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 آموختگان عزیز باید بدانندآنچه دانش

 بنام آنکه جان را فکرت آموخت

 
سالح انسان و راز بقای جوامع مدنی و تمدن بشری است.  ترین و مؤثرتریندانایی مهم 

ها و راز بقای گسترش روزافزون مرزهای دانش برای تواناسازی هرچه بیشتر انسان
ترین نهادهایی هستند که این مهم را به عهده ها از شاخصتعریف شده است. دانشگاه

ها سازی دانشگاهیغن بنابراین در همه جوامع رویکردی جدی برای توسعه و؛ دارند
و  توزیع، وجود دارد و امکان توسعه بدون اتکا وسیع به دانش وجود ندارد. تولید

یابد. پس بدون توجه به می سهولت دسترسی نیز فرآیندی است که در دانشگاه تجلی
 یابد.دانشگاه توسعه تحقق نمی

 ماهر استوار است.نقش دانشگاه در توسعه پایدار بر تربیت نیروی انسانی کارآمد و 
 ها بعد از فراغت از تحصیل با سؤاالت و ابهاماتی روبروآموختگان دانشگاهدانش

نماید. این کتاب گردند که ادامه راه را در آینده برایشان سخت و مبهم و دشوار میمی
آموختگان حوزه مدیریت آموزشی و تحصیالت که به همت همکاران در واحد دانش

 لوم پزشکی سمنان و باهدف نگاه به آینده و راهنمایی بهتکمیلی دانشگاه ع
تواند تا حدودی بعضی از سؤاالت آنان را پاسخگو التحصیالن تهیه شده است میفارغ

 باشد.
عنوان یکی از صاحبان فرایند ارزشیابی آموختگان بهامیدواریم نظرات سازنده دانش

 یفیت و رضایتمندی قرار گیرد.در دانشگاه مورد استفاده و استناد برای افزایش ک
 
 

 آموختگان دانشگاهمسئول واحد دانش

 0011-99سال تحصیلی 
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آموخته گرامی در صورت اشتغال به کار نیاز به تائیدید تحصیلی توجه شما را به دانش

 نماییم:نکات زیر جلب می
 

 تعریف تعهدات آموزش رایگان
مورخ  2125/2بنا به پیشنهاد شماره  21/3/95جمهوری اسالمی ایران در جلسه مورخ شورای انقالب 

( موضوع الیحه قانونی 1وزارت فرهنگ و آموزش عالی، آیین نامه اجرایی تبصره ماده )21/3/95
( قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان  ایرانی مصوب 8( و )1اصالح مواد )

شرح زیر تصویب نمودند : را به 12/1/2398  
دانشجویان و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و هنرجویان موسسات آموزش عالی  – 2ماده 

( قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل 1هنری که از تحصیالت رایگان موضوع قانون اصالح ماده )
اطفال و جوانان ایرانی استفاده میکنند مکلفند برابر مدت تحصیل رایگان خود در ایران خدمت نمایند.) 

موعه قوانین و مقرات بهداشتی، درمانی و آموزش پزشکی دفتر امور حقوقی وزارت متبوع سال مج
2388)  

نظر به اینکه دانش آموختگان ایرانی جهت استخدام در داخل کشور ملزم به ارائه گواهی دانش 
 آموختگی و یا تاییدیه تحصیلی به محل کار دارند. لذا با توجه به بررسی سهمیه ورودی و نوع

تعهدات تحصیلی و با ارائه تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان، صدور تاییدیه تحصیلی جهت 
 دانش آموختگان ضرورت می یابد.

 

 بررسی سهمیه های آزمون سراسری
تعهدات دانش آموختگان بر اساس بررسی سهمیه ثبت نامی و قبولی که از سوی سازمان سنجش 

به شرح ذیل می باشد: اعالم می شود مشخص می گردد سهمیه ها  
 –نهادها  –رزمندگان  –شاهد  –آزاد  –دانش آموختگان با سهمیه ثبت نامی و قبولی منطقه یک  –الف 

رزمنده جدید یک برابر مدت تحصیالت خود متعهد خدمت در هر نقطه از کشور  –نهضت سواد آموزی 
 می باشند.

ای ، مناطق دو و سه نیز مناطق محروم دو  دانش آموختگان با سهمیه ثبت نامی و قبولی منطقه -ب 
برابر مدت تحصیالت متعهد خدمت بوده و یک برابر آن به علت استفاده از سهمیه منطقه ای می 

 بایست حتما در منطقه مذکور انجام شود.
و محروم به  3و  1دانش آموختگان با سهمیه ثبت نامی و قبولی عشایر بومی نیز همانند مناطق  -پ 

برابر مدت تحصیالت متعهد خدمت می باشند. 1میزان   
دانش آموختگان با سهمیه استانداریها ، به میزان سه برابر مدت تحصیل ) که تعهدات آنان مطابق  –ت 

متن سند محضریشان می باشد( متعهد خدمت می باشند. این سهمیه مخصوص استان های محروم 
 کشور است.

می باشد. یک برابر مدت  3و  1یه ثبت نامی آنها مناطق دانش آموختگان دوره شبانه که سهم –ث 
 تحصیل متعهد خدمت در هر نقطه از کشور ) مانند سهمیه آزاد دوره روزانه( می باشند.

 .دانش آموختگان شبانه با سهمیه منطقه آزاد یا منطقه یک تعهد خدمت آموزش رایگان ندارند 
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 2/3/12مورخ  9219/2آزاد منفک از مناطق کد صفر : به استناد دستورالعمل شماره  %12سهمیه  –ج 
به بعد با  17سازمان سنجش آموزش کشور دانش آموختگان دوره روزانه آزمون سراسری سال 

که دارای حد نصاب حداقل نمره قبولی گزینش آزاد در رشته تحصیلی خود می  3و  1سهمیه منطقه 
) لیست اسامی آنان از طریق سازمان سنجش به کلیه دانشگاه ها ارسال شده است( مانند باشند. 

سهمیه آزاد ) منطقه یک( محسوب شده و برابر مدت تحصیل در هر نقطه از کشور متعهد خدمت می 
 باشند.

سهمیه استانی خاص : –چ   
انی خاص دندانپزشکان به بعد، برخی داوطلبان با انتخاب سهمیه است 18در آزمون سراسری سال 

متعهد می شوند که در استان مورد تعهد خدمت نمایند. این دسته از داندانپزشکان چنانچه سند تعهد 
 نیز نداشته باشند متعهد خدمت می باشند.

 

 تعهد خاص
سپردن سند محضری به یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خاص و یا سایروزارت 

ها و سازمان ها تعهد خاص می باشد. مثال دانش آموختگان دانشکده پرستاری بانک  خانه ها ، ارگان
ملی متعهد خدمت به بانک ملی هستند. در چنین مواردی که دانش آموخته متعهد خاص می باشد حتما 

 باید متن سند تعهد محضری برای اطالع از مدت و محل تعهد بررسی گردد
. 

حصیلیمدارک الزم جهت صدور تاییدیه ت  

 

 مدارک مورد نیاز :
فرم درخواست تاییدیه تحصیلی از محل اشتغال دانش آموخته و یا درخواست بصورت کتبی از  – 2

 سازمان مربوطه
تصویر گواهی پایان و یا معافیت خدمت طرح نیروی انسانی جهت رشته های مشمول طرح  – 1

نیروی انسانی ) یا پایان تعهدات ضریب کا برای متخصصین( ، یا ابالغ وضعیت خدمت طرح نیروی 
 انسانی

گواهی از صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر تسویه حساب – 3  
قبلی خود را در رشته های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات دانش آموختگانی که یک یا چندین مقطع 

و فناوری تحصیل نموده اند و سوابق آن مقاطع قابل دسترسی نیست اخذ تصویر دانشنامه یا گواهی 
موقت یا گواهی تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه مذکور جهت صدور تائیدیه 

یافت تائیدیه تحصیلی در هر نقطه از کشور ندارند.تحصیلی کامل باشد مشکلی از جهت در  
دانش آموختگان با تعهدات منطقه ای و تعهدات خاص : چنانچه واحد درخواست کننده تائیدیه 

تحصیلی با منطقه مورد تعهد نامبردگان مغایرتی نداشته باشد صدور تائیدیه تحصیلی بالمانع می 
می و قبولی دانش آموخته باشداستعالم از سازمان باشد.پدر صورتیکه مغایرتی در سهمیه ثبت نا

 سنجش کشور انجام می گردد.
دانش آموختکان ) به غیر از افراد بهره مند از سهمیه موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی( با تعهد 

متقاضی اشتغال به کار در )منطقه یک( استان ها از دانشگاه محل اخذ دیپلم دبیرستان ملزم  1منطقه 
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ارائه عدم نیاز منطقه ای می باشند که در اینگونه موارد با فرم عدم نیاز دانش آموخته به به 
کارگزینی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی استان محل اخذ دیپلم دبیرستان معرفی می شود و 

روز این  29چنانچه آن دانشگاه یا دانشکده فرد معرفی شده را نتواند جذب نماید باید ظرف مدت 
ضوع را به دانشگاه صادر کننده تائیدیه تحصیلی اعالم نماید. در اینصورت تعهدات منطقه ای مو

شخص به تعهدات مناطق آزاد کشور تبدیل می شود. بنابراین متعهد می تواند کلیه تعهدات خود را که 
برابر مدت تحصیل می باشد در مناطق آزاد کشور انجام دهد. 1  

قانون پزشکان و پیراپزشکان در موارد زیر نیازی به  1امه اجرایی ماده الزم به ذکر است طبق آئین ن
 اخذ عدم نیاز نمی باشد:

سال ، همسر و  3ایثارگران شامل : فرزند و همسر شهید، آزاده ، مفقوداالثر و آزاده بیش از  –الف 
ه های جنگ تحمیلی ماه متناوب در جبه 21ماه متوالی یا  5رزمنده با حضور  %12فرزند ، جانباز باالی 

و باالتر %19و جانباز   
بانوان متاهل در صورتیکه محل اشتغال همسر، به گواهی مراجع قانونی در غیر از منطقه مورد  –ب 

 تعهد باشد.
شاغلین رسمی، پیمانی موسسات و نهادهای دولتی در صورتیکه زمان استخدام آنها قبل از  –پ 
باشد. 32/21/82  
سال تمام گذشته باش. 29مان فراغت از تحصیل آنها حداقل متعهدینی که از ز –ت   
( ارائه نموده و کمتر از نصف 2متعهدینی که گواهی کار معتبر در مناطق آزاد کشور )منطقه  –ث 

 تعهدات منطقه ای آنها باقی مانده باشد.
یرفته می دانش آموختگانی که در مقاطع باالتر پذ 25/7/82/ مورخ 28922/21با توجه به بخشنامه 

 شوند محل خدمت تعهدات ، بر اساس سهمیه قبولی آخرین مقطع تعیین خواهد شد.
و یا مناطق  3،  1بر اساس بند فوق چنانچه دانش آموخته در مقاطع قبلی  دارای سهمیه قبولی منطقه 

و  1محروم باشد و در آخرین مقطع با سهمیه منطقه یک و یا آزاد پذیرفته شده باشند تعهدات مناطق 
مقاطع قبلی به تعهدات مناطق آزاد تبدیل شده و دانش آموخته را توضیح می دهد. زمانیکه از  3

طریق اخذ عدم نیاز تعهدات منطقه ای به منطقه آزاد تبدیل می شوند و یا دانش آموخته مشمول آئین 
 نامه فوق الذکر می گردد در بند یک توضیحات تعهدی قید نمی شود.

 تیره گذارده می شود بدین معنی که شخص تعهد منطقه ای ندارد. در جاهای خالی خط -

مجلس شورای اسالمی متذکر  21/1/19خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب  1طبق آئین نامه ماده 
می شود؛ محل خدمت دانش آمو.ختگان که در مقطع باالتر پذیرفته می شوند )کارشناسی و کارشناسی 

اساس سهمیه قبولی آخرین مقطع تعیین خواهد شد.ارشد ناپیوسته و باالتر ( بر   
دانش آموختگان ناپیوسته دو مقطعی که مایل به انجام تعهدات منطقه ای خود نباشند مشزوط به 

انجام خدمت طرح یا معافیت از آن و به شرط نداشتن تعهد محضری می توانند با رعایت سایر 
مربوطه معادل مدت زمان تعهد ، مدارک تحصیلی مقررات و بازپرداخت شهریه و هزینه های تحصیلی  

مقطع قبلی خود را دریافت نمایند) خرید کلیه تعهدات اعم از آموزش رایگان، منطقه ای و تعهدات 
محضری از طریق امور آموزش دانشگاه های علوم پزشکی محل تحصیل دانش آموختگان صورت می 

 گیرد.(
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:متعهدین خدمت محضریچگونگی صدور تائیدیه تحصیلی برای   
دانش آموختگان متعهد خدمت محضری به وزارت بهداشت ) به غیر از افراد بهره مند از سهمیه 

موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی ( چنانچه از سازمانی غیر از واحدهای تحت پوشش وزارت 
(تقاضای تائیدیه  بهداشت ) دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و واحد های وابسته  به آنها

نمایند جهت صدور صدورتائیدیه  تحصیلی  می بایست تعهدات به سازمان مربوطه منتقل شود ، بر 
اساس رشته  و مقطع تحصیلی دانش آموخته با واحدهای ذیربط مکاتبه می گردد و در صورت 

 موافقت با انتقال تعهدات به ارگان درخواست کننده تائیدیه منتقل می گردد.

 کل منابع انسانی وزارت متبوع برای انتقال   تعهدات دانش آموختگان  دوره های  اداره
 کاردانی ، کارشناسی پیوسته و دکترای حرفه ای

  دبیر خانه شورای آموزشی دندانپزشکی و تخصصی برای انتقال تعهدات  متخصصین
 دندانپزشکی

  متخصصین دبیرخانه  شورای آموزش داروسازی و تخصصی برای انتقال تعهدات
 داروسازی

  مرکز امور هیات علمی معاونت آموزشی برای انتقال تعهدات دانش آموختگان دوره های
 ph.dکارشناسی ارشد و 

چنانچه پس از مکاتبه با مراکز مذکور با انتقال تعهدات دانش آموخته موافقت گردید صدور تائیدیه 
 تحصیلی بالمانع می باشد .

دانش آموختگانی که به  سازمان یا ارگانی غیر از وزارت بهداشت تعهد محضری دارند و امکان 
نیروی انتظامی فقط در صورتیکه آنان  –سپاه  –ارتش  –انتقال تعهدات نمی باشد از قبیل بانک ملی 

سازمان از سازمان مورد تعهد خود گواهی پایان یا ابطال تعهدات خود را بیاورند می توانند برای 
 دیگری تائیدیه دریافت نمایند .

