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  مقدمه
 که هر دوره شـاهد تحـوالت سـریعی در زمینـه هـای علمـی، فنـی، اطالعـات،                     در دنیایی 

باشیم، ضروری است که انسانها را برای ایـن تغییـرات آمـاده             ی می ارتباطات اقتصادی و اجتماع   
آموزش فرآیندی است که هدف اصلی آن تغییر در دانش، مهارتهـای علمـی و نگـرش                 . نمائیم

هـای آن را    هزینـه  ها قرار داد و   بنابراین آموزش نیروی انسانی را باید در راس برنامه        . افراد است 
اگر انسان را محور توسعه بدانیم، آموزش، زمینـه ایجـاد           .  نمود گذاری برای توسعه تلقی   سرمایه

آن خواهد بود زیرا که نتیجه آن تغییر رفتار و زندگی انسانها است بخـصوص در عـصر حاضـر                    
که کلیه جوامع بدنبال توسعه تکنولوژیک و فرهنگی هستند نقـش دانـشگاهها بـه عنـوان مرکـز             

بنابراین کیفیت آموزش به معیار اصـلی در        . گرددیانجام پژوهش و تولید دانش بیشتر آشکار م       
رقابت نامحسوس بین ملتها مبدل شده زیرا که نوع و کیفیـت محـصوالت تولیـدی و خـدمات،                   

ریزانـی اسـت کـه     گیری مـدیران و متفکـرین و برنامـه        متاثر از نحوه تفکر و طرز عمل و تصمیم        
یکی از حساسترین مراحل زندگی و جامعه در . باشندثمره آموزشهای سیستمهای دانشگاهی می   

دهـد و ایـن انتظـار را دارد کـه            آنان را در اختیـار دانـشگاهها قـرار مـی           ،یادگیری فرزندان خود  
مجموعه مذکور آنان را آنگونه تربیت نماید کـه هـم قـادر بـه فعالیـت در نظامهـای تولیـدی و                       

 مـسئولیت دانـشگاهها     . آن خدماتی بوده و هم قادر به پاسخگویی به نیازهای روزافزون و جدید           
پـذیرد کـه در واقـع فرآینـد مرکـزی           در تربیت نیروی انسانی در فرآیندی بدین شکل انجام می         

   .نظام آموزش عالی است
  
                         دانشجویان           →             آموزش         →      آموختگاندانش     
  

، پس از عبور از مرحلـه آمـوزش بـه صـورت     )اددرون د(در این فرآیند دانشجو به عنوان   
 هدف از این فرآیند تربیـت نیـروی انـسانی           .گردداز سیستم خارج می   ) برون داد (آموخته  دانش
  باشد و بهبود کیفیت آمـوزش نیـز در بهبـود عملکـرد همـین فرآینـد معنـی                  نیاز جامعه می   مورد
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بر فرآینـد را شـناخت و از عقایـد آنـان            یابد که برای ارتقاء آن باید تمامی عناصر تاثیرگذار          می
دانشجویان، اعـضاء هیـأت علمـی؛ مـسئولین دانـشگاه، کارکنـان آمـوزش، دانـش                 . بهره گرفت 

در . آموختگان، کارفرمایان و صاحبان مشاغل همگی به نوعی با آموزش عالی در ارتباط هستند            
ریـافتی از دانـشجویان     ریزان آموزشی با توجه به بازخوردهای د      یک نظام آموزشی خوب برنامه    

  رد اعـضاء هیـأت علمـی و کارکنـان آموزشـی و بـازنگری              کو دانش آموختگان و ارزیابی عمل     
آنچـه کـه امـروز      . نماینـد های آموزشی نسبت به اصالح و ارتقاء نظام آموزشی اقدام مـی           برنامه

ضـروری اسـت سیـستم      . هـای آموزشـی اسـت     موردنیاز است اطمینان از متناسـب بـودن برنامـه         
موزشی در تمامی سطوح بازنگری شده و به سمتی پیش رود که هماهنگ با سـاختار و تـامین                   آ

  .کننده نیازهای واقعی جامعه باشد
  

  میرمحمد جاللیدکتر 
  معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی گیالن
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 است، حال آنکه نیازهای جامعه با توجه به دگرگونیهای عصر حاضر در حال تغییر
توسعه زندگی انسان منوط به اصل آموزش . های سنتی خود را حفظ نموده است آموزش شیوه

های علمی نسلهای گذشته وانتقال آن به  یابی به تجربیات و اندیشه بوده و آموزش یعنی دست
ضروری است که یک برنامه آموزشی مدون و منسجم با نسلهای جدید و برای انجام این امر 

آنچه که امروز مورد نیاز است اطمینان از متناسب بودن . هداف آموزشی تدوین گرددا
توان از مدلهای قدیمی و یا همچون کشورهای در حال  های آموزشی است، دیگر نمی برنامه

ضروری است سیستم آموزشی در تمامی سطوح . های خارجی الگوبرداری کرد توسعه از نمونه
ش رود که هماهنگ با ساختار و تأمین کننده نیازهای واقعی جامعه بازنگری شده و به سمتی پی

باشد و در این راستا موفقیت سیستم آموزشی در گرو این است که اهداف آن به وضوح 
  . تعریف گردیده و آموزشها بر مبنای اهداف تعیین شده باشد

سانی مورد نیاز ای مسئولیت امر تربیت و تجهیز نیروی انسازمانهای آموزشی در هر جامعه
نظریه پردازان توسعه در کشورهای پیشرفته، توسعه را بدون توجه . سایر مراکز را بر عهده دارند

ریزی تعیین  یکی از معیارهای اساسی در برنامه. ریزیهای آموزشی غیر ممکن می دانند به برنامه
های اجتماعی، ریزیهای آموزشی منبعث از ارزش اهداف برنامه چارچوپ اهداف کلی آنهاست،

ریزان آموزشی این است که فعالیتهای از مهمترین وظایف برنامه .فرهنگی هر جامعه است
آموزشی در هر سطح را با توجه به نیازها، شرایط و امکانات موجود و با رعایت ارکان پنجگانه 

مانی ریزی نیز ز عمل و ارزشیابی طراحی نمایند و برنامه- وسایل- روش–هدف : ریزیبرنامه
ثمربخش و ضامن تامین منابع نظام آموزشی و احتیاجات جامعه خواهد بود که فعالیتی مستمر، 

ها بوده و زمان نیز در تعیین اهداف مدنظر  پذیر و قادر به انطباق با سایر برنامه جامع و انعطاف
 به میزان های کوتاه مدت، میان مدت، درازمدت در هماهنگی با هم و با توجه قرارگیرد و برنامه

توسعه همه جانبه در دراز مدت بدون وجود یک . تغییرات زمان در اهداف کلی بازتاب یابد
  .آموزشی مناسب و پویا فرضی پندار گرایانه خواهد بود  نظام
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هـای دانـش آموختگـان دانـشگاه،        نامـه ای جـامع از قـوانین و آئـین        نیاز به داشتن مجموعه   
 حوزه دانش آموختگان وجود داشته، ایجاب نمود که در سـال            خالءای که همواره در ارتباط با     

مجموعـه حاضـر دومـین چـاپ        .  اولین مجموعه مشتمل بر چهار فصل تهیه و تنظیم گردد          1387
باشد که ضـمن انجـام اصـالحات جدیـد سـعی گردیـده متناسـب بـا نیازهـای دانـش                      کتاب می 

تـر و فرعـی     بنـدیهای جزئـی    عنوان تر مطرح گردیده و با استفاده از      آموختگان مطالب کاربردی  
در خاتمـه بـا   . یابی سریع به نکات موردنظر برای خواننده بیشتر فراهم گردد  مطالب امکان دست  

امید به اینکه کتاب حاضر بتواند نقـش مـؤثری در آشـنایی دانـشجویان و دانـش آموختگـان بـا           
 آموختگـان کـه در      بخشی از ضوابط و مقررات آموزشی داشته باشد از همکاران واحـد دانـش             

تهیه این مجموعه تالش نمودند قدردانی نموده و همچنین از مساعدت ریاست محترم دانـشگاه               
ز معاونت محترم آموزشی جناب آقای دکتـر میرمحمـد جاللـی            ین جناب آقای دکتر بهبودی و      

  .نمائیمکه مشوق ما در تدوین این مجموعه بودند سپاسگزاری می
  

  زاده دکتر حمزه علی نجف
  مدیرامورآموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
   علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن

  
  



 17 ◄ اهآشنایی با واژه/ فصل اول  

  
  فصل اول

  
  

  :ها آشنایی با واژه
  

   دانشگاه علوم پزشکی
  دانشکده 
  آموزشکده 
  مؤسسه 
  گروه آموزشی 
  دوره 
  اداره آموزش 
  رشته  
  گرایش 
  دروس 
  استاد 
  دانش آموخته 
  تعهدات 
  سهمیه ثبت نامی و قبولی 
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 19 ◄ اهآشنایی با واژه/ فصل اول  

  : دانشگاه علوم پزشکی
ماتی که عالوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت ای است آموزشی و پژوهشی و خد موسسه

پژوهش و ارائه   های مختلف گروه پزشکی است به انجام آموزش، انسانی در رده  نیروی
نماید  خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع، عمل می

  .گردد شکده دیگر تشکیل میهر دانشگاه علوم پزشکی از دانشکده پزشکی و حداقل دو دان
  

  :دانشکده علوم پزشکی
 موسسه آموزشی، پژوهشی و خدماتی مستقلی است که عالوه بر وظیفه اصلی خود که    

های مختلف گروه پزشکی است به انجام آموزش، پژوهش و ارائه  تربیت نیروی انسانی در رده
  .نماید رکزنهایی ارجاع، عمل میخدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان م

  
  :آموزشکده در گروه پزشکی

های  های آموزشی در سطح کاردانی رشته  موسسه آموزش عالی است که از تجمع گروه
های گردد و امکانات و تجهیزات الزم برای ارائه آموزش رشته گروه پزشکی تشکیل می
  .تحصیلی در آن دایر است

  
  :موسسه

ک مفهوم عام است که به هریک از مراکز آموزش عالی و موسسه در آموزش عالی ی
پژوهشی که با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت تاسیس 

  .گردد شده باشد اطالق می
  

  :گروه آموزشی
دار آموزش و پژوهش و یا ارائه خدمات درمانی در ارتباط با یک رشته و یا یک    عهده

  .ثل گروه  فیزیولوژی، بهداشت، جراحیباشد م شاخه می
  

  :دوره
دوره تحصیلی مجموعه دروسی است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در یک رشته 

شود تا سرانجام به  که در چارچوب نظام خاص و در یک مدت زمان معین به دانشجو ارائه می
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 نظام آموزش های تحصیلی در دوره. دریافت یکی از مدارک مرسوم دانشگاهی منجر شود
  :گردد عالی علوم پزشکی ایران در مقاطع تحصیلی زیر ارائه می

فوق (ارشد  کارشناسی - ناپیوسته پیوسته و )لیسانس( کارشناسی-) فوق دیپلم(کاردانی 
) دستیاری( تخصصی بالینی –) Ph.D(دکتری تخصصی  - دکتری عمومی -ناپیوسته) لیسانس

   فوق تخصص –
  

  :اداره آموزش
ز اداره آموزش، یک واحد اداری دریک دانشکده یا دانشگاه  است که همه امور منظور ا

آوری جمع  متحانات،ابرگزاری  نویسی، انتخاب واحد، آموزش مربوط به دانشجویان از قبیل نام
  .نمرات و اعالم نتایج را برعهده دارد

  
  : رشته

لوم پایه، علوم انسانی، ع  علوم پزشکی،(یکی از شعب فرعی گروههای علمی 
است که از لحاظ موضوع کامالً مشخص و از دیگر موضوعات ) مهندسی، کشاورزی و هنر فنی

 دروس مشترک ،در دو رشته متمایز. انجامد متمایز بوده و حداقل به یک کارایی مشخص می
  .تجاوز نماید) بدون احتساب دروس عمومی( درصد کل واحدها 30نباید از 

  
  :گرایش

شود،   رشته که ناظر بر یک تخصص باشد گرایش نامیده می هر یک از شعب یک
 درصد 30 درصد کل واحدها کمتر و از 7اختالف دروس در دو گرایش از یک رشته نباید از 

  . تجاوز نماید) بدون احتساب دروس عمومی(کل واحدها 
  

  : دروس
تخصصی  پایه و(به دروس عمومی و اختصاصی  دروس دانشگاهی از لحاظ محتوی،

و مستقل و از جنبه لزوم یا عدم ) پیش نیاز(و از نظر ارتباط با یکدیگر به دروس پیوسته ) تهرش
به دروس نظری،  به دروس اجباری و اختیاری و از لحاظ نحوه تعلیم و تدریس، لزوم انتخاب،
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 عملی، کار آموزی، کارورزی و کار آموزی در عرصه تقسیم –نظری و عملی، نظری  عملی،
  .شود می
  
  :تاداس

هر عضو هیات علمی که مسئولیت تدریس دروس نظری یا عملی را برعهده دارد استاد    
  .شود نامیده می

  
  : دانش آموخته 

شود که برابر ضوابط اعالم شده جهت ادامه تحصیل   دانش آموخته به فردی اطالق می
اد مندرج در در مراکز آموزش عالی پذیرفته شده و دوره تحصیلی را بطور کامل و براساس مو

های آموزشی در مدت مجاز سنوات تحصیلی به پایان رسانده باشد، بدیهی است در  نامه آئین
رابطه با مقاطع تحصیلی که شرکت و قبولی در امتحانات نهایی پایان دوره و نیز نگارش، ارائه 
و دفاع از رساله پایان تحصیالت ضروری است مبنای فراغت از تحصیل طی مراحل فوق 

و تاریخ اتمام تحصیل نیز روزی است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد هد بود خوا
مربوطه به اداره آموزش دانشکده تحویل گردد و در مورد مقاطع تخصصی، در پایان دوره 

و نیز نگارش و دفاع ) بورد(و دانشنامه ) پره بورد( شرکت و قبولی در امتحانات گواهینامه
  .باشدبمنزله فارغ التحصیلی می)  تأخر زمانیبراساس(نامه پایان

  
  :تعهدات

 به استناد ماده یک قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی
مندی از بدلیل بهرهآموختگان مکلفند پس از اتمام تحصیل  مصوب شورای انقالب، کلیه دانش

ها و مناطق مورد نیاز کشور  ر رشتهبه تناسب مدت تحصیالت خود دمزایای آموزش رایگان 
و سایر تعهداتی که  )تعهدات آموزش رایگان( خدمت نمایند، با توجه به تعهدات یاد شده

های  جهت ورود به دوره( گردد آموختگان اخذ می از دانش) بصورت خاص(حسب مورد 
جام یا دانش آموختگان علوم پزشکی قبل از ان...) های تخصصی و  کارشناسی ارشد و دوره

  .مجاز به اخذ دانشنامه و ریز نمرات نخواهند بود خرید تعهدات فوق،
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ای که در آزمون  تعهدات عام تمامی دانش آموختگان براساس سهمیه،برابر مقررات
  .شودگردد که تعهدات آموزش رایگان نامیده میشوند مشخص میسراسری پذیرفته می

  
  : ثبت نامی و قبولیسهمیه

باتوجه به محل (ته شدگان آزمون سراسری دارای سهمیه ثبت نامی هر یک از پذیرف
و سهمیه قبولی ) تحصیل سه سال آخر دبیرستان و یا سال پیش دانشگاهی و دو سال ماقبل آن

  .باشد میقبولید و تمامی تعهدات مبتنی بر سهمیه نباششخص میم
 از ظرفیت مربوط به سهمیه ثبت نامی در اکثر موارد مشابه است بدین معنی که داوطلب

سهمیه ثبت نامی خود برای قبولی استفاده کرده مگر در مواردی که ظرفیت ثبت نامی داوطلب 
ها که ظرفیت آن پر نشده ش نمرات قبولیش در یکی دیگر از سهمیهسنج پس از کهپر شده 

  .شودپذیرفته می
محاسبه میزان تعهدات که مالک (ترین موارد تفاوت سهمیه ثبت نامی با سهمیه قبولی عمده

  )باشدسهمیه قبولی می
  سالپذیرفته شدگان که این گروه ) مناطق محروم(شدگان با سهمیه قبولی  پذیرفته–الف 

 های سازمان در لیست) 12 و 10( کنکور سراسری و دارای سهمیه قبولی با کد 65 – 66
  .دنباشمی شسنج
  ) منفک از سهمیه مناطقآزاد% 20( دارندگان سهمیه قبولی با کد صفر –ب 
  ) 4 و 6کد (ولی دارای سهمیه قبولی  3 و 2شدگان با سهمیه ثبت نامی   پذیرفته-ج 
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  دومفصل 
  
  

  
  :آموختگانمهمترین وظایف اداره دانش

 آموختگان به مرکز دانشفراغت از تحصیل  اعالم 
  وزارت بهداشت خدمات آموزشی

  صدور گواهی معرفی به طرح نیروی انسانی
  صدور گواهی موقت تحصیلی

صدور گواهی برای شرکت در آزمونهای ناپیوسته 
  مقاطع باالتر تحصیلی

آموختگانی که در مقاطع باالتر  هی دانش ارسال گوا
  اند تحصیلی پذیرفته شده

آموختگان مشمول به حوزه وظیفه  معرفی دانش
  عمومی

  آموختگانصدور تاییدیه تحصیلی برای دانش
  آموختگانصدور مجوز تحویل مدارک برای دانش

  های تحصیلی  تنظیم و نگه داری دانشنامه 
 ی و تحصیلی دانشمشخصات فردای رایانه ثبت 

 آموختگان
  
  
  



  آموختگان دانشگاه علوم پزشکی گیالن مجموعه قوانین اداره دانش  ►  24

 
 

  
  



 25 ◄  آموختگانمهمترین وظایف اداره دانش/ فصل دوم

  آموختگانآشنایی اجمالی با مهمترین وظایف  اداره دانش
در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه آموختگان  ارائه خدمات آموزشی به تمامی دانش

  :باشد آموختگان میبشرح زیر بر عهده اداره دانش
 وزارت خدمات آموزشیدانشگاه به مرکز آموختگان  دانشاعالم فراغت از تحصیل  -

پس از اطمینان از صحت محتویات پرونده و واحدهای گذرانده شده طبق سرفصلهای بهداشت 
  .ریزی مصوب شورایعالی برنامه

  .آموختگان صدور گواهی تائیدیه جهت معرفی به طرح نیروی انسانی دانش-

  .آموختگان واجد شرایط صدور گواهی موقت  تحصیلی جهت دانش-

آموختگان جهت شرکت در آزمونهای ناپیوسته مقاطع   گواهی تحصیلی برای دانش صدور-
  .باالتر تحصیلی

اند به  پذیرفته شده آموختگانی که در مقاطع تحصیلی باالتر  ارسال مدارک تحصیلی دانش-
  .های موجودهای ذیربط بر اساس ضوابط و دستورالعملدانشگاه

  .زه وظیفه عمومیآموختگان مشمول به حو  معرفی دانش-
  .آموختگان بر اساس اعالم رسمی مراکز متقاضی  صدور تائیدیه تحصیلی جهت دانش-

آموختگانی که تعهدات قانونی خود را به اتمام   صدور مجوز تحویل مدارک برای دانش- 
  .اند رسانده یا اقدام به خرید آن نموده

  .گانآموختهای تحصیلی دانش داری دانشنامه  تنظیم و نگه-

  . و رایانهآموختگان در دفاتر خاص ثبت مشخصات فردی و تحصیلی دانش-
  

 خدمات آموزشیآموختگان دانشگاه به مرکز دانشاعالم فراغت از تحصیل 
 وزارت بهداشت

  های تابعه به حوزه امور آموزشی دانشگاه  نامه فراغت از تحصیل دانشجویان از دانشکده
های تحصیلی فرد از نظر درستی و صحت مندرجات  یه کارنامهارسال گردیده و بدنبال آن کل

های آموزشی، مورد بررسی قرار گرفته و نواقص و موارد مغایرت برطرف  نامهمبتنی بر آئین
واحدهای تابعه دانشگاه مراتب اتمام  از تسویه حساب کامل دانشجو باگردد و پس می

  .گردد  وزارت بهداشت اعالم میموزشیخدمات آآموخته بطور رسمی به مرکز  تحصیالت دانش
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 آموختگانصدور تاییدیه جهت معرفی به طرح نیروی انسانی دانش
های پزشکی و  آموختگان گروه تاریخ برقراری الیحه طرح نیروی انسانی برای دانش

آموختگان بعد از تاریخ یاد شده ملزم به معرفی خود   بوده که کلیه دانش24/9/58پیراپزشکی 
اند، تا اینکه از  مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت جهت گذراندن دوره مذکور بودهبه دفتر 
، 33245 بدنبال سیاست تمرکززدایی در وزارت بهداشت طی بخشنامه شماره 10/3/83مورخه

 ها به دانشگاهها واگذارنامه شروع خدمات طرح نیروی انسانی و صدور معافیتصدور معرفی
اند با   قادر بوده1/4/83ن گروههای پزشکی و پیراپزشکی بعد از تاریخ آموختگا دانش گردید و

نامه شروع خدمات برای محدوده مراجعه به یکی از دانشگاههای علوم پزشکی، معرفی
  .جغرافیایی همان دانشگاه را دریافت نمایند

  ».تآموختگان در فصلهای بعد توضیح داده شده اس در ارتباط با طرح نیروی انسانی دانش«
  
  

 آموختگان واجد شرایط صدور گواهینامه موقت تحصیلی جهت دانش
های پزشکی بدنبال  آموختگان گروه دستورالعمل صدور گواهینامه موقت جهت دانش

 به کلیه 1/8/83 وزارت بهداشت و جهت اجرا از تاریخ 11/7/83 مورخ 659/102نامه شماره 
  دستورالعمل مذکور ارائه گواهینامه بهدر . دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابالغ گردید

و وضعیت ) اتمام یا معاف(آموختگان منوط به روشن شدن وضعیت طرح نیروی انسانی دانش
) برای آقایان(و نیز وضعیت خدمت نظام ) تسویه حساب یا تقسیط(بدهی به صندوقهای رفاه 

  .اعالم گردیده است
  » .صلهای بعد توضیح داده شده استدر رابطه با صدور گواهینامه موقت تحصیلی در ف«

  
آموختگان، جهت صدور گواهی تحصیلی برای دانشجویان ترم آخر و دانش

  شرکت در آزمونهای ناپیوسته مقاطع باالتر تحصیلی
دانشجویان ترم آخر تحصیلی در صورت تمایل به شرکت در آزمونهای ناپیوسته مقاطع 

 31/6( انشکده مبنی براتمام تحصیالت حداکثر تانامه از د باالتر ضمن دریافت معرفی تحصیلی 
آموختگانی که تا آن موقع اقدام به معرفی خود جهت انجام طرح نیروی و نیز دانش) 30/11یا 
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توانند به حوزه  جهت اخذ گواهی مذکور می انسانی ننموده و یا از انجام آن معاف گردیده اند،
  .امور آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند

معرفی نامه از محل انجام آن و ارسال  آموختگان با ابالغ معرفی به طرح و یانشسایر دا
  .توانند در آزمونهای مذکور شرکت نمایندآن همراه با فرمهای ثبت نامی می

شایان ذکر است بر طبق دستورالعملهای موجود برای مشمولین خدمت نظام وظیفه تا 
صادر نخواهد شد و اطالعات ارسالی از آموزش پایان آن هیچگونه گواهی و تائیدیه تحصیلی 

  .نماید آموخته کفایت میتحصیل به حوزه نظام وظیفه جهت شناسایی دانش دانشگاه محل
  

آموختگانی که در مقاطع باالتر تحصیلی پذیرفته ارسال مدارک تحصیلی دانش
 اند به دانشگاههای متقاضی شده

آموخته این دانشگاه نام دانشنامه از دانشگاه محل تحصیل مبنی بر پذیرش و ثبتدریافت
ریز نمرات نامبرده،  در رشته و مقطع تحصیلی جدید و لزوم ارسال گواهی فراغت از تحصیل و

آموخته و وضعیت طرح نیروی انسانی و صندوقهای که متعاقباً پس از بررسی تعهدات دانش
  .، پاسخ الزم تنظیم و ارسال خواهد گردید) آموزشی درخواست کنندهمرکز(رفاه دانشجویی و 

در این زمینه بطور کاملتری در بخش صدور گواهی فراغت از تحصیل توضیح داده «
  »شده است

  
  آموختگان صدور تأییدیه تحصیلی جهت دانش

مور با توجه به سیاستهای وزارت بهداشت مبنی بر تمرکز زدایی و واگذاری انجام برخی ا
 مورخ 140721 طی نامه شماره 1/10/82اجرایی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور، از تاریخ 

پزشکی  آموختگان به دانشگاههای علوم  اختیار صدور تائیدیه تحصیلی برای دانش7/9/82
  .کشور واگذار گردید

ای با  هماهنگی تعهدات خاص و تعهدات منطقهشرط اصلی صدور تائیدیه  تحصیلی، 
 بشرح مدارک مورد نیاز برای صدور تائیدیه تحصیلیو آموخته بوده انشد   بکارگیریمحل
  :باشد می زیر
  دریافت فرم درخواست تائیدیه تحصیلی از مبادی ذیربطـ  
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 تصویر گواهی پایان یا معافی از طرح نیروی انسانی ـ  

  . طرح باشدداشتن ابالغ طرح برای مواردی که درخواست تائیدیه جهت محل انجامـ  
 )برای آقایان(تصویر کارت وضعیت خدمت نظام ـ  

 ) تسویه حساب یا تقسیط( تصویر وضعیت بدهی به صندوقهای رفاه دانشجویی ـ  

آموختگان بطور کاملتری در فصلهای بعد در ارتباط با صدور تائیدیه  تحصیلی برای دانش«
  »توضیح داده شده است 

  
  آموختگان  جهت دانشصدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی

در راستای  سیاستهای کالن وزارت بهداشت مبنی بر تمرکز زدایی و تفویض برخی امور 
 کلیه امور مربوط به 1/2/82پزشکی کشور،  در ابتدا از تاریخ  اجرایی به  دانشگاههای علوم

ای ه آموختگان علوم پزشکی دوره صدور مجوز تحویل دانشنامه و ریز نمرات در مورد دانش
نامه شماره  های تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته طی شبانه در کلیه رشته

پزشکی کشور واگذار   وزارت بهداشت، به دانشگاههای علوم 14/12/82 مورخ 191523
بدنبال بخشنامه شماره   15/3/84گردید و در ادامه در جهت استمرار حرکت مذکور از تاریخ 

 )فاقد تعهد خاص(آموختگان   همان مرکز، مجوز تحویل مدارک دانش1/2/84 مورخ 17560
   صدور مجوز تحویل مدارک20084 بخشنامه شماره ر پی د27/1/87و از تاریخ 

ها و مقاطع تحصیلی به دانشگاههای علوم کلیه رشته) دارای سند محضری(آموختگان دانش
  .پزشکی کشور واگذار گردید

  
  

  :ای صدور مجوزمدارک مورد نیاز بر
  )اتمام یا معاف(اصل مدرک طرح نیروی انسانی ـ 
 اصل تسویه حساب با صندوقهای رفاه دانشجوییـ 

 اصل کارت پایان یا معافی از خدمت نظام وظیفه برای آقایان ـ 

 های پروانه داراصل پروانه دائم برای رشتهـ 

 اخل کشور اصل گواهی انجام کار بعد از تاریخ فراغت از تحصیل در دـ 
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  آموختگان دو یا چند مقطعیاصل دانشنامه مقطع تحصیلی قبلی دانشگاهی برای دانشـ 
آموختگان مقطع تخصص پزشکی اصل گواهی پایان خدمت مورد تعهد دانشـ 

  )تعهدات ضریب کا(
مقطع تخصص باتمام ) ضریب کا(اصل گواهی انجام کار که باستناد آن تعهدات ـ 

  ریخ آغاز و پایان ضریب کارسیده باشد با ذکر تا
آموختگان بنحو کاملتری در فصلهای بعد در ارتباط با مجوز تحویل مدارک برای دانش«

  ».توضیح داده شده است
  

  آموختگان مشمول به حوزه وظیفه عمومی معرفی دانش
  :باشدآموختگان در ارتباط با خدمت نظام وظیفه بشرح زیر میفعالیت عمده اداره دانش

مشمول به حوزه وظیفه عمومی پس آموختگان نامه اتمام تحصیالت دانشعرفیصدور م
 و لغو بهداشتآموخته به مرکز امور دانشجویی وزارت از اعالم مراتب انجام تحصیالت دانش

  .معافیت تحصیلی صادر شده
  

  آموختگان های تحصیلی دانشتنظیم و نگهداری دانشنامه
 آموخته به مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت، پس از اعالم اتمام تحصیالت دانش

های مربوطه جهت امضاء  به دانشکده آموختگان نگارش و نویس واصل دانشنامه دانش پیش
ریاست دانشکده ارسال و پس از امضاء در مرحله بعد همان مدارک جهت امضاء ریاست 

اع مجدد به امور آموزش، های امضاء شده پس از ارج گردد و کلیه دانشنامه دانشگاه ارسال می
  .گردندداری میثبت و مهرگردیده و در مکانهای تعیین شده  حفظ و نگه

