
   رهپویان دانشگاه  )   سمناناستان  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (                        راهنماي دانش آموختگان: بخش ششم    

 

 SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES AND HEALTH  SERVICES    RAHPOUYAN-E-DANESHGAH        
http://www.semums.ac.ir 

 

 

 

 فصل هشتم
 

 ضوابط مربوط به مجوز دریافت مدارك تحصیلی

 و صدور دانشنامه

 :گرامی آموخته دانش
مدارك تحصیلی حاصل تالش و ثمره کوشش و همت واالي شما در دوران  ازآنجاکه

 زیرمطالب . که در حفظ و نگهداري آن بکوشید تحصیل دانشگاهی است شایسته است
 :سازد میشما را با فرایند این مهم آشنا 

 :پایان تحصیالت هاي دانشنامهمشخصات  - 1
 .است دار عکس گردد میصادر  15/3/84 تاریخ بعد ازی که های دانشنامهکلیه 

ارشد، تخصصی و فوق تخصصی  کارشناسی مقاطع کاردانی، کارشناسی، هاي دانشنامهکلیه 
 .گردد میتوسط دانشگاه محل تحصیل تهیه 

 .دانشنامه ها به صورت تایپ شده با ذکر معدل تهیه وتنظیم می گردد
ی آنان التحصیل فارغ همزمان با التحصیالن فارغ هاي دانشنامهضوابط آموزشی دانشگاه  بر اساس

دانشنامه مقاطع  استثناء به. (گردد میصادر و توسط ریاست وقت دانشکده و دانشگاه امضا 
 .)گردد میتخصصی که با امضا ریاست دانشگاه صادر 

ستقیم مصوب م هاي مالیاتقانون  46تبصره ماده  8 و 6به استناد بندهاي  81از ابتداي سال 
مجلس شوراي اسالمی، صدور دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتري و  27/11/80

 حساب به بایست میکه  گردد میریال حق تمبر ) 000/10(باالتر مشمول ده هزار 
 کل کشور بابت حق ثبت داري خزانه حساب بهبانک مرکزي جمهوري اسالمی  4001000901001082

 .را واریز نمایند
 :مجاز به دریافت مدارك تحصیلی آموختگان دانش -2

 .خود را به پایان رسانیده باشند...) و  اي منطقهعام، خاص، (که تعهدات  آموختگان دانش
) اتمام طرح یا معافیت از آن( ها آنی که وضعیت خدمت طرح الیحه نیروي انسانی آموختگان دانش

  .مشخص باشد
ی که با صندوق رفاه دانشجویان گروه پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش نآموختگا دانش

  .نموده باشند حساب تسویهپزشکی 
 ).جهت آقایان صرفاً(مشخص باشد  ها آن وظیفه نظامی که وضعیت آموختگان دانش

 .استارائه مجوز تحویل مدارك تحصیلی  ریزنمراتشرط دریافت اصل دانشنامه و : تذکر مهم
  :نحوه صدور مجوز تحویل مدارك تحصیلی -3

  :بررسی تعهدات: الف
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وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانی ایرانی مصوب شوراي  تأمینبه استناد قانون ماده یک 
پس از اتمام تحصیالت خود  اند مکلف آموختگان دانشانقالب اسالمی جمهوري اسالمی ایران کلیه 

کشور خدمت  موردنیازو مناطق  ها رشتهمدت تحصیالت خود در  تناسب بهاداي دین و  منظور به
و سایر تعهداتی که حسب مورد  )تعهدات آموزش رایگان(نمایند با توجه به تعهدات یادشده 

علوم پزشکی قبل از انجام تعهدات فوق مجاز به دریافت  آموختگان دانشخاص از  صورت به
  .نخواهند شد ریزنمراتدانشنامه و 

. باشند میی که فاقد تعهد محضري آموختگان دانش ریزنمراتصدور مجوز تحویل دانشنامه و : ب
گروه علوم پزشکی که  آموختگان دانشدر مورد  صرفاً ریزنمراتصدور مجوز تحویل دانشنامه و 

ي تحصیلی توسط دانشگاه در قبال ارائه ها رشتهکه در کلیه  باشند میفاقد سند تعهد محضري 
 .انجام خواهد شد زیرنی به شرح مدارك قانو

 

  وزارت بهداشت، مرخصی  20/4/1391د مورخ /2497/521با توجه به دستورالعمل شماره
تعهدات آموزشی  عنوان بهتحصیلی با احتساب یا بدون احتساب در سنوات تحصیلی 

است مدت مرخصی با احتساب در سنوات فقط در  به ذکر؛ الزم گردد میرایگان محسوب ن
 .گردد میمدت تحصیل محسوب  هاي نیمسال تعداد

 
 مدرك تحصیلی و دریافت دانشنامه صدور مجوزمدارك الزم جهت 

 کارت ملی  اصل و کپی - 1
 انسانی اصل و کپی پایان یا معافیت از طرح نیروي – 1
دکتري علوم آزمایشگاهی، کارشناسی، (هاي پروانه دار  اصل و کپی پروانه دائم براي رشته – 2

 )مامایی و پزشکی، دندانپزشکی و داروسازي
 صندوق رفاه وزارت بهداشت حساب تسویهاصل  – 3
 براي آقایان وظیفه نظاماصل و کپی پایان خدمت یا معافیت  – 4
 یک قطعه عکس – 5
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران  4001000901001082حساب بهتومان  1000فیش به مبلغ  – 6

 .بابت حق تمبر
 –گواهی انجام کار از محل کار با توجه به سهمیه قبولی در آزمون سراسري منطقه یک شاهد  – 7

منطقه دو و سه، دو برابر زمان تحصیل  –رزمندگان، برابر زمان تحصیل  – شهداخانواده  –ایثارگر 
در متن نامه شروع و خاتمه  ضمناًبایست یک برابر زمان تحصیل در منطقه دو خدمت نماید  میکه 

آموزشی و مرخصی بدون حقوق جهت کارکنان  مأموریتباشد قید استفاده از  وقت تمامکار چنانچه 
 .رسمی الزامی است

هاي تحصیلی خود خدمت کرده و  در رشته که درصورتیخصوصی  هاي شرکتگواهی انجام کار از 
 .است موردقبولبیمه داشته باشد  تأییدیهنموده و  تبیمه پرداخ

حتماً در گواهی کار قید شود که تحویل مدرك  جهت کارکنان رسمی نیروي انتظامی و سپاه پاسداران
 .استبه نامبرده بالمانع 
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ارائه اصل و ) در وزارت علوم و بهداشت( اند دهی که دو مقطعی تحصیل نموآموختگان دانشجهت  – 8
 .استدانشنامه مجوز تحویل مدرك تحصیلی مقطع قبلی الزامی 

