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  ندارد

ع4وم 1ش.ی و ,دمات *ھدا&%ی $ما!ی    رA@س <=>رم دا:ه / دا8ه 
ع4وم *HIJK%ی و GواCDEFی    رA@س <=>رم دا:ه 

ع4وم 1ش.ی ارMش   رA@س <=>رم دا:ه 
  رA@س <=>رم دا:ه شاNد

STUه ا... (Qج) ع4وم 1ش.ی    رA@س <=>رم دا:ه 
آزاد اسالVی ع4وم 1ش.ی دا:ه    [عاون <=>رم 

سازمان اaل _ون^   دdعاcل <=>رم 
سازی رازی  klmnقات واhiن و fرم    رA@س <=>رم qوopه 

  رA@س <=>رم اruvHwوپاrsور اdان
{|ید رجاxی klmnقا#ی ق!  و �وق  آqوز%ی، $ما!ی و   &'()   رA@س <=>رم 

.-,+ ^درس   رA@س <=>رم دا:ه 
  

    

  باسالم؛
انتقال دانشجویان  عدم امکاندرخصوص  7/6/97لی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ بدینوسیله مصوبه هفتادمین جلسه شوراي عا   

به شرح ذیل  شروع نمایند در دانشگاههاي خارج از کشورخود را تحصیل  ) 11/10/1397که از ابتداي سال میالدي جدید (  ایرانی
 جهت اجرا ابالغ می گردد.

 
همچنین ضرورت اختصاص بازار کار در حوزه سالمت به نخبگانی که پس از اتمام با عنایت به توسعه چشمگیر آموزش عالی سالمت و 

دوره دبیرستان از طریق رقابت فشرده علمی متقاضی تحصیل در رشته هاي علوم پزشکی می باشند و همچنین پیشگیري از سوء 
اي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ استفاده هاي احتمالی براي تضعیف ارزش قبولی در کنکور سراسري در هفتادمین جلسه شور

) کلیه ضوابط و مقررات مربوط به امکان انتقال دانشجویان ایرانی 11/10/1397میالدي( 2019گردید، از ابتداي سال  مصوب 7/6/97
دندانپزشکی شاغل به تحصیل در دانشگاههاي خارج از کشور در رشته هاي علوم پزشکی لغو و انتقال دانشجو در رشته هاي پزشکی و 

  و داروسازي در طول مدت تحصیل و قبل از فارغ التحصیلی به داخل کشور ممنوع می باشد.
) تحصیل خود را در یکی از دانشگاههاي مورد 11/10/1397میالدي( 2019شروع سال  بدیهی است براي آن دسته از افرادي که تا قبل از

ده و واجد شرایط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل می باشند، تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز نمو
  براساس ضوابط و مقررات مذکور اقدام خواهد شد.

کلیه دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور در رشته هاي علوم پزشکی درصورت فارغ التحصیلی از دانشگاههاي مورد تائید وزارت 
وابط شوراي عالی ارزشیابی مدارك تحصیلی خارج از کشور وزارت بهداشت، درمان و متبوع، می توانند براساس مصوبات و ض

  آموزش پزشکی پس از ارزشیابی و تایید مدارك تحصیلی در کشور مشغول کار شوند. 
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