  
  و رایانهآموختگان در دفاتر خاص ثبت مشخصات  فردی و تحصیلی دانش

های تنظیم شده   آموختگان و نیز دانشنامه مشخصات کامل فردی و تحصیلی کلیه دانش
نشکده مربوطه در دفاتر خاصی ثبت گردیده و  پس از براساس رشته و مقطع تحصیلی و دا

و شماره مذکور آموخته، شماره و تاریخ مجوز دریافت مجوز تحویل مدارک توسط دانش
های واریزی به حساب درآمدهای وزارت بهداشت و تاریخ تحویل مدارک نیز در آن قید فیش
  .گردده منتقل میگردد و در نهایت به جهت دسترسی سریع، اطالعات به رایان می
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  سومفصل 
  
  

  
  :دستورالعملها

   صدور تائیدیه معرفی به طرح نیروی انسانی

   خدمت وظیفه عمومی

    صدور گواهینامه موقت تحصیلی

  )المثنی( صدور گواهینامه، دانشنامه و ریزنمرات 

   صدور گواهی فراغت از تحصیل

  صدور تائیدیه تحصیلی

   صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی
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 رالعمل صدور تائیدیه برای انجام طرح نیروی انسانیدستو
  آموختگان دانش

  
  ی انسانی وتعریف طرح نیر

 کلیه افراد .باشد همان خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان می،طرح
  که در داخل یا خارج از کشور)گروه پزشکی(لم و باالتر پدیایرانی با تحصیالت فوق

باید گردد میند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت مورد نیاز اعالم میاالتحصیل شده غفار
 ماه اول پس از فراغت از تحصیل در مناطق مورد نیاز کشور خدمت نمایند 24حداکثر مدت 

  )باشد ماه می12مدت خدمت در مقطع کاردانی (
  اجرای غیرمتمرکز قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان موضوع بخشنامه شماره 

  ∗:  دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت و درمان24/3/83الف مورخ /11045
 گروه پزشکی و پیراپزشکی مشمول قانون خدمت پزشکان و آموختگاندانش

شوند قادر خواهند بود با مراجعه به التحصیل میفارغ 1/4/83بعداز تاریخ پیراپزشکان که 
هداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، یکی از دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات ب

مرجع ( .دریافت نمایند برای محدوده جغرافیائی همان دانشگاه نامه شروع خدماتمعرفی
کماکان دفتر مدیریت  1/4/83قبل از  التحصیالنصدور معرفینامه شروع خدمات برای فارغ

   .)بود  درمان وآموزش پزشکی خواهد،منابع انسانی وزارت بهداشت
در   1/4/83بعداز تاریخ  آموختگان گروه پزشکی و پیراپزشکی که  کلیه دانشناًضم

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت یکی از دانشگاه
 التحصیل شده و به استناد قوانین و مقررات جاری از انجام خدمات موضوع قانون مذکور فارغ
د بود با مراجعــه به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی باشند، قادر خواهن می معاف
مرجع صدور گواهی ( گواهی معافیت از انجام خدمات دریافت نمایند محل تحصیل درمانی

                                                                                                       
  .  دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت و درمان24/3/83الف مورخ  /11045بخشنامه شماره  ∗
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 دانشگاههای آزاد و سایر التحصیالن نیز فارغ و 1/4/83قبل از  التحصیالنمعافیت برای فارغ
به وزارت بهداشت کماکان دفتر مدیریت   هدانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر وابست

  .)منابع انسانی وزارت بهداشت خواهد بود
کاهش حجم عملیات اجرائی در  با عنایت به تمرکز زدائی و تفویض امور اجرایی و

صدور :  مقرر گردید1/9/83الف مورخ /25083/7وزارت بهداشت بر طبق بخشنامه شماره 
 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان برای گواهی معافیت از انجام خدمات موضوع
التحصیالن قادر خواهند بود بدون نیاز به ارائه گروههای ذیل حذف گردیده و این فارغ

گواهی معافیت و در چهارچوب قوانین و مقررات جاری نسبت به انجام امور اجرائی 
رت نظام مربوطه مانند اخذ ریزنمرات و دانشنامه تحصیلی، پروانه دائم  پزشکی، کا

  ∗.اقدام نمایند... پزشکی، استخدام و 
  

 از صدور 1/9/83الف مورخ /25083/7هایی که بر طبق بخشنامه شماره  گروه
  اندگواهی معافیت از انجام خدمت حذف گردیده

هایی که بعنوان مازاد بر نیاز وزارت بهداشت  از انجام  التحصیالن رشته فارغ-1
  . باشند  میخدمات موضوع قانون مذکور معاف

  :تحصیلی عبارتند از  های این رشته
 گفتار – فیزیوتراپی – کاردرمانی – بینائی سنجی – شنوائی سنجی – تغذیه - ∗∗مامایی
 –  آمار حیاتی - مدیریت خدمات بهداشتی درمانی– ضبط آمار و مدارک پزشکی–درمانی

 –اقتصاد بهداشت –غذایی علوم و صنایع - خدمات اجتماعی و مددکاری –روانشناسی بالینی 
های مختلف بهداشتی  رشته– اندام مصنوعی – پروتز دندان – رادیوتراپی –مهندسی پزشکی

، بهداشت خانواده، بهداشت عمومی، ای بهداشت حرفه، بهداشت محیط، بهداشت مدارس(
 –ن دندا  بهداشتکار دهان و– پرستاری دندانپزشکی –کتابداری پزشکی  _) مبارزه با بیماریها

                                                                                                       
  .  دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت1/9/83الف مورخ  /25083/7بخشنامه شماره  ∗
 بر نیاز  از انجام آموختگان رشته مامایی بعنوان مازاد  دانش8/9/84الف مورخ /13821/7 برطبق دستورالعمل شماره  ∗∗

  .خدمات موضوع قانون معاف گردیدند
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مقاطع دکتری و باالتر منوط به (های علوم پایه پزشکی تا مقطع دکتری التحصیالن رشته فارغ
  .)باشنداظهار نظر دفتر مدیریت منابع انسانی می

  
 مشموالنی که خدمات موضوع قانون را در یک مقطع انجام داده و گواهی پایان -2

  .اندخدمت دریافت داشته
اند مشمول این  از معافیت برخوردار گردیده ی در مقاطع قبلی،کسانیکه به دالیل: تذکر مهم

وزارت التحصیالن نیاز به اظهار نظر دفتر مدیریت منابع انسانی امتیاز نبوده و این گروه از فارغ
  .در مقاطع بعدی خواهند داشتبهداشت 

  
  .باشندهای پروانه داری که دارای پروانه دائم پزشکی می آموختگان رشته دانش-3

  :شایان ذکر است
هائی که به عنوان مازاد بر نیاز وزارت بهداشت از انجام خدمات  آموختگان رشتهدانش -1

باشند جهت دریافت گواهــی موقت،  موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان معاف می
اهی یا مجوز تحویل دانشنامه و ریزنمرات، نیازی به ارائه نامه گو تائیدیه فراغت از تحصیل و
  .معافیت از انجام طرح  ندارند

های پروانه دار مورد نیاز طرح نیروی انسانی  مشروط بر آنکه دارای آموختگان رشتهدانش -2
دریافت تائیدیه تحصیلی یا   جهت پروانه دائم رشته مربوطه باشند با ارائه پروانه دائم خود،

  .واهی انجام طرح ندارندمجوز تحویل دانشنامه و ریزنمرات، نیاز به ارائه نامه گ
های مورد نیاز وزارت بهداشت که کماکان نیازمند ارائه گواهی هستند رشته: تذکر

  :عبارتنداز
  های مربوطه داروسازی و تخصص– دندانپزشکی –پزشکی ) الف
 علوم آزمایشگاهی و علوم پایه پزشکی – رادیولوژی – هوشبری – اتاق عمل –پرستاری  )ب

   باالتردر مقاطع دکتری و
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  انسانی  نیرویح گواهی انجام یا معاف از طرصدورمراجع ذیصالح جهت 
  ∗های موردنیازرشته

گواهی انجام خدمت طرح نیروی انسانی از مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی وزارت 
بهداشت یا دانشگاههای علوم پزشکی محل انجام خدمت و گواهی معافیت از خدمت طرح 

 که با سهمیه ایهآموختندانپزشکان دانش برخی موارد خاص مانند د بجزنیروی انسانی
آموختگان انتقالی خارج از کشوری که با اند و دانشبهداشتکاران دهان و دندان پذیرفته شده

صرفاً از مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی وزارت که  کنندپرداخت شهریه تحصیل می
ا از دانشگاههای علوم پزشکی استانهای مربوطه صادر ه بقیۀ رشته.گرددبهداشت صادر می

  .گردند می
  

نامه اجرایی قانون پزشکان و پیراپزشکان   اعضاء کمیسیون آئین14/8/84مصوبات مورخ
  6/9/1384 –الف /215978/7موضوع دستورالعمل شماره 

ز شناخته  گروههای زیر مازاد برنیا1/9/83الف مورخ /25083/7پیرو دستورالعمل شماره  )الف
 لیکن اخذ گواهی معافیت برای این گردندشده و از انجام خدمات موضوع قانون معاف می

  .باشدآموختگان الزامی و مرجع صدور آن دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت میدانش
های مختلف مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به شرط آموختگان رشتهدانش -1

 ماه خدمت 6ی از نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی مبنی بر انجام ارائه گواه
  .های جنگ تحمیلیداوطلبانه بسیجی در جبهه

ی مسلح با ارائه حکم استخدامی هاکارمندان رسمی و پیمانی دولت و کادر ثابت نیرو-2
  .رسمی و معرفینامه معتبر از محل کار

مصوب ...  تسهیالت اعطائی به استعدادهای درخشان نامهمشمولین سطح اول آیین -3
  . شورای هدایت استعدادهای درخشان 8/10/83

اند بدون نیاز به  شدهالتحصیل فارغ1/9/80قبل از  مشمول قانون مذکور که بانوان متاهل
                                                                                                       

    دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت 24/7/85الف  مورخ /4503/7دستورالعمل شماره  ∗
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ارائه نامه عدم نیاز از دانشگاه علوم پزشکی محل سکونت، بعنوان مازاد بر نیاز وزارت بهداشت 
  .باشندز انجام خدمات موضوع این قانون معاف میا

 مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که همسر ایشان فوت بانوان متاهلکلیه 
اند  بعنوان مازاد بر نیاز وزارت بهداشت، از انجام خدمات موضوع این قانون معاف  نموده
  ∗. باشند می
های پزشکی،  التحصیل رشته رخشان فارغاستعدادهای دطرح نیروی انسانی خدمات انجام ) ب

در  ... **دندانپزشکی و داروسازی موضوع آیین نامه تسهیالت اعطائی به استعدادهای درخشان
سازمانها و مراکز آموزشی، پژوهشی یا مدیریتی وابسته به وزارت بهداشت یا دانشگاهها و 

 تهران، تبریز،(رهای های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقر در شه دانشکده
  .باشد میاختیاری) اصفهان، شیراز و مشهد
 ذکور ماده یک قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ، پزشکان عمومی4با توجه به مفاد تبصره

  . مند گردندتوانند از امتیاز فوق بهره در سال دوم خدمات میمنحصراً
                                                                                                       

   دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت29/1/85الف مورخ /22464/7  بخشنامه شماره  ∗
  :نامه عبارتند از  دانشجویان موضوع این آئین28/12/87آ مورخ /535384 براساس بخشنامه شماره ∗∗

بـا معرفـی     (500 برگزیدگان آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی با کسب رتبه کشوری مـساوی و کمتـر از                   -الف
  )سازمان سنجش آموزش کشور

خانـه المپیـاد علمـی وزارت     دارندگان مدال طال، نقره و برنز کشوری از المپیادهای علوم پزشکی کشور بـا معرفـی دبیر                 -ب
  بهداشت

های اول انفرادی کشوری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور بـا معرفـی دبیرخانـه المپیـاد علمـی وزارت                        رتبه -ج
  بهداشت

  المللی دانشجویی در زمینه علوم پزشکی با تائید وزارت بهداشت  دارندگان مدال طال از المپیادهای بین-د
در زمینه علوم (های خوارزمی و جوان خوارزمی  های اول تا سوم نهایی جشنواره رازی و جشنواره حائز رتبههـ ـ برگزیدگان  

  های مربوطه های مورد تائید وزارت بهداشت با معرفی دبیرخانه و سایر جشنواره) پزشکی
  آوری وزارت بهداشت فن مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تائید سازمان تحقیقات و –و 
   دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی با معرفی نهاد ذیربط-ز
شدگان برتر کشوری در هر یک از آزمونهای متمرکز جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی،  پذیرفته% 5/2 -ح

حداکثر تا سقف چهـل نفـر در هـر    حداقل سه نفر و (جامع پیش کارورزی پزشکی، پذیرش دستیار پزشکی و د ندانپزشکی  
  )آزمون

  Ph.Dهای تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد و  های ورودی دوره شدگان در آزمون های برتر پذیرفته  رتبه-ط
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شناسائی خواهند در سه سطح یل استعدادهای درخشان موضوع این مصوبه با ارائه مدارک ذ
 دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت 28/9/84الف مورخ /14893/7موضوع بخشنامه شماره  (:شد

  )بهداشت
  

  :سطح اول
و  کامپیوتر شیمی،  کشوری ازالمپیادهای ریاضیات، نجوم، فیزیک،یطال برندگان مدال -1

  . وزارت آموزش و پرورش زیست شناسی به تایید
  .کنکور سراسری گروه تجربی به تایید سازمان سنجش آموزش کشوردهم  اول تا نفرات -2
های علمی و صنعتی در زمینه  افراد دارای ابداع یا اختراع ثبت شده در سازمان پژوهش -3

  .فناوری وزارت بهداشت، رسیده باشد پزشکی که به تاییدمعاونت تحقیقات و
پیش  پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی یا پایهعلوم  آزمونهای جامع سومنفرات اول تا  -4

 پزشکی و دندانپزشکی که به تایید معاونت آموزشی ورودی دستیاری تخصصی و کارورزی
  .وزارت بهداشت رسیده باشد

  
  :سطح دوم

   کامپیوتر و ، نجوم، شیمی، فیزیک، المپیادهای کشوری ریاضیات از برندگان مدال نقره-1
  رت آموزش و پرورشسی به تائید وزاشنازیست

به تائید سازمان سنجش آموزش  نفرات یازدهم تا بیستم کنکور سراسری گروه علوم تجربی -2
  کشور

  های مرتبط با علوم پزشکی برگزیدگان کشوری جشنواره خوارزمی در زمینه-3
   دانشجویان برگزیده در جشنواره رازی-4
، دندانپزشکی،  پایه پزشکیجامع علومهای کشوری  نفرات چهارم تا هفتم آزمون-5

  . پزشکی و دندانپزشکیدستیاری تخصصی و ورودی پیش کارورزیو داروسازی 
  

  :سطح سوم
 برندگان مدال برنز از المپیادهای کشوری ریاضیات، فیزیک، شیمی، نجوم، کامپیوتر و -1

  سی به تائید وزارت آموزش و پرورششنازیست
به تائید سازمان سنجش راسری گروه علوم تجربی ام کنکور س نفرات بیست و یکم تا سی-2
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  آموزش کشور
 و دندانپزشکی و داروسازی جامع علوم پایه پزشکی نفرات هشتم تا دهم آزمونهای کشوری -3
  زشکیپ پزشکی و دنداندستیاری تخصصی و ورودی پیش کارورزیو 
نفر در آزمون یش از بیست  به شرط شرکت بph.Dهای کارشناسی ارشد و  نفر اول آزمون-4

  آن رشته
التحصیالن رشته پزشکی و دندانپزشکی با رعایت شرایط ذیل اجازه دارند در آزمون فارغ )ج

  :دستیاری شرکت نمایند
 ماه بعد از تاریخ فراغت از تحصیل شروع شده 3حداکثر  خدمات مشمول موضوع قانون، -1

  .باشد
  .جم و محروم تر انجام گیردخدمات مشمول، در مناطق با ضریب محرومیت چهار پن -2
  .در صورت قبولی در آزمون، خدمت مشمول تا زمان شروع دوره دستیاری تداوم یابد -3
 3 و 2توانند در آزمون بعدی شرکت نمایند که شرایط درصورت عدم قبولی به شرطی می -4

  .را تا آزمون بعدی رعایت نمایند) ج(بند 
» ...تسهیالت اعطائی به استعدادهای درخشان و « مشمولین سطوح دوم وسوم آئین نامه -5

عالوه بر برخورداری از امتیاز فوق اجازه دارند فقط یکبار و در دوره کارورزی در آزمون 
  .   دستیاری شرکت نمایند
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 های  ای از مقررات خدمت وظیفه عمومی و دستورالعمل چکیده

 ∗مربوطه
  
  

  سن مشمولیت
 سالگی 19وردین ماه سالی که طی آن سال وارد سن هر فرد ذکور ایرانی از اول فر

  .شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد می
  

  سال احضار
سال احضار به . شوند  سالگی می19سالی است که طی آن سال افراد ذکور وارد سن 

  :باشد صورت  زیر می
 18+سال تولد =سال احضار 

  18+1367=1385:      مثال
  

  سال اعزام
ی که طی آن سال انجام خدمت دوره ضرورت بالمانع تشخیص داده شده و افراد سال

  :باشد سال اعزام به صورت زیر می. شوندذکور به خدمت اعزام می
  19+ سال تولد =سال اعزام

  19+1367=1386:      مثال
  
  

                                                                                                       
  .1385  جزوه آشنایی با مقررات خدمت وظیفه عمومی، معاونت قوانین و مقررات سازمان وظیفه عمومی ناجا ـ پائیز  ∗
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  :زمان اعزام مشموالن باالتر از دیپلم
التحصیل شده باشند از داخل کشور فارغمشموالنی که در مقاطع فوق دیپلم و باالتر در 

زمان اعزام این قبیل . تاریخ فراغت از تحصیل شش ماه مهلت دارند تا خود را معرفی نمایند
  :مشموالن با توجه به میزان تحصیالت به شرح ذیل است

 موعد اعزام مدرک تحصیلی

 ...)یکم تیر و  شت،یکم اردیبه(اول ماههای زوج   دکتری- فوق لیسانس– لیسانس –فوق دیپلم 

  
  معافیت تحصیلی دانشجویان

دانشگاهی غیرغایب که طبق مقررات وزارت علوم،  التحصیل دیپلم و پیش مشموالن فارغ
انشگاهها و د وزارت بهداشت، درمان و دانشگاه آزاد در یکی از -تحقیقات و فناوری 

ذیرفته شوند تا پایان سقف ها و دانشگاه مذکور پ موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارتخانه
  .تعیین شده دوره تحصیلی از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود

مدت تحصیل دانشجویان در هر مقطع تحصیلی با توجه به سقف مجاز تحصیل و استفاده 
  :باشداز معافیت تحصیلی به شرح ذیل می

حداکثرمدت مجاز برای  مقطع تحصیلی ردیف
 تحصیل به سال

  3  کاردانی 1
  3  کارشناسی  ناپیوسته 2
  3  کارشناسی ارشد ناپیوسته 3
  5  دکتری ناپیوسته 4
  6  کارشناسی پیوسته 5
  8  کارشناسی ارشد پیوسته 6
  8  دکتری پزشکی 7

  
به موجب ابالغیه مذکور دانشجویانی که بیش از سقف مجاز، به تحصیل خود ادامه دهند 

  .غایب شناخته خواهند شد
حصیلی برای هر مقطع تحصیلی یکبار و حداکثر تا اخذ مدرک تحصیلی معافیت ت: 1تذکر
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  .شوددکتری صادر می
 ماه 6 فراغت از تحصیل، مدت پس از باالتر دیپلم و التحصیل فوقمشموالن فارغ :2تذکر

  .معرفی نموده تا غایب شناخته نشوند را خود فرصت دارند
 تحصیلی باالتر را دارند باید ظرف مشموالن فوق که قصد ادامه تحصیل در مقاطع :3تذکر
در صورت   ماه پس از تاریخ فراغت از تحصیل در آزمون مقطع باالتر شرکت نمایند و6مدت 

  .قبولی در آزمون و عدم غیبت، مجاز به ادامه تحصیل خواهند بود
  .غیبت مشموالن، مانع برخورداری آنان از معافیت تحصیلی خواهد بود: 4تذکر 
باید ظرف مدت چهار ماه مدارک خود  اند انی که از تحصیل انصراف دادهدانشجوی :5تذکر

  . جهت اعزام به خدمت به سازمان وظیفه عمومی ارسال نمایند را
  

  آموختگان پسر مشمول به حوزه وظیفه عمومیمعرفی دانش
نامه   نظام وظیفه، صدور معرفیخدمتآموختگان در ارتباط با فعالیت عمده اداره دانش

آموختگان مشمول به حوزه وظیفه عمومی پس از اعالم مراتب اتمام  تحصیالت دانشاتمام
آموخته به مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت و لغو معافیت تحصیلی تحصیالت دانش
  .باشدصادر شده می
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  آموختگان گروه دستورالعمل صدور گواهینامه موقت تحصیلی دانش
  علوم پزشکی

  
  :مقدمه

ون تــامین وســایل و امکانــات تحــصیلی اطفــال و جوانــان ایرانــی کلیــه   قــانتنادباســ
مندی از مزایای آموزش    آموختگان مکلفند پس از انجام یا قطع تحصیل بدلیل بهره          دانش

 نیـاز کـشور خـدمت       هـای مـورد   رایگان به تناسب مدت تحصیالت عالی خـود در رشـته          
از انجام تعهدات یاد شده قادر       قبل   ،آموختگان دانشگاههای علوم پزشکی   و دانش نمایند  

بــه اخــذ دانــشنامه و ریــز نمــرات نخواهنــد بــود و از ســویی ایــن گــروه خــصوصاً          
خـدمت نظـام    (ا معـاف و     یـ اتمـام   ) طـرح نیـروی انـسانی     (که وضعیت    آموختگانی دانش
روشن گردیده بمنظور جذب در سـازمانها و مراکـز دولتـی و          معاف آنان   اتمام یا   ) وظیفه

یدی بر اتمـام تحـصیالت آنـان        یباشند که تا  ارائه مدرکی قابل قبول می    خصوصی نیازمند   
آموختگـان بـه مرکـز امـور        بدین منظـور پـس از اعـالم فراغـت از تحـصیل دانـش               ،باشد

ــصیل        ــت از تح ــایرت فراغ ــالم مغ ــدم اع ــورت ع ــت در ص ــشجویی وزارت بهداش   دان
هـای معـاف از     رشـته آموختگـان   های آموزشـی دانـش    نامهآموخته با قوانین و آئین    دانش

طرح نیروی انسانی که مشمول خدمت نظام وظیفه نباشند قادر بـه مراجعـه بـه دانـشگاه و                   
  .اخذ گواهینامه موقت تحصیلی خواهند بود

  
  ∗ضوابط صدور گواهینامه موقت تحصیلی

 گردیده  ابالغ وزارت بهداشت تهیه و فرمت اصلی که توسط موقت براساس گواهیـنامه  ـ 1
  .گردد صادر میتکمیـل و 

اتمام یا (طرح نیروی انسانی  صدور گواهینامه موقت مدارک مستند در زمینهبمنظور  ـ 2
                                                                                                       

   وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی11/7/83 مورخ 659/102بخشنامه شماره    ∗
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تسویه حساب و یا (دانشجویان علوم پزشکی وضعیت بدهی به صندوق رفاه و ) معاف
 .گردد اخذ می  )پایان خدمت یا معاف(وضعیت خدمت نظام وظیفه آقایان و همچنین ) تقسیط

هایی که از طرف دفتر تامین و توزیع نیروی انسانی بدون قید و شرط مشمول رشته  :تبصره
 نیازی به دریافت گواهی معافیت از طرح  باشند جهت صدور گواهینامه موقت، طرح نمی

    .ندارند
وی انسانی رزمان صدور گواهینامه موقت تحصیلی بعداز روشن شدن وضعیت طرح نی – 3
  .باشد دانشنامه تحصیلی میتا زمان اخذ) اتمام یا معاف(
 سال 5آموختگان از زمان صدور به مدت مدت اعتبار گواهینامه موقت برای کلیه دانش ـ 4
  . باشد می
 ∗ . سال قابل تمدید است5گواهینامه موقت  فقط برای یکبار و بمدت  ـ 5

 .گردد آموخته دریافت می دانشاز اصل گواهینامه موقت هنگام ارائه دانشنامه  ـ 6

کلیه اطالعات مربوط به مدت استفاده از آموزش رایگان، سهمیه ثبت نامی و همچنین  ـ 7
  .گردد آموخته در گواهینامه موقت درج میای دانش تعهدات منطقه

  .باشدگواهینامه موقت غیرقابل ترجمه می -8
    

   ثبت نامی در گواهینامه موقت تحصیلییهارعایت سهمیه
میه ثبت نامی منطقه یک، آزاد و نهادها صرفاً یک برابر مدت آموختگان سهدانش –الف 

  .تحصیل تعهد خدمت در ایران دارند
 دو برابر مدت تحصیل تعهد خدمت در 3 و 2آموختگان سهمیه ثبت نامی مناطق دانش –ب 

  .بایست در منطقه مورد تعهد باشدایران دارند که یک برابر آن می
 به لحاظ پرداخت شهریه فقط 3 و 2منطقه نامی ثبت ا سهمیه آموختگان دوره شبانه بدانش ـ ج

ثبت نامی برابر مدت تحصیل تعهد خدمت دارند لذا میزان تعهدات آنان مانند دارندگان سهمیه 
  .گرددقید می» ایران«برابر و محل خدمت آنها     به مدت یک1منطقه 

                                                                                                       
  . مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت4/12/87ف مورخ /38763/17/3 بخشنامه شماره  ∗
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 آزاد منفک از ٪20(لی کد صفر  با سهمیه قبو3 و یا 2دارندگان سهمیه ثبت نامی مناطق  ـ د
، یک برابر مدت تحصیل ای نداشته و صرفاًمنطقه تعهدات ∗ )4و  6کد (و نیز ) سهمیه مناطق

  .تعهد خدمت در ایران دارند
  

  گواهینامه موقت و اتباع غیرایرانی
 . باشدصدور گواهینامه موقت جهت اتباع غیر ایرانی خالف مقررات می

  
  آموختگان دارای سند محضریگواهینامه موقت و دانش
سازمان دیگری  وزارت بهداشت و یاآموخته دارای سند محضری بهدر صورتی که دانش

 .پذیردباشد صدور گواهینامه موقت بعداز انجام تعهدات و ابطال سند انجام می
  

  آموختگان دارای دو یا چند مقطع تحصیلیگواهینامه موقت و دانش
ای دو یا چند مقطع خود را در یک دانشگاه به اتمام رسانده آموختهدر صورتی که دانش

معافیت یا پایان ( باشد صدور گواهینامه موقت منوط به روشن شدن وضعیت طرح نیروی انسانی
  .باشد در مقطع جدید می) تقسیط یا تسویه حساب(ها  و روشن شدن وضعیت بدهی) طرح

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                                                                       
   مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت17/12/88آ مورخ /596396/17 بخشنامه شماره  ∗
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   ∗» نمرات المثنی نامه و  ریزدانش دستورالعمل صدور گواهینامه،«

  در صورت مفقود شدن اصل مدارک مذکور
  

  گواهینامه موقت پایان تحصیالت : الف
در صورتیکه گواهینامه موقت پایان تحصیالت شخصی مفقود شود، صدور گواهینامه 

  :باشد المثنی پس از انجام موارد زیر امکان پذیر می موقت
  )طبق فرم پیوست(به امضاء حداقل سه نفر رسیده باشد تهیه یکبرگ استشهاد محلی که  ـ 1
محاضر ثبت اسناد، کالنتری محل یا یکی از (تائید امضاها بوسیله یکی از مراجع رسمی  ـ 2

 و ارائه آن به اداره کل امور آموزشی دانشگاه ) ادارات دولتی یا یکی از نهادهای انقالبی
 اه طبق فرم ضمیمه دادن یک برگ تعهد به امور آموزشی دانشگ ـ 3
  
  دانشنامه یا گواهینامه دائم: ب

در صورتیکه دانشنامه یا گواهینامه دائم شخص مفقود شود صدور دانشنامه یا گواهینامه 
پذیر از انجام موارد زیر امکانالمثنی ضمن رعایت دستورالعمل تهیه و صدور دانشنامه، پس دائم

  :خواهد بود
   آن بوسیله یکی از مراجع رسمی بشرح ذکر شده در باال تهیه استشهاد محلی و تائید ـ 1
 دادن یک برگ تعهد به امور آموزشی طبق فرم ذکر شده  ـ 2
 تهیه آگهی فقدان مدرک تحصیلی و ارسال آن به اداره مطبوعات وزارت ارشاد اسالمی ـ 3

 خص متقاضی  به هزینه ش)سه نوبت بفاصله ده روز(نشر آگهی در یکی از جراید کثیراالنتشار، 
  
  ریز نمرات:  ج

آموخته پس از طی مراحل قانونی تحویل گردیده و سپس مفقود  چنانچه ریزنمرات دانش
فقط برای یک بار ریز ) طبق فرم ذکر شده(گردد، آموزش دانشگاه با اخذ یک برگ تعهد

