
 نحوه صدور گواهینامه موقت تحصیلی جهت دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد

 

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

و یا پایگاه اینترنتی دانش آموختگان دانشگاه به نشانی  http://vce.qums.ac.irبه نشانی 

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

 صرفا جهت پیش آگاهی از مدارک لازم می باشد.

 

 کارشناسی ارشد در صورت دارا بودن شرایط زیر مجاز به دریافت گواهینامه موقت تحصیلی می باشند: دانش آموختگان مقطع

 انجام یا معافیت از انجام خدمت طرح پزشکان و پیراپزشکان در مقطع کارشناسی ارشد -1

 طع تحصیلی قبلاانجام خدمت طرح پزشکان و پیراپزشکان و یا معاف بودن از آن در مق -2

 انجام خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت از آن ) آقایان (  -3

 به روز ( صندوق رفاه  تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان وزارت و یا ارایه آخرین وضعیت بدهی ) -4

در صورتیکه دانش آموخته بلافاصله پس از فراغت از تحصیل تقاضای دریافت گواهینامه موقت تحصیلی را داشته باشد و  -1-4

، باید ضمن هماهنگی با استدارای بدهی به صندوق رفاه بوده که شروع پرداخت اقساط آن به ماههای بعد موکول شده 

کارشناسان اداره رفاه معاونت دانشجویی دانشگاه اولین قسط صندوق رفاه را پرداخت نموده و اسکن فیش واریزی را به عنوان 

قت تحصیلی ارایه نماید. بدیهی است پرداخت مابقی اقساط صندوق رفاه نیز از یکی از مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه مو

 ماه بعد از اولین پرداخت شروع خواهد شد.

در صورت دارا بودن شرایط بالا و پس از صدور فرم فراغت از تحصیل و تایید آن توسط وزارت متبوع )در پایگاه اینترنتی وزارت( 

 د شد.گواهینامه موقت تحصیلی صادر خواه
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 مدارک لازم جهت صدور گواهینامه موقت تحصیلی دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد عبارتند از:

 تصویر کارت ملی  -1

 4در3یک قطعه عکس  -2

 کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان  -3

 گواهی انجام یا معافیت از طرح نیروی انسانی برای رشته های مشمول طرح  -4

 به روز ( صندوق رفاه  تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان وزارت و یا ارایه آخرین وضعیت بدهی ) -5

بانک مرکزی  به نام خزانه داری کل  ir541111114111111411111142ریال به شماره حساب  11111فیش بانکی به مبلغ  -6

 قابل واریز درشعب کلیه بانکها

  


