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

 

 برای پذیرفته شدگان مقاطع باالتر به دانشگاه های درخواست کنندهارسال ریز نمرات  عنوان خدمت

آدرس و نحوه دسترسي 

مردم براي دريافت 

 خدمات

 اني جغرافيايينش
، مجتمع پرديس دانشگاه علوم پزشكي و  34119759811بلوار شهيد باهنر، كد پستي  -قزوين

 دانشگاه آموزشي معاونت ساختمان دوم طبقه –خدمات بهداشتي درماني قزوين 

 f.malekian2014@gmail.com نشاني پست الكترونيك

 نشاني وب سايت
http://vce.qums.ac.ir 

 

 شماره تلفن ثابت و گويا

33336001-028 

 2526داخلي: 

 028-33328609,8تلفن گويا 

  نشاني پست صوتي
 معاونت آموزشي ،اداره دانش آموختگان  واحد ارائه كننده خدمت

ارتباط دستگاه ارائه 

دهنده خدمت با ساير 

دستگاه ها در جهت 

 انجام خدمت

 كاربردی، پيام نور و... -دولتي، غيرانتفاعي، آزاد، علمي  اه های دانشگ

فهرست مدارك الزم 

 جهت دريافت خدمت

 پايان طرح برای رشته های طرح دار -2    تسويه حساب از صندوق رفاه -1

 تاييديه پيش دانشگاهي -4                           تاييديه ديپلم   -3

فرم هاي مورد نياز براي 

 ام خدمتانج
 

 

هزينه هاي مربوط به 

انجام خدمت و چگونگي 

پرداخت آن توسط 

 خدمت گيرنده

 پرداخت ميشود و هزينه ای برای دانشجو ندارد. پست) پيشتاز( توسط دانشگاههزينه 

قوانين و مقررات مربوط 

 به اداره خدمت
 آيين نامه صدور ريز نمرات، مندرج در مجموعه قوانين اداره دانش آموختگان 

مدت زمان الزم جهت 

انجام خدمت توسط 

 دانشگاه

 دقيقه 110

شرح مختصر مراحل 

 روش ارائه خدمت

 دريافت استعالم ريز نمرات از دانشگاه های مختلف -

 بررسي پرونده دانش آموخته به همراه درخواست پرونده -

 ت تسويه حساب از صندوق رفاه به صورت تلفني و پيگيری آندرخواس -

 تايپ فرم ريزنمرات  -

 كپي از كارنامه همراه با مهر و امضای مدير  -

 حرمانه جهت ارسالمپاراف و امضاء فرم ريزنمرات و درج مهر ريزنمرات و تحويل به دفتر  -

 

نمودار گزارش كار و 

 زمانبندي اجراي هر مرحله
 در زير فرم درج شده است

 

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


 

گان  پذيرفته درخواست ريزنمرات دانش آموخت

شده در مقاطع باالتر  توسط ساير دانشگاهها از 

 طريق مكاتبات كتبي 

 درخواست پرونده از بايگاني              

 بررسي پرونده تحصيلي دانشجو           

 خير

 خير

نامه به دانشگاه 

مربوطه جهت 

رساني به اطالع 

 دانشجو

ارسال به 

دبيرخانه 

 جهت پست

 بله

اطالعات از پرونده  استخراج

 دانشجو در فرم موجود در كامپيوتر

تايپ و پرينت ريز نمرات توسط 

 کارشناس

امضاء ريز نمرات توسط مديرامور آموزشی و الصاق 

 تصوير ريز نمرات

ارسال به دبيرخانه  محرمانه جهت  

 ثبت و پست

 بله

تا دانشجو فارغ 

 دالتصيل نشو

 ريزنمرات ارسال 

 .نميشود

آيا گواهي تسويه 

حساب صندوق رفاه و 

پايان طرح در پرونده 

 موجود است.

 

فرم فراغت از تحصيل 

ونده هست ) فارغ در پر

 ؟التحصيل شده است