 مدارک ارسالی تائیدیه  تحصیلی
عالوه یر درخواست تائیدیه ، تصویر پایان یا معافیت از طرح نیروی انسانی می باشد ) برای رشته 

های مشمول طرح ( تصویر ابالغ یا اتمام ضریب کا ) برای متخصصین ( . صدور هرگونه گواهی 
یلی صرفاً جهت آن گروه از دانش آموختگان امکان پذیر خواهد بود که موقت یا تائیدیه تحص

موضوع خدمت طرح نیروی انسانی را به پایان رسانیده و یا گواهی مبنی بر معافیت از آن را ارائه 
 نمایند .

مشمولین خدمت طرح که در حین انجام خدمت ، جهت استخدام آنها درخواست تائیدیه شده است 
ت آنان با تعهدات منطقه ای شان مغایرت نداشته باشد با اخذ تصویر ابالغ طرح چنانچه محل خدم

 نیروی انسانی صدور تائیدیه تحصیلی بالمانع است .
صدور تائیدیه تحصیلی دانش آموختگان ذکور که در رشته های معاف از طرح تحصیل نموده اند با 

عات ارسالی از آموزش دانشگاه مل ارائه تصویر کارت پایان خدمت سرباز ی بالمانع است .اطال
 تحصیل به حوزه نظام وظیفه جهت شناسایی فرد تا پایان خدمت سربازی کفایت می نماید .

  دانش آموختگانی که طبق بخشنامه اداره کل منابع انسانی بعنوان مازاد بر نیاز وزارت
دریافت گواهی  متبوع از انجام قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان معاف می باشند ، جهت
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موقت ، تائیدیه تحصیلی و یا اخذ مدارک تحصیلی نیازی به ارائه گواهی معافیت از طرح 
 نیروی انسانی ندارند .

  دانش آموختگان رشته های پروانه دار مشمول طرح نیروی انسانی ، در صورت ارائه
( می توانند  پروانه دایم ) بدون ارائه گواهی انجام و یا معافیت از طرح نیروی انسانی
 تائیدیه تحصیلی یا مجوز تحویل مدارک تحصیلی خود را دریافت نمایند .

  ساله روستایی  9کاردانهای مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده  که مشمول انجام تعهد
ساله یا معافیت از طرح مقطع کارشناسی می توانند  9می باشند با ارائه گواهی پایان تعهد 

که گزینش دانشجو در رشته های فوق  13ی دریافت نمایند ) از سال تائیدیه تحصیل
ساله از دانشجویان جهت خدمت در مراکز  9بصورت نیمه متمرکز متوقف شده است تعهد 

 بهداشتی درمانی روستایی اخذ نمی گردد( .

  ، در مورد دانش آموختگان عضو نیروی نظامی /  انتظامی ) ارتش جمهوری اسالمی ایران
پاسداران انقالب اسالمی ، نیروی انتظامی ( در صورتیکه  تاریخ عضویت رسمی آنان  سپاه

در نیروی  مربوطه قبل از تاریخ فراغت  از تحصیل باشد کلیه تعهدات آنان به واحد متبوع  
 منتقل می گردد.

الزم به ذکر است درخواست صدور تائیدیه تحصیلی جهت دانش آموختگان کادر رسمی سپاه 
ران انقالب اسالمی الزاما بایستی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج ( بوده که پاسخ به پاسدا

درخواست نیز به دانشگاه مذکور ارسال می شود . در مورد کادر رسمی نیروهای انتظامی و نظامی 
ه درخواست صدور تائیدیه از هر یک از واحدهای نیروی  مذکور می تواند صادر شود و پاسخ نیز ب

 همان واحد ارسال خواهد شد .
 سایرمواردیکه در هنگام صدور تائیدیه تحصیلی می بایت در نظر گرفته شود عبارتند از :

دانش آموختگانی مقاطع عمومی ، کارشناسی ارشد و کارشناسی که انتقالی از خارج از کشور  -2
و از ارز دولتی هم  می باشند و چنانچه شهریه تحصیلی را بصورت کامل پرداخت نموده باشند

استفاده نکرده باشند تعهد آموزش رایگان ندارند و در صورت عدم پرداخت شهریه بمدت دو برابر 
 طول تحصیالت تعهد آموزش رایگان دارند .

صدور تائیدیه تحصیلی دانش آموختگانی که در مقطع قبلب از دانشگاههای خارج از کشور فارغ  - 1
ه ارائه تصویر ارزشنامه فارسی دائم و یا گواهی مبنی بر التحصیل شده اند مشروط    ب

 تائیدارزشیابی مدارک تحصیلی قبلی صادره از اداره دانش آموختگان خارج بالمانع خواهد بود .
تائیدیه تحصیلی بر اساس درخواست موسسات و سازمان های رسمی و یا خصوص مجاز صادر  – 3

در تائیدیه تحصیلی الزامیست. می گردد و ذکر نام موسسه درخواست کننده  
گواهی انجام خدمت طرح نیروی انسانی باید صادره از مکز تامین و توزیع نیروی انسانی و یا  – 7

 دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی محل انجام خدمت مذکور باشد.
در خصوص وضعیت بدهی به صندوق های رفاه دانش آموختگان در فرم باید تائیدیه تحصیلی  – 9

 الزاما شماره نامه تسویه حساب با صندوق های رفاه قید گردد.
دانش آموختگانی که قبال مدارک معادل کاردانی یا کارشناسی به آنها تعلق گرفته صدور تائیدیه  – 2

تحصیلی با حذف لفظ معادل و با اشاره به مصوبه شورایعالی برنامه ریزی )طبق مصوبه شورای 
ل حذف گردید.( در بخش توضیحات تائیدیه تحصیلی تذکر داده می شود.عالی برنامه ریزی لفظ معاد  
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صدور تائیدیه تحصیلی جهت متخصصین برای شروع ضریب کا با توجه به رونوشت ابالغ  – 1
معاونت سالمت جهت بکارگیری در محل آن ابالغ بالمانع می باشد و در تائیدیه صادره برای گذراندن 

د نمی شوند.ضریب کا تعهدات منطقه ای قی  
متخصصینی که ضریب کا خود را به پایان رسانیده اندبا ارائه نامه اتمام تعهدات مذکور می  – 8

 توانند برای واحد درخواست کننده ، تائیدیه تحصیلی دریافت نمایند.
قابل ذکر است که تائیدیه تحصیلی فقط برای یک ارگان دولتی و یک مرکز خصوصی صادر می  – 5

واند همرمان برای دو سازمان دولتی تائیدیه صادر گردد مگر اینکه استخدام دانش شود و نمی ت
آموخته در محل اولیه منتفی گردد و تائیدیه صادره عودت شود تا بتوان برای ارگان دولتی دیگری 

 تائیدیه صادر کرد.
در پاکت در جهت تسریع در امور و جلوگیری از مراجعات  و مکاتبات بعدی تائیدیه  تحصیلی  – 22

بسته و ممهور به مهر محرمانه به فرد تحویل می گردد تا به همان  صورت به مرکز مربوط تحویل 
 دهد.

 

 صدور گواهی فراغت از تحصیل
دانش آموختگانی که در رشته های غیر مرتبط پذیرفته می شوند جهت معادل سازی واحدهای عمومی 

تحصیل اشتغال داشته اند( با در دست داشتن مدرک خود ) چنانچه در رشته های مشمول طرح به 
طرح ) پایان یا معافیت از طرح( برای رشته های مشمول طرح ، ارائه تسویه حساب صندوق رفاه ، 
تصویر کارت دانشجویی یا تصویر برگه انتخاب واحد رشته جدید می توانند جهت ارسال تصویر 

انه و با قید تعهدات به دانشگاه محل تحصیل ریزنمرات واحدهای عمومی و تخصصی به امور محرم
 رشته جدید بالمانع می باشد.

صدور هر نوع گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل با قید معدل برای شرکت در آزمون های استخدامی 
 با ارائه تصویر وضعیت طرح نیروی انسانی )  با قید جمله فاقد ارزش ترجمه ( بالمانع است.

رشته آنها مشمول طرح نیروی انسانی نمی باشد و تعهدات منطقه ای دارند جهت دانش آموختگانی که 
 شرکت در آزمون استخدامی می توانند گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل را دریافت نمایند.

در خصوص دانش آموختگانی که در مقاطع باالتر رشته های مرتبط ) علوم پزشکی و پیراپزشکی ( 
دریافت درخواست دانشگاه مقصد ، ارسال گواهی فراغت از تحصیل و پذیرفته شده اند پس از 

ریزنمرات با قید کلیه تعهدات توسط دانشگاه علوم پزشکی مبدا ) مقطع قبلی( به صورت محرمانه به 
 دانشگاه محل تحصیل دانش آموخته بالمانع می باشد.

رایط دریافت دانشنامه مقطع الزم به ذکر است تسلیم دانشنامه هر مقطع تا زمانی که فرد واجد ش
قبلی ) پس از انجام یا خرید تعهدات ( نگردیده و تصویر مجوز تحویل مدارک تحصیلی مقطع اولیه را 
به دانشگاه فعلی ارائه نداده اند خودداری شود و دانشگاه محل تحصیل فرد می تواند در صورت نیاز 

ل تحصیل قبلی دریافت نماید.به ریزنمرات قبلی آن را بصورت محرمانه از دانشگاه مح  
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 فصل دوم

 

نحوه صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی دانش آموختگان که فاقد تعهدات محضری 

 .می باشند
 

 

 تعهدات آموزش رایگان 
قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب شورای 2به استناد ماده 

کلیه دانش آموختگان مکلفند پس از اتمام تحصیالت خود به منظور ادای انقالب جمهوری اسالمی ایران 
دین و به تناسب مدت تحصیالت خود در رشته ها و مناطق مورد نیاز کشور خدمت نمایند . با توجه 
به تعهدات یاد شده مثالً ) تعهدات آموزش رایگان ( و سایر تعهداتی که حسب مورد بصورت خاص از 

گردیده است ) جهت ورود به دوره های کارشناسی ارشد ، دوره های تخصصی  دانش آموختگان اخذ
و ...( دانش آموختگان علوم پزشکی قبل از انجام تعهدات فوق مجاز به دریافت دانشنامه و ریز نمرات 

 نخواهند بود .

 انواع تعهدات
 این تعهدات بطور کلی دو نوع می باشند :

 تعهدات آموزش رایگان .2

 تعهدات محضری .1

 مدارک الزم جهت صدور مجوز
جهت  صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی آموزش دانشگاه پس از تایید فارغ التحصیلی دانش 
آموخته توسط وزارت متبوع و بر مبنای فرم فراغت از تحصیل تائید شده موجود در سامانه پرتال 

 را به آنان تحویل می دهند. دانش آموختگان با ارائه مدارک ذیل ، برای دانش آموختگان صادر و مدارک

  ) تصویر گواهی طرح نیروی انسانی ) اتمام طرح نیروی انسانی یا معافیت از انجام طرح
 جهت رشته های مشمول طرح

 تسویه حساب صندوق رفاه 

  تصویر کارت پایان یا معافیت خدمت سربازی یا گواهی از نظام وظیفه مبنب بر بالمانع بودن
 برای آقایان (تحویل مدارک تحصیلی ) 

 تصویر گواهی انجام کار و اشتغال در داخل کشور بر مبنای ضوابط و نوع تعهدات 
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  تصویر دانش نامه یا مجوز صادره مقطع یا مقاطع تحصیلی قبلی دانشگاهی 

  الزم است کارشناس واحد صدور مجوز تصاویر مدارک فوق را با رویت اصل آن مطابقت
 نماید .

 از طرح نجام یا معافیت گواهی ا
ی انسانی برای کلیه دانش آموختگان مشمول خدمات این روارائه گواهی  اتمام یا معافیت از طرح نی

 قانون الزامی می باشد .

  می باشد که بعد از این تاریخ از کلیه دانش آموختگان مشمول  17/8/2398تاریخ شمول طرح
 خدمت می بایست مدرک طرح نیروی انسانی اخذ گردد.

 که طبق بخشنامه های صادره از معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت  رشته هایی
پزشکی ، معاف از طرح اعالم شده اند جهت دریافت مجوز مدرک  بهداشت درمان و آموزش

 . تحصیلی نیازی به ارائه مدرک  طرح نیروی انسانی نخواهند داشت

 تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان 
تسویه حساب صندوق رفاه با توجه به سال فراغت از تحصیل دانش آموختگان  نکته قابل توجه  اینکه

 موارد ذیل اخذ می گردد:
کارشناسی  –کارشناسی  –و بعد مقاطع روززانه کاردانی  93کلیه دانش آموختگان سال  .2

 .ph.dارشد و دکترا و دکترای عمومی و دکترای تخصصی    

 تخصصو بعد مقطع  12کلیه دانش آموختگان سال  .1

 و بعد  دانشگاه شاهد  13کلیه دانش آموختگان سال  .3

و بعد دانشگاههای بقیه ا... ، تربیت مدرس ، انیستو پاستور  17کلیه دانش آموختگان سال  .7
 ایران و فاطمیه قم

 و بعد دانشگاه علوم بهزیستس و توانبخشی 19کلیه دانش آموختگان سال  .9

 و بعد . دوره شبانه  11دانش آموختگان سال  .2

 و بعد دانشگاه علوم پزشکی ارتش 18کلیه دانش آموختگان سال  .1

8.   

 کارت پایان خدمت وظیفه عمومی 
جهت صدورمجوز تحویل مدارک برای آقایان می بایست تصویر دوطرف کارت پایان  خدمت یا معافیت 

 ازخدمت اخذگردد .

 یر مقرارت دانش آموختگان یکه موفق به اخذ برگه معافیت تحصیلی گردند با رعایت سا
 مربوط به اخذ دانشنامه می توانند مدارک تحصیلی را دریافت نمایند .

  کسانی که به جای کارت پایان خدمت ، گواهی اتمام خدمت خود را دریافت نموده اند تا اتمام
تاریخ اعتبار گواهی می توانند به جای کارت ، گواهی مذکور را ارائه نمایند و در فرم مجوز 

 ، شماره  و تاریخ گواهی قید گردای شماره کارت می بایست به ج
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 پروانه دائم 
 –دندانپزشکی  –اخذ تصویر پروانه دائم از دانش آموختگان رشته های پروانه دارا شامل پزشکی 

کارشناسی مامایی جهت صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی  –دکترای علوم آزمایشگاهی  –داروسازی 

الزامی نیست لیکن دانش آموختگان در صورت ارائه پروانه دائم لزومی به ارائه تعیین وضعیت طرح 

ندارند مگر اینکه مدت زمان گذرانیده شده بعنوان طرح نیروی انسانی جهت تعهدات آموزش رایگان 

 محاسبه گردد.