  .نماید صادر مینمرات المثنی
  

                                                                                                       
  .جویی وزارت بهداشت مرکز امور دانش22/6/85ف مورخ /28026/17/3بخشنامه شماره   ∗
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  بسمه تعالی
  استشهــاد محـــلی

  
  :دگان زیر گواهی میدهیماینجانبان امضاء کنن

 بشماره گواهینامه موقت صادره از/ دانشنامه دائم 

 آقا/ متعلق به خانم  مورخ

 خیابان دارای شناسنامه شماره فرزند

  .مفقود شده است         شماره       کوچه 
  
  :نام و نام خانوادگی و نشانی محل سکونت نفر اول ـ 1
  
  
  

 امضاء
 
  :ی محل سکونت نفردومنام و نام خانوادگی و نشان ـ 2
  

 امضاء
  
  :نام و نام خانوادگی و نشانی محل سکونت نفرسوم ـ 3

 امضاء
  

یکی از / کالنتری محل /  محضر اسناد رسمی  :محل تائید یکی از مراجع رسمی
  سازمانهای دولتی یا یکی از نهادهای انقالبی



  آموختگان دانشگاه علوم پزشکی گیالن مجموعه قوانین اداره دانش  ►  48

  

 تعهــد نامـه
 :فرزند :اینجانب

 :زصادره ا :دارای شناسنامه شماره

 :التحصیل ماهفارغ :متولد

 :رشته :مقطع :سال

      :                                     از

 :نمایم که مدرک تحصیلیطبق استشهاد تقدیمی تعهد می

 :مورخ :شماره

اشاره شده در استشهاد ضمیمه مفقود شده است و در صورتیکه پیدا شود آن را به اداره کل امور 

 .پذیرم  در صورتیکه خالف آن ثابت شود مسئولیت ناشی از عواقب آنرا میآموزشی تسلیم و

  امضاء و تاریخ
 

  :نشانی کامل محل سکونت و کار
  

  

 آگهی فقــدان گواهی نامه

  آقای/ براساس ادعاهای خانم 
  

  

  :فرزند
  

  :دارنده شناسنامه شماره

عالم عدم امتیاز گواهی لذا بدینوسیله ضمن ا. مشارالیه مفقود گردیده است      گواهی 
  )آگهی چاپ. ( بار به فاصله ده روز در جراید کثیراالنتشار بچاپ میرسد3فوق مراتب جهت اطالع 

 
  اداره کل امور آموزشی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
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  ∗صدور گواهی فراغت از تحصیل

  های استخدامییا شرکت در آزمونتحصیل هت ادامه ج
  

که در مقاطع باالتر آموختگانیور گواهی فراغت از تحصیل جهت دانشصد
  اند های مرتبط پذیرفته شدهرشته

علوم پزشکی و (های مرتبط  آموختگانی که در مقاطع باالتر رشته در خصوص دانش     
اند پس از دریافت درخواست دانشگاه فعلی، ارسال گواهی فراغت از پذیرفته شده) پیراپزشکی

) مقطع قبلی(یل و ریز نمرات با قید کلیه تعهــدات توسط دانشگاه علوم پزشکــی مبـداء تحص
  .پذیرد آموخته انجام میبه صورت محرمانه به دانشگاه فعلی محل تحصیل دانش

  
آموختگانی که ضمن شرکت صدور گواهی فراغت از تحصیل جهت دانش

  اندذیرفته شدههای غیر مرتبط پمجدد در آزمونهای سراسری در رشته
های  سازی واحد معادل  جهتشوند پذیرفته می های غیرمرتبط رشته که در آموختگانی دانش     

 تسویه حساب صندوق -) پایان یا معافیت از طرح(عمومی خود با ارائه مدرک طرح دروس 
ته تصویر کارت دانشجویی یا تصویر برگه انتخاب واحد رش -استعالم دانشگاه متقاضی  –رفاه 

 ایشان به دانشگاه محل  واحد تخصصی8ریز نمرات واحدهای عمومی و حداکثر تا  جدید،
  . گردد حصیل رشته جدید به صورت محرمانه و با قید کلیه تعهدات ارسال میت

  
آموختگانی که در مقاطع باالتر صدور گواهی فراغت از تحصیل جهت دانش

  اندهای غیر مرتبط پذیرفته شدهرشته
ارائه گواهی های غیرمرتبط نیز در صورت  مورد پذیرفته شدگان مقاطع باالتر در رشتهدر      

گواهی ) های مشمول خدمت طرحجهت رشته (مبنی بر انجام یا معافیت از طرح نیروی انسانی
فراغت از تحصیل پس از وصول استعالم از دانشگاه متقاضی با ذکر کلیه تعهدات و تاکید بر 

در گواهی صادر شده قید . د از اتمام تحصیالت مقطع کنونی صادر خواهد شدالزام انجام آن بع
فعلی تا زمانی که فرد، واجد شرایط دریافت دانشنامه  تسلیم دانشنامه مقطعگردد که از  می

                                                                                                       
  .وزارت بهداشت  7/9/82 مورخ 140721بخشنامه شماره   ∗
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نگردیده و تصویر آنرا به دانشگاه فعلی ارائه ) پس از انجام یا خرید تعهدات (مقطع قبلی
در صورت ضرورت و نیاز به ریز نمرات مقطع قبلی  و اند خودداری شود نداده
  .توان به دانشگاه محل تحصیل فعلی ارسال نمودآموختگان، آن را بصورت محرمانه می دانش

  
ه تحصیل یا شرکت دامصدور گواهی فراغت از تحصیل با ذکر معدل جهت ا

  در آزمونهای استخدامی
ید معدل برای شرکت در آزمونهای  صدور هر نوع گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل با ق-

) اتمام یا معاف(استخدامی یا جهت ادامه تحصیل با ارائه تصویر وضعیت طرح نیروی انسانی
  .باشدبالمانع می

ای دارند  آموختگانی که رشته آنها مشمول طرح نیروی انسانی نبوده و تعهدات منطقه  دانش-
  .یافت نمایندتوانند گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل در نیز می

    
نمرات و تحویل مدارک تحصیلی مربوط به اعضاء هیئت علمی به  ارسال ریز

  ∗دانشگاههای محل خدمت آنان
 تحصیلی کارشناسی  آموختگان مقاطع دانش ریزنمرات و مدارک تحصیلی کلیه ارسال 

 آزاد ارشد و باالتر که به عنوان اعضاء هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و یا دانشگاه 
اند در صورت ارائه نامه از دانشگاه محل خدمت مبنی بر پذیرش نامبردگان بعنوان  پذیرفته شده

  .باشداعضاء هیئت علمی، امکانپذیر می
آموخته در مقطع فعلی و مقاطع قبلی تعهد خاص نداشته باشد در صورتیکه دانش: 1تبصره

ها و با تاکید بر   تعهدات و بدهییک نسخه مدارک تحصیلی وی بصورت محرمانه وبا قید کلیه
  .عدم تسلیم به ذینفع ارسال میگردد

آموخته دارای تعهد خاص باشد جهت دریافت هرگونه گواهی، ملزم چنانچه دانش: 2تبصره
  .باشد می به مراجعه به مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت

    
                                                                                                       

  وزارت بهداشت، مبنـی بـر واگـذاری اختیـارات صـدور مجـوز تحویـل مـدارک         1/2/84 مورخ 17560 بخشنامه شماره     ∗
  .آموختگان به دانشگاههادانش
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  ∗  پزشکی  گروه های ناد کار  تحصیل  ادامه ضوابط
،  ، هوشــبری  عمــل ، اطــاق  پرســتاری  تحــصیلی هــای  رشــته  کــاردانی  مقطــع ختگــانآمو ـــ دانــش

  هـای   رشـته  (  کارشناسـی    در مقطـع     تحـصیل    ادامـه    بـه    مـشروط    آزمایشگاهی  علوم  و   رادیولوژی
 در   و پیراپزشـکان   پزشـکان    خـدمت    قـانون    موضـوع    خـدمات    از انجـام    قبل  دارند  اجازه)  مرتبط
  . نمایند  شرکت آزمون
  نمـودن   مـشخص    دارنـد بـدون      اجـازه    پزشـکی    علوم   کاردانی یها   سایر رشته   آموختگان ـ دانش 

 ) ا غیرمـرتبط  یـ    مـرتبط   های  رشته (  کارشناسی   مقاطع  های   در آزمون    انسانی   نیروی   طرح  وضعیت  
  . نمایند شرکت

  
  هـای    در رشـته     انـسانی    نیـروی    طـرح    مـشمول   آموختگان   دانش   تحصیل  شرایط

  **غیر مرتبط تحصیلی
  )طبق فرم پیوست (.باشد  می  اخذ سند محضری  به  منوط آموختگان  دانش  این  تحصیل ـ ادامه 

  .باشد  می  انجام  قابل  دفاتر اسناد رسمی  در همه ـ اخذ سند فوق
   جهـت   ل از تحـصی     فراغـت   توانـد گـواهی      مـی    سـند تعهـد فـوق        از تحویـل     پس  آموخته  ـ دانش 
  .اخذ نماید)   غیر مرتبط های در رشته( خود   تحصیل محل دانشگاه
   طـرح   مـدرک  بایـست   خـود مـی    تحـصیلی   اخـذ مـدارک    جهت آموختگان  دانش این ـ   تبصره
  . نمایند  را ارائه انسانی  نیروی

  
  ∗∗∗  با اخذ وثیقه آموختگان  دانش  برای  تحصیلی صدور گواهی

   عـدم    از کـشور را دارنـد در صـورت           در خـارج     تحصیل   قصد ادامه   ه ک  یآموختگان  دانش
   مرکـز امـور دانـشجویی       بایـد بـه     مـی  ،   الزم   قانونی   وثیقه   سپردن   جهت    انسانی  نیروی   طرح  انجام

و در صــورت عــدم اتمــام تعهــدات آمــوزش رایگــان بــه دانــشگاههای محــل    بهداشــت وزارت
  .تحصیل خود مراجعه نمایند

                                                                                                       
 شت معاونت آموزش وزارت بهدا14/4/85آ مورخ /1340/1بخشنامه شماره  ∗
   مـدارک    صـدور مجـوز تحویـل       اختیـارات    بر واگـذاری     مبنی   بهداشت  ارت وز 27/1/87   مورخ 20084   شماره  بخشنامه ∗∗

  . کشور پزشکی   علوم های  دانشگاه  به  سند محضری  دارای آموختگان دانش
ور مجـوز تحویـل مـدارک        وزارت بهداشت مبنی بر واگذاری اختیارات صد       27/1/87 مورخ   20084بخشنامه شماره     ∗∗∗

  .آموختگان دارای سند محضری به دانشگاههای علوم پزشکی کشوردانش
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   خـود را دریافـت       تحـصیلی    مـدارک    وثیقـه   توانند با سپردن     می   که یآموختگان  شدان
  :نمایند

  .  پزشکی  و آموزش  درمان  بهداشت  وزارت های بورسیه) 1
 ،   انسانی   نیروی   طرح   از انجام   قبل   از کشور با اخذ وثیقه       در خارج    تحصیل   ادامه  متقاضیان) 2
  ) صی شخ  با هزینه  تحصیل ادامه(
   آمـوزش    تعهـدات    از انجـام    قبل   از کشور با اخذ وثیقه       در خارج    تحصیل   ادامه  متقاضیان) 3

   رایگان
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  :های غیرمرتبطآموختگان مشمول طرح متقاضی ادامه تحصیل در رشتهفرم اخذ تعهد از دانش
  

  دفترخانه اسناد رسمی
  سالم علیکم

  آقای/ زشکی با ادامه تحصیل خانم از آنجایی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پ
            آموخته رشتهدانش       ادره از     ص       به شماره شناسنامه       فرزند

  .موافقت دارد
  آموختهخواهشمند است نسبت به اخذ تعهد محضری از نامبرده و ضامن دانش

ضمناً پرداخت . ه کل ارسال فرمایندطبق نمونه پیوست اقدام نموده و یک نسخه از تعهدنامه ماخوذه را به این ادار
توضیح اینکه مبلغ التزام به تشخیص وزارت بهداشت درمان و . نفع خواهد بودیهای مربوطه به عهده ذکلیه هزینه

  .باشدآموزش پزشکی می
  

  دانشگاه علوم پزشکی
  
  
  

       صادره از                     دارای شماره شناسنامه  فرزند        خانم/ چون آقای 
  ساکن    

باشد و در نظر دارد با مجوز وزارت از مزایای تحصیالت رایگان استفاده نموده و بابت آن به دولت بدهکار می
    بهداشت درمان و آموزش پزشکی قبل از انجام خدمات قانونی مورد تعهد در رشته

لذا نامبرده موظف است بعداز . ادامه تحصیل دهند          مقطع کارشناسی ارشد در
از تحصیل خود را به وزارت فوق الذکر معرفی تا نسبت به انجام تعهدات قانونی اقدام الزم بعمل آورد فراغت 

آموختگان داخل تعیین که در صورت عدم مراجعه خسارت وارد به تشخیص اداره کل دانشجویان  و دانش
پرداخت کند و برای  درمان و آموزش پزشکی ،نقداً و یکجا به وزارت بهداشت. باشدغیرقابل اعتراض می

  دارای شماره شناسنامه         خانم/ تضمین حسن اجرای مقررات این سند آقای 
  به نشانی       شاغل در    صادره از
شود که در صورت تخلف دانشجوی مذکور مبلغ مورد اشاره را یکجا به وزارت بهداشت، درمان و متعهد می

  .آموزش پزشکی بپردازد
خیص خود بدون مراجعه به مراجع قضایی با صدور اجرائیه مطالبه وجه مورد تعهد تواند به تشوزارت متبوع می

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حق . از طریق اجرای ثبت اقدام نموده و طلب خود را وصول نماید
اعتراض نسبت دارد علیه متعهد و ضامن این سند منفرداً و یا مجتمعاً اجرائیه صادر نماید این جانبان حق هرگونه 

  .نمائیمبه تشخیص تخلف و تعیین مبلغ و سایر اقدامات وزارت فوق الذکر خود سلب و ساقط می
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  ∗  تحصیلی  مدارک  دریافت  جهت  وثیقه  و ارائه  بهداشت  وزارت های بورسیه) 1
   بهداشـت    از کـشور وزارت      خـارج   شـدگان    بورسـیه    بـه    امور مربوط    کلیه   انجام   به  با توجه 

 .شـود    می   تحویل   آنان   به   با اخذ وثیقه     ایشان   تحصیلی  ، مدرک    پزشکی   علوم  های  دانشگاه  توسط
  بـر    مبنـی    موظفند با اخذ گواهی      فوق  آموختگان   دانش   تحصیل   محل   پزشکی   علوم یاههدانشگا
  کننـده   بورسـیه    پزشـکی    علـوم    دانـشگاه    توسط   که   بهداشت   وزارت   بورسیه  عنوان   فرد به   پذیرش
   را بـدون     از تحـصیل     فراغـت    و گواهی    ریز نمرات    شامل   آنان   تحصیلی  گردد مدارک   می صادر

  آموختگـان    دانش   این   کلیه   نمایند در ضمن     تحویل   آنان   به   ترجمه   مهر غیر قابل    به   ممهور نمودن 
باشـند در غیـر        خود مـی   س بور  حل م   دانشگاه   به   از ترجمه    پس   تحصیلی  مدارک    تحویل   به  ملزم
  . تپذیرف نخواهد   انجام  آنان  در مورد بورس بعدی   اقدامات  صورت این

  
  )  انسانی  نیروی  طرح انجاماز قبل (   تحصیلی  مدارک  دریافت  برای گذاری وثیقه )2

  بـا هزینـه      تحصیل  ه ادام   برای   کسانیکه   و پیراپزشکان    پزشکان   خدمت   قانون 6   ماده   تبصره  ـ طبق 
 مـورد نیـاز کـشور،     هـای  کشور در رشـته   از  معتبر مورد تأیید در خارج     های   در دانشگاه   شخصی  

 از    پـس    قانونی   خدمات   بر انجام   مبنی   تضمین  با سپردن .  باشند   داشته   تحصیلی   مدارک   به  احتیاج
  .  خواهند داشت  دریافت  تحصیلی  مدارک ، از تحصیل فراغت

   وزارت   آموزشـی    مرکـز خـدمات      تعهـدات   اداره(   توسـط   آموختگـان    دانـش    از این   ـ اخذ وثیقه  
  .شود  می انجام ) بهداشت
   از اداره    مـصوب    وثیقـه    بـر سـپردن      مبنـی    گـواهی    از ارائه   توانند پس    می   فوق  آموختگان  ـ دانش 
 یـا .  نماینـد    خود را دریافت    ی تحصیل   مدارک   بهداشت   وزارت   آموزشی   مرکز خدمات   تعهدات
  .گردد  می  مرکز ارسال  آن  به  محرمانه بصورت

   آموزشـی    مرکز خـدمات     به   تسجیل   جهت   تحصیلی   از اخذ مدارک     پس  آموختگان   دانش  ـ این 
  .نمایند  می  مراجعه  بهداشت وزارت
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  حـداکثر ظـرف      از ترجمه    را پس    تحصیلی   مدارک   اصل  بایست   می   متقاضیان   ذکر است    به  الزم
  . نمایند  تحویل  بهداشت  وزارت  آموزشی  مرکز خدمات  تعهدات  اداره  مجدداً به  دو ماه مدت 

  خـود   قبلی  باالتر از مقطع  مدرک  ارائه  به ، ملزم   وثیقه   آزادسازی   جهت   تحصیل   ادامه  ـ متقاضیان 
  بهداشـت    از کشور وزارت     خارج  آموختگان   دانش   ارزشیابی   با تأیید اداره     شده   تعیین   مدت  طی

  .باشد می 
، مجـاز      از آن    با اسـتفاده     تحصیلی   مدارک   اصل   از دریافت    پس  آموختگان   دانش   این :  مهم  نکته
  .باشند  کشور نمی  کار در داخل  به  و اشتغال  تحصیل ادامه  به

   تعهـدات    از انجـام    الذکر پـس     فوق  ثیقه و   و آزاد کردن     تحصیلی   مدارک  ـ صدور مجوز تحویل   
 سـایر     و ارائـه     رایگـان    آمـوزش    یا خرید تعهـدات     ، انجام    انسانی   نیروی   طرح   انجام  شامل   قانونی

  .باشد  می قانونی  مدارک
  
  ∗)  رایگان  آموزش  تعهدات انجامقبل از  (  تحصیلی  مدارک  دریافت  برای گذاری وثیقه) 3

   پرداخـت    و یا بدون     تعهدات   کامل   از انجام    بخواهند قبل    که   در صورتی   آموختگان  دانش
   خـارج    بـه    و یـا بطـور موقـت         تحـصیل    ادامـه    جهـت    دریـافتی   های   و کمک   تحصیلی   های  هزینه

 بـا     ملکی   وثیقه   با سپردن    دیگری   شخص   و ضمانت    رسمی   تعهدنامه   تنظیم با  نمایند باید   عزیمت
   مقـرر     پزشـکی    و آمـوزش    ، درمـان     بهداشـت    وزارت   کـه    ضـوابطی    بـه   توجـه   بـا   نکی با  ضمانت

،    بهداشـت    بـا وزارت     آن   و تـشخیص     تعیـین    که   الزم  انقضاء مدت   از  پس. نماید تعهد نمایند  می
   کننـد و در صـورت        مراجعـه    ایران   به   خدمت   انجام  بود جهت   خواهد   پزشکی   و آموزش   درمان
   پزشــکی  و آمــوزش ، درمــان  بهداشــت مــذکور وزارت   انقــضاء مــدت  در تــاریخ مراجعــه  عــدم

  . خواهند کرد وصول   یا ضامن  وثیقه  را از محل  دولت مطالبات
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  قبـل (   تحـصیلی    مـدارک    دریافت   برای  گذاری   وثیقه   متقاضی  آموختگان   دانش  شرایط
  )  رایگان  آموزش  تعهدات ازانجام
  .  پزشکی  علوم  گروه های  از رشته  در یکی  دانشگاهی  تحصیلی  مدرک  حداقل ـ داشتن

  دائـم    یا معافیت    خدمت   پایان  کارت( ذکور     متقاضیان   برای   وظیفه   نظام   وضعیت   شدن  ـ مشخص 
  )  پزشکی  یا معافیت  صلح زمان 

   دفتـر امـور حقـوقی    ظـر کتبـی   ن   اعالم  براساس)  مجرد  اناث (  به   تحصیلی   مدرک  تحویل:  تبصره
  سـایر شـرایط    دارا بـودن   بـه   مـشروط ) 8/4/77   مـورخ   ف/15090/9   شماره  به (  بهداشت  وزارت

  . خواهد بود  بالمانع  در دستورالعمل مندرج 
  مقـام    بـاالترین    موافقـت   باشند باید دارای     می  ها و مراکز دولتی      سازمان   در استخدام    که  ـ افرادی 

  . از کشور باشند  در خارج  تحصیل  بر ادامه  مبنی  مرکز یا سازمان  آن مسئول 
   وزارت   آموزشـی   و   سـالمت   هـای    معاونـت    موافقـت    بایـستی    تخصصی   مقطع  آموختگان  ـ دانش 
  . نمایند الذکر را ارائه  فوق های  معاونت  مشترک  نیاز کمیسیون  و یا عدم بهداشت

  نمایند   تعهد را ارائه     طرف   موسسه   موافقت  باشند بایستی    می   محضری  سند   دارای   که  ـ متقاضیانی 
  . را آزاد نمایند  شده  سپرده و یا سند محضری

  
  از انجـام    قبـل  (  تحـصیلی    مختلف   مقاطع   براساس  آموختگان   از دانش    اخذ وثیقه   میزان

  ∗ )  رایگان  آموزش تعهدات 
   مبلـغ   تعهـد خـدمت    ازاء هـر سـال    بـه Ph.D و   تخصصی مقطعمدرک    دارندگان  ـ جهت 1
  .گردد  کسر می  مبلغ  از کل  خدمت  انجام  مدت  نسبت  به که)  ریال   میلیون پنجاه(
 ـ    ـ داروسـازی    ـ دندانپزشـکی   پزشکی ( ای  حرفه دکترایمقطع    مدرک  دارندگان  ـ جهت 2

   نـسبت    بـه   کـه )   ریـال    میلیـون   بیـست (   مبلغ   تعهد خدمت    ازاء هر سال    به ...) و  آزمایشگاهی  علوم
  .گردد  کسر می  مبلغ  از کل خدمت   انجام مدت
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   مبلـغ   تعهـد خـدمت    ازاء هـر سـال    بـه  ارشـد  کارشناسی  مقطع   مـدرک   دارندگان  ـ جهت 3
  .گردد  کسر می  مبلغ  از کل  خدمت  انجام  مدت  نسبت  به که)   ریال میلیون  پانزده(
   میلیـون  ده (  مبلـغ   تعهد خـدمت   ازاء هر سال  به کارشناسی  مقطعمدرک    دارندگان ت ـ جه 4

  .گردد  کسر می  مبلغ  از کل  خدمت  انجام  مدت نسبت   به که)  ریال
   میلیـون  هشت (  مبلغ  تعهد خدمت  ازاء هر سال  به  کاردانی مقطعمدرک    دارندگان  ـ جهت 5

  .گردد  کسر می  مبلغ  از کل  خدمت  انجام ت مد نسبت   به که)  ریال
   کـه   باشـد و در صـورتی        مـی    تحـصیلی    مقطـع    آخـرین    در مـورد تعهـدات       فـوق    مبالغ :1  تبصره
   آخـرین    مبلـغ    نیـز بـه      قبلـی    تعهد مقـاطع     باشد مبلغ    نداده   را انجام    قبلی   مقاطع  تعهدات  ،متقاضی
  .گردد می   اضافه مقطع
 و   گرفتـه   کـشور انجـام    در داخـل  الـذکر بایـستی    فـوق   در بندهای   شده   انجام  مات خد :2  تبصره
  . باشند  مربوطه  ضوابط  و طبق  ذیصالح  مورد تأیید مراجع  شده کار ارائه گواهی

   و تـشخیص     تعیـین    کـه    الزم   از انقضاء مدت     پس   است  اند الزم    تعهد سپرده    که  متقاضیانی
   عـدم   کننـد و در صـورت     مراجعـه    ایـران    به   خدمت   انجام  باشد جهت    می  اشت بهد  وزارت  با  آن

   وثیقـه    را از محـل      دولـت    مطالبـات  بهداشـت    وزارت ، مـذکور    انقضاء مدت   در تاریخ   مراجعت
  . خواهد کرد وصول
  . باشد  یا نقدی  ملکی تواند بصورت  مورد نظر می  وثیقه:1  تبصره
)  گذراندن  گواهی(و یا )  باالتر  تحصیلی  مدرک ارائه( از   صرفاً پس  وثیقه  آزاد نمودن:2  تبصره
  .بود پذیر خواهد امکان)   قانونی  تعهدات انجام(پس از  و  تخصصی  و فوق  تخصصی های دوره

  
  رکا اخـذ مـد    متقاضـی  آموختگـان   از دانـش     بـانکی   نامـه    یا ضـمانت     اخذ وثیقه   نحوه

  ∗ )  رایگان  آموزش  تعهدات جام از ان قبل ( تحصیلی
   و با دفتر امور حقوقی       محاسبه   ذکر شده    مبالغ   به   با توجه    بانکی  نامه   یا ضمانت    ملکی   وثیقه  ـ مبلغ 

  .شود  می  مکاتبه دانشگاه
  مـذکور تحویـل   ) تـصویر سـند   ( از     نـسخه    و یک    بایگانی   آن   معامله   و شرح    سند تنظیمی   ـ اصل 

                                                                                                       
آموختگان رت بهداشت مبنی برواگذاری صدور مجوز تحویل مدارک دانش     وزا  27/1/87 مورخ   20084بخشنامه شماره    ∗

 .دارای سند محضری به دانشگاهها



  آموختگان دانشگاه علوم پزشکی گیالن مجموعه قوانین اداره دانش  ►  58

  

  .گیرد  قرار می  وی  تحصیلی  دیگر در پرونده  و نسخه آموخته دانش
  هـر   بایـست    بسپارد مـی     شده   محاسبه   برابر مبلغ    بانکی  نامه   ضمانت  آموخته   دانش   که  ـ در صورتی  

  .دای را نم نامه  ضمانت  تمدید تاریخ  و درخواست  مکاتبه  با بانک  سررسید آن  از تاریخ  قبل سال
  

  بـه    از مراجعت    پس  آموختگان   دانش   توسط   بانکی  نامه   یا ضمانت   وثیقه   آزادسازی  نحوه
  کشور

   از ارائـه   پـس  نامـه   و ضـمانت   وثیقـه   آزاد کردن  نمود جهت  مراجعه آموخته  دانش  که  ـ زمانی 1
   وزارت   آموزشـی    از کشور مرکز خدمات      خارج   ارزشیابی   با تأیید اداره    باالتر  تحصیلی  مدرک

 بـا دفتـر امـور      معاملـه    سـند و شـرح       اصـل    بـا ارسـال      تعهدات   یا انجام   خرید تعهدات   و  هداشتب
  .شود  می مکاتبه   دانشگاه حقوقی

  گـواهی  بایـست  اند مـی   خود بوده  اشتغال  محل  به  سند محضری  دارای  که آموختگانی  ـ دانش 2
  . نمایند  را ارائه  فوق  یا خرید تعهدات اتمام 
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  ∗ دستورالعمل صدور تائیدیه تحصیلی
  

 تمامآموختگان مکلفند پس از ا که در صفحات قبل اشاره شد، کلیه دانش همانگونه  
  .های مورد نیاز کشور خدمت نمایند تحصیالت در رشته تحصیل به تناسب مدت

آموختگان علوم پزشکی قبل از انجام آنها مشمول با توجه به تعهدات یاد شده، دانش
آموختگان جهت  از سویی این گروه از دانش. نمرات نخواهند بود افت دانشنامه و ریزدری

اشتغال به کار نیاز به ارائه مدرک قابل قبول مبنی بر فراغت از تحصیل دارند که این امر طی 
آموخته است فرمهایی به نام تائیدیه تحصیلی که بیان کننده وضعیت تحصیلی و تعهدات دانش

ه، به مراکز و موسسات ذیربط ارسال تا از مزایای قانونی مدرک تحصیلی خود بصورت محرمان
 قبل از شروع توضیحات در خصوص چگونگی صدور تائیدیه تحصیلی، ابتدا .مند گردندبهره

  .پردازیمآموختگان میبه بررسی اجمالی تعهدات دانش
  

  تعهدات آموزش رایگان
ای که در آزمون  تگان براساس سهمیهآموخبرابر مقررات تعهدات عام تمام دانش  

  . شود  نیز نامیده می رایگان تعهدات آموزشگردد که   می شوند مشخص  می پذیرفته  سراسری
  
  های ثبت نامی کنکور سراسری و میزان تعهدات هر یک همیهس

 نهضت – نهادها – رزمندگان – شاهد – آزاد –پذیرفته شدگان سهمیه منطقه یک : الف
  .باشند برابر مدت تحصیالت خود متعهد خدمت در هر نقطه از کشور می سواد آموزی،

