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فرآیند انتقالی و مهمانی از سایر دانشگاهها
درخواست دستیار به دانشگاه مبداء

( حداکثر تاارائه درخواست و نامه از دانشگاه مبداء به ستاد مرکزي دانشگاه بعنوان معاونت آموزشی دانشگاه 
)مهر ماه همان سال آخر

از معاونت آموزشی دانشگاه به معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکیارسال نامه 

در صورت داشتن مدارك الزم و کافی، ارائه مدارك مطابق آئین نامه نقل و انتقـاالت وزارت متبـوع بـه دفتـر معاونـت آموزشـی       
.قید بند مربوطه باشدمدارك باید براساس مفاد آیین نامه با".ضمناتخصصی توسط دستیار

در شصت و نهمین نشست شوراي آمـوزش پزشـکی وتخصصـی     7مفاد موضوع چهار بند توجه:  درخواست مهمانی  براساس 
میباشد.ماه و جهت رشته هاي چهار ساله یا بیشتر تا یک سال9رشته هاي سه ساله حداکثر تا  

دارا بودن شرایط مربوط به این دانشگاه
ماه اول دوره دستیاري ممنوع میباشد.6تقاضاي مهمانی -الف
گروه را دارا باشد.آزمون پذیرش در نمره آخرین پذیرفته شده %80متقاضی می بایستدر سال اول جهت  در خواست انتقال -ب
و نمره کتبیقا این دانشگاه( آزمون ارتنفرات اول %20جزء متقاضی کتبینمرهدر صورت تقاضاي انتقال از سال دوم به بعد -ج

قرار گیرد.همان سال و رشته نمره کتبی درون بخشی )

موافقت اولیه اعالم گردیده است تا صدور مجوز از سوي دبیرخانه در مورد دستیارانیکه در کمیته مذکور
شوراي آموزش پزشکی وتخصصی و اعالم تاریخ پایان دوره از سوي دانشگاه مبدا مجاز به شروع دوره در 

این دانشگاه نمیباشند آموزشی گروههاي

به مدیر محترم گروه جهت اظهار نظر نامه ارسال و دارا بودن شرایط مربوط به این دانشگاه در صورت مطابقت آئین نامه اي
بایگانی میگردد)سوابق مخالفت(درصورت اعالم 

ارسال به معاونت آموزشی دانشگاهدریافت پاسخ و طرح موضوع در شوراي مدیران این معاونت درصورت موافقت در شورا  

طرح در کمیته نقل و انتقاالت معاونت آموزشی دانشگاه  در صورت موافقت اعالم مراتب  از طریق دانشکده پزشکی به 
ماه)آبان امورآموزشی دانشگاه جهت مکاتبه با دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و دانشگاه مبدا (حداکثر تا پایان 
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سایر دانشگاههافرآیند انتقالی و مهمانی به

دستیار به مدیر محترم گروه مربوطهارائه درخواست 

دانشکده ارسال درخواست دستیار به انضمام نامه موافقت مدیر محترم گروه مربوطه به معاونت آموزشی تخصصی و فوق تخصصی
از طریق گروهپزشکی 

از طریق معاونت آموزشی دانشـکده بـه   نامه گروهها دور ه هاي چرخشی در دانشگاههاي ع.پ.تهران وشهید بهشتی طی در مورد -الف
ستاد مرکزي دانشگاه و سپس به دانشگاه مورد نظر ارسال خواهدشد.

جلسـه شـوراي مـدیران معاونـت آموزشـی      درمورد درخواست مهمانی ویا انتقال به دانشگاههاي خارج از شهر تهران موضـوع در -ب
.انجام خواهد پذیرفتانتقاالت وزارت متبوعبا آئین نامه نقل وآنو مطابقتمطرح تخصصی و فوق تخصصی 

ماه اول دوره دستیاري ممنوع میباشد.6تقاضاي مهمانی-
ماه آخر دوره دستیاري ممنوع میباشد.6تقاضاي مهمانی -

رشته هاي در شصت و نهمین نشست شوراي آموزش پزشکی وتخصصی  7مفاد موضوع چهار بند توجه:  درخواست مهمانی  براساس 
میباشد.ماه و جهت رشته هاي چهار ساله یا بیشتر تا یک سال9ساله حداکثر تا  سه 

ارسال کلیه سوابق به معاونت آموزشی دانشگاهدانشکده وتطبیق با آیین نامه در صورت موافقت 

اعالم مراتب  از طریق دانشـکده پزشـکی بـه    کمیته ، طرح در کمیته نقل و انتقاالت معاونت آموزشی دانشگاه  در صورت موافقت 
مقصدامورآموزشی دانشگاه جهت مکاتبه با دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و دانشگاه 

توجه:

کلیه مواردي که خـارج از ایـن فراینـد باشـد بالفاصـله پـس از       
دریافت بایگانی میگردد و ترتیب اثري نخواهد داشت 