 

 گواهی کار 
مهمترین مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز تحویل دانشنامه و ریزنمرات دانش آموختگان یکی از 

 گواهی کار می باشد در گواهی کار می بایست موارد ذیل مورد نظر قرار گیرد:

گواهی مذکور از سازمان دولتی یا بخش خصوص معتبر صادر شده باشد و با امضای باالترین مقام 

 باشد.مسئول آن مرکز صادر شده 

 دارای تاریخ و شماره در باالی نامه و مهر و امضا معتبر در پایان باشد.

 تاریخ شروع و پایان کار با ذکر نیمه وقت یا تمام وقت بودن اشتغال دانش آموخته قید گردد.

در مورد کارمندان رسمی دولت که در زمان تحصیل به کار اشتغال داشته اند استفاده یا عدم استفاده 

 وریت آموزشی و سایر تعهدات می بایست قید گردد.از مأم

استفاده از احکام کارگزینی در بخش دولتی در صورتی می تواند به عنوان گواهی کار مورد قبول واقطع 

 شود که سابقه خدمت ) سنوات ( در آن ذکر شده باشد.

ر سنوات تعهد محاسبه در مورد آقایان اگر خدمت سربازی قبل از تاریخ فراغت از تحصیل باشند دتذکر 

نمی گردد و جهت محاسبه مدت انجام خدمت وظیفه بعنوان تعهدات آموزش رایگان می بایست مدت 

 خدمت سربازی بعد از فراغت از تحصیل باشد.

تاریخ مورد محاسبه جهت گواهی کار تاریخ شروع اجرای حکم می باشد و اگر بعد از آن دانش آموخته 

شتغال داشته باشد می بایست برای زمان بعد از آن تاریخ تا زمان صدور تا زمان صدور مجوز بکار ا

 مجوز گواهی ارائه نماید.

برای شاغلین رسمی که در زمان تحصیل به کار اشتغال داشته اند می بایست همراه حکم گواهی مبنی 

 بر استفاده یا عدم استفاده از بورس یا مأموریت آموزشی ارائه شود.

پاه پاسداران ، ارتش یا اعضا نظامی لشکری و سازمان صنایع دفاع که از سهمیه کلیه اعضا رسمی س

مناطق استفاده ننموده باشند و بعنوان بورسیه هم پذیرفته شده باشند تحویل مدارک تحصیلی منوط 

به ارئه گواهی انجام کار منوط به ارائه گواهی انجام  خدمت حداقل به میزان یک برابر مدت تحصیل بعد 

تاریخ فراغت از تحصیل می باشد. در گواهی مذکور می بایست عالوه بر قید اینکه تعهدات به اتمام  از

 رسیده تاریخ عضویت رسمی و بالمانع بودن تحویل مدارک تحصیلی به دانش آموخته قید گردد
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سیه استفاده نموده باشند و یا بور 3یا  1بدیهی است چنانچه این دانش آموختگان از سهمیه مناطق 

سازمان های مذکور باشند موظف به انجام خدمت به مدت دو برابر بهره مندی از آموزش رایگان در 

 واحدهای نیروهای مسلح می باشند.

گواهی کار می تواند توسط سازمان تامین اجتماعی صادر شده باشد که در این مورد مدت بیمه و محل 

 اشتغال ذکر می شود.

ی کار، پزشک باشد مهر و امضاء او می بایست به تائید شبکه های در صورتی که صادرکننده گواه

 بهداشت و درمان یا معاونت درمان دانشگاه و یا سازمان نظام پزشکی آن استان رسیده باشد.

 

 گواهی کار صادره از بخش خصوصی معتبر :

در مورد تحت عالوه بر ارائه گواهی کار معتبر ، الزمست گواهی صادره از سازمان تأمین اجتماعی 

پوشش بیمه قرار داشتن فرد در مدت اشتغال بکار یا ارائه دفترچه بیمه و یا گواهی کسر مالیات از دانش 

 آموخته اخذ گردد.

در صورتیکه فرد دانش آموخته در مدت اشتغال به کار بهردلیل تحت پوشش بیمه قرار نگرفته باشد، 

وه بر ارائه گواهی کار، تصویر اطالعیه ثبت شرکت جهت دریافت مجوز تحویل مدارک خود الزم است عال

یا موسسه خصوصی محل خدمت خود را که در روزنامه رسمی کشور درج گردیده باشد و همچنین 

 تصویر اساسنامه شرکت را پس از تائید مدیر آموزشی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی ارائه نماید.

 

 

 محاسبه گواهی انجام طرح بعنوان بخشی از تعهدات 

 مدت گذرانیدن طرح نیروی انسانی بعنوان انجام تعهدات آموزش رایگان محاسبه می شود.

مدت گذراندن طرح نیروی انسانی یرای هر مقطع تحصیلی بعنوان انجام تعهدات آموزش رایگان همان 

محاسبه یک مقطع برای مقاطع دیگر قابل محاسبه  مقطع و یا مقطع قبلی قابل محاسبه است ) در صورت

 نیست(.

در صورتیکه میزان ضرایب محرومیت نقاط ، در محاسبه خدمت پزشکان  و پیراپزشکان بعنوان طرح 

نیروی انسانی لحاظ شده باشد، در موقع محاسبه تعهدات آموزش رایگان نیز به همان صورت محاسبه 

 می شود.

مناطق محروم خدمت طرح محاسبه می شود . مدت انجام طرح نیروی انسانی با درنظر گرفتن ضرایب 

 در مناطق بدون ضریب محرومیت ، به همان میزان انجام خدمت محاسبه می شود.

و یا سه کشور باشد می تواند بعنوان خدمات  1مدت خدمت طرح نیروی انسانی در صورتیکه در مناطق 

 ان محاسبه گردد.مورد تعهد منطقه ای برای دانش آموختگ

خدمت طرح نیروی انسانی پزشکان عمومی که بعد از فراغت از تحصیل مستقیماٌ در دوره دستیاری 

پذیرفته شده اند بعد از فراغت از تحصیل دوره تخصص آغاز می گردد و چنانچه جهت تعهدات 

حسوب ( محاسبه شده باشد مجددا بعنوان تعهد آموزش رایگان مقطع عمومی مKتخصصی )ضریب 

 نمی گردد.
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 محاسبه گواهی انجام طرح بعنوان بخشی از تعهدات 

مدت خدمت سربازی بر طبق مدت ذکر شده در کارت پایان خدمت برای آقایان در صورتی که زمان انجام 

خدمت مذکور بعد از فراغت از تحصیل باشد بعنوان انجام تعهدات آموزش رایگان قابل محاسبه می 

 باشد.

دانش آموخته تعهدات محضری به وزارت متبوع داشته باشد مدت خدمت سربازی در صورتی که 

بعنوان تعهدات خاص قابل محاسبه نیست. مگر اینکه دانش آموخته گواهی مبنی بر خدمت بعنوان پیام  

 آور بهداشت در مراکز بهداشتی درمانی وزارت متبوع را ارائه نماید.

از تاریخ فراغت از تحصیل باشد  و مقداری بعد از آن باشد در صورتی که مدتی از خدمت سربازی قبل 

مدت قابل محاسبه جهت انجام تعهدات ، آموزش رایگان مدت زمان خدمت بعد از تاریخ فراغت از تحصیل 

 می باشد.

 نکته :

تمامی فارغ التحصیالن در همه مقاطع جهت آزاد سازی مدارک خود می بایست اخذ مدرک تحصیلی را  

مقطع شروع نموده و ارائه مجوز تحویل مدارک تحصیلی مقطع قبل جهت صدور مجوز مقطع از اولین 

 بعدی الزامی است.

تاریخ قابل احتساب سربازی بعنوان تعهد آموزش رایگان برای کلیه دانش آموختگان بعد از تاریخ 

 باشد. فراغت از تحصیل می باشد و گواهی قبل از این تاریخ برای آن مقطع قابل محاسبه نمی

مدت خدمت در جبهه های نبرد حق علی باطل در زمان دانشجویی به شرط ارائه گواهی معتبر برای 

 کلیه دانش آموختگان بعنوان گواهی کار قابل محاسبه می باشد.

که حکم از کارافتادگی جهت آنان صادر می شود با ارائه گواهی معتبر از ارائه گواهی  %12جانبازان باالی 

 ی شوند.کار معاف م

در صورتی که مدت اشتغال دانش آموخته بصورت تمام وقت باشد بصورت تمام مدت کارکرد  و در 

صورتی که نیمه وقت باشد نصف مدت کارکرد قابل محاسبه است مثالً در صورتی که دانمش آموخته 

 می شود. سال گواهی کار تمام وقت محاسبه 1سال بصورت نیمه وقت کار کرده باشد بعنوان  7به مدت 

گواهی کار ارائه شده دانش آموخته با توجه به محل اشتغال همانند طرح نیروی انسانی طبق جداول 

ضرایب محرومیت نقاط مختلف کشور مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان با ضرایب مربوطه 

محل را  محاسبه می گردد. بدین ترتیب که پس از پیدا کردن محل اشتغال در جدول مربوطه ضریب آن

ماه باشد و ضریب  21بصورت عکس در مدت اشتغال ضرب می نماییم. اگر مدت اشتغال دانش آموخته 

 مربوط به محل اشتغال سه پنجم باشد. گواهی کار را به اینصورت محاسبه می نمایم.

  22مساوی با    9*  21

 ماه منظور می گردد.( 12ماه ) گواهی کار  12مساوی با  3تقسیم بر  22

سانی که بصورت مربی بالینی ، مربی دستیار یا اعضاء هیآت علمی قراردادی با دانشگاه ها همکاری ک

دارند در گواهی کار می بایست مدت کار با ذکر تاریخ شروع و پایان ، نیمه وقت یا تمام وقت بودن قید 

 ه نمی باشد(.شود ) و ذکر تعداد واحدهای تدریس شده یا تعداد ساعات کار در هفته قابل محاسب
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دانش آموختگانی که قبل از انجام کلیات تعهدات فوت نمایند یا به درجه رفیع شهادت نائل می شوند به 

از دفتر حقوقی وزارت متبوع تسلیم مدارک تحصیلی به وارث  5/9/13مورخ  2953استناد نامه شماره 

حساب صندوق رفاه بالمانع در صورت ارائه گواهی فوت و گواهی انحصار وراثت و با ارائه تسویه 

 می باشد.

در صورتیکه دانش آموخته در یک زمان در دو  محل  متفاوت به صورت تمام وقت به کار اشتغال داشته 

باشد ) تداخل زمانی ( یکی از آنها به عنوان گواهی کار مورد قبول می باشد مگر اینکه در هر دو محل 

ن دو گواهی کار نیمه وقت بعنوان یک گواهی  کار تمام بصورت نیمه وقت اشتغال داشته باشد بنابرای

 وقت محاسبه می شود .

مدت خدمت طرح الزام دانش آموختگان دوره دکترای داروسازی ، در صورت ارائه حکم مربوطه، جزء 

 مدت خدمت آموزش رایگان محاسبه می گردد.

ء خدمات آموزش رایگان مقطع گواهی کار درمان اشتغال فرد به تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی جز

 قبلی ، قابل احتساب نیست.

 

 

 

نحوه صدور مجوز مدارک تحصیلی جهت دانش آموختگان مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته دوره های شبانه با 

 سهمیه قبولی آزاد

 

مقام عالی وزارت صدور مجوز مدارک تحصیلی دوره  27/21/81مورخ  252913طبق بخشنامه شماره 

 با سهمیه قبولی آزاد به دانشگاه های علوم پزشکی کشور تفویض گردیده است.شبانه 

در صورتی که سهمیه قبولی این  دانش آموختگان منطقه یک ، خانواده شهداء، رزمندگان و نهادها  –الف 

باشد آنان به علت پرداخت شهریه تحصیلی از تعهدات آموزش رایگان معاف می باشند بنابراین ارائه 

 کار ضرورتی ندارد. گواهی

 تذکر : 

دانش آموختگانی که سهمیه قبولی آنان آزمون داخلی یا کارمندی می باشد، در صورت استفاده از 

 مأموریت آموزشی وسپردن تعهد محضری الزم است گواهی کار مطابق سند محضری ارائه نمایند.

باشد می  2/2/11آنان بعد از  دانش آموختگان دوره شبانه در صورتی که تاریخ فراغت از تحصیل –ب 

 بایست تسویه حساب صندوق رفاه ارائه نمایند.

نحوه صدور مجوز مدارک تحصیلی جهت دانش آموختگان مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته دوره های 

  3و  2شبانه با سهمیه قبولی مناطق 

ندارند ولی بعلت استفاده دانش آموختگان مذکور بعلت  پرداخت شهریه تحصیلی تعهد آموزش رایگان 

تعهد خدمت به مدت یک برابر مدت تحصیلی در کشور دارند لذا این دانش  3و  1از سهمیه قبولی مناطق 
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آموختگان ملزم به ارائه گواهی کار به میزان یک برابر مدت تحصیلی در هر نقطه از کشور می باشند ) 

 پیراپزشکان ( .قانون پزشکان و  1طبق موارد آئین نامه اجرایی ماده 

 

 نحوه صدور مجوز مدرک تحصیلی جهت دانش آموختگان چند مقطعی 

 

برای صدر مجوز برای دانش آموختگان که دو یا چند مقطع تحصیلی را کذرانیده اند ، ارائه مدارک  - 2

 ذیل ضروری می باشد.

 تصویر مجوز تحویل مدارک تحصیلی مقطع یا مقاطع تحصیلی قبلی . -

در صورتیکه دانش آموخته قبل از تصویب این دستورالعمل موفق به دریافت مجوز صدور  : 0تذکر 
دانشنامه و ریز نمرات از اداره دانش آموختگان مرکز خدمات آموزشی گردیده باشد ، ارائه اصل 

 دانشنامه و یا تصویر آن جهت دریافت مجوز مقاطع باالتر کافی می باشد .

جهت محاسبه تعهدات دانش آموختگان چند مقطعی ، گواهی های کار انجام شده مربوط به  : 2تذکر 
مقاطع تحصیلی باالتر ، قابل محاسبه جهت مقطع یا مقاطع تحصیلی پایین تر می باشد لیکن در صورت 
محاسبه گواهی کار مقاطع باالتر جهت مقاطع پایین تر ، محاسبه مجدد گواهی کار مذکور جهت صدور 

جوز مقاطع باالتر امکانن پذیر نمی باشد . ) یک بازه زمانی انجام خدمت صرفاً یکبار قابل استفاده است م
). 

