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جناب آقاي دكتر صدوقي
معاون محترم آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي

با سالم
احتراماً  ،بازگشت به نامه شماره  303/566مورخ  33/5/30بدينوسيله موارد ذيل اعالم مي گردد:
 -1به دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي اجازه داده مي شود تا در رشته هاي مصوب شوراي گسترش
دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور كه در حال حاضر در آن دانشگاه فعال مي باشد از متقاضيان خارجي واجد
شرايط حداكثر تا ميزان  ( %30سي درصد ) افزون بر ظرفيت مصوب با رعايت ساير مقررات و ضوابط ،بصورت
مستقيم دانشجو بپذيرد.
 -2به آن دانشگاه اجازه داده مي شود تا كميته پذيرش دانشجوي خارجي متشكل از معاونين آموزشي  ،فرهنگي
دانشجويي  ،معاون امور بين الملل و در صورت عدم وجود چنين جايگاهي  ،رئيس پرديس خودگردان ،مدير امور
بين الملل  ،رئيس دانشكده پزشكي  ،مديرگروه مربوطه يا نماينده گروه نسبت به مصاحبه با متقاضيان خارجي
اقدام و در صورت واجد شرايط بودن پذيرش نمايند .
 -3به دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي اجازه داده مي شود تا با تشكيل كميته اي تطبيق و متناسب سازي
برنامه هاي آموزشي براي دانشجويان خارجي متشكل از معاون آموزشي دانشگاه  ،معاون امور بين الملل
دانشگاه و در صورت عدم وجود چنين جايگاهي رئيس پرديس خودگردان آن دانشگاه  ،مدير امور آموزشي
دانشگاه  ،معاون تحصيالت تكميلي  ،رئيس دانشكده پزشكي ،مديرگروه مربوطه  ،دبيران شوراي آموزش
تخصصي اين معاونت حسب مورد  ،دبير شورايعالي برنامه ريزي اين معاونت تشكيل شود تا نسبت به تدوين
برنامه هاي آموزشي بر اساس نياز كشورها اقدام نمايند  .بديهي است موافقت نمايندگان اين معاونت با مصوبات
الزامي مي باشد  ،اين مجوز از تاريخ صدور به مدت يك سال بصورت آزمايشي به آن دانشگاه اعطا مي گردد.
بديهي است تمديد اين مجوز منوط به ارايه گزارش اقدامات انجام شده در پايان يك سال مي باشد .
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