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��ی �ما�ی ��نان(                                                                             راهنماي دانش آموختگان : بخش ششم           ٣٠٤         رهپویان دانشگاه            )      دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

 

  

  

  

  

 طول مدت تحصیل و  –ها  سهمیه فصل اول...  

 صندوق رفاه فصل دوم  

 آموختگان شبانه دانش فصل سوم  

 وظیفه مقررات مربوط به نظام فصل چهارم  

 دریافت تأییدیه تحصیلی فصل پنجم  

 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان فصل ششم  

 ضوابط صدور گواهی موقت فصل هفتم  

 وز دریافت مدارك تحصیلی و صدور دانشنامهضوابط مربوط به مج فصل هشتم  

  

  

 
    

 انش آموختگان  راهنمایی د
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��ی �ما�ی ��نان(                                                                             راهنماي دانش آموختگان : بخش ششم           ٣٠٥         رهپویان دانشگاه            )      دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

  

  

  عزیز باید بدانند آموختگان دانش آنچه

  بنام آنکه جان را فکرت آموخت
گسترش  .بقاي جوامع مدنی و تمدن بشري استسالح انسان و راز  مؤثرترینو  ترین مهمدانایی 

 .قاي تعریف شده استو راز ب ها انسانسازي هرچه بیشتر روزافزون مرزهاي دانش براي توانا

بنابراین در همه جوامع ؛ نهادهایی هستند که این مهم را به عهده دارند ترین شاخصاز  ها دانشگاه

وجود دارد و امکان توسعه بدون اتکا وسیع به  ها دانشگاه سازي غنی رویکردي جدي براي توسعه و

 که در دانشگاه تجلی سهولت دسترسی نیز فرآیندي استو  توزیع، تولید. دانش وجود ندارد

  .یابد میپس بدون توجه به دانشگاه توسعه تحقق ن. یابد می

  .نقش دانشگاه در توسعه پایدار بر تربیت نیروي انسانی کارآمد و ماهر استوار است

که ادامه  گردند می و ابهاماتی روبرو سؤاالتبعد از فراغت از تحصیل با  ها دانشگاه آموختگان دانش

این کتاب که به همت همکاران در واحد . نماید میه برایشان سخت و مبهم و دشوار راه را در آیند

 باهدفحوزه مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی سمنان و  آموختگان دانش

 سؤاالتتا حدودي بعضی از  تواند میتهیه شده است  التحصیالن فارغ نگاه به آینده و راهنمایی به

  .سخگو باشدآنان را پا

یکی از صاحبان فرایند ارزشیابی در دانشگاه  عنوان به آموختگان دانشامیدواریم نظرات سازنده 

  .مورد استفاده و استناد براي افزایش کیفیت و رضایتمندي قرار گیرد

  

  

  دانشگاه آموختگان دانشواحد 

  97-  98سال تحصیلی
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��ی �ما�ی ��نان(                                                                             راهنماي دانش آموختگان : بخش ششم           ٣٠٦         رهپویان دانشگاه            )      دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

  

  

  عزیز آموخته دانش

 آموختگان دانش ام مراحل فراغت از تحصیل به ادارهزمانی که پرونده شما جهت انج 

دانشگاه تحویل داده شد با توجه به حساسیت کار و نهایت دقتی که باید در امر تهیه 

فراغت از تحصیل مبذول داشت این کار ظرف مدت حداکثر ده روز  هاي برگهو تنظیم 

  .نهایی انجام خواهد شد تأییدتا 

  

 :استت انجام امور فراغت از تحصیل ضروري در پرونده جه زیروجود مدارك 

 
  دانشگاهی پیشمدرك اصل  

 دانشگاهی پیش تأییدیه  

 کنکور شرکت در امتحان کارت  

 کارنامه تغییر رشته و انتقال  

 لیست پذیرش  

 مختلف دانشگاه هاي قسمتبا  حساب تسویه هاي برگه  

 ناپیوستهمقاطع  آموختگان دانشتحصیلی مقاطع قبلی جهت  تأییدیه.  

 از صندوق رفاه دانشجویان گروه پزشکی یا فرم اعالم وضعیت  حساب ویهتس

مقاطع  آموختگان دانشبدهی صادره از مدیریت امور دانشجویی جهت 

  .ناپیوسته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCINCAS RAHPOUYAN-E-DANESHGAH 

 http://semums.ac.ir 

 

 

 

��ی �ما�ی ��نان(                                                                             راهنماي دانش آموختگان : بخش ششم           ٣٠٧         رهپویان دانشگاه            )      دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

  فصل اول

 

  :سهمیه

  که داوطلب با آن سهمیه در آزمون سراسري شرکت کرده  است اي سهمیه :ینام ثبتسهمیه

  .شود میبر اساس این سهمیه مشخص  آموختگان دانشو کلیه تعهدات 

  سوادآموزينهضت  رزمندگان، خانواده شهدا،( نهادهاسهمیه منطقه یک و(  

 سه و منطقه سهمیه منطقه دو  

  رتبه اول  التحصیالن فارغمخصوص : رتبه اول التحصیالن فارغدرصد  10سهمیه

  .است سراسر کشور هاي دانشگاه

  مخصوص کادر وزارت بهداشت، درمان و  :مناطق محروم نالتحصیال فارغدرصد  10سهمیه

بوشهر،  هاي استانعلوم پزشکی و سایر مراکز تابعه  هاي و دانشگاهآموزش پزشکی 

  .کردستان، ایالم، لرستان، کهکیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان

 گیرد میقرار باال باشد در این سهمیه  هاي سهمیهدانشجویی که فاقد شرایط و  :سهمیه آزاد.  

  آموزش رایگان

 درواقعو  اند نمودهدانشگاه تحصیل ت شهریه در آموزش رایگان شامل افرادي است که بدون پرداخ 

که دانشجو  گیرد میصورت  هایی نیمسالبر مبناي  صرفاًمحاسبه میزان بدهی آموزش رایگان 

فاده کرده و فعالیت که دانشجو از مرخصی تحصیلی است هایی نیمسالانتخاب واحد نموده و 

  .گردد نمیآموزشی نداشته است جزو بدهی آموزش رایگان محسوب 

اداره کل دانشجویان و  20/6/81ف مورخ /3780/3/2الزم به ذکر است به استناد بخشنامه شماره 

مردودي در امتحانات جامع علوم پایه و یا پیش کارورزي در  هاي ترمداخل  آموختگان دانش

از آموزش رایگان محسوب  مندي بهره هاي ترممقطع دکتري عمومی جزو  گانآموخت دانشخصوص 

  .گردد نمی

  :طول مدت تحصیل

  .اند پرداختهکه شهریه ن هایی آنو  اند پرداختهکه شهریه  ها آناعم از  شود میشامل همه افراد  

  تعهدات

که در آزمون سراسري از سهمیه منطقه یک یا نهادها استفاده  آموختگان دانش

  .باشند میبرابر طول مدت تحصیل متعهد خدمت  اند نموده

دو برابر طول  اند نمودهی که در آزمون سراسري از سهمیه منطقه دو یا سه استفاده آموختگان دانش

  .باشند میمدت تحصیل متعهد خدمت 

 اند شده پذیرفتهمقطع کارشناسی ناپیوسته که در آزمون کارشناسی ناپیوسته  آموختگان دانش

  .باشند میابر طول مدت تحصیل متعهد خدمت در ایران بر

در هنگام تحصیل سند تعهد محضري  که درصورتیمقطع کارشناسی ارشد و باالتر  آموختگان دانش

  .سپرده باشند با توجه به مفاد سند متعهد خدمت هستند
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��ی �ما�ی ��نان(                                                                             راهنماي دانش آموختگان : بخش ششم           ٣٠٨         رهپویان دانشگاه            )      دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

 

  صل دومف

  صندوق رفاه

وضعیت تحصیلی و  ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و کمک به منظور به 

کشور صندوقی تحت عنوان صندوق رفاه  بضاعت کممعیشتی دانشجویان متعهد و 

بهداشت درمان  –علوم و تحقیقات و فناوري  هاي وزارتخانهدانشجویان در هر یک از 

  .گردیده استتشکیل و آموزش پزشکی 

  

  :مقاطع ناپیوسته آموختگان دانشکلیه  توجه قابل

یا ارائه فرم بدهی مراحل فراغت از تحصیل در مقطع جدید کامل  حساب تسویهتا  

فراغت از تحصیل  بعد ازماه  6بدهکار حداکثر  آموختگان دانشکلیه  .انجام نخواهد شد

 شده تعیینخویش طبق اوراق بازپرداخت در سررسید  هاي بدهیملزم به پرداخت 

  .است

از  حساب تسویهرم باید ف است غیرپزشکیی که مقطع قبلی آنان آموختگان دانش

  .صندوق رفاه وزارت علوم و تحقیقات و فناوري را ارائه نمایند

دانشگاه  )ع(امام حسین  ،آزاد هاي دانشگاهاز  ها آنع قبلی که مقاط شدگانی پذیرفته

بانک ملی، دانشکده پرستاري نیروي زمینی و هوایی ارتش و دانشکده پرستاري 

  .از صندوق رفاه را ندارد حساب تسویهنیازي به ارائه . باشند میشرکت نفت 

. گردد می ارسال فراغت از تحصیل از طریق پورتال به مرکز امور دانشجویی هاي برگه

همزمان با ارسال فرم فراغت از تحصیل از طریق پورتال به مرکز امور دانشجویی یک 

اهی، مامایی، دکتري علوم آزمایشگ(دار پروانه  هاي رشتهتحصیلی جهت  تأییدیهبرگ 

به اداره کل ) تخصصی و فوق تخصصی هاي رشتهپزشکی، دندانپزشکی و کلیه 

عزیز امور  آموختگان دانش است تا زمانی ذکر شایان. گردد میوزارت متبوع ارسال 

خود را انجام ندهند انجام مراحل فراغت  حساب تسویهو  نامه پایانمربوط به تحویل 

  .اهد بودنخو پذیر امکاناز تحصیل توسط دانشگاه 
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��ی �ما�ی ��نان(                                                                             راهنماي دانش آموختگان : بخش ششم           ٣٠٩         رهپویان دانشگاه            )      دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