 .ارائه اصل گواهی موقت در صورت دریافت – 9
 .در مقاطع باالتر آموختگان دانشبراي  تر پایینرونوشت مجوز مدرك تحصیلی مقاطع  – 10
 کار محاسبهگواهی عنوان به دانشگاه محل تحصیلدور دستیاري از اشتغال به تحصیل گواهی  -11
 )رشته پزشکی آموختگان دانش. (گردد می

می   در ضمن دانش آموختگان رشته پزشکی اگر قبل از دریافت دانشنامه تخصص قبول شده اند 
 . بایست نامه اتمام تعهد ضریب کا از معاونت سالمت را با ذکر تاریخ زمان تعهد ارائه نمایند 

تعهدات آموزش  تواند می آموخته دانش در صورت نداشتن گواهی انجام کار و نیاز به دانشنامه – 12
 .رایگان را خریداري نماید

 .است نامه آییندر آخر این نحوه خریداري 
 

  بررسی گواهی کار: ج
  .گواهی مذکور از سازمان دولتی یا بخش خصوصی معتبر صادر شده باشد -1
  .شماره در باالي نامه و مهر و امضا معتبر در پایان باشدداراي تاریخ و  -2
 .قید گردد آموخته دانش بودن اشتغال وقت تمامو یا  وقت نیمهتاریخ شروع و پایان کار با ذکر  -3
استفاده یا عدم  اند داشتهدر مورد کارمندان رسمی دولت که در زمان تحصیل به کار اشتغال  -4

  .قید گردد بایست مییا سایر تعهدات  آموزشی مأموریتاستفاده از 
 موردقبولگواهی کار  عنوان به تواند میاستفاده از احکام کارگزینی در بخش دولتی در صورتی  -5

  .در آن قید شده باشد) سنوات(واقع شود که سابقه خدمت 
کلیه اعضا رسمی سپاه پاسداران، ارتش یا اعضا نظامی لشکري سازمان صنایع دفاع که از  -6

سهمیه مناطق استفاده ننموده باشند تحویل مدارك تحصیلی منوط به ارائه گواهی انجام خدمت 
عالوه بر قید اینکه تعهدات به اتمام رسیده تاریخ عضویت  بایست میدر گواهی مذکور . (است

بدیهی است چنانچه این .) قید گردد آموخته دانشالمانع بودن تحویل مدارك تحصیلی به رسمی و ب
استفاده نموده باشند موظف به انجام خدمت به مدت دو  3 یا 2از سهمیه مناطق  آموختگان دانش
  .باشند میي از آموزش رایگان در واحدهاي نیروهاي مسلح مند بهرهبرابر 

اجتماعی صادر شده باشد که در این مورد مدت  تأمینسازمان بیمه  توسط تواند میگواهی کار  -7
 .شود میبیمه و محل قرارداد ذکر 

 
 :صدور مجوز مدارك تحصیلی جهت اعضاء رسمی نیروهاي مسلح: د

ارتش، سپاه، بسیج، نیروهاي (جهت صدور مجوز مدارك جهت اعضاء رسمی نیروهاي مسلح اعم از 
ت دفاع، سازمان صنایع و واحدهاي وابسته مثل صنایع انتظامی، کارکنان لشکري وزار

 :اخذ گردد زیرمدارك  بایست می..) .و سازي اسلحهسازي، بالگرد
بر اینکه نامبرده کلیه  تأکیدگواهی کار از یگان خدمتی مربوط به قید تاریخ عضویت رسمی با -1

 .استبالمانع  آموخته دانشتعهدات خود را به نیروي مربوطه انجام داده و ذکر اینکه دادن مدرك به 
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کار گواهی بایست مینیروهاي مسلح بورسیه آن نیرو باشد  اعضاء رسمی که درصورتی-2
  .حداقل دو برابر مدت تحصیالتشان باشد شده ارائه

  .خدمت براي اعضاء رسمی نیروهاي مسلح لزومی ندارد پایانارائه کارت  -3
بعد از فراغت از  آموختگان دانشجهت این  شده محاسبهبدیهی است میزان گواهی کار : تبصره

 .استتحصیل تا تاریخ صدور نامه گواهی کار 
 
 

 داراي سند محضري آموختگان دانشضوابط صدور مجوز مدرك تحصیلی براي 
و تفویض  تمرکززداییدر راستاي سیاست  1/2/84مورخ  17560پیرو بخشنامه شماره تفویض 

علوم پزشکی صدور مجوز تحویل مدرك تحصیلی به  هاي دانشکدهو  ها دانشگاهاختیارات اجرایی به 
طبق دستورالعمل  باشند میمقاطع تحصیلی که داراي سند محضري  هاي رشتهکلیه  آموختگان دانش

 .شود میبه دانشگاه تفویض  27/1/87مورخ  20084شماره 
 .است اخذشدهی که از آنان سند محضري وزارت بهداشت آموختگان دانشصدور مجوز 

 )پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي(کاردانی، کارشناسی و دکتراي عمومی  مقاطع :1ماده 
، بهداشت ها بیماريی مثل مبارزه با های رشته شدگان پذیرفتهروستایی، از  ساله پنجتعهدات   1-1

سند محضري  ها استاندهان و دندان در مقطع کاردانی با توجه به نیاز  کاران بهداشتخانواده یا 
موظف به انجام  آموخته دانشاست که طبق آن  اخذشدهروستایی  ساله پنججهت انجام تعهدات 

 .باشند مید مورد تعه ها استان) 3و  2مناطق (خدمت در مناطق روستایی 
فوق منوط به ارائه گواهی اتمام تعهدات  آموختگان دانشصدور مجوز تحویل مدارك تحصیلی   2-1

 .در استان مورد تعهد، به انجام رسیده باشد) به متن سند با توجه( بایست میکه  است ساله پنج
نجام داد الزم چنانچه فردي با موافقت استان مورد تعهد، خدمات خود را در استان دیگر ا :1تبصره 

 .است عالوه بر گواهی اتمام تعهدات، گواهی موافقت با انتقال محل اشتغال خود را ارائه نماید
دوره شبانه  شدگان پذیرفتهشبانه، از تعدادي از  هاي دوره شدگان پذیرفتهتعهدات خاص   3-1

دمت در که آنان را موظف به انجام خ اخذشدهآموزش عالی، سند محضري  مؤسساتو  ها دانشگاه
) طبق متن سند(گواهی کار  بایست می آموختگان دانش این نماید میواحدهاي تابعه وزارت بهداشت 

