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 مدارک الزم صدور مجوز مدارک تحصیلی به منظور دریافت -1

 گواهینامه و دانشنامه برای فارغ التحصیالن مقطع تخصص پزشکی      

 

 انجام یا معافیت از طرح نیروی انسانی مقطع دکترای عمومیکپی گواهی  .1

برای اخذ گواهی می تواند به امور دانشجویی –اصل گواهی تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان علوم پزشکی  .2

 )صندوق رفاه( هر دانشگاه علوم پزشکی مراجعه نمایند. 

 اصل گواهی اتمام تعهدات تخصصی )ضریب کا( .3

 درمانی صادره از مرکز نظارت و اعتباربخشی اموردرمان معاونت سالمت وزارت متبوعاعضای کادر –

 اعضای هیات علمی صادره از مرکز امور هیات علمی معاونت آموزشی وزارت متبوع -

                در صورت خرید تعهدات ،گواهی خرید تعهدات تخصصی از دفتر حقوقی و امور مالی و ذیحسابی وزارت  متبوع   -1-3        

 (کپی گواهی انجام کار از دانشگاه محل انجام تعهدات ضریب کا4    

  ی عمومیدانشنامه دکترا ( کپی5

 پروانه دائم پزشکی ( کپی6

 کارت پایان خدمت نظام وظیفه ویا معافیت از انجام خدمت نظام وظیفه برای آقایان)پشت و رو( ( کپی7

  کارت ملی ( کپی8

 توضیحات موردنیاز می باشد.  تصویر صفحهدرصورت تغییرات اول شناسنامه ( تصویر صفحه 9

 )جدید(  4*3قطعه عکس 1(11



بانک مرکزی  به نام خزانه داری کل قابل واریز درشعب بانک 14/118ریال به شماره حساب  11111(فیش بانکی به مبلغ 11

 ملی 

برابر اصل شده مجوز صدور مدارک تحصیلی مقطع قبل)چنانچه مقطع قبل دانشگاه آزاد اسالمی باشد.ارایه تصویر  ( کپی12

تصویرکارت معافیت و یا پایان خدمت نظام وظیفه جهت دانش آموختگان  گواهی موقت به انضمام تصویر وضعیت طرح و

 (ذکور بجای تصویر مجوز تحویل مدارک تحصیلی کفایت می نماید.

از اداره کل دانش : درصورتی که دانش آموخته قبل از تصویب این دستورالعمل موفق به دریافت داشنامه و ریز نمرات 1تبصره 

 آموختگان یا مرکز امور دانشجویی گردیده است.اصل دانشنامه و تصویر آن جهت دریافت مجوز مقاطع باالتر کافی می باشد.

داشتن وکالت محضری و شناسنامه وکالت گیرنده جهت دریافت مدارک نهایی ( درصورت عدم حضور شخص ذینفع 13

 )دانشنامه و نمرات( الزامی است .

 نکته مهم :ارایه اصل مدارک جهت انطباق با تصویر آن الزامی است ، اصل مدارک درصورت عدم نیاز عودت داده می شود.

               

 

 

 دانشجویاننحوه صدور مجوز خروج از کشور  -2

 دانشجو می تواند به دو منظور از کشور خارج شود:

 سفر زیارتی -1

 سفر علمی ) به منظور ارایه مقاله و یا شرکت در کنگره های بین المللی (  -2

 

 سفر زیارتی: -1

 ارایه درخواست خروج از کشور توسط دانشجو به اداره تحصیالت تکمیلی دانشکده -

 گاه در این خصوص مکاتبه دانشکده با معاونت آموزشی دانش -

 معرفی دانشجو به دفتر حقوقی دانشگاه جهت اخذ تعهد محضری خروج از کشور -

 نظام وظیفه ) آقایان ( پس از اخذ تعهد محضری -2گذرنامه و  -1صدور معرفینامه جهت اداره های  -

 مراجعه دانشجو به معاونت آموزشی دانشگاه پس از انجام سفر ) با در دست داشتن گذرنامه ( جهت ابطال تعهد محضری  -



دانشجو می تواند در صورت عدم خروج از کشور ) به هر دلیل ( به معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه نماید تا جهت ابطال  -

 تعهد محضری اقدام الزم صورت پذیرد.

