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معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ايران
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبريز
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهركرد

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم بهزيستی وتوانبخشی
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوين

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی كاشان
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی كرمان

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی كردستان
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی يزد

معاون محترم آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شاهد

رئیس محترم انستیتو پاستور ايران
رئیس محترم جهاد دانشگاهی

معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی
رئیس محترم سازمان انتقال خون

سالم علیکم
احتراما پیرو جلسه مورخ ۹۶/۱/۳۰ مدیران محترم تحصیالت تکمیلی در خصوص هماهنگی برگزاری مرحله دوم 
آزمون ورودی (مصاحبه) دوره دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی ۹۷-۹۶  به پیوست صورتجلسه مربوطه منضم به 

مستندات ذیل ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات الزم در خصوص مصوبات جلسه معمول گردد.  
جدول اصالح شده زمان بندی فعالیتهای مربوط به برگزاری آزمون دکتری تخصصی (.Ph.D)  سال ۹۶-۹۷ .۱

آئین نامه آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (.Ph.D) رشتههای علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی،  بهداشت و تخصصی .۲
تقویم برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی (.Ph.D)  و دکتری پژوهشی در مناطق آمایشی سال تحصیلی ۹۶-۹۷  .۳

جدول توزیع محل های برگزاری مصاحبه .۴
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