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رئيس /سرپرست محترم دانشگاه  /دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني
رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا( ...عج)
رئيس محترم دانشگاه شاهد
رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي ارتش
رئيس محترم انستيتوپاستور ايران
مدير عامل محترم سازمان انتقال خون ايران
سرپرست محترم دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
رئيس محترم مركز آموزشي درماني و تحقيقاتي قلب و عروق شهيد رجايي
معاون محترم علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي

باسالم و احترام

دد دا واحدد ا
به اطالع مي رساند موضوع ميهماني بيش از  40درصد
دوره دانشجويان در مقاطع ارداني ،ارشناسي پيوسته و ناپيوسدته و
د تر عمومي (پزشكي ،دندانپزشكي و داروساز ) در پنجداه و شدتمي
جلسه شورا عالي برنامه ريز علوم پزشكي مورخ  ،1393/10/14مطرح و
به شرح ذيا تصويب و مراتب جهت اجراء ابالغ مي گردد:
 « تعداد واحدهايي كه دانشجو به صورت ميهمان (تمام وقتت يتامي گذراند ،نبايد از
تك درس) ،در يك يا چند دانشگاه
 40درصد كل واحدهاي دوره تجاوز نمايد.
 چنانچه دانشجو دروس دوره ميهماني(حداكثر  40درصد و حداقل 30درصد كل واحدهاي دوره) را با ميتانگين  15و بتاتتر گذرانتده
تد بتيز از
باشد ،با موافقت دانشگاه هاي مبدأ و مقصد مي توانت
 40درصد كل واحدهاي دوره ميهمان شود.
تر
تر از  15در هت
تانگين كمتت
تجو ،ميت
تيلي دانشت
تت تحصت
تورت افت
 درصتنيمسال ،ميهماني دانشجو لغو و دانشجو به دانشگاه مبدأ بازمي
گردد.
 رسيدگي به امور آموزشي دانشجو (در طول دوره ميهماني بتيز از 40درصد) بر عهده دانشگاه مبدأ و با هماهنگي دانشتگاه مقصتد
است.
 معرفي دانشجو به آزمون هاي جامع علوم پايته و پتيز كتارورزي(در طول دوره ميهماني بيز از  40درصد) به عهده دانشگاه مقصد
و با هماهنگي دانشگاه مبدأ است.
 مدرك فراغت از تحصيل دانشجو توست دانشتگاه مبتدأ صتادر متيگردد».
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