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بسمعه تعالــی

تاريـخ1400/01/31 :
شمـاره264410 :

جمھوری اسالمی ايران

وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی يزد

مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی

مجوز تخصيص امتياز آموزش مداوم به شرکت کنندگان و سخنرانان
کنفرانس علمی يک روزه
جناب آقاي  /سركار خانم :امير ھوشنگ مھرپرور
دبير آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی يزد
سالم عليکم ،احتراما ،به استناد صورتجلسه كميته تخصيص امتياز مورخ  1400/01/22در خصوص تخصيص امتياز به برنامه شرايط کشت جنين که به
مدت  1روز از تاريخ  1400/02/25لغايت  1400/02/25توسط دانشگاه علوم پزشکی يزد در شھر برگزار می گردد؛ به استحضار می رساند که اعطای
امتياز به شرکت کنندگان در برنامه و اخذ مبلغ حق ثبت نام از آنھا طبق جدول ذيل مورد تاييد مي باشد
تذکر  :1ھرگونه تغيير در مشخصات برنامه فوق الذکر فقط با مجوز اداره کل آموزش مداوم مجاز خواھد بود
تذکر  :2گواھی شرکت مشمولين در صورت صدور از طريق سامانه دارای اعتبار بوده و گواھی ھای دستی صادره فاقد اعتبار می باشد
تذكر :3با توجه به مفاد بخشنامه شماره /938/504د مورخ  24/12/1390حداكثر ظرف مدت  20روز پس از اجراي برنامه نسبت به تكميل ليست شركت
كنندگان و درج امتياز آنھا اقدام گردد .ثبت مشخصات و امتياز شرکت کنندگان پس از اين زمان حداکثر تا  70روز پس از اجرای برنامه برای مرکز مجری
با لحاظ نمودن امتياز منفی در اعتبا بخشی مقدور و پس از آن سامانه مسدود و درج امتياز ميسر نمی باشد.
تعداد شرکت کنندگان در برنامه100 :
شناسه برنامه164415 :
کد سازمان برگزار کننده33111 :
الويت :الويت عادی
مرکز ھمکار :مرکز تحقيقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی يزد

امتيـــاز

نــام رشــته

ھزينه مجموع

] [1734زنان وزايمان* | تخصص

3

170000

] [1934بيولوژي توليد مثل | دکترا

3

170000

] [1749تخصص علوم آزمايشگاھی | تخصص

2.25

170000

] [1922ژنتيک انسانی )ژنتيک پزشکی( | دکترا

2.25

170000

] [1923علوم تشريحی )آناتومی( | دکترا

2.25

170000

] [14131علوم آزمايشگاھی | کارشناسی ارشد

1.5

120000

] [1448علوم تشريحي | کارشناسی ارشد

1.5

120000

دکتر امير ھوشنگ مھرپرور
معاون آموزشی
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