 .به میزان مورد تعهد تحویل نمایند
 اخذشده شدگان پذیرفتهسهمیه قبولی از / ینام ثبتتعهدات محضري که با توجه به سهمیه   4-1

ی یا قبولی نام ثبتکنکور سراسري، سند محضري با توجه به سهمیه  شدگان پذیرفتهاز برخی . است
معموالً در متن این اسناد تعهد به وزارت بهداشت یا واحدهاي تابعه آن قید شده . است اخذشده ها آن

 .است
  علوم پزشکی هاي دانشکدهو  ها دانشگاه: واحدهاي تابعه وزارت بهداشت شامل :1تذکر 
  متفاوت باشد اخذشدهی یا قبولی با سند نام بتثچنانچه سهمیه : 2تذکر: 

ی منطقه یک و سند محضري دو برابر مدت تحصیل باشد گواهی کار باید با نام ثبت سهمیهاگر ) الف
 .توجه به متن سند دو برابر مدت تحصیل در واحدهاي تابعه وزارت بهداشت باشد
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حضري یک برابر مدت تحصیل باشد ی یا قبولی منطقه دو و سند منام ثبتسهمیه  که درصورتی) ب
گواهی کار باید دو برابر مدت تحصیل باشد که حداقل یک برابر آن را در واحدهاي تابعه وزارت 

 .نده باشدابهداشت گذر
  ها کارداندفتر امور حقوقی، کلیه  23/4/75ف مورخ /262به استناد نامه شماره : 3تذکر ،

) داروسازي-دندانپزشکی –پزشکی (پیوسته و دکتراي پیوسته  هاي کارشناس
دریافت کرده و چه دریافت  هزینه کمکسند تعهد محضري سپرده باشند چه  که درصورتی

نسبت به خرید  بایست میو  باشند میمتعهد خدمت به وزارت متبوع  درهرحالنکرده باشند 
 .انجام آن اقدام نمایند

به بعد وجود دارد و  68 يها سال، این سهمیه از کنکور ها استانداريتعهدات مربوط به   5-1
 -بوشهر -کهکیلویه و بویراحمد-هرمزگان-سیستان و بلوچستان(استان محروم کشور  9مخصوص 

تعهدات این گروه به میزان سه . است) کرمانشاه-لرستان -کردستان -ایالم -چهارمحال و بختیاري
 .است ريبرابر مدت تحصیل طبق سند محض

  متعهد به استانداري گواهی عدم نیاز را از استانداري  آموختگان دانش که درصورتی: 4تذکر
مربوطه ارائه نمایند تعهدات آنان به میزان سه برابر مدت تحصیل و در هر نقطه از کشور 

 .استقابل انجام 
 انتقال تعهدات: 2ماده 

از دفتر امور حقوقی تصمیم الزم در خصوص  3/11/86ن مورخ /ح/392544با توجه به نامه شماره 
بر اساس مندرجات سند تعهد مأخوذه و ضمانت اجرایی مندرج  بایست می آموختگان دانش گونه این

چنانچه این افراد بر اساس مندرجات سند تعهد مأخوذه ملزم و متعهد باشند پس . در آن اتخاذ گردد
خود را به وزارت متبوع و واحدهاي ) با توجه به مدت مندرج در اسناد تعهد(از فراغت از تحصیل 

به خدمات  ربط ذياین وزارتخانه و واحدهاي  که درصورتیی نمایند مربوطه جهت انجام خدمت معرف
به هر طریق نباشند یا به  ها آن کارگیري بهمتعهدین مذکور نیاز نداشته باشند و یا قادر به جذب و 

 ربط ذياز سوي وزارت متبوع و سایر واحدهاي  ها آنو استفاده از خدمات  کارگیري بههر علتی 
این  ازنظر ها سازمانانتقال خدمت متعهدین مذکور به سایر واحدها و  تدرهرصورمنتفی باشند 

با دفتر مدیریت منابع انسانی ) 1طبق فرم شماره (جهت انتقال تعهدات باید . دفتر بالمانع است
وزارت متبوع مکاتبه و در صورت اعالم عدم نیاز و یا موافقت با انتقال تعهد از سوي دفتر مذکور به 

و یا بخش  ها وزارتخانهو سایر  ها سازمانگواهی کار صادره از  توان می موختهآ دانشخدمات 
 .خصوصی را محاسبه نمود

مابقی  )در صورت اخذ عدم نیاز(گواهی کار کمتر از مدت تعهدات باشد  زمان مدت که درصورتی -1-2
 .است خرید قابلمبالغ آموزش رایگان  صورت بهتعهدات 

 خرید تعهدات: 3ماده 
پس از فراغت از تحصیل به کار اشتغال نداشته باشد یا در صورت اعالم نیاز  آموخته دانشچنانچه 

ضمن ارسال تصویر  بایست میمعاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع جهت صدور مجوز 
 .با دفتر امور حقوقی جهت خرید تعهدات مکاتبه نمود) 2طبق فرم شماره (سند 
  تحصیلی استفاده نموده باید مبلغ کل  هزینه کمکدر زمان تحصیل از چنانچه فرد : 6تذکر

 .هزینه دریافتی در فرم مذکور قید گردد
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  در واحدهاي تابعه وزارت بهداشت کمتر از مدت  آموخته دانشاگر گواهی کار : 7تذکر
با ذکر گواهی کار و ارسال  2تعهداتش باشد جهت خرید بقیه تعهدات نیز طبق فرم شماره 

 .یر آن با دفتر امور حقوقی مکاتبه نمایندتصو
 .است اخذشدهآموزشی  مأموریتتعهداتی که به لحاظ استفاده از : 8ماده 

کارمندان رسمی که در زمان انجام خدمت به تحصیل اشتغال دارند جهت اخذ مدارم مدارك   1-8
ا ارائه نمایند که آموزشی ر مأموریتگواهی مبنی بر استفاده یا عدم استفاده از  بایست میتحصیلی 

 .باشد ذکرشدهبودن آن  وقت تمامیا  وقت نیمهو  مأموریتدر آن مدت 
آموزشی معموالً سه برابر مدت استفاده از  مأموریتدر قبال استفاده از  اخذشدهسند محضري   2-8

 .استقابل تمدید  آموخته دانشیا سه برابر طول دوره تحصیل که با موافقت محل اشتغال  مأموریت
در صورت نیاز محل اشتغال این دانشجویان ضمن تحصیل موظف به انجام ساعات معینی کار   3-8