دو برابر مدت  ای، مناطق دو و سه و نیز مناطق محروم، شدگان سهمیه منطقه پذیرفته: ب
بایست ای می تحصیالت متعهد خدمت بوده که یک برابر آن به علت استفاده از سهمیه منطقه

                                                                                                       
 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی مبنی بر واگذاری اختیارات صدور 7/9/82 مورخ 140721بخشنامه شماره   ∗

  .تائیدیه تحصیلی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور
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  . دحتما در منطقه مورد پذیرش انجام شو
 و محروم به میزان دو 3 و 2نیز همانند مناطق پذیرفته شدگان سهمیه عشایر و بومی، : پ

  .باشند برابر مدت تحصیالت متعهد خدمت می
 برابر مدت تحصیالت متعهد خدمت به 3به میزان پذیرفته شدگان سهمیه استانداریها، : ت

این ) سند تعهد محضریشان میباشدکه تعهدات آنان مطابق متن  (استان مورد تعهد خود میباشند
توضیح اینکه سهمیه مناطق چهار و پنج تا قبل از .  استان محروم کشور است9سهمیه مخصوص 

بندی کشوری وجود داشته که به میزان دو برابر مدت تحصیالت   با توجه به تقسیم68سال 
  .ودباشند که یک برابر آن شامل تعهد خدمت در منطقه خواهد ب متعهد خدمت می

 فعلی 2 در منطقه 3 و 2 فعلی و تعهدات منطقه ای 3 در منطقه 5 و 4ای  تعهدات منطقه  
  .گیرد انجام می

ا هدف توزیع مناسب بکه  ،شدگان رشته دندانپزشکی سهمیه استانی خاصپذیرفته: ث
 برگزار 1378دندانپزشکان در سطح کشور و نیاز مبرم مناطق محروم از کنکور سراسری سال 

منطقه یک، رزمندگان، شاهد خانواده شهدا چنانچه فرد از سهمیه ثبت نامی : ه استگردید
استفاده نموده باشد میزان برابر مدت تحصیل متعهد خدمت بوده و چنانچه از سهمیه ثبت نامی 

 استفاده نموده باشد دو برابر مدت تحصیل متعهد خدمت در استان مورد تعهد 3 و 2مناطق 
  ∗.خواهد بود

های تحصیلی دوره شبانه که سهمیه ثبت رفته شدگان آزمونهای سراسری رشتهپذی: ج
مانند (کشور  یک برابر مدت تحصیل متعهد خدمت در هر نقطه از  میباشد، 3 و 2نامی آنها 

 منطقه آزاد یا منطقه آموختگان شبانهالزم بذکر است که دانش. میباشند) سهمیه آزاد دوره روزانه
  .ان ندارندیک تعهد آموزش رایگ

 5025/1به استناد دستورالعمل شماره :  آزاد منفک از مناطق یا کد صفر٪20سهمیه : چ
                                                                                                       

وزشی وزارت بهداشت مالک میزان تعهدات      م مرکز خدمات آ   31/4/88ف مورخ   /12558/17/3ماره   بر طبق بخشنامه ش     ∗
بـوده و سـهمیه قبـولی شـامل ایـن دو گـروه              ) سهمیه ثبت نامی  (شدگان سهمیه مناطق محروم و سهمیه استانی خاص         پذیرفته
 .باشدنمی
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 به 74 سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرفته شدگان آزمونهای سراسری سال 6/3/76مورخ 
 دوره روزانه که دارای حد نصاب حداقل نمره قبولی گزینش آزاد در 3و 2بعد با سهمیه  منطقه 

لیست اسامی آنان از طریق سازمان سنجش به کلیه دانشگاهها (اند،  صیلی خود بودهرشته تح
و برابر مدت تحصیل در هر نقطه محسوب شده ) منطقه یک(مانند سهمیه آزاد ) ارسال گردیده

  .باشند متعهد خدمت میاز کشور
در مواردی باشد مگر د مشابه میراکثر موار سهمیه ثبت نامی و قبولی دالزم به ذکر است   

که ظرفیت ثبت نامی داوطلب پر شده باشد که پس از سنجش نمرات قبولیش در یکی دیگر از 
  :باشدموارد زیر میشود که عمدتاً شامل ها که ظرفیت آن پر نشده پذیرفته میسهمیه

 کنکور 65-66شدگان با سهمیه قبولی مناطق محروم که این گروه ورودی سال پذیرفته
آزاد منفک از مناطق % 20و سهمیه باشند می 10و12دارای سهمیه قبولی با کد سراسری بوده و 

 با شدگان و پذیرفته باشدمی) سهمیه قبولی( اساس و مالک تعهدات این افرادکه )کد صفر( ای
بمیزان برابر مدت تحصیل تعهد ) 4 و 6کد ( ولی دارای سهمیه قبولی 3 و 2سهمیه ثبت نامی 

  ∗ .خدمت دارند
 ای بر اساس رشته و مقطع تحصیلی و محل تعهدات آموزش رایگان و منطقه ه برعالو  

های علوم  شدگان دانشگاهها و دانشکده نام از پذیرفته تحصیل ممکن است در هنگام ثبت 
پزشکی تعهدات محضری اخذ شود که این نوع تعهدات بیشتر مربوط به وزارت بهداشت، 

  .باشد بوط به سایر ارگانها و سازمانها میدرمان و آموزش پزشکی و در مواردی مر
 متن سند تعهد محضری برای آموخته متعهد خاص میباشد در چنین مواردی که دانش  

  .گردد اطالع از مدت و محل تعهد بررسی می
  

  چگونگی صدور تائیدیه تحصیلی 
  :مدارک مورد نیاز جهت صدور تاییدیه تحصیلی

  . یلی از مبادی ذیربطدریافت فرم درخواست تائیدیه تحصـ 1
                                                                                                       

  زارت بهداشت مرکز خدمات آموزشی و17/12/88آ مورخ /596396/17بخشنامه شماره   ∗
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هایی  جهت رشته(انسانی و یا معافیت از آن  تصویر گواهی پایان خدمت طرح نیرویـ 2
 ).که مشمول خدمت طرح میباشند

داشتن ابالغ طرح برای مواردی که درخواست تائیدیه جهت محل انجام طرح  ـ 3
  .باشد می
  ∗ ذکر وضعیت صندوقهای رفاه دانشجویان گروه پزشکی– 4

منطقه گردد تا مشخص گردد وی در چه آموخته بررسی میدا سوابق تمام مقاطع دانشابت
گردد و در د متقاضی تائیدیه و منطقه مربوطه بررسی میحاست و سپس وا سازمانی متعهدو چه 

 یه تائید، استخدامآموخته و منطقه متقاضینهایت در صورت هماهنگی منطقه مورد تعهد دانش
آموخته نسبت به سهمیه اعالم شده در فرم دد و در صورتیکه دانشگرتحصیلی صادر می

  .آیدش آموزش کشور استعالم بعمل میسنجفراغت از تحصیل معترض باشد از سازمان 
  

 شرایط صدور تائیدیه تحصیلی
سازمانهای رسمی و یا خصوصی (سات و مؤستائیدیه تحصیلی بر اساس درخواست 

  .گردد درخواست کننده در تائیدیه تحصیلی ذکر میگردد و نام مؤسسهصادر می) مجاز
درخواست کننده موظف است اطالعات کلی در خصوص مقطع فعلی و کلیه مقاطع قبلی      

آموخته را به دانشگاه صادر کننده تائیدیه اعالم نماید، زیرا به هنگام صدور تائیدیه دانش
ولین مقطع تا آخرین مقطع بررسی ا آموختگـــان به ترتیب ازتحصیلی کلیه تعهدات دانش

توضیح اینکه در صورت عدم وجود سوابق یا وجود هرگونه نقص مدارک مراتب از . گردد می
  . دانشگاه محل تحصیل قبلی استعالم خواهد شد

های وابسته به  آموختگانی که یک یا چندین مقطع قبلی خود را در رشتهدر رابطه با دانش     
 اند و سوابق آن مقاطع قابل دسترسی نیست، و فناوری تحصیل نمودهوزارت علوم، تحقیقات 

                                                                                                       
ــماره   ∗ ــه تحــصیلی، ش ــرم تائیدی ــا صــندوق   در ف ــسویه حــساب ب ــه ت ــد   نام ــیش بازپرداخــت قی ــماره ف ــا ش ــاه و ی ــای رف   ه
آموختـه ملـزم بـه مراجعـه بـه       دانـش :گردد در فرم مذکور قید می   ،های رفاه گردد و در صورت نداشتن وضعیت صندوق      می

 .باشدخود میهای های رفاه جهت روشن نمودن وضعیت بدهیصندوق
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دانشنامه یاگواهی موقت یاگواهی تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه  تصویر
  .گردد مذکور جهت صدور تاییدیه برای مقطع فعلی دریافت می

  
 تعهدات خاص و تعهدات  هماهنگی،تائیدیه تحصیلی شرط اصلی صدور(

  )باشدآموخته میای با محل بکارگیری دانش منطقه
ای دو رتوان همزمان بگردد و نمیصادر می) دولتی(تائیدیه تحصیلی برای یک سازمان 

آموخته در محل اولیه تائیدیه صادر کرد مگر در صورتیکه استخدام دانش) سازمان دولتی(
  ∗.منتفی گردد و تائیدیه صادره عودت داده شود

یک،  آموختگان سهمیه منطقه  ها گفته شد دانش ورکه در قسمت توضیحات سهمیههمانط     
 برابر مدت تحصیل تعهد دارند چنانچه تعهد خاص به سازمان یا که یک... آزاد، رزمندگان و

ارگان خاصی نداشته باشند و مدارک آنها جهت صدور تائیدیه تحصیلی کامل باشد منعی از 
  . در هر نقطه از کشور ندارندجهت دریافت تائیدیه تحصیلی

 ای، تعهدات خاص و واحد آموختگان بر اساس داشتن تعهدات منطقه سایر دانش      
شوند و چنانچه تعهدات آنان با کارکردشان  بندی می درخواست کننده تائیدیه تحصیلی تقسیم

تحصیلی در واحد درخواست کننده مدرک مغایرتی نداشته باشد منعی برای دریافت تائیدیه 
  . نخواهند داشت

  
آموخته با درصورت مغایرت تعهدات دانشتحصیلی نحوه صدور تائیدیه 

  ** )انتقال تعهدات (کارکرد وی در واحد متقاضی مدرک
 آموخته با کارکرد ایشان در واحد متقاضی تائیدیه، در صورت مغایرت تعهدات دانش

ن محل اخذ دیپلم دبیرستان معرفی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی استاآموخته به دانش
نماید باید ظرف  شود و چنانچه آن دانشگاه یا دانشکده، فرد معرفی شده را نتواند جذب می

                                                                                                       
زارت بهداشــت مبنــی بــر واگــذاری اختیــارات صــدور تاییدیــه تحــصیلی بــه  و7/9/82   مــورخ140721   شــماره بخــشنامه  ∗

 .دانشگاهها
 مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت مالک میزان 31/4/88ف مورخ /12558/17/3بخشنامه شماره  بر طبق  ∗∗

باشد و سهمیه قبولی شامل این می) سهمیه ثبت نامی(و سهمیه استانی خاص شدگان سهمیه مناطق محروم تعهدات پذیرفته
 .باشددو گروه نمی
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کننده تائیدیه تحصیلی اعالم نماید  دانشگاه صادر کتبی این موضوع را به روز بصورت 15مدت 
تبدیل گردیده و متعهد ای شخص به تعهدات مناطق آزاد کشور  و در اینصورت تعهدات منطقه

باشد در هر منطقه از کشور انجام تواند کلیه تعهدات خود را که دو برابر مدت تحصیل می می
  .دهد

در صورت عدم پاسخ از سوی دانشگاه در مدت تعیین شده مراتب عدم نیاز   
قه آموخته به منط تعهدات دانش، زمانیکه از طریق اخذ عدم نیاز.شودآموخته اعالم می دانش

در تائیدیه تحصیلی لزومی نداشته ای و سهمیه ثبت نامی  ذکر تعهدات منطقه گردیدآزاد تبدیل
 در گردد و چنانچه فردی دارای تعهد خدمتلیکن شماره نامه عدم نیاز در ذیل آن ذکر می

 ارسال شده باشد 2 باشد و درخواست تائیدیه تحصیلی از سازمانهای مستقر در مناطق 3منطقه 
. گرددسریع در روند صدور تائیدیه تحصیلی در بند توضیحات این جمله قید میجهت ت

  )باشد بالمانع می3بکارگیری نامبرده صرفاً در منطقه (
  

  که اخذ عدم نیاز جهت صدور تائیدیه تحصیلی ضرورت نخواهد داشتمواردی
ابالغیه مورخ  قانون پزشکان و پیراپزشکان نامه اجراییآئین 7الزم بذکر است طبق ماده 

  ∗ :موارد زیر اخذ عدم نیاز ضرورتی نخواهد داشتدر   19/3/82
زمنده با حضور ر، %)70شهید، آزاده، مفقود االثر، جانباز باالی(فرزند و همسر: ایثارگران ـ 1
  .٪25های جنگ تحمیلی، جانباز باالی  ماه متناوب در جبهه12 ماه متوالی یا 9
 محل اشتغال همسر، به گواهی مراجع قانونی در غیر از منطقه در صورتیکهبانوان متاهل  ـ 2

 .مورد تعهد باشد
در صورتیکه زمان استخدام آنها شاغلین رسمی، پیمانی موسسات و نهادهای دولتی  ـ 3

 . باشد1/1/81قبل از 
 . سال تمام گذشته باشد15متعهدینی که از زمان فراغت از تحصیل آنها  ـ 4
 . ای خود را کار کرده باشند ر از نصف طول مدت تعهد منطقهمتعهدینی که بیشت ـ 5

 و یا محروم بوده 3 و 2آموختگانیکه در مقاطع قبلی دارای سهمیه قبولی منطقه دانش :تذکر* 
                                                                                                       

زارت بهداشــت مبنــی بــر واگــذاری اختیــارات صــدور تاییدیــه تحــصیلی بــه  و7/9/82   مــورخ140721   شــماره بخــشنامه  ∗
 .دانشگاهها
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مناطق به ای تعهدات منطقه. و در آخرین مقطع از سهمیه منطقه یک یا آزاد استفاده کرده باشند
باشد در هدات خود را که دو برابر مدت سنوات تحصیل میتوانند تعآزاد تبدیل شده و می
  ∗.منطقه آزاد انجام دهند

 مجلس شورای 12/2/75قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب اجرائی نامه آئین 7ماده 
  آموختگان چند مقطعییدیه تحصیلی برای دانشیدر خصوص صدور تا اسالمی

پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته و باالتر بر آموختگان کارشناسی نامحل خدمت دانش ـ 1
  .تعیین خواهد شد) سهمیه منطقه ای مقطع اولیه(اساس 

  اخذ مدرک باالتریای مقطع اولیه موفق به متعهدینی که قبل از انجام تعهدات منطقه ـ 2
های علوم پزشکی  یکی از دانشگاهها یا دانشکده) عضویت هیئت علمی(چنانچه به  شوندمی
  .توانند کلیه تعهدات قبلی و فعلی را در همان دانشگاه به انجام برسانند آیند میدر
ای خود نباشند مشروط   مقطعی که مایل به انجام تعهدات منطقه2آموختگان ناپیوسته دانش ـ 3

توانند با  به انجام خدمت طرح یا معافیت از آن و به شرط نداشتن تعهد محضری می
، مدارک تحصیلی )های تحصیلی مربوطه معادل مدت زمان تعهد ینهبازپرداخت شهریه و هز(

  .مقطع قبلی خود را دریافت نمایند
  
دارای تعهد محضری به ( چگونگی صدور تائیدیه تحصیلی برای متعهدین خاص •

  )وزارت بهداشت و درمان
ای سازمانی غیر از واحده        چنانچه شخصی تعهد محضری به وزارت بهداشت داشته و از

توان برای متقاضی تائیدیه   نمیتحت پوشش وزارت بهداشت تقاضای تائیدیه تحصیلی نماید،
منتقل شـود که بر اساس رشتــه و  تحصیلی صادر نمود مگر اینکه تعهدات وی به آن سازمان

مکاتبه ودر صورت موافقت سازمانهای مذکور  آموخته، با سازمانهای ذیربطمقطع تحصیلی دانش
  .منتقل و صدور تائیدیه بالمانع خواهد شد تائیدیه مبرده به ارگان درخواست کنندهتعهدات نا

های  دانشگاهها و دانشکده( : شاملشایان ذکر است واحدهای وابسته به وزارت بهداشت
واحدهای وابسته به آنها، سازمان تامین اجتماعی، اداره کل بیمه خدمات  علوم پزشکی،

  .باشند  می)  هالل احمر، سازمان بهزیستیدرمانی، سازمان انتقال خون،
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دین محضری در هسازمانهای مرجع جهت انجام مکاتبات انتقال تعهدات متع
  ∗صدور تائیدیه تحصیلی

های  آموختگان دوره برای انتقال تعهدات دانشدفتر امور حقوقی وزارت بهداشت،ـ 1
  ای کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکترای حرفه

برای  دبیرخانه شورای نظارت، ارزشیابی و گسترش دانشگاههای علوم پزشکی،  ـ2
  Ph.Dهای کارشناسی ارشد و  آموختگان دورهانتقال تعهدات دانش

  برای انتقال تعهدات متخصصین بالینی اورژانس کشور،  اداره کل خدمات درمانی و ـ 3
قال تعهدات متخصصین برای انتدبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی،  ـ 4

  دندانپزشکی 
برای انتقال تعهدات متخصصین  دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی، ـ 5

  داروسازی 
  

سازمانهای  موافقتصدور تائیدیه تحصیلی جهت متعهدین خاص درصورت عدم
  آموختهمرجع با انتقال تعهدات دانش

دات که در باال توضیح داده شد با انتقال  چنانچه پس از مکاتبه با مراکز انتقال دهنده تعه
ولی چنانچــه توان تائیدیه تحصیلی صــادر نمود آموخته موافقت شد، می تعهدات دانش

تواند از طریق مراجعه به  متقاضی می مراکز ذکر شده با انتقال تعهدات موافقت نکردند
  مجاز است در هردر آن صورت موده و نخود را خریداری تعهدات محضری  وزارت بهداشت

  .ارگان یا سازمانی اشتغال ورزد
  

که تعهد محضری به سازمانها و  آموختگانییدیه تحصیلی جهت دانشئصدور تا
  دارند غیر از وزارت بهداشت یمراکز

نظیر بهداشت   از وزارت آموختگـان به سازمان یا ارگانی غیر که دانشدر مواردی
توان تعهدات آنها را به سازمان  نمیی دارند محضر تعهد... بانک ملی، ارتش، سپاه و

گواهی پایان یا آموخته از سازمان مورد تعهد خود  دانشدیگری انتقال داد و فقط در صورتیکه 
  .تواند برای سازمان دیگری تاییدیه دریافت نماید ابطال تعهدات خود را بیاورد می
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ح نیروی انسانی آموختگان مشمول انجام طردانشبرای صدور تائیدیه تحصیلی 
  در حین انجام آن 

  ی انسانی نیروصدور هر گونه تائیدیه تحصیلی منوط به ارائه گواهی وضعیت طرح 
مشمولین خدمت طرح که درحین انجام آن توسط سازمان به استثناء ) اتمام یا معاف(باشد می

نانچه محل در اینگونه موارد چمربوطه جهت استخدام آنها درخواست تائیدیه شده باشد که 
شان نباشد، با تصویر ابالغ طرح نیروی انسانی  ای خدمت آنان مغایر با تعهدات منطقه

  . گردد تائیدیه تحصیلی صادر می
  

 ینو مشمولانسانی نیروی معاف از طرح های صدور تائیدیه تحصیلی برای رشته
  خدمت نظام وظیفه

جهت شوند طرح اعالم میهایی که از طریق اداره طرح نیروی انسانی معاف از  رشته
برای و گردد  صدور تائیدیه تحصیلی آقایان تصویر کارت پایان خدمت سربازی اخذ می

مشمولین خدمت نظام وظیفه تا پایان آن هیچگونه گواهی و تائیدیه تحصیلی صادر نخواهد شد 
د آموزش دانشگاه محل تحصیل به حوزه نظام وظیفه جهت شناسایی فر و اطالعات ارسالی از

  .تا پایان خدمت سربازی کافیست
  

  ∗آموختگان عضو نیروهای مسلحصدور تائیدیه تحصیلی جهت دانش
 سپاه پاسداران –ارتش جمهوری اسالمی ایران (گانه آموختگان عضو نیروهای سه دانش-

تاریخ عضویت رسمی آنان در نیروی مربوطه در صورتیکه )  نیروی انتظامی– انقالب اسالمی
کلیه تعهدات آنان به واحد متبوع منتقل گردیده و نیازی  ،یخ فراغت از تحصیل باشدقبل از تار

 باشد دربه ارائه تصویر گواهی پایان خدمت طرح نیروی انسانی برای صدور تائیدیه نمی
مانند سایرین، مشمول گذراندن کلیه تعهدات اعم از خدمت طرح نیروی غیراینصورت 

  .ا انتقال سندتعهد محضری خواهند بودانسانی، انجام تعهدات، خرید ی
آموختگان عضو رسمی سازمان در رابطه با صدور تائیدیه تحصیلی جهت دانش

... سازی و به آن مانند صنایع هلیکوپترسازی، اسلحهصنایع دفاع و واحدهای وابسته 
که در این صورت بدلیل آنکه بوده ) لشکری( بایست دارای درجه نظامی متقاضی، می
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شود نیازی به ارائه تصویر گواهی انجام خدمت  ات وی به سازمانهای مذکور منتقل میتعهد
 فراغت از تحصیل  ازتاریخ عضویت رسمی آنان قبلبایست البته می( باشدطرح نمی

  .)باشد
  

  آموختگان عضو رسمی سپاهمرجع رسمی صدور تائیدیه تحصیلی برای دانش
رسمی آموختگان کادر  ه تحصیلی جهت دانشذکر است درخواست صدور تائیدیالزم به

باشد  ))عج(...پزشکی بقیه ا  دانشگاه علوم(باید از   میاًالزامسپاه پاسداران انقالب اسالمی 
  .که پاسخ نیز به همان دانشگاه صادر خواهد شد

  
آموختگان عضو رسمی یربط برای صدور تائیدیه تحصیلی جهت دانشذمراکز 

  ارتش و نیروهای انتظامی
از هریک از تواند می در مورد کادر رسمی نیروهای انتظامی و نظامی، درخواست تائیدیه -

  . باشد و پاسخ نیز به همان واحد ارسال خواهد شد واحدهای نیروهای مذکور
  

آموختگان متقاضی اخذ پروانه دائم، پروانه صدور تائیدیه تحصیلی برای دانش
  ∗ ... شماره نظام پزشکی و ،مطب

موختگانی که متقاضی اخذ پروانه دائم پزشکی، دندانپزشکی، مامایی یا آدانش
پروانه مطب و نیز تاسیس داروخانه ویا آزمایشگاه یا اخذ شماره نظام پزشکی 

بدون در نظر گرفتن تعهدات ( درصورت درخواست مراکز ذیربط تأییدیه تحصیلی باشند، می
  .صادر خواهد شد) آنان

  
که مقطع تحصیلی باالتر را در  آموختگانیای دانشصدور تائیدیه تحصیلی بر

  اندداخل کشور و مقطع قبل را در خارج از کشور باتمام رسانده
آموختگانی که  مقطع تحصیلی باالتر خود را صدور تأییدیه تحصیلی برای دانش

در داخل کشور به اتمام رسانده ودر مقطع قبلی از دانشگاههای خارج از کشور 
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اداره کل بورسها و دانشجویان خارج وزارت منوط به ارائه گواهی از اند  شدهالتحصیل فارغ
بهداشت یا ارائه تصویر دانشنامه فارسی مقطع قبل و یا تصویر ارزشنامه فارسی دائم صادره 

  .توسط اداره کل بورسها و دانشجویان خارج خواهد بود
ینکه سهمیه ثبت نامی و قبولی آموختگان انتقالی خارج از کشور با توجه به ا دانش:تذکر

 دو برابر طول تحصیل تعهد آموزش رایگان ،در صورت عدم پرداخت شهریهندارند 
  .خواهند داشت

  
   دارای مدارک معادل آموختگانصدور تائیدیه برای دانش

آموختگانی که قبال مدرک معادل کاردانی یا کارشناسی به تأییدیه تحصیلی برای دانش
طبق مصوبه (و با اشاره به مصوبه شورایعالی برنامه ریزی با حذف لفظ معادل آنها تعلق گرفته 

در بند توضیحات تائیدیه تحصیلی ) ریزی لفظ معادل حذف گردید شورایعالی برنامه308
  .گیردصورت می

  
  ∗ و پایان آنKشروع ضریب برای متخصصین جهت صدور تائیدیه تحصیلی 

 با توجه به رونوشت  Kرای شروع ضریب بهت متخصصین صدور تائیدیه تحصیلی ج
باشد ودر  می در محل آن ابالغابالغ معاونت سالمت وزارت بهداشت جهت بکارگیری 

متخصصینی که  و شوند ای ذکر نمی  تعهدات منطقهKتائیدیه صادره برای گذراندن ضریب 
توانند برای  می  مذکور  تعهدات  اند با ارائه نامه اتمامسانیده خود را به پایان رKضریب 

  .دریافت نمایند  تحصیلی  تائیدیه ،کننده واحد درخواست  
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  ∗ دستورالعمل صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی
  

سیاست تمرکز زدائی در وزارت بهداشت و درمان و تفویض اختیارات اجرائی به ادامه در      
تحصیلی، صدور مجوز تحویل  های علوم پزشکی کشور، پس از تفویض صدور تائیدیه دانشگاه

نیز به دانشگاههای علوم پزشکی واگذار گردید که در آموختگان دانشمدارک تحصیلی 
مجوز تحویل مدارک صدور  14/12/82 مورخ 191523مرحله اول طی بخشنامه شماره 

نامی آزاد، انجام شد و در مرحله بعد طی  آموختگان دوره شبانه با سهمیه ثبت تحصیلی دانش
آموختگان مجوز تحویل مدارک تحصیلی دانشصدور  1/2/84 مورخ 17560نامه شماره بخش

و در آخرین مرحله بدنبال بخشنامه فاقد تعهد خاص در کلیه مقاطع تحصیلی انجام پذیرفت 
آموختگان دارای مجوز تحویل مدارک تحصیلی دانشصدور  27/1/87 مورخ 20084شماره 

  . حصیلی به دانشگاههای علوم پزشکی واگذار گردیدسند تعهد محضری در کلیه مقاطع ت
قبل از آغاز بحث اصلی در خصوص نحوه صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی بدلیل 

آموختگان، ذکر مجدد وابستگی صدور مجوز به روشن شدن وضعیت انجام تعهدات دانش
  .آن جهت یادآوری ضروری می باشد ) مفهوم تعهدات و ویژگیهای(

  
  تعهدات

آموختگان مکلفند پس از اتمام تحصیل به تناسب مدت تحصیالت خود در کلیه دانش     
  .ها و مناطق مورد نیاز کشور خدمت نمایند رشته

وسایر تعهداتی که  بصورت خاص ) تعهدات آموزش رایگان(با توجه به تعهدات یاد شده      
اخذ ...) های تخصصی و  رههای کارشناسی ارشد و دو جهت ورود به دوره(آموختگان از دانش

دریافت  به از انجام تعهدات فوق، مجازآموختگان علوم پزشکی قبلدانشگردد،  می
  .نامه و ریزنمرات نخواهند بوددانش

                                                                                                       
پزشکی مبنی بر واگذاری اختیارات صدور  و آموزش وزارت بهداشت، درمان1/2/84 مورخ 17560 بخشنامه شماره  ∗

  .آموختگان به دانشگاههامجوز تحویل مدارک دانش



 71 ◄ دستورالعملها/ فصل سوم 

  آموختگان انواع تعهدات دانش
  :باشنداین تعهدات بطور کلی دو نوع می

  )تعهدات عام( تعهدات آموزش رایگان -
  )خاص( تعهدات -
  

  )تعهدات عام(موزش رایگان تعهدات آ
باشند، که  مشمول این تعهد می) 1354(آموختگان روزانه، ورودی بعد از سال  کلیه دانش

  ∗.باشد کنکور سراسری می در  شدگان پذیرفته )قبولیسهمیه ( این تعهدات برحسب
  

  های ثبت نامی در کنکور سراسری و میزان تعهدات هر یکسهمیه
 نهضت – نهادها – رزمندگان – شاهد - آزاد -ه منطقه یک پذیرفته شدگان سهمی )الف

  .باشند متعهد خدمت در هر منطقه از کشور میسوادآموزی برابر مدت تحصیل 
دو برابر به میزان  و مناطق محروم 3 و 2ای، مناطق  پذیرفته شدگان سهمیه منطقه) ب

ده از سهمیه ثبت نامی باشند که یک برابر آن را به علت استفا متعهد خدمت میمدت تحصیل 
  .بایست حتماً در منطقه مورد پذیرش خود انجام دهندای می منطقه
دوبرابر مدت همانند مناطق محروم به میزان پذیرفته شدگان سهمیه عشایر و بومی،  )پ

  .باشندمتعهد خدمت میتحصیل 
مت به متعهد خد برابر مدت تحصیل 3به میزان پذیرفته شدگان سهمیه استانداریها، ) ت

