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بسمه تعالی

رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
رباست محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل 
رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 
ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 
رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود

ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون 
رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی مرکز آموزش بین المللی کیش

ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی مرکز آموزش بین المللی قشم 
رئیس محترم  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

جناب آقای دکتر طباطبایی
رئیس محترم  دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران 

دانشگاه آزاداسالمی واحد تنکابن
رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان

ریاست محترم  دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 
رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز

جناب آقای دکتر حراجی
رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد دندانپزشکی

رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
جناب آقای دکتر سید مهدی رضایت

رئیس محترم  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت الله آملی

رئیس محترم  دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان 

با سالم
     احتراماً، با توجه به برگزاری آزمونهای جامع علوم پایه رشتههای دکتری حرفهای پزشکی، دندانپزشکی و 
داروسازی و پیشکارورزی مورخ ۱۱ شهریور ۹۵ مراتب زیر به استحضار میرسد خواهشمند است دستور فرمایید به 

نحو مقتضی به اطالع دانشجویان ذینفع رسانده شد.

   حائز اهمیت   .
فوری



نشانی: تهران،انتهای بزرگراه شهید ستاری(شمال)،میدان دانشگاه،بلوار شهدای حصارك،سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی کدپستی ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵  
تلفن گویای ۴۷۴۸

۱۳۹۵/۰۶/۰۶
۸۶/۶۳۳۳

ندارد

حد نصاب نمره قبولی در آزمونهای یاد شده براساس هفتاد درصد میانگین مجموع نمرات ۵ درصد اول کلیه  (۱
دانشگاههای علوم پزشکی کشور توسط شورای اموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت درمان و اموزش 

پزشکی محاسبه میگردد.
کلید اولیه سئواالت امتحان در تاریخ ۹۵/۶/۱۱ در سایت قرار خواهد گرفت. (۲

مهلت ارسال اعتراض به کلید اولیه فقط بصورت اینترنتی از تاریخ ۹۵/۶/۱۱ تا پایان وقت اداری ۹۵/۶/۱۳  (۳
میباشد و اعتراضاتی که خارج از تاریخ یاد شده و یا بصورت غیراینترنتی ارسال گردد قابل رسیدگی نخواهد 

بود.
وظیفه پاسخگویی به سئواالت مرتبط با آزمون برعهده واحدهای همکار بوده و دانشجویان به هیچ وجه مجاز  (۴

نیستند به مرکز قطب مجری آزمون ( سازمان مرکزی )مراجعه نمایند.
واحدهای علوم دارویی، دندانپزشکی تهران، تنکابن، دامغان، کیش، قشم، قم، آیتا... آملی، شاهرود، ساری  (۵
ملزم هستند که یک نفر نماینده را بنحوی اعزام نمایند که راس ساعت ۷ صبح در واحد پزشکی تهران جهت 
مسائل احتمالی و شناسایی دانشجویان واحد مربوطه حضور یابند بدیهی است که حضور بموقع نامبردگان 

کنترل خواهد گردید.
واحدهای بروجرد، نجفآباد نیز ملزم به اعزام یک نفر نماینده به خوراسگان و واحد اردبیل به واحد تبریز و  (۶
واحد کازرون به واحد شیراز مشابه شرایط بند قبل خواهند بود وحضور بموقع نامبردگان کنترل خواهد 

گردید.                                                                                                                                                             
خواهشمند است دستور فرمایید مفاد یاد شده اجرا و بنحو مقتضی مد نظر قرار گیرد. (۷

رونوشت:
جناب آقای دکتر ادهمی مدیرکل محترم  توسعه آموزش و امور دانشجویان علوم پزشکی   -