دانش آموختگانی که مقطع قبلی خود را در خارج از کشور گذرانیده اند جهت دریافت دانشنامه  -  2

 ی را ارائه نمایند.مقطع فعلی  می بایست اصل ارزشنامه دائم فارسی صادر از مرکز خدمات آموزش

  .بدیهی است تصویر برابر با اصل شده ارزشنامه دائم فارسی ، در پرونده متقاضی ضبط می گردد 

چنانچه گواهی کار دانش آموخته بصورت سالهای  متمادی بوده و دانش آموخته در چند مقطع  - 3
تاریخ فراغت از تحصیل  تحصیل نموده باشد مدت اشتغال بعنوان انجام تعهدات جهت هر مقطع بعد از

سال متمادی به کار اشتغال داشته باشد و  29همان مقطع محاسبه می شود، مثالً اگر دانش آموخته  
به  اتمام رسانده  2/1/2381ترم تحصیلی در تاریخ  1سال یا  9/3مقطع کارشناسی ارشد را در مدت 

سال  بعد از  9/3دات می بایست باشد . و برابرمدت تحصیل متعهد خدمت می باشد جهت محاسبه تعه
( را جهت محاسبه تعهدات مقطع کارشناسی ارشد در نظر  2/1/81تاریخ فراغت از تحصیل نامبرده )

 گرفت .

 نحوه صدور مجوز مدرک تحصیلی جهت دانش آموختگان مقطع کاردانی و کارشناسی

بت نامی و قبولی آنان جهت صدور برای این  دانش آموختگان می بایست تعهدات مطابق با سهمیه ث -

 محاسبه شود.

 مدت تحصیل دانش آموختگان در فرم فراغت از تحصیل به ) نیمسال ( بیان می شود . -

چنانچه زمان فارغ التحصیلی دانش آموخته در داخل نیمسال تحصیلی باشد تعهدات بصورت ترمهای  -

 دد.کامل بهره مندی از آموزش رایگان و مابقی به ماه و روز محاسبه می گر
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سال تحصیالت برای دانش آموختگان  2جهت  محاسبه مدت تحصیالت هر دو ترم تحصیلی بعنوان  -

ماه به تحصیل اشتغال داشته باشد با سهمیه  1ترم و  8قابل احتساب  است . مثالً اگر دانش آموخته 

ماه تعهد  7ل و سا 8ماه متعهد خدمت و با سهمیه قبولی منطقه دو یا سه ،  1سال و  7قبولی منطقه یک ، 

 خدمت دارند.

درصورتی که دانش آموخته ازدوره های تابستانی استفاده نموده باشد درقبال استفاده  -

 ازتعهدخدمتی نخواهد داشت .

ترم تابستانی باشد تعهدات او با سهمیه منطقه  1ترم با  7اگر تعداد ترمهای تحصیلی دانش آموخته  -

 سال می باشد . 1یک 

آموخته منطقه یک باشد گواهی کار در هر منطقه از کشور برابر مدت تحصیل می اگر سهمیه دانش  -

 تواند مورد قبول واقع شود.

باشد دو برابر مدت تحصیل تعهد خدمت دارند که حداقل  3یا  1چنانچه سهمیه دانش آموخته منطقه  -

باقیمانده در تمامی  یک برابر آن را می بایست در منطقه مورد تعهد انجام دهد و یک برابر تعهد خدمت

 نقاط کشور ) حتی منطقه یک ( قابل انجام می باشد .

 

 نحوه صدور مجوز جهت اتباع غیر ایرانی 

اتباع غیر ایرانی شامل افرادی می شود که فاقد شناسنامه ایرانی و فاقد کدملی بوده و در فرم فراغت از 
 مل دو دسته هستند :تحصیل آنها تابعیت غیر ایرانی قید می گردد، این افراد شا

کسانی که بورسیه وزارت  متبوع می باشند که نامه بورس آنها با امضاء ریاست مرکز خدمات  –الف 
آموزشی وزارت متبوع در پرونده آنها موجود است که اینگونه دانش آموختگان می توانند با مراجعه 

ه و ریز نمرات خود را با رعایت به دانشگاه محل تحصیل و ضمن ارائه تصویر گذرنامه معتبر دانشنام
 سایر مقرارت از دانشگاه دریافت نمایند.

دانش آموختگانی که بورسیه نیستند و از طریق آزمون سراسری در دانشگاهها شاغل به تحصیل  –ب 
گردیده اند ، می بایست شهریه های تحصیلی خود را پرداخت نمایند این دانش آموختگان در صورت 

ل تحصیلی و تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان می توانند دانشنامه و ریز پرداخت شهریه کام
 نمرات خود را از دانشگاه محل تحصیل دریافت نمایند.

در صورت عدم پرداخت شهریه های تحصیلی در زمان تحصیل این دانش آموختگان می بایست  : 0 تذکر
 پس از اتمام تحصیل شهریه های تحصیلی خود را بطور یکجا پرداخت نمایند .

و سالهای قبل از آن  13الزم به ذکر است دانش آموختگان فوق چنانچه ورودی آزمون سراسری سال 
و سالهای بعد از آن ملزم  17تحصیلی نمی باشند لیکن ورودیهای سال  باشند مشمول پرداخت شهریه

 به پرداخت شهریه تحصیلی می باشند.

جهت تحویل مدرک تحصیلی ) دانشنامه و ریز نمرات (اتباع غیر ایرانی می بایست گذرنامه  : 2 تذکر
 دانش آموختگان ممهور به مهر خروج از کشور شود .
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مقطع باالتر از اتباع غیر ایرانی ، صدور گواهی با ارائه مدرک تسویه حساب  به منظور ادامه تحصیل  در 
صندوق رفاه و مدرک معتبر بر اقامت مجاز در طول  دوران تحصیلی ) صادر از اداره کل اتباع غیر 
ایرانی وزارت کشور یا استانداریهای استان ذیربط یا اداره کنسولی وزارت علوم ( صدور گواهی 

 دانشگاه محل تحصیل بالمانع است .محرمانه به 

 چگونگی ارسال ریز نمرات و مدارک تحصیلی اعضای هیات علمی 

ارسال ریز نمرات  و مدارک تحصیلی کلیه دانش آموختگان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر 
که به عنوان اعضاء هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و یا دانشگاه آزاد اسالمی پذیرفته شوند ، 

ی ، به با ارائه گواهی از دانشگاه محل خدمت مبنی بر پذیرش نامبردگان بعنوان اعضاء هیأت علم
 دانشگاه محل خدمت آنان در صورت موافقت مرکز امور هیات علمی مشروط بر اینکه:

دانش آموخته در مقطع فعلی و مقاطع قبلی تعهد خاصی نداشته باشد ارسال یک نسخه مدارک  - 2
تحصیلی وی بصورت محرمانه و با قید کلیه تعهدات و بدی ها و با تاکید بر عدم تسلیم به ذینفع ، 

 مانع می باشد.بال

چنانچه دانش آموخته دارای تعهد خاص باشد ، هرگونه گواهی باید پس از اتمام یا خرید تعهدات  -1
محضری صادر گردد و چنانچه تعهدات به وزارت متبوع باشد هر نوع گواهی پس از انتقال یا خرید 

 تعهدات مذکور صادر می شود.

 تگان مدارک معادل و تکمیلی صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی جهت دانش آموخ

 جهت صدور مجوز برای تحویل مدارک معادل کاردانی  و معادل کارشناسی به دو گونه است  :

در صورتی که )با توجه به مصوبات شورایعالی برنامه ریزی ( برای دانش آموخته مدرک معادل ،  -

ر صورتی که رشته تحصیلی رشته تحصیلی  قید  شده باشد می بایست عالوه بر ارائه مدرک طرح ) د

مشمول طرح باشد ( ، گواهی کار نیز به میزان برابر مدت تحصیل ) با توجه به سهمیه ثبت نامی یا 

 قبولی( همانند سایر دانش آموختگان اخذ می گردد.

اگر برای دارندگان مدارک معادل ، رشته تحصیلی قید نگردد  و در فرم فراعت از تحصیل کاردانی و یا  -

سی عمومی بدون درج رشته تحصیلی قید شده باشد این دانش آموختگان مشمول طرح نیروی کارشنا

انسانی نمی باشند و ملزم به ارائه مدرک طرح نیستند ، ولی تعهدات آموزش رایگان ) با توجه به سهمیه  

 ثبت نامی و قبولی ( به آنها تعلق می گیرد .

ل از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی و نظر به با توجه به ممنوعیت صدور مدرک معاد : 0تذکر 
مصوبه شورای عالی برنامه ریزی مربوط به حذف واژه معادل از گواهی تحصیلی صادره دانش 
آموختگان مذکور واجد شرایط دریافت مدرک مرسوم دانشگاهی ) دانشنامه ( نبوده و صرفاً گواهینامه 

 رند.پایان دوره بدون ذکر واژه معادل دریافت می دا

آنان  می توانند   دارندگان مدارک معادل قبلی  ) کماکان این عنوان در مدارک آنان باقی است  ( : 2تذکر 
از دانشگاه محل تحصیل خود گواهی مبنی بر حذف عنوان  معادل طبق مصوبات  شورای عالی برنامه 

 ریزی جهت محل اشتغال خود دریافت نمایند .
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جهت دانش آموختگان دوره سه ساله پرستاری ) معادل کارشناسی ( که واجد شرایط دریافت  : 3تذکر 
مدرک معادل کارشناسی پرستاری بوده اند ، صدور گواهی پایان  دوره امکان پذیر نمی باشد و این 
 افراد مشمول دریافت مدرک مرسوم تحت عنوان معادل لیسانس  ) دانشنامه معادل لیسانس ( می باشند

. و چنانچه دوره تکمیلی کارشناسی را با موفقیت گذرانده باشند ، مجاز به دریافت  دانشنامه دوره 
تکمیلی در رشته مربوطه خواهند بود . الزم بذکر است که این دانش آموختگان یک برابر مدت آموزش 

 رایگان متعهد خدمت میباشند.

الن داخل کشور ، دوره تکمیلی ، در صورتی که جهت صدور مجوز دانشنامه برای فارغ التحصی : 0 تذکر
مدرک مقطع قبلی ) دانشنامه معادل لیسانس ( را دریافت نموده باشند ارائه تصویر دانشنامه و در 

 صورت عدم دریافت دانشنامه مذکور باشند می بایست ابتدا مدرک معادل را دریافت نمایند.

عادل ، عالوه بر مدارک ذکر شده ، بایستی گواهی کلیه دانش آموختگان واجد شرایط  دریافت مدرک م
تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان و کارت پایان خدمت وظیفه ) مخصوص آقایان ( را نیز جهت 

 دریافت مدرک ارائه نمایند .

کاردانهای تکمیلی بهداشت محیط که در مقطع قبلی خود یک دوره کمک بهسازی گذرانیده اند جهت 

رک تحصیلی خود می بایست تصویر گواهی پایان دوره با ریز نمرات دوره کمک بهسازی آزادسازی مدا

 را ارائه نمایند.

 

 صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی برای اعضای رسمی نیروهای مسلح

نیروی -بسیج-سپاه-جهت صدور مجوز مدارک جهت اعضای رسمی نیروهای مسلح اعم از ارتش

 -دفاع، سازمان صنایع دفاع و واحدهای وابسته مثل هلکوپترسازیکارکنان لشکری وزارت -انتظامی

 اسلحه سازی و .... می بایست مدارک ذیل اخذ گردد:

با قید تاریخ عضویت رسمی، با تاکید بر اینکه نامبرده کلیه  گواهی کار از یگان خدمتی مربوط -

ه دانش آموخته بالمانع می تعهدات خود را به نیروی مربوطه انجام داده و ذکر این که دادن مدرک ب

 باشد.

در صورتی که اعضاء رسمی نیروهای مسلح بورسیه آن نیرو باشند میبایست گواهی کار ارائه شده  -

 حداقل دو برابر مدت تحصیالت باشد.

 ارائه کارت پایان خدمت برای اعضا رسمی نیروهای مسلح الزامی نیست. -

ین دانش آموختگان بعد از فراغت از تحصیل تا * بدیهی است میزان گواهی کار محاسبه شده جهت ا

 تاریخ صدور نامه گواهی کار می باشد.
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 صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی جهت دانش آموختگان دانشکده پرستاری بیمارستان بانک ملی

 

این دانش آموختگان عالوه بر تعهدات آموزش رایگان و منطقه ای دارای تعهد خاص به بانک ملی هستند 

بنابراین در موقع اخذ مدارک تحصیلی با توجه به سهمیه ثبت نامی، دارندگان دارای سهمیه ثبت نامی 

، دو برابر 3یا  1منطقه یک به میزان یک برابر مدت تحصیل و پذیرفته شدگان با سهمیه ثبت نامی منطقه 

اداره حقوقی و دعاوی مدت تحصیل باید گواهی کار ارائه نمایند. عالوه بر آن ارائه تسویه حساب از 

 بانک ملی جهت تحویل مدارک تحصیلی ضروری است.

 صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی جهت دانش آموختگان فاطمیه قم

دانش آموختگان دانشگاه فاطمیه قم در صورت پرداخت شهریه ها و هزینه های تحصیلی با توجه به 

یک، مانند دانش آموختگان دوره های شبانه سهمیه ثبت نامی، با دارا بودن سهمیه ثبت نامی منطقه 

، یک برابر مدت تحصیل باید گواهی کار ارائه 3یا  1تعهدی ندارند و دارندگان سهمیه ثبت نامی منطقه 

 نمایند.

بدیهی است در فرم فراغت از تحصیل آنان پرداخت کامل شهریه دانشگاهی و نداشتن تعهد آموزش 

 رایگان لحاظ می گردد.

 آموختگان دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..)عج( تعهدات دانش

 

 این دانش آموختگان دو دسته تقسیم می شوند:

دانش آموختگانی که بورسیه آن دانشگاه هستند که به میزان دو برابر مدت تحصیل به سپاه متعهد  -2

 مایند.می باشند و پس از انجام و یا خرید تعهدات فوق می توانند مدارک تحصیلی خود را دریافت ن

نکته: بورسیه های مذکور پس از خرید تعهدات بورس، موظف به انجام یا خرید تعهدات آموزش رایگان 

 می باشند.

دانش آموختگان غیر بورسیه: محاسبه تعهدات این دانش آموختگان مانند سایر فارغ التحصیالن و  -1

 تابع همان مقررات خواهند بود.

 

 علوم پزشکی ارتش تعهدات دانش آموختگان دانشگاه - 

 این دانش آموختگان نیز به دو دسته تقسیم می شوند:

دانش آموختگانی که  بعنوان بورسیه ارتش پذیرفته می شوند در فرم های فراغت از تحصیل آنان،  -

در قسمت تعهد، کلمه بورسیه قید می گردد. دانش اموختگان فوق دو برابر مدت تحصیل تعهد خدمت به 

ه مناطق موظف به انجام خدمت در مناطق مربوطه می باشند که در واحدهای ارتش دارند. سهمی

 نیروهای مسلح انجام خواهند داد.
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گروه دوم فارغ التحصیالن نیروهای مسلح که بورسیه نبودند با توجه به اینکه تحصیالتشان در  -

انان تابع ضوابط ساعات غیر از خدمت می باشد تعهدی به ارتش ندارند. لذا تحویل مدارک تحصیلی به 

 سایر دانش آموختگان می باشد.