 ال به تحصیل صادر شده بدون حق ترجمه می باشد.گواهی اشتغ -

 

 سفر علمی: -2

تصویر مقاله -2دعوتنامه -1ارایه درخواست خروج از کشور توسط دانشجو به اداره تحصیالت تکمیلی دانشکده به همراه  -

 اختیاری ( تاییدیه معاونت پژوهشی دانشگاه )-3پذیرفته شده توسط کنگره ) به منظور ارایه و یا انجام سخنرانی ( و 

 مکاتبه دانشکده با معاونت آموزشی دانشگاه در این خصوص  -

معرفی دانشجو به دفتر حقوقی دانشگاه جهت اخذ تعهد محضری خروج از کشور ) در صورت تایید مقاله توسط معاونت  -

 پژوهشی دانشگاه (

ر صورت عدم تایید مقاله توسط معرفی دانشجو به دفتر حقوقی دانشگاه جهت اخذ ضمانت بانکی و یا وثیقه ملکی ) د -

 معاونت پژوهشی دانشگاه (

 نظام وظیفه ) آقایان ( پس از اخذ تعهد محضری/ وثیقه ملکی -2گذرنامه و  -1صدور معرفینامه جهت اداره های   -

  مراجعه دانشجو به معاونت آموزشی دانشگاه پس از انجام سفر ) با در دست داشتن گذرنامه ( جهت ابطال تعهد محضری -

دانشجو می تواند در صورت عدم خروج از کشور ) به هر دلیل ( به معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه نماید تا جهت ابطال  -

 تعهد محضری اقدام الزم صورت پذیرد.

 گواهی اشتغال به تحصیل صادر شده با حق ترجمه می باشد. -

 

 رار می گیردهزینه آموزش رایگان که در سند تعهد محضری/ وثیقه ملکی مد نظر ق

 میزان شهریه هر نیمسال تحصیلی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
 ریال  4،511،111 تخصص پزشکی

 ریال  4،511،111 تخصص دندانپزشکی

 ریال 2،611،111 کارشناسی ارشد کلیه رشته ها

دکترای تخصصی   کلیه رشته ها

 (PhD ) 

 ریال 5،111،111

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دانشنامه و ریز نمرات مقطع تخصص دندانپزشکیمدارک الزم جهت دریافت -3

مدارک مورد نیاز جهت دریافت مجوز صدور مدرک تحصیلی، دانشنامه و ریز نمرات مقطع تخصص دندانپزشکی عبارتند 
 از:

 اصل و کپی گواهی انجام یا معافیت از طرح نیروی انسانی ) مربوط به دوره دکترای عمومی ( -1

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

 (:kاصل گواهی اتمام تعهدات تخصصی ) ضریب  -3

 اعضای کادر درمانی صادره از مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان معاونت سالمت وزارت متبوع-1-3    

 امورهیئت علمی معاونت آموزشی وزارت متبوع  اعضای هیئت علمی صادره از مرکز -2-3    

امور مالی و ذیحسابی وزارت  -2دفتر امور حقوقی و  -1در صورت خرید تعهدات، گواهی خرید تعهدات تخصصی از  -3-3    

 متبوع 

  kکپی گواهی انجام کار از دانشگاه محل انجام تعهدات ضریب  -4

 اصل و کپی دانشنامه دکترای عمومی -5

 و کپی پروانه دائم دندانپزشکی اصل -6

 کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه ) آقایان( -7

 اصل و کپی کارت ملی -8

بانک مرکزی به نام خزانه داری کل قابل واریز در شعب  14/118ریال به شماره حساب    111/11فیش بانکی به مبلغ  -9

 بانک ملی

 قطع قبل.کپی برابر اصل شده مجوز صدور مدرک تحصیلی م -11

در صورت عدم حضور شخص ذینفع داشتن وکالت نامه محضری با کارت شناسایی معتبر از طرف وکیل جهت دریافت  -11

 دانشنامه و ریز نمرات الزامی میباشد.

 



 

 

 

 مدارک الزم جهت صدورگواهینامه پایان دوره  و ریز نمرات -4

 MPHبرای فارغ التحصیالن دوره  

 دکترای عمومی مدرک مقطع قبلی        

 

 کپی گواهی انجام یا معافیت از طرح نیروی انسا نی مقطع دکترای عمومی( 1

برای اخذ گواهی می تواند به امور دانشجویی –اصل گواهی تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان علوم پزشکی ( 2

 )صندوق رفاه( هر دانشگاه علوم پزشکی مراجعه نمایند. 

