
 

 نام سازمان يا اداره

 معاونت آموزشي دانشكده پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

 

 عنوان خدمت
 فراغت از تحصیل

 

آدرس و نحوه دسترسي 

مردم براي دريافت 

 خدمات

 نشاني جغرافيايي
، مجتمع پرديس دانشگاه علوم پزشكي  34119759811بلوار شهيد باهنر، كد پستي  -قزوين

 آموزش -طبقه دوم دانشكده پزشكي  –و خدمات بهداشتي درماني قزوين 

 نشاني وب سايت
http://sm.qums.ac.ir 

 

 شماره تلفن 
 33365583تلفن مستقيم - 3112داخلي:  33336001-028

 
واحد ارائه كننده 

 خدمت
 فارغ التحصيالن، دانشكده پزشكي معاونت آموزشي 

ارتباط دستگاه ارائه دهنده 

خدمت با ساير دستگاه ها 

 در جهت انجام خدمت

 معاونت آموزشي دانشگاه

فهرست مدارك الزم 

 جهت دريافت خدمت

 از بايگاني آموزش كلپرونده گواهي تكميل -3 كارت دانشجويياصل  -2    كپي شناسنامه و كپي كارت ملي -1

 كپي فرم دفاع از پايان نامه ، تحويل صحافي پايان نامه به پژوهش -4

فرم هاي مورد نیاز براي 

 انجام خدمت

 
 فرم تسويه حساب آموزشي، فرم ميزان بدهي

 

هزينه هاي مربوط به 

انجام خدمت و چگونگي 

پرداخت آن توسط خدمت 

 گیرنده

 تسويه مالي دانشجويان شهريه پرداز

مدت زمان الزم جهت 

 انجام خدمت 
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شرح مختصر مراحل 

 روش ارائه خدمت

 در اسرع وقت ارسال نمرات بخش از كارشناسان بيمارستاندرخواست  -

 از بايگانيتحصيلي دانشجو درخواست پرونده  -

 دروس و قوانين آموزشياز نظر سرفصل  جوبررسي پرونده تحصيلي دانش -

 ورود اطالعات و نمرات به نرم افزار سما -

 پرينت كارنامه و فرم فراغت از تحصيل -

 مديرآموزشو امضاء معاون آموزشي  -

 به معاونت آموزشيارسال  -

نمودار گزارش كار و 

 زمانبندي اجراي هر مرحله
 در اين قسمت فلوچارت قرار مي گيرد

http://sm.qums.ac.ir/


  فرایند فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی

 

 

فارغ التحصیلی دانشجو در دانشکده فرایند  

 

  

 

 

 

 

 

 

 خیر 

 

 بله                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                                                         

 

 

   مدارک مراجعه دانشجو به آموزش جهت دریافت فرم تسویه حساب آموزشی و تحویل        

 درخواست پرونده تحصیلی دانشجو از بایگانی

 بررسی کارنامه از نظر سرفصل دروس و قوانین آموزشی

آیا کارنامه دانشجو با قوانین آموزشی 

 مطابقت دارد؟ 

در صورت لزوم اصالح آن نرم افزار سمادر  ورود اطالعات کامل  

از تحصیل پرینت کارنامه های هر مقطع و فرم فراغت  

رسال به مدیر آموزش جهت تایید و معاون آموزشی جهت امضاءا  

 پایان کلیه دروس پزشکی عمومی و دفاع از پایان نامه

آموزش کل جهت بررسی کارشناسان آن ارسال به دبیرخانه 

 حوزه

 

عودت به 

مقطع کارشناس 

 جهت اصالح

http://vce.qums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=8f260a07-70ed-400e-ada6-e96060e5a0de


 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي-معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين نام سازمان يا اداره

 اعالم فراغت از تحصیل عنوان خدمت

آدرس و نحوه دسترسي مردم 

 براي دريافت خدمات

نشاني 
 جغرافيايي

، مجتمع پرديس دانشگاه علوم پزشكي و  34119759811بلوار شهيد باهنر، كد پستي -قزوين
 دانشگاه آموزشي معاونت ساختمان دوم طبقه –خدمات بهداشتي درماني قزوين 

نشاني پست 
 الكترونيك

- 

نشاني وب 
 سايت

http://vce.qums.ac.ir 

شماره تلفن 
 ثابت و گويا

33336001-028  

 2537 -2525داخلي: 

 028-33328609و  33328608تلفن گويا

نشاني پست 
 صوتي

 

واحد ارائه 
كننده 
 خدمت

 معاونت آموزشي ،اداره دانش آموختگان

ارتباط دستگاه ارائه دهنده 

خدمت با ساير دستگاه ها در 

 جهت انجام خدمت

 مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع

فهرست مدارك الزم جهت 

 دريافت خدمت

 تاييديه ديپلم و پيش دانشگاهي -1
 فرم ميزان بدهي صندوق رفاه -2
 كارنامه فراغت از تحصيل -3
 كارنامه تغيير رشته و انتقال و كارت شركت در كنكور -4
 معافيت از تحصيل جهت فارغ التحصيالن ذكور -5