 تعهدات دانش آموختگان دانشگاه شاهد

به بعد، کلیه دانش آموختگان از آموزش رایگان  12-11با توجه به اعالم آن دانشگاه که از نیمسال دوم 

 سهمیه بهره مند شده اند، لذا تعهدات این فارغ التحصیالن همانند سایرین با توجه به مدت تحصیل و

ثبت نامی یا قبولی محاسبه می گردد. ولی برای محاسبه دانش آموختگان سالهای قبل که مدتی از 

تحصیل خود را شهریه و هزینه ها ی تحصیلی پرداخت نموده اند، تعهدات به شکل زیر قابل احتساب 

 است.

ه پرداخت نموده نیمسال( شهری 7سال ) 1سال تحصیل نموده باشد و  2مثال: اگر دانش آموخته ای 

 ، تعهدات آن بصورت زیر محاسبه می گردد:2باشد)با سهمیه ثبت نامی  منطقه 

سنواتی که دانشجو تحصیل نموده است= تعهدات  -سنوات مدت زمانی که شهریه پرداخت نموده است

 آموزش رایگان :

 سال تعهدات 7سال =  2 –سال  1

 

 صدور مجوز دانش آموختگان مقطع دکتری عمومی

ای محاسبه میزان تعهدات دانش آموختگان صرفا رشته پزشکی طول دوره مصوب انترنی از طول بر -

 تحصیالت آن ها کاسته بنابراین تعداد ترم های مربوط به استفاده از آموزش رایگان مشخص می شود.

همانند بقیه دانش آموختگان با توجه به سهمیه ثبت نامی و سهمیه قبولی میزان تعهدات آموزش  -

 ایگان یک برابر یا دو برابر مدت تحصیل محاسبه می شود.ر

دانش آموختگان مقطع کارشناسی که طبق مصوبات شورای عالی برنامه ریزی موفق به ادامه تحصیل  -

در مقاطع عمومی می باشند الزمست ابتدا مجوز مقطع کارشناسی را اخذ و سپس برای مقطع عمومی 

 اقدام نمایند.

انی که بعد از اتمام دوره پزشکی عمومی، بعنوان دستیار دوره های صرفا جهت دانش آموختگ -

تخصصی بالینی پذیرفته می شوند طول دوره مصوب) توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و 

تخصصی(، مدت دوره تخصصی بالینی در دوره تخصص می تواند به عنوان گواهی کار برای مقطع 

 پزشکی عمومی محاسبه شود.

صی یا متخصصین رشته دندانپزشکی که در دوره تخصصی به عنوان مربی دستیار دستیاران تخص -

تحصیل نموده اند و دستیاران جراحی فک و دندان و صورت، طول دوره تحصیلی مقطع تخصصی آنان 

 قابل محاسبه جهت تعهدات مقطع دندانپزشکی عمومی می باشد.
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دستیار( می بایست از دانشگاه محل دستیاران تخصصی یا متخصصین رشته دندانپزشکی)مربی  -

تحصیل دوره تخصصی خود گواهی مبنی بر مدت گذراندن دوره تخصص بعنوان مربی دستیار ارائه 

 نمایند.

مدت گذرانیده شده به عنوان تعهدات تخصصی )ضریب کا( قابل احتساب برای تعهدات آموزش رایگان  -

 صصی صادر می شود.مقطع عمومی نمی باشد و صرفا جهت لغوتعهدات مقطع تخ

 

 

 محاسبه آموزش رایگان

چنانچه دانش آموخته ای کل تعهدات آموزش رایگان و یا مقداری از آن را انجام نداده باشد و مایل به 

احذ مدارک تحصیلی باشد می بایست هزینه های مربوطه به برخورداری از آموزش رایگان خود را بر 

توسط وزارت متبوع پرداخت نمایند.هزینه های مذکور طبق مبنای آخرین دستورالعمل های ارسالی 

 اعالم معاونت آموزشی و براساس نرخ تورم سالیانه به دانشگاههای علوم پزشکی ابالغ خواهد شد.

هزینه های مربوط به برخورداری از آموزش رایگان بایستی پس از واریز، اصل فیش پرداختی به  -2

 صویر فیش مذکور در پرونده آموزشی دانش آموخته ضبط گردد.امور مالی وزارت متبوع ارسال و ت

دانش آموختگانی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند در صورت عدم انجام طرح  -1

نیروی انسانی، جهت سپردن وثیقه قانونی الزم بایستی به اداره تعهدات مرکز خدمات آموزشی وزارت 

 متبوع مراجعه نمایند.

 تسجیل مدارکتایید و 

دانش اموختگانی که پس از صدور مجوز دریافت مدارک تحصیلی خود متقاضی ترجمه مدارک تحصیلی 

می باشند جهت تسجیل و معهور شدن به مهر تائید ترجمه، الزم است با در دست داشتن اصل مدارک و 

 مراجعه نمایند.مجوز صادره از دانشگاه محل تحصیل کماکان به مرکز خدمات آموزشی وزرات متبوع 

 شایان ذکر است تمامی دانشنامه ما در مقاطع تحصیلی مختلف عکس دار صادر می شود.

 

 

 

 

 

 

 سومفصل 
 

 چگونگی صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی دانش آموختگان با تعهدات محضری
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 تعهدات دانش آموختگان 

 این تعهدات بطور کلی دو نوع می باشد :

 : تعهدات آموزش رایگان :2 

این تعهدات با توجه به سهمیه قبولی ویا ثبت نامی ، میزان بهره مندی از آموزش رایگان ، دوره  

تحصیلی دانش آموخته )روزانه یا شبانه ( و پرداخت شهریه وهزینه های تحصیلی محاسبه می شود 

 .که در دستورالعمل صدور مجوز بصورت مشروح آمده است 

 دات محضری : : تعه1

عالوه برتعهدات آموزش رایگان ومنطقه ای ، تعهد محضری دانش آموخته را موظف می نماید طبق سند 

 سپرده شده برای محل مورد تعهد خدمت نماید . 

 2393قانون تامین وسایل امکانات تحصیل اطفال ونوجوانان ایرانی مصوب  8به استناد ماده 

جویان دانشگاهها و دانشکده ها که در موسسات آموزش عالی واصالحات بعدی ، دانشجویان وهنر

وابسته به وزارتخانه ها ، موسسات وشرکتهای مذکور آموزش می بینند موظفند طبق تعهد نامه رسمی 

که بدو ورود برابر مقررات از آنان اخذ می شود تعهدات خود را انجام دهند در تعهد نامه مذکور باتید 

 مانت تعهدات قید شود . شرایط تحصیل وکیفیت وض

 

 

 

 

 

 

 چهارم فصل
 

 انواع اسناد اخذ شده از دانش آموختگان                                            

: سندهایی که به وزارتخانه ها ، موسسات وشرکتهای دولتی غیر از وزارت بهداشت سپرده شده است 2

 مثل سازمان پزشکی قانونی 
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دانش آموختگانی که به جهت بهره مندی از مزایای بورس تحصیلی ویا ماموریت آموزشی سایر -

موسسات به آنان سند محضری می سپارند جهت اخذ مدارک تحصیلی خود می بایست گواهی مبنی 

 بر اتمام یا خرید تعهدات فوق را ارائه نمایند . 

ن این است که مدت تعهدات آموزش رایگان را قابل توجه جهت صدور مجوز این دانش آموختگا نکته :

 باید انجام داده باشند ویا خریداری نمایند . 

 اسنادی که دانش آموختگان را به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متعهد می نماید .  -1

ی الف : سندهایی که جهت باز پرداخت بدهی ها ، وام ها  ویا هزینه های مربوط به خوابگاه گرفته م

 شود وپس از تسویه حساب کامل با صندوق رفاه دانشجویان قابل لغو است . 

ب : اسنادی که در بدو ورود از پذیرفته شدگان جهت انجام خدمت پس از فراغت از تحصیل گرفته می 

 شود . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجم فصل

 صدور مجوز دانش آموختگان متعهد سند محضری 

 ودکترای عمومی )پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی (: مقاطع کاردانی ، کارشناسی  0ماده 

: تعهدات پنج ساله روستایی : از پذیرفته شدگان رشته هایی مثل مبارزه با بیماریها ، بهداشت 2-2

خانواده یا بهداشت کاران دهان ودندان در مقطع کاردانی با توجه به نیازها استانها سند محضری جهت 

یی اخذ شده باشد ، طبق آن دانش آموخته موظف به انجام خدمت در انجام تعهدات پنج ساله روستا

 ( استانهای مورد تعهد می باشد . 3و 1مناطق روستایی )مناطق 
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صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی دانش آموختگان فوق منوط به ارائه گواهی اتمام تعهدات پنج 

 مورد تعهد ، به انجام رسیده باشد .  ساله می باشد که می بایست ) با توجه به متن سند ( در استان

تذکر : چنانچه دانش آموختگان مذکور با موافقت استان مورد تعهد ، خدمات خود را در استان دیگر انجام 

داده باشد ) بجز متعهدین خاص بومی /استانی وبهره مند از سهمیه عدالت آموزشی ( الزم است عالوه 

ت با انتقال محل اشتغال خود را زمان تحویل مدارک تحصیلی بر گواهی اتمام تعهدات ، گواهی موافق

 ارائه نمایند . 

تعهدات پذیرفته شدگان دوره های شبانه : از تعدادی از پذیرفته شدگان دوره های شبانه -2-1

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، سند محضری اخذ شده که آنان را موظف به انجام خدمت در 

بهداشت می نماید این دانش آموختگان می بایست گواهی کار )طبق متن سند (  واحدهای تابعه وزارت

 به میزان مورد تعهد تحویل نمایند . 

تعهدات محضری که با توجه به سهمیه ثبت نامی / سهمیه قبولی از پذیرفته شدگان اخذ شده است -2-3

یه ثبت نامی یا قبولی آنها : از برخی پذیرفته شدگان کنکور سراسری ، سند محضری با توجه به سهم

 اخذ شده است. معموال در متن این اسناد تعهد به وزارت بهداشت یا واحدهای تابعه آن قید شده است . 

: واحدهای تابعه وزارت بهداشت شامل : دانشگاهها ،دانشکده های علوم پزشکی وموسسات 2تذکر 

 آموزشی وزارت متبوع 

قبولی با سند اخذ شده متفاوت باشد میتوان بشرح زیر اقدام نمود : چنانچه سهمیه ثبت نامی یا 1تذکر 

 : 

الف ( اگر سهمیه ثبت نامی منطقه یک وسند محضری دوبرابر مدت تحصیل باشد گواهی کار باید با 

 توجه به متن سند دوبرابر مدت در واحدهای تابعه وزارت بهداشت باشد . 

ب( در صورتی که سهمیه ثبت نامی یا قبولی منطقه دو وسند محضری یک برابر مدت تحصیل باشد 

گواهی کار باید دوبرابر مدت تحصیل باشد که حداقل یک برابر آن رادر واحدهای تابعه وزارت بهداشت 

 گذرانده باشد . 

کلیه کاردانها کارشناسهای دفتر امور حقوقی ،  13/7/19/ف مورخ 321: به استناد نامه شماره 3تذکر 

داروسازی (  در صورتی که سند تعهد محضری  –دندانپزشکی –پیوسته ودکترای پیوسته ) پزشکی 

سپرده باشند چه کمک هزینه دریافت کرده وچه دریافت نکرده باشند متعهد خدمت به وزارت متبوع می 

 باشند و میبایست نسبت به خرید یا انجام آن اقدام نمایند . 

به بعد اجرا گردید که  2328تعهدات مربوط به سهمیه استانداری ها : این سهمیه از کنکور ساله -2-7

بوشهر –کهکیلویه وبویراحمد  –هرمزگان  –استان محروم کشور ) سیستان وبلوچستان  5مخصوص 

کرمانشاه ( می باشد . تعهدات این گروه به میزان –لرستان –کردستان –ایالم  –چهارمحال بختیاری  –

 سه برابر مدت تحصیل طبق سند محضری می باشد . 
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تذکر : در صورتیکه دانش آموختگان متعهد به استانداری ها ، گواهی عدم نیاز را از معاونت توسعه 

 دات آنان براساسمدیریت ودفتر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه ارائه نمایند ، تعه

 مصوبات کمیسیون عالی تعهدات وزارت متبوع تعیین می گردد . 

تعهدات مربوط به دانش آموختگان رشته دندانپزشکی دارای سهمیه استانی خاص : این سهمیه -2-9

به بعد  می باشند که از تعدادی از آنان سند محضری  18شامل پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال 

این افراد ملزم به انجام تعهد در استان مورد تعهد خود ) طبق کد رشته پذیرش ( می  اخذ نشده است

 باشند 

تعهدات مربوط به استفاده از ماموریت آموزشی : کارمندان رسمی وزارت متبوع ویا سایر -2-2

دند سازمانها ویا وزارتخانه ها  میتوانند جهت ادامه تحصیل از مزایای ماموریت آموزشی بهره مند گر

( اینگونه سندها بیشتر  Ph.Dولی با توجه به اینکه در مقاطه کارشناسی ارشد ودکترای تخصصی )

 اخذ می گردد تعهدات مربوط به این دانش آموختگان براساس مفاد سند تعهد ماخوذه می باشد 

  : انتقال تعهدات2ماده 

قوقی تصمیم الزم در خصوص از دفتر امور ح 3/22/82/ح/ن مورخ 351977با توجه به نامه شماره 

اینگونه دانش آموختگان می بایست بر اساس مندرجات سند تعهد ماخوذه وضمانت اجرایی مندرج در 

( براساس مندرجات  Ph.Dآن اتخاذ گردد ، در خصوص مقاطع کارشناسی ارشد ودکترای تخصصی )

ه به مدت مندرج در اسناد سند تعهد ماخوذه ملزم ومتعهد می باشند پس از فراغت از تحصیل ) باتوج

تعهد ( خود را به وزارت متبوع و واحئهای مربوطه جهت انجام خدمت معرفی نمایند در صورتیکه ایم 

وزارتخانه و واحدهای ذیربط به خدمات متعهدین مذکور نیاز نداشته باشند ویا قادر به جذب 

فاده از خدمات آنها از سوی وزارت وبکارگیری انها به هر طریق نباشد یا به هر علتی بکار گیری واست

متبوع وسایر وزارت متبوع وسایر واحدهای ذیربط منتفی باشد ، انتقال خدمت متعهدین مذکور به 

 سایر واحدها وسازمانها با کسب اعالم نظر از مرکز امور هیات علمی می باشد . 

 نکته : 

در صورتی که مدت زمان گواهی کار کمتر از مدت تعهدات باشد ) در صورت اخذ عدم نیاز (وکسب 

 موافقت مرکز امور هیات علمی ، مابقی تعهدات بصورت مبالغ آموزش رایگان قابل خرید می باشد . 

