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 فصل پنجم
 دریافت تائیدید تحصیلی 

 چگونگی دریافت تائیدید تحصیلی 
 مراحل دریافت تأییدیه تحصیلی 

 
تحصیلی توجه شما را به  تائیدیدگرامی در صورت اشتغال به کار نیاز به  آموخته دانش
 :نماییم میجلب  زیرنکات 

 
 موردنیاز مدارك :الف

 ربط دریافت فرم درخواست تائیدید تحصیل از مبادي ذي .1
هایی که  تصویر گواهی پایان یا معافیت از طرح نیروي انسانی جهت رشته .2

باشند داشتن ابالغ طرح براي مواردي که درخواست  مشمول خدمت طرح می
 .محل انجام طرح باشد تائیدید جهت

 حساب با صندوق رفاه یا نامه وضعیت بدهی از صندوق رفاه تسویه .3
آموخته بررسی  تذکر جهت صدور تائیدید تحصیلی ابتدا سوابق تمام مقاطع دانش

اي و به چه ارگانی متعهد است و سپس بررسی  آموخته در چه منطقه شود دانش می
اي قرار دارد وابسته به چه ارگان  چه منطقه کننده تائیدید در شود واحد درخواست می

اي است و در صورت هماهنگی بین این دو مورد تائیدید تحصیلی صادر  یا وزارتخانه
اي  گردد زیرا شرط اصلی صدور تائیدید هماهنگی تعهدات خاص و تعهدات منطقه می

 .آموخته است با محل بکار گیري دانش
 

 :تعهدات عام و تعهدات خاص: ب
اي که در آزمون  همان تعهدات آموزش رایگان است که بر اساس سهمیه :ات عامتعهد 

 .گردد شوید مشخص می سراسري پذیرفته می
اي بر اساس رشته و مقطع  عالوه بر تعهدات آموزش رایگان و منطقه :تعهدات خاص 

ها  شدگان دانشگاه نام از پذیرفته تحصیلی و محل تحصیل ممکن است در هنگام ثبت
ات محضري اخذ شود که بیشتر این تعهدات مربوط به وزارت بهداشت و درمان تعهد

که در این  ها است ها و سازمان و آموزش پزشکی و در مواردي مربوط به سایر ارگان
 .مورد باید متن سند محضري براي اطالع از مدت و محل تعهد بررسی گردد
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 ها هیسهم :ج
رزمندگان، شاهد، نهضت سوادآموزي برابر مدت تحصیل  آموختگان سهمیه منطقه یک، آزاد، دانش 

متعهد خدمت در هر نقطه از کشور است و چنانچه تعهد خاص به سازمان یا ارگان خاصی نداشته 
 .باشند مشکلی از جهت دریافت تائیدید تحصیلی ندارد

یک برابر  .است 3و  2نامی آنان مناطق  شدگان آزمون سراسري دوره شبانه که سهمیه ثبت پذیرفته
آموختگان دوره شبانه در صورت  دانش باشند و مدت تحصیل متعهد خدمت در هر نقطه از کشور می

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

 :تذکر
مشکلی از جهت ... آموختگان منطقه یک، آزاد و گردیده دانش دیق 1 همچنان که در بند شماره-1

شدگان مورداشاره در بند شماره دو چنانچه  ید تحصیلی ندارد ولی در مورد پذیرفتهدریافت تائید
اي  شده ازنظر شرایط منطقه پذیرفته نامی کننده تائیدید تحصیلی با سهمیه ثبت واحد درخواست

در این  )هاي منطقه یک باشد مثالً سهمیه منطقه دو مایل به کار در استان(مغایرت داشته باشد 
به اخذ عدم نیاز از دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی استان محل اخذ دیپلم دبیرستان  صورت نیاز

اي فرد به تعهدات مناطق  است که در صورت موافقت دانشگاه مربوطه تعهدات منطقه آموخته دانش
 .شود آزاد کشور تبدیل می

اند چنانچه مایل  گردیده التحصیل در اینجا الزم است متعهدینی که در دو یا چند مقطع تحصیلی فارغ
شرط انجام خدمت طرح یا معافیت و  تواند به اي مقطع اولیه خود نباشد می به انجام تعهدات منطقه

