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همکاران گرامی با توجه به احتمال بروز تغییرات در منابع امتحانی آزمون  

به احتمال بیشتر در خصوص (  جراحی عمومیارتقاء و بورد تخصصی رشته 

شوارتز و برنامه ارسالی کتب گزینه پارسیان طب با )  2012سابیستون 

صت کافی براي نگارش آغاز شده است که فر مخصوصا مباحث ماژور آن

جدید مهیا شود همچنین بارها دیده شده است که حتی علی  هاي رفرانس

چند هفته بعد مجددا  طیرغم اعالم اولیه منابع از سوي وزارتخانه ، تغییراتی 

اعالم شده است به عنوان نمونه در خصوص رفرانس مین گات رشته 

امسال تغییراتی را  ما پیش بینی میکنیمازاینرو . جراحی عمومی سال گذشته 

 .در منابع امتحانی داشته باشیم 

یک نکته مهمتر اینکه با توجه به سواالت بورد امسال و میزان سواالت مین  

و سایر مباحث دیگر  GIگات ، در درسنامه هاي جدیدمون در رابطه با مباحث 

چه مین گات رفرانس باشه ( همزمان مطالب مین گات هم ارائه می گردد 

شرح عملهاي مین بیشتر هم ! ) کاري نداریم با هیچی ! چه نباشه ما میگیم 

 !!!!!خیلی هم عالی . گات ارائه میشه 


