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رئیس محترم دااگشنه /دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی،ردمانی
نب
رئیس محترم دااگشنه علوم بهزیستی وتوا خشی
رئیس محترم دااگشنه شاهد
رئیس محترم دااگشنه علوم زپشکی بقیه ا( ...عج)
مدری عامل محترم سازمان ااقتنل خون اریان
رئیس محترم مرکز آموزشی ردمانی و تحقیقاتی قلب و رعوق شهید رجایی
رئیس محترم انستیتوپاستور اریان
رئیس محترم موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
معاون محترم علوم زپشکی دااگشنه آزاد اسالمی

سالم علیکم

پیرو نامه شماره  088/088مورخ  0938/4/0و /980303آ مورخ  0903/0/0در خصوص آئین نامه
آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ،بدینوسیله مصوبه شصت و دومین جلسه مورخ
 0934/08/08شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص دفاع از پایان نامه و نمره پایان نامه
دانشجویان مقطع مذکور بشرح زیر جهت اجرا ابالغ می گردد:
- 0ارسال مقاله ) (Submissionبرای مجالت علمی -پژوهشی داخل یا خاار بلال از دفااع اجلااری
است و حداکثر نمره پایان نامه  00نمره می باشد.
- 0چاپ مقاله یا گواهی تأیید ) (Acceptanceبلل از دفاع اختیاری است .و به شارح زیار نماره داده
خواهد شد.
 -0-0در مجالت نمایه شده در  PubMed:Medline ،ISI:WOSو یا  0 :Scopusنمره
 -0-0در مجالت غیر از بند  0 :0-0نمره
مقرر گردید مصوبه فوق الذکر ازمهر ماه سال  0930جهت کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
ناپیوسته صرف نظر از سال ورود به تحصیل اجرا شود.
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رونوشت
-

جناب آبای دکتر ملك زاده معاون محترم تحقیقات وفناوری جهت استحضار

-

دبیر محترم شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی

-

رئیس محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

-

رئیس محترم مرکز خدمات آموزشی

-

رئیس محترم مرکز سنجش آموزش پزشکی

-

دبیر محترم شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی

-

دبیر محترم شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی عطف به نامه شماره /009/333د مورخ  0934/00/00جهت اطالع

-

دفتر معاونت

رونوشت
رونوشت
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