 : خرید تعهدات 3ماده 

رت اعالم عدم نیاز معاونت چنانچه دانش آموخته پس از فراغت از تحصیل بکار نداشته باشد ودر صو

توسعه مدیریت ومنابع وزارت متبوع ، جهت صدور مجوز می بایست ضمن ارسال تصویر سند با امور 

 حقوقی جهت خرید تعهدات مکاتبه نمود . 

چنانچه فرد در زمان تحصیل از کمک هزینه تحصیلی استفاده نموده باشد ، باید مبلغ کل هزینه  _2

 ور قید گردد . دریافتی در مکاتبه مذک
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اگر گواهی کار دانش آموخته در واحدهای تابعه وزارت بهداشت کمتر از مدت تعهداتش باشد جهت  _1

 خرید بقیه تعهدات ، باذکر گواهی کار وارسال تصویر سند ماخوذه با امور حقوقی مکاتبه گردد . 

 

حساب شماره  های مربوط به برخورداری از آموزش رایگان بایستی بههزینه :2تبصره 

712222227222233222221221IR  .بانک خزانه داری کل بانک مرکزی  واریز گردد  

 

 (Ph.D: صدور مجوز مقاطع کارشناسی ارشد ودکترای تخصصی ) 0ماده 

 این دانش آموختگان به لحاظ نوع تعهد اخذ شده به سه دسته تقسیم می شوند : 

 تعهدات به میزان یک برابر مدت تحصیل (2

 تعهداتی که به جهت بهره مندی از مزایای بورس تحصیلی اخذ شده است . (1

 تعهداتی که به  لحاظ استفاده از ماموریت آموزشی گرفته شده است (3

( تعهدات خاص یک برابر مدت تحصیل : از بیشتر پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد تعهداتی 7-2

 به میزان یک برابر مدت تحصیل اخذ می شود .

: کلیه دانش آموختگانی که از کارمندان رسمی وزارت متبوع یا وزارتخانه ها وسازمانهای دیگر  تذکر

می باشند جهت اخذ مدارک تحصیلی می بایست گواهی استفاده یا عدم استفاده از ماموریت آموزشی 

 را ارائه نمایند . 

امور هیات علمی مکاتبه ودر  ( انتقال تعهدات : جهت انتقال تعهدات دانش آموختگان فوق با مرکز7-1

صورت اعالم عدم نیاز مرکز فوق به خدمات دانش آموخته ، گواهی کار ارائه شده را در واحدهای غیر 

 از وزارت بهداشت) دولتی یا خصوصی (  با رعایت کلیه ضوابط مربوطه قابل احتساب می باشد . 

ه وزارت بهداشت کمتر از مدت تعهدات ( در صورتی که گواهی کار دانش آموخته در واحدهای تابع7-3

باشد جهت خرید مابقی تعهدات نیز ضمن قید گواهی کار وارسال تصویر آن ، با امور حقوقی مکاتبه می 

 گردد . 

 : تعهداتی که به جهت بهره مندی از مزایای بورس تحصیلی اخذ شده است 5ماده 

 این تعهدات شامل دو دسته می باشد :

 الف( دانش آموختگانی که از مزایای بورس تحصیلی داخل کشور بهره مند شده اند  

(  Ph.Dب( دانش آموختگانی که از بورس تحصیلی خارج ا زکشور ) در مقطع دکترای تخصصی   

 استفاده نموده اند . 

 تعهدات بورسیه های داخل کشور : 

کشور وبراساس نیاز دانشگاههای علوم با توجه به آئین نامه اعطای بورس تحصیلی داخل  -9-2

به عنوان بورس تحصیلی پذیرفته می شوند  Ph.Dپزشکی کشور ، از پذیرفته شدگان دکترای تخصصی 

که در قبال استفاده از تسهیالت وهزینه های تحصیلی متعهد خدمت به وزارت متبوع می باشند ، با 

 داشت تعیین خواهد نمود ، خدمت نمایند . توجه به محلی که در تعهد نامه مشخص شده یا وزارت به
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کارشناسان ارشدی که از مزایای بورس تحصیلی استفاده ننموده اند وسند محضری ندارند ، فقط -9-1

مشمول خدمات آموزش رایگان می باشند لذا ادامه تحصیل آنان در مراکزی غیر از وزارت بهداشت 

 بالمانع می باشد . 

ای داخل کشور ، دوبرابر مدتی است که از فرد از مزایای بورس تحصیلی میزان تعهدات بورسیه ه-9-3

 استفاده کرده است . 

 نحوه محاسبه میزان تعهدات بورسیه های داخل کشور :-9-7

محاسبه دو برابر مدت زمان استفاده از بورس تحصیلی ) مدت استفاده از مزایای بورس  – 9 – 7 – 2
 زشی دانش آموختگان موجود است ( .تحصیلی داخل کشور در  پرونده آمو

مدت استفاده از بورس را از کل مدت تحصیل کسر می کنیم که مدت بهره مندی از آموزش  – 9-7-1
 رایگان بدست آید .

 مدت کل تعهدات برابر است با مجموع تعهدات بورس و تعهدات آموزش رایگان  -9-7-3

ماه از مزایای بورس استفاده  22سال و  2ه مثال  : اگر مدت تحصیل سه سال باشد و دانش آموخت
 نموده باشد مدت کل تعهدات شامل : 

 ماه 22سال و  2ماه =  11*1ماه =  77   تعهدات بورس  .2

 سال )مدت تحصیل ( 3 –ماه )بورس(  22سال و 2ماه =  1سال و  2 تعهدات آموزش رایگان .1

 77)تعهدات بورس (ماه +  27ماه = )تعهدات آموزش رایگان ( 98  کل تعهدات .3

 ماه

چنانچه دانش آموخته کل مدت تحصیل خود را از بورس تحصیلی استفاده نموده باشد دو برابر مدت 
است ، که  9/1*1=9سال باشد کل تعهدات او  9/1تحصیل تعهد خدمت دارد مثالً اگر مدت تحصیل فرد 

 .در صورت انجام تعهدات می تواند مدارک تحصیلی خود را دریافت کند 

 انتقال تعهدات بورس :  -9-9

الف (  متعهد سند بورس با عنایت  وزارت بهداشت ، می بایست پس از فراغت از تحصیل در محلهایی 
 که وزارت متبوع تعیین می نماید خدمت کند.

ب ( اگر سند اخذ شده فرد را به دانشگاههای علوم پزشکی متعهد نماید دانش آموخته می تواند در 
دانشگاه علوم پزشکی بورسیه کننده و اخذ اعالم نیاز  از دانشگاه علوم پزشکی دیگر  صورت موافقت

 ، با هماهنگی با مرکز امور هیات علمی ،  تعهدات خود را انتقال دهد.

 : دانش آموختگانی که در زمان تحصیل از مزایای بورس خارج از کشور استفاده نموده اند. 6ماده 

بورسیه ، می بایست نخست با مرکز خدمات  ph.Dدکترای تخصصی  جهت تحویل مدارک مقطع -2-2
 آموزشی مکاتبه شود.

اگر دانش آموخته از بورس خارج از کشور استفاده ننموده باشد تعهدات با توجه به سند اخذ  -2-1
 شده محاسبه می گردد.
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عالوه بر گواهی  دانش آموختگانی که از مزایای بورس خارج از کشور استفاده می نمایند باید -2-3
تسویه حساب از اداره بورسهای مرکز خدمات آموزشی ، گواهی تسویه حساب و عدم  تعهد از اداره 

 تعهدات این مرکز را ارائه نمایند .

در صورت استفاده  دانش آموخته در زمان تحصیل از بورس خارج از کشور تعهدات به صورت  -2-7
 ذیل محاسبه می شود .

ماه از مزایای بورس خارج از کشور  2سال تحصیل به مدت  9آموخته ای در مدت مثال : اگر دانش 
 استفاده نموده باشد تعهدات بصورت زیر محاسبه می شود .

 ماه 2*1=21)دو برابر مدت بورس ( ماه     تعهدات بورس (2

 سال9-ماه  2ماه =  2سال و  7 محاسبه مدت بهره مندی از آموزش رایگان  (1

+تعهدات 21ماه = تعهدات بورس 2سال و 9   :محاسبه کل تعهدات  (3

  ماه2سال و  7آموزش رایگان

 

 

 Ph.D (by research  ): اخذ سند محضری در مقطع دکترای تخصصی پژوهشی  7ماده 

منطبق با  مصوبات شورای عالی برنامه ریزی  Ph.D(  by researchمقرارت آموزشی دانشجوی ، )

( ، تعهد اخذ  Ph.Dعلوم پزشکی بوده و چنانچه از پذیرفته شدگان مقطع دکترای تخصصی پژوهشی )
 شده باشد انجام تعهد منطبق با مفاد سند می باشد .

 باشند این دانش آموختگان  چنانچه از مزایای بورس تحصیلی و یا ماموریت آموزشی استفاده نکرده
 تعهداتشان مطابق سند اخذ شده می باشد .

صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی این گونه دانش آموختگان منطبق با مقرارت آموزشی سایر 
 دانش آموختگان در دانشگاه محل تحصیل انجام می شود .

ده باشد ( ، دو یا چند سند اخذ ش Ph.Dچنانچه از پذیرفته شدگان مقطع ) دکترای تخصصی  : 0تذکر 
می بایست تعهدات را ضمن مکاتبه با دفتر امورحقوقی و کسب اعالم نظر ، سند یا اسناد دیگر را با 

 دانشگاه محل تحصیل ابطال و سپس اقدام به صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی نمود.

 : تعهداتی که به لحاظ استفاده از ماموریت آموزشی 8ماده 

خدمت به تحصیل اشتغال دارند جهت اخذ مدارک تحصیلی می  کارمندان رسمی که در زمان انجام
بایست گواهی مبنی بر استفاده یا عدم استفاده از ماموریت آموزشی را ارائه نمایند که در آن مدت 

 ماموریت و نیمه وقت یا تمام وقت بودن آن ذکر شده باشد .

وقات ، سه برابر مدت استفاده سند محضری اخذ شده در قبال استفاده از ماموریت آموزشی ، برخی ا
از ماموریت یا سه برابر طول دوره تحصیل بوده ، که با موافقت محل اشتغال دانش آموخته قابل 
تمدید میباشد . در صورت نیاز محل  اشتغال این دانشجویان ضمن تحصیل موظف به انجام ساعات 
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 9/2ه ساعات موظف به میزان معینی کاردر طول هفته می باشند بنابراین سند محضری با توجه ب
برابر طول تحصیل یا مدت ماموریت آموزشی اخذ می گردد و تعهدات نیز با توجه به متن  1برابر یا 

 سند محاسبه می شود .

جهت محاسبه تعهدات ماموریت آموزشی نیمه وقت ، نصف مدت استفاده از ماموریت آموزشی را در 
 می کنیم .نظر می گیریم سپس کل تعهدات را محاسبه 

 جهت محاسبه تعهدات ماموریت آموزشی به ترتیب زیر عمل می کنیم :

مدت استفاده از ماموریت  آموزشی ، نیمه وقت  یا تمام وقت  بودن آن را با توجه به گواهی محل 
 اشتغال دانش آموخته تعیین می نماییم . تعهدات ماموریت با توجه به متن سند محاسبه می گردد.

شی رایگان با کسر مدت تحصیل از مدت زمان استفاده از ماموریت آموزشی بدست می تعهدات آموز
 آید .

 کل تعهدات دانش آموخته شامل مجموع تعهدات آموزش رایگان و تعهدات ماموریت آموزشی است .

ماه می باشد مدت زمانی که او از ماموریت آموزشی  9سال و  3مثال : مدت تحصیل دانش آموخته ای 
 ماه است ، 12برابر طول مدت ماموریت آموزشی ( استفاده نموده  3قت ) با سند تمام و

 کل تعهدات اوشامل :

 12*3ماه= 23ماه = 3سال و  9  تعهدات ماموریت آموزشی  (2

 ماه 9سال و  3 –ماه  5سال و 2ماه = 8سال و  2  تعهدات آموزشی رایگان (1

 سال  9ماه و  3سال +  2ماه و  8ماه =  22سال و  2  کل تعهدات دانش آموخته (3

چنانچه دانش آموخته ای از ماموریت  آموزشی استفاده نموده ولی محل اشتغال از او سند محضری 
اخذ ننموده و فقط حکم ماموریت آموزشی برای او صادر کرده باشد ، میزان تعهدات با گواهی محل 

آموزشی تمام وقت یا  نیمه وقت ، سه برابر طول دوره استفاده اشتغال مبنی  بر استفاده از ماموریت 
 از ماموریت آموزشی محاسبه می گردد.

مطابق مفاد آئین نامه اجرای قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان ، جانبازانی که از 
موزشی ماموریت آموزشی استفاده می کنندصرفاً نسبت به سپردن تعهد خدمتی در قبال ماموریت آ

 خود معاف می باشند .

در صورتیکه از پذیرفته شده ای به لحاظ استفاده از ماموریت آموزشی سند محضری اخذ شده باشد 
اما به گواهی محل اشتغالش از ماموریت فوق استفاده ننموده باشد پس از ابطال سند ، فقط مشمول 

 تعهدات آموزش رایگان می باشد .

: ابتدا می بایست با امور نیروی انسانی محل کار دانش آموخته  خرید تعهدات ماموریت آموزشی
مکاتبه نموده ، که در صورت موافقت با خرید تعهدات ماموریت آموزشی ، میزان حقوق و مزایای 

 دریافتی در مدت استفاده از ماموریت آموزشی را اعالم نماید.
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مزایای دریافتی جهت خرید  الزم است ضمن ارسال تصویر سند محضری اخذ شده و میزان حقوق
 تعهدات با امور حقوقی مکاتبه نمود.

چنانچه دانش آموخته پس از فراغت از تحصیل ، مدتی از تعهداتش را انجام داده باشد گواهی محل 
اشتغال او را با ذکر تاریخ دقیق فراغت از تحصیل و موارد ذکر شده در بند باال به امور حقوقی ارسال 

 .می گردد

 : مقاطع تخصصی پزشکی بالینی  9ماده 

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ،  21/22/52/د مورخ 7323/929به استناد نامه شماره 
از تاریخ های قبولی در آزمون گواهینامه ) پره بورد ( پایان دوره آموزشی و دفاع از پایان نامه هر 

 می گردد. کدام که موخر باشد بعنوان تاریخ  فراغت از تحصیل محسوب

 : صدور مجوز مقاطع تخصصی پزشکی  01ماده 

دانش آموختگان مقطع تخصص که از آنان سند محضری جهت انجام تعهد اخذ شده است می  -22-2
 بایست جهت اخذ مدرک تحصیلی ، گواهی اتمام تعهدات تخصصی ) ضریب کا ( را ارائه نمایند.