  فصل سوم

  دوره شبانه آموختگان دانش

آموزش عالی همانند آموزش دوره  مؤسساتو  ها دانشگاهآموزش دوره شبانه  

شبانه و روزانه در  هاي دورهروزانه است به همین لحاظ ارزش مدارك تحصیلی 

  .مقطع و رشته یکسان و مساوي است

  تعهدات

همیه منطقه یک و نهادها در آزمون سراسري دوره شبانه که از س آموختگان دانش

  .تعهدي ندارند گونه هیچ اند شده پذیرفته

برابر  اند نمودهدوره شبانه که از سهمیه منطقه دو و یا سه استفاده  آموختگان دانش

  .مدت تحصیل تعهد خدمت در ایران را دارند

رشناسی مقطع کارشناسی ناپیوسته شبانه نیز که در آزمون کا آموختگان دانش

با ارائه  توانند میبه لحاظ نداشتن تعهد آموزش رایگان  اند شده پذیرفتهناپیوسته 

ی که در بخشنامه شماره های رشته استثناي به(وضعیت خدمت طرح نیروي انسانی 

و ارائه ) دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت متبوع 1/9/83الف مورخ /25083/7

 ریزنمراتان گروه پزشکی اصل دانشنامه و از صندوق رفاه دانشجوی حساب تسویه

  .خود را دریافت نمایند
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��ی �ما�ی ��نان(                                                                             راهنماي دانش آموختگان : بخش ششم           ٣١٠         رهپویان دانشگاه            )      دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

 

  فصل چهارم

  وظیفه نظاممقررات مربوط به 

 ،آموختگان دانشدانشگاه محل تحصیل هنگام اعالم فراغت از تحصیل  

ناجا  وظیفه نظامرا به اداره  وظیفه نظامذکور مشمول قانون خدمت  التحصیالن فارغ

  .نماید میرفی تهران مع

سرپرست اداره کل دانشجویان و  10/6/81مورخ  14298/11به استناد نامه شماره 

داخل به دلیل کثرت مراجعین به اداره وظیفه عمومی فرم فراغت از  آموختگان دانش

محرمانه به ذینفع  صورت بهدر پاکت مناسب الك و مهر کرده  آموختگان دانشتحصیل 

  .شود میتحویل داده 

گواهی  گونه هیچ باشند می وظیفه نظامی که مشغول خدمت آموختگان دانشجهت 

مراتب فراغت از تحصیل به حوزه  صرفاًفراغت از تحصیل صادر نخواهد شد و 

  .در زمان فراغت از تحصیل اعالم خواهد شد وظیفه نظام
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��ی �ما�ی ��نان(                                                                             راهنماي دانش آموختگان : بخش ششم           ٣١١         رهپویان دانشگاه            )      دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

  

 

  فصل پنجم

 تحصیلی تائیدیددریافت  

  صیلیتح تائیدیدچگونگی دریافت  

  تحصیلی تأییدیهمراحل دریافت  

 

تحصیلی توجه شما را به  تائیدیدگرامی در صورت اشتغال به کار نیاز به  آموخته دانش

  :نماییم میجلب  زیرنکات 

  

 موردنیاز مدارک :الف
  ربط ذيتحصیل از مبادي  تائیدیددریافت فرم درخواست  .1

ی که های رشتهت تصویر گواهی پایان یا معافیت از طرح نیروي انسانی جه .2

داشتن ابالغ طرح براي مواردي که درخواست  باشند میمشمول خدمت طرح 

 .جهت محل انجام طرح باشد تائیدید

  با صندوق رفاه یا نامه وضعیت بدهی از صندوق رفاه حساب تسویه .3

بررسی  آموخته دانشتحصیلی ابتدا سوابق تمام مقاطع  تائیدیدتذکر جهت صدور 

و به چه ارگانی متعهد است و سپس بررسی  اي منطقهدر چه  آموخته دانش شود می

قرار دارد وابسته به چه ارگان  اي منطقهدر چه  تائیدید کننده درخواستواحد  شود می

تحصیلی صادر  تائیدیداست و در صورت هماهنگی بین این دو مورد  اي وزارتخانهیا 

 اي منطقهاص و تعهدات هماهنگی تعهدات خ تائیدیدزیرا شرط اصلی صدور  گردد می

  .است آموخته دانشبا محل بکار گیري 

  :تعهدات عام و تعهدات خاص: ب

که در آزمون  اي سهمیهکه بر اساس  استهمان تعهدات آموزش رایگان  :تعهدات عام 

  .گردد میمشخص  شوید میسراسري پذیرفته 

شته و مقطع ر بر اساس اي منطقهعالوه بر تعهدات آموزش رایگان و  :تعهدات خاص 

 ها دانشگاه شدگان پذیرفتهاز  نام ثبتتحصیلی و محل تحصیل ممکن است در هنگام 

تعهدات محضري اخذ شود که بیشتر این تعهدات مربوط به وزارت بهداشت و درمان 

که در این  است ها سازمانو  ها ارگانو آموزش پزشکی و در مواردي مربوط به سایر 

 .اي اطالع از مدت و محل تعهد بررسی گرددمورد باید متن سند محضري بر
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��ی �ما�ی ��نان(                                                                             راهنماي دانش آموختگان : بخش ششم           ٣١٢         رهپویان دانشگاه            )      دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

  

  ها هیسهم :ج

برابر مدت تحصیل  سوادآموزيسهمیه منطقه یک، آزاد، رزمندگان، شاهد، نهضت  آموختگان دانش 

و چنانچه تعهد خاص به سازمان یا ارگان خاصی نداشته  استمتعهد خدمت در هر نقطه از کشور 

  .یلی نداردتحص تائیدیدباشند مشکلی از جهت دریافت 

یک برابر . است 3و  2ی آنان مناطق نام ثبتیه مآزمون سراسري دوره شبانه که سه شدگان پذیرفته

دوره شبانه در صورت  آموختگان دانش و باشند می مدت تحصیل متعهد خدمت در هر نقطه از کشور

  .استفاده از سهمیه آزاد یا منطقه یک تعهد آموزش رایگان ندارد

  :تذکر

مشکلی از جهت  ...منطقه یک، آزاد و آموختگان دانشگردیده  دیق 1 در بند شماره کههمچنان - 1

در بند شماره دو چنانچه  مورداشاره شدگان پذیرفتهتحصیلی ندارد ولی در مورد  تائیدیددریافت 

 اي منطقهشرایط  ازنظر شده پذیرفته ینام ثبتتحصیلی با سهمیه  تائیدید کننده درخواستواحد 

در این  )منطقه یک باشد هاي استانسهمیه منطقه دو مایل به کار در  مثالً(اشته باشد مغایرت د

صورت نیاز به اخذ عدم نیاز از دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی استان محل اخذ دیپلم دبیرستان 

فرد به تعهدات مناطق  اي منطقهکه در صورت موافقت دانشگاه مربوطه تعهدات  است آموخته دانش

  .شود میکشور تبدیل  آزاد

چنانچه مایل  اند گردیده التحصیل فارغدر اینجا الزم است متعهدینی که در دو یا چند مقطع تحصیلی 

انجام خدمت طرح یا معافیت و  شرط به تواند میمقطع اولیه خود نباشد  اي منطقهبه انجام تعهدات 

  .ي نمایندنداشتن تعهد محضري تعهدات مقطع اولیه خود را خریدار شرط به

هاي تحت اشته باشد و سازمانی غیر از واحدچنانچه شخصی تعهد محضري به وزارت بهداشت د- 2

تحصیلی دریافت نماید  تائیدید تواند میتحصیلی نماید ن تائیدیدپوشش وزارت بهداشت تقاضاي 

 ختهآمو دانشمگر آنکه تعهدات وي به آن سازمان منتقل گردد که بر اساس رشته و مقطع تحصیلی 

ور تعهدات وي به ارگان کمذ هاي سازمانو در صورت موافقت  گردد میمکاتبه  ربط ذي هاي سازمانبا 

چنانچه  شود میتحصیلی بالمانع  تائیدیدو صدور  گردد میتحصیلی منتقل  تائیدید کننده درخواست

اداره کل  از طریق مراجعه به تواند میموافقت نگردید متقاضی  آموخته دانشبا انتقال تعهدات 

 تائیدیدصورت  در آن. داخل تعهدات محضري خود را خریداري نماید آموختگان دانشدانشجویان و 

  .گردد میوي بالمانع 

داشته باشد  تعهد محضريبه سازمانی یا ارگانی غیر از وزارت بهداشت  آموخته دانشچنانچه - 3

از سازمان مورد  آموخته دانش که ورتیدرصتعهدات او را به سازمان دیگر انتقال داد و فقط  توان نمی

 تائیدیدبراي سازمان دیگري  تواند میتعهد خود گواهی پایان یا ابطال تعهدات خود را بیاورد 

  .تحصیلی دریافت نمایند
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  :آموختگان دانشمورد مکاتبه در خصوص انتقال تعهدات  هاي سازمانمراجع و 

، مقاطع کاردانی، آموختگان دانشتعهدات  دفتر امور حقوقی وزارت متبوع براي انتقال -

  .اي حرفهکارشناسی پیوسته و دکتراي 

  .اداره کل خدمات درمانی و اورژانس کشور براي انتقال تعهدات متخصصین بالینی -

دبیرخانه شوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصی براي انتقال تعهدات متخصصین  -