. باشد استان مورد تعهد خود میباشند که تعهدات آنها مطابق با متن سند تعهد محضریشان می
  .باشد این سهمیه مخصوص استانهای محروم کشور مندرج در دفترچه کنکور سراسری می

 نامی آنان منطقه آزاد، منطقه یک،های شبانه که سهمیه ثبت شدگان دوره پذیرفته) ث
 تعهدباشد بعلت پرداخت شهریه تحصیلی  مینهادها، آزمون داخلی شاهد، رزمندگان، 

  .آموزش رایگان ندارند
                                                                                                       

   مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت14/10/88 مورخ 489878/17نامه شماره بخش  ∗
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های شبانه اسناد محضری اخذ شده که تعهدات  شدگان دوره  در بعضی موارد از پذیرفته:تذکر
  .باشد آنان مطابق متن سند محضریشان می

متعهد خدمت به  3و  2های شبانه با سهمیه ثبت نامی مناطق پذیرفته شدگان دوره )ج
های آزاد دوره  مانند سهمیه(باشند  یک برابر مدت تحصیل در هر نقطه از کشور میمیزان 
  )روزانه

 5025/1به استناد دستورالعمل شماره : آزاد منفک از مناطق یا کد صفر% 20سهمیه  )چ
بعد  به 74 سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 6/3/76مورخ 

 دوره روزانه که دارای حد نصاب حداقل نمره قبولی گزینش 3و2با سهمیه ثبت نامی مناطق 
برابر محسوب شده و  )آزاد یا منطقه یک(اند مانند سهمیه آزاد در رشته تحصیلی خود بوده

  . باشند مدت تحصیل در هر نقطه از کشور متعهد خدمت می
سهمیه شامل پذیرفته شدگان کنکور سراسری پذیرفته شدگان سهمیه انسانی خاص، این ) ح

سند محضری تعهدات در آموختگان این دانشاز باشد که  به بعد رشته دندانپزشکی می78سال 
یک استان خاص اخذ گردید و تعهدات آنان مطابق یا متن محضری نسبت به همان استان مورد 

انواده شهدا و خدگان، شاهد، باشد چنانچه فرد از سهمیه ثبت مالی منطقه یک، رزمنتعهد می
سهمیه قبولی کد صفر استفاده نموده باشد بمیزان برابر مدت تحصیل و چنانچه از سهمیه ثبت 

 برابر مدت تحصیلی متعهد خدمت به استان مورد تعهد و استفاده نموده باشد د3 و 2نامی مناطق 
  ∗.خواهد بود

 کنکور 65-66ین گروه، ورودی سال مناطق محروم که ا شدگان با سهمیه قبولیپذیرفته )خ
 باشند و مالک برای تعیین میزان تعهدات این می12 و 10سراسری و دارای سهمیه قبولی با کد 

  .باشدمی) سهمیه قبولی(افراد 
بمیزان برابر ) 4 و 6کد ( ولی دارای سهمیه قبولی 3 و 2 سهمیه ثبت نامی باپذیرفته شدگان ) د

                                                                                                       
هدات  مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت مالک میزان تع        31/4/88ف مورخ   /12558/17/3 بر طبق بخشنامه شماره       ∗

بـوده و سـهمیه قبـولی شـامل ایـن دو گـروه              ) سهمیه ثبت نامی  (شدگان سهمیه مناطق محروم و سهمیه استانی خاص         پذیرفته
  .باشدنمی
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  ∗ .دمدت تحصیل تعهد خدمت دارن
  

 و نحوه عمل در صورت مغایرت ای آموختگان منطقهمحل انجام خدمت دانش
  **نامیگواهی کار با سهمیه ثبت
محل و   فعلی2 قبلی، در منطقه 3 و 2آموختگان سهمیه مناطق  محل انجام خدمت دانش

  . فعلی خواهدبود3 و مناطق محروم در منطقه 5 و 4آموختگان سهمیه منطقه  انجام خدمت دانش
آموخته با سهمیه ثبت نامی در صورتی که گواهی کار ارائه شده توسط دانش

استان محل اخذ دیپلم (باشد از دانشگاه علوم پزشکی ) منطقه یک( در 3و یا 2منطقه 
  .گردد  گواهی عدم نیاز به خدمات نامبرده، اخذ می)آموخته دانش

ای   دیپلم ارائه شود تعهدات منطقهاگر گواهی عدم نیاز از طرف دانشگاه استان محل اخذ     
مدت تعهد این الزم به ذکر است که . شود آموخته به تعهدات مناطق آزاد تبدیل میدانش

مندی از  مدت بهره(آموختگان در هر صورت دو برابر سنوات تحصیلی قبیل دانش
  .خواهد بود) آموزش رایگان

آموخته، پاسخی از  یاز به خدمت دانشاستعالم ن) صدور نامه(چنانچه ظرف مدت یکماه از     
گردد که در این  تلقی می سوی دانشگاه مربوطه دریافت نشد، عدم پاسخ به منزله عدم نیاز

تواند مدت تعهد  ای به تعهدات آموزش رایگان تبدیل شده و متعهد می صورت تعهدات منطقه
 تحصیلی مطابق با میزان های خود را در هر منطقه از کشور انجام دهد و یا با پرداخت هزینه

  .تعهدات را خریداری و مدارک تحصیلی خود را دریافت نمایند تعهدات خود،
  

 قادر خواهند بود تعهدات دو برابر 3 و 2شرایطی که براساس آن متعهدین مناطق 
  ***خود را در هر نقطه از کشور انجام دهند

ز انجام تعهدات در منطقه  که حائز هر یک از شرایط ذیل باشند ا3 و2متعهدین منطقه 
                                                                                                       

   مرکز خدمات آموزش وزارت بهداشت17/12/88آ مورخ /596396/17 بخشنامه شماره  ∗
ور دانشجویی وزارت بهداشت مناطق مورد  مرکز ام7/12/84ف مورخ /48118/11/3 با توجه به دستورالعمل شماره ∗∗

  با احتساب ضرایب مناطق مربوطه محاسبه و اعمال) به استثناء گواهی خدمت سربازی (خدمت پزشکان وپیراپزشکان 
  .می گردد

 وزارت بهداشت مبنی بر واگذاری اختیارات صدور مجوز تحویل مدارک 1/2/84 مورخ 17560خشنامه شماره ب  ∗ ∗ ∗
 .به دانشگاهها
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توانند تعهدات خود را که دو برابر  باشد معاف بوده و می مورد تعهد که به مدت یک برابر می
  :سنوات تحصیلی میباشد در هر نقطه از کشور انجام دهند

بیش با ، آزاده %)70جانباز باالی  شهید، آزاده، مفقوداالثر،(ایثارگران شامل فرزند و همسر  -1
های جنگ تحمیلی،   ماه متناوب در جبهه12 ماه متوالی یا 9، رزمنده با حضور  اسارتل سا3از 

  .و باالتر% 25جانباز 
بانوان متاهل در صورتی که محل اشتغال همسر به گواهی مراجع قانونی در غیر از منطقه  -2

  .مورد تعهد باشد
 دولتی در صورتی شاغلین رسمی آزمایشی، رسمی قطعی و پیمانی موسسات و نهادهای -3

  .باشد 1/1/81که زمان استخدام آنها قبل از تاریخ 
  . سال تمام گذشته باشد15متعهدینی که از زمان فراغت از تحصیل آنها حداقل  -4
ارائه نموده و کمتر از ) منطقه یک(متعهدینی که گواهی کار معتبر از مناطق آزاد کشور  -5

  . باشدنصف مدت تعهد منطقه ای آنها باقی مانده
  

  مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی 
بر مبنای فرم  التحصیلی از احراز شرایط فارغ صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی، پس

 از حداقل یکماهاز سپری شدن پسفراغت از تحصیل موجود در پرونده آموزشی فرد و 
  : پذیردمی ه مدارک مشروحه زیرانجامبا ارائبهداشت وزارتاعالم فراغت از تحصیل وی به
  ) طرح نیروی انسانی یا معافیت از انجاماتمام(اصل مدرک طرح نیروی انسانی 

   وزارت بهداشتهای رفاه دانشجوییبا صندوقکامل تسویه حساب گواهی اصل 
  )برای آقایان(اصل کارت پایان یا معاف از خدمت نظام وظیفه 

  )ای پروانه دارهبرای رشته( اصل پروانه دائم 
  اصل گواهی انجام کار بعداز فراغت از تحصیل

  آموختگان دو یا چند مقطعی اصل دانشنامه مقطع تحصیلی قبلی دانشگاهی برای دانش
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  ∗طرح نیروی انسانی و صدور مجوز تحویل مدارک
آموختگان مشمول دانش ارائه مدرک اتمام یا معافیت از طرح نیروی انسانی برای کلیه

  .باشد  این قانون الزامی میخدمات
آموختگان مشمول  باشد که بعد از این تاریخ از کلیه دانش  می24/9/58تاریخ شمول طرح  -1

  .گرددخدمت، مدرک طرح نیروی انسانی اخذ می
بایست جهت اند می التحصیل شده فارغ1/4/83آموختگان که بعداز تاریخ کلیه دانش -2

 محل پزشکی  به معاونت پشتیبانی دانشگاههای علومانی روشن شدن وضعیت طرح نیروی انس
  . مراجعه نمایندتحصیل

اند جهت دریافت مجوز تحویل مدرک تحصیلی  هایی که معاف از طرح اعالم شده رشته -3
  .نیازی به ارائه مدرک طرح نیروی انسانی نخواهند داشت

فاقد گواهی ل بوده و آموختگانیکه متقاضی اخذ مدارک تحصیلی جهت ادامه تحصیدانش -4
 جهت دریافت مجوز تحویل دانشنامه و باشندپایان یا معافیت از انجام طرح نیروی انسانی می

  . باشندریزنمرات ملزم به مراجعه به مراکز امور دانشجویی وزارت بهداشت می
 دتوان کشور باشد می3 یا 2ی انسانی در صورتیکه در مناطق و مدت خدمت طرح نیر– 5

  .آموختگان مورد محاسبه قرار گیردای برای دانشن خدمات مورد تعهد منطقهبعنوا
طرح نیروی انسانی معاف بوده و چنانچه انجام  ساله دارند از 5کاردانهایی که تعهد  – 6

 نمایند در صورت ادامه ارائه ساله بعداز تاریخ فراغت از تحصیل را 5انجام کار تعهدات گواهی
  .د شدن قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان نخواه مشمولاسی و باالترتحصیل در مقطع کارشن

  
  مدارک تحویل مجوز پزشکی و صدور دانشجویان علوم رفاه صندوق حساب تسویه

به منظور دریافت مجوز تحویل وزارت بهداشت صندوق رفاه کامل ارائه تسویه حساب    
  :باشد میآموختگان مشروحه زیر ضروری مدرک تحصیلی برای دانش

 به بعد مقاطع کاردانی، کارشناسی 1353آموختگان دوره روزانه ورودی سال  کلیه دانشـ 
  . و دکترای عمومیph.Dپیوسته و ناپیوسته ،کارشناسی ارشد، دکترای 

  .اندالتحصیل  شده به بعد فارغ1/1/77آموختگان دوره شبانه که از تاریخ دانشـ 
  

                                                                                                       
 وزارت بهداشت مبنی بر واگـذاری اختیـارات صـدور مجـوز تحویـل مـدارک بـه                   1/2/84 مورخ   17560 بخشنامه شماره    ∗

 .دانشگاهها
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  و صدور مجوز تحویل مدارککارت پایان خدمت وظیفه عمومی 
جهت صدور مجوز تحویل مدارک برای آقایان ارائه تصویر کارت پایان یا معافیت از 

  .باشدخدمت ضروری می
اند، تا  گواهی اتمام خدمت خودرادریافت نموده کسانی که به جای کارت پایان خدمت، -1

  .ر را ارائه نمایندتوانند به جای کارت،  گواهی مذکو اتمام تاریخ اعتبار گواهی می
متعهدین خدمت به آموزش و پرورش تا اتمام تعهدات خود کارت پایان خدمت دریافت  -2

کنند، بنابراین تحویل مدارک تحصیلی آنان منوط به اتمام تعهدات و صدور کارت پایان  نمی
  .باشدخدمت می

 را بدون ارائه توانند مجوز تحویل مدرک تحصیلیدارند می) کفالت موقت(آقایانی که  -3
  .کارت پایان خدمت دریافت نمایند

 ذکر شده در کارت پایان خدمت بوده و در محاسبه مدت خدمت صرفاً بر طبق مدت: تبصره
  .گرددمحاسبه خدمت سربازی ضریب محرومیت مناطق اعمال نمی

  
  پروانه دائم و صدور مجوز تحویل مدارک

 –دندانپزشکی  –پزشکی : دار های پروانه هآموختگان رشت تصویر پروانه دائم از دانش    
و در صورت گردد  کارشناسی مامایی دریافت می– دکترای علوم آزمایشگاهی –داروسازی 

  .باشدارائه پروانه دائم ضرورتی به ارائه گواهی تعیین وضعیت طرح نمی
  

  ∗گواهی انجام کار داخل کشور و صدور مجوز تحویل مدارک
آموختگان   دارک جهت صدور مجوز تحویل دانشنامه و ریزنمرات دانشترین م یکی از مهم     

  :بایست رعایت گردددر گواهی کار موارد مشروحه ذیل می. باشدمی) گواهی کار(
  .گواهی مذکور از سازمان دولتی یا بخش خصوصی معتبر صادر شده باشد - 1
  .در پایان باشددارای تاریخ و شماره در باالی نامه و مهر و امضاء معتبر  - 2
  .آموخته قید شده باشد بودن اشتغال دانشتمام وقتیاوقتذکر نیمهکار باپایانوشروعتاریخ – 3
بعداز تاریخ فراغت از (آموختگان  دانشهل احتساب برای انجام تعهدات کلیقاب تاریخ – 4

                                                                                                       
 وزارت بهداشت مبنی بر واگـذاری اختیـارات صـدور مجـوز تحویـل مـدارک بـه                   1/2/84 مورخ   17560 بخشنامه شماره    ∗

 .دانشگاهها
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ی آن مقطع قابل و گواهی کار قبل از این تاریخ برای هر مقطع تحصیلی برا) باشدتحصیل می
  .باشدمحاسبه نمی

اند استفاده یا  در مورد کارمندان رسمی دولت که در زمان تحصیل به کار اشتغال داشته - 5
  .بایست قید گرددعدم استفاده از ماموریت آموزشی یا سایر تعهدات می

 مورد تواند بعنوان گواهی کاردر بخش دولتی در صورتی میاحکام کارگزینی استفاده از  - 6
  .در آن ذکر شده باشد) سنوات( سابقه خدمت: قبول واقع شودکه

آموخته بصورت تمام وقت باشد بصورت تمام وقت و در در صورتیکه مدت اشتغال دانش – 7
برای مثال . باشدصورتیکه نیمه وقت باشد نصف مدت کارکرد قابل محاسبه می

 سال گواهی کار تمام 2شد بعنوان  سال نیمه وقت کار کرده با4ای که مدت  آموخته دانش
  .گرددوقت محاسبه می

معموال در  در مورد آقایان اگر خدمت سربازی قبل از تاریخ فراغت از تحصیل باشد، :1تبصره 
گردد که در هنگام محاسبه مدت انجام کار، مدت خدمت سربازی از آن سنوات محاسبه می

  .گرددکسر می
باشد اما در صورتیکه  می ، ازتاریخ شروع اجرای حکمگواهی کار   زمان محاسبه:2تبصره 
بایست برای زمان بعد از  آموخته بعد از تاریخ مذکور فعالیت خود را آغاز نموده باشد می دانش

  .آن تاریخ گواهی ارائه نماید
بایست همراه  اند می برای شاغلین رسمی که در زمان تحصیل به کار اشتغال داشته :3تبصره 
  .مبنی بر عدم استفاده از بورس یا ماموریت آموزشی ارائه شودگواهی  حکم،

  
  شرایط گواهی کار صادره توسط بخش خصوصی معتبر

در ) سازمان تامین اجتماعی(گواهی از  عالوه بر ارائه گواهی کار معتبر از محل کار،
  .گرددمی دریافتآموخته بیمه قرار داشتن فرد درمدت اشتغال بکار از دانشتحت پوششمورد 

آموخته در مدت اشتغال بکار به هر دلیل تحت پوشش بیمه در صورتیکه فرد دانش :1تبصره 
تصویر اطالعیه ثبت شرکت قرار نگرفته باشد جهت دریافت مجوز تحویل مدارک  الزم است 

، پس یا موسسه خصوصی محل خدمت خود را که در روزنامه رسمی کشور درج گردیده باشد
  .موزشی دانشگاه بعنوان گواهی کار ارائه نمایداز تائید معاون آ

 در صورت تفاوت زمان اعالم شده توسط بخش خصوصی و سازمان تامین :2 تبصره
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آموختگان به عنوان گواهی کار  مدت اعالم شده توسط بخش خصوصی برای دانشاجتماعی،
 سازمان تامین های کار با توضیح اینکه تفاوت زمان اعالم شده در گواهیگردد،محاسبه می

اجتماعی و بخش خصوصی مدت زمانی است که فرد اشتغال داشته لیکن بیمه سازمان تامین 
   ∗ .اجتماعی نبوده است

بایست توسط در صورتیکه صادر کننده گواهی کار پزشک باشد مهر و امضاء او می: 3تبصره 
  ** . یا معاونت درمان دانشگاه تائید گرددبهداشتشبکه 

  
  طرح نیروی انسانی به عنوان گواهی کارمحاسبه مدت 

  .شودمدت گذرانیدن طرح نیروی انسانی بعنوان انجام تعهدات آموزش رایگان محاسبه می -1
مدت گذراندن طرح نیروی انسانی برای هر مقطع تحصیلی به عنوان انجام تعهدات آموزش  -2

  .باشدرایگان همان مقطع و مقطع قبلی قابل محاسبه می
تی که میزان ضرایب محرومیت نقاط، جزء خدمت پزشکان و پیراپزشکان بعنوان در صور -3

طرح نیروی انسانی تمام وقت محاسبه شده باشد در موقع محاسبه تعهدات آموزش رایگان نیز 
  .شودبه همان صورت محاسبه می

در نظر گرفتن ضرایب مناطق در صورتی که میزان گذراندن طرح، زیر یکسال باشد با  -4
 2 سال باشد با در نظر گرفتن ضرایب مناطق محروم 2محروم یکسال تمام ودر موردی که زیر 

  .شود سال تمام محاسبه می
  مدت انجام طرح نیروی انسانی بدون ضریب مناطق محروم به همان اندازه محاسبه  -5
  .گرددمی
  

  )نظامی و انتظامی (گواهی کار صادره برای پرسنل نیروهای مسلح
سپاه پاسداران، ارتش یا اعضاء نظامی لشکری سازمان  :نیروهای مسلحکلیه اعضاء رسمی 

صنایع دفاع که از سهمیه مناطق استفاده ننموده باشند تحویل مدارک تحصیلی منوط به ارائه 
                                                                                                       

   مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت28/12/85ف  مورخ /م/3198/17 نامه شماره  ∗
  شت مرکز امور دانشجویی وزارت بهدا11/14/84ف  مورخ /10329/17/3نامه شماره  ∗∗



 79 ◄ دستورالعملها/ فصل سوم 

ه تعهدات ب(بایست عالوه بر قید اینکه در گواهی مذکور می. باشدگواهی انجام خدمت می
بالمانع بودن تحویل مدارک تحصیلی به (و ) تاریخ عضویت رسمی(، )اتمام رسیده

 3یا2آموختگان از سهمیه مناطق بدیهی است چنانچه این دانش .قید گرددنیز ) آموخته دانش
مندی از آموزش رایگان در استفاده نموده باشند موظف به انجام خدمت به مدت دو برابر بهره

  .باشندسلح میواحدهای نیروهای م
  

  گواهی کار صادره توسط سازمان بیمه تامین اجتماعی
تواند توسط سازمان بیمه تامین اجتماعی صادر شده باشد که در این مورد گواهی کار می

  .شودمدت بیمه و محل قرارداد ذکر می
  

  گواهی کار صادره برای اعضاء هیأت علمی قراردادی دانشگاهها
ینی، مربی دستیار یا اعضاء هیئت علمی قراردادی با کسانی که بصورت مربی بال

بایست مدت کار با ذکر تاریخ شروع و پایان، دانشگاهها همکـاری دارند در گواهـی کار می
ذکر تعداد واحدهای تدریس شده یا تعداد ساعات کار  نیمه وقت یا تمام وقت بودن قید شود و

  .باشددر هفته قابل محاسبه نمی
  

آموختگان دارای چند آزاد سازی مدرک و انجام تعهدات برای دانشه مراتب لسلس
  مقطع و رشته تحصیلی

بایست اخذ  التحصیالن در تمامی مقاطع جهت آزادسازی مدارک خود می تمامی فارغ
قطع قبل یا  مولین مقطع شروع نموده و برای مقاطع بعدی، دانشنامهادرک تحصیلی را از م

  . مقطع قبل را ارائه، که تصویر آن ضمیمه مدارک میگرددمجوز تحویل مدارک تحصیلی در
آموخته دو یا چند بار در کنکور سراسری شرکت نموده و چندین در صورتی که دانش

رشته را به صورت مجزا خوانده باشد آزاد سازی مدارک تحصیلی با اولویت سال فراغت از 
  .شودتحصیل از اولین رشته تحصیلی شروع می

آموختگان مذکور در هر مقطع بطور جداگانه با توجه به سهمیه ثبت ات دانشتعهد: 1تبصره
و تعهدات خاص آن مقطع میباشد و پس از اتمام تعهدات در ) تعهدات آموزش رایگان(نامی 

تواند مدارک مربوط به  آموخته میدانش) بعد از تاریخ فراغت از تحصیل همان مقطع(هرمقطع 
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  .آن را دریافت نماید
 3 و 2آموخته در مقاطع تحصیلی قبل دارای سهمیه ثبت نامی مناطق چنانچه دانش: 2تبصره 

  3 و2تعهدات منطقه  ویا آزاد پذیرفته شده باشد، 1بوده ودر آخرین مقطع در سهمیه مناطق 
تواند تعهدات خود را که دو برابر مقاطع قبلی به تعهدات مناطق آزاد تبدیل شده و متعهد می

باشد در هر نقطه از کشور انجام داده و در این صورت ضرورتی برای اخذ میسنوات تحصیلی 
  ∗.نامه عدم نیاز از محل اخذ دیپلم وی وجود ندارد

  
  گواهی کارو مدت خدمت سربازی 

مدت خدمت سربازی بر طبق مدت ذکر شده در کارت پایان خدمت برای آقایان در 
رایگان قابل    بعنوان انجام تعهدات آموزشصورتی که تاریخ آن بعداز فراغت از تحصیل باشد

  .باشدمحاسبه می
خدمت سربازی بعنوان آموخته تعهدات خاص داشته باشد مدت در صورتی که دانش -1

  .تعهدات خاص قابل محاسبه نیست
در صورتی که مدتی از خدمت سربازی قبل از تاریخ فراغت از تحصیل و مقداری بعد از  -2

سبه انجام تعهدات ، مدت زمان خدمت بعد از تاریخ فراغت از تحصیل آن باشد مدت قابل محا
  .باشدمی
پایان طرح آموختگان و گواهیکار دانشمحاسبه ضریب محرومیت نقاط فقط برای گواهی -3

  **گرددنمیمناطق اعمالمحرومیت سربازی ضرایبانسانی بوده و درمحاسبه مدت خدمتنیروی
  

  شجویان رزمنده، آزاده و جانبازگواهی کار صادره برای دان
مدت خدمت در جبهه در زمان دانشجویی به شرط ارائه  دانشجویان رزمنده، برای -1

  .باشدگواهی معتبر به عنوان گواهی کار قابل محاسبه می
هر سال سابقه اسارت آزادگان پس از شروع به تحصیل معادل دو سال خدمات قانونی  -2

  . اشدبمقرر در قوانین مذکور می
شود با ارائه مدرک جهت آنان صادر می) حکم از کارافتادگی(که % 70جانبازان باالی  -3

                                                                                                       
  مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت7/12/84پ  مورخ /48118/11/3 دستورالعمل شماره  ∗
 داشت مرکز امور دانشجویی وزارت به24/7/84ف مورخ /م/27119/17  نامه شماره ∗∗
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  .شونداز ارائه گواهی کار معاف می معتبر،
  

  مجوز تحویل مدارک اعضاء رسمی نیروهای مسلح
 –ارتش (جهت صدور مجوز تحویل مدارک برای اعضاء رسمی نیروهای مسلح اعم از 

 سازمان صنایع دفاع و ، کارکنان لشکری وزارت دفاع–ی انتظامی  نیرو– بسیج –سپاه 
  :گردد می مدارک ذیل اخذ...)  اسلحه سازی و –واحدهای وابسته مثل صنایع هلیکوپترسازی 

، با تاکید براینکه )تاریخ عضویت رسمی(گواهی کار از یگان خدمتی مربوطه با قید  -1
دادن مدرک به (و  ذکر اینکه ) بوطه انجام دادهنامبرده کلیه تعهدات خود را به نیروی مر(

  .)باشدآموخته بالمانع میدانش
بایست گواهی کار در صورتی که اعضاء رسمی نیروهای مسلح بورسیه آن نیرو باشند می -2

  .باشدحداقل دو برابر مدت تحصیالتشان ارائه شده 
  .می نداردارائه کارت پایان خدمت برای اعضاء رسمی نیروهای مسلح لزو -3

آموختگان از بعد  بدیهی است میزان گواهی کار محاسبه شده جهت این دانش:  1تبصره
  .باشدفراغت از تحصیل تا تاریخ صدور نامه گواهی کار می

باشند موظف به انجام  کادر رسمی نیروهای مسلح که پذیرفته شده سهمیه مناطق می: 2تبصره
توانند تعهدات یاد شده را در همان واحدهای   میخدمت در مناطق مربوطه بوده که این گروه

همچنین در صورتیکه پرسنل مذکور در دوره تحصیل بورسیه . سازمانی متبوع خود انجام دهند
سازمان متبوع خود باشند  به میزان دو برابر مدت تحصیل از تاریخ فراغت از تحصیل متعهد 

گواهی مذکور از   رسمی سپاه،ضمناً در خصوص کادر. باشند خدمت به همان سازمان می
  .گردد صادر می... دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا

  
که قبل از انجام کامل تعهدات آموزش  آموختگانیمجوز تحویل مدارک دانش

  گردندرایگان در مراکز دولتی به درجه بازنشستگی نائل می
زمانهای آموختگانی که قبل از انجام کامل تعهدات آموزش رایگان خود در سادانش

 با ارائه  نائل گردندبازنشستگیو انتظامی به درجه   دولتی یا وابسته به دولت و ارگانهای نظامی
از انجام مابقی تعهدات آموزش رایگان معاف ) حکم رسمی بازنشستگی(اصل و تصویر 

گردیده و با ارائه تسویه حساب صندوق رفاه مجوز تحویل مدارک تحصیلی به آنان ارائه 
نیز تعهدات خاص آموختگان با خصوص دانش د، شایان ذکر است موضوع فوق درخواهد ش

 کارشناسی –کاردانی ( صدق نموده و صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی در تمامی مقاطع
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پس از صدور حکم بازنشستگی با )  و تخصصPh.D – دکترای عمومی – کارشناسی ارشد –
   .رعایت ضوابط مربوطه امکانپذیر خواهد بود

  
  نماینداز انجام کامل تعهدات فوت میکه قبل آموختگانیدانشمجوز تحویل مدارک

تسلیم مدارک تحصیلی به  فوت نمایندآموختگانی که قبل از انجام کلیه تعهدات دانش
 )رفاهتسویه حساب صندوق(و) انحصاروراثت(و گواهی ) ارائه گواهی فوت(وراث منوط به 

  .باشدمی
  
که در یک زمان در دو محل متفاوت بصورت  آموختگانیدانشک تحویل مدارمجوز 

  اند داشته بکارتمام وقت اشتغال
آموخته در یک زمان در دو محل متفاوت به صورت تمام وقت به دانشدر صورتیکه 

باشد کار مورد قبول میعنوان گواهییکی از آنها به) تداخل زمانی(کار اشتغال داشته باشد 
 دو محل بصورت نیمه وقت اشتغال داشته باشد، بنابراین دو گواهی کار نیمه مگر اینکه در هر

  .شودوقت بعنوان یک گواهی کار تمام وقت محاسبه می
  

  دانشگاهی  دوره پیشتحویل دیپلم دبیرستان و گواهی پایان
دانشگاهی به کلیه تحویل اصل دیپلم دبیرستان و اصل گواهی پایان دوره پیش

دانشگاهی در پرونده نوط به داشتن تاییدیه دیپلم و تاییدیه گواهی پیشآموختگان م دانش
در صورت موجود بودن ) پس از فراغت از تحصیل(آموختگان لذا کلیه دانش. تحصیلی میباشد

توانند تاییدیه دیپلم دبیرستان در پرونده آموزشی ، قبل از انجام تعهدات آموزش رایگان می
  .اه محل تحصیل خود دریافت نماینداصل دیپلم خود را از دانشگ

  
  آموختگاننحوه صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی مقاطع مختلف دانش

