورزی مدت از مذکور دوره مدت طول است بدیهی. است پزشکی ارزشیابی کمیسیون عهده

  .گردید

کسانیکه نتوانند در امتحان پیش کارورزی قبول شوند در صورت درخواست ارزشیابی در یکی از مقاطع  :۳ تبصره

یا فوق لیسانس براساس ضوابط و شرایط انتقال در هر یک از دو مقطع همانند دانشجویان مردودی داخل  لیسانس

.کشور در مورد آنان عمل خواهد شد  

 

 رشته های مختلف تخصصی پزشکی

، طول دوره رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل دوره دکترای پزشکی عمومی و دوره تخصصی در خارج ازکشوراعتبار 

مشخصات و نحوه اخذ مدرک تخصصی و نوع  محتوای برنامه های دوره آموزشی و سمت متقاضی در طی دوره تخصصی،

.شودمی بررسی وزارتبر اساس ضوابط  امتحانات گذرانده شده که منجر به اخذ مدرک گردیده است  

بررسی و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های تخصصی پزشکی منوط به انجام ارزشیابی و  :اصل مهم

تائید مقطع دوره دکترای پزشکی عمومی متقاضی و در نتیجه ارائه گواهی فراغت از تحصیل در مقطع دکترای حرفه ای 

.پزشکی می باشد  

  

صصیدوره های فوق تخ  

مرتبط بودن عنوان رشته فوق تخصصی طی شده  ،معتبر بودن دانشگاه و مرکز آموزشی محل تحصیل دوره فوق تخصصی

طول و محتوای برنامه آموزشی رشته فوق تخصصی و سمت  با عنوان مقطع تحصیلی )بورد تخصصی( قبلی متقاضی،

 بر اساس ضوابط قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متقاضی در طی دوره فوق تخصصی در خارج از کشور

. شودمی بررسی  

بررسی و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های فوق تخصصی خارج از کشور منوط به انجام  :اصل مهم

ر مقطع تخصصی )بورد( ارزشیابی و تائید مقطع تخصصی )دانشنامه تخصصی( و در نتیجه ارائه گواهی فراغت از تحصیل د

.رشته گذرانده شده می باشد  

 

 

 



دندانپزشکی رشته  

 

دانش آموختگان متقاضی ارزشیابی ابتدا توسط کارشناسان اداره کل امور دانش آموختگان از نظر  مدارک تحصیلی - ۱

صحت صدور، معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل بررسی و در صورت تایید جهت تعیین ارزش به کمیسیون ارزشیابی 

 دندانپزشکی اداره کل امور دانش آموختگان ارجاع می گردد.

قاضیان در کمیسیون ارزشیابی دندانپزشکی از نظر معتبربودن دانشگاه محل تحصیل و طول دوره مدارک تحصیلی مت -۲ 

تحصیلی بررسی میگردد و در صورت تایید تحصیالت گذرانده شده ارزشیابی الزم بعمل آمده و متقاضیان واجد شرایط 

دوره تکمیلی شناخته می گردند. و آزمون جایابی شرکت در  

تبصره: تعیین تعداد واحدهای درسی ضروری در دوره تکمیلی و لزوم تدوین پایان نامه بر اساس دانشگاه محل تحصیل،  

 طول دوره آموزشی و واحدهای درسی گذرانده شده، توسط کمیسیون دندانپزشکی صورت می گیرد.

دوره تکمیلی گردد، جهت گذراندن  و بیآزمون جایا پس از ارزشیابی اولیه، چنانچه متقاضی واجد شرایط شرکت در -۳ 

دوره تکمیلی )با ذکر تعداد و نوع واحدهای ضروری( به دبیرخانه شورای آموزشی دندانپزشکی و تخصصی معرفی 

 میگردد.

متقاضیان با مراجعه به وبسایت  www.sanjeshp.ir     .مطلع شوند و جزییات آزمونمیتوانند از منابع        

واجد شرایط ثبت نام و مجاز به  شناخته گردند آموزشی خدمات آموزشي به دبیرخانه شوراي مركز توسطفقط افرادي كه 

.هستند جایابیشركت در آزمون   

کلیه افراد معرفی شده به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی طبق ضوابط آن دبیرخانه به دانشگاههای  -۴ 

 علوم پزشکی کشور معرفی می گردند.