    (،سازمان و نهاد ،علوم پزشکی دانشگاه) محل تعهد از گواهی مبنی بر انجام  مدت تعهد ) برابر مدت تحصیل (ارایه  -الف(3    

  مربوط برای فارغ التحصیالن با سهمبه کارکنان

 شهریه پرداز در صورت پرداخت کامل  شهریه و تسویه حساب  برای فارغ التحصیالن -(ب  3

 دکترای عمومیدانشنامه  ( کپی4

 دکترای عمومی  پروانه دائم ( کپی5

 کارت پایان خدمت نظام وظیفه ویا معافیت از انجام خدمت نظام وظیفه برای آقایان)پشت و رو( ( کپی6

  )پشت و رو(کارت ملی ( کپی7

 توضیحات موردنیاز می باشد.  تصویر صفحهدرصورت تغییرات ( تصویر صفحه اول شناسنامه 8

 )جدید(  4*3قطعه عکس 1(9



بانک مرکزی  به نام خزانه داری کل قابل واریز درشعب بانک 14/118ریال به شماره حساب  11111(فیش بانکی به مبلغ 11

 ملی 

برابر اصل شده مجوز صدور مدارک تحصیلی مقطع قبل)چنانچه مقطع قبل دانشگاه آزاد اسالمی باشد.ارایه تصویر  ( کپی11

تصویرکارت معافیت و یا پایان خدمت نظام وظیفه جهت دانش آموختگان  وگواهی موقت به انضمام تصویر وضعیت طرح 

 ذکور بجای تصویر مجوز تحویل مدارک تحصیلی کفایت می نماید.(

از  مقطع قبل، شنامه و ریز نمراتن: درصورتی که دانش آموخته قبل از تصویب این دستورالعمل موفق به دریافت دا1تبصره 

مرکز امور دانشجویی گردیده است.اصل دانشنامه و تصویر آن جهت دریافت مجوز مقاطع باالتر اداره کل دانش آموختگان یا 

 کافی می باشد.

( درصورت عدم حضور شخص ذینفع داشتن وکالت محضری و شناسنامه وکالت گیرنده جهت دریافت مدارک نهایی 12

 )دانشنامه و نمرات( الزامی است .

 .انطباق با تصویر آن الزامی است ، اصل مدارک درصورت عدم نیاز عودت داده می شودنکته مهم :ارایه اصل مدارک جهت *

 

 برای  پایان دوره  و ریز نمرات گواهینامه جهت صدور مدارک الزم-4

 MPHدوره فارغ التحصیالن 

 مدرک مقطع قبلی دکترای تخصصی

 نی مقطع دکترای عمومی کپی گواهی انجام یا معافیت از طرح نیروی انسا (1

برای اخذ گواهی می تواند به امور دانشجویی –اصل گواهی تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان علوم پزشکی  (2

 )صندوق رفاه( هر دانشگاه علوم پزشکی مراجعه نمایند. 

 اصل گواهی اتمام تعهدات تخصصی )ضریب کا(الف :  (3

 وزارت متبوع معاونت درمان تعالی خدمات بالینیمدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و اعضای کادر درمانی صادره از –

 اعضای هیات علمی صادره از مرکز امور هیات علمی معاونت آموزشی وزارت متبوع -



                                                                                                                             مالی و ذیحسابی وزارت  متبوع   در صورت خرید تعهدات ،گواهی خرید تعهدات تخصصی از دفتر حقوقی و امور -1-3        

مربوط      ،سازمان و نهاد  دانشگاه،– محل مورد تعهد از ارایه گواهی مبنی بر انجام  مدت تعهد ) برابر مدت تحصیل (-الف(4

 .  ه کارکنانیبرای فارغ التحصیالن با سهم

و تسویه حساب و نیاری به ارایه گواهی مذکور شهریه پرداز در صورت پرداخت کامل  شهریه  برای فارغ التحصیالن -(ب 4 

 نمی باشد.

 دکترای تخصصی مقطع دانشنامه  ( کپی5

 مقطع قبلی دکترای تخصصیپروانه دائم  ( کپی6

 ه برای آقایان)پشت و رو(کارت پایان خدمت نظام وظیفه ویا معافیت از انجام خدمت نظام وظیف ( کپی7

  )پشت و رو(کارت ملی ( کپی8

 توضیحات موردنیاز می باشد.  تصویر صفحهدرصورت تغییرات ( تصویر صفحه اول شناسنامه 9

 )جدید(  4*3قطعه عکس 1(11

درشعب بانکبانک مرکزی  به نام خزانه داری کل قابل واریز  14/118ریال به شماره حساب  11111(فیش بانکی به مبلغ 11