 2برابر یا  5/1بنابراین سند محضري با توجه به ساعات موظف به میزان ؛ باشند میدر طول هفته 
نیز با توجه به متن سند  و تعهدات گردد میآموزشی اخذ  مأموریتبرابر طول تحصیل یا مدت 

 .شود میمحاسبه 
آموزشی را  مأموریت، نصف مدت استفاده از وقت نیمهآموزشی  مأموریتجهت محاسبه تعهدات  4-8

 .کنیم میدر نظرمی گیریم سپس کل تعهدات را محاسبه 
 :کنیم میآموزشی به ترتیب زیر عمل  مأموریتجهت محاسبه تعهدات  5-8
بودن آن را با توجه به گواهی محل  وقت تمام، یا وقت نیمهآموزشی،  مأموریتمدت استفاده از  -1

 .نماییم میتعیین  آموخته دانشاشتغال 
 .گردد میبا توجه به متن سند محاسبه  مأموریتتعهدات  -2
آموزشی به دست  مأموریتاستفاده از  زمان مدتتعهدات آموزش رایگان با کسر مدت تحصیل از  -3

 .آید می
آموزشی  مأموریتت آموزش رایگان و تعهدات شامل مجموع تعهدا آموخته دانشکل تعهدات  -4

 .است
 
 

آموزشی  مأموریتی که او از زمان مدت استماه  5سال و  3 اي آموخته دانشمدت تحصیل : مثال
ماه است، کل تعهدات او  21استفاده نموده ) آموزشی مأموریتبرابر طول مدت  3با سند ( وقت تمام

 :شامل
 21×3= ماه 63=ماه  3سال و  5 آموزشی مأموریتتعهدات  -1
 ماه 5سال و  3 –ماه  21= ماه  8سال و  1 تعهدات آموزش رایگان -2
 سال 5ماه و  3+ سال  1ماه و  8= ماه  11سال و  6 آموخته دانشکل تعهدات  -3
آموزشی استفاده نموده ولی محل اشتغالش از او سند  مأموریتاز  اي آموخته دانشچنانچه  6-8

آموزشی براي او صادر شده، میزان تعهدات با گواهی  مأموریتفقط حکم  محضري اخذ ننموده و
برابر طول دوره  3، وقت نیمهیا  وقت تمامآموزشی  مأموریتمحل اشتغال مبنی بر استفاده از 

 .گردد میآموزشی محاسبه  مأموریتاستفاده از 
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اجراي قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان، جانبازانی که از  نامه آیینمطابق مفاد  7-8
آموزشی خود  مأموریتنسبت به سپردن تعهد خدمتی در قبال  کنند میآموزشی استفاده  مأموریت

 .باشند میمعاف 
 اخذشدهآموزشی سند محضري  مأموریتبه لحاظ استفاده از  اي شده پذیرفتهاز  که درصورتی 8-8

فوق استفاده ننموده باشد پس از ابطال سند، فقط  مأموریتبه گواهی محل اشتغالش از  باشد اما
 .استمشمول تعهدات آموزش رایگان 

 آموخته دانشامور نیروي انسانی با محل کار  بایست میابتدا  آموزشی، مأموریتخرید تعهدات  9-8
ی، میزان حقوق و مزایاي آموزش مأموریتکه در صورت موافقت با خرید تعهدات  مکاتبه نموده

 .آموزشی را اعالم نماید مأموریتدریافتی در مدت استفاده از 
و میزان حقوق مزایاي دریافتی  اخذشدهضمن ارسال تصویر سند محضري  2طبق فرم شماره  10-8

 .جهت خرید تعهدات با دفتر امور حقوقی وزارت متبوع مکاتبه نمود
ت از تحصیل، مدتی از تعهداتش را انجام داده باشد گواهی پس از فراغ آموخته دانشچنانچه  11-8

در بند باال به دفتر امور  ذکرشدهمحل اشتغال او را با ذکر تاریخ دقیق فراغت از تحصیل و موارد 
 .نماییم میحقوقی ارسال 

 با اخذ وثیقه آموختگان دانشتحویل مدارك تحصیلی به : 14ماده 
 

 :با سپردن وثیقه مدارك تحصیلی خود را دریافت نمایند شامل توانند میی که آموختگان دانش
 وزارت متبوع هاي بورسیه  -1
ادامه (متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور با اخذ وثیقه قبل از انجام طرح نیروي انسانی  -2

 )تحصیل با هزینه شخصی
 متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور با اخذ وثیقه قبل از انجام تعهدات آموزش رایگان  -3

 بهداشت وزارت هاي بورسیه: 15ماده 
علوم  هاي دانشگاهبا توجه به انجام کلیه امور مربوط به بورسیه شدگان وزارت متبوع توسط 

 .شود می پزشکی، مدارك تحصیلی ایشان با اخذ وثیقه به آنان تحویل
 ادامه تحصیل با هزینه شخصی: 16ماده 

قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان کسانی که براي ادامه تحصیل با  6طبق تبصره ماده  1-16
کشور،  موردنیاز هاي رشتهمعتبر مورد تأیید در خارج از کشور در  هاي دانشگاههزینه شخصی در 

تضمین مبنی بر انجام خدمات قانونی پس از احتیاج به مدارك تحصیلی داشته باشند، با سپردن 
 .فراغت تحصیل مدارك تحصیلی دریافت خواهند داشت

 ملکـی یـا   در خصـوص اخـذ وثیقـه    11/10/87ف مـورخ  /33149/117/3عطف به نامه شماره  -2-16
به اطالع  علوم پزشکی هاي دانشگاهاز طریق  آموختگان آموزش رایگان جهت تعهدات ضمانت بانکی

 :رساند می
علـوم   هـاي  دانشـکده و  هـا  دانشگاهو تفویض اختیارات اجرایی به  تمرکززداییبا توجه به سیاست 

 هـا  دانشـگاه بـه   آن مرکز از سويتحصیلی  پزشکی و همچنین واگذاري صدور مجوز تحویل مدارك
علوم  هاي دانشگاهدر این خصوص از سوي  رساند میدر امور دانشجویان به اطالع  تسهیل منظور به

و ایـن دفتـر    گـردد  مـی  مکاتبه و درخواست اخذ وثیقه... جهت اخذ وثیقه ملکی و پزشکی با این دفتر 
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گرفته شـود در   اکثر امالکی که باید به وثیقه نسبت به اخذ وثیقه ملکی اقدام نماید با توجه به اینکه
ـ  و چـون ایـن امـر    استواقع  ها شهرستانعلوم پزشکی و در  هاي دانشگاهحوزه  ه دفـاتر حقـوقی   ب