درمانی دانشگاهها ، توسط مرکز نظارت و گواهی  اتمام تعهدات تخصصی جهت اعضاء  -22-1
اعتباربخشی امور درمان معاونت سالمت و برای اعضاء هیات علمی دانشگاهها توسط مرکز امور 

 هیات علمی معاونت آموزشی صادر می گردد.

یکی از رونوشت های صادره اتمام تعهدات تخصصی با عنوان اداره دانش آموختگان مرکز  -22-3
دانشگاه محل تحصیل صادر می گرددو در آن طول مدت تعهدات تخصصی دانش خدمات آموزشی و 

 آموخته ذکرمی گردد.

جهت صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی در مقطع مذکور ،  تصویر گواهی اشتغال به کار که  -7-22
 به استناد آن تعهدات تخصصی )ضریب کا( خاتمه یافته نیز می بایست اخذ گردد.

ان مقطع تخصصی که از کارمندان رسمی سایر سازمانها و ادارت دولتی ) مانند دانش آموختگ -22-9
شورای آموزش  15/22/2315مورخ  553اموزش و پرورش ارتش ( می باشند ، به استناد نامه شماره 

پزشکی و تخصصی که اعالم داشته اینگونه  دستیاران که با ماموریت آموزشی وارد دوره دستیاری 
شکی می شوند از آنجا که هزینه تحصیلشان توسط سازمان مربوطه یا شخصاً تخصصی بالینی پز

پرداخت می گردد لذا تعهد به وزارت و یا سازمان مربوطه می سپارند ، بنابراین جهت اخذ مدارک 
 تحصیلی خود می بایست گواهی انجام تعهدات  خود را از محل اشتغال ارائه نماید .

مدارک تحصیلی به اینگونه دانش آموختگان این است  که ، طبق  در این خصوص جهت تحویل نکته :
سند محضری اخذ شده که بابت آموزش و به نفع محل  استخدام آنان اخذ می گردد گواهی کار ارائه 

 نمایند .

دانش آموختگان مقطع تخصص اتباع غیر ایرانی در زمان تحصیل  خود شهریه  پرداخت نموده  -22-2
وزارت متبوع و یا سازمان و وزارتخانه های دیگر ندارند ، می توانند پس از فراغت اند و با تعهد به 
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از تحصیل با ارائه مدارک الزم و تسویه حساب صندوق رفاه مدارک تحصیلی خود را دریافت نمایند 
. 

متخصصینی که طبق گواهی مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان معاونت سالمت بعلل  -22-1
 خدمات ضریب کا معاف می باشند مشمول تعهدات آموزش رایگان می باشند .مختلف از 

 به بعد اخذ می گردد. 12تسویه حساب صندوق رفاه مقطع تخصص از دانش آموختگان سال  -22-8

 : صدور مجوز مقاطع تخصصی دندانپزشکی  00ماده 

شورای آموزش دندانپزشکی  دبیر  ) وقت ( 22/22/52/د مورخ 1198/921به استناد نامه شماره  -22-2
آیین نامه دستیاری  78و بعد از آن ، با توجه به ماده  2352و تخصصی ، برای دستیاران ورودی 

، شرکت در آزمون بورد جزئی از دوره دستیاری محسوب می گردد و تاریخ قبولی  52مصوب سال 
اغت از تحصیل می باشد و برای در آزمون بورد ) احراز مدرک دانشنامه یا گواهینامه بعنوان تاریخ فر

 "تاریخ پایان دوره اعالم شده توسط دانشگاه محل تحصیل  " 2352دستیاران ورودی قبل از سال 
 بعنوان تاریخ فارغ التحصیلی تلقی می گردد.

هرگونه ثبت تاریخ اعالم فراغت از تحصیل طبق اعالم نظر دبیرخانه تخصصی مرتبط می  تذکر *
 باشد .

موختگان فوق جهت اخذ مدارک تحصیلی خود موظف به ارائه گواهی اتمام تعهدات از دانش آ -22-1
 دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت متبوع می باشند.

دندانپزشکانی که جهت ادامه تحصیل در رشته های تخصصی دندانپزشکی از سهمیه آزاد   -22-3
د ، مشمول تعهدات آموزش رایگان طبق نظر دبیرخانه استفاده کرده و سند تعهد محضری نسپرده ان

 تخصصی مرتبط هستند.

 : صدور مجوز متخصصین دارو سازی 02ماده 

دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی  32/3/11مورخ  9121با توجه به نامه شماره  -21-2
با توجه به متن سند سال می باشد و تعهدات انان  9تا  3طول دوره کلیه متخصصین داروسازی بین 

 محضری اخذ شده می باشد .

 : صدور مجوز مقاطع فوق تخصصی  03ماده 

تاریخ فراغت از تحصیل دانش آموختگان فوق ،  21/22/52/د مورخ 7323/929بر اساس  نامه  -23-2
از بین تاریخهای دفاع پایان نامه ، کسب قبولی در  85قبل از آزمون دانشنامه فوق تخصصی شهریور

مون دانشنامه و اتمام دوره ، تاریخ موخر به منزله فراغت از تحصیل دانش آموخته لحاظ می گردد.  آز
به بعد  در مقطع تخصصی از بین تاریخ های کسب قبولی در آزمون دانشنامه /  85از شهریور 

ل دانش گواهینامه ، دفاع  پایان نامه و اتمام دوره آموزشی ، تاریخ موخر به منزله فراغت از تحصی
 آموخته لحاظ می گردد.
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تذکر * هرگونه ثبت تاریخ اعالم فراغت از تحصیل طبق اعالم نظر دبیرخانه تخصصی مرتبط می 
 باشد .

جهت صدور مجوز دانش  آموختگان فوق ، ضمن رعایت سایر مقرارت مرتبط گفت گواهی اتمام   -23-1
 آموخته می بایست اخذ گردد .تعهدات فوق تخصصی ، به همراه آخرین حکم استخدامی دانش 

 : تحویل مدارک تحصیلی به دانش آموختگان با اخذ وثیقه 00ماده 

 دانش آموختگانی می توانند با سپردن وثیقه مدارک  تحصیلی خود را دریافت نمایند شامل :

  بورسیه های وزارت متبوع 

   طرح  نیروی انسانی  ) متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور با اخذ وثیقه قبل از انجام

 ادامه تحصیل با هزینه شخصی (

 

 

 : بورسیه های وزارت بهداشت  05ماده 

با توجه به انجام کلیه امور مربوط به بورسیه شدگان وزارت متبوع توسط دانشگاههای علوم پزشکی 
اداره ، مدارک تحصیلی ایشان ، پس از ارائه نامه رسمی مبنی بر تحویل مدارک تحصیلی از سوی 

 بورسسهای وزارت متبوع ، به آنان  تحویل می شود .

 : ادامه تحصیل با هزینه شخصی  06ماده 

قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان کسانی که برای ادامه تحصیل با  2طبق تبصره ماده  -22-2
کشور ، هزینه شخصی در دانشگاههای معتبر مورد تایید در خارج از کشور در رشته های مورد نیاز 

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

 اخذ وثیقه از این دانش آموختگان توسط اداره تعهدات مرکز خدمات آموزشی انجام می شود . -22-1

یل ، پس از ارسال گواهی مبنی بر سپردن وثیقه مصوب ، از اداره آموزش دانشگاه محل تحص -22-3
تعهدات مرکز خدمات آموزشی ، می بایست مدارک تحصیلی را بصورت محرمانه به مرکز خدمات 

 آموزشی ارسال نمایند .

این دانش آموختگان پس از ارسال مدارک تحصیلی جهت تایید به اداره دانش آموختگان داخل  -22-7
 ات آموزشی مراجعه می نمایند.مرکز خدم

صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی و آزاد کردن وثیقه فوق الذکر پس از انجام تعهدات قانونی  -22-9
شامل انجام یا معافیت از طرح نیروی انسانی ، و طی سایر مراحل که در بخش صدور مجوز تحویل 

 مدرک تحصیلی اعالم گردید ، می باشد.

 



 

 SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCINCAS RAHPOUYAN-E-DANESHGAH 

 http://semums.ac.ir 

 

 

 

443 
شتی ردمانی سمنان)                                                                             بخش ششم : راهنمای دانش آموختگان           گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا         رهپویان دانشگاه            (      دانش

وز دانش آموختگان انتقالی از خارج از کشور صرفاً در مقاطع /کارشناسی ، کارشناسی : صدور مج 07ماد ه 

 ارشد و عمومی 

صدور مجوز دانش آموختگان انتقالی که از مزایای بورس و ارز دولتی استفاده ننموده اند  – 21-2
 به دانشگاهها واگذار شده است . 12/1/82/الف مورخ 5272/21/3طبق بخشنامه شماره 

ق بخشنامه فوق الذکر دانشگاهها قبل از صدور مجوز دانش آموختگان انتقالی خارج از کشور می طب
بایست  استفاده از بورس تحصیلی خارج از کشور و ارز دولتی را از اداره بورسها و تعهدات مرکز 
خدمات آموزشی استعالم و در صورت عدم استفاده از مزایای فوق ، مجوز تحویل مدارک دانش 

 وخته را صادر نمایند.آم

تحویل مدارک تحصیلی در صورت استفاده دانش آموخته از مزایای بورس تحصیلی خارج از -21-1
کشور و یا ارز دولتی ملزم به ارائه تسویه حساب با اداره بورسها و تعهدات ، مرکز خدمات آموزشی 

 می باشد .

انی که به هر علت از پرداخت شهریه و سایر دانشجوی 12دانشجویان انتقالی قبل از سال  – 21-3
دو برابر مدت تحصیل در ایران » معاف اعالم شده یا خواهند شد در ازای بهره مندی از آموزش رایگان 

و در صورت درخواست مدرک میتوانند با پرداخت هزینه آموزش رایگان به «  متعهد خدمت بوده 
 یند.میزان مورد تعهد ، مدارک تحصیلی خود را دریافت نما

که مطابق ضوابط جاری شهریه خود را به دانشگاتهها  17دانشجویان انتقالی بعد از سال -71-4

 پرداخت نموده ویا خواهند نمود از تعهدات ناشی از بهره مندی از آموزش رایگان معاف می باشد 

چنانچه دانش آموختگان فوق از مزایای ارز دولتی ویا بورس تحصیلی خارج از کشور -71-5

ستفاده نموده باشند پس از تسویه حساب کامل با اداره بورسها واداره تعهدات مر کز خدمات ا

آموزشی ، می توانند مدارک تحصیلی خود را دریافت نمایند . ) استعالم ارز وبورس برای همه این 

دانش آموختگان الزامیست .( الزم به ذکر است این دانش آموختگان چنانچه در رشته های مشمول 

طرح نیروی انسانی به تحصیل اشتغال داشته اند جهت اخذ مدرک تحصیلی باید مدرک طرح نیروی 

 انسانی را ارائه نمایند . 

 : نکات تاکیدی در خصوص پذیرش /فرم فراغت /تائیدیه تحصیلی /تعهدات /تائید وتسجیل 81ماده 

صرفا در  9یا 2سهمیه ثبت نامی  75/4/19/د مورخ 7711/701طبق اعالم نظر حقوقی به شماره -71-7

پذیرش متقاضیان دوره روزانه که از تسهیالت آموزش رایگان استفاده می نمایند اعمال می گردد 

 وبرای دانش آموختگان شعب بین الملل که شهریه پرداز می باشند فاقد محمل قانونی است . 

دانش آموختگانی که تمایل به انجام تعهد ندارند ومطابق با رعایت سایر مقررات می توانند -71-2

تعهدات آموزش رایگان را خریداری نمایند ، کارشناسان اداره دانش آموختگان دانشگاه محل تحصیل 
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شند مدت تعهدات را بررسی ومحاسبه ونامبردگان داوطلب پرداخت هزینه های آموزش رایگان می با

 پس از واریز مبالغ ، وجوه قابل استرداد نمی باشد . 

 سند محضری با توجه به مزایایی که دانش آموخته از آنها بهره مند می شود اخذ می گردد . -71-9

در خصوص احتساب خدمت غیر مرتبط با رشته تحصیلی دانش آموختگان گروه پزشکی طبق -71-4

قانون تامین  1، جهت خدمات موضوع ماده  21/6/17مورخ  /د7117/701اعالم نظر حقوقی به شماره 

دانشجویانی که  "وسایل وامکانات اطفال وجوانان ایرانی ) آموزش رایگان ( ، برابر مفاد ماده مذکور

بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاهها وموسسات آموزش عالی داخل کشور استفاده نمایند ، مکلفند 

رایگان استفاده کرده اند در ایران خدمت نمایند ...( لذا چنانچه متعهدین برابر مدتی که از تحصیل 

خدمت آموزش رایگان ، نسبت به ارائه خدمت در داخل کشور ودر راستای منافع کشور اقدام نمایند 

 احتساب آن جهت تعهدات آموزش رایگان بالمانع می باشد . 

هر تائید به منظور ترجمه ، چنانچه دانشنامه جهت ممهور شدن به م  MPHدارندگان گواهینامه -71-5

مقطع قبل را آزاد کرده باشند به اداره امور بین الملل دانشگاه محل تحصیل وسپس به اداره امور 

 مترجمان قوه قضائیه مراجعه نمایند . 

تعیین خرید تعهدات آموزش رایگان منوط  70/72/14/د مورخ 4911/701طبق اعالم نظر حقوقی -71-6

به انجام کامل طرح نیروی انسانی نبوده ومشمولین مجاز می باشند ، قبل یا بعد از اتمام طرح نیروی 

رک تحصیلی انسانی نسبت به پرداخت هزینهای مربوط اقدام نمایند بدیهی است ارائه دانشنامه ومدا

به افراد مذکور منوط به انجام کامل خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان وتسویه 

 حساب هزینه های آموزشی رایگان خواهد بود . 

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم  26/77/10/د مورخ 619/571براساس نامه شماره -71-1

 درخشان مشابه دانشجویان عادی است . پزشکی محاسبه تعهدات دانش آموختگان استعداد 

سنوات تعهد دانشجویانی که ابتدا در رشته های غیر پزشکی پذیرفته شده وسپس در رشته -71-1

 دیگری ) گروه پزشکی ( ادامه تحصیل می دهند به سنوات تعهد رشته جدید ، اضافه خواهد شد . 

