
 یعموم یخارج از کشور به دکتر یارشد داروساز یوکارشناس یدانش آموختگان کارشناس یدوره آزمون ارتقا نیچهارم

 .شود یبرگزار م ۹۶مرداد  ۵ یداروساز

ارشد خارج از کشور در  یو کارشناس یدر مقاطع کارشناس یدانش آموختگان رشته داروساز یدوره آزمون ارتقا نیچهارم مهر، خبرنگار گزارش به

 .برگزار خواهد شد هیو مطابق با مندرجات اطالع نیطبق قوان ۹۶مرداد  ۵  روز پنجشنبه

در  یالدیم ۲۰۱۴ سال آغاز از که قبل یآموختگان انشد فقط ۹۳خرداد  ۲۵ یعلوم پزشک یزیبرنامهر یعال یشورا جلسه نیکمیو  پنجاه مصوبه طبق

 آموزش و وزارت بهداشت، درمان دییو تأ یابیارزش مورد ها ارشد آن یاکارشناسی یکارشناس مدرک کرده و لیخارج از کشور شروع به تحص

 .آزمون شرکت کنند نیدر ا توانندیم گرفته است، قرار یپزشک

 :شرکت در آزمون طیشرا

 یعلوم پزشک یزیبرنامه ر یعال یاز سالمت کامل تن و روان بر اساس ضوابط شورا یبرخوردار 

 یعال یبرابر مصوبات شورا ،یورود به آموزش عال یعموم طیکشور و داشتن شرا یو مقررات جار نیاز نظر قوان لیبودن به تحص مجاز 

 یانقالب فرهنگ

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش  دییو تأ یابیاز کشور که مورد ارزشخارج  یارشد داروساز یکارشناس ای یمدرک کارشناس داشتن

 .قرار گرفته باشد یپزشک

در خارج از کشور شروع به  یالدیم ۲۰۱۴سال یخارج از کشور که قبل از ابتدا یارشد داروساز یو کارشناس یمقاطع کارشناس النیفارغ التحص به

 یاز دانشگاه ها یکیدر  هیبا پرداخت شهر یداروساز یعموم یدر دوره دکتر یدر آزمون ورود یشود پس از قبول یکرده اند، اجازه داده م لیتحص

 .دهند لیادامه تحص یپزشک لومع

 :آزمون یمحتوا

: یوتکنولوژیسؤال، ب ۸: یسؤال، فارماکوگنوز ۳۵: کسیوتیفارماس یسؤال از مواد امتحان۱۵۰ به تعداد ،یا نهیو چهارگز یبه صورت کتب آزمون

 .سؤال است ۱۵: یسؤال و سم شناس ۱۵: یسؤال، داروشناس ۳۰: ییدارو یمیسؤال، ش ۴۰: ینیبال یسؤال، داروساز ۷

 تیدر سا ۹۶ ارشد خارج از کشور سال یو کارشناس یدر مقاطع کارشناس یدانش آموختگان رشته داروساز یآزمون ارتقا منابع

 .است یدسترس قابل«یداروساز یآزمون ارتقا منابع» وندی، پ«آزمونها منابع»وندیپ www.sanjeshp.ir سنجش

 لیمطابق تعرفه و مقررات دانشگاه محل تحص هیدرصد نمره کل آزمون و پرداخت شهر ۶۰حد نصاب  کسب شامل لیو ادامه تحص یقبول طیشرا

 .است

 یاز دانشگاه ها یکیبه  یبعد از قبول یلیو انتخاب واحد، حداکثر تا دو ترم تحص یسیو نام نو رشیپذ یموظفند برا یشدگان آزمون ورود رفتهیپذ

 .مراجعه کنند یتابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یعلوم پزشک

 یشورا انهرخیشده توسط دب نیتدو یمطابق با برنامه آموزش ،یداروساز یعموم یدر دوره دکتر لیالزم جهت فراغت از تحص یدرس یواحدها تعداد

 .است دهیرس زین یعلوم پزشک یزیبرنامه ر یعال یشورا بیاست که به تصو یو تخصص یآموزش داروساز



آنها توسط دانشگاه  قی(گذرانده باشد، امکان تطبیارشد داروساز یکارشناس ای ی)کارشناس یقبل مقطع در را شده  دانشجو دروس اعالم کهیصورت در

 .دارد وجود (یداروساز یعموم یدوره دکتر ینامه آموزش نییآ  ازدهمیمفاد فصل  تی)با رعا لیمحل تحص

 .کشور خواهند بود یعلوم پزشک یحاکم در دانشگاه ها یو مقررات آموزش نیشدگان مشمول قوان رفتهیپذ هیکل ،یسیاز نام نو پس

را  یدرس یاز واحدها یتابعه، تعداد یآموزش یبه واحدها یپزشک وزارت بهداشت، درمان و آموزش یبا معرف یابیدانشجو در مرحله ارزش چنانچه

به اخذ مجدد درس مربوطه  یازیارشد با نمره حداقل قابل قبول دانشگاه مربوطه گذرانده باشد، ن یکارشناس ای یمدرک کارشناس یابیبه منظور ارزش

 .باشد ۱۲ کمتر از دینبا یقبول نمره صورت هر در ندارد.

 یکیمدارک را اسکن و به صورت الکترون دیدرج شده است. داوطلبان با یمرکز سنجش آموزش پزشک هیجهت ثبت نام در اطالع ازیمورد ن مدارک

 .کنند افتیرا در یریکد رهگ  ،ییدکمه ثبت نها یرو کیفرم را کامل کرده و با کل دیارسال کنند. داوطلبان با

 کی یداروساز یعموم یخارج از کشور به دکتر یارشد رشته داروساز یو کارشناس یناسدانش آموختگان کارش یشرکت در آزمون ارتقا نهیهز

 یعضو شتاب پرداخت م یبانک یو با استفاده از کارت ها ینترنتیهزار تومان( است که در آغاز ثبت نام، به طور ا ۱۰۷) الیهزار ر ۷۰  و ونیلیم

 .است یکار، داشتن رمز دوم کارت ضرور نیا یراب شود.

 .است ۹۶رماهیت ۸ پنجشنبه روز ۲۴تاساعت  ریت ۳روز شنبه  ۱۸ ساعت از ینترنتیا ثبت نام زمان

 زیهمه دانش آموختگان عز تیو موفق یسالمت یآرزو با

 


