
  دستورالعمل صدور گواهينامه موقت تحصيلي دانش آموختگان گروه پزشكي
  

، )معافيت يا پايان طرح(قبل از صدور گواهينامه موقت الزم است مدارك مستند در زمينه طرح نيروي انساني 
و همچنين ) تسويه حساب و يا تقسيط( روشن شدن وضعيت بدهي به صندوق رفاه دانشجويان علوم پزشكي

  .خذ گرددا )براي آقايان(كارت پايان خدمت 

متقاضي در صورت گرفتن گواهينامه موقت بغير از دانش آموخته داشتن معرفي نامه از شخص  الزم به ذكر است
  .ضروري مي باشد

رشته هايي كه از طرف دفتر تامين و توزيع نيروي انساني بدون قيد و شرط مشمول طرح نمي باشند جهت : تبصره
  .ر گواهينامه موقت نيازي به دريافت گواهي معافيت از طرح نمي باشدصدو

  .سال مي باشد 10مدت اعتبار گواهينامه موقت براي كليه دانش آموختگان از زمان صدور به مدت 

  .اصل گواهينامه موقت به هنگام دريافت دانشنامه مي بايست مسترد گردد

رايگان ، سهميه قبولي و همچنين تعهدات منطقه اي دانش  كليه اطالعات مربوط به مدت استفاده از آموزش
  .آموخته مي بايستي در گواهينامه موقت درج گردد

دانش آموختگان دوره شبانه با سهميه قبولي منطقه دو و سه به لحاظ پرداخت شهريه فقط برابر مدت تحصيلي 
آن نمي باشد و مي بايست ميزان تعهدات تعهد خدمت دارند لذا نيازي به ذكر سهميه قبولي و تعهدات منطقه اي 

  .آن مانند دارندگان سهميه قبولي منطقه يك به مدت يك برابر و محل اتباع غير ايراني خالف مقررات است

  .صدور گواهينامه موقت جهت اتباع غير ايراني خالف مقررات است

  .گواهينامه موقت غير قابل ترجمه است

د محضري به وزارت متبوع و يا سازمان ديگري باشد صدور گواهينامه موقت در صورتي كه دانش آموخته داراي سن
  .بعد از انجام تعهدات و ابطال سند بالمانع مي باشد

انده باشد در صورت روشن سدر صورتي كه دانش آموخته اي دو يا چند مقطع خود را در يك دانشگاه به اتمام ر
تقسيط و يا تسويه (و روشن شدن وضعيت بدهي ها ) طرحمعافيت يا پايان (شدن وضعيت طرح نيروي انساني 

  .در مقطع جديد، صدور گواهينامه موقت در هر دو مقطع بالمانع است) حساب

در صورتي كه گواهينامه موقت پايان تحصيالت شخصي مفقود گردد، صدور گواهينامه موقت المثني بر اساس 
  .تشريفات ذيل امكان پذير است و پس از انجام 5/8/1366مورخ  19673/1/4دستورالعمل 

  .اخذ يك برگ فرم استشهاد محلي از اداره دانش آموختگان كه به امضاي حداقل سه نفر رسيده باشد:الف

  تاييد يك امضاء به وسيله دفاتر اسناد رسمي و ارايه آن به اداره دانش آموختگان دانشگاه مربوطه :ب

   سپردن تعهد به امور دانش آموختگان دانشگاه:ج

    