 .شرط نداشتن تعهد محضري تعهدات مقطع اولیه خود را خریداري نمایند به
حت چنانچه شخصی تعهد محضري به وزارت بهداشت داشته باشد و سازمانی غیر از واحدهاي ت-2

تواند تائیدید تحصیلی دریافت نماید  پوشش وزارت بهداشت تقاضاي تائیدید تحصیلی نماید نمی
آموخته  مگر آنکه تعهدات وي به آن سازمان منتقل گردد که بر اساس رشته و مقطع تحصیلی دانش

رگان ور تعهدات وي به اکهاي مذ گردد و در صورت موافقت سازمان ربط مکاتبه می هاي ذي با سازمان
شود چنانچه  گردد و صدور تائیدید تحصیلی بالمانع می کننده تائیدید تحصیلی منتقل می درخواست

تواند از طریق مراجعه به اداره کل  آموخته موافقت نگردید متقاضی می با انتقال تعهدات دانش
ائیدید در آن صورت ت. آموختگان داخل تعهدات محضري خود را خریداري نماید دانشجویان و دانش

 .گردد وي بالمانع می
آموخته به سازمانی یا ارگانی غیر از وزارت بهداشت تعهد محضري داشته باشد  چنانچه دانش-3

آموخته از سازمان مورد  که دانش توان تعهدات او را به سازمان دیگر انتقال داد و فقط درصورتی نمی
تواند براي سازمان دیگري تائیدید  تعهد خود گواهی پایان یا ابطال تعهدات خود را بیاورد می

 .تحصیلی دریافت نمایند
 
 

 :آموختگان هاي مورد مکاتبه در خصوص انتقال تعهدات دانش مراجع و سازمان
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آموختگان، مقاطع کاردانی،  دفتر امور حقوقی وزارت متبوع براي انتقال تعهدات دانش -
 .اي کارشناسی پیوسته و دکتراي حرفه

 .درمانی و اورژانس کشور براي انتقال تعهدات متخصصین بالینیاداره کل خدمات  -
دبیرخانه شوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصی براي انتقال تعهدات متخصصین  -

 .داروسازي
هاي علوم پزشکی براي انتقال  دبیرخانه شوراي نظارت، ارزشیابی و گسترش دانشگاه -

 Ph.Dهاي کارشناسی ارشد و  آموختگان دوره تعهدات دانش
 

 :نیست) اي انتقال تعهدات منطقه(مواردي که نیاز به اخذ عدم نیاز 
 درصد 70ایثارگران شامل فرزند، همسر شهید، آزاده، مفقوداالثر، جانباز  -

جنگ تحمیلی،  هاي در جبههماه متناوب  12ماه متوالی یا  9رزمنده با حضور 
که محل اشتغال همسر به  درصد، بانوان متأهل درصورتی 25 باالي جانباز

 .گواهی مراجع قانونی در غیر از منطقه مورد تعهد باشد
که زمان  شاغلین رسمی، پیمانی مؤسسات و نهادهاي دولتی درصورتی -

 .باشد 1/1/81ها قبل  استخدام آن
 .سال تمام گذشته باشد 15متعهدینی که از زمان فراغت از تحصیل آنان  -
 .اي خود را کار کرده باشند متعهدینی که بیش از نصف طول مدت تعهد منطقه -

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

 :کنیم اسالمی اشاره می
میه آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته و باالتر بر اساس سه محل خدمت دانش

 .اي مقطع اولیه تعیین خواهد شد منطقه
شوند در  مقطع اولیه موفق به اخذ مدرك باالتري میاي  منطقهمتعهدینی که قبل از انجام تعهدات 

توانند کلیه  هاي علوم پزشکی می ها یا دانشکده علمی دانشگاه صورت پذیرفته شدن در کادر هیئت
 .انجام برسانندتعهدات قبلی و فعلی را در همان دانشگاه به 

اي نباشد مشروط به انجام خدمت  آموختگان مقاطع ناپیوسته که مایل به انجام تعهدات منطقه دانش
هاي  پرداخت شهریه و هزینهزتوانند با با شرط نداشتن تعهد محضري می طرح یا معافیت از آن و به

