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  :موضوع

  هاي تخصصیآئین نامه اجرایی در مورد میهمان شدن و انتقال دستیاران رشته
  

  
  

  متن مصوبه
  

  ونهمین نشست شوراي آموزش پزشکی و تخصصی  مصوبات شصت4موضوع 
  

وهفتمـین نشـست شـوراي آمـوزش پزشـکی و تخصـصی در مـورد          مصوبات چهـل  ، بند  د  33 و   32اصالح مواد   
   :هاي تخصصی  انتقال ، جابجایی و میهمان شدن دستیاران رشته ضوابط ،

  

  : ماده واحده 
دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی موظف است آئـین نامـه اجرایـی در مـورد میهمـان شـدن و انتقـال            

ا توجه به موارد مشروحه ذیل تنظـیم و پـس از طـرح و تـصویب در کمیـسیون      هاي تخصصی را ب دستیاران رشته 
  .دائمی معین و توشیح رئیس شورا ابالغ نماید

ضمناً از تاریخ ابالغ ، کلیه امور کارشناسی، بررسی و تصمیم گیري در مورد انتقال و میهمـانی دسـتیاران رشـته                 
حسب مورد واگذار و کلیه مـواد قبلـی   ) مبدأ و مقصد( هاي تخصصی بالینی به دانشگاههاي علوم پزشکی مربوطه         

  .هاي تخصصی ملغی خواهد شدمربوط به نقل و انتقال، جابجایی و میهمان شدن دستیاران رشته
 : موارد ذیل رعایت گردد

 ....)از جمله تبعیت از همسر، کفالت، بیماري صعب العالج .  (ارائه دالئل قابل قبول براي تقاضاي انتقال -1

 .عیت انتقال بین دانشگاه هاي مستقر در تهران ممنو -2

 . ممنوعیت انتقال به دانشگاه هاي مستقر در تهران -3

  .اعمال نظارت دبیرخانه -4
 .ممنوعیت جابجایی دستیاران  -5

 .  موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد -6

رسـاله یـا    ماه و جهت رشـته هـاي چها  9جهت رشته هاي سه ساله حداکثر تا  (محدودیت زمانی مدت میهمانی      -7
 . )این مدت قابل تمدید نمی باشد. بیشتر حداکثر تا یک سال، شامل دوره چرخشی دستیاران

مـسئولیتهاي آموزشـی حـسب مـورد بعهـده دانـشگاههاي            ( تصریح مسئولیت هاي دستیار در زمان میهمانی         -8
 ). سب موردمبداء و مقصد و سایر مسئولیتها، از جمله امور رفاهی بعهده دانشگاه مبداء یا مقصد ح

 محل/در هر رشته%) 25(ظرفیت در مورد موافقت براي انتقال به دانشگاههاي دیگر ) حد اکثر(  مراعات سقف  -9

  محل / در هر رشته%) 25(ظرفیت در مورد موافقت پذیرش از سایر دانشگاهها ) حد اکثر( مراعات سقف  -10
  . زمان انتقال مشخص و محدود به زمانهاي خاص باشد– 11
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   رشته هاي تخصصی دستیاران و میهمانی انتقال نقل وه اجرایینامآئین  
  

  مقررات انتقال دستیاران
  دسـتیاران پذیرفتـه شـده در مقطـع دسـتیاري بـا رعایـت مـوارد ذیـل مجـاز بـه ارائـه درخواسـت انتقـال               

  :باشندمی
نهـا در صـورت احـراز     تي مبدأ و مقـصد  ها  انتقال دستیاران در صورت موافقت شوراي نقل و انتقال دانشگاه    - 1

 ، بـا موافقـت دانـشگاه    باشـد  محل حادث گردیـده  –شرایط خاص جهت دستیار که پس از تکمیل فرم انتخاب رشته   
  .قابل انجام است

  :شرایط خاص مورد نظر عبارتند از
  . به وقوع پیوسته باشدمحل -انتخاب رشتهتبعیت از همسر که عقد نکاح بعد از تاریخ ) الف

  :تبصره
   .شده اندی که هر دو در یک آزمون پذیرش دستیار ، شرکت و  قبول  همسران

    از مراجع حقوقیکفالت مادر، پدر ویا برادر و خواهر داراي معلولیت جسمی یا روحیحکم ) ب
  ابتال به بیماریهاي صعب العالج به تشخیص کمیسیون پزشکی دانشگاه ) ج

بـه فـرد پذیرفتـه شـده قابـل      » دسـتیار «ه آموزش و اطالق لفـظ  نام و شروع ب  درخواست انتقال صرفاً پس از ثبت      -2
  .باشددریافت و بررسی می

  .باشد درخواست انتقال صرفاً از تاریخ اول شهریور لغایت پایان مهرماه قابل دریافت می- 3
  .شرط الزامی جهت انتقال دستیاران است،   موافقت دانشگاههاي علوم پزشکی مبداء، و مقصد - 4
  .از سایر دانشگاهها به دانشگاههاي مستقر در شهر ممنوع است دستیاران قال  انت- 5
  . یکدیگر ممنوع استبه  انتقال دستیاران دانشگاههاي مستقر در شهر تهران - 6
  . انتقال در سال آخر دورة دستیاري ممنوع است– 7