ادر می گردد وتصدی بیش از یک تائیدیه تحصیلی صرفا جهت محل اشتغال دانش آموخته ص-71-1

شغل دولتی دارای منع قانونی است لذا صدور تائیدیه تحصیلی بطور همزمان برای دو مرکز دولتی 

نیز امکان پذیر نمی باشد ، چنانچه یکی از مراکز درخواست کننده بخش خصوصی باشد صدور 

  تائیدیه تحصیلی برای یک مرکز دولتی ویک مرکز خصوصی بالمانع است .
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جهت اطالع از رشته های مشمول طرح نیروی انسانی وادامه تحصیل فارغ التحصیالن  -71-70

مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در مقاطع باالتر به سایت 

 http://tarh.behdasht.gov.ir  . مراجعه فرمایید 

جهت صدور مجوز مدارک تحصیلی در خصوص دانش آموختگانی که مقطع دیگری داشته اند  -71-77

ارائه تصویر مجوز مثطع اولیه الزامی است . جهت صدور مجوز مدارک تحصیلی در خصوص دانش 

آموختگانی که مقطع قبلی را از خارج کشور دریافت نموده تصویر گواهی ارزشیابی شده از سوی 

آموختگان خارج از کشور الزامی است . لذا صدور مجوز مدارک تحصیلی مقطع باالتر فقط  اداره دانش

 با اخذ مجوز مدارک تحصیلی امکانپذیر می باشد . 

خدمت در مراکز دولتی ،خصوصی ، خیریه  1/1/19/د مورخ 2111/701طبق اعالم نظر حقوقی  -71-72

 بعنوان تعهد آموزش رایگان محسوب می گردد . 

: تمامی گواهی کار ها در بخش خصوصی می بایست به تائید یک مرکز دولتی که تحت پوشش  تذکر

آن می باشند ، برسد . بعنوان مثال گواهی کار در درمانگاه خیریه می بایست با تائید شبکه بهداشت 

 ودرمان آن ناحیه ، ارائه گردد. 

 سبه نمی شود.سنوات مرخصی تحصیلی در سنوات تعهد دانش آموخته محا -28-23
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 ضوابط صدور گواهی موقت                                          

 

  چگونگی صدور گواهینامه موقت

http://tarh.behdasht.gov.ir/
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با توجه به عدم اطالع دانش آموختگان از برخورداری از شرایط و ضوابط دریافت گواهینامه  – 2
موقت . دانشگاه های علوم پزشکی موظفند در زمینه نحوه و ضوابط صدور گواهی موقت به نحو 

 مطلوب اطالع رسانی نمایند .

نیروی انسانی ) معافیت یا قبل از صدور گواهینامه موقت الزم است مدارک مستند در زمینه طرح  -1
پایان طرح( روشن شدن وضعیت بدهی به صندوق رفاه دانشجویان علوم پزشکی  ) تسویه حساب 

 و یاتقسیط( و همچنین کارت پایان یا معافیت خدمت ) برای آقایان ( اخذ گردد.

نمی  تبصره : رشته هایی که از طرف تامین و توزیع نیروی انسانی بدون قید و شرط مشمول طرح
باشد )مثل رشته مامایی( جهت صدور گواهینامه موقت نیازی به دریافت گواهی معافیت از طرح نمی 

 باشد.

 سال می باشد. 9مدت اعتبار گواهینامه موقت برای کلیه دانش آموختگان از زمان صدور به مدت -3

 سال قابل تمدید است. 1گواهینامه موقت فقط برای یکبار و بمدت  -7

 اصل گواهینامه موقت به هنگام دریافت دانشنامه الزامی نیست.عودت  – 9

کلیه اطالعات مربوط به مدت استفاده از آموزش رایگان ، سهمیه قبولی و همچنین تعهدات منطقه  -2
 ای دانش آموخته می بایستی در گواهینامه موقت درج گردد.

به لحاظ پرداخت شهریه فقط برابر و  3و  1دانش آموختگان دوره شبانه با سهمیه قبولی منطقه  -1
مدت تحصیل تعهد خدمت دارند لذا نیازی به ذکر سهمیه قبولی و تعهدات منطقه ای آنان نمی باشد و 

به مدت یک برابر و محل خدمت  2میبایست میزات تعهدات آنان مانند دارندگان سهمیه قبولی منطقه 
 قید گردد.« کشور» آنها 

آزاد منفک از سهمیه  %12با سهمیه قبولی کد صفر ) 3و یا  1ت نامی مناطق برای دارندگان سهمیه ثب -8
مناطق( ذکر تعهدات منطقه ای نیاز نمی باشد و صرفاً برابر مدت تحصیل متعهد خدمت در ایران می 

 باشند.

 صدور گواهینامه موقت جهت اتباع غیر ایرانی خالف مقررات می باشد. -5

 رجمه می باشد.گواهینامه موقت غیرقابل ت -22

در صورتی که دانش آموخته دارای سند محضری به وزارت متبوع و یا سازمان دیگری باشد  – 22
 صدور گواهینامه موقت بعد از انجام تعهدات و ابطال سند بالمانع می باشد.

زمان صدور گواهینامه موقت بعد از روشن شدن وضعیت طرح نیروی انسانی )معافیت و یا  – 21
 ( تا زمان دریافت دانشنامه می باشد. اتمام آن

در صورتی که دانش آموخته ای دو یا چند مقطع خود را در یک دانشگاه به اتمام رسانیده باشد  – 23
. در صورت روشن شدن وضعیت طرح نیروی انسانی ) معافیت یا پایان طرح ( و روشن شدن 

ر گواهینامه موقت در هر دو مقطع وضعیت بدهی ها )تقسیط یا تسویه حساب( در مقطع جدید، صدو
 بالمانع است.
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 گواهینامه موقت تحصیلی المثنی

در صورتیکه گواهینامه موقت پایان تحصیالت شخصی مفقود شود، صدور گواهینامه موقت  -27
 المثنی پس از انجام تشریفات ذیل امکان پذیر می باشد.

 نفر رسیده باشد.تهیه یک برگ استشهاد محلی که به امضاء حداقل سه  –الف 

 تائید امضاء ها بوسیله دفاتر اسناد رسمی و ارائه آن به اداره امور آموزشی دانشگاه مربوطه  –ب 

 سپردن تعهد به امور آموزشی دانشگاه . –ج 

 

جهت جلوگیری از مراجعه دانش آموختگان به بانکها برای پرداخت  حق تمبر ، طبق نامه امور مالی به 
دانشگاهها می توانند جهت خرید تمبر و یا پرداخت مبالغ مربوطه  8/22/2351مورخ /د 212/122شماره 

 با سازمان امور مالیاتی کشور مکاتبه و تهیه نمایند.

در صورت مفقود گردیدن مدارک تحصیلی ) دانشنامه و ریز نمرات (، دانش آموخته می تواند با  -3-1
اه و تکمیل فرم تعهد نامه ، اعالم مفقودی و اعالم در مراجعه به آموزش و  یا سایت الکترونیکی دانشگ

 روزنامه رسمی کثیر االنتشار با رعایت  سایر مقرارت دانشنامه المثنی دریافت نماید.

مقاطع دانشنامه پایان تحصیالت شامل مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ،  -3-8

 تخصص فوق تخصصی می باشد .  Ph.Dکارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای تخصصی 

 نمونه فرمت دانشنامه ها و گواهینامه های تخصصی بالینی پیوست است .

 

 "نکاتی در خصوص مقاطع تخصصی بالینی  "

 تاریخ شروع و پایان دوره های دستیاری در گواهینامه های تخصصی و فوق تخصصی قید گردد.-2

صرفاً  زمان شروع دوره دستیاری و اتمام آن در گواهینامه های تخصصی درج گردد و تاریخ  نکته :
 قبولی در آزمون دستیاری و سایر موارد در نظر گرفته نمی شود.

در دانشنامه های تخصصی تاریخ شرکت و قبولی در آزمون دانشنامه و شماره دوره ای که دانش -1
 را کسب نموده قید شود .آموخته در آن دوره  نمره قبولی  

در مواردی که فرد آزمون را طی دو دوره ) آزمون کتبی را یک دوره و آزمون شفاهی  را یک دوره 
دیگر ( امتحان داده و با کسب قبولی در هر دوره بعنوان  قبول نهایی شناخته می شود . در مدرک 

 دانشنامه به شماره دوره قبولی آزمون شفاهی استناد شود .

امی رشته های تخصصی طبق ابالغ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در دانشنامه اس-3
 و گواهینامه ثبت شود .
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چنانچه تغییر عنوان بدون تغییر در کوریکلوم و  "تغییر عنوان رشته تحصیلی  "در صورت   تذکر
نظور شده و سرفصل دروس مربوطه می باشد برای تمامی دانش آموختگان آن رشته پس از ابالغ م

چنانچه تغییر عنوان رشته با تغییر در سرفصل دروس باشد صرفاً در خصوص دانش آموختگانی 
 لحاظ می گردد که با آن کوریکولوم  دانش آموخته گردیده و آن دروس را گذرانده باشند.

صدورگواهی نتایج آزمون دانشنامه ها و یا گواهینامه پس ازصدورمجوز تحویل مدارک تحصیلی -7
 بالمانع است .

 اخذ  گواهی ارتقاء سالیانه دوره های تخصصی نیز پس از انجام تعهدات بالمانع است .-9

در دانشنامه های تخصصی پس از قید عنوان دانشنامه تخصصی ، به ماده یک قانون تشکیل -2
شورای آموزش  پزشکی و تخصصی مصوب سال هزار و سیصد و پنجاه و دو مجلس اشاره می 

 شود.

به استناد سی و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و  "در گواهینامه های تخصصی بالینی ، -1
 قید می شود . " 12/21/28تخصصی کشور مورخ 

صدور گواهی موقت برای دانش آموختگان مقاطع تخصصی بعد از انجام تعهدات مقطع تخصصی -8
 انع ، لیکن غیر قابل تمدید است .با ارائه  گواهی انجام تعهدات ، صرفاً  بمدت دو سال بالم

در خصوص رشته های تخصصی ) پزشکی اجتماعی ، پزشکی ورزشی ، طب کار و طب هوا و  تذکر :
مقام عالی وزارت ) وقت ( از سپردن تعهد  2/9/2359مورخ  312/222فضا ( که طبق بخشنامه شماره 

شگاه و درخواست متقاضی ، محضری مقطع تخصصی معاف گردیده اند ، در صورت اعالم نیاز دان
انجام تعهدات بالمانع است لذا در صورت درخواست دانش آموخته صدور گواهینامه موقت ، به مدت 

 دو سال بالمانع ، لیکن غیر قابل تمدید است .

دانش آموخته مقطع تخصصی  انتقالی  از خارج از کشور ، پس از اتمام دوره با رعایت سایر مقرارت 
ریافت مدرک گواهینامه می شوند که در زمان تحصیل شهریه و هزینه های تحصیلی ، واجد شرایط د

 خود را پرداخت نموده است .

در صورت انتقال دانشجوی تخصصی در دوره دستیاری حتی با پرداخت شهریه نیز از انجام تعهدات 
کلیه ضوابط  معاف نبوده و می بایست پس از انجام تعهدات مربوطه و اخذ اتمام تعهدات و رعایت

 مربوطه مدارک تحصیلی را دریافت نمایند .

 

 آموختگانبرای دانش 81فرم شماره صدور 

 قابل توجه مراجعین متقاضی خروج از کشور فرم شماره 21

که هیچگونه تعهد خدمتی به وزارت بهداشت /   برای دانش آموختگانی است "تکمیل این فرم صرفا
کشور های آمریکا  قصد عزیمت جهت ادامه تحصیل و یا کار دردرمان و آموزش پزشکی نداشته و 

 . ، می باشدرا دارند کانادا و انگلستان
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 ((13))فرم شماره                                            

 

 نام پدر:                 نام:                                       نام خانوادگی:                           

شماره شناسنامه :                       تاریخ  تولد:                                              محل صدور شماره 

 شناسنامه :

 محل تولد:                               کدملی:                                                    

رک تحصیلی :                        مقطع تحصیلی:                                             رشته آخرین مد

 تحصیلی:

 شماره گذرنامه :                              نوع گذرنامه :                                                  تابعیت فعلی:

نام ونام خانوادگی              □ متارکه:              □متاهل:                       □وضعیت تاهل: مجرد     

 همسر:

 :emailآدرس محل کار:                                                                                                           

 :web                                                                      آدرس محل سکونت:                                

 تلفن تماس ثابت وهمراه داخل کشور:

 تلفن تماس ثابت وهمراه خارج کشور:

 وضعیت نظام وظیفه:

 

 نام دانشگاه های محل تحصیل کشور:

 

 سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام دانشگاه ردیف
سال 
 خروج

2      
1      
3      
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 نام دانشگاه های محل تحصیل درخارج از کشور:

 

 علت تحصیل پایان تحصیلشروع  نام دانشگاه ردیف

2     
1     
3     

 

 سال قبل ازخروج از کشور(01محل های سکونت در داخل کشور )

 

 علت تحصیل پایان تحصیلشروع  نام دانشگاه ردیف

2     
1     
3     
 
 
 

 ازخروج ازکشور درکدام کشور حضور داشتید.پس 

 

 تا تاریخ ازتاریخ مدت اقامت نام کشور ردیف
علت حضور درآن 

 کشور
2      
1      
3      
7      
9      

 

 نحوه خروج ازکشور:

 □ بدون گذرنامه           □  با گذرنامه و بدون اخذ ویزا    □  با گذرنامه وبا اخذ ویزا

 کدام کشور بسر میبرید علت و مدت حضور را ذکر فرمائید: هم اکنون در

 هم اکنون با کدامیک ازاعضای خانواده در خارج کشور بسر میبرید:

 

 علت حضور شغل  کدملی ش.ش ت.ت نام پدر نام خانوادگی نام  ردیف 

         

         

         

         

         
 

 کدام مرجع مورد نیاز شما میباشد.درخواست چه نوع گواهی و جهت  

 

 .Kوضعیت تعهدات به طرح نیروی انسانی ،آموزش رایگان وضریب 
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تعهدات به طرح نیروی   □ تعهدات آموزش رایگان را انجام داده ام  □ را گذراندام Kتعهدات ضریب 

 □انسانی راانجام داده ام
 زمانی ، چه موسسه ای. گواهی مشابه ازدانشگاه دریافت نموده اید.چه آیا تا کنون 

 

 شماره تماس خود وبستگان نزدیک ویا فردی که کارهای شما را پیگیری میکند.

 
 مدارک ضمیمه:

صفحات خالی گذرنامه ضمیمه  (تصویر صفحات گذرنامه که مهر ورود و خروج از کشور را دارد  -1
 نگردد ( .

 ) پشت نویسی شده ( جدید دانش آموخته . 2*7یک قطعه عکس -1

تصویر مجوز تحویل مدارک تحصیلی . ) چنانچه دانش آموخته با نامه رسمی وزارت بهداشت  -3
دانشنامه خود را آزاد نموده است ، ارائه نامه الزامی است و این بند مشمول افرادی است که برای 
 ( دخدمت طرح نیروی انسانی وثیقه گذاشته اند ودر مهلت مقرر اخذ وثیقه بایستی مدارک ارسال شو

 ایمیل گردد. edumanager2020@semums.ac.ir  لطفا به مدارک تکمیل شده به آدرس -4

 

  

   

 

 

 

 


