
تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

۵٠٠/۵۸٢٠/د

دارد
١٤٠٠/١١/١۸

 شهرك قدس : خيابان سيماي ايران ، بين فالمك و زرافشان ، ستاد مركزي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
 نمابر : ۸۸۳۶۴۵۲۸  تلفن : ۸۸۳۶۳۵۶۰-۸۰                              
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رئیس محترم دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی …

باسالم و احترام

 بدینوسیله، مصوبات نودوپنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ١٤٠٠/١٠/٢١ جهت اجرا ابالغ 

می گردد. مصوبات این شورا شامل ده موضوع بشرح مفاد مندرج در صورتجلسه های مصوب شورای مذکور، یازده 

برنامه آموزشی رشته های تخصصی و تکمیلی تخصصی وآیین نامه اجرایی در خصوص نحوه اعطاء صدورمدرک 

فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی در ارتباط با موضوع ٦ نودو پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی 

، بشرح پیوست می باشد. 

(فایل pdf مصوبات، برنامه های آموزشی و آیین نامه مذکور از طریق سایت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و 

تخصصی به آدرس  http://cgme.behdasht.gov.ir  قابل دسترسی می باشد.)

http://cgme.behdasht.gov.ir/
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- رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی تهران 

با سالم و احترام

 بدینوسیله، مصوبات نودوپنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ١٤٠٠/١٠/٢١ جهت اجرا ابالغ 

می گردد. مصوبات این شورا شامل ده موضوع بشرح مفاد مندرج در صورتجلسه های مصوب شورای مذکور، یازده 

برنامه آموزشی رشته های تخصصی و تکمیلی تخصصی وآیین نامه اجرایی در خصوص نحوه اعطاء صدورمدرک 

فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی در ارتباط با موضوع ٦ نودو پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی 

، بشرح پیوست می باشد. 

(فایل pdf مصوبات، برنامه های آموزشی و آیین نامه مذکور از طریق سایت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و 
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جناب آقای دکتر سعید کریمی

معاون محترم درمان

با سالم و احترام

بدینوسیله، مصوبات نودوپنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ١٤٠٠/١٠/٢١ جهت استحضار و 

بهره برداری ارسال می گردد. مصوبات این شورا شامل ده موضوع بشرح مفاد مندرج در صورتجلسه های مصوب 

شورای مذکور، یازده برنامه آموزشی رشته های تخصصی و تکمیلی تخصصی وآیین نامه اجرایی در خصوص نحوه 

اعطاء صدورمدرک فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی در ارتباط با موضوع ٦ نودو پنجمین نشست شورای آموزش 

پزشکی و تخصصی ، بشرح پیوست می باشد. 

(فایل pdf مصوبات، برنامه های آموزشی و آیین نامه مذکور از طریق سایت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و 
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جناب آقای دکتر کمال حیدری

معاون محترم بهداشت

با سالم و احترام

 بدینوسیله، مصوبات نودوپنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ١٤٠٠/١٠/٢١ جهت استحضار و 

بهره برداری ارسال می گردد. مصوبات این شورا شامل ده موضوع بشرح مفاد مندرج در صورتجلسه های مصوب 

شورای مذکور، یازده برنامه آموزشی رشته های تخصصی و تکمیلی تخصصی وآیین نامه اجرایی در خصوص نحوه 

اعطاء صدورمدرک فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی در ارتباط با موضوع ٦ نودو پنجمین نشست شورای آموزش 

پزشکی و تخصصی ، بشرح پیوست می باشد. 

(فایل pdf مصوبات، برنامه های آموزشی و آیین نامه مذکور از طریق سایت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و 

تخصصی به آدرس  http://cgme.behdasht.gov.ir  قابل دسترسی می باشد.)
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جناب آقای دکتر یونس پناهی

معاون محترم معاونت تحقیقات  و فناوری

با سالم و احترام

 بدینوسیله، مصوبات نودوپنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ١٤٠٠/١٠/٢١ جهت استحضار و 

بهره برداری ارسال می گردد. مصوبات این شورا شامل ده موضوع بشرح مفاد مندرج در صورتجلسه های مصوب 

شورای مذکور، یازده برنامه آموزشی رشته های تخصصی و تکمیلی تخصصی وآیین نامه اجرایی در خصوص نحوه 

اعطاء صدورمدرک فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی در ارتباط با موضوع ٦ نودو پنجمین نشست شورای آموزش 

پزشکی و تخصصی ، بشرح پیوست می باشد. 

