
 رسانی دستگاهجهت ارائه روی پایگاه اطالعخدمت خدمت/زیر اطالعاتفرم 

 180410027104 شناسه خدمت میهمانی/انتقال دستیاران و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی  :عنوان خدمت

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G2B) خدمت به کسب و کار    (           G2Cخدمت به شهروندان )          : نوع خدمت

 دانشگاههای دیگردر این دانشگاه و دستیاران و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی میهمانی و انتقال : شرح خدمت

 دارا بودن شرایط الزم مندرج در آیین نامه های آموزشی مقاطع مختلف تحصیالت تکمیلی -1   مدارک مورد نیاز:

  و کارشناسی ارشد PhDفرم میهمانی مقاطع دکترای تخصصی  -2                         

ت
ت خدم

جزییا
 

ماه جهت تصمیم  2جهت تصمیم گیری در دانشگاه + حداکثر  جهت انتقال در مقطع دستیاری پزشکی: حداکثر یک ماه خدمت: ارایه زمان متوسط مدت
روز کاری جهت تصمیم  10جهت انتقال در مقطع دستیاری دندانپزشکی: حداکثر ؛ گیری در کمیسیون موارد خاص وزارت 

جهت میهمانی کلیه مقاطع تحصیلی ماه جهت تصمیم گیری در کمیسیون موارد خاص وزارت؛  2گیری در دانشگاه + حداکثر 
  روز کاری 10مجاز به میهمانی حداکثر 

 در ساعات اداری مابقی متقاضیان برای سامانه نقل و انتقال دستیاری پزشکی بصورت شبانه روزی و برای  ساعات ارائه خدمت:

نیازی به مراجعه حضوری مابقی متقاضیان برای دستیاران پزشکی صرفا جهت انجام مصاحبه ) در صورت لزوم ( و برای  حضوری بار مراجعه تعداد
 نیست.

هزینه ارایه خدمت)ریال( به 
 خدمت گیرندگان

 

 شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(
پرداخت شهریه معادل دانشجویان شعب بین الملل -

برای متقاضیانی که دارای شرایط انتقال مندرج در 
 آیین نامه های مقاطع تحصیلی خود نمی باشند. 

 پرداخت شهریه جهت متقاضیان میهمانی-

 دانشگاهشماره حساب درآمد دانشکده های 

  

. . .  

ت
نحوه دسترسی به خدم

 

 http://specialisttransmition.behdasht.gov.ir ) دستیاران رشته های تخصصی پزشکی (:            اینترنتی      

 مابقی دانشجویان/دستیاران: اتوماسیون اداری دانشگاه                            
                                                                                                               پست الکترونیک:       

                                                                                              : تلفن گویا یا مرکز تماس      

                                                                                                 تلفن همراه      

                                                                                                پیام کوتاه      

 خدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر        

 همین خدمت قابل دسترسی است. "ثبت شکایت"در بخش نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: 

http://specialisttransmition.behdasht.gov.ir/


 :خدمت/زیرخدمتنمودار مراحل دریافت 

 
 
 



 
 



 

 
 

 


