
 مدارک الزم صدور مجوز مدارک تحصیلی به منظور دریافت

 گواهینامه و دانشنامه برای فارغ التحصیالن مقطع تخصص پزشکی

 

دانشگاه علوم پزشکی معاونت آموزشی نکته مهم : انجام امور صدور گواهینامه / دانشنامه تخصصی از طریق پایگاه اینترنتی 

 نشانی نترنتی دانش آموختگان دانشگاه بهو یا پایگاه ای http://vce.qums.ac.irقزوین به نشانی 

alumni.qums.ac.ir/://http   صورت می پذیرد و اطالعات  "سامانه دانش آموختگان  "و  " سامانه ها "بخش

 زیر صرفا جهت پیش آگاهی از مدارک الزم می باشد.

 

 گواهی انجام یا معافیت از طرح نیروی انسانی مقطع دکترای عمومی (1

د به امور دانشجویی )صندوق یبرای اخذ گواهی می توان –گواهی تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان علوم پزشکی  (2

 د. یرفاه( هر دانشگاه علوم پزشکی مراجعه نمای

 گواهی اتمام تعهدات تخصصی )ضریب کا( (3

 وزارت متبوع اعضای کادر درمانی صادره از مرکز نظارت و اعتباربخشی اموردرمان معاونت سالمت–

 اعضای هیات علمی صادره از مرکز امور هیات علمی معاونت آموزشی وزارت متبوع -

 در صورت خرید تعهدات ،گواهی خرید تعهدات تخصصی از دفتر حقوقی و امور مالی و ذیحسابی وزارت  متبوع                  -1-3        

 تعهدات ضریب کاگواهی انجام کار از دانشگاه محل انجام  (4    

  ی عمومی( دانشنامه دکترا5

 پروانه دائم پزشکی( 6

 کارت پایان خدمت نظام وظیفه ویا معافیت از انجام خدمت نظام وظیفه برای آقایان)پشت و رو(( 7

  کارت ملی( 8

 توضیحات موردنیاز می باشد.  تصویر صفحهدرصورت تغییرات و ( صفحه اول شناسنامه 9

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


 )جدید(  4*3قطعه عکس 1(11

بانک مرکزی  به نام خزانه  ir541111114111111911111182ریال به شماره حساب  11111یش بانکی به مبلغ ف (11

  هابانککلیه داری کل قابل واریز درشعب 

برابر اصل شده مجوز صدور مدارک تحصیلی مقطع قبل)چنانچه مقطع قبل دانشگاه آزاد اسالمی باشد.ارایه تصویر  ( کپی12

تصویرکارت معافیت و یا پایان خدمت نظام وظیفه جهت دانش آموختگان ذکور  وقت به انضمام تصویر وضعیت طرح وگواهی م

 (بجای تصویر مجوز تحویل مدارک تحصیلی کفایت می نماید.

  از اداره کل شنامه و ریز نمرات ن: درصورتی که دانش آموخته قبل از تصویب این دستورالعمل موفق به دریافت دا1تبصره 

    دانش آموختگان یا مرکز امور دانشجویی گردیده است.اصل دانشنامه و تصویر آن جهت دریافت مجوز مقاطع باالتر کافی 

 می باشد.