و صرف وقت زیاد و هزینه براي  موجب مشکالت عدیده و تعدد مراجعات واگذار نگردیده، ها دانشگاه
 اخذ وثیقه موافقت خود را با واگذاري لذا این دفتر گردند میافرادي که درخواست سپردن وثیقه دارند 

 .دارد میعلوم پزشکی اعالم  هاي دانشگاهبه  بانکی ملکی یا ضمانت
پس از ارائه گواهی مبنی بر سپردن وثیقه مصوب از اداره  توانند میفوق  آموختگان دانش 3-16

و یا  )6طبق فرم شماره . (تحصیلی خود را دریافت نمایند تعهدات مرکز خدمات آموزشی مدارك
 .محرمانه به این مرکز ارسال گردد صورت به
ت تسجیل به مرکز خدمات آموزشی پس از اخذ مدارك تحصیلی جه آموختگان دانشاین  4-16

 .مراجعه نمایند
 2اصل مدارك تحصیلی را پس از ترجمه حداکثر ظرف مدت  بایست میالزم به ذکر است متقاضیان * 

 7فرم شماره . (به اداره تعهدات مرکز خدمات آموزشی تحویل نمایند مجدداً 7ماه طبق فرم شماره 
 .)ویل شودتح آموخته دانشهمراه با مدارك تحصیلی به 

وثیقه ملزم به ارائه مدرك باالتر از مقطع قبلی خود  آزادسازيمتقاضیان ادامه تحصیل جهت  5-16
 .استخارج از کشور  آموختگان دانش یابی ارزشبا تأیید اداره  شده تعیینطی مدت 
، پس از دریافت اصل مدارك تحصیلی با استفاده از آن آموختگان دانشبدیهی است این : نکته مهم

 .باشند نمیداخل کشور  کار درمجاز به ادامه تحصیل و اشتغال به 
پس از انجام تعهدات  الذکر فوقصدور مجوز تحویل مدارك تحصیلی و آزاد کردن وثیقه  6-16

قانونی شامل انجام طرح نیروي انسانی، انجام یا خرید تعهدات آموزش رایگان و ارائه سایر مدارك 
 .استقانونی 

 ادامه تحصیل در خارج از کشور با اخذ وثیقه جهت تعهدات آموزش رایگان: 17ماده 
 

و مدارك تحصیلی و پروانه موقت متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از  ریزنمراتدریافت  نامه آیین
 :کشور
وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی  تأمیناصالح قانون  7مشموالن ماده ) 13ماده 

و یا بدون پرداخت  نامه آیین این 1بخواهند قبل از پایان خدمت مذکور در ماده  که درصورتی
موقت به خارج عزیمت  طور بهدریافتی جهت ادامه تحصیل و یا  هاي کمکتحصیلی و  هاي هزینه

رسمی و ضمانت شخص دیگري یا سپردن وثیقه ملکی یا ضمانت  تعهدنامهنمایند باید به تنظیم 
. بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر نماید تعهد نمایند وزارتوابطی که بانکی با توجه به ض

پس از انقضاء مدت الزم که تعیین و تشخیص آن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
خواهد بود جهت انجام خدمت به ایران مراجعت کنند و در صورت عدم مراجعه در تاریخ انقضاء 

ان و آموزش پزشکی مطالبات دولت را از محل وثیقه یا ضامن مدت مذکور وزارت بهداشت، درم
 .وصول خواهند کرد

مرکز خدمات آموزشی یا دانشگاه علوم پزشکی مجاز است درخواست آن دسته از متقاضیان ) 1ماده 
 13را بر اساس ماده  باشند میرا که مایل به ادامه تحصیل در خارج از کشور با هزینه شخصی 

 .بررسی نماید الذکر فوق اجرایی نامه آیین
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 :شرایط داوطلبان) 2ماده 
 گروه علوم پزشکی هاي رشتهداشتن حداقل مدرك تحصیلی دانشگاهی در یکی از  1-2
کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (براي متقاضیان ذکور  وظیفه نظاممشخص شدن وضعیت  2-2

 )زمان صلح یا معافیت پزشکی
تحویل مدرك تحصیلی به اناث مجرد بر اساس اعالم نظر کتبی دفتر امور حقوقی وزارت : تبصره

مشروط به دارا بودن سایر شرایط مندرج در  )8/4/77ف مورخ /15090/9به شماره (مطبوع 
 .دستورالعمل بالمانع خواهد بود

موافقت باالترین مقام  باید داراي باشند میو مراکز دولتی  ها سازمانافرادي که در استخدام   3-2
 .مسئول آن مرکز یا سازمان مبنی بر ادامه تحصیل در خارج از کشور باشند

سالمت، آموزشی و یا عدم نیاز  هاي معاونتمقطع تخصصی بایستی موافقت  آموختگان دانش  4-2
 .را ارائه نمایند الذکر فوق هاي معاونتکمیسیون مشترك 

 ارائهبایستی موافقت موسسه طرف تعهد را  باشند میمتقاضیانی که داراي سند محضري   5-2
 .را آزاد نمایند شده سپردهسند محضري  ایو نمایند 

 :گردد میوثیقه اخذ  زیراز متقاضیان برابر با شرایط ) 3ماده 
علوم  –داروسازي  –دندانپزشکی  –پزشکی ( اي حرفهجهت دارندگان مدرك دکتراي   1-3

تعهد خدمت مبلغ بیست میلیون ریال که به نسبت مدت انجام  هرسال ازايبه ...) آزمایشگاهی و 
 .گردد میخدمت از کل مبلغ کسر 

تعهد خدمت  هرسال ازايبه  نامه آییناین  4-2مشمول بند  Ph.Dجهت دارندگان مقطع تخصصی و 
 .گردد میمبلغ پنجاه میلیون ریال که به نسبت مدت انجام خدمت از کل مبلغ کسر 

تعهد خدمت مبلغ پانزده میلیون ریال  هرسال ازايبه جهت دارندگان مقطع کارشناسی ارشد  3-3
 .گردد میکه به نسبت مدت انجام خدمت از کل مبلغ کسر 

تعهد خدمت مبلغ ده میلیون ریال که به نسبت  هرسال ازايبه جهت دارندگان مقطع کارشناسی  4-3
 .گردد می مدت انجام خدمت از کل مبلغ کسر

تعهد خدمت مبلغ هشت میلیون ریال که به نسبت  هرسال ازايبه جهت دارندگان مقطع کاردانی  5-3
 .گردد میکسر  مدت انجام خدمت از کل مبلغ