های آموختگان مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته دورهمجوز تحویل مدارک دانش
  ∗شبانه با سهمیه ثبت نامی آزاد

 رزمندگان  ،شهداآموختگان منطقه یک، خانواده این دانشنامیکه سهمیه ثبتدرصورتی
                                                                                                       

 وزارت بهداشت مبنی بر واگـذاری اختیـارات صـدور مجـوز تحویـل مـدارک بـه                   1/2/84 مورخ   17560 بخشنامه شماره    ∗
  .دانشگاهها
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نیازی و نهادها باشد بعلت پرداخت شهریه تحصیلی از تعهدات آموزش رایگان معاف بوده و 
 )طرح انجام یا معافیت از( لیکن ارائه مدرک طرح نیروی انسانی به ارائه گواهی کار ندارند،

  .باشدضروری می
باشد در  کارمندی میآموختگانی که سهمیه ثبت نامی آنان آزمون داخلی یا دانش :تبصره

نخست نسبت به صورت استفاده از ماموریت آموزشی و سپردن تعهد محضری، الزم است 
  .آزادسازی تعهدات مذکور اقدام نمایند

  
آموختگان مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته دوره  مجوز تحویل مدارک دانش

  3 و2شبانه با سهمیه ثبت نامی مناطق 
لت پرداخت شهریه تحصیلی تعهد آموزش رایگان ندارند ولی به آموختگان بعاینگونه دانش

برابر مدت تحصیل  تعهد خدمت به میزان یک 3 و 2علت استفاده از سهمیه ثبت نامی مناطق 
بنابراین، ملزم به ارائه گواهی کار به میزان یک برابر مدت تحصیل در هر در کشور دارند 
  .باشندنقطه از کشور می

آموختگان دوره شبانه در صورتیکه تاریخ فراغت از تحصیل آنان کلیه دانش :تبصره
  .بایست تسویه حساب صندوقهای رفاه ارائه نمایندباشد می) 1/1/77(بعداز 

  
  کارشناسی پیوسته دوره روزانهوکاردانیمقاطعآموختگان دانشمجوز تحویل مدارک 

 آنان قبولیبا سهمیه تعهدات مطابق  آموختگان،جهت صدور مجوز برای این دانش -1
  .گرددمحاسبه می

  .شود می بیان) ترم(آموختگان در فرم فراغت از تحصیل به مدت تحصیل دانش -2
آموخته در داخل نیمسال تحصیلی باشد تعهدات التحصیلی دانشچنانچه زمان فارغ -3

  .بصورت ماه و روز محاسبه میگردد
آموختگان  سال تحصیلی برای دانشن یکعنواهردوترم به محاسبه مدت تحصیالت، جهت -4

  .گرددمحاسبه می
 قبولی سال وبا سهمیه 5  منطقه یک،قبولی ترم تحصیل نموده با سهمیه 10فردی که  :مثالً

  .سال تعهد خدمت دارد10منطقه دو وسه ، 
آموخته چند ماه اضافه بر ترم تحصیلی باشد آن مدت نیز به اگر مدت تحصیل دانش -5

  .ه خواهد شدتعهدات اضاف
 4  منطقه یک،قبولی با سهمیه  ماه به تحصیل اشتغال داشته،2 ترم و 8آموخته اگر دانش: مثالً
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  . ماه تعهد خدمت دارد4 سال و 8  منطقه دویاسه،قبولی ماه وبا سهمیه 2سال و
های تابستانی استفاده نموده باشد در قبال استفاده از آموخته از دورهدر صورتی که دانش -6

  .آنها تعهد خدمتی نخواهد داشت
هر نقطه از کشور و برابر  باشد گواهی کار در) منطقه یک(آموخته  دانشقبولیاگر سهمیه  -7

  .باشدمدت تحصیل مورد قبول می
 باشد دو برابر مدت تحصیل تعهد خدمت )3ا ی 2منطقه (آموخته  دانشقبولیچنانچه سهمیه  -8

یست در منطقه مورد تعهد باشد و یک برابر تعهد خدمت بادارد که حداقل یک برابر آن می
  .باشد قابل انجام می) حتی منطقه یک( باقیمانده در تمامی نقاط کشور

 در دوران تحصیل به دالیل مختلف ملزم 3 و2 مناطق قبولیآموختگانی که با سهمیه  دانش -9
 کامل شهریه تحصیلی، به  علیرغم پرداختاند، به پرداخت شهریه تحصیلی به دانشگاه خود بوده

 مناطق یاد شده در کنکور سراسری به میزان یک برابر مدت قبولیلحاظ استفاده از سهمیه 
آموختگان تحصیل متعهد خدمت در مناطق آزاد کشور بوده که این مسئله در مورد دانش

  .  باشدمی) بدون احتساب دوره انترنی( رشته پزشکی
  

 که ph.Dمقاطع کارشناسی ارشد و دکترایان آموختگدانشتحویل مدارک  مجوز
  باشندفاقد هرگونه تعهدات خاص می

آموختگان تصویر دانشنامه و مجوز تحویل مدارک مقطع یا مقاطع قبلی اخذ  از این دانش-
  .گردد می

 متعهد )برابر مدت تحصیل(این افراد در صورتی که تعهد خاص نداشته باشند به میزان  -
  .باشند خدمت می

  .گردد آزاد قید می آموختگان،سهمیه ثبت نامی این دانش در فرم فراغت از تحصیل، -
  

 دندانپزشکی –مقاطع دکترای عمومی پزشکی آموختگان دانشمجوز تحویل مدارک 
   داروسازی–
طول دوره انترنی  آموختگان صرفا رشته پزشکی،برای محاسبه میزان تعهدات دانش -1

ها کاسته که در اینصورت تعداد ترمهای مربوط به   تحصیالت آن ماه از طول18حداکثر بمدت 
  .شوداستفاده از آموزش رایگان مشخص می
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میزان تعهدات آموزش رایگان یک  ،قبولیآموختگان با توجه به سهمیه  همانند بقیه دانش -2
  .شودبرابر یا دو برابر مدت تحصیل محاسبه می

های تخصصی پذیرفته  ه پزشکی عمومی، در دورهآموختگانی که بعد از اتمام دوردانش -3
تواند به عنوان   میKدوره تخصصی به استثناء مدت ضریب تحصیل شوند طول مدت  می

  . گواهی کار برای مقطع پزشکی عمومی محاسبه شود
دستیاران تخصصی یا متخصصین رشته دندانپزشکی که در دوره تخصصی به عنوان : تبصره

، طول )جراحی دهان و فک و صورت(اند و همچنین رشته وده تحصیل نم)مربی دستیار(
ندانپزشکی عمومی دتحصیلی مقطع تخصصی آنان قابل محاسبه جهت تعهدات مقطع  دوره
بایست از دانشگاه محل تحصیل دوره تخصص خود گواهی  الذکر می لذا افراد فوق .باشد می

  ∗مبنی بر مدت گذراندن دوره تخصص دریافت نمایند 
  

  آموختگان دو یا چند مقطعی تحویل مدارک دانشمجوز 
اند ارائه آموختگانی که دویاچند مقطع تحصیلی را گذرانیدهبرای صدور مجوزدانش -1

  :باشدمدارک ذیل ضروری می
  تصویر دانشنامه مقطع یا مقاطع تحصیلی قبلی -الف
ز تاریخ تصویب صدور مدارک مقطع یا مقاطع قبلی ا) برابر اصل شده(اخذ تصویر مجوز  -ب

  ).1/2/84(این دستورالعمل 
آموخته قبل از تصویب این دستورالعمل موفق به دریافت مجوز درصورتی که دانش :1تبصره

 آموختگان یا مرکز امور دانشجویی گردیده، صدور دانشنامه وریزنمرات از اداره کل دانش
  .باشد ضروری میارائه اصل دانشنامه و تصویر آن جهت دریافت مجوز مقاطع باالتر

های کار انجام شده وی در داخل  آموخته گواهیدرصورت درخواست دانش :2تبصره
  .کشور، برمبنای آخرین مقطع تحصیلی محاسبه خواهد شد

های کار انجام شده مربوط به  آموختگان چند مقطعی، گواهیجهت محاسبه تعهدات دانش -2
                                                                                                       

  . مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت7/12/84ف مورخ /48118/11/3دستورالعمل شماره   ∗
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  .باشد تر می یا مقاطع تحصیلی پایینمقاطع تحصیلی باالتر، قابل محاسبه جهت مقطع 
تر، محاسبه مجدد  کار مقاطع باالتر جهت مقاطع پایین در صورت محاسبه گواهی: تبصره
  .باشدهای کار مذکور جهت صدور مجوز مقاطع باالتر امکانپذیر نمیگواهی

اند جهت دریافت  آموختگانی که مقطع قبلی خود را در خارج از کشور گذرانیدهدانش -3
بایست اصل ارزشنامه دائم فارسی صادره از مرکز امور دانشجویی می دانشنامه مقطع فعلی،

 که تصویر برابر با اصل شده مدرک مذکور در پرونده متقاضی را ارائه نمایند،وزارت بهداشت 
  .گردد ضبط می

 آموخته در چنددانش آموخته بصورت سالهای متمادی بوده وچنانچه گواهی کار دانش -4
میزان انجام کار جهت هر مقطع  بعد از تاریخ فراغت از تحصیل  مقطع تحصیل نموده باشد

  .شودهمان مقطع محاسبه می
  .در مجوزهای صادره الزامی است) دانشنامه مقطع قبلی را دریافت داشته(درج عبارت : تذکر

  
  ∗مدارک معادلآموختگان دارای دانشمجوز تحویل مدارک 

  مدارک معادل کاردانی و کارشناسی دو حالت پیش تحویل ایبر مجوز صدور جهت
  :آید می
 رشته تحصیلیدر صورتی که برای دارندگان مدارک معادل در فرم فراغت از تحصیل،  -1
بایست عالوه بر ارائه مدرک طرح  می ، مشمول طرح نیروی انسانی میباشند و)قید شده باشد(
گواهی کار نیز به میزان برابر یا دو برابر ) ح باشددر صورتی که رشته تحصیلی ، مشمول طر(

  .آموختگان ارائه نمایندهمانند سایر دانش) قبولیسهمیه (مدت تحصیل  با توجه به 
ودر فرم  فراغت از ) قید نگردد (رشته تحصیلیاگربرای دارندگان مدارک معادل،  -2

  شده باشد اینکارشناسی عمومی بدون درج رشته تحصیلی قید / کاردانی تحصیل،
باشند و نیازی به ارائه مدرک مذکور ندارند آموختگان مشمول طرح نیروی انسانی نمیدانش

  .گیرد به آنها تعلق می) قبولیبا توجه به سهمیه (ولی تعهدات آموزش رایگان 
                                                                                                       

ختیـارات صـدور مجـوز تحویـل مـدارک بـه             وزارت بهداشت مبنی بر واگـذاری ا       1/2/84 مورخ   17560 بخشنامه شماره    ∗
  .دانشگاهها
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آموختگان واجد شرایط دریافت مدرک معادل، عالوه بر مدارک در ضمن کلیه دانش
 و کارت پایان خدمت )تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان(هی باید گواذکر شده می

  .را نیز جهت دریافت مدرک ارائه نمایند) مخصوص آقایان(وظیفه 
صدور مدرک معادل و گواهی پایان دوره جهت پذیرفته شدگان ورودی سال : 1تبصره

اجد شرایط  و سالهای بعد از آن ممنوع گردیده، این مدرک فقط به افراد و76-77تحصیلی 
 و 76آموختگان ورودی سال شود و دادن آن به دانشداده می )76ورودیهای قبل از سال (

  .باشدسالهای بعد  ممنوع می
با توجه به ممنوعیت صدور مدرک معادل از سوی شورای عالی انقالب ) یادآوری مهم

واژه معادل از  شورایعالی برنامه ریزی مربوط به حذف 308فرهنگی و نظر به مصوبه شماره 
 دریافت مدرک مرسوم دانشگاهیشرایطمذکور، واجدآموختگانصادره، دانشتحصیلیگواهی

  .دارند ، بدون ذکر واژه معادل دریافت می)گواهینامه پایان دوره(نبوده و صرفاً ) دانشنامه(
ت  که این عنوان در مدارک آنان باقی اس76دارندگان مدارک معادل قبل از سال : 2تبصره

توانند از دانشگاه محل تحصیل خود گواهی مبنی بر حذف عنوان معادل طبق مصوبات  می
 عنوان ا بو افرادی که قبالً شورای عالی برنامه ریزی  جهت محل اشتغال خود دریافت نمایند

اند بامراجعه به دانشگاه  نگردیدهمدرک مربوطهدریافتموفق بهاند ولیآموخته شدهدانشمعادل،
  .توانند گواهی پایان دوره دریافت نمایند ائه مدارک الزم مبنی بر انجام تعهدات میو ار

  
  آموختگان دوره تکمیلی کارشناسیمجوز تحویل مدارک دانش

که واجد شرایط ) معادل کارشناسی( آموختگان دوره سه ساله پرستاریجهت دانش
 پایان دوره امکانپذیر صدور گواهی اند،دریافت مدرک معادل کارشناسی پرستاری بوده

دانشنامه (باشد و این افراد مشمول دریافت مدرک مرسوم تحت عنوان معادل لیسانس  نمی
باشند و چنانچه دوره تکمیلی کارشناسی را با موفقیت گذرانده باشند، مجاز می) معادل لیسانس

شن نمودن ضمن روالبته به دریافت دانشنامه دوره تکمیلی در رشته مربوطه خواهند بود، 
  الزم به ذکر است که این ،رفاه دانشجوییوضعیت طرح نیروی انسانی و بدهی صندوقهای 

  .باشندآموختگان یک برابر مدت آموزش رایگان متعهد خدمت میدانش
آموختگان دوره تکمیلی در صورتیکه دانشنامه جهت صدور مجوز دانشنامه برای دانش

ارائه تصویر آن الزامی است و در صورت عدم دریافت معادل لیسانس را دریافت نموده باشند 
  .بایست دانشنامه معادل لیسانس را دریافت نمایندابتدا می
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 انتقالی خارج از کشور و یآموختگان سهمیه قبولمجوز تحویل مدارک دانش
  های خارج از کشور وزارت بهداشتبورسیه

اند  دولتی استفاده ننمودهزو ارآموختگان انتقالی که از مزایای بورس  دانشزصدور مجو
   به دانشگاهها واگذار گردیده26/2/86ف مورخ /9146/17/3طبق بخشنامه شماره 

آموختگان طبق بخشنامه فوق الذکر جهت صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی دانش
آموخته از مزایای بورس تحصیلی مراتب استفاده یا عدم استفاده دانشانتقالی خارج از کشور، 

مرکز خدمات آموزشی وزارت ) تعهدات(و ) بورسها(ارج از کشور و ارز دولتی از اداره خ
بهداشت توسط دانشگاهها استعالم گردیده و در صورت تایید عدم استفاده از مزایای مذکور و 

به شرط ) دانشنامه و ریزنمرات( تحویل مدارک تحصیلی پرداخت کامل شهریه دانشگاهی
، تسویه )دار های پروانه برای رشته( نیروی انسانی، پروانه دائم داشتن گواهی وضعیت طرح

) برای آقایان( حساب صندوقهای رفاه دانشجویی و کارت پایان یا معاف از خدمت وظیفه
با توجه به عدم پرداخت ارز دولتی در سالهای اخیر الزم به ذکر است . امکانپذیر خواهد بود

بایست انجام  می) و ماقبل آن76سالهای (ختگان آمواستعالم مذکور فقط در خصوص دانش
  ∗ .گیرد

آموخته از مزایای بورس تحصیلی تحویل مدارک تحصیلی در صورت استفاده دانش
ا ارز دولتی ملزم به ارائه تسویه حساب با اداره بورسها و تعهدات خارج یخارج از کشور و 

  .باشدمرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت می
و سایر دانشجویانی که به هر علت از پرداخت ) 71قبل از سال (شجویان انتقالی دان: 1تبصره 

دو برابر مدت «شهریه معاف اعالم شده یا خواهند شد در ازای بهره مندی از آموزش رایگان 
توانند با پرداخت و در صورت درخواست مدرک می» تحصیل در ایران متعهد خدمت بوده

  . مورد تعهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نمایندهزینه آموزش رایگان به میزان
که مطابق ضوابط جاری شهریه خود را به ) 71بعد از سال ( دانشجویان انتقالی :2تبصره 

مندی از آموزش رایگان دانشگاهها پرداخت نموده و یا خواهند نمود از تعهدات ناشی از بهره
                                                                                                       

  . مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت9/3/86ف مورخ /م/11650/17 نامه شماره ∗
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  .باشدمعاف می
ی ارز دولتی و یا بورس تحصیل خارج از کشور آموختگان فوق از مزایاچنانچه دانش

وزارت استفاده نموده باشند پس از تسویه حساب کامل با اداره بورسها و اداره تعهدات 
  .توانند مدارک تحصیلی خود را دریافت نمایندمیبهداشت 

 )طرح نیروی انسانی(های مشمول آموختگان چنانچه در رشتهالزم به ذکر است این دانش
اند جهت اخذ مدرک تحصیلی باید مدرک طرح نیروی انسانی را ارائه یل اشتغال داشتهبه تحص
  .نمایند

  
   ∗ایرانی آموختگان اتباع غیر مجوز تحویل مدارک دانش

 بوده و در فرم فراغت از )فاقد شناسنامه ایرانی(شوند که اتباع غیر ایرانی شامل افرادی می
  :این افراد شامل دو دسته هستند. گرددتحصیل، تابعیت غیرایرانی آنان قید می

توانند با مراجعه به دانشگاه  می)بورسیه وزارت بهداشت میباشند(آموختگانی که دانش -1
، دانشنامه و ریزنمرات خود  دارای مهر خروجمحل تحصیل و ضمن ارائه تصویر گذرنامه معتبر

  .را دریافت نمایند
و از طریق آزمون سراسری در ) اشت نبودهبورسیه وزارت بهد(آموختگانی که دانش -2

 در اند، در طول تحصیل مشمول پرداخت شهریه تحصیلی بوده و اند دانشگاهها پذیرفته شده
   دانشجویان )تسویه حساب با صندوق رفاه( کامل تحصیلی و )پرداخت شهریه(صورت 

  .توانند دانشنامه و ریزنمرات خود را از دانشگاه دریافت نمایندمی
آموخته دانش  زمان تحصیل،های تحصیلی در صورت عدم پرداخت شهریه در :1هتبصر

 بایست پس از اتمام تحصیل با دانشگاه محل تحصیل تسویه حساب نموده و غیرایرانی می
  .   پرداخت نماید) بطور یکجا(های تحصیلی خود را شهریه

 و سالهای 73ی سال آموختگان فوق چنانچه ورودی آزمون سراسر دانش :الزم به ذکر است
 و 74سال (لیکن ورودیهای . باشندقبل از آن باشند، مشمول پرداخت شهریه تحصیلی نمی

                                                                                                       
 مرکز امور دانـشجویی وزارت بهداشـت در خـصوص کـاهش مـدت               30/7/86ف  مورخ    /32905/17/3بخشنامه شماره     ∗
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  . ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی خواهند بود)سالهای بعد از آن
آموختگان اتباع غیرایرانی که بورسیه نیستند ارائه تسویه حساب صندوق جهت دانش :2تبصره
نی براقامت مجازدرطول دوران تحصیل، صادره از اداره کل اتباع بیگانه مدرک معتبر مب رفاه و

  .وزارت کشور یا استانداریهای استان ذیربط الزامی است
  

  ∗تعهدات خاص
آموختگان را ، دانش)تعهد محضری(ی، اعالوه بر تعهدات آموزش رایگان و منطقه

سازمانهای مورد تعهد انجام نماید بر طبق سند سپرده شده در وزارت بهداشت یا موظف می
شود  در سازمان، ارگان و آموخته طبق مفاد سند تعهد محضری، متعهد میدانش. وظیفه نمایند

  .یا دانشگاه مربوطه خدمت نماید
باشد و تا زمانیکه فرد این تعهدات را انجام این تعهدات بعد از فراغت از تحصیل می

  .یافت نمایدتواند مدارک تحصیلی خود را درنداده نمی
  

  آموختگانانواع اسناد اخذ شده از دانش
سپرده ) غیر از وزارت بهداشت(ها، موسسات و شرکتهای دولتی سندهایی که به وزارتخانه -1

  شده است 
آموختگانی که به جهت بهره مندی از مزایای بورس تحصیلی و یا ماموریت آموزشی  دانش–

بایست رند جهت اخذ مدارک تحصیلی  خود میسپاسایر موسسات به آنان سند محضری می
  .گواهی مبنی بر اتمام یا خرید تعهدات فوق را ارائه نمایند

آموختگان این است که عالوه بر تعهدات  نکته قابل توجه به جهت صدور مجوز این دانش*
  .سازمان متبوع خود مدت تعهدات آموزش رایگان را انجام داده و یا خریداری نمایند

  متعهد ) به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(آموختگان را نادی که دانش اس– 2
  :نمایدمی
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های مربوط به خوابگاه گرفته ها، وامها و یا هزینهسندهایی که جهت بازپرداخت بدهی: الف
  .گرددحساب کامل با صندوق رفاه دانشجویان لغو میویهسشود و پس از تمی
از پذیرفته شدگان جهت انجام خدمت پس از فراغت از تحصیل اسنادی که در بدو ورود : ب

  .شودگرفته می
  

آموختگانی که از آنان سند محضری وزارت دانشتحویل مدارک صدور مجوز 
  ∗بهداشت اخذ شده است

   مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری عمومی– 1ماده 
  (ph.D) مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی – 2ماده 
   مقاطع تخصصی پزشکی– 3ماده 

  
پزشکی، دندانپزشکی، (مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای عمومی : 1ماده 

  و صدور مجوز تحویل مدارک) داروسازی
هایی مثل مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده یا بهداشتکاران از پذیرفته شدگان رشته

پنج (سند محضری جهت انجام تعهدات دهان و دندان در مقطع کاردانی با توجه به نیاز استانها 
آموخته موظف به انجام خدمت در مناطق که طبق آن دانشگردد می اخذ )ساله روستایی

  .باشداستانهای مورد تعهد می) 3 و 2مناطق (روستایی 
آموختگان فوق منوط به ارائه گواهی اتمام صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی دانش

در استان مورد تعهد،به انجام ) با توجه به متن سند(بایست ه میباشد کتعهدات پنج ساله می
  .رسیده باشد

  
   ساله روستایی5ت مدختعهد مآموختگان  دانشهداتانتقال تع

چنانچه فردی با موافقت استان مورد تعهد، خدمات خود را در استان دیگر انجام داد الزم 
 را ارائه ) با انتقال محل اشتغال خودگواهی موافقت(، )گواهی اتمام تعهدات(است عالوه بر 

  .نماید
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های  از تعدادی از پذیرفته شدگان دوره)ههای شبانتعهدات خاص پذیرفته شدگان دوره(
شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سند محضری اخذ شده که آنان را موظف به انجام 

بایست گواهی ختگان میآمونماید این دانشخدمت در واحدهای تابعه وزارت بهداشت می
  .به میزان مورد تعهد تحویل نمایند) طبق متن سند(کار 

  
سهمیه قبولی از پذیرفته شدگان / تعهدات محضری که با توجه به سهمیه ثبت نامی (

از برخی  پذیرفته شدگان کنکور سراسری ، سند محضری با توجه به سهمیه  )اخذ شده است
 تعهد به وزارت بهداشت یا ،ده معموالً در متن این اسنادثبت نامی یا قبولی آنها اخذ گردی
  .واحدهای تابعه آن قید شده است

  .باشند میهای علوم پزشکیها و دانشکدهدانشگاهبهداشت شاملتابعه وزارتواحدهای: تذکر
  

  سند اخذ شدهبا شرایط گواهی کار در صورت تفاوت سهمیه ثبت نامی و قبولی 
و سند محضری دو برابر مدت تحصیل باشد گواهی ) منطقه یک(امی اگر سهمیه ثبت ن) الف

  .کار باید با توجه به متن سند دو برابر مدت تحصیل در واحدهای تابعه وزارت بهداشت باشد
و سند محضری یک برابر مدت ) منطقه دو(در صورتی که سهمیه ثبت نامی یا قبولی ) ب

صیل باشد که حداقل یک برابر آن را در تحصیل باشد گواهی کار باید دو برابر مدت تح
  .واحدهای تابعه وزارت بهداشت گذرانده باشد

 دفتر امور حقوقی، کلیه کاردانها، 23/4/75ف مورخ /362 به استناد نامه شماره :تذکر
در صورتی که )  داروسازی– دندانپزشکی –پزشک (کارشناسهای پیوسته و دکترای پیوسته 

ند چه کمک هزینه دریافت کرده و چه دریافت نکرده باشند در  سند تعهد محضری سپرده باش
بایست نسبت به خرید یا انجام آن باشند و میهر حال متعهد خدمت به وزارت بهداشت می

  .اقدام نمایند
  
 68 این سهمیه از کنکور سالهای )هاآموختگان سهمیه استانداریتعهدات مربوط به دانش(

 – هرمزگان –سیستان و بلوچستان (استان محروم کشور ) 9(به بعد وجود دارد و مخصوص 
)  کرمانشاه– لرستان– کردستان-ایالم –بختیاریو چهارمحال– بوشهر –کهکیلویه و بویراحمد 

  .باشدتعهدات این گروه به میزان سه برابر مدت تحصیل طبق سند محضری می. باشدمی
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   استانداریهاآموختگان متعهد خدمت بهانتقال تعهدات دانش
آموختگان متعهد به استانداری، گواهی عدم نیاز از استانداری مربوطه در صورتیکه دانش

 از کشور قابل انجام )هر نقطه( مدت تحصیل و در )سه برابر(ارائه نمایند تعهدات آنان به میزان 
  .باشدمی

  ) خاصآموختگان رشته دندانپزشکی دارای سهمیه استانیتعهدات مربوط به دانش(
باشند که از تعدادی  به بعد می78این سهمیه شامل پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال 

 و چه چه سند سپرده باشند(از آنان سند محضری اخذ شده است این افراد در هر صورت 
باشند و تعهدات آنان در همان استان دارای تعهد به استان مورد تعهد خود می) نسپرده باشند
) چه دارای سند و چه فاقد سند محضری(آموختگان اشد و برای این گروه از دانشبمربوطه می

  ∗.باشدصدور هر نوع گواهی و تائیدیه تحصیلی به غیر از استان محل تعهد آنان ممنوع می
  

   خاصیآموختگان متعهد سهمیه استانانتقال تعهدات دانش
به استان دیگر با اخذ عدم نیاز از از استان مورد تعهد آموختگان انتقال تعهدات این دانش

استان مورد تعهد و  اعالم نیاز از استان محروم دیگر و طرح در کمیسیون موارد خاص دبیرخانه 
شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت جهت تعیین محل خدمت آنان انجام 

  .خواهد گرفت
  

ی پیوسته و ناپیوسته و آموختگان مقاطع کاردانی، کارشناسانتقال تعهدات دانش
  تعهد محضری به وزارت بهداشتمدکتری عمومی 

سند تعهد فاد بایست براساس مآموختگان میتصمیم الزم در خصوص اینگونه دانش
  .ماخوذه و ضمانت اجرایی مندرج در آن اتخاذ گردد

ت چنانچه این افراد براساس مندرجات سند تعهد ماخوذه ملزم و متعهد باشند پس از فراغ
از تحصیل خود را به وزارت بهداشت و واحدهای تابعه معرفی نمایند در صورتیکه این 
وزارتخانه و واحدهای ذیربط به خدمات متعهدین مذکور نیاز نداشته باشند و یا قادر به جذب 

 آنها منتفی و بکارگیری آنها به هر طریق نباشد یا به هر علتی بکارگیری و استفاده از خدمات
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 مکاتبه و در بهداشت وزارت )دفتر مدیریت منابع انسانی(ت انتقال تعهدات باید با جهباشد، 
توان گواهی کار صورت اعالم عدم نیاز و یا موافقت یا انتقال تعهد از سوی دفتر مذکور می

  .ها و یا بخش خصوصی را محاسبه نمودصادره از سازمانها و سایر وزارتخانه
در صورت اخذ (ار کمتر از مدت تعهدات باشد در صورتی که مدت زمان گواهی ک

  .باشدمابقی تعهدات بصورت مبالغ آموزش  رایگان قابل خرید می) عدم نیاز
  

آموختگان مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و خرید تعهدات دانش
  دکتری عمومی متعهد محضری به وزارت بهداشت

 حتی در ،یل بکار اشتغال نداشته باشدآموخته پس از فراغت از تحصچنانچه دانش
صورت اعالم نیاز معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، جهت صدور مجوز 

جهت خرید تعهدات وزارت مذکور بایست ضمن ارسال تصویر سند با دفتر امور حقوقی  می
  .مکاتبه نمود

 نموده باید مبلغ کل  چنانچه فرد در زمان تحصیل از کمک هزینه تحصیلی استفاده:1تذکر 
  .ر قید گرددوهزینه دریافتی در فرم مذک

آموخته در واحدهای تابعه وزارت بهداشت کمتر از مدت  اگر گواهی کار دانش:2تذکر 
تعهداتش باشد جهت خرید بقیه تعهدات با ذکر گواهی کار و ارسال تصویر آن با دفتر امور 