مدارک تحصیلی متقاضیانی که با موفقیت دوره تکمیلی تعیین شده را گذرانده اند، همراه با گواهی و ریز نمرات رسمی  -۵ 

طی دوره تکمیلی توسط دانشگاه محل تحصیل که به تایید دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی رسیده است 

.زش میگردددر کمیسیون ارزشیابی دندانپزشکی مطرح و تعیین ار    

 در امتحانات مربوطه و طی دوره های تکمیلی و اخذ تبصره: کلیه دانش آموختگان رشته دندانپزشکی پس از قبولی

 عنوان دکتری دندانپزشکی می توانند خدمات درمانی خود را ارائه نمایند.

 

.موجود است ۷,۸ ,۶-پیوستدر  ۱۳۹۵، ۱۳۹۴سال  نحوه برگزاری و جزییات آزمون جایابی رشته دندانپزشکی  

 

:داروسازی رشته  

مدارک تحصیلی دانش آموختگان متقاضی ارزشیابی ابتدا توسط کارشناسان اداره کل امور دانش آموختگان از نظر  - ۱

صحت صدور، معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل بررسی و در صورت تایید جهت تعیین ارزش به کمیسیون ارزشیابی 

امور دانش آموختگان ارجاع می گردد. داروسازی اداره کل  

مدارک تحصیلی متقاضیان در کمیسیون ارزشیابی داروسازی از نظر معتبربودن دانشگاه محل تحصیل و طول دوره  -۲ 

تحصیلی بررسی میگردد و در صورت تایید تحصیالت گذرانده شده ارزشیابی الزم بعمل آمده و متقاضیان واجد شرایط 

و دوره تکمیلی شناخته می گردند. سازیآزمون دارو شرکت در  



تبصره: تعیین تعداد واحدهای درسی ضروری در دوره تکمیلی و لزوم تدوین پایان نامه بر اساس دانشگاه محل تحصیل،  

ی گیرد.طول دوره آموزشی و واحدهای درسی گذرانده شده، توسط کمیسیون داروسازی صورت م  

و دوره تکمیلی گردد، جهت  آزمون داروسازی قاضی واجد شرایط شرکت درپس از ارزشیابی اولیه، چنانچه مت -۳ 

 گذراندن دوره تکمیلی )با ذکر تعداد و نوع واحدهای ضروری( به دبیرخانه شورای آموزشی داروسازی معرفی میگردد.

متقاضیان با مراجعه به وبسایت  www.sanjeshp.ir     .مطلع شوند میتوانند از منابع و جزییات آزمون        

واجد شرایط ثبت نام و مجاز به  شناخته گردند آموزشی خدمات آموزشي به دبیرخانه شوراي مركز فقط افرادي كه توسط

.شركت در آزمون هستند  

طبق ضوابط آن دبیرخانه به دانشگاههای علوم داروسازی کلیه افراد معرفی شده به دبیرخانه شورای آموزش  -۴ 

 پزشکی کشور معرفی می گردند.

مدارک تحصیلی متقاضیانی که با موفقیت دوره تکمیلی تعیین شده را گذرانده اند، همراه با گواهی و ریز نمرات رسمی  -۵ 

رسیده است در کمیسیون  داروسازیطی دوره تکمیلی توسط دانشگاه محل تحصیل که به تایید دبیرخانه شورای آموزش 

.مطرح و تعیین ارزش میگردد داروسازیارزشیابی     

به در امتحانات مربوطه و طی دوره های تکمیلی می توانند  پس از قبولی داروسازیتبصره: کلیه دانش آموختگان رشته 

 عنوان مسئول فنی خدمات ارائه نمایند.

  تبصره:  Pharm.D و B.Pharmacy  متفاوت ارزیابی میشوند و در اخذ عنوان هم میتوانند متفاوت باشند      

  

 نحوه برگزاری و جزییات آزمون رشته داروسازی سال ۱۳۹۵ در پیوست- ۹ موجود است.

. 

 

   

 