 .دریافت نمایندزمان تعهد مدارك تحصیلی مقطع قبلی خود را  تحصیلی مربوطه معادل مدت
شرط اصلی صدور تائیدید تحصیلی ارائه گواهی انجام طرح نیروي انسانی و یا گواهی مبنی بر 

 :استثناي موارد زیر معافیت از طرح نیروي انسانی به همراه درخواست تائیدید تحصیلی است به
کتابداري و  شوند مثل هایی که از طریق اداره طرح نیروي انسانی معاف از طرح اعالم می رشته
 5خانواده که مشمول انجام تعهد  ها و بهداشت هاي مبارزه با بیماري رسانی پزشکی کاردان اطالع
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ساله یا معافیت از طرح مقطع کارشناسی  5ارائه گواهی پایان تعهدات . باشند ساله روستایی می
 )، سپاهارتش و نیروي انتظامی(گانه  آموختگان عضو نیروهاي سه دانش

که تاریخ عضویت رسمی آنان در نیروي مربوطه قبل از تاریخ فراغت از تحصیل  درصورتی: تذکر
 .باشد نیازي به ارائه تصویر گواهی پایان خدمت طرح نیروي انسانی نیست

 
 :گیرد میقرار  موردتوجهتحصیلی  تائیدیدسایر مواردي که در هنگام صدور 

دندانپزشکی، مامایی یا پروانه مطب و تأسیس افرادي که متقاضی اخذ پروانه دائم پزشکی،  :الف
ربط و بدون  باشند با درخواست مراکز ذي داروخانه و یا آزمایشگاه یا اخذ شماره نظام پزشکی می

 .در نظر گرفتن تعهدات صدور تائیدید جهت آنان بالمانع است
شهریه به مدت  باشند در صورت عدم پرداخت آموختگانی که انتقالی از خارج از کشور می دانش :ب

 .دو برابر طول تحصیل تعهد آموزش رایگان دارند
اند و در مقطع قبلی از  آموختگانی که مقطع باالتر را در داخل کشور به اتمام رسانده دانش :ج

اند صدور تائیدید تحصیلی این گروه مشروط به  التحصیل شده هاي خارج از کشور فارغ دانشگاه
مقطع قبل  یر دانشنامه فارسیها و دانشجویان خارج و یا ارائه تصو سارائه گواهی از اداره کل بور

 .ها و دانشجویان خارج خواهد بود فارسی دائم صادره توسط اداره بورس ارزش نامهیا تصویر 
هاي رسمی یا خصوصی مجاز صادر  تأییدیه تحصیلی بر اساس درخواست مؤسسات و سازمان :د

 .کننده در تأییدیه الزامی است درخواستگردد و ذکر نام موسسه  می
گواهی انجام خدمت طرح نیروي انسانی صادره از مرکز تأمین و توزیع نیروي انسانی و یا : ذ

دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی محل انجام خدمت مذکور است و گواهی معافیت از خدمت طرح 
 .گردد صادر میحل تحصیل هاي م دانشگاهصرفاً از مرکز تأمین و توزیع نیروي انسانی 

آموختگان در فرم تائیدید شماره نامه  هاي رفاه دانش در خصوص وضعیت بدهی به صندوق :ر
گردد و در صورت عدم  می هاي رفاه یا شماره فیش بازپرداخت قید حساب و یا صندوق تسویه

ه شود ک حساب و یا اوراق بازپرداخت در تائیدید صادر توضیح داده می تصویر تسویه
 .هاي رفاه جهت روشن شدن وضعیت بدهی است آموخته ملزم به مراجعه به صندوق دانش

باشند با توجه  می متقاضی دریافت تائیدید تحصیلی (K)که براي شروع ضریب کا  نییمتخصص :ز
 .ابالغ صدور تائیدید بالمانع است کارگیري در محل به رونوشت ابالغ معاونت سالمت جهت به

اند با ارائه نامه اتمام تعهدات مذکور  خود را به پایان رسانده (K)متخصصینی که ضریب  :ژ
 .کننده تائیدید تحصیلی دریافت نمایند توانند براي واحد درخواست می

 

 
 


