
نام سازمان يا 

 اداره
امور آموزشي و تحصیالت مديريت  -معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

 تكمیلي

 سامانه مجازی دانش آموختگان عنوان خدمت

آدرس و نحوه 

دسترسي مردم 

براي دريافت 

 خدمات

 نشاني جغرافیايي
، مجتمع پرديس دانشگاه علوم  11331791133بلوار شهید باهنر، كد پستي -قزوين

 ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه طبقه دوم–پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 

نشاني پست 
 الكترونیك

 

 http://vce.qums.ac.ir نشاني وب سايت
تلفن ثابت و شماره 

 گويا
11103139-321 

 

 --- نشاني پست صوتي

كننده پشتیباني واحد 
 خدمت

 واحد آمار و كامپیوتر

ارتباط دستگاه 

ارائه دهنده خدمت 

با ساير دستگاه ها 

در جهت انجام 

 خدمت

 مناطق پستي سراسر كشور

فهرست مدارك 

الزم جهت دريافت 

 خدمت

 (eg.qums.ac.irاست ) شده درج سايت در

فرم هاي مورد نياز 

 براي انجام خدمت
 (eg.qums.ac.irاست ) شده درج سايت در

هزينه هاي مربوط 

به انجام خدمت و 

چگونگي پرداخت 

آن توسط خدمت 

 گيرنده

 .شود مي پرداخت منزل درب مدرک هنگام تحويل آموخته دانش توسط

قوانين و مقررات 

ه يارمربوط به ا

 خدمت

 (eg.qums.ac.irاست ) شده درج سايت در

مدت زمان الزم 

جهت انجام 

خدمت توسط 

 دانشگاه

 .برد مي زمان مدرک تحويل تا تايید لحظه از زمان ، روز 14 تا 10 بین

شرح مختصر 

مراحل روش ارائه 

 خدمت

 مقاطع کلیه و ها رشته تمامی در التحصیالن فارغ کلیه تحصیلی موقت گواهینامه ارسال و صدور. 

 مقاطع کلیه و ها رشته تمامی در التحصیالن فارغ کلیه ریزنمرات و دانشنامه ارسال و صدور. 

 کلیاه  و هاا  رشاته  تماامی  در التحصایالن  فاارغ  کلیه تحصیلی موقت گواهینامه ارسال و تمدید 

 .مقاطع

http://vce.qums.ac.ir/


 

 

 مراحل چگونگي استفاده از سامانه مجازي دانش آموختگان جهت دريافت ارايه خدمت
 

 

 

 

  ساعت کاري  24بررسي اطالعات توسط واحد بايگاني به مدت 

 پايان

 

ارسال پيامک به متقاضي مبني 

بر اينکه نامبرده فارغ التحصيل 

 شداين دانشگاه نمي با

 خير

آيا مدارك کامل،درست ومورد تاييد  بله

 کارشناس است؟

 

آيا دانش آموخته فارغ التحصيل 

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 مي باشد؟ 

 

 

و تکميل اطالعات  eg.qums.ac.irورود متقاضي به سايت سامانه به آدرس 

 اوليه توسط دانش آموخته 

 خير

 بله

 ارسال نام کاربري و کلمه عبور از طريق پيامک به متقاضي

از طريق نام کاربري و کلمه  eg.qums.ac.irورود دانش آموخته به سامانه 

و انتخاب درخواست موردنظر ازميان فرآيندهاي موجود  عبور پيامک شده

 وارسال مدارك تعيين شده

  انجام درخواست دانش آموخته و بررسي مدارك توسط کارشناس

تکميل مجدد اطالعات توسط 

 امدانش آموخته با توجه به پي

اعالم شده از سوي 

  کارشناس 

 مدرك درخواستيارسال 

از طريق پست به آدرس 

محل سکونت و اعالم 

دمت به دانش انجام خ

 آموخته از طريق سامانه