(فایل pdf مصوبات، برنامه های آموزشی و آیین نامه مذکور از طریق سایت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و 

تخصصی به آدرس  http://cgme.behdasht.gov.ir  قابل دسترسی می باشد.)
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جناب آقای دکترحسنعلی غفاری

معاون محترم حقوقی   و امورمجلس 

با سالم و احترام

 بدینوسیله، مصوبات نودوپنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ١٤٠٠/١٠/٢١ جهت استحضار و 

بهره برداری ارسال می گردد. مصوبات این شورا شامل ده موضوع بشرح مفاد مندرج در صورتجلسه های مصوب 

شورای مذکور، یازده برنامه آموزشی رشته های تخصصی و تکمیلی تخصصی وآیین نامه اجرایی در خصوص نحوه 

اعطاء صدورمدرک فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی در ارتباط با موضوع ٦ نودو پنجمین نشست شورای آموزش 

پزشکی و تخصصی ، بشرح پیوست می باشد. 
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جناب آقای دکتر پورحسینی

مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی

با سالم و احترام

            بدینوسیله، مصوبات نودوپنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ١٤٠٠/١٠/٢١ جهت 

استحضار و بهره برداری ارسال می گردد. مصوبات این شورا شامل ده موضوع بشرح مفاد مندرج در صورتجلسه 

های مصوب شورای مذکور، یازده برنامه آموزشی رشته های تخصصی و تکمیلی تخصصی وآیین نامه اجرایی در 

خصوص نحوه اعطاء صدورمدرک فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی در ارتباط با موضوع ٦ نودو پنجمین نشست 

شورای آموزش پزشکی و تخصصی ، بشرح پیوست می باشد. 

(فایل pdf مصوبات، برنامه های آموزشی و آیین نامه مذکور از طریق سایت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و 

تخصصی به آدرس  http://cgme.behdasht.gov.ir  قابل دسترسی می باشد.)
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جناب آقای دکتر  عباس شیراوژن

معاون محترم فرهنگی و دانشجویی

با سالم و احترام
              بدینوسیله، مصوبات نودوپنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ١٤٠٠/١٠/٢١ 

جهت استحضار و بهره برداری ارسال می گردد . مصوبات این شورا شامل ده موضوع بشرح مفاد مندرج در 

صورتجلسه های مصوب شورای مذکور، یازده برنامه آموزشی رشته های تخصصی و تکمیلی تخصصی 

وآیین نامه اجرایی در خصوص نحوه اعطاء صدورمدرک فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی در ارتباط با 

موضوع ٦ نودو پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی ، بشرح پیوست می باشد. 

(فایل pdf مصوبات، برنامه های آموزشی و آیین نامه مذکور از طریق سایت دبیرخانه شورای آموزش 

پزشکی و تخصصی به آدرس  http://cgme.behdasht.gov.ir  قابل دسترسی می باشد.)
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جناب آقای دکتر فریدون نوحی 

رئیس محترم مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

با سالم و احترام

                بدینوسیله، مصوبات نودوپنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ١٤٠٠/١٠/٢١ 

جهت اجرا ابالغ می گردد. مصوبات این شورا شامل ده موضوع بشرح مفاد مندرج در صورتجلسه های 

مصوب شورای مذکور، یازده برنامه آموزشی رشته های تخصصی و تکمیلی تخصصی وآیین نامه اجرایی 

در خصوص نحوه اعطاء صدورمدرک فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی در ارتباط با موضوع ٦ نودو 

پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی ، بشرح پیوست می باشد. 

(فایل pdf مصوبات، برنامه های آموزشی و آیین نامه مذکور از طریق سایت دبیرخانه شورای آموزش 

پزشکی و تخصصی به آدرس  http://cgme.behdasht.gov.ir  قابل دسترسی می باشد.)
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