متقاضی تعهدات  که درصورتیو  استمقطع تحصیلی  آخرینمبالغ فوق در مورد تعهدات  6-3
 .گردد میمقطع اضافه  آخرینمقاطع قبلی را انجام نداده باشند مبلغ تعهد مقاطع قبلی نیز به مبلغ 

بایستی در داخل کشور انجام گرفته و گواهی کار  الذکر فوقدر بندهاي  شده انجامخدمات  7-3
 .مورد تأیید مراجع ذیصالح و طبق ضوابط مربوطه باشند شده ارائه
الزم است پس از انقضاء مدت الزم که تعیین و تشخیص آن با  اند سپردهمتقاضیانی که تعهد ) 4ماده 

جهت انجام خدمت به ایران مراجعه کنند و در صورت عدم مراجعت در تاریخ  استوزارت متبوع 
 .انقضاء مدت مذکور وزارت متبوع مطالبات دولت را از محل وثیقه وصول خواهد کرد

 .ملکی یا نقدي باشد صورت به تواند می وردنظرموثیقه : 1تبصره 
 هاي دورهپس از ارائه مدرك تحصیلی باالتر و یا گواهی گذراندن  صرفاًآزاد نمودن وثیقه  :2تبصره 

 .خواهد بود پذیر امکانتخصصی و فوق تخصصی و انجام تعهدات قانونی 
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محاسبه و توسط فرم  رشدهذکبانکی با توجه به مبالغ  نامه ضمانتمبلغ وثیقه ملکی یا  1-17
 .شود میبا دفتر امور حقوقی مکاتبه  8شماره 

سند مذکور تحویل  از تصویراصل سند تنظیمی و شرح معامله آن بایگانی و یک نسخه  2-17
 .گیرد میو نسخه دیگر در پرونده تحصیلی او قرار  آموخته دانش

 بایست میبسپارد  شده محاسبهبانکی برابر مبلغ  نامه ضمانت آموخته دانش که درصورتی 3-17
نمود را  نامه ضمانتتمدید تاریخ  و درخواستآن با بانک مکاتبه  سررسیدقبل از تاریخ  هرسال

 )9فرم شماره (
پس از ارائه مدرك  نامه ضمانت/مراجعت نمود جهت آزاد کردن وثیقه آموخته دانشزمانی که  4-17

ره ارزشیابی خارج از کشور مرکز خدمات آموزشی و خرید تعهدات یا تحصیلی باالتر با تائید ادا
با ارسال اصل سند و شرح معامله با دفتر امور حقوقی مکاتبه  10انجام تعهدات توسط فرم شماره 

 .شود می
گواهی اتمام  بایست می اند بودهی که داراي سند محضري به محل اشتغال خود آموختگان دانش 5-17

 .فوق را ارائه نمایند یا خرید تعهدات
 غیر مرتبط هاي رشتهمشمول طرح در  آموختگان دانشادامه تحصیل : 18ماده 

علوم  ریزي برنامه از دبیرخانه شوراي عالی 11/3/82مورخ  689با توجه به نامه شماره   1-18
غیر مرتبط بدون  هاي رشتهمشمول طرح در  آموختگان دانشپزشکی در خصوص ادامه تحصیل 

مدیران، ادامه تحصیل  15/4/81گذرانیدن طرح نیروي انسانی، با توجه به موارد مطروحه در جلسه 
 .بالمانع است 11با اخذ سند محضري طبق فرم شماره  آموختگان دانشاین 

 .در همه دفاتر اسناد رسمی قابل انجام است 11اخذ سند فوق طبق فرمت پیوست فرم شماره   2-18
گواهی فراغت از تحصیل را جهت  تواند میپس از تحویل سند تعهد فوق  موختهآ دانش  3-18

 .اخذ نماید) در رشته غیر مرتبط(دانشگاه محل تحصیل خود 
مدرك طرح نیروي  بایست میجهت اخذ مدارك تحصیلی خود  آموختگان دانشبدیهی است این * 

 .انسانی ارائه نمایند
  :نحوه خرید تعهدات آموزش رایگان: ر

کل تعهدات آموزش رایگان و یا مقداري از آن را انجام نداده باشد و مایل به  اي آموخته دانشچنانچه 
مربوط به برخورداري از آموزش رایگان خود را بر  هاي هزینه بایست میاخذ مدارك تحصیلی باشد 

 .ارسالی توسط وزارت متبوع پرداخت نماید هاي دستورالعملمبناي آخرین 
جدول : پذیرد میانجام  زیرمذکور طبق مفاد جدول  هاي هزینهحاضر پرداخت  در حال ضمناً
لغایت بهمن  55ورودي مهر( 3/12/65لغایت  19/3/55ي از آموزش رایگان ورودي مند بهره هاي هزینه

 .انتقالی خارج از کشور آموختگان انشد ضوابط صدورمجوز مدرك تحصیلی). 65
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هاي  و دانشکده ها دانشگاهکلیه  1390-91هاي شبانه سال تحصیلی  هاي ثابت و متغیر دوره جدول میزان شهریه

 علوم پزشکی

شهریه ثابت در هر 
به (نیمسال تحصیلی 

 )ریال

کارآموزي و  )به ریال(شهریه متغیر به ازاي هر واحد درسی 
کارآموزي در عرصه 

 )به ریال(
 دروس تخصصی دروس عمومی

 عملی نظري عملی نظري
000/730 000/61 000/170 000/121 000/170 000/200 

 

 

 هزینه ساالنه رشته تحصیلی
 سنجی بینایی ،شناسی شنوایی فیزیوتراپی،

 تغذیه
 رادیولوژي

 مدارك پزشکی
 بهداشت مدارس
 کارشناسان ارشد

 ریال 160000
 ریال 160000
 ریال 160000
 ریال 160000
 ریال 160000
 ریال 162500

مهرماه  ورودي( 31/6/73لغایت  1/1/66 هاي وروديي از آموزش رایگان مند بهره هاي هزینهجدول 
 :طبق جداول زیر 1/7/73تا  1/1/66 آموختگان دانشجهت  )72سال  ماه بهمنلغایت  66

ریال  000/000/2ساالنه  داروسازيو دندانپزشکی و  داروسازيي پزشکی و ها رشتهدانشجویان 
، تغذیه و بهداشت ساالنه بخشی تواني پرستاري، مامایی، پیراپزشکی، ها رشتهدانشجویان 

  .استریال  000/700
 و مقاطعریال  000/000/2در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ساالنه  ها رشتههزینه تحصیلی کلیه 