  .داروسازي

علوم پزشکی براي انتقال  هاي دانشگاهترش دبیرخانه شوراي نظارت، ارزشیابی و گس -

 Ph.Dکارشناسی ارشد و  هاي دوره آموختگان دانشتعهدات 

  :نیست) اي منطقهانتقال تعهدات (مواردي که نیاز به اخذ عدم نیاز 

 درصد 70 ایثارگران شامل فرزند، همسر شهید، آزاده، مفقوداالثر، جانباز -

جنگ تحمیلی،  هاي در جبههمتناوب  ماه 12ماه متوالی یا  9رزمنده با حضور 

محل اشتغال همسر به  که درصورتی متأهلبانوان ، درصد 25 باالي جانباز

  .گواهی مراجع قانونی در غیر از منطقه مورد تعهد باشد

زمان  که درصورتیو نهادهاي دولتی  مؤسساتشاغلین رسمی، پیمانی  -

  .باشد 1/1/81قبل  ها آناستخدام 

  .سال تمام گذشته باشد 15ن فراغت از تحصیل آنان متعهدینی که از زما -

 .خود را کار کرده باشند اي منطقهمتعهدینی که بیش از نصف طول مدت تعهد  -

  

مجلس شوراي  12/2/75خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب  7ماده  نامه آئیناز  3در اینجا به بند 

  :کنیم میاسالمی اشاره 

و کارشناسی ارشد ناپیوسته و باالتر بر اساس سهمیه کارشناسی  آموختگان دانشمحل خدمت 

  .مقطع اولیه تعیین خواهد شد اي منطقه

در  شوند میمقطع اولیه موفق به اخذ مدرك باالتري  اي منطقهمتعهدینی که قبل از انجام تعهدات 

یه کل توانند میعلوم پزشکی  هاي دانشکدهیا  ها دانشگاه علمی هیئتصورت پذیرفته شدن در کادر 

  .تعهدات قبلی و فعلی را در همان دانشگاه به انجام برسانند

نباشد مشروط به انجام خدمت  اي منطقهمقاطع ناپیوسته که مایل به انجام تعهدات  آموختگان دانش

 هاي هزینهپرداخت شهریه و زبا با توانند مینداشتن تعهد محضري  شرط بهطرح یا معافیت از آن و 

  .تعهد مدارك تحصیلی مقطع قبلی خود را دریافت نمایند زمان دتمتحصیلی مربوطه معادل 

تحصیلی ارائه گواهی انجام طرح نیروي انسانی و یا گواهی مبنی بر  تائیدیدشرط اصلی صدور 

  :زیرموارد  استثناي به استتحصیلی  تائیدیدمعافیت از طرح نیروي انسانی به همراه درخواست 

مثل کتابداري و  شوند مینیروي انسانی معاف از طرح اعالم  ی که از طریق اداره طرحهای رشته

 5خانواده که مشمول انجام تعهد  و بهداشت ها بیماريمبارزه با  هاي کاردانپزشکی  رسانی اطالع
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ساله یا معافیت از طرح مقطع کارشناسی  5ارائه گواهی پایان تعهدات . باشند می روستاییساله 

  )، سپاهارتش و نیروي انتظامی( گانه هسعضو نیروهاي  آموختگان دانش

تاریخ عضویت رسمی آنان در نیروي مربوطه قبل از تاریخ فراغت از تحصیل  که درصورتی: تذکر

  .نیستباشد نیازي به ارائه تصویر گواهی پایان خدمت طرح نیروي انسانی 

  :گیرد میقرار  موردتوجهتحصیلی  تائیدیدسایر مواردي که در هنگام صدور 

 تأسیسافرادي که متقاضی اخذ پروانه دائم پزشکی، دندانپزشکی، مامایی یا پروانه مطب و  :الف

و بدون  ربط ذيبا درخواست مراکز  باشند میداروخانه و یا آزمایشگاه یا اخذ شماره نظام پزشکی 

  .استجهت آنان بالمانع  تائیدیددر نظر گرفتن تعهدات صدور 

در صورت عدم پرداخت شهریه به مدت  باشند میخارج از کشور  ی که انتقالی ازآموختگان دانش :ب

  .دو برابر طول تحصیل تعهد آموزش رایگان دارند

و در مقطع قبلی از  اند رساندهی که مقطع باالتر را در داخل کشور به اتمام آموختگان دانش :ج

گروه مشروط به تحصیلی این  تائیدیدصدور  اند شده التحصیل فارغخارج از کشور  هاي دانشگاه

مقطع قبل  یر دانشنامه فارسیو دانشجویان خارج و یا ارائه تصو ها بورسگواهی از اداره کل  ارائه

  .و دانشجویان خارج خواهد بود ها بورسفارسی دائم صادره توسط اداره  ارزش نامهیا تصویر 

جاز صادر رسمی یا خصوصی م هاي سازمانو  مؤسساتدرخواست  بر اساستحصیلی  تأییدیه :د

  .الزامی است تأییدیهدر  کننده درخواستو ذکر نام موسسه  گردد می

و توزیع نیروي انسانی و یا  تأمینگواهی انجام خدمت طرح نیروي انسانی صادره از مرکز  :ذ

و گواهی معافیت از خدمت طرح  استدانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی محل انجام خدمت مذکور 

  .گردد میصادر محل تحصیل  هاي دانشگاهتوزیع نیروي انسانی  و تأمیناز مرکز  صرفاً

شماره نامه  تائیدیددر فرم  آموختگان دانشرفاه  هاي صندوقوضعیت بدهی به  در خصوص :ر

و در صورت عدم  گردد می رفاه یا شماره فیش بازپرداخت قید هاي صندوقو یا  حساب تسویه

که  شود میصادر توضیح داده  تائیدید و یا اوراق بازپرداخت در حساب تسویهتصویر 

  .استوضعیت بدهی شدن رفاه جهت روشن  هاي صندوقملزم به مراجعه به  آموخته دانش

با توجه  باشند می تحصیلی تائیدیدمتقاضی دریافت  (K)که براي شروع ضریب کا  نییمتخصص :ز

  .استبالمانع  ئیدیدتاابالغ صدور  در محل کارگیري بهبه رونوشت ابالغ معاونت سالمت جهت 

با ارائه نامه اتمام تعهدات مذکور  اند رساندهخود را به پایان  (K)متخصصینی که ضریب  :ژ

  .تحصیلی دریافت نمایند تائیدید کننده درخواستبراي واحد  توانند می

  

 
 
 
 
 



  

 SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCINCAS RAHPOUYAN-E-DANESHGAH 

 http://semums.ac.ir 

 

 

 

��ی �ما�ی ��نان(                                                                             راهنماي دانش آموختگان : بخش ششم           ٣١٥         رهپویان دانشگاه            )      دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

 

  فصل ششم

  قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

پس از انجام امور  باشند میمت طرح نیروي انسانی این دانشگاه که مشمول خد التحصیالن فارغکلیه 

مربوطه باید به جهت معرفی به اداره طرح و انجام امور  التحصیالن فارغفراغت از تحصیل در اداره 

محل خدمت طرح نیروي انسانی نیروي انسانی دانشگاه مدیریت امور مربوطه باید به مدیریت امور 

  .مراجعه نمایند

  :مقدمه

از مراکز آموزش عالی گروه  1/4/67باالتر که پس از تاریخ  دیپلم فوقیرانی با تحصیالت کلیه افراد ا

و خدمت آنان از سوي وزارت  شوند می شده یا التحصیل فارغپزشکی در داخل یا خارج از کشور 

ماه اول پس از  24حداکثر مدت  اند مکلف گردد میاعالم  موردنیازبهداشت درمان و آموزش پزشکی 

بهداشت درمان آموزش وزارت  موردنیازاز تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق  فراغت

 براي الذکر فوقدر حال حاضر خدمات موضوع قانون . پزشکی و تشکیالت تابعه آن خدمت نمایند

مربوطه،  هاي تخصص تحصیلی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي و هاي رشته التحصیالن فارغ

شبري، رادیولوژي، علوم آزمایشگاهی، مامائی، علوم پایه پزشکی در مقاطع پرستاري اتاق عمل، هو

داوطلبانه خدمات مذکور را به انجام  صورت به التحصیالن فارغ دکتري و باالتر اجباري بوده و سایر

  .رسانند می

  .است یک سالخدمت در مقطع کاردانی  مدت .1

انده و همچنین کسانی که داراي پروانه دائم که خدمت موضوع این قانون را به انجام رس یکسان .2

پزشکی بوده یا واجد شرایط دریافت پروانه دائم باشند یا دریافت مدرك تحصیلی در مقاطع باالتر 

  .باشند نمییا جدید مشمول خدمات موضوع این قانون 

ك تحصیلی یک ماه بعد از فراغت از تحصیل یا اعالم ارزشیابی مدر اند مکلفاین قانون  مشموالن .3

شمول موضوع این قانون خود را به دانشگاه محل  ازلحاظتعیین وضعیت  منظور بهخارج از کشور 

  .تحصیل معرفی نمایند

ماه تعیین محل خدمت را با رعایت اولویت سهمیه  2مذکور موظف است ظرف حداکثر  وزارت .4

ماه پس از  کیو  نمایند نمیمناطق یک و آزاد معاف نماید کسانی که ظرف مدت مقرر خود را معرفی 

تعیین محل خدمت شروع به کار نکنند غایب محسوب و به تشخیص وزارت مذکور برابر مدت غیبت 

  .به خدمت آنان افزوده خواهد شد

خدمات قانونی را شروع ننموده و یا معافیت اخذ نکرده باشند مجاز  که مادامیاین قانون  مشموالن .5

  .باشند نمیبه دخالت در امور پزشکی 

تحصیلی و گواهینامه براي  تائیدیدمدرك تحصیلی و ریزنمرات و صدور هرگونه  لیتحو .6

مشموالنی که خدمت موضوع این قانون را انجام نداده و یا معافیت دریافت ننموده باشند ممنوع 

  .است

ین قانون سالگی رسیده باشند از انجام خدمات موضوع ا 45 باالي این قانون که به سن مشموالن .7

  .باشند میمعاف 
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 مستثنااز شمول این قانون  اند شده مند بهرهخارج از کشور که از مزایاي ارزي  التحصیالن فارغ. 8

