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  محترم آموزشی کالن منطقه پنج آمایشی کشور معاونین

  
    1397/12/16کارورزي روز پنجشنبه مورخ پایه و پیشآزمونهاي جامع علوم برگزاريموضوع : 

  
 با سالم و احترام

  
 1397/  12/  16کارورزي روز پنجشنبه مورخ پایه و پیشع علومهمانگونه که مستحضرید آزمونهاي جام		 	 	

گردد. خواهشمند است دستور فرمائید به به صورت سراسري در کلیه دانشگاههاي علوم پزشکی برگزار می
نام از روز کلیه دانشجویان واجد شرایط و متقاضی شرکت در آزمونهاي مذکور اعالم نمایند جهت ثبت

به وب سایت مرکز اجراي آزمونهاي  97/  11/  25لغایت پنجشنبه مورخ  97/  11/  18چهارشنبه مورخ 
مراجعه و کدرهگیري دریافت نمایند. کارت  nama.sums.ac.irآمایشی کشور به نشانی  5کالن منطقه 

 نام و تائید ازگردد که در موعد مقرر نسبت به ثبتورود به جلسه آزمون صرفاً جهت دانشجویانی صادر می
  طرف دانشگاه محل تحصیل اقدام نموده باشند.

  
  

  تاریخ  عنوان
نام دانشجویان ثبت

متقاضي شركت در 
پایھ آزمونھاي جامع علوم

/  ١۶ كارورزي مورخو پیش
٩٧/  ١٢   

لغایت  ٩٧/  ١١/  ١٨  
بھ مدت  ٩٧/  ١١/   ٢۵
 روز ٨

ارسال لیست بھ 
دانشگاھھاي قطب جھت 
تائید دانشجویان واجد 

 شرایط

 ٩٧/  ١١/  ٢٧شنبھ   

 
 

  
  

2413826/97  
14  /11  /1397  
  ندارد

  امورآموزشی مدیریت
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بررسي دانشجویان واجد 
شرایط و اعالم لیست 
نھایي دانشجویان مجاز 

شركت در آزمون بھ  بھ
 مركز قطب

 ٩٧/  ١١/  ٢٨  یكشنبھ 
 ١٢/  ٢لغایت پنجشنبھ 

 /٩٧ 

  
  

  رونوشت:

 پایه دانشکده پزشکی جهت اطالع و اقدام الزممعاون محترم آموزشی علوم -خانم دکتر وجدانی  
 معاون محترم آموزشی بالینی دانشکده پزشکی جهت اطالع و اقدام الزم -زادگاناب آقاي دکتر عزتجن  
 معاون محترم آموزشی دانشکده دندانپزشکی جهت اطالع و اقدام الزم -جناب آقاي دکتر ظریف نجفی  
 ممعاون محترم آموزشی دانشکده داروسازي جهت اطالع و اقدام الز -جناب آقاي دکتر ساختمان  
 رئیس محترم پردیس شهید دوران جهت اطالع و اقدام الزم -جناب آقاي دکتر ایرجی  

  
 
 
 
 

  
 

  /مرحمتی
 

  
  

  حمیدرضا میرزاجانی دکتر
  مدیریت امور آموزشی سرپرست

  