 هزینه ساالنه رشته تحصیلی
 پزشکی

 دندانپزشکی
 داروسازي

-مامایی-کاردانی و کارشناسی پرستاري
 اق عمل و هوشبريتتکنیسین ا

 کاردانی و کارشناسی بهداشت محیط
 کاردانی و کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 ریال 330000
 ریال 200000
 ریال 160000
 ریال 45000
 

 ریال 160000
 ریال 160000
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Ph.D ریال 000/000/3 علوم پایه ساالنه.  
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 )به بعد 73سال  مهرماهورودي (به بعد  1/7/73ي از آموزش رایگان ویژه ورودي مند بهره هاي زینههجدول 
 

 شهریه هر نیمسال مقطع رشته تحصیلی

 پزشکی
 دندانپزشکی

 داروسازي
 علوم آزمایشگاهی

 علوم تغذیه
 فیزیوتراپی

 مامایی
 پرستاري
 کتابداري

 بهداشت محیط
 اعضاء مصنوعی

 رادیولوژي
 سنجی بینایی

 سنجی شنوایی
 کاردرمانی

 گفتاردرمانی
 اي حرفهبهداشت 

 علوم آزمایشگاهی
 هوشبري

 مدارك پزشکی
 اتاق عمل

بهداشت عمومی مبارزه با 
 ها بیماري

 اي حرفهبهداشت 
 رادیولوژي

 بهداشت خانواده
 مامایی

 بهداشت محیط
 مدارك پزشکی

مدیریت خدمات بهداشتی 
 درمانی

 بهداشت عمومی
 آزمایشگاهیعلوم 

 

 دکتري عمومی
 دکتري عمومی
 دکتري عمومی

 دکتري علوم آزمایشگاهی
 کارشناسی
 کارشناسی
 کارشناسی
 کارشناسی
 کارشناسی

 کارشناسی ناپیوسته
 کارشناسی

 کارشناسی ناپیوسته
 کارشناسی
 کارشناسی
 کارشناسی
 کارشناسی

 ناپیوسته کارشناسی
 کاردانی
 کاردانی
 کاردانی
 کاردانی
 کاردانی
 کاردانی
 کاردانی
 کاردانی
 کاردانی
 کاردانی
 ناپیوسته/ کارشناسی پیوسته
 ناپیوسته/ کارشناسی پیوسته
 ناپیوسته/ کارشناسی پیوسته
 ناپیوسته/ کارشناسی پیوسته

 ها رشتهارشد ناپیوسته کلیه  کارشناسی

000/500/3 
000/800/2 
000/500/2 
000/500/3 
000/200/1 
000/200/1 
000/250/1 
000/250/1 
000/200/1 
000/350/1 
000/250/1 
000/300/1 
000/300/1 
000/250/1 
000/250/1 
000/250/1 
000/200/1 
000/100/1 
000/950 
000/950 
000/950 
000/950 
000/900 
000/950 
000/000/1 
000/100/1 
000/000/1 
000/200/1 
000/200/1 
000/200/1 
000/3500/1 

000/600/2 
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هاي علوم  و دانشکده ها دانشگاهکلیه  1390-91هاي شبانه سال تحصیلی  هاي ثابت و متغیر دوره جدول میزان شهریه
 پزشکی

 
 )سیبا(شماره  حساب بهمربوط به برخورداري از آموزش رایگان بایستی  هاي هزینه: 1تبصره 

.کشور واریز گرددنزد خزانه کل  01458بانک ملی شعبه جامع شرکت قدس کد  2173319001003
  

ی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند در صورت عدم انجام آموختگان دانش: 2تبصره 
طرح نیروي انسانی و یا عدم اتمام تعهدات خدمت آموزش رایگان جهت سپردن وثیقه قانونی الزم 

  .باید به مرکز امور دانشجویی وزارت متبوع مراجعه نمایند
  :رك تحصیلی جهت ترجمهتسجیل مدا :ز

ی که پس از صدور مجوز دریافت مدارك تحصیلی خود متقاضی ترجمه مدارك آموختگان دانش
ترجمه الزم است با در دست داشتن  تأییدجهت تسجیل و ممهور شدن به مهر  باشند میتحصیلی 

  .اصل مدارك کماکان به مرکز امور دانشجویی وزارت متبوع مراجعه نمایند
  :وثیقه گذاري براي متقاضیان بورسیه شخصی :س

ی که قصد دارند قبل از انجام یا خریداري تعهدات مدرك خود را آزاد کنند باید به آموختگان دانش
 .مرکز امور دانشجویی مراجعه نمایند

  :توسط کارشناسان التحصیالن فارغ هاي پروندهبررسی 
  مجوز تحویل مدارك تحصیلی ارائه مدارك الزم به کارشناس مربوطه جهت صدور

الزم است جهت دریافت مجوز مدارك تحصیلی به  باشند میافرادي که داراي سند تعهد محضري (
 ).مرکز امور دانشجویی مراجعه نمایند

و ارجاع به کارشناس اداره  یادشدهبه مجوز  آموخته دانشضمیمه شدن پرونده تحصیلی 
  .جهت بررسی و اقدام التحصیالن فارغ

رشناس پس از بررسی پرونده و در صورت داشتن شرایط الزم اقدام به صدور مجوز تحویل کا
  .نماید میمدارك تحصیلی 

تحویل داده  کننده مراجعهبه  ریزنمراتپس از طی مراحل قانونی در صورت آماده بودن دانشنامه و 
 .شود می
 

 تذکر مهم: 
موقت تحصیلی نموده باشد در هنگام دریافت  نامه گواهیمبادرت به دریافت  التحصیل فارغچنانچه 

 همراه داشتن اصل شناسنامه. موقت تحصیلی را مسترد نماید نامه گواهیاخذ مدرك تحصیلی، اصل 
 .استبه هنگام دریافت مدارك تحصیلی الزامی و کارت ملی 

 :به وابستگان، خویشاوندان و غیره آموختگان دانشنحوه تحویل دانشنامه 
ی که شخصاً امکان مراجعه به دانشگاه را ندارند به استناد نامه شماره آموختگان دانش

داخل، تحویل مدارك در  آموختگان دانشاداره کل دانشجویان و  17/2/80ف مورخ /33740/11/15
یا غیره صورت  از خویشاوند رسمی توسط هر شخص دیگري، اعم نامه وکالتصورت ارائه 
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براي دریافت مدرك ) محضري نامه وکالتبدون داشتن (ولی صرف بستگان درجه اول بودن  گیرد می
 .نیستتحصیلی کافی 

 تذکر: 
 .دریافت اصل مدارك تحصیلی از دانشگاه علوم پزشکی سمنان صراحتاً قید گردد نامه وکالتدر متن 