  .پروانه دائم پزشکی دریافت خواهند نمود بوده و چنانچه از گروه داراي پروانه باشند طبق

  :ها دانشگاهتفویض اختیارات سازمان طرح نیروي انسانی به 

 اي عمدهوزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی بخش  10/3/83مورخ  33245استناد نامه شماره به  

علوم  هاي دانشکده/ها دانشگاهاز وظایف اجراي مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به 

نسبت به  رأساًعلوم پزشکی قادر خواهند بود  هاي دانشکدهو  ها دانشگاهپزشکی واگذار شد لذا 

خدمات و نیز ارائه گواهی معافیت از انجام خدمات موضوع قانون مذکور براي  نامه معرفیر صدو

نسبت به اجراي  83سال  تیرماهمشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان اقدام نمایند و از اول 

  .آن اقدام شود

  :مشموالن قانون

آزمایشگاهی و متخصصان دکتري علوم -داروسازي- دندانپزشکی- پزشکی شامل پزشکی گروه .1

  .مذکور هاي رشته

 هاي رشتهکاردانی و باالتر در  التحصیالن فارغوابسته شامل  هاي رشتهپیراپزشکی و  گروه .2

مربوط به علوم  هاي رشتهمامایی، پرستاري، رادیولوژي، علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، هوشبري، 

  .پایه پزشکی در مقطع دکتري و باالتر

گواهی پایان خدمات مشموالن قانون توسط وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی  صدور مراجع .3

  .تعیین خواهد شد

به استناد بخشنامه ( .باشند میمازاد بر نیاز وزارت بهداشت که معاف از انجام خدمات  هاي رشته .4

وي نیاز به ارائه گواهی معافیت از خدمت قانون طرح نیر )1/9/83الف مورخ /25083/7شماره 

  :از اند عبارت که باشند نمیانسانی 

 هاي رشتهآمار حیاتی تمامی  - گرایش خدمات اجتماعی - علوم اجتماعی -مددکاري اجتماعی -تغذیه

 - گفتاردرمانیو  سنجی شنوایی - سنجی بینایی- کاردرمانی - مصنوعی ءاعضا –علوم پایه پزشکی 

اقتصاد بهداشت  –علوم صنایع غذایی  -رادیوتراپی - فیزیوتراپی -مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 - بهداشت مدارس -بهداشت محیط اي حرفهبهداشتی بهداشت  هاي رشته کلیه -مهندسی پزشکی

ضبط آمار و  )دهان و دندان کاران بهداشتو تنظیم خانواده و  ها بیماريمبارزه با ( بهداشت عمومی

  .روانشناسی بالینی و پروتز دندان -مدارك پزشکی

 12/2/75مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب  آموختگان دانشخدمتی  تعهدات .5

  .مجلس شوراي اسالمی

در آزمون سراسري در سه منطقه  شده پذیرفتهسهمیه  بر اساس آموختگان دانشخدمتی  تعهدات .6

  .سه انجام خواهد شد -دو -یک

  .در منطقه دو فعلی خواهد بودقبلی  3و  2سهمیه منطقه  آموختگان دانشانجام خدمت  محل .7

سهمیه منطقه چهار و پنج و مناطق قبلی در منطقه سه فعلی  آموختگان دانشانجام خدمت  محل .8

  .خواهد بود

در واحدهاي بهداشتی درمانی مناطق عشایري که  اند موظفمناطق عشایري  شدگان رفتهیپذ .9

  .نمایندلیست آن توسط حوزه معاونت سالمت اعالم خواهد شد خدمت 
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مدت  دو برابرو محروم  پنج عشایر-چهار- سه-سهمیه مناطق دو آموختگان دانشکلیه  تعهدات .10

به مدت یک برابر زمان تحصیل خود در منطقه مورد تعهد خدمت نمایند و  اند موظفتحصیل است و 

 نامه ئینآمابقی تعهدات خدمتی خود را بر اساس قانون امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و 

  .به اتمام رسانند اي منطقهاجرائی آن پس از انجام خدمت 

ضریب از مدت  تناسب بهو  شده محاسبهدر مناطق ضریب دار با ضریب  اي منطقهتعهدات  انجام .11

  .کسر خواهد گردید 3و  2 اي منطقهتعهدات 

دستیاري به  تخصصی پزشکی هاي رشته آموختگان دانشتوجه به اینکه تقسیم و توزیع  با .12

 ها استانعهده اداره کل خدمات درمانی معاونت سالمت بوده و ممکن است بعضی از متخصصین به 

تحصیلی بدون استعالم عدم  تائیدیدصدور  نیست ها آناعزام شوند که محل اخذ دیپلم دبیرستانی 

  .نیاز از دانشگاه محل اخذ دیپلم بالمانع است

دانشکده  /دانشگاه  خدمات دفتر مدیریت منابع انسانی و یاشروع  نامه معرفیصدور  مراجع .13

صادره توسط  نامه معرفییک نسخه از رونوشت  استعلوم پزشکی محل تحصیل مشمولین 

علوم پزشکی به دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت ارسال خواهد  هاي دانشکده/دانشگاه

  .شد

 1/4/83سانی جهت افرادي که بعد از تاریخ شروع خدمات طرح نیروي ان نامه معرفیدریافت 

  :گردند می التحصیل فارغ

دفتر مدیریت منابع انسانی  مدیرکل 24/4/83مورخ الف /11045بر اساس بخشنامه شماره 

 1/4/83قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که بعد از تاریخ مشمول  هاي رشته التحصیالن فارغ

دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل /بود با مراجعه به دانشگاهقادر خواهند  شوند می التحصیل فارغ

 افتیدر .دانشکده دریافت نمایند/شروع خدمات براي محدوده جغرافیایی همان دانشگاه نامه معرفی

 1/4/83گواهی معافیت از انجام خدمات طرح نیروي انسانی جهت افرادي که بعد از تاریخ 

  :گردند می التحصیل فارغ

که به استناد قوانین و مقررات جاري از انجام خدمات موضوع  1/4/83بعد از تاریخ  نالتحصیال فارغ

دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل /با مراجعه به دانشگاه خواهند بودقادر  باشند میقانون معاف 

نسبت به اخذ گواهی معافیت از انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان اقدام 

  .نمایند

اهی پایان خدمات مشمولیت و نیز گواهی معافیت از انجام خدمات با امضا و تائید روساي گو

دانشکده تعیین / علوم پزشکی و یا معاونی که از طرف رئیس دانشگاه هاي دانشکده/ها دانشگاه

دفتر مدیریت منابع (صادر و یک نسخه از رونوشت آن جهت ستاد مرکزي وزارت بهداشت  گردد می

  .گردد می رسالا) انسانی

شروع خدمات و معافیت از خدمات طرح نیروي انسانی جهت  نامه معرفیمرجع صدور 

  :1/4/83قبل از مصوبه  التحصیالن فارغ

کماکان دفتر  1/4/83قبل از  التحصیالن فارغشروع خدمات براي  نامه معرفیمرجع صدور  ضمناً

همچنین موضوع  ؛ وی خواهد بودمدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک

آزاد  هاي دانشگاه التحصیالن فارغو  1/4/83قبل از  التحصیالن فارغمعافیت براي  صدور گواهی
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 همچون گذشتهآموزش عالی غیر وابسته به وزارت بهداشت  مؤسساتو  ها دانشگاهاسالمی و سایر 

 .خواهد بوددفتر مدیریت منابع انسانی و وزارت متبوع 

  

  :ام خدمت طرح نیروي انسانی براي مقاطع کاردانی و باالترمدت انج

  .استماه  24 و براي مقاطع کارشناسی و باالتر ماه 12مدت خدمت براي مقاطع کاردانی 

  :تحصیلی قبل از مشخص شدن وضعیت خدمت نیروي انسانی تائیدید هرگونهممنوعیت صدور 

انسانی وزارت بهداشت و درمان  منابعریت دفتر مدی مدیرکلالف /21195/7به استناد نامه شماره 

 التحصیالن فارغتحصیلی قبل از دریافت گواهی وضعیت خدمت جهت  تائیدید هرگونهصدور 

تحصیلی گواهی وضعیت خدمت  تائیدید هرگونهقبل از صدور  باید لذا استمشمول قانون ممنوع 

  .گردداخذ  آموخته دانشاز و پیراپزشکان  مربوط به قانون خدمت پزشکان

  :تحصیلی تائیدیدلزوم ارائه گواهی معافیت از انجام طرح نیروي انسانی جهت دریافت 

ارائه گواهی معافیت از انجام خدمات موضوع  6/10/82الف مورخ /24433/7به استناد نامه شماره 

یا مراکز آموزش  ها دانشگاهاز  تائیدیدقانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان جهت دریافت هرگونه 

معاون  1/9/83الف مورخ /25083/7 در بخشنامه ها آنی که اسامی های رشته جز به. استالی الزامی ع

  .توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ثبت گردیده است

  :و بهداشت خانواده ها بیماري اوضعیت طرح نیروي انسانی رشته مبارزه ب

و توزیع نیروي انسانی و  تأمینسرپرست مرکز  28/5/71مورخ تا /32166به استناد نامه شماره 

سال خدمت  5 و بهداشت خانواده که گواهی انجام ها بیماريمبارزه با  هاي کاردانبهداشت  آوران پیام

ارائه نمایند در صورت ادامه  اي منطقه هاي سازمانل را به امضا مدیران عامل بعد از فراغت از تحصی

ناسی و کارشناسی ارشد مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان تحصیل در مقطع کارش

  .نخواهد شد

  :دو یا سه مقطعی آموختگان دانشوضعیت خدمت طرح نیروي انسانی جهت 

ی که در التحصیالن فارغ و توزیع نیروي انسانی تأمیندفتر  مدیرکل 57430استناد نامه شماره  به .1

قانون  مشمول مجدداًدر مقطع بعدي  اند دادهرا انجام  مقطع تحصیلی قبلی خدمت نیروي انسانی

