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شماره نشست–6پيوست تخصصي72صورتجلسه و پزشكي آموزش )28/9/1388(شوراي

:موضوع
رشته دستياران انتقال و شدن ميهمان مورد در اجرايي نامه تخصصيآئين هاي

مصوبه متن

تخصصيمصوباتشصت4موضوع آموزشپزشكيو شوراي نشست ونهمين

مواد د33و32اصالح بند چهـل، مـوردمصوبات در تخصـصي و پزشـكي آمـوزش شـوراي نشـست وهفتمـين
، رشتهضوابط دستياران شدن ميهمان و جابجايي ، تخصصيانتقال :هاي

واحده : ماده
انتقـال و شـدن ميهمـان مـورد در اجرايـي نامـه آئـين است موظف تخصصي و پزشكي آموزش شوراي دبيرخانه

رشته بدستياران را تخصصي كميـسيونهاي در تـصويب و طـرح از پـس و تنظـيم ذيل مشروحه موارد به توجه ا
نمايد ابالغ شورا رئيس توشيح و معين .دائمي

رشـته دسـتياران ميهمـاني و انتقال مورد در گيري تصميم و بررسي كارشناسي، امور كليه ، ابالغ تاريخ از ضمناً
مربوطه پزشكي علوم دانشگاههاي به باليني تخصصي مقصد( هاي و قبلـي) مبدأ مـواد كليه و واگذار مورد حسب

رشته دستياران شدن ميهمان و جابجايي انتقال، و نقل به شدمربوط خواهد ملغي تخصصي .هاي
گردد رعايت ذيل : موارد

انتقال-1 تقاضاي براي قبول قابل دالئل العالج.  (ارائه صعب بيماري كفالت، همسر، از تبعيت جمله ....)از
تهرانممنو-2 در مستقر هاي دانشگاه بين انتقال .عيت
تهران-3 در مستقر هاي دانشگاه به انتقال . ممنوعيت
دبيرخانه-4 نظارت .اعمال
دستياران-5 جابجايي .ممنوعيت
مقصد-6 و مبدا هاي دانشگاه . موافقت
ميهماني-7 مدت زماني تا(محدوديت حداكثر ساله سه هاي رشته چها9جهت هـاي رشـته جهت و يـاماه رسـاله

دستياران چرخشي دوره شامل سال، يك تا حداكثر باشد. بيشتر نمي تمديد قابل مدت . )اين
ميهماني-8 زمان در دستيار هاي مسئوليت دانـشگاههاي(تصريح بعهـده مـورد حـسب آموزشـي مـسئوليتهاي

ح مقصد يا مبداء دانشگاه بعهده رفاهي امور جمله از مسئوليتها، ساير و مقصد و موردمبداء ).سب
سقف-9 اكثر(مراعات ديگر) حد دانشگاههاي به انتقال براي موافقت مورد در رشته%)25(ظرفيت هر محل/در

سقف-10 اكثر(مراعات دانشگاهها) حد ساير از پذيرش موافقت مورد در رشته%)25(ظرفيت هر محل/ در
باشد–11 خاص زمانهاي به محدود و مشخص انتقال .زمان
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اجرايينامآئين وه ميهمانيانتقالنقل تخصصيدستيارانو هاي رشته
دستياران انتقال مقررات

انتقـال درخواسـت ارائـه بـه مجـاز ذيـل مـوارد رعايـت بـا دسـتياري مقطـع در شـده پذيرفتـه دسـتياران
:باشندمي

دانشگاه-1 انتقال و نقل شوراي موافقت صورت در دستياران مقـصدهاانتقال و مبدأ احـرازتي صـورت در نهـا
رشته انتخاب فرم تكميل از پس كه دستيار جهت خاص گرديـده–شرايط حادث دانـشگاهباشـدمحل موافقـت بـا ،

است انجام .قابل
از عبارتند نظر مورد خاص :شرايط

تاريخ) الف از بعد نكاح عقد كه همسر از رشتهتبعيت باشدمحل-انتخاب پيوسته وقوع .به
:تبصره
قبولهمسران و شركت ، دستيار پذيرش آزمون يك در دو هر كه اندي .شده

روحيحكم) ب يا جسمي معلوليت داراي خواهر و برادر ويا پدر مادر، حقوقيكفالت مراجع از
دانشگاه) ج پزشكي كميسيون تشخيص به العالج صعب بيماريهاي به ابتال

ثبت-2 از پس صرفاً انتقال بدرخواست شروع و لفـظنام اطالق و آموزش قابـل»دسـتيار«ه شـده پذيرفتـه فـرد بـه
مي بررسي و .باشددريافت

مي-3 دريافت قابل مهرماه پايان لغايت شهريور اول تاريخ از صرفاً انتقال .باشددرخواست
مقصد-4 و مبداء، پزشكي علوم دانشگاههاي است،موافقت دستياران انتقال جهت الزامي .شرط
استدستيارانقالانت-5 ممنوع شهر در مستقر دانشگاههاي به دانشگاهها ساير .از
تهران-6 شهر در مستقر دانشگاههاي دستياران استبهانتقال ممنوع .يكديگر
است–7 ممنوع دستياري دورة آخر سال در .انتقال