   ) : 7 و 6 و 5مربوط به بندهاي ( : تبصره 
  دوره در سـال آخـر   دسـتیار  تهـران و یـا انتقـال     مـستقردر   بـه دانـشگاههاي علـوم پزشـکی         دستیار انتقالدر مورد   

نفره منتخـب شـوراي آمـوزش    7عالوه بر طی سایر مراحل ذکرشده در این آیین نامه ، مصوبه کمیسیون         دستیاري،  
  ..پزشکی و تخصصی نیز ضروري می باشد 

  .باشد  جابجایی دستیاران ممنوع می-8
 محل در همان سـال خـود مجـاز بـه موافقـت بـا        –ظرفیت مصوب رشته    % 25 مبداء صرفاً تا سقف       دانشگاههاي - 9

  .باشندانتقال دستیاران خود می
 محل در همان سال خود مجاز به موافقـت بـه        –ظرفیت مصوب رشته    % 25 دانشگاههاي مقصد صرفاً تا سقف       – 10

  .ندباشانتقال دستیاران سایر دانشگاهها به دانشگاه خود می
 دانشگاههاي علوم پزشکی مقصد مجاز نیستند که از طریق موافقـت بـا انتقـال دسـتیاران از سـایر دانـشگاهها،                 - 11

 نفـر  5در ظرفیتهـاي پـذیرش زیـر    . (افـزایش دهنـد  % 20 دورة دستیاري در هر رشته بـیش از       کلظرفیت خود را در     
  ). نفر افزایش مجاز است1حداکثر 
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% 20باشند که از طریـق موافقـت بـا انتقـال دسـتیاران خـود بـیش از            مبداء مجاز نمی    دانشگاههاي علوم پزشکی   -12  
 نفـر کـاهش مجـاز    1 نفـر حـداکثر     5در ظرفیتهاي پذیرش زیـر      . (ظرفیت در حین آموزش همان مقطع را کاهش دهند        

  ).است
ا پایـان آبانمـاه هـر    بایست به دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی  حداکثر ت مراتب نقل و انتقاالت می     -13

  .سال اعالم گردد
  .باشد موافقت با انتقال دستیار با ذکر شرط جایگزین ممنوع می- 14
  . باشد پرداخت مقرري دستیاران انتقالی به عهده دانشگاه مقصد می– 15
ه باشـد کـه بـیش از نیمـی از دور      صدور مدرك فراغت از تحصیل دسـتیاران انتقـالی بـه عهـده دانـشگاهی مـی                 –16

  .آموزشی دستیار در آن گذرانده شده است
  . انتقال دستیاران خارج از کشور به دانشگاههاي داخل کشور تابع مقررات مربوطه است– 17
  

  مقررات میهمانی دستیاران
 بالمـانع   ذیل میهمانی دستیاران در صورت موافقت دانشگاههاي علوم پزشکی مبداء و مقصد با رعایت شرایط             – 1

  .است
نام و شروع به آموزش، مجاز به ارائه درخواست میهمـانی بـه مـدیر گـروه           ماه پس از ثبت    6یاران حداقل    دست - 2

  .باشندمربوطه و در صورت موافقت مدیر گروه ، به سایر مراجع ذیصالح در دانشگاه محل آموزش می
  . ماه آخر دوره آموزشی ممنوع است6 میهمانی در – 3
   مـاه و در  9 سـاله،  3هاي تحصیلی بـا دوره آموزشـی     و حداکثر مدت آن در رشته      ماه   3 حداقل مدت میهمانی     – 4

  .باشد ساله یا بیشتر حداکثر یک سال می4هاي رشته
- مدت دوره چرخشی دستیاران در سایر دانشگاههاي علوم پزشکی از مدت میهمانی مجاز دستیاران کسر مـی   – 5

  .شود
عالم ا اتمام مدت میهمانی، از سوي دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء  نمره ارزیابی درون بخشی دستیار پس از– 6
  . گرددمی
  .باشدگواهینامه به عهده دانشگاه مبداء می/  تعیین واجد شرایط بودن دستیار جهت شرکت در آزمون ارتقاء – 7
  .باشد در دوره میهمانی، پرداخت مقرري دستیاري به عهده دانشگاه مبداء می– 8
باشد در هنگام معرفی دستیار جهت طی دوره میهمـانی مشخـصاً بـه دانـشگاه مقـصد                اه مبداء ملزم می    دانشگ – 9

-اعالم نمایند که دستیار در مدت مورد نظر ملزم به انجام چه قسمت از وظایف مندرج در برنامه آموزشی خـود مـی         
  .باشد
 دسـتیار و یـا   Log bookر، ملزم بـه تائیـد    دانشگاه مقصد در هنگام ارائه گزارش اتمام دوره میهمانی دستیا– 10

  .باشدارائه گزارشی مبسوط از فعالیت آموزشی وي در مدت میهمانی به دانشگاه مبداء می
 در طول دوره میهمانی مسئولیت آموزشی دستیار به عهده مـدیر گـروه مربوطـه و دانـشگاه محـل میهمـانی           – 11

  ح./باشددستیار می
  والسالم