فرم هاي مورد نیاز براي انجام 

 خدمت
---- 

هزينه هاي مربوط به انجام 

چگونگي پرداخت آن خدمت و 

 توسط خدمت گیرنده

---- 

قوانین و مقررات مربوط به اداره 

 خدمت

 دانش آموختگان در مبحث فراغت از تحصيل دستور العمل هایكليه 

 

مدت زمان الزم جهت انجام 

 خدمت توسط دانشگاه
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شرح مختصر مراحل روش ارائه 

 خدمت

 صورت فيزيكي از دانشكده ها به اداره كل آموزشارسال كارنامه فارغ التحصيلي به  -

 دبيرخانه -
 ارسال به كارشناس اداره دانش آموختگان  -
 درخواست پرونده تحصيلي دانشجو از بايگاني  -
 بررسي كارنامه از نظر  سرفصل دروس و قوانين آموزشي  -
 ورود اطالعات دانشجو به برنامه سما -
 پرينت فرم فراغت  -
 مضاء مدير و معاون آموزشي دانشگاه ارسال به دبيرخانه جهت ا -
 انتقال اطالعات سما به پورتال وزارت متبوع توسط كارشناس مربوطه  -
 تاييد نهايي -

نمودار گزارش كار و زمانبندي 

 اجراي هر مرحله
 در اين قسمت فلوچارت قرار مي گيرد



 فراغت از تحصیلفلوچارت 

 
  

 

  ارسال به كارشناس اداره دانش آموختگان

 تايید نهايي

 

از رت فیزيکي وبه ص فارغ التحصیلي ارسال كارنامه

 دانشکده ها به اداره كل آموزش

عودت كارنامه 

به دانشکده  

 جهت اصالح

 خیر

 بله

اطالعات دانش آموخته صحیح آيا 

 ؟است

 

دانشجو با قوانین آموزشي  آيا كارنامه 

 مطابقت دارد؟

 

 

 دبیرخانه

 خیر

 بله

   درخواست پرونده تحصیلي دانشجو از بايگاني

   سرفصل دروس و قوانین آموزشي بررسي كارنامه از نظر 

   مربوطهت سما به پورتال وزارت متبوع توسط كارشناس اانتقال اطالع

 ورود اطالعات دانشجو به برنامه سما

   پرينت فرم فراغت

   ارسال به دبیرخانه جهت امضاء مدير و معاون آموزشي دانشگاه

  تايید فراغت از تحصیل دانشجو توسط كارشناس وزارت متبوع   بررسي و

بررسي مجدد  

توسط كارشناس 

 آموزش



 (آموزش کل) روند پيگيري فرم فراغت از تحصيل

 فرم  احتراماً، به استحضارمي رساند در راستای تکریم ارباب رجوع، كاهش مراجعين به ستاد وزارت بهداشت و سهولت پيگيری

 در ذیل آدرس به مراجعه با توانند مي ایشان كشو، داخل آموختگان دانش توسط تحصيل از فراغت

 googlechrome :جستجوگر

http://medicalPortal.behdasht.gov.ir/medicalportal/TG.aspx 
 پس از وارد نمودن كد ملي، از مراحل صدور و تایيد فرم فراغت خود با دریافت پيام های ذیل مطلع شوند :

 "ودلطفا از طریق دانشگاه پيگيری ش "فرم فراغت از تحصيل شما تاكنون توسط دانشگاه محل تحصيل ارسال نشده است-

 "لطفا از طریق دانشگاه پيگيری شود"در حال انتظار تایيد معاون آموزشي دانشگاه -

كد ملي چک  "ساعت آینده مجددا 72لطفا ظرف "در حال انتظار تایيد كارشناس اداره دانش آموختگان وزارت بهداشت،-

 "شود

ه طرح / سازمان نظام پزشکي ارسال شده فرم فرافت از تحصيل شما تایيد شده و اطالعات شما در صورت ارتباط به ادار-

 است.

  
 نهایي يدتای زمان تا آموختگان دانش نحصيل محل دانشگاه توسط فرم ارسال زمان از) فرایند زمان اكثر حد است ذكر به الزم

 ساعت كاری مي باشد.. 72 انساني نيروی طرح دفتر به ارسال و مركز این توسط

  
 خدمات مركز آموختگان دانش اداره با آموختگان دانش "جاری سال از اول آبان ماه"مایيد فر اعالم "موكدا است خواهشمند 

 تماس)  نمایند كنترل فوق آدرس در را خود اطالعات تایيد و ثبت ساعت 72 از پس "صرفا و نداشته تلفني تماس آموزشي

  د شد(خواه فوق اطالعات تایيد در تاخير و مربوطه امور كندی سبب تلفني مکرر های

 صورت  ها دانشگاه در تحصيل از فراغت فرم ثبت كارشناسان طریق از صرفا تحصيل از فراغت های فرم پيگيری ضمنا

 .گرفتخواهد

 .گيرد صورت مقتضي نحو به...(  و دانشگاه سایت در) مناسب رساني اطالع فرمایيد دستور است خواهشمند

 

 

  فرآیند هاي اداره دانش آموختگان

 

http://medicalportal.behdasht.gov.ir/medicalportal/TG.aspx
http://vce.qums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=8f260a07-70ed-400e-ada6-e96060e5a0de

