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مدیران محترم امور آموزشی کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

با سالم و احترام 

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)،

با عنایت به نامه شماره ۵۲۱/۵۱۸۵/د مورخ ۹۶/۰۷/۱۸ وزارت متبوع در خصوص اعالم جدول زمان بندی تقاضای انتقال 
و میهمانی برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ ، به استحضار می رساند این دانشگاه با توجه به آئین نامه انتقال و 
میهمانی سالی یکبار و فقط در اردیبهشت و خرداد ماه هر سال بر اساس زمان بندی اعالم شده از طرف مرکز خدمات 
آموزشی وزارت متبوع، درخواست های مربوط به انتقال و میهمانی را بررسی خواهد کرد و برای نیمسال دوم سال تحصیلی 
۹۷-۹۶ هیچ گونه پذیرش جدیدی ندارد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به اطالع دانشجویان 

متقاضی آن دانشگاه اطالع رسانی گردد. 
ضمنا به استحضار می رساند آن دسته از دانشجویانی که در شهریور ماه سال ۹۶  از طریق مکاتبات ارسالی انجام گرفته از 
این دانشگاه و همچنین اعالم در سامانه انتقال و میهمانی با میهمانی آنان موافقت شده است، نیازی به ثبت نام مجدد در 
سامانه برای نیمسال دوم ۹۷-۹۶ ندارند و الزم است فقط فرم موافقت با میهمانی و واحدهای پیشنهادی مربوط به نیمسال

 دوم را از طریق اتوماسیون مکاتبات اداری به این دانشگاه ارائه نمایند. همچنین بر اساس آئین نامه انتقال و میهمانی و در 
راستای ایجاد تسهیالت برای کارکنان این دانشگاه، کارکنان و فرزندان آنان نیز علیرغم نداشتن سابقه میهمانی می توانند در 
صورت موافقت آن دانشگاه، فرم موافقت با میهمانی یا انتقال خود را از طریق اتوماسیون مکاتبات اداری به این دانشگاه ارائه 

نمایند تا بر اساس شرایط و ضوابط مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

رونوشت:
رئیس محترم مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  :جهت استحضار و دستور اقدام الزم 

اشخاص :معاونین محترم آموزشی دانشکده های پزشکی - داروسازی - دندانپزشکی - پرستاری و مامایی – علوم تغذیه - بهداشت - 
فناوریهای نوین- علوم توانبخشی – مدیریت و اطالع رسانی پزشکی - پیراپزشکی با توجه به نامه شماره ٥٢١/٥١٨٥/د مورخ ٩٦/٠٨/١٧ 
مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع جهت استحضار و دستور اقدام الزم در خصوص اطالع رسانی به دانشجویان متقاضی انتقال و 

میهمانی از این دانشگاه به سایر دانشگاه ها در بازه زمانی اعالم شده..


