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 ندارد

 رئيس محترم دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 رئيس محترم دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

 رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي ارتش 

 رئيس محترم دانشگاه شاهد

 رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... )عج(

 معاون  محترم علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي 

 مدير عامل محترم سازمان انتقال خون

 رئيس محترم موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي

 رئيس محترم انستيتوپاستور ايران

 رئيس محترم مركز آموزشي ، درماني و تحقيقاتي قلب و عروق شهيد رجايي

 
 

  سالم عليكم؛  

در خصوص          آئين   0/4/6618  مورخ 088/088و  0/0/6601/آ مورخ 686303پيرو نامه هاي شماره      

نامه آموزشي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته ، به اطالع مي رساند موضوع انتخاب بيش از يك استاد راهنما 

شوراي عالي  72/7/6616جهت پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در پنجاه و چهارمين جلسه مورخ  

(         آئين نامه آموزشي مذكور اضافه 76تبصره بشرح زير به ماده ) برنامه ريزي علوم پزشكي مطرح و يك

 گرديد. لذا مراتب جهت اجراء ابالغ مي گردد.

در صورت نياز پس از تائيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه انتخاب استاد راهنماي دوم  -3تبصره » 

 /./ .«بالمانع مي باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت

 دبير محترم شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي جهت اطالع و اقدام مقتضي  -

 جهت اطالع و اقدام مقتضي رئيس محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي  -

 جهت اطالع و اقدام مقتضي رئيس محترم مركز خدمات آموزشي  -

 و اقدام مقتضي جهت اطالعرئيس محترم مركز سنجش آموزش پزشكي  -

 دبير محترم شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي جهت اطالع و اقدام مقتضي -

 جهت اطالع و اقدام مقتضي واحد خدمات ماشيني  -

 جهت اطالع  7/4/6616/د  مورخ 783/076دبير محترم شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي عطف به نامه شماره  -

 دفتر معاونت -

 


