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 .ارائه درخواست دستيار به مدير گروه مربوطه  .1
 .اخذ موافقت از مدير گروه  مبدا و مقصد  .2
 .نامه موافقت با جابجايي از دانشگاه مبدا و مقصد  .3
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براي دستياران سال اول شش ماه اول و شش مـاه آخـر هـر         •

 .گونه انتقال يا جابجايي صورت نمي گيرد 
براي دستياران سال اول انتقال يا جابجايي بعد از امتحان ارتقـا   •

 . خواهد بود 
اگر درخواست انتقالي دستياران سال باال نزديك يا همزمان بـا   •

امتحان ارتقا باشد ، انتقال يا جابجايي بعد از امتـحـان ارتـقـا       
 .صورت خواهد گرفت 

 
اخذ راي از كميته نقـل و     . 5

 انتقاالت دانشكده  پزشكي

 
 

ی                                                           ه زپش الت دا ل و ا ه   ی ک

بــه اســتثناي  (  انتقــال دســتيار بــه دانــشگاه ديگــر         •
بر اساس ضوابط مصوب   )  دانشگاههاي مستقر در تهران

شوراي آمـوزش دانـشگاههاي مبـداء و مقـصد و راي             
 . كميته نقل و انتقاالت دستيار در دانشگاه بالمانع است 

رسيدگي به درخواستها و انجام نقل و انتقال دستياران    •
فقط در مدت پـس از اعـالم نتيجـه امتحانـات كتبـي             

گواهينامـه و قبـل از شـروع سـال             –سراسري ارتقـا    
 .مجاز مي باشد)اول مهرماه(تحصيلي

انتقال دستيار به دانشگاههاي ديگر به تبـع همـسر بـه          
شرط اخذ موافقـت  دانـشگاههاي  مبـداء  و  مقـصد                   

 .بالمانع است 
مهمان شدن دستياران حداكثر به مدت شش مـاه بـا         •

توافق دانشگاهها ي مبداء و مقـصد صـرفا بـه منظـور           
تبادالت علمي و آموزشي و فقط يكبار در طول تحصيل  

 .و از سال دوم دستياري به بعد مجاز ميباشد 

یاران ی د جا رات جا ن و   وا
 

 
 

بعد از اخذ موافقت از دانشگاههاي مبدا و مقصد و بعد 
از ارجاع به معاونت آمـوزش تـخـصـصـي و فـوق             
تخصصي  در يك زمان معين كدر شوراي آمـوزشـي     

دانشكده و سپس شوراي آموزشي دانشگاه مطرح كـه   
 : به شرح زير تشكيل مي گردد 

 
 رئيس دانشكده پزشكي .1
 معاون آموزش تخصصي و فوق تخصصي .2
 مدير گروه مربوطه .3

بعد از اخذ تصميم توسط شورا مراتب بـه اداره كـل       
 .آموزش و گروه مربوطه  اعالم مي گردد 



ی جا ل و جا  ا
یاری   د

یار ل د عد از  ا رک الزم   دا
بعد از انجام پروسه انتقال و  تسويه حساب از دانشگاه مبدا  ، دستيار 

به معاونت آموزش تخصصي و فوق تخصصي دانشگاه مقصد مراجعه 

تاريخ .   نموده و جهت شروع دوره به گروه مربوطه معرفي مي گردد 

شروع دوره از گروه به اين معاونت  و سپس به اداره كـل آمـوزش       

ارسال و جهت انعكاس  به دانشگاه مبدا براي ارسـال پـرونـده و          

مدارك تحصيلي به دانشگاه مقصد كه بايد شامـل نـمـرات درون        

بخشي ، نمرات ارتقا ، ليست قبولي وزارتخانه و ساير مدارك موجـود  

در نهايت  بعد از دريافت پـرونـده   .  در پرونده باشد فرستاده مي شود 

 .تحصيلي حكم مقرري دستياري براي دستيار صادر خواهد شد 

. 

 خيابان گلگشت ، دانشگاه علوم پزشكي تبريز ، دانشكده پزشكي  -تبريز
 معاونت آموزش تخصصي و فوق تخصصي

 0411-3364652: تلفن 

 دانشگاه علوم پزشكي تبريز
 دانشكده پزشكي

ي وش
شكور

اطره 
خ

 

ی وق  ی و  وزش   عاو آ


