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مهلت مجدد ثبت نام سه آزمون وزارت بهداشت آغاز شد 
مهلت مجدد ثبت نام سه آزمون ملی دانش آموختگان 
دندانپزشکی خارج از کشور، آزمون ارزشیابی دانش 
آموختگان داروسازی خارج از کشور و آزمون ارتقای 
دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور به مدت 

چهار روز آغاز شد. 
به گزارش سپید، سعید هاشمی نظری رییس مرکز 
سنجش آموزش پزشکی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان از آغاز مهلت مجدد ثبت نام سه 
آزمون وزارت بهداشت خبر داد و گفت: »مهلت 
ثبت نام سیزدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان 
دندانپزشکی خارج از کشور، نوزدهمین دوره آزمون 
ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور 
و هفتمین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان 
کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از 
کشور به دکتری عمومی داروسازی در سایت سنجش 

پزشکی تمدید و از امروز آغاز شد.« 
وی ادامه داد: »داوطلبان می توانند به مدت چهار 
روز از امروز از امروز چهارشنبه 11 تا روز شنبه 
1۴ تیرماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش 

پزشکی نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.«
هاشمی نظری با اشاره به جزییات ثبت نام  آزمون 
ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور 
گفت: »داوطلبان پیش از ثبت نام اینترنتی، باید در 
مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع تشکیل پرونده 
داده یا آن را تکمیل کنند. فقط افرادی که توسط 
مرکز خدمات آموزشی به دبیرخانه شورای آموزش 
دندانپزشکی و تخصصی معرفی شده اند، مجاز به 

شرکت در آزمون ملی هستند.« 
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی اظهار کرد: 
»کارت شرکت در آزمون از ساعت 16 روز سه شنبه 
7 مرداد ماه 99 از طریق سایت مرکز سنجش آموزش 

پزشکی در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.«

هاشمی نظری ادامه داد: »ارزیابی دروس اختصاصی 
آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از 
کشور رأس ساعت 8 و نیم صبح روز پنجشنبه 9 
مرداد ماه 99 و ارزیابی دروس علوم پایه رأس نیز 
ساعت 13 و 3۰ دقیقه بعد از ظهر روز پنجشنبه 9 

مرداد ماه 99 برگزار خواهد شد.«
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: »پس از 
آزمون مرحله نظری، اسامی قبول شدگان در سایت 
اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم خواهد 
شد. قبول شدگان در مرحله نظری آزمون، برای 
شرکت در مرحله عملی آزمون به پردیس بین الملل 
دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی خواهند شد.«
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هاشمی نظری با اشاره به جزییات ثبت نام آزمون 
ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور 
بیان کرد: »نوزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش 
آموختگان داروسازی خارج از کشور روز پنجشنبه 

9 مرداد ماه 99 برگزار خواهد شد.«
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی ادامه داد: »در 
مرحله پیش از آزمون، داوطلبان پیش از نام نویسی 
اینترنتی، باید نسبت به تشکیل پرونده در مرکز خدمات 
آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
تهران، شهرک قدس غرب، فاز ٥، بلوار ایوانک، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک 
A، طبقه دوم، مرکز خدمات آموزشی اقدام کنند 
و فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی 
معرفی شده باشند، واجد شرایط نام نویسی اینترنتی 

و شرکت در آزمون ارزشیابی هستند.«
هاشمی نظری اظهار کرد: »کارت شرکت در آزمون 
از ساعت 16 روز سه شنبه 7 مرداد ماه 99 از طریق 
سایت مرکز سنجش در اختیار داوطلبان قرار خواهد 

گرفت.« 
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رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به 

جزییات ثبت نام آزمون ارتقای دانش آموختگان 
کشور  از  خارج  داروسازی  ارشد  و  کارشناسی 
به دکتری عمومی داروسازی بیان کرد: »هفتمین 
دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و 
کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری 
عمومی روز پنجشنبه 9 مرداد ماه 99 طبق قوانین و 