  .پروانه دار هاي رشتهبه استثنا  شوند مین

در مقطع بعدي مشمول  اند شدهی که در مقطع قبلی از خدمت نیروي انسانی معاف التحصیالن فارغ .2

قطع جدید در مقطع قبلی از کل مدت خدمت در م شده انجاممدت خدمت  درهرحالاما  شوند میقانون 

  .قابل کسر است

وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی متخصصین  4/10/69مورخ  8081به استناد نامه شماره 

  .گردند می محسوب داران پروانهعلوم آزمایشگاهی جزو گروه  اي رشته تک

  :متأهلي انسانی بانوان وشرایط خدمت طرح نیر

مشمول قانون  متأهلاشت درمان بانوان وزیر بهد 25/8/77مورخ  112620به استناد نامه شماره 

خدمت مقرر را در محل سکونت  توانند می اي منطقهطرح نیروي انسانی بدون رعایت تعهد خدمت 

 .همسر خود انجام دهند
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  .در سایر مراکز ها رشتهانجام خدمت طرح نیروي انسانی بعضی از 

ر مدیریت منابع انسانی وزارت دفت مدیرکل 17/9/81مورخ  28087/7/11شماره  به استناد نامه

تحصیلی علوم تغذیه، آمار حیاتی،  هاي رشته التحصیالن فارغبهداشت درمان و آموزش پزشکی 

، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سنجی شنوایی، گفتاردرمانی، سنجی بیناییکاردرمانی، 

 التحصیالن فارغ چنینپایه پزشکی و هم فیزیوتراپی، علوم اجتماعی، گرایش خدمات اجتماعی و علوم

 ها وزارتخانهخدمات موضوع قانون فوق را در سایر  توانند می اي حرفهبهداشت محیط و  هاي رشته

  .دولتی انجام دهند يها کارخانهو  ها سازمانو 

  :اي شناسنامهلزوم ثبت کامل مشخصات 

سانی وزارت متبوع مدیرکل دفتر مدیریت منابع ان 6/4/83الف مورخ /9941/7به استناد نامه شماره 

قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و موضوع بخشنامه شماره  غیرمتمرکزدر راستاي اجراي 

سایر  تأییدیهوزارتی به جهت جلوگیري از اشتباهات احتمالی و عدم ارائه  10/3/83مورخ  23245

 -ز قبیل نام پدرافراد ا اي شناسنامهبه دلیل وجود تشابه اسمی باید مشخصات کامل  آموختگان دانش

  .ارسالی قید گردد هاي نامهمحل صدور شناسنامه در -شماره شناسنامه

  در خصوص عدم احتیاج به صدور گواهی 1/9/83الف مورخ /7/ 25083مفاد بخشنامه 

  :ها رشتهمعافیت جهت برخی 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت  1/9/83الف مورخ /25083/7بخشنامه شماره  بر اساس

خدمت  قانون اشت درمان و آموزش پزشکی صدور گواهی معافیت از انجام خدمات موضوعبهد

 قادر خواهند التحصیالن فارغبدیهی است این . حذف شد زیر هاي گروهپزشکان و پیراپزشکان براي 

بود بدون نیاز به ارائه گواهی معافیت در چارچوب قوانین و مقررات جاري نسبت به انجام امور 

کارت نظام پزشکی اقدام  - دانشنامه و پروانه دائم پزشکی - بوطه مانند اخذ ریزنمراتاجرائی مر

  .نمایند

مازاد بر نیاز وزارت متبوع از انجام خدمات موضوع قانون  عنوان بهی که های رشته التحصیالن فارغ

  :از اند عبارت ها رشتهاین  باشند میمذکور معاف 

- مدارك پزشکی - گفتاردرمانی -فیزیوتراپی - رمانیکارد - سنجی بینایی-سنجی شنوایی-تغذیه

خدمات اجتماعی و مددکاري  - روانشناسی بالینی -آمار حیاتی - مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 هاي رشته -ابزار مصنوعی - مهندس پزشکی پروتز دندان - اقتصاد بهداشت -علوم و صنایع غذایی

بهداشت ) بهداشت عمومی - اي حرفهشت بهدا -بهداشت محیط -بهداشت مدارس(مختلف بهداشتی 

دهان و  کار بهداشت - پرستاري دندانپزشکی -کتابداري پزشکی - ها بیماريمبارزه با  -خانواده

مقاطع دکترا و باالتر منوط به (علوم پایه پزشکی تا مقطع دکترا  هاي رشته التحصیالن فارغ -  دندان

  .)استاظهار تعهد دفتر مدیریت منابع انسانی 

  :وزارت بهداشت که کماکان نیازمند ارائه گواهی هستند موردنیاز هاي رشته

علوم پایه پزشکی در  - مامایی- علوم آزمایشگاهی -رادیولوژي -هوشبري –اتاق عمل  - پرستاري

  .مربوطه هاي تخصصداروسازي و  - پزشکی دندان -یپزشک -مقاطع دکتري و باالتر
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ع انجام داده و گواهی پایان خدمت دریافت مشموالنی که خدمت موضوع قانون را در یک مقط

  .اند داشته

امتیاز  ول اینممش اند گردیدهکسانی که به دالیلی در مقاطع قبلی از معافیت برخوردار  :تذکر مهم

نیاز به اظهارنظر دفتر مدیریت منابع انسانی در مقاطع بعدي  التحصیالن فارغنبوده و این گروه از 

  .خواهند داشت

  .باشند میپروانه دار که داراي پروانه دائم پزشکی  هاي رشته نالتحصیال فارغ

مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت متبوع قبل از  29/2/82مورخ  9513به استناد بخشنامه شماره 

تحصیلی و مجوز تحویل مدارك تحصیلی در خصوص مشمولین خدمت  تأییدیهصدور هرگونه 

السابق وضعیت خدمت موضوع قانون حصیلی کمافیپزشکان و پیراپزشکان در تمامی مقاطع ت

معاون توسعه  1/9/83الف مورخ /25083/7با توجه به مفاد بخشنامه (را اخذ نمایند  الذکر فوق

  )بهداشت و درمان وزارت مدیریت و منابع

مدیران و کارشناسان محترم نیروي انسانی آمـوزش الزم   23/1/88نظر به اینکه پیرو اجالس مورخ 

لذا  اند فراگرفتهتوزیع پزشکان مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  افزار نرم ارتباط بارا در 

  .اقدام نمایند 1/2/88از تاریخ  زیربه شرح  دارد میمقرر  نام ثبت در امر سهولت منظور به

  

 از طریق آدرس سایت خواهند بود مشمولین قادر - 1

http://tarh.behdasht.gov.ir  
در  نـام  ثبت به راهنماي مربوطه نسبت به تکمیل فرم با توجه ضمن اسکن کارت ملی و یا شناسنامه

  .اقدام نمایند افزار نرم

  .خواهد بود پذیر امکان گفته شیپاسکن یکی ازمدارك  شرط بهمشمولین  نام ثبتبه توضیح است  الزم

سانی دانشگاه که از طریق مدیر محترم نیروي انسانی آن دانشـگاه  نیروي ان کارشناسان محترم -2

مـدارك   یـت ؤبـا ر  قادر خواهند بود اند شده معرفی وزارت متبوع به دفتر منابع انسانی نام ثبتجهت 

  .اقدام نمایند مشمولین نام ثبتو بدون نیاز به اسکن مدارك نسبت به  شناسایی

 بـه عهـده   شـده  ثبـت  مسـئولیت صـحت اطالعـات    :ده شـود اطالع دا الزم است به مشمولین ضمناً -

  .استخودشان 

  .مشمولین لحاظ نخواهد شد یالتحصیل فارغ فصل جاري معدل نام ثبتدر  الزم به ذکر است -

 نـام  ثبـت تـا مشـمولین فـوق در جریـان      موظف است ترتیبی اتخاذ نماید آن دانشگاه بدیهی است -

  .الزم را معمول دارند اییو در صورت وجود ابهام راهنم قرارگرفته
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  فصل هفتم

  ضوابط صدور گواهی موقت

 زیرگرامی جهت دریافت گواهی موقت تحصیلی توجه شما را به نکات  آموخته دانش

  :نماییم میجلب 

  :مدارك الزم

  ارائه گواهی معافیت یا پایان طرح نیروي انسانی - 1

  .وضعیت بدهی از صندوق رفاه یا نامهصندوق رفاه  اب حساب تسویهارائه برگه  - 2

  )جهت آقایان(کارت پایان خدمت وظیفه  - 3

  5401000901001082IRحساب ه شمارجهت الصاق تمبر به  )الیر 000/10( پرداخت مبلغ - 4

  .کل کشور داري خزانه حساب به

  تصویر کارت ملی - 5

  ۴x٣یک قطعه عکس -6

تا زمان دریافت ) پایان یا معافیت(طرح زمان صدور گواهی موقت بعد از روشن شدن وضعیت : تذکر

  .استدانشنامه 

و با درخواست شخصی شما صادر  الذکر فوقگرامی گواهی موقت با ارائه مدارك  آموخته دانش

و به  بار یکسال داراي اعتبار بوده و فقط براي  5و گواهی مذکور از زمان صدور به مدت  گردد می

ی است اصل گواهینامه موقت به هنگام دریافت دانشنامه بدیه. استمدت دو سال نیز قابل تمدید 

  .گردد میمسترد 

  :اهم مندرجات گواهی موقت

  اي منطقهتعهدات  -قبولی  سهمیه -مدت استفاده از آموزش رایگان 

  :تذکر

به ( 3و  2شبانه با سهمیه قبولی منطقه  ؛ و...آزاد، شاهد و  ،ی منطقه یکنام ثبتدارندگان سهمیه 

با سهمیه قبولی کد صفر  3و  2ی مناطق نام ثبتسهمیه  شدگان پذیرفتهنیز و  )ت شهریهلحاظ پرداخ

یک برابر مدت تحصیل متعهد خدمت در ایران  صرفاً) درصد آزاد منفک از سهمیه مناطق 20(

  .باشند می

 