 ملی 

برابر اصل شده مجوز صدور مدارک تحصیلی مقطع قبل)چنانچه مقطع قبل دانشگاه آزاد اسالمی باشد.ارایه تصویر  ( کپی12

تصویرکارت معافیت و یا پایان خدمت نظام وظیفه جهت دانش آموختگان  گواهی موقت به انضمام تصویر وضعیت طرح و

 تحصیلی کفایت می نماید.(ذکور بجای تصویر مجوز تحویل مدارک 

از مقطع قبل شنامه و ریز نمرات نصورتی که دانش آموخته قبل از تصویب این دستورالعمل موفق به دریافت دا : در1تبصره 

اصل دانشنامه و تصویر آن جهت دریافت مجوز مقاطع باالتر  اداره کل دانش آموختگان یا مرکز امور دانشجویی گردیده است.

                                                                                                                     کافی می باشد.

نکته مهم :ارایه اصل مدارک جهت انطباق با تصویر آن الزامی است ، اصل مدارک درصورت عدم نیاز عودت داده می *  

 شود.



 

 دانشنامه و ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشدمدارک الزم جهت دریافت -5

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

اصل و کپی گواهی انجام یا معافیت از طرح نیروی انسانی صادره از مدیریت منابع انسانی وزارت متبوع یا ریاست دانشگاه  -1

 م پزشکی محل انجام طرحعلو

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

 علوم، تحقیقات و فناوری ( -2بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  -1صندوق رفاه وزارت های 

 دار اصل و کپی پروانه دایم برای رشته های پروانه  -3

 اصل و کپی 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 -1-4

 انسانی هستند نیز قابل قبول می باشد.

 اصل و کپی دانشنامه مقطع قبل. -5

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

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

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

ت و یا نیمه وقت بودن کار می باشد ارایه نماید. الزم به ذکر است برای دانش شروع و خاتمه کار همچنین تمام وق

آموختگانی که از سهمیه قبولی آزاد، منطقه یک،رزمندگان و یا شاهد استفاده نموده اند ارایه گواهی انجام کار برابر مدت 

 ل الزامی است .به میزان دو برابر مدت تحصی 3و  2تحصیل و پذیرفته شدگان سهمیه قبولی منطقه 

افرادی که در شرکت های خصوصی کار کرده اند عالوه بر ارایه گواهی فوق الزمست گواهی صادره از سازمان  -2-7

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

 یند.مالیات از دانش آموخته را اریه نما



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

 الزمست آگهی ثبت شرکت خصوصی محل خدمت خود را که در روزنامه رسمی کشور درج گردیده باشد ارایه نماید.

 اصل و کپی کارت ملی -8

بانک مرکزی به نام خزانه داری کل قابل واریز در شعب  14/118ل به شماره حساب ریا 111/11فیش بانکی به مبلغ  -9

 بانک ملی

شعبه جامع شهرک  2173319111113فیش بانکی به مبلغ میزان تعهدات محاسبه شده به حساب سیبا بانک ملی شماره  -11

 باشید (به نام وزارت بهداشت ) در صورتیکه متقاضی خرید تعهدات می  1458قدس کد 

 ریال می باشد. 5،211،111هزینه آموزش رایگان به ازاء هر سال تحصیلی -1-11

در صورت عدم حضور شخص ذینفع داشتن وکالت نامه محضری با کارت شناسایی معتبر از طرف وکیل جهت دریافت  -11

 دانشنامه و ریز نمرات الزامی می باشد.

 ارشد ) در صورت صدور (عودت اصل گواهینامه موقت مقطع کارشناسی  -12

 ) یک قطعه  3*4عکس  -13

 

 

 نحوه صدور گواهینامه موقت تحصیلی جهت دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد -6

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

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

 انجام خدمت طرح پزشکان و پیراپزشکان و یا معاف بودن از آن در مقطع تحصیلی قبل -2

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

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



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

 گواهینامه موقت تحصیلی صادر خواهد شد.

 جهت صدور گواهینامه موقت تحصیلی دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد عبارتند از: مدارک الزم

 تصویر کارت ملی  -1

 4در3یک قطعه عکس  -2

 اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان  -3

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

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

    در صورت عدم حضور شخص ذینفع داشتن وکالت نامه محضری و شناسنامه وکیل جهت دریافت گواهینامه الزامی  -6

 می باشد.