  .گرددحقوقی مکاتبه می
  

تحویل  مجوز  و صدور(ph.D)تخصصی ارشد و دکترای اسیمقاطع کارشن: 2ماده 
  ∗مدارک
  :شونداخذ شده به سه دسته تقسیم میتعهد آموختگان به لحاظ نوع این دانش

   تعهدات به میزان یک برابر مدت تحصیل–الف 
  . تعهداتی که به جهت بهره مندی از مزایای بورس تحصیلی اخذ شده است–ب 
  . استفاده از ماموریت آموزشی گرفته شده است تعهداتی که به لحاظ–ج 
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  تعهدات خاص یک برابر مدت تحصیل: الف
از بیشتر پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد تعهداتی به میزان یک برابر مدت تحصیل 

  .گردددریافت می
  

  های گروه پزشکیشدگان دوره کارشناسی ارشد رشتهنحوه اخذ تعهد از پذیرفته
های علوم می وزارت بهداشت درمان، موسسات تابعه دانشگاهها و دانشکده مستخدمین رس-

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، تعهدات خاص استخدامی به واحدهای مربوطه 
  .خواهند سپرد

ها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته و پذیرفته شدگانی که  مستخدمین سایر وزارتخانه-
امی بوده و مایل به خدمت در واحدهای غیردولتی یا دولتی فاقد هرگونه رابطه استخد

با (باشند باشند از سپردن تعهد به وزارت بهداشت معاف میغیروابسته به وزارت بهداشت می
  )های گروه پزشکیآموختگان دوره کارشناسی ارشد رشتهتوجه به کثرت دانش

  .شود اخذ شود بهره مند میآموخته از آنها سند محضری با توجه به مزایایی که دانش-
ی غیر یهااز پذیرفته شدگانی که جزء کارمندان رسمی سازمانها و موسسات یا وزارتخانه

  .باشند نباید سند محضری به وزارت بهداشت اخذ گردداز وزارت بهداشت می
ها و سازمانهای ا وزارتخانهیگانی که از کارمندان رسمی وزارت بهداشت تآموخ کلیه دانش-
بایست گواهی استفاده یا عدم استفاده از باشند جهت اخذ مدارک تحصیلی مییگر مید

  .ماموریت آموزشی ارائه نمایند
  

  ارشدآموختگان مقاطع کارشناسیانتقال تعهدات دانش
آموختگان فوق با مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت جهت انتقال تعهدات دانش

آموخته، گواهی کار ارائه شده در  مرکز به خدمات دانشمکاتبه و در صورت اعالم عدم نیاز
با رعایت کلیه ضوابط مربوطه قابل ) دولتی یا خصوصی(واحدهای غیر از وزارت بهداشت 

  .احتساب خواهد بود
  

  آموختگان مقاطع کارشناسی ارشدخرید تعهدات دانش
نخواهد یا نتواند آموخته کمتر از میزان تعهدات باشد و متعهد چنانچه گواهی کار دانش

مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت نیز به خدمات یا  خدمات مورد تعهد را به انجام برساند
او نیاز داشته باشد ضمن ارسال تصویر سند محضری جهت خرید تعهدات آموزش رایگان با 
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  .آید وزارت بهداشت مکاتبه بعمل می)دفتر امور حقوقی(
آموخته در واحدهای تابعه وزارت بهداشت کمتر از در صورتی که گواهی کار دانش

مدت تعهدات باشد جهت خرید مابقی تعهدات نیز ضمن قید گواهی کار و ارسال تصویر آن 
  .آیدبا دفتر امور حقوقی مکاتبه بعمل می

  
  ∗ اخذ شده است)بورس تحصیلی(مندی ازمزایای جهت بهرهکه بهتعهداتی: ب

  :باشداین تعهدات شامل دو دسته می
  .اندمند شدهبهره) بورس تحصیلی داخل کشور(آموختگانی که از مزایای دانش

) Ph.Dدر مقطع دکترای تخصصی  بورس تحصیلی خارج از کشور(آموختگانی که از دانش
  .انداستفاده نموده

  
  آموختگان بورسیه داخل کشور و میزان تعهدات آناندانش

حصیلی داخل کشور و نیاز دانشگاههای علوم پزشکی  با توجه به آئین نامه اعطای بورس ت-
 به عنوان ph.Dشدگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی  برخی از پذیرفتهکشور،

های تحصیلی متعهد خدمت به شوند و در قبال استفاده از تسهیالت و هزینهبورس پذیرفته می
تعیین  شده یا وزارت بهداشت وزارت بهداشت بوده و در هر محلی که در تعهد نامه مشخص

  .بایست خدمت نمایندنماید می
های داخل کشور، دو برابر مدتی است که فرد از مزایای بورس  میزان تعهدات بورسیه-

  .تحصیلی استفاده کرده است
  

 که از مزایای بورس تحصیلی داخل یآموختگان کارشناسی ارشدتعهدات دانش
  اندکشور استفاده نکرده

اند فقط لی استفاده ننمودهیتگان کارشناسی ارشدی که از مزایای بورس تحصآموخدانش
باشند و ادامه تحصیل یا اشتغال آنان در مراکزی غیر از مشمول خدمات آموزش رایگان می

  .باشدوزارت بهداشت بالمانع می
                                                                                                       

 وزارت بهداشت مبنی بر واگذاری اختیارات صدور مجوز تحویل مدارک 27/1/87 مورخ 20084  بخشنامه شماره ∗
 .آموختگان دارای سند محضری به دانشگاههادانش
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  آموختگان بورسیه داخل کشورنحوه محاسبه میزان تعهدات دانش
آموخته موجود تفاده از بورس تحصیلی که در پرونده تحصیلی دانش دو برابر مدت زمان اس-

  .گرددباشد محاسبه میمی
مندی که در این صورت مدت بهرهکسر گردیده مدت استفاده از بورس از کل مدت تحصیل-

  .آیداز آموزش رایگان بدست می
  ان مدت کل تعهدات برابر است با مجموع تعهدات بورس و تعهدات آموزش رایگ-

 ماه از مزایای بورس 10سال و 1ای سه سال باشد و او آموختهاگر مدت تحصیل دانش: مثال
  .استفاده نموده باشد مدت  کل تعهدات بصورت زیر خواهد بود

   ماه10 سال و 1 × 2=  ماه 20 سال و 2ا ی ماه 8 سال و 3تعهدات بورس                                 
  )مدت تحصیل( سال 3 –) بورس(ماه 10 سال و 1=  ماه 2 سال و 1     تعهدات آموزش رایگان 

   ماه8 سال و 3) تعهدات بورس+ ( ماه2 سال و 1) تعهدات آموزش رایگان= ( ماه 10 سال و 4کل تعهدات 
  

ای که کل مدت تحصیل خود را از بورس آموختهمیزان تعهدات دانش
  تحصیلی استفاده نموده

کل مدت تحصیل خود را از بورس تحصیلی استفاده نموده باشد دو آموخته  چنانچه دانش-
 سال باشد کل 5/2برابر مدت تحصیل تعهد خدمت دارد برای مثال اگر مدت تحصیل فرد 

 است که در صورت خرید تعهدات فوق تعهدات آموزش رایگان 5/2 × 2 = 5تعهدات او 
  .تواند مدرک تحصیلی خود را دریافت کندنداشته و می

  
   بهداشتآموختگان بورسیه داخل وزارترید تعهدات دانشخ
های داخل وزارت بهداشت فقط از طریق اداره بورس داخل مرکز خرید تعهدات بورسیه -

شود و پس از صدور گواهی مبنی برخرید تعهدات خدمات آموزشی وزارت بهداشت انجام می
شمول تعهدات آموزش رایگان آموخته مشود در صورتی که دانشبورس، سند تعهد ابطال می

  .تواند مدارک تحصیلی خود را دریافت نمایدباشد ، پس از خرید تعهدات فوق می
  

  بورسیه داخل وزارت بهداشتآموختگان انتقال تعهدات دانش
بایست پس  او می،چنانچه سند بورس با عنوان وزارت بهداشت از پذیرفته اخذ شده باشد

  .نماید خدمت کندی که آن وزارت تعیین میاز فراغت از تحصیل در محلهای
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تواند آموخته میدانشگاههای علوم پزشکی متعهد نماید دانشاگر سند اخذ شده فرد را به
در صورت موافقت دانشگاه علوم پزشکی بورسیه کننده و اخذ اعالم نیاز از دانشگاه علوم 

  .پزشکی دیگر، تعهدات خود را انتقال دهد
  

آموختگانی که در زمان تحصیل از مزایای بورس  دانششرایط تحویل مدارک
  اندخارج از کشور استفاده نموده

اداره (بایست نخست با  حتماً میph.D جهت تحویل مدارک مقطع دکترای تخصصی -
  .مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت مکاتبه شود) اداره بورس(با و سپس ) تعهدات

 کشور استفاده ننموده باشد تعهدات با توجه به سند اخذ آموخته از بورس خارج از اگر دانش-
  .گرددشده محاسبه می

نمایند باید عالوه بر گواهی آموختگانی که از مزایای بورس خارج از کشور استفاده می دانش-
تسویه حساب از اداره بورسهای مرکز خدمات آموزشی، گواهی تسویه حساب و عدم تعهد از 

  .هداشت ارائه نماینداداره تعهدات وزارت ب
  

  آموختگان بورسیه خارج از کشور عهدات دانشتنحوه محاسبه 
آموخته در زمان تحصیل از بورس خارج از کشور تعهدات همانند  در صورت استفاده دانش-

  .شودهای داخل محاسبه میبورسیه
 خارج از  ماه از مزایای بورس6 سال تحصیل به مدت 5ای در مدت آموختهاگر دانش: مثال

  .شودکشور استفاده نموده باشد تعهدات بصورت زیر محاسبه می
   ماه 6 × 2 = 12تعهدات بورس                                                                                 ماه ) 1
   سال 5 – ماه 6= ه  ما6 سال و 4 رایگان                         شمندی از آموزمحاسبه مدت بهره) 2
   ماه6 سال و 4تعهدات آموزش رایگان  +ه  ما12تعهدات بورس =  ماه 6 سال  و 5محاسبه کل تعهدات  ) 3
  

که از مزایای بورس تحصیلی  ph.Dآموختگان دکتری تخصصی تعهدات دانش
  اندو مأموریت آموزشی استفاده نکرده

ی و یا ماموریت آموزشی استفاده مزایای بورس تحصیلاز آموختگان چنانچه این دانش
  .باشد می)یک برابر مدت تحصیل(نکرده باشند تعهداتشان 
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 تعهد به میزان سند (ph.D)از تعدادی از پذیرفته شدگان مقطع دکترای تخصصی 
که صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی  » برابر دوره آموزش، اخذ شده است5/2حداکثر تا «

بایست پس از اصالح  می)اند از مزایای خاصی استفاده ننمودهکه(آموختگان گونه دانشاین
  .سند فوق توسط دفتر امور حقوقی دانشگاه محل تحصیل انجام شود

ی ارشد و دکترای سکارشنا( چنانچه از پذیرفته شدگان مقاطع مختلف بخصوص :نکته مهم
 به مزایای مورد بایست تعهدات را با توجه،دو یا چند سند اخذ شده باشد می)ph.Dتخصصی 

آموخته محاسبه و سند یا اسناد دیگر را ضمن مکاتبه با دفتر امور حقوقی دانشگاه استفاده دانش
  .محل تحصیل ابطال و سپس اقدام به صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی نمود

  
 )ماموریت آموزشی(که در مدت تحصیل از  آموختگانیتعهدات دانش: ج

  ∗انداستفاده نموده
ندان رسمی که در زمان انجام خدمت به تحصیل اشتغال دارند جهت اخذ مدارک  کارم-

بایست گواهی مبنی بر استفاده یا عدم استفاده از ماموریت آموزشی را ارائه نمایند تحصیلی می
  .که در آن مدت ماموریت و نیمه وقت یا تمام وقت بودن آن ذکر شده باشد

 از ماموریت آموزشی معموالً سه برابر مدت استفاده  سند محضری اخذ شده در قبال استفاده-
آموخته قابل که با موافقت محل اشتغال دانشبوده از ماموریت یا سه برابر طول دوره تحصیل 

  .باشدتمدید می
  

  تعهدات مأموریت آموزشی نیمه وقت دانشجویان
ت  این دانشجویان ضمن تحصیل موظف به انجام ساعا،در صورت نیاز محل اشتغال

 موظف به میزان تاعاسبنابراین سند محضری با توجه به . باشندمعینی کار در طول هفته می
گردد و تعهدات نیز با  برابر طول تحصیل یا مدت ماموریت آموزشی اخذ می2 برابر یا 5/1

  .شودتوجه به متن سند محاسبه می
 ز ماموریتنصف مدت استفاده اجهت محاسبه تعهدات ماموریت آموزشی نیمه وقت، 

  .کنیمگیریم سپس کل تعهدات را محاسبه میآموزشی را در نظر می
                                                                                                       

جوز تحویل مدارک  وزارت بهداشت مبنی بر واگذاری اختیارات صدور م27/1/87 مورخ 20084  بخشنامه شماره ∗
 .آموختگان دارای سند محضری به دانشگاههادانش
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  ماموریت آموزشیکننده از مزایایاستفادهآموختگاندانشتعهداتمیزانمحاسبه
  :کنیمجهت محاسبه تعهدات ماموریت آموزشی به ترتیب زیر عمل می

ودن آن را با توجه به گواهی  مدت استفاده از ماموریت آموزشی، نیمه وقت یا تمام وقت ب-
  .نماییمآموخته تعیین میمحل اشتغال دانش

  .گردد تعهدات ماموریت با توجه به متن سند محاسبه می-
 تعهدات آموزش رایگان با کسر مدت تحصیل از مدت زمان استفاده از ماموریت آموزشی -

  .آیدبدست می
 رایگان و تعهدات ماموریت آموخته شامل مجموع تعهدات آموزش کل تعهدات دانش-

  .آموزشی است
باشد مدت زمانی که او از ماموریت  ماه می5 سال و 3ای آموختهمدت تحصیل دانش: مثال

.  ماه است21استفاده نموده )  برابر طول مدت ماموریت آموزشی3با سند (آموزشی تمام وقت 
  :کل تعهدات او شامل

  21 × 3=  ماه 63=  ماه 3 سال و 5                                تعهدات ماموریت آموزشی                 
   ماه5 سال و 3 – ماه 21=  ماه 8 سال و 1تعهدات آموزش رایگان                                          

    سال5 ماه و 3+  سال 1 ماه و 8=  ماه 11 سال و 6آموخته                         کل تعهدات دانش
  

ای که از ماموریت آموزشی استفاده کرده ولی آموختهمیزان تعهدات دانش
  باشندفاقد سند تعهد محضری می

ای از ماموریت آموزشی استفاده نموده ولی محل اشتغالش از او آموختهچنانچه دانش
سند محضری اخذ ننموده و فقط حکم ماموریت آموزشی برای او صادر شده، میزان تعهدات با 

اهی محل اشتغال مبنی بر استفاده از ماموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت، سه برابر گو
  .گردد محاسبه مییطول دوره استفاده از ماموریت آموزش

  
ای که از او سند محضری ماموریت آموزشی اخذ شده ولی آموختهمیزان تعهد دانش

  هاز ماموریت فوق استفاده ننمود
 شده ای به لحاظ استفاده از ماموریت آموزشی سند محضری در صورتی که از پذیرفته

پس از ابطال (اخذ شده باشد اما به گواهی محل اشتغالش از ماموریت فوق استفاده ننموده باشد 
  .باشدفقط مشمول تعهدات آموزش رایگان می) سند
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از ماموریت آموزشی  آموختگان جانبازی که در مدت اشتغالمیزان تعهدات دانش
  انداده کردهاستف

کنند نسبت به سپردن تعهد خدمتی در قبال جانبازانی که از ماموریت آموزشی استفاده می
  ∗.باشندماموریت آموزشی خود معاف می

  
که در مدت تحصیل از مزایای مأموریت آموزشی  آموختگانیخرید تعهد دانش

  انداستفاده کرده
آموخته مکاتبه نموده، که در  دانشبایست امور نیروی انسانی با محل کار ابتدا می

قوق و مزایای دریافتی در مدت حصورت موافقت با خرید تعهدات ماموریت آموزشی، میزان 
سپس ضمن ارسال تصویر سند محضری اخذ شده  .استفاده از ماموریت آموزشی را اعالم نماید

 بهداشتارت و میزان حقوق مزایای دریافتی جهت خرید تعهدات با دفتر امور حقوقی وز
  .آیدمکاتبه بعمل می

آموخته پس از فراغت از تحصیل مدتی از تعهداتش را انجام داده باشد چنانچه دانش
گواهی محل اشتغال او با ذکر تاریخ دقیق فراغت از تحصیل و موارد ذکر شده در بند باال به 

  .گردددفتر امور حقوقی وزارت بهداشت ارسال می
  

  ∗∗زشکی و صدور مجوز تحویل مدارک مقاطع تخصصی پ:3ماده 
  ارائه پایان نامه توسط دستیاران تخصصی

 به بعد ملزم به انجام یک پروژه تحقیقاتی بوده 15/4/59ه دستیاران ورودی از تاریخ لیک
اعالم فراغت از تحصیل . نامه باید قبل از معرفی به آزمون بورد انجام گیردو ارائه پایان

  . پس از ارائه تز انجام شوددصی بایآموختگان مقاطع تخص دانش
  

  آموختگان مقاطع تخصصی پزشکیعنوان پره بورد و بورد در مورد دانش
پره و بایست در امتحانات ارتقاء به بعد می) 6/6/65 (65التحصیل سال کلیه دستیاران فارغ

 بورد در بورد شرکت و حدنصاب الزم را بدست آورده باشند و از این تاریخ به بعد عنوان پره
                                                                                                       

  مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت 14/12/86ف مورخ /46828/17/3 بخشنامه شماره  ∗
 وزارت بهداشت مبنی بر واگذاری اختیارات صدور مجوز تحویل مدارک 27/1/87 مورخ 20084 بخشنامه شماره  ∗∗

 . محضری به دانشگاههاآموختگان دارای سنددانش
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د و قبل از این تاریخ چنانچه فرد در امتحانات تخصصی ورالتحصیالن بکار میمورد فارغ
  .شودشرکت نموده و قبول شده باشد بعنوان بورد شناخته می

  
   پذیرفته شدهدستیاران تخصصیاز تعهدات محضری اخذ 

 ملزم به سپردن اند وارد دوره دستیاری شده10/9/62کلیه دستیاران که از تاریخ مصوبه 
عللی تعهد الزم را ه باشند در صورتیکه بتعهد براساس کلیه ضوابط و مقررات مربوطه می

  .باشندنسپرده باشند نیز مشمول این مقررات بوده و متعهد می
شدگان دوره دستیاری در بدو ورود به دانشگاههای علوم پزشکی موظفند از کلیه پذیرفته

 فرد متعهد است پس از فراغت از ،محضری اخذ نموده که طبق آندوره طبق فرم مربوطه تعهد 
کند تحصیل در هر یک از مراکز و یا دانشگاههای علوم پزشکی که وزارت بهداشت تعیین می

  .خدمت کند
  

  پذیرش دستیار تخصصی و تعهد خدمت در نقاط محروم
موظف است به  قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، وزارت بهداشت 14با توجه به ماده 

ای جداگانه برای مناطق محروم  و نیازمند کشور هنگام پذیرش دستیار تخصصی سهمیه
اختصاص دهد دستیاران تخصصی موضوع قانون فوق موظفند قبل از شروع دوره دستیاری سند 
تعهد محضری خاص را جهت خدمت در نقاط محروم دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات 

  .ه دستورالعملهای مربوطه بسپارندبهداشتی درمانی بنا ب
برابر طول (دستیاران استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند پس از اتمام دوره تخصص 

 موضوع این قانون را در نقاط مربوطه انجام دهند و پس از ، به عنوان خدمات قانونی)دوره
  . انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت نمایند

نصف (ننده موضوع این ماده که دارای پروانه دائم پزشکی هستند کدستیاران استفاده
  . با احتساب ضریب مناطق مربوطه در نقاط مذکور خدمت خواهند نمود)مدت دوره تخصصی

  
  ∗آموختگان مقاطع تخصصی پزشکیتعهدات دانش

آموختگان مقطع تخصص، که از آنان در زمان پذیرش و ثبت نام سند محضری دانش
                                                                                                       

اری اختیـارات صـدور مجـوز تحویـل مـدارک      ذ وزارت بهداشت مبنـی بـر واگـ       27/1/87 مورخ   20084 بخشنامه شماره     ∗
 آموختگان دارای سند محضری به دانشگاههادانش
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ای گردند که پس از اتمام تحصیل در هر منطقهگردد، متعهد میعهدات اخذ میجهت انجام ت
آموختگان و این دانش) کا ضریب(که وزارت بهداشت و درمان تعیین نماید خدمت نمایند 

  .را ارائه نمایند) کا ضریب(باید گواهی اتمام تعهدات تخصصیجهت اخذ مدارک تحصیلی می
 دانشگاهها توسط مرکز نظارت و )اعضاء درمانی( گواهی اتمام تعهدات تخصصی جهت

 دانشگاهها توسط مرکز )اعضاء هیأت علمی(اعتبار بخشی امور درمان معاونت سالمت و برای 
  گرددامور هیأت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت  صادر می

  
آموختگان مدارک موردنیاز جهت صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی دانش

  شکی دارای سند تعهد محضریمقطع تخصص پز
  )ضریب کا( گواهی اتمام تعهدات تخصصی – 1
   گواهی کار تمام وقت بر طبق سند تعهد محضری مأخوذه از سازمان متبوع– 2
 به 71آموختگان سال از دانش( تسویه حساب صندوقهای رفاه دانشجویی مقطع تخصص – 3

  )گرددبعد اخذ می
  )م یا معافاتما( مدرک طرح نیروی انسانی – 4
   پروانه دائم پزشکی– 5
   تصویر دانشنامه تحصیلی مقطع پزشکی عمومی– 6
   تصویر کارت پایان یا معاف خدمت سربازی برای آقایان– 7
  

 که دارای سند محضری به تخصصی پزشکی آموختگان مقاطعتعهدات دانش
  باشندسایر سازمانها و ادارات دولتی غیر از وزارت بهداشت می

موختگان مقطع تخصص که از کارمندان رسمی سایر سازمانها و ادارات دولتی آدانش
از آنجا که هزینه تحصیلشان توسط سازمان متبوع باشند، می)  آموزش و پرورش و ارتشمانند(

کنند  لذا تعهدی ای از وزارت بهداشت دریافت نمیگردد و کمک هزینهخود پرداخت می
سپارند  تعهد خاص به وزارتخانه و سازمان مربوطه مینسبت به وزارت بهداشت ندارند و

بایست گواهی اتمام تعهدات تحصیلی خود را از بنابراین جهت اخذ مدارک تحصیلی خود می
   مدارک تحصیلی به اینگونه حویلنکته مهم در خصوص ت. محل اشتغال ارائه نماید

غیر از (ر ارائه نمایند آموختگان این است که، طبق سند محضری اخذ شده گواهی کادانش
نامه از سازمان محل باشند و صرفاً معرفیآموختگانی که در استخدام نیروهای مسلح میدانش

  ).نماینداستخدام خود ارائه می
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آموختگان مقاطع تخصص پزشکی که در دوره تحویل مدارک تحصیلی دانش
و سایر اند و تعهد محضری به وزارت بهداشت تحصیل شهریه پرداخت نموده

   ندارندهاوزارتخانه
اند و آموختگان مقطع تخصص که در زمان تحصیل خود شهریه پرداخت نمودهدانش

توانند پس از فراغت از های دیگر ندارند، می و یا سازمان و وزارتخانهبهداشتتعهد به وزارت 
اه و در  تسویه حساب صندوق رف– پروانه دائم –پایان طرح (تحصیل با ارائه مدارک الزم 

مدارک تحصیلی خود را ) خصوص آقایان تصویر دو طرف کارت پایان خدمت نظام وظیفه
  .دریافت نمایند

  
انجام  آموختگان مقاطع تخصصی پزشکی که بدلیل بیماری ازتعهدات دانش

  دنباش معاف می)ضریب کا(تعهد 
المت  که طبق گواهی مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان معاونت سیمتخصصین

باشند مشمول تعهدات بعلل بیماری یا ناتوانی از خدمات ضریب کا معاف میوزارت بهداشت 
در خصوص افراد فوق با توجه به موضوعات مختلف و اسناد تعهد . باشندآموزش رایگان می

متفاوت ماخوذه از آنان، در هر مورد، دفتر حقوقی وزارت بهداشت موضوع را جداگانه مورد 
  .دهدارنظر قرار میبررسی و اظه

  
 که )ضریب کا(مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز برای مشمولین خدمت 

  اقدام به خرید باقیمانده تعهدات نموده باشند
، چنانچه پس از انجام مدتی از تعهدات فوق، )ضریب کا(مشمولین خدمات تخصصی 
ت تخصصی گواهی خرید بایست عالوه بر گواهی اتمام تعهدامابقی آن را خریداری نمایند می

  . ارائه نمایندهداشتمور حقوقی و امور مالی و ذیحسابی وزارت باتعهدات را از دفتر 
  ).گرددبعد اخذ می به71آموختگان سال سویه حساب صندوق رفاه مقطع تخصص از دانشت(
  

  تخصصی دندانپزشکی آموختگان مقاطعدانش مدارکمجوزتحویلصدورشرایط
کلیه کسانی که خواستار : های تخصصی دندانپزشکینامه و مقررات دورهبه استناد آئین

ای که بایست از طرف موسسه یا دانشکدهباشند میهای تخصصی دندانپزشکی میورود به دوره
باشد معرفی گردند و با توجه به تعهد سپرده شده متعهد خدمت هداشت مورد پذیرش وزارت ب

  .به آن موسسه خواهند بود
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آموختگان فوق جهت اخذ مدارک تحصیلی خود موظف به ارائه گواهی اتمام  دانش-
  .باشند میهداشتتعهدات از دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت ب

های تخصصی دندانپزشکی از سهمیه آزاد  دندانپزشکانی که جهت ادامه تحصیل در رشته-
  . فقط مشمول تعهدات آموزش رایگان هستنداند،استفاده کرده و سند تعهد محضری نسپرده

  
  شرایط صدور مجوز تحویل مدارک متخصصین داروسازی

باشد و تعهدات آنان با توجه به  سال می5 تا  3 طول دوره کلیه متخصصین داروسازی بین -
  .باشدمتن سند محضری اخذ شده می

حضری خود متعهد آموختۀ متقاضی خرید تعهدات تخصصی، در متن سند م چنانچه دانش-
باشد الزامیست پس از اخذ عدم نیاز از دبیرخانه شورای آموزش خدمت به وزارت بهداشت می
  .، اقدام به خرید تعهدات نمایدهداشتداروسازی و تخصصی وزارت ب

  
  پزشکی تخصصی آموختگان مقاطع فوقمدارک دانش صدورمجوز تحویل شرایط

های وق تخصصی مدت تحصیل در هر یک از رشته آئین نامه دوره دستیاری ف8 طبق ماده -
  .آموزش تمام وقت خواهد بود)  ماه کامل24( سال تمام 2فوق تخصص حداقل 

توانند پس از پایان دوره آموزشی جهت شروع تعهدات اقدام نمایند آموختگان فوق می دانش-
نامه، کسب  ارائه پایانو تاریخ فراغت از تحصیل از بین تاریخهای) صرفاً با  گواهی اتمام دوره(

آموخته قبولی در آزمون دانشنامه و اتمام دوره، تاریخ مؤخر به منزله فراغت از تحصیل دانش
  .گرددلحاظ می

ها موظفند به پذیرفته شدگان دوره فوق تخصصی در تمامی رشته: افزاید آئین نامه می9 ماده -
خدمت بسپارند و کلیه پذیرفته میزان دو برابر مدت تحصیل در دوره فوق تخصصی تعهد 

  .شوند و بعد از آن مشمول این آئین نامه می67شدگان  امتحان فوق تخصصی از آذر ماه 
آموختگان فوق، گواهی اتمام تعهدات فوق تخصصی که توسط  جهت صدور مجوز دانش-

گردد به همراه آخرین مرکز امور هیات علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت صادر می
  .بایست اخذ گرددآموخته  میم استخدامی دانشحک

  
  تسجیل مدارک تحصیلی جهت ترجمه 

آموختگانی که پس از صدور مجوز دریافت مدارک تحصیلی خود متقاضی  دانش
باشند جهت تسجیل و درج مهر تایید ترجمه، الزم است با در ترجمه مدارک تحصیلی می

  . وزارت بهداشت مراجعه نماینددست داشتن اصل مدارک به مرکز امور دانشجویی
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  ∗ تغییرات در شناسنامهانجام 
نماینـد و متقاضـی     ای خـود مـی    آموختگانی که مبادرت به تغییر اطالعات شناسـنامه       دانش

تواننـد بـا در دسـت       مـی باشـند،   لحاظ شدن تغییرات حاصله در دانشنامه و ریز نمرات خـود مـی            
 اصـل آن بـه دانـشگاه مراجعـه نماینـد در اینـصورت               داشتن اصل شناسنامه و نیز ارائه کپی برابر       