بندهاي( : تبصره به :7و6و5مربوط (
مورد پزشـكيدستيارانتقالدر علـوم دانـشگاههاي انتقـالمـستقردربـه يـا و آخـردسـتيارتهـران سـال دورهدر
كميسيوندستياري، مصوبه ، نامه آيين اين در ذكرشده مراحل ساير طي بر آمـوزش7عالوه شـوراي منتخـب نفره

باشد مي ضروري نيز تخصصي و ..پزشكي
مي-8 ممنوع دستياران .باشدجابجايي
سقفدانشگاههاي-9 تا صرفاً رشته% 25مبداء مصوب بـا–ظرفيت موافقـت بـه مجـاز خـود سـال همان در محل

مي خود دستياران .باشندانتقال
سقف–10 تا صرفاً مقصد رشته% 25دانشگاههاي مصوب بـه–ظرفيت موافقـت به مجاز خود سال همان در محل

مي خود دانشگاه به دانشگاهها ساير دستياران .ندباشانتقال
دانـشگاهها،-11 سـاير از دسـتياران انتقـال بـا موافقـت طريق از كه نيستند مجاز مقصد پزشكي علوم دانشگاههاي

در را خود بـيشازكلظرفيت رشته هر در دستياري زيـر. (افـزايشدهنـد% 20دورة پـذيرش ظرفيتهـاي نفـر5در
است1حداكثر افزايشمجاز ).نفر
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پزشكي-12 علوم نميدانشگاههاي مجاز بـيشازمبداء خـود دسـتياران انتقـال بـا موافقـت طريـق از كه % 20باشند
كاهشدهند را مقطع همان آموزش حين در زيـر. (ظرفيت پذيرش ظرفيتهاي حـداكثر5در كـاهشمجـاز1نفـر نفـر

).است
مي-13 انتقاالت و نقل تمراتب حداكثر تخصصي و پزشكي آموزش شوراي دبيرخانه به هـربايست آبانمـاه پايـان ا

گردد اعالم .سال
مي-14 ممنوع جايگزين شرط ذكر با دستيار انتقال با .باشدموافقت
مي–15 مقصد دانشگاه عهده به انتقالي دستياران مقرري . باشدپرداخت
مـي–16 دانـشگاهي عهـده بـه انتقـالي دسـتياران تحصيل از فراغت مدرك دورصدور از نيمـي بـيشاز كـه هباشـد

است شده گذرانده آن در دستيار .آموزشي
است–17 مربوطه مقررات تابع كشور داخل دانشگاههاي به كشور از خارج دستياران .انتقال

دستياران ميهماني مقررات
شرايط–1 رعايت با مقصد و مبداء پزشكي علوم دانشگاههاي موافقت صورت در دستياران بالمـانعذيلميهماني
.است
حداقلدست-2 ثبت6ياران از پس گـروهماه مـدير بـه ميهمـاني درخواست ارائه به مجاز آموزش، به شروع و نام

مي آموزش محل دانشگاه در ذيصالح مراجع ساير به ، گروه مدير موافقت صورت در و .باشندمربوطه
در–3 است6ميهماني ممنوع آموزشي دوره آخر .ماه
ميهماني–4 مدت رشتهماه3حداقل در آن مدت حداكثر آموزشـيو دوره بـا تحصيلي در9سـاله،3هاي و مـاه

مي4هايرشته سال يك حداكثر بيشتر يا .باشدساله
مـي–5 كسر دستياران مجاز ميهماني مدت از پزشكي علوم دانشگاههاي ساير در دستياران چرخشي دوره -مدت
.شود
از–6 پس دستيار بخشي درون ارزيابي مبداءنمره دانشگاه به مقصد دانشگاه سوي از ميهماني، مدت عالمااتمام
. گرددمي
ارتقاء–7 آزمون در شركت جهت دستيار بودن شرايط واجد مي/ تعيين مبداء دانشگاه عهده به .باشدگواهينامه
مي–8 مبداء دانشگاه عهده به دستياري مقرري پرداخت ميهماني، دوره .باشددر
ميدانشگ–9 ملزم مبداء مقـصداه دانـشگاه بـه مشخـصاً ميهمـاني دوره طي جهت دستيار معرفي هنگام در باشد

مـي خـود آموزشي برنامه در مندرج وظايف از قسمت چه انجام به ملزم نظر مورد مدت در دستيار كه نمايند -اعالم
.باشد
دستيا–10 ميهماني دوره اتمام گزارش ارائه هنگام در مقصد تائيـددانشگاه بـه ملزم Logر، bookيـا و دسـتيار

مي مبداء دانشگاه به ميهماني مدت در وي آموزشي فعاليت از مبسوط گزارشي .باشدارائه
ميهمـاني–11 محـل دانـشگاه و مربوطـه گـروه مـدير عهده به دستيار آموزشي مسئوليت ميهماني دوره طول در

مي ح./باشددستيار


