
 شیوه نامه پذیرش و ثبت نام دانشجویان استعداد درخشان دکتری حرفه ای در دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی

در راستای سیاست برنامه های راهبردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر هدایت و حمایت از دانشجویان  

استعداد درخشان و تربیت نیروی انسانی با حداکثر توانمندیهای الزم برای ارائه خدمات در حیطه های مختلف آموزشی، 

مدیر امور نخبگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)صدور  81/7/8658مورخ  666/055و به استناد نامه پژوهشی 

امکان پذیرش و تحصیل در دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش  مجوز ارائه دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی(،

 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد فراهم گردیده است. 8658-8651پزشکی در نیمسال دوم 

پذیرش دانشجوی استعداد  "از طریق لینک 05/85/8658لغایت  58/85/8658میتوانند از تاریخ  دانشجویان واجد شرایط

 در سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. "درخشان آموزش پزشکی

سال تحصیلی میتوانند در این  در دو نیم 87شایان ذکر است دانشجویان استعداد درخشان، در صورت داشتن حداقل معدل 

 فراخوان شرکت نمایند.)محدودیت گذراندن تعداد واحد مشخصی وجود ندارد(

 مخاطبان دوره:

واجد شرایط استفاده از  دانپزشکی و داروسازی( سراسر کشور کهدانشجویان مقطع دکتری حرفه ای) پزشکی، دن -8

 می باشند. "تسهیالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان "آیین نامه

دانشجویان مقطع دکتری حرفه ای) پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی( سراسر کشور که دارای مدالهای طال، نقره و  -1

گروهی سایر حیطه های المپیاد علمی  مدال طالی انفرادی و فرادی و گروهی حیطه آموزش پزشکی یابرنز ان

 می باشند. دانشجویان علوم پزشکی

 :نحوه ثبت نام و ارسال مدارک

لغایت  58/85/8658از     sanjesh.mums.ac.irانند با مراجعه به آدرس اینترنتی دانشجویان استعداد درخشان میتو

در سایت معاونت آموزشی دانشگاه  "ش پزشکیپذیرش دانشجوی استعداد درخشان آموز "و از طریق لینک 05/85/8658

تماس  50801608006جهت اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن  علوم پزشکی مشهد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 حاصل فرمایید.
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