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رئیس محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
رئیس محترم دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش
رئیس محترم دانشگاه شاهد

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)
معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون
رئیس محترم موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

رئیس محترم انستیتوپاستور ایران
رئیس محترم مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق شهید رجایی

رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس

باسالم؛

   بدینوسیله مصوبه هفتادو دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۹۷/۱۲/۱۲ درخصوص تحصیل 

هم زمان رتبه های برتر المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی، به شرح ذیل جهت اجرا ابالغ 
می گردد.

به منظور تشویق رتبه های برتر شرکت کننده در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در هفتادو دومین جلسه 

شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۹۷/۱۲/۱۲ مصوب گردید، عالوه بر دانشجویان دوره های دکتری 

عمومی(پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) مشمول آیین نامه استعدادهای درخشان، موارد ذیل نیز از تحصیل 

هم زمان در دوره کارشناسی ارشد مجازی رشته آموزش پزشکی برخوردار شوند. 

دانشجویان دوره های دکتری عمومی(پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) دارای مدالهای طال، نقره و  -

برنز انفرادی و گروهی حیطه آموزش پزشکی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی.

دانشجویان دوره های دکتری عمومی(پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) دارای مدال طالی انفرادی و  -

گروهی سایر حیطه های المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی.
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رونوشت

رونوشت

رونوشت
دبیران و مدیران محترم حوزه معاونت آموزشی -

دفتر معاونت -