 :التحصیالن فارغتحویل مدارك و اصل دیپلم دبیرستانی به کلیه 
در صورت  التحصیالن فارغدبیرستانی به کلیه ) همراه با کارنامه تحصیلی(دیپلم  تحویل اصل

ف مورخ /18418نامه شماره  بر اساسدر پرونده  دانشگاهی پیشدیپلم متوسطه یا  تأییدیهداشتن 
 .استبا توجه به نظریه دفتر حقوقی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی بالمانع  13/7/74

 ریزنمراتکه متقاضی لحاظ شدن مندرجات شناسنامه جدید در دانشنامه و  یالتحصیالن فارغ
 :باشند می

 آموختگان دانش اداره کل دانشجویان و 1/7/81ف مورخ /1400/23/2به استناد بخشنامه شماره 
ی که مبادرت به تغییر اطالعات آموختگان دانش: داخل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

خود  ریزنمراتو متقاضی لحاظ شدن تغییرات حاصله در دانشنامه و  نمایند میخود  اي شناسنامه
با  توانند می گردد میشناسنامه معتبرترین مدرك شناسایی براي افراد محسوب  ازآنجاکه باشند می

دادگستري رسیده  تأییدکه به  را در دست داشتن اصل شناسنامه و نیز ارائه کپی برابر اصل آن
. جدید صادر و اعطا نماید اي شناسنامهمراجعه نمایند تا دانشنامه را با اطالعات  است به دانشگاه

دانشگاه با  اند نمودهقبل دریافت  هاي سالی که مدرك خود را در آموختگان دانشدر خصوص  ضمناً
 صادره قبلی از فرد اقدام به صدور و اعطاي ریزنمراترعایت موارد باال و نیز با دریافت دانشنامه و 

 .نماید میمدارك تحصیلی با اطالعات مندرج در شناسنامه جدید 
دفتر حقوقی و امور مجلس و بخشنامه  17/7/81ن مورخ /5819همچنین به استناد بخشنامه شماره 

معاون آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  9/6/82آ مورخ /12267شماره 
در مدارك تحصیلی آنان،  آموختگان دانشدر خصوص لحاظ نمودن مشخصات سجلی جدید : پزشکی

و با توجه  نماید میمزبور را مشخص  التحصیالن فارغکه مشخصات سجلی جدید هویت نظر به این
لذا  است به اینکه مدارك شناسایی افراد در خارج از کشور مشخصات مذکور در پاسپورت آنان

گواهینامه صادره / گواهینامه تحصیلی خود را دریافت نموده، دانشنامه/ چنانچه فرد اصل دانشنامه
جدید براي او صادر و در پایین آن  اي شناسنامه نامه و گواهینامه با مشخصاتمسترد و دانش

 :شود میتوضیح داده 
/ به شرح مندرج در این دانشنامه ....... بوده که از تاریخ  ...ایشان قبالً  اي شناسنامهمشخصات 

 .نیز اعمال گردد ریزنمراتهمچنین موارد فوق در مورد . گواهینامه تغییر یافته است
 :تحویل دادن مدارك اتباع خارجی

صدور کلیه مدارك تحصیلی اعم از ریزنمرات و دانشنامه جهت دانشجویان خارجی که در 
نامه  بر اساس باشند میو مشمول پرداخت شهریه  نمایند میداخل کشور تحصیل  هاي دانشگاه
ریاست مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و  27/11/83ف مورخ /3/ن/20370شماره 

آموزش پزشکی در صورت درخواست دانشجو به زبان انگلیسی بالمانع است بدیهی است براي این 
دسته از دانشجویان همانند دانشجویان ایرانی کلیه سوابق آموزشی و تحصیلی طبق روال معمول 

 .شود میان فارسی نیز ثبت و نگهداري به زب



   رهپویان دانشگاه  )   سمناناستان  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (                        راهنماي دانش آموختگان: بخش ششم    
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در : و دانشنامه ریزنمراتثبت شماره گذرنامه خارجی یا کارت اقامت و تابعیت خارجی فرد در 
 23/12/82مورخ  16433/117/555/725شماره  بر اساساتباع خارجی،  آموختگان دانشدانشنامه 

 .گردد میسنامه درج ، شماره گذرنامه در محل شماره شناها بورسامور دانشجویی و 
 :کشور وزارت متبوع خارج از هاي بورسیهصدور مجوز براي دارندگان سهمیه قبولی انتقالی خارج از کشور و 

جهت دریافت مجوز تحویل دانشنامه و ریزنمرات خود ملزم به مراجعه به  آموختگان دانش گونه این
ی که متقاضی دریافت آموختگان دانش دریافت مدارك. باشند میمرکز امور دانشجویی وزارت متبوع 
طرح هستند  و فاقد گواهی پایان با معافیت از انجام باشند میمدارك تحصیلی جهت ادامه تحصیل 

 .باشند میملزم به مراجعه به مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 

 :صدور دانشنامه و ریزنمرات المثنی
دقت کافی مبذول نمایید  ریزنمراتو نگهداري دانشنامه و  در حفظاست که گرامی الزم  آموخته دانش

تشریفات  از انجامشما مفقود گردد صدور دانشنامه پس  ریزنمراتچنانچه به هر دلیلی دانشنامه و 
 :خواهد بود پذیر امکانزیر 

ارائه درخواست به مدیریت امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان مبنی بر مفقود  .1
 .گردیدن دانشنامه یا ریزنمرات

 .تهیه استشهاد محلی که به امضاء حداقل سه نفر رسیده باشد .2
، کالنتري محل یا اسناد ثبتمحاضر (یکی از مراجع رسمی  وسیله بهیکی از امضاها  تأیید .3

و ارائه آن به اداره کل امور آموزشی ) یکی از ادارات دولتی یا یکی از نهادهاي انقالبی
 .بوطهدانشگاه مر

 .دادن یک برگ تعهد به امور آموزشی .4
 .تهیه آگهی فقدان مدرك تحصیلی و ارسال آن به اداره مطبوعات وزارت ارشاد اسالمی .5

نشر آگهی در یکی از جراید کثیراالنتشار سه نوبت به فاصله ده روز به هزینه شخص فرد متقاضی 
و تحویل شده باشد و سپس  پس از طی مراحل قانونی صادر التحصیل فارغ ریزنمراتچنانچه 

 ریزنمرات بار کیمفقود شود، اداره کل امور آموزشی دانشگاه با گرفتن یک برگ تعهد، فقط براي 
 .المثنی را صادر نماید

 
 
 
 

 
 
 
 