  عزیز آموخته دانش

صدور شما داراي سند محضري به وزارت متبوع و یا سازمان دیگري باشید  که درصورتی - 1

  .است بالمانعگواهینامه موقت بعد از انجام تعهدات و ابطال سند 

در صورت  اید رساندهشما دو یا چند مقطع خود را در یک دانشگاه به اتمام  که درصورتی - 2

در هر دو  توانید میدر مقطع جدید ) حساب تسویهتقسیط یا (روشن شدن وضعیت بدهی 

  .نماییدمقطع گواهینامه دریافت 
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بورسیه (ادر رسمی سپاه پاسداران انقالب اسالمی بوده و یا داراي تعهدات خاص چنانچه ک - 3

نیروهاي مسلح متعهدین خدمت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر 

گواهی موقت تحصیلی  توانید میباشید ن) سهمیه مناطق محروم ها ارگان ها وزارتخانه

  .نماییددریافت 

  .استتباع غیر ایرانی خالف مقررات صدور گواهینامه موقت جهت ا - 4

  .استترجمه  غیرقابلگواهینامه موقت  - 5

  :گواهینامه موقت تحصیلی المثنی

مراحل  بایست می گواهینامه موقت مفقود گردید جهت دریافت گواهی موقت المثنی که درصورتی

  :نماییدرا طی  زیرمشروحه 

  .یده باشدتهیه یک برگ استشهاد محلی که به امضاء حداقل سه نفر رس .1

دفاتر اسناد رسمی و ارائه آن به اداره امور آموزشی دانشگاه  وسیله بهامضاء  تأییدیه .2

  مربوطه

  سپردن تعهد به امور آموزش دانشگاه .3

ي مرتبط و غیر ها رشته شدگان پذیرفتهضوابط صدور گواهی فراغت از تحصیل جهت 

  :مرتبط

 علوم (مرتبط  هاي در رشتهر ولی گرامی در مقاطع باالت آموخته دانشچنانچه شما : الف

گواهی فراغت از تحصیل  پذیرفته شدید با درخواست دانشگاه فعلی،) پزشکی و پیراپزشکی

محرمانه به دانشگاه محل پذیرش شما ارسال  صورت بهبا قید کلیه تعهدات  ریزنمراتو 

  .گردد می

 بط با ارائه گواهی ي غیر مرتها رشتهدر صورت پذیرفته شدن در مقاطع باالتر ولی در : ب

به همراه ) ي مشمول طرحها رشتهجهت (مبنی بر انجام یا معافیت از طرح نیروي انسانی 

 تأکیدو گواهی فراغت از تحصیل با ذکر کلیه تعهدات و  ریزنمراتدرخواست دانشگاه فعلی 

محرمانه ارسال  صورت بهتعهدات پس از اتمام تحصیالت مقطع کنونی  به الزام انجام

بدیهی است تا زمانی که شما واجد شرایط دریافت دانشنامه مقطع اولیه نگردیده . ددگر می

به دانشگاه مقطع فعلی ارائه ندهید دانشگاه مربوطه از تسلیم دانشنامه  آن راو تصویر 

  .نماید میمقطع فعلی شما خودداري 

 محل  چنانچه شما در رشته غیر مرتبط پذیرفته شوید در صورت درخواست دانشگاه: ج

 حساب تسویه، )پایان یا معافیت(تحصیل مقطع جدید با ارائه مدرك طرح نیروي انسانی 

صندوق رفاه، تصویر کارت دانشجویی و یا تصویر برگه انتخاب واحد رشته جدید جهت 

واحدهاي عمومی و حداکثر تا هشت واحد تخصصی مراتب به دانشگاه محل  سازي معادل

 .گردد میقید تعهدات ارسال محرمانه و با  صورت بهپذیرش 
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صدور گواهی فراغت از تحصیل قبل از گذراندن طرح نیروي انسانی جهت 

  :ي غیر مرتبط با علوم پزشکیها رشتهشرکت در آزمون مقاطع تحصیلی باالتر 

 و ارسال فرم  تأیید گردید می التحصیل فارغچنانچه با گذراندن یک نیمسال تحصیلی : الف

آزمون بالمانع  برگزارکنندهمحرمانه مرجع  صورت به یادشدهدر آزمون  نام ثبتدرخواست 

  .است

 جهت  بایست می اید شده پذیرفتهدر آزمون مقطع باالتر و رشته غیر مرتبط  که درصورتی: ب

 نماییدداخل مراجعه  آموختگان دانش و امور دانشجویانسپردن وثیقه قانونی به اداره کل 

 صورت بهشما  ریزنمراتکل، گواهی فراغت از تحصیل و  سپس با اعالم کتبی آن اداره

گواهی یا مدرك  هرگونهصدور  گردد میو در گواهی صادره قید  گردد میمحرمانه ارسال 

فراغت از تحصیل در مقطع جدید منوط به صدور مجوز از طرف دانشگاه علوم پزشکی 

  .مقطع قبل خواهد بود

  :تذکر

از تحصیل با قید معدل کل براي شرکت در آزمون استخدامی صدور هرگونه گواهی مبنی بر فراغت 

  .یا جهت ادامه تحصیل با ارائه تصویر وضعیت طرح نیروي انسانی بالمانع است

ی که خدمت طرح نیروي انسانی را آموختگان دانشجهت  تأییدیهممنوعیت تحویل هرگونه گواهینامه یا 

  :اند نرسانیدهبه پایان 

 ی برايالتحصیل فارغ و گواهینامه تأییدیه هرگونهو صدور  ریزنمراتتحویل مدارك تحصیلی و 

  .نیستمجاز  اند دادهخدمت قانون را انجام ن که مادامیمشمولین طرح نیروي انسانی 
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  فصل هشتم
 

 ضوابط مربوط بھ مجوز دریافت مدارك تحصیلي

 و صدور دانشنامھ

  :گرامی آموخته دانش

یلی حاصل تالش و ثمره کوشش و همت واالي شما در دوران مدارك تحص 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 ارغف 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 

مستقیم مصوب  هاي مالیاتقانون  46تبصره ماده  8 و 6به استناد بندهاي  81از ابتداي سال 

صدور دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتري و مجلس شوراي اسالمی،  27/11/80

 حساب به بایست میکه  گردد میریال حق تمبر ) 000/10(باالتر مشمول ده هزار 

54001000901001082 IR را واریز نمایند کل کشور بابت حق ثبت داري خزانه حساب به.  

  :مجاز به دریافت مدارك تحصیلی آموختگان دانش -٢

  .خود را به پایان رسانیده باشند...) و  اي منطقهعام، خاص، (که تعهدات  موختگانآ 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 آموختگان دانش

    .نموده باشند حساب تسویهشکی پز

  ).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
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   :نحوه صدور مجوز تحویل مدارك تحصیلی -٣

    :بررسی تعهدات: الف

وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانی ایرانی مصوب شوراي  تأمینماده یک  به استناد قانون

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(ه تعهدات یادشده نمایند با توجه ب

علوم پزشکی قبل از انجام تعهدات فوق مجاز به دریافت  آموختگان دانشخاص از  صورت به

    .نخواهند شد ریزنمراتدانشنامه و 

. ندباش 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 زیرمدارك قانونی به شرح 

 

  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 نیمسالتعداد 

 دریافت دانشنامهمدرك تحصیلی و  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  که می

کنان آموزشی و مرخصی بدون حقوق جهت کار 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
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حتماً در گواهی کار قید شود که تحویل مدرك  جهت کارکنان رسمی نیروي انتظامی و سپاه پاسداران

  .استده بالمانع به نامبر

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 ختگانآمو دانشبراي  تر پایینرونوشت مجوز مدرك تحصیلی مقاطع  – 10

 کار محاسبهگواهی عنوان به دور دستیاري از دانشگاه محل تحصیلاشتغال 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 

  . از معاونت سالمت را با ذکر تاریخ زمان تعهد ارائه نمایند بایست نامه اتمام تعهد ضریب کا 

تعهدات آموزش  تواند می آموخته دانش در صورت نداشتن گواهی انجام کار و نیاز به دانشنامه – 12

   .رایگان را خریداري نماید

  .موجود می باشد نامه نحوه خریداري در آخر این آیین

  

پزشکی ،دندانپزشکی ،فیزیوتراپی،گفتار (خصوصی هستند دانش آموختگانی که داراي مطب  – 13

مبنی  محل مطب شهر دانشگاه علوم پزشکی  در صورت تایید معاونت درمان)درمانی و کاردرمانی 

  . بر فعال بودن مطب، زمان فعال بعنوان گواهی کار محاسبه و قابل قبول می باشد

    بررسی گواهی کار: ج

    .یا بخش خصوصی معتبر صادر شده باشد یگواهی مذکور از سازمان دولت - 1

    .داراي تاریخ و شماره در باالي نامه و مهر و امضا معتبر در پایان باشد - 2

  .قید گردد آموخته دانش بودن اشتغال وقت تمامو یا  وقت نیمهتاریخ شروع و پایان کار با ذکر  - 3

استفاده یا عدم  اند داشتهغال در مورد کارمندان رسمی دولت که در زمان تحصیل به کار اشت - 4

    .قید گردد بایست میآموزشی یا سایر تعهدات  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 

داران، ارتش یا اعضا نظامی لشکري سازمان صنایع دفاع که از کلیه اعضا رسمی سپاه پاس - 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 دانشصیلی به رسمی و بالمانع بودن تحویل مدارك تح

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 

صادر شده باشد که در این مورد مدت  اجتماعی تأمینتوسط سازمان بیمه  تواند میگواهی کار  - 7

  .شود میبیمه و محل قرارداد ذکر 
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��ی �ما�ی ��نان(                                                                             راهنماي دانش آموختگان : بخش ششم           ٣٢٧         رهپویان دانشگاه            )      دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

  :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 

دهاي وابسته مثل صنایع انتظامی، کارکنان لشکري وزارت دفاع، سازمان صنایع و واح

  :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 

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  انآموختگ 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 