  .مدارک تحصیلی آنان با اطالعات شناسنامه جدید صادر و اعطا خواهد شد
  آموختگــانی کــه مــدارک خــود را در ســالهای قبــل دریافــت ضــمناً در خــصوص دانــش

از فـرد،   اند با رعایت موارد پیشگفت و نیز با دریافت دانشنامه و ریز نمرات صـادره قبلـی                  نموده
 و مراتـب اصـالحیه      همدارک تحصیلی با اطالعات منـدرج در شناسـنامه جدیـد صـادر گردیـد              

  مرکـز امـور دانـشجویی وزارت بهداشـت نیـز مـنعکس             جهت درج در سوابق تحصیلی فـرد بـه        
  .گرددمی

  
  ∗∗خرید تعهدات آموزش رایگان

ا انجام نداده و    ای کل تعهدات آموزش رایگان و یا مقداری از آن ر          آموختهچنانچه دانش 
های بهره مندی از آموزش رایگـان را        بایست هزینه مایل به اخذ مدارک تحصیلی خود باشد می       

  .بر مبنای آخرین دستورالعملهای وزارت بهداشت پرداخت نماید
کــل آموختگــان متقاضــی، میــزان بــدهیجهــت تقــسیط مبلــغ خریــد تعهــدات دانــش: تبــصره
وسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت مکاتبه بعمل آمده و          آموخته محاسبه و با معاونت ت      دانش

پس از پرداخت اولین قسط و تقسیط کل بدهی و با ارائه گواهی از معاونـت مـذکور، مـدارک                    
  .شودآموخته تحویل داده میدانش

  
  
  
  

                                                                                                       
 آموختگان داخل وزارت بهداشت اداره کل دانشجویان و دانش10/7/81ف مورخ /14000/23/2بخشنامه شماره   ∗
 وزارت بهداشت مبنی بر واگذاری اختیارات صدور مجوز تحویل مدارک به 1/2/84 مورخ 17560بخشنامه شماره   ∗∗

 .دانشگاهها
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  ////////////////////////////////  های آموزش رایگانجدول محاسبات هزینه  ///////////////////////

قیمت   مقطع تحصیلی
  هر روز

قیمت هر 
  ماه

قیمت هر 
  رشته تحصیلی  سال ورود  قیمت هر نیمسال  سال

  پزشکی  65 بهمن - - 55مهر   31/6/66 تا 55اول مهر   000/330  500/27  ریال916  دکترا

  ندانپزشکید  65 بهمن - - 55مهر   .....................................  000/200  666/16  555  دکترا

  داروسازی  65 بهمن - - 55مهر   .....................................  000/160  333/13  444  دکترا

  پرستاری  65 بهمن - - 55مهر   .....................................  000/45  751/3  125  کاردانی و کارشناسی

  مامایی  65 بهمن - - 55مهر   .....................................  000/45  75/3  125  کاردانی و کارشناسی

  اتاق عمل  65 بهمن - - 55مهر   .....................................  000/45  751/3  125  کاردانی و کارشناسی

  هوشبری  65 بهمن - - 55مهر   .....................................  000/45  751/3  125  کاردانی و کارشناسی

  بهداشت محیط  65 بهمن - - 55مهر   .....................................  000/160  333/13  444  دانی و کارشناسیکار

  علوم آزمایشگاهی  65 بهمن - - 55مهر   .....................................  000/160  333/13  444  کاردانی و کارشناسی

  فیزیوتراپی  65 بهمن - - 55مهر   .....................................  000/160  333/13  444  کاردانی و کارشناسی

  شنوایی سنجی  65  بهمن - - 55مهر   .....................................  000/160  333/13  444  کاردانی و کارشناسی

  بینایی سنحی  65 بهمن - - 55 مهر  .....................................  000/160  333/13  444  کاردانی و کارشناسی

  تغذیه  65 بهمن - - 55مهر   .....................................  000/160  333/13  444  کاردانی و کارشناسی

  رادیولوژی  65 بهمن - - 55مهر   .....................................  000/160  333/13  444  کاردانی و کارشناسی

  مدارک پزشکی  65 بهمن -- 55مهر   .....................................  000/160  333/13  444  کاردانی و کارشناسی

  بهداشت مدارس  65 بهمن -- 55مهر   .....................................  000/160  333/13  444  کاردانی و کارشناسی

  کارشناسان ارشد  65 بهمن -- 55مهر   .....................................  500/162  541/13  451  :کارشناسان ارشد

  پزشکی  72 بهمن -- 66مهر   31/6/73 تا 66اول مهر   000/000/2  666/166  555/5  دکترا

  دندانپزشکی  72 بهمن -- 66مهر   .....................................  000/000/2  666/166  555/5  دکترا

  داروسازی  72 بهمن -- 66مهر   .....................................  000/000/2  666/166  555/5  دکترا

  پرستاری  72 بهمن -- 66مهر   .....................................  000/700  333/58  944/1  ................................

  مامایی  72 بهمن - - 66مهر   .....................................  000/700  333/58  944/1  ................................

  پیراپزشکی  72 بهمن -- 66مهر   .....................................  000/700  333/58  944/1  ................................
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  ////////////////////////////////  های آموزش رایگانجدول محاسبات هزینه  ///////////////////////

قیمت   مقطع تحصیلی
  هر روز

قیمت هر 
  ماه

قیمت هر 
  رشته تحصیلی  سال ورود  قیمت هر نیمسال  سال

  توانبخشی  72 بهمن -- 66مهر   .....................................  000/700  333/58  944/1  ................................

  تغذیه  72 بهمن -- 66مهر   .....................................  000/700  333/58  944/1  ................................

  بهداشت  72 بهمن -- 66مهر   .....................................  000/700  333/58  944/1  ................................

  کارشناسان ارشد  72 بهمن -- 66مهر   .....................................  000/000/2  666/166  555/5  کارشناسان ارشد

  پی اچ دی  72 بهمن -- 66مهر   .....................................  000/000/3  000/250  333/8  پی اچ دی

  پزشکی   به بعد- - 73مهرماه    000/500/3  000/000/7  333/583  444/19  دکترا

  دندانپزشکی   به بعد- - 73مهرماه    000/800/2  000/600/5  666/466  555/15  دکترا

  داروسازی   به بعد- - 73مهرماه    000/500/2  000/000/5  666/416  888/13  دکترا

  زمایشگاهیآعلومدکترای   به بعد- - 73مهرماه    000/500/3  000/000/7  333/583  444/19  دکترا

  تغذیه   به بعد- - 73مهرماه    000/200  000/400/2  000/200  666/6  کارشناسی

  فیزیوتراپی   به بعد- - 73مهرماه    000/200/1  000/400/2  000/200  666/6  کارشناسی

  مامایی   به بعد- - 73مهرماه    000/250/1  000/500/2  333/208  944/6  کارشناسی

  پرستاری   به بعد- - 73مهرماه    000/250/1  000/500/2  333/208  944/6  کارشناسی

  کتابداری   به بعد- - 73مهرماه    000/200/1  000/400/2  000/200  666/6  کارشناسی

  بهداشت محیط   به بعد- - 73مهرماه    000/350/1  000/700/2  000/225  500/7  کارشناسی ناپیوسته

  اعضای مصنوعی   به بعد- - 73رماه  مه  000/250/1  000/500/2  333/208  944/6  کارشناسی

  رادیولوژی   به بعد- - 73مهرماه    000/300/1  000/600/2  666/216  222/7  کارشناسی ناپیوسته

  بینایی سنجی   به بعد- - 73مهرماه    000/300/1  000/600/2  666/216  222/7  کارشناسی

  شنوایی سنجی  ه بعد ب- - 73مهرماه    000/250/1  000/500/2  333/208  944/6  کارشناسی

  کار درمانی   به بعد- - 73مهرماه    000/250/1  000/500/2  333/208  944/6  کارشناسی

  گفتار درمانی   به بعد- - 73مهرماه    000/250/1  000/500/2  333/208  944/6  کارشناسی

  حرفه ایبهداشت    به بعد- - 73مهرماه    000/200/1  000/400/2  000/200  666/6  کارشناسی ناپیوسته

  علوم آزمایشگاهی   به بعد- - 73مهرماه    000/100/1  000/200/2  333/183  111/6  کاردانی

  هوشبری   به بعد- - 73مهرماه    000/950  000/900/1  333/158  277/5  کاردانی

  مدارک پزشکی   به بعد- - 73مهرماه    000/900  000/800/1  000/150  000/5  کاردانی

  اتاق عمل   به بعد- - 73مهرماه    000/950  000/900/1  333/158  277/5  کاردانی

  بهداشت عمومی   به بعد- -  73مهرماه    000/950  000/900/1  333/158  277/5  کاردانی
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  ////////////////////////////////  های آموزش رایگانجدول محاسبات هزینه  ///////////////////////

قیمت   مقطع تحصیلی
  هر روز

قیمت هر 
  ماه

قیمت هر 
  رشته تحصیلی  سال ورود  قیمت هر نیمسال  سال

  بهداشت حرفه ای   به بعد- -  73مهرماه    000/900  000/800/1  000/150  000/5  کاردانی

  رادیولوژی   به بعد- -  73مهرماه    000/950  000/900/1  333/158  277/5  کاردانی

  مامایی   به بعد- -  73مهرماه    000/100/1  000/200/2  333/183  111/6  کاردانی

  بهداشت خانواده   به بعد- -  73مهرماه    000/000/1  000/000/2  666/166  555/5  کاردانی

  ارشدکارشناسان    به بعد- -  73مهرماه    000/600/2  000/200/5  333/433  444/14  کارشناسان ارشد

  علوم آزمایشگاهی   به بعد- -  73مهرماه    000/350/1  000/700/2  000/225  500/7  کارشناسی ناپیوسته

  بهداشت عمومی   به بعد- -  73مهرماه    000/200/1  000/400/2  000/200  666/6  کارشناسی ناپیوسته

  مدیریت خدمات بهداشت  عد به ب- -  73مهرماه    000/200/1  000/400/2  000/200  666/6  کارشناسی ناپیوسته

  مدارک پزشکی   به بعد- -  73مهرماه    000/200/1  000/400/2  000/200  666/6  کارشناسی ناپیوسته

  علوم و صنایع غذایی   به بعد- -  73مهرماه    000/250/1  000/500/2  333/208  944/6  ارشناسیک

  مهندسی پزشکی   به بعد- -  73مهرماه    000/350/1  000/700/2  000/225  500/7  کارشناسی ناپیوسته

  بهداشت محیط   به بعد- -  73مهرماه    000/100/1  000/200/2  333/183  111/6  کاردانی

  تکنولوژی هسته ای   به بعد- -  73مهرماه    000/100/1  000/200/2  333/183  111/6  کاردانی

  تراپیرادیو   به بعد- -  73مهرماه    000/100/1  000/200/2  333/183  111/6  کاردانی

  پرستاری دندانپزشکی   به بعد- -  73مهرماه    000/200/1  000/400/2  000/200  666/6  کاردانی

  تکنسین پروتز دندانی   به بعد- -  73مهرماه    000/200/1  000/400/2  000/200  666/6  کاردانی

  علوم تغذیه   به بعد- -  73مهرماه    000/200/1  000/400/2  000/200  666/6  کارشناسی

  فیزیوتراپی   به بعد- -  73مهرماه    000/200/1  000/400/2  000/200  666/6  شناسیکار

  کتابداری   به بعد- -  73مهرماه    000/200/1  000/400/2  000/200  666/6  کارشناسی

  حشره شناسی   به بعد- -  73مهرماه    000/350/1  000/700/2  000/225  500/7  کارشناسی ناپیوسته

  پزشکی   به بعد- -  73مهرماه    000/500/4  000/000/9  000/750  000/25  تخصصی

  دندانپزشکی   به بعد- -  73مهرماه    000/500/4  000/000/9  000/750  000/25  تخصصی

  داروسازی   به بعد- -  73مهرماه    000/500/4  000/000/9  000/750  000/25  تخصصی

  پزشکی   به بعد- -  73مهرماه    000/000/5  000/000/10  333/833  777/27  فوق تخصصی

  دندانپزشکی   به بعد- -  73مهرماه    000/000/5  000/000/10  333/833  777/27  فوق تخصصی

  داروسازی   به بعد- -  73مهرماه    000/000/5  000/000/10  333/833  777/27  فوق تخصصی

  پی اچ دی   به بعد- -  73مهرماه    000/000/5  000/000/10  333/833  777/27  پی اچ دی
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  چهارمفصل 
  
  

  
های نامهمهمترین مباحث موجود  در آیین

  آموزشی  در ارتباط  با  تعداد  واحد  درسی،
  :طول دوره و فراغت از تحصیل

  
  
  

تعـــداد واحـــد درســـی در مقـــاطع کـــاردانی،      
  ارشناسی پیـوسته و ناپیـوسته و دکتریک

 مقــا طــع کــاردانی، کارشناســی  طــول دوره در     
  دکتری و ناپیوسته وپیـوستـه 

 مقاطع کاردانی، کارشناسی   تحصیل در   فراغت از    
  دکتری  پیوسته و ناپیوسته و
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  پیوسته، نا تعداد واحدهای درسی در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و

  دکتری عمومی
  

های تحصیلی گروه پزشکی  تعداد واحدهای درسی الزم برای گذراندن هر یک از دوره
  :باشدزیر می های مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی بشرح  سرفصل برنامهبرابر 

  
حداقل تعداد واحدهای درسی الزم برای فراغت از تحصیل در دوره کاردانی  –الف 

  ∗و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
   واحد درسی 68 الی 64دوره کاردانی 

   واحد درسی   130دوره کارشناسی پیوسته   
   واحد درسی 65 کارشناسی ناپیوسته  دوره

نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب  آئین10ماده «
  »23/3/83ریزی علوم پزشکی مورخ  جلسه شورای عالی برنامه ششمین بیست و

  
های درسی الزم برای فراغت از تحصیل در دوره   حداقل تعداد واحد- ب

   **ی پزشک دکترای عمومی
تعداد واحدهای درسی الزم برای گذراندن هر یک از مراحل رشته پزشکی بشرح زیر 

  :باشد می
  )باشد  واحد اجباری می20( واحد 23شامل دروس عمومی علوم پایه : مرحله اول

   واحد 68                                                   دروس پایه و اصلی        
   واحد 30  ه شناسی و فیزیوپاتولوژینشان :مرحله دوم
   واحد 95 کارآموزی بالینی :مرحله سوم

  نامه پایان واحد 6 واحد باضافه 68 کارورزی بالینی :مرحله چهارم
                                                                                                       

ریـزی  آئین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب بیست و ششمین جلسه شورایعالی برنامـه                   ∗
 23/3/83علوم پزشکی مورخ 

ریـزی علـوم پزشـکی      آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب بیست و ششمین جلسه شورایعالی برنامه              ∗∗
  23/3/83مورخ 
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   حداقل تعداد واحدهای درسی الزم برای فراغت از تحصیل در دوره دکترای–ج 
  عمومی دندانپزشکی 

هر یک از مراحل رشته دندانپزشکی بشرح تعداد واحدهای درسی الزم برای گذراندن 
  :باشد زیر می

   واحد 22شامل دروس عمومی  علوم پایه :مرحله اول
   واحد 46                                                دروس پایه 

   واحد درسی149شامل  دروس اختصاصی :مرحله دوم
  

  : طول دوره
  ∗ :ردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوستهمجاز تحصیل در دوره کا  حداکثر مدت–الف 

 سال 3 حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته روزانه 
 سال 7 سال و 5/3 سال و در دوره های شبانه به ترتیب 6و در دوره کارشناسی پیوسته روزانه 

ر مدت مجاز تحصیل با در صورتیکه دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکث. باشد می
 آئین نامه آموزشی کاردانی 14ماده «. موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوطه اخراج خواهد شد

ریزی ناپیوسته مصوب بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامهو کارشناسی پیوسته و 
  »23/3/83علوم پزشکی مورخ 

  
     ** :یی عمومی پزشکا  حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکترـب 

 سال 5 سال است که 10حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکترای عمومی پزشکی 
 سال باقیمانده به مراحل سوم و چهارم آن 5اول به طی مراحل اول و دوم آموزش پزشکی و 

  .اختصاص دارد
   سال اول دوره آموزش پزشکی از آزمون 4 دانشجویی که نتواند در مدت ):1(تبصره 

 سال اول، مراحل اول و دوم آموزش 5ایه نمره قبولی کسب نماید و یا در مدت جامع علوم پ
                                                                                                       

ریـزی  آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب بیست و ششمین جلسه شورایعالی برنامـه               آئین نامه     ∗
 23/3/83علوم پزشکی مورخ 

ریـزی علـوم پزشـکی       آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب بیست و ششمین جلسه شورایعالی برنامه              ∗∗
  23/3/83مورخ 
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پزشکی را به پایان برساند از ادامه تحصیل در رشته پزشکی محروم و در صورتیکه میانگین 
تواند به رشته دیگری در مقاطع کاردانی و   باشد، می10نمرات درسهایی که گذرانده حداقل 

  .سته تغییر رشته دهدکارشناسی پیوسته و ناپیو
 سال از شروع دوره بالینی به دوره کارورزی راه 3 دانشجویی که نتواند در مدت ):2(تبصره 

 سال ، مراحل سوم و چهارم آموزش پزشکی را به پایان رساند با تصویب 5یابد و یا در مدت 
نکه مدت باشد، مشروط بر ای  می ماه دیگر قابل تمدید12شورای آموزشی دانشگاه حداکثر 

 آئین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی 22ماده « .مجاز تحصیل وی به اتمام نرسیده باشد
ریزی علوم پزشکی مورخ  پزشکی مصوب بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه

23/3/83«  
  

  ∗:  حداکثر مدت مجازتحصیل  در دوره دکترای عمومی دندانپزشکی–ج 
 5/3 سال است که 9 دکترای عمومی دندانپزشکی حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره

  .  سال باقیمانده به مرحله دوم اختصاص دارد5/5سال اول به طی مرحله اول و 
 سال اول از امتحان جامع علوم پایه نمره 5/3چنانچه دانشجویی نتواند در مدت ): 1(تبصره 

تواند به یکی از  ده و میقبولی کسب نماید از ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی محروم گردی
  .مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته تغییر رشته دهد

 سال از شروع مرحله دوم این 5/5 دوره تحصیل دانشجویی که نتواند در مدت ):2(تبصره 
 ماه دیگر قابل تمدید 12مرحله را به پایان رساند با تصویب شورای آموزشی دانشگاه حداکثر 

 آئین نامه 17ماده « .وط بر اینکه مدت مجاز تحصیل وی به اتمام نرسیده باشدباشد مشر می
آموزِشی دوره دکترای عمومی دندانپزشکی مصوب بیست و هفتمین جلسه شورای 

  »7/9/83ریزی علوم پزشکی مورخ  عالی برنامه
  
  
  

                                                                                                       
ریـزی علـوم   پزشـکی مـصوب بیـست و هفتمـین جلـسه شـورایعالی برنامـه       دندانکتری عمـومی    آئین نامه آموزشی دوره د      ∗

 7/9/83پزشکی مورخ 
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  :فراغت از تحصیل
   نا پیوسته   فراغت از تحصیل در مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و-الف 

 باشد تا در رشته 12میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل 
در  دریافت نماید  پیوسته یا ناپیوسته  تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی یا کارشناسی 

 کمتر باشد، چنانچه از نظر طول مدت تحصیل 12میانگین کل نمرات دانشجو از  صورتیکه 
 12 واحد درسی از درسهایی را که با نمره کمتر از 20تواند حداکثر تا  باشد می  شتهمانعی ندا

کارشناسـی ناپیوسته در یک نیمسال تحصیلی و در   های کاردانی، قبول شده است در دوره
 دریافت نموده و آنان را تکرار نماید تا دوره کارشناسی پیوسته در دو نیمسال تحصیلی مجدداً

د را جبران نماید در این صورت نمرات دروس تکراری عالوه بر نمرات قبلی میانگین کل خو
  .گردد  میدر کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب

در صورتیکه دانشجو، دروس تکراری را اخذ نماید و در امتحان آن درس مردود ): 1(تبصره 
 12لی، ردی و تکراری میانگین کل وی به چنانچه پس از احتساب کلیه نمرات قبو گردد،

التحصیل شود و در  تواند فارغ رسیده باشد قبولی قبلی او در آن درس مالک عمل بوده و می
 نرسیده باشد چنانچه دانشجوی مقاطع کاردانی و کارشناسی 12صورتیکه میانگین کل وی به 

ی مقطع کارشناسی پیوسته ناپیوسته باشد از تحصیل محروم خواهد شد و در صورتیکه دانشجو
باشد در آن درس مردود بوده و علیرغم اینکه قبال در آن درس نمره قبولی کسب نموده مجدداً 

  .باید آن درس را تکرار نماید می
 دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور استفاده نماید یا علیرغم استفاده ):2(تبصره 

از آن، نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید در صورتیکه مقطع تحصیلی او 
کاردانی و کارشناسی ناپیوسته باشد از تحصیل محروم خواهد شد و در صورتیکه در مقطع 

تواند پس از تطبیق واحدها مطابق قوانین و مقررات و گذراندن   میشدکارشناسی پیوسته با
تر با رعایت سایر ضوابط مربوطه در دوره  کاردانی  رشته  واحدهای کمبـود، در مقطع پایین
  .تحصیلی خود فارغ التحصیل گردد

تواند تر رشته دانشجو درآن دانشگاه دایرنباشداو میمقطع پایین در صورتیکه:الف) 2(تبصره 
ادامه تحصیل مربوطه درآن دایر استرشتهکاردانیکه مقطعدیگریازدانشگاهاز اخذ پذیرشپس

  .داده و فارغ التحصیل شود، مدرک تحصیلی دانشجو توسط دانشگاه مقصد صادر خواهد شد
 ، برنامه مصوب دایر،تر در صورتیکه رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین: ب) 2(تبصره 
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های موجود نزدیک به  تواند با نظر گروه آموزشی مربوطه به یکی از رشته اشد او مینداشته ب
دانشگاه یا دانشگاه دیگر تغییر رشته دهد و پس از  تر در آن رشته تحصیلی خود در مقطع پایین

تطبیق واحدها با برنامه رشته جدید، مطابق مقررات مربوطه و گذراندن واحدهای کمبود در 
بدیهی است که تطبیق واحدها و تعیین دروس . التحصیل گردد رشته جدید فارغمقطع کاردانی 

حداکثر فرصت مجاز جهت اخذ  کمبود برعهده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده خواهد بود،
  .باشد پذیرش از دانشگاه دیگر یک نیمسال می

صورت گردد در   میدانشجویی که بدلیل مشروط شدن بیش از حد از ادامه تحصیل محروم
تواند برای تحصیل مجدد به غیر از رشته   میانجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است

تحصیلی قبلی خود ، در آزمون سراسری شرکت کرده و در صورت قبولی در رشته مورد عالقه 
 قبلی هایی را که دانشجو در رشته تواند واحد خود  ادامه  تحصیل  دهد، دانشگاه پذیرنده نیز می

  . گذرانده با برنامه رشته جدید مطابقت داده و طبق ضوابط، تعدادی یا تمام آنها را بپذیرد 
 آئین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب 67ماده «

  »23/3/83بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 
درسی یکی از مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و دانشجویی که کلیه واحدهای 

  باشد  پیوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آئین نامه با موفقیت گذرانده
  .شود  میالتحصیل آن دوره شناختهفارغ

 تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو روزی است که آخرین نمره درسی وی ):1(یادآوری 
  .آموزش دانشکده تحویل گرددتوسط استاد به اداره 

با توجه به الزام اساتید جهت گزارش نمره نهایی هر درس حداکثر ظرف  ):2(یادآوری 
مدت ده روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوطه، 
ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نیمسال، زمان خاصی را برای اعالم فراغت از تحصیل 

  . انشجویان تعیین و مقدمات آن را فراهم سازدد
های شبانه  آموختگان دوره قید کلمه شبانه در مدارک فراغت از تحصیل دانش): 3(یادآوری 
  ) همان آئین نامه68ماده . (الزامی است
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  ∗ فراغت از تحصیل در مقاطع دکترای عمومی پزشکی و دندانپزشکی-  ب
 مراحل آموزش دوره دکترای عمومی پزشکی و دانشجویی که کلیه واحدهای درسی و

فارغ التحصیل دوره  را طبق برنامه مصوب براساس مقررات با موفقیت گذرانده باشد) نامه پایان(
  .شوددکترای عمومی پزشکی و دندانپزشکی شناخته می

نامه، بخشی از دوره دکترای عمومی پزشکی و دندانپزشکی است که طی آن پایان
تحقیق ست در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما به دانشجو موظف ا

بایست از شروع دوره کارآموزی تا قبل از دانشجویان دوره دکترای عمومی پزشکی می. بپردازد
  . خود را انتخاب و به ثبت برسانندنامه پایانشرکت در امتحان جامع پیش کارورزی، موضوع 

 خود را در مدت نامه پایانه دکترای عمومی پزشکی چنانچه موضوع دانشجویان دور :تبصره
 ، مجازبه شرکت در آزمون جامع پیش نامه پایانمقرربه ثبت نرسانندتازمان ثبت موضوع 

 آئین نامه آموزشی دکترای عمومی پزشکی مصوب بیست 79ماده«. باشند کارورزی نمی
  »23/3/83 مورخ و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

 واحد 120بایست پس از گذراندن دانشجوی دوره دکترای عمومی دندانپزشکی می
  .  خود را انتخاب و ثبت نمایدنامه پایاندرسی تا یک سال موضوع 

 خود را در مدت مقرر به ثبت نرسانند تا زمان ثبت نامه پایانبه دانشجویانی که موضوع :  تبصره
 آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی 74ماده « .رسی ارائه نخواهد شدواحد د نامه،موضوع پایان

  »7/9/83ریزی علوم پزشکی مورخ  دندانپزشکی مصوب بیست و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه
بایست با هدایت استاد های پزشکی، دندانپزشکی می  در دورهنامه پایانانتخاب موضوع 

  .راهنما باشد
باشند و   می خود در آخرین نیمسال تحصیلینامه پایانف به دفاع از کلیه دانشجویان موظ

 خود دفاع و نمره قبولی کسب نامه پایانچنانچه در چارچوب سنوات مجاز تحصیل نتوانند از 
نمایند علیرغم اینکه کلیه واحد های درسی دوره آموزش مربوطه را با موفقیت گذرانده باشند 

  .از تحصیل محروم خواهند گردید
 در آخرین نیمسال تحصیلی ثبت و دانشجو از رعایت نامه پایانتعداد واحد ها و نمره 

التحصیلی  زمان فارغ. باشد حداکثر واحدهای مجاز درآخرین نیمسال تحصیلی معاف می
هر ( را گذرانده باشد نامه پایاندانشجو زمانی است که کلیه واحد های درسی خود  از جمله 

  ).کدام که مؤخر باشد
                                                                                                       

ریـزی علـوم پزشـکی و       نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب بیست و ششمین جلسه شورایعالی برنامه             آئین  ∗
 .ریزی علوم پزشکیجلسه شورایعالی برنامهنامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب بیست و هفتمین  آئین



  119 ◄ نمودارهای آماری

  

  نمودارها
  
  

  
  

نمودارهای 
  آماری
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  125 ◄ نمودارهای آماری

  :مستندات
  10/3/83 مورخ 33245ـ اجرای غیرمتمرکز قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، شماره 

  24/4/83الف مورخ /11045ـ اجرای غیرمتمرکز قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، شماره 
ای تحصیلی بعنوان مازاد بر نیاز، شماره هـ حذف انجام طرح برای برخی از رشته

  6/9/84الف مورخ /215978/7
های گروه پزشکی شماره ـ حذف صدور گواهی معافی از خدمت طرح برای برخی از رشته

  1/9/83الف مورخ /25083/7
  7/9/82 مورخ 140721ـ تفویض اختیار صدور تائیدیه تحصیلی شماره 
 191523ک دانش آموختگان دوره شبانه، شماره ـ تفویض اختیار صدور مجوز تحویل مدار

  14/12/82مورخ 
ف مورخ /48118/11/3ـ محاسبه ضرایب مناطق خدمت پزشکان و پیراپزشکان، شماره 

7/12/84  
  11/7/83 مورخ 659/102ـ صدور گواهینامه موقت تحصیلی، شماره 

آموختگان فاقد تعهد خاص، شماره  ر صدور مجوز تحویل مدارک دانشـ تفویض اختیا
  1/2/84 مورخ 17560

 تفویض اختیار صدور مجوز تحویل مدارک دانش آموختگان دارای سند تعهد محضری به -
   27/1/87 مورخ 20084شماره 

  7/12/84ف مورخ /28026/17/3ـ صدور گواهینامه، دانشنامه و ریزنمرات المثنی، شماره 
نامه آموزشی دوره کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، مصوب بیست و ششمین جلسه ـ آئین

  23/3/83شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، مورخ 
نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب بیست و ششمین جلسه شورای عالی ـ آئین
  23/3/83ریزی علوم پزشکی، مورخ برنامه
 آموزشی دوره دکتری عمومی  دندانپزشکی مصوب بیست و هفتمین جلسه شورای نامهـ آئین

  7/9/83ریزی علوم پزشکی، مورخ عالی برنامه
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