
 مقطع کارشناسی ارشدو ریز نمرات دریافت دانشنامه مدارک الزم جهت 

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

http://vce.qums.ac.ir    صورت می پذیرد و اطالعات زیر  "سامانه دانش آموختگان  "و  "دسترسی سریع  "بخش

 صرفا جهت پیش آگاهی از مدارک الزم می باشد.

 عبارتند از: مقطع کارشناسی ارشد دانشنامه و ریز نمرات صدور مجوز صدور مدرک تحصیلی،مدارک مورد نیاز جهت 

مدیریت منابع انسانی وزارت متبوع یا ریاست دانشگاه علوم پزشکی محل انجام یا معافیت از طرح نیروی انسانی صادره از گواهی  -1

 انجام طرح

و یا صندوق رفاه ) قابل دریافت از امور دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی  صندوق رفاه دانشجویان گواهی تسویه حساب با -2

 (و فناوری  تعلوم، تحقیقا -2بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  -1وزارت های 

 پروانه دایم برای رشته های پروانه دار  -3

 کارت پایان خدمت یا معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی ) آقایان( -4

ارایه برگه اعزام به خدمت بدون غیبت برای دانش آموختگان رشته هایی که فاقد سند تعهد محضری و طرح نیروی انسانی -1-4

 هستند نیز قابل قبول می باشد.

 مه مقطع قبل.دانشنا -5

 رک تحصیلی مقطع قبل.برابر اصل شده مجوز صدور مد کپی -6

 گواهی انجام کار در داخل کشور ) جهت محاسبه تعهد آموزش رایگان (  -7

تاریخ شروع و که بیان کننده در داخل کشور گواهی انجام کار می باشد ملزم دانش آموخته جهت لغو تعهد آموزش رایگان  -1-7

الزم به ذکر است برای دانش آموختگانی که از  همچنین تمام وقت و یا نیمه وقت بودن کار می باشد ارایه نماید.خاتمه کار 

و پذیرفته شدگان تحصیل مدت  برابر گواهی انجام کارارایه  شاهد استفاده نموده اندو یا رزمندگان ،منطقه یکآزاد، سهمیه قبولی 

 . الزامی استمدت تحصیل به میزان دو برابر  3 و 2منطقه سهمیه قبولی 
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ارایه گواهی فوق الزمست گواهی صادره از سازمان تامین عالوه بر  کرده اندافرادی که در شرکت های خصوصی کار  -2-7

مالیات از اجتماعی در مورد تحت پوشش بیمه قرار داشتن فرد در مدت اشتغال به کار یا ارایه دفترچه بیمه و یا گواهی کسر 

 دانش آموخته را اریه نمایند.

در صورتیکه فرد دانش آموخته به هر دلیل تحت پوشش بیمه قرار نگرفته باشد جهت دریافت مجوز تحویل مدارک  -3-7

 .نمایدخصوصی محل خدمت خود را که در روزنامه رسمی کشور درج گردیده باشد ارایه گهی ثبت شرکت الزمست آ

 کارت ملی -8

بانک مرکزی به نام خزانه داری کل قابل واریز در   4001000901001082ریال به شماره حساب  000/10فیش بانکی به مبلغ  -9

 شعب بانک ملی

شعبه جامع شهرک قدس  2173319001003فیش بانکی به مبلغ میزان تعهدات محاسبه شده به حساب سیبا بانک ملی شماره  -10

 (می باشید  خرید تعهداتدر صورتیکه متقاضی ) به نام وزارت بهداشت  1458کد 

هزینه آموزش رایگان و   -خدمات آموزشی  –تحصیالت تکمیلی  -اطالع رسانی جهت اطالع از مبالغ قابل پرداخت به نشانی 

 در پایگاه اینترنتی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایید. انصراف

 کارشناسی ارشد ) در صورت صدور (عودت اصل گواهینامه موقت مقطع  -11

 ) یک قطعه ( 3*4عکس  -12

 