دور مجوز تحویل مدرك تحصیلی به علوم پزشکی ص 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، (، کارشناسی و دکتراي عمومی کاردانی مقاطع :1ماده 

  )داروسازي

، 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  اخذشدهوستایی ر ساله پنججهت انجام تعهدات 

  .باشند میمورد تعهد  ها استان) 3و  2مناطق (خدمت در مناطق روستایی 

فوق منوط به ارائه گواهی اتمام تعهدات  آموختگان دانشصدور مجوز تحویل مدارك تحصیلی   1- 2

  .ورد تعهد، به انجام رسیده باشددر استان م) به متن سند با توجه( بایست میکه  است ساله پنج

چنانچه فردي با موافقت استان مورد تعهد، خدمات خود را در استان دیگر انجام داد الزم  :1تبصره 

  .است عالوه بر گواهی اتمام تعهدات، گواهی موافقت با انتقال محل اشتغال خود را ارائه نماید

دوره شبانه  شدگان پذیرفتهادي از شبانه، از تعد هاي دوره شدگان پذیرفتهتعهدات خاص   1- 3

که آنان را موظف به انجام خدمت در  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 ثبتجه به سهمیه تعهدات محضري که با تو  1- 4

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
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��ی �ما�ی ��نان(                                                                             راهنماي دانش آموختگان : بخش ششم           ٣٢٨         رهپویان دانشگاه            )      دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

  علوم پزشکی هاي دانشکدهو  ها دانشگاه: تابعه وزارت بهداشت شامل واحدهاي :1تذکر  

  متفاوت باشد اخذشدهی یا قبولی با سند نام ثبتچنانچه سهمیه : 2تذکر:  

ی منطقه یک و سند محضري دو برابر مدت تحصیل باشد گواهی کار باید با نام ثبت سهمیهاگر ) الف

  .دهاي تابعه وزارت بهداشت باشدتوجه به متن سند دو برابر مدت تحصیل در واح

ی یا قبولی منطقه دو و سند محضري یک برابر مدت تحصیل باشد نام 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  23/4/75ورخ ف م/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

به خرید نسبت  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   1- 5

 -بوشهر -کهکیلویه و بویراحمد- هرمزگان-سیستان و بلوچستان(استان محروم کشور  9مخصوص 

این گروه به میزان سه تعهدات . است) کرمانشاه- لرستان - کردستان -ایالم -چهارمحال و بختیاري

  .است برابر مدت تحصیل طبق سند محضري

  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 

  تانتقال تعهدا: 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

پس  چنانچه این افراد بر اساس مندرجات سند تعهد مأخوذه ملزم و متعهد باشند. 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 درصورتیمربوطه جهت انجام خدمت معرفی نمایند 

نباشند یا به به هر طریق  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  درهرصورتمنتفی باشند 

منابع انسانی با دفتر مدیریت ) 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 آموخته دانشخدمات 

  .خصوصی را محاسبه نمود

مابقی  )در صورت اخذ عدم نیاز(ت تعهدات باشد گواهی کار کمتر از مد زمان مدت که درصورتی -2- 1

  .است خرید قابلمبالغ آموزش رایگان  صورت بهتعهدات 
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��ی �ما�ی ��نان(                                                                             راهنماي دانش آموختگان : بخش ششم           ٣٢٩         رهپویان دانشگاه            )      دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

 خرید تعھدات: ٣ماده 
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 کمکچنانچه فرد در زمان تحصیل از : 6تذکر

  .هزینه دریافتی در فرم مذکور قید گردد

  تابعه وزارت بهداشت کمتر از مدت  در واحدهاي آموخته دانشاگر گواهی کار : 7تذکر

با ذکر گواهی کار و ارسال  2تعهداتش باشد جهت خرید بقیه تعهدات نیز طبق فرم شماره 

  .تصویر آن با دفتر امور حقوقی مکاتبه نمایند

  .است اخذشدهآموزشی  مأموریتتعهداتی که به لحاظ استفاده از : 8ماده 

به تحصیل اشتغال دارند جهت اخذ مدارم مدارك کارمندان رسمی که در زمان انجام خدمت   8- 1

آموزشی را ارائه نمایند که  مأموریتگواهی مبنی بر استفاده یا عدم استفاده از  بایست میتحصیلی 

  .باشد ذکرشدهبودن آن  وقت تمامیا  وقت نیمهو  مأموریتدر آن مدت 

برابر مدت استفاده از  آموزشی معموالً سه 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   8- 3

 2برابر یا  5/1زان بنابراین سند محضري با توجه به ساعات موظف به می؛ 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  8- 4

  .کنیم میدر نظرمی گیریم سپس کل تعهدات را محاسبه 

  :کنیم میآموزشی به ترتیب زیر عمل  مأموریتمحاسبه تعهدات جهت  8- 5

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 مدتا کسر مدت تحصیل از تعهدات آموزش رایگان ب - 3

  .آید می

آموزشی  مأموریتشامل مجموع تعهدات آموزش رایگان و تعهدات  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
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��ی �ما�ی ��نان(                                                                             راهنماي دانش آموختگان : بخش ششم           ٣٣٠         رهپویان دانشگاه            )      دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

آموزشی استفاده نموده ولی محل اشتغالش از او سند  مأموریتاز  اي آموخته دانشچنانچه  8- 6

آموزشی براي او صادر شده، میزان تعهدات با گواهی  مأموریتمحضري اخذ ننموده و فقط حکم 

برابر طول دوره  3، وقت نیمهیا  وقت تمامآموزشی  مأموریتمحل اشتغال مبنی بر استفاده از 

  .گردد میآموزشی محاسبه  مأموریتاستفاده از 

اجراي قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان، جانبازانی که از  نامه آیینمطابق مفاد  8- 7

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  مأموریتباشد اما به گواهی محل اشتغالش از 

  .استمشمول تعهدات آموزش رایگان 

 آموخته دانشامور نیروي انسانی با محل کار  بایست میابتدا  آموزشی، مأموریتخرید تعهدات  8- 9

آموزشی، میزان حقوق و مزایاي  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  8- 10

  .حقوقی وزارت متبوع مکاتبه نمود جهت خرید تعهدات با دفتر امور

پس از فراغت از تحصیل، مدتی از تعهداتش را انجام داده باشد گواهی  آموخته دانشچنانچه  8- 11

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 دانشیلی به تحویل مدارك تحص: 14ماده 

با سپردن وثیقه مدارك تحصیلی خود را دریافت نمایند  توانند میی که آموختگان دانش

  :شامل

  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

  ان ادامه تحصیل در خارج از کشور با اخذ وثیقه قبل از انجام تعهدات آموزش رایگانمتقاضی  - 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: 16ده ما

قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان کسانی که براي ادامه تحصیل با  6طبق تبصره ماده  16- 1

کشور،  موردنیاز هاي رشتهمعتبر مورد تأیید در خارج از کشور در  هاي دانشگاههزینه شخصی در 

بر انجام خدمات قانونی پس از  احتیاج به مدارك تحصیلی داشته باشند، با سپردن تضمین مبنی

  .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 اطـالع   علوم پزشکی هاي دانشگاهاز طریق  آموختگان آموزش رایگان جهت تعهدات ضمانت بانکی

  :رساند می
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علـوم   هـاي  دانشـکده و  هـا  دانشگاهو تفویض اختیارات اجرایی به  تمرکززداییه سیاست با توجه ب

 هـا  دانشـگاه بـه   آن مرکـز  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 دفتر  پزشکی با این

گرفتـه شـود در    اکثر امالکی که باید به وثیقه نسبت به اخذ وثیقه ملکی اقدام نماید با توجه به اینکه

بـه دفـاتر حقـوقی     و چـون ایـن امـر    اسـت واقع  ها شهرستانعلوم پزشکی و در  هاي دانشگاهحوزه 

و صرف وقت زیاد و هزینه براي  موجب مشکالت عدیده و تعدد مراجعات واگذار نگردیده، ها شگاهدان

 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  نآموختگا دانش 16- 3

و یا  )6طبق فرم شماره . (تحصیلی خود را دریافت نمایند تعهدات مرکز خدمات آموزشی مدارك

  .محرمانه به این مرکز ارسال گردد صورت به

دمات آموزشی پس از اخذ مدارك تحصیلی جهت تسجیل به مرکز خ آموختگان دانشاین  16- 4

  .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 

  .)تحویل شود آموخته دانشهمراه با مدارك تحصیلی به 

وثیقه ملزم به ارائه مدرك باالتر از مقطع قبلی خود  آزادسازيقاضیان ادامه تحصیل جهت مت 16- 5

  .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 درحصیل و اشتغال به مجاز به ادامه ت

پس از انجام تعهدات  الذکر فوقصدور مجوز تحویل مدارك تحصیلی و آزاد کردن وثیقه  16- 6

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

  .استقانونی 

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

و مدارك تحصیلی و پروانه موقت متقاضیان ادامه تحصیل  ریزنمراتدریافت  نامه آیین

  :در خارج از کشور

وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی  تأمیناصالح قانون  7مشموالن ماده ) 13ماده 

و یا بدون پرداخت  نامه آیین این 1خدمت مذکور در ماده  بخواهند قبل از پایان 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 

. ، درمان و آموزش پزشکی مقرر نماید تعهد نمایندبهداشت وزارتبانکی با توجه به ضوابطی که 

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 

بات دولت را از محل وثیقه یا ضامن مدت مذکور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطال

  .وصول خواهند کرد



  

 SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCINCAS RAHPOUYAN-E-DANESHGAH 

 http://semums.ac.ir 

 

 

 

��ی �ما�ی ��نان(                                                                             راهنماي دانش آموختگان : بخش ششم           ٣٣٢         رهپویان دانشگاه            )      دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