مطابق با مندرجات برگزار خواهد شد.« 
هاشمی نظری بیان کرد: »قبولی و ادامه تحصیل 
در این دوره شرایطی دارد، کسب حد نصاب 6۰ 
درصد نمره کل آزمون، پرداخت شهریه مطابق تعرفه 
و مقررات دانشگاه محل تحصیل از جمله این 
شرایط است، پذیرفته شدگان آزمون ورودی موظف 
هستند برای پذیرش و نام نویسی و انتخاب واحد، 
حداکثر تا دو ترم تحصیلی بعد از قبولی به یکی از 
دانشگاه های علوم پزشکی تابعه وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنند.«
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی ادامه داد: 
»تعداد واحد های درسی برای فراغت از تحصیل 
در دوره دکتری عمومی داروسازی، مطابق با برنامه 
آموزشی تدوین شده توسط دبیرخانه شورای آموزش 
داروسازی و تخصصی است که به تصویب شورای 
عالی برنامه ریزی علوم پزشکی نیز رسیده است. در 
صورتی که دانشجو دروس اعالم شده را در مقطع قبلی 
کارشناسی یا کارشناسی ارشد داروسازی گذرانده 
باشد، امکان تطبیق آن ها توسط دانشگاه محل تحصیل 
با رعایت مفاد فصل یازدهم آیین نامه آموزشی دوره 

دکتری عمومی داروسازی وجود دارد.«
هاشمی نظری گفت: »کارت شرکت در آزمون از 
ساعت 16 روز سه شنبه 7 مرداد ماه 99 از طریق سایت 
مرکز سنجش در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.«
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: »در زمینه فروش داروهای 
گیاهی هنوز به استانداردهای الزم نرسیده ایم و عطاری های همچنان 

به صورت سنتی اداره می شوند.«
به گزارش سپید، جلیل کوهپایه زاده افزود: »تولید داروهای گیاهی 
هنوز صنعتی و تجاری نشده و در چنین وضعیتی ممکن است با 
استقبال خوب مواجه نشویم بنابراین باید در زمینه تولید، بسته بندی  
نحوه ارائه، فرهنگ سازی و پژوهش های کاربردی کار بیشتری انجام 
شود.« وی اظهار داشت: »در زمینه نحوه ارائه و فروش داروهای 
گیاهی هنوز به استانداردهای الزم نرسیده ایم و عطاری های همچنان 
به صورت سنتی اداره می شوند، بنابراین الزم است افرادی را برای 

مدیریت علمی عطاری ها تربیت کرد.«
کوهپایه زاده ادامه داد: »با راه اندازی دانشکده طب ایرانی و موسسه 
»مطالعات تاریخ پزشکی، طب سنتی و مکمل« در این دانشگاه، 
سعی شده تا در مسیر تحقق این رسالت گام برداریم اما باید بدانیم 

که همچنان راه طواالنی برای رسیدن به اهداف داریم.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه این تفاهم نامه 

فرصت مغتنمی برای سالمت مردم ایجاد می کند، افزود: »نگاه ما 
در دانشگاه علوم پزشکی ایران همواره ملی بوده و اگر مفاد گنجانده 
شده در تفاهم نامه به عمل برسد، منافع آن به تمام کشور می رسد.«
رئیس دانشکده طب ایرانی نیز در این مراسم گفت: »برنامه ریزی 
برای استفاده کاربردی از گیاهان دارویی در فضاهای سبز شهری، 
توسعه فرهنگ ساخت و مصرف فرآورده های طبیعی، راه اندازی 

سالمت کده های طب ایرانی، ترویج سبک زندگی سالم و رونق 
گردشگری سالمت بر پایه طب ایرانی از مهم ترین اهداف این تفاهم 
نامه است.« امیرحسین جمشیدی  اظهار داشت: »ستاد توسعه علوم 
و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری متعهد شده تا با معرفی نهادهای تامین کننده 
نهاده های کمکی مورد نیاز در تولید گیاهان دارویی و همچنین 
معرفی سرمایه گذاران عالقه مند و فراهم نمودن زمینه های الزم 
برای اجرای طرح های کسب و کار مرتبط با صنعت گیاهان دارویی 

و فرآورد  های آن تالش کند.«
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی ایران، وی با اشاره به نقش موثر 
مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت در شکل گیری این 
تفاهم نامه افزود: »اعالم ساختار آموزش سبک زندگی سالم بر 
مبنای آموزه های طب ایرانی، اعالم بیماری های اولویت دار و رایج 
قابل درمان توسط طب ایرانی و همچنین برآورد و اعالم نیازهای 
گیاهان دارویی برای انجام پروژه ها از تعهدات دفتر طب ایرانی 

در وزارت بهداشت است.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران: 

فروش داروهای گیاهی به استانداردسازی نرسیده است