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 

  .دبررسی نمای الذکر فوقاجرایی  نامه آیین

  :شرایط داوطلبان) 2ماده 

  گروه علوم پزشکی هاي رشتهداشتن حداقل مدرك تحصیلی دانشگاهی در یکی از  2- 1

کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (براي متقاضیان ذکور  وظیفه نظاممشخص شدن وضعیت  2- 2

  )زمان صلح یا معافیت پزشکی

م نظر کتبی دفتر امور حقوقی وزارت تحویل مدرك تحصیلی به اناث مجرد بر اساس اعال: 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   2- 3

  .بر ادامه تحصیل در خارج از کشور باشند مسئول آن مرکز یا سازمان مبنی

سالمت، آموزشی و یا عدم نیاز  هاي معاونتمقطع تخصصی بایستی موافقت  آموختگان دانش  2- 4

  .را ارائه نمایند الذکر فوق هاي معاونتکمیسیون مشترك 

 ارائهبایستی موافقت موسسه طرف تعهد را  باشند میمتقاضیانی که داراي سند محضري   2- 5

  .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   3- 1

تعهد خدمت مبلغ بیست میلیون ریال که به نسبت مدت انجام  هرسال ازايبه ...) آزمایشگاهی و 

  .گردد میمت از کل مبلغ کسر خد

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 

ن ریال تعهد خدمت مبلغ پانزده میلیو 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  3- 4

 .گردد می مدت انجام خدمت از کل مبلغ کسر

که به نسبت  تعهد خدمت مبلغ هشت میلیون ریال هرسال ازايبه جهت دارندگان مقطع کاردانی  3- 5

 .گردد میکسر  مدت انجام خدمت از کل مبلغ

متقاضی تعهدات  که درصورتیو  استمقطع تحصیلی  آخرینمبالغ فوق در مورد تعهدات  3- 6

  .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  ذکرال فوقدر بندهاي  شده انجامخدمات  3- 7

  .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 

ورت عدم مراجعت در تاریخ جهت انجام خدمت به ایران مراجعه کنند و در ص استوزارت متبوع 

  .انقضاء مدت مذکور وزارت متبوع مطالبات دولت را از محل وثیقه وصول خواهد کرد

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

  .خواهد بود پذیر امکانفوق تخصصی و انجام تعهدات قانونی تخصصی و 

محاسبه و توسط فرم  ذکرشدهبانکی با توجه به مبالغ  نامه ضمانتمبلغ وثیقه ملکی یا  17- 1

  .شود میبا دفتر امور حقوقی مکاتبه  8شماره 

ل سند مذکور تحوی از تصویراصل سند تنظیمی و شرح معامله آن بایگانی و یک نسخه  17- 2

  .گیرد میو نسخه دیگر در پرونده تحصیلی او قرار  آموخته دانش

 بایست میبسپارد  شده محاسبهبانکی برابر مبلغ  نامه ضمانت آموخته دانش که درصورتی 17- 3

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  17- 4

تحصیلی باالتر با تائید اداره ارزشیابی خارج از کشور مرکز خدمات آموزشی و خرید تعهدات یا 

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 17- 5

  .یا خرید تعهدات فوق را ارائه نمایند

  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   18- 1

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 11فرمت پیوست فرم شماره  اخذ سند فوق طبق  18- 2

گواهی فراغت از تحصیل را جهت  تواند میپس از تحویل سند تعهد فوق  آموخته دانش  18- 3

  .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 دستورالعملآخرین  مبناي

جدول : پذیرد میانجام  زیرمذکور طبق مفاد جدول  هاي هزینهدر حال حاضر پرداخت  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 یلیضوابط صدورمجوز مدرك تحص). 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 

ارآموزي در عرصه ک

  )به ریال(

  دروس تخصصی  دروس عمومی

  عملی  نظري  عملی  نظري

000/730  000/61  000/170  000/121  000/170  000/200  

  

  

 ھزینھ ساالنھ رشتھ تحصیلي

  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  داروسازيدندانپزشکی و  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 

Ph.D ریال 000/000/3 علوم پایه ساالنه.    

  

 ھزینھ ساالنھ رشتھ تحصیلي
  پزشکی

  دندانپزشکی

  داروسازي

-مامایی- کاردانی و کارشناسی پرستاري

  اق عمل و هوشبريتتکنیسین ا

  هداشت محیطکاردانی و کارشناسی ب

 کاردانی و کارشناسی علوم آزمایشگاهی

  ریال 330000

  ریال 200000

  ریال 160000

  ریال 45000

  

  ریال 160000

 ریال 160000
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��ی �ما�ی ��نان(                                                                             راهنماي دانش آموختگان : بخش ششم           ٣٣٥         رهپویان دانشگاه            )      دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

  )به بعد 73سال  مهرماهورودي (به بعد  1/7/73ي از آموزش رایگان ویژه ورودي مند بهره هاي هزینهجدول 

  

 شهریه هر نیمسال مقطع رشته تحصیلی

  پزشکی
  دندانپزشکی
  داروسازي

  علوم آزمایشگاهی
  علوم تغذیه
  فیزیوتراپی

  مامایی
  پرستاري
  کتابداري

  بهداشت محیط
  عیاعضاء مصنو
  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

  عمومی بهداشت
  علوم آزمایشگاهی

 

  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

  یکاردان
  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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��ی �ما�ی ��نان(                                                                             راهنماي دانش آموختگان : بخش ششم           ٣٣٦         رهپویان دانشگاه            )      دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

هاي علوم  و دانشکده ها دانشگاهکلیه  1390- 91هاي شبانه سال تحصیلی  هاي ثابت و متغیر دوره یزان شهریهجدول م

  پزشکی

  

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

  .اریز گرددنزد خزانه کل کشور و 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

    :لی جهت ترجمهتسجیل مدارك تحصی :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

  :براي متقاضیان بورسیه شخصیوثیقه گذاري  :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 

    دارك تحصیلیارائه مدارك الزم به کارشناس مربوطه جهت صدور مجوز تحویل م

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

ررسی پرونده و در صورت داشتن شرایط الزم اقدام به صدور مجوز تحویل کارشناس پس از ب

    .نماید میمدارك تحصیلی 

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

 .شود می

 

 تذکر مهم: 

موده باشد در هنگام دریافت موقت تحصیلی ن 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 

ان مراجعه به دانشگاه را ندارند به استناد نامه شماره ی که شخصاً امکآموختگان 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 

براي دریافت مدرك ) محضري نامه وکالتتن بدون داش(ولی صرف بستگان درجه اول بودن  گیرد می

  .نیستتحصیلی کافی 



  

 SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCINCAS RAHPOUYAN-E-DANESHGAH 

 http://semums.ac.ir 

 

 

 

��ی �ما�ی ��نان(                                                                             راهنماي دانش آموختگان : بخش ششم           ٣٣٧         رهپویان دانشگاه            )      دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

 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 فارغانی به کلیه دبیرست) همراه با کارنامه تحصیلی(تحویل اصل دیپلم 

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

 ریزنمراتید در دانشنامه و ی که متقاضی لحاظ شدن مندرجات شناسنامه جدالتحصیالن 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  ریزنمراته در دانشنامه و و متقاضی لحاظ شدن تغییرات حاصل 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 شناسنامه است به دانشگاه مراجعه نمایند تا دانشنامه را با اطالعات

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 میمه جدید مدارك تحصیلی با اطالعات مندرج در شناسنا

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 

ی آنان، در مدارك تحصیل آموختگان دانشدر خصوص لحاظ نمودن مشخصات سجلی جدید : پزشکی

و با توجه  نماید میمزبور را مشخص  التحصیالن فارغنظر به اینکه مشخصات سجلی جدید هویت 

لذا  است به اینکه مدارك شناسایی افراد در خارج از کشور مشخصات مذکور در پاسپورت آنان

صادره گواهینامه / گواهینامه تحصیلی خود را دریافت نموده، دانشنامه/ چنانچه فرد اصل دانشنامه

جدید براي او صادر و در پایین آن  اي شناسنامه مسترد و دانشنامه و گواهینامه با مشخصات

  :شود میتوضیح داده 

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

  .نیز اعمال گردد راتریزنمهمچنین 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

انشجویی وزارت بهداشت، درمان و ریاست مرکز امور د 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 میبه زبان فارسی نیز ثبت و نگهداري 
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��ی �ما�ی ��نان(                                                                             راهنماي دانش آموختگان : بخش ششم           ٣٣٨         رهپویان دانشگاه            )      دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

در : و دانشنامه ریزنمراترجی یا کارت اقامت و تابعیت خارجی فرد در ثبت شماره گذرنامه خا

 23/12/82مورخ  16433/117/555/725شماره  بر اساساتباع خارجی،  آموختگان دانشدانشنامه 

  .گردد می، شماره گذرنامه در محل شماره شناسنامه درج ها بورسامور دانشجویی و 

  :کشور وزارت متبوع خارج از هاي بورسیهانتقالی خارج از کشور و صدور مجوز براي دارندگان سهمیه قبولی 

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 میتحصیل مدارك تحصیلی جهت ادامه 

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

 :صدور دانشنامه و ریزنمرات المثنی

ول نمایید دقت کافی مبذ ریزنمراتو نگهداري دانشنامه و  در حفظگرامی الزم است که  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

  .ء حداقل سه نفر رسیده باشدتهیه استشهاد محلی که به امضا .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

  .دانشگاه مربوطه

  .دادن یک برگ تعهد به امور آموزشی .4

  .رك تحصیلی و ارسال آن به اداره مطبوعات وزارت ارشاد اسالمیتهیه آگهی فقدان مد .5

نشر آگهی در یکی از جراید کثیراالنتشار سه نوبت به فاصله ده روز به هزینه شخص فرد متقاضی 

پس از طی مراحل قانونی صادر و تحویل شده باشد و سپس  التحصیل فارغ ریزنمراتچنانچه 

 ریزنمرات بار کیانشگاه با گرفتن یک برگ تعهد، فقط براي مفقود شود، اداره کل امور آموزشی د

  .المثنی را صادر نماید

  

  

  

  

 
 
 