 ایه مجدد آن مدرک نمی باشد. در صورت موجود بودن هر یک از مدارک باال در پرونده آموزشی دانش آموخته نیاز به ار 

 

 

 نحوه صدور گواهی اشتغال به تحصیل-7

 

 گواهی اشتغال به تحصیل جهت موسسات و سازمانهای داخل کشور به شرح زیر انجام می گیرد:

ارایه درخواست دانشجو/دستیار به اداره تحصیالت تکمیلی دانشکده با ذکر نام موسسه یا سازمان دریافت کننده گواهی  -1

 همچنین دلیل درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیل.

 مکاتبه با معاونت آموزشی دانشگاه از طرف دانشکده مربوط در این خصوص. -2

 بررسی موضوع از نظر عدم مغایرت با قوانین آموزشی و صدور گواهی اشتغال به تحصیل از طرف معاونت آموزشی دانشگاه. -3

 

 

 



 نحوه صدور فرم فراغت از تحصیل-8

 ی گردد:مپس از طی مراحل زیر صادر فرم فراغت از تحصیل 

 در آزمونهای نهایی و دفاع از پایان نامه.موفقیت  طی کلیه دروس رشته تحصیلی، -1

  تسویه حساب دانشجو/دستیار با کلیه بخشهای مرتبط در دانشگاه. -2

 دانشگاه.به معاونت آموزشی اعالم فراغت از تحصیل دانشجو/دستیار از طرف دانشکده  -3

 بررسی پرونده دانشجو/دستیار در معاونت آموزشی دانشگاه از نظر تطابق با قوانین آموزشی. -4

 .صدور فرم فراغت از تحصیل در برنامه سما و درگاه اینترنتی دانش آموختگان وزارت متبوع -5

 

 

 

 

 نحوه صدور تاییدیه تحصیلی ) جهت انجام طرح، ادامه تحصیل، اشتغال به کار و ... (-9

در درگاه اینترنتی فرم فراغت از تحصیل پس از صدور بصورت محرمانه و تحصیالت تکمیلی دانش آموختگان  یتاییدیه تحصیل

به سازمانها تاییدیه تحصیلی ارسال صورت می پذیرد. دانش آموختگان وزارت متبوع و تایید نهایی آن توسط کارشناسان وزارت 

شکان و پیراپزشکان، طرح تحصیل در مقاطع باالتر تحصیلی، انجام طرح خدمت پزو موسسات درخواست کننده جهت ادامه 

جهت صدور تاییدیه تحصیلی عبارت دارک الزم مضریب کا و یا اشتغال به کار دانش آموخته در داخل کشور صورت می پذیرد. 

 است از: 

 نامه درخواست تاییدیه تحصیلی از طرف سازمان متقاضی. -1

) قابل  خته با صندوق رفاه دانشجویان وزارت و یا آخرین وضعیت بدهی ) به روز ( صندوق رفاه.تسویه حساب دانش آمو -2

 دریافت از طریق معاونت دانشجویی کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور (

 نامه ابالغ طرح ضریب کا و یا اتمام آن. ) دانش آموختگان رشته های تخصصی پزشکی و دندانپزشکی ( -3

 پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای آقایان.تصویر کارت  -4

در صورتیکه تاییدیه تحصیلی  تصویر گواهی انجام طرح نیروی انسانی برای رشته های مشمول طرح و یا معافیت از آن ) -5

 جهت اشتغال به کار صادر می گردد (



 نحوه ارسال ریز نمرات جهت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر-11

   پس از صدور فرم فراغت از تحصیل در درگاه اینترنتی بصورت محرمانه و دانش آموختگان تحصیالت تکمیلی ریز نمرات 

وزارت متبوع و تایید نهایی آن توسط کارشناسان وزارت صورت می پذیرد. ارسال ریز نمرات به دانشگاههای  دانش آموختگان

عبارت ارسال ریز نمرات درخواست کننده جهت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر تحصیلی صورت می پذیرد. مدارک الزم جهت 

 است از: 

 ل تحصیل مقطع باالتر دانش آموخته.ارسال ریز نمرات از طرف دانشگاه محنامه درخواست  -1

 حساب دانش آموخته با صندوق رفاه دانشجویان وزارت و یا آخرین وضعیت بدهی ) به روز ( صندوق رفاه.تسویه  -2

 

 

 شهریه دستیاران رشته های تخصصی دندانپزشکی ) سهمیه آزاد با پرداخت شهریه و دستیاران-11

 دوره های تکمیلی تخصصی (

 

با توجه به آیین نامه های  "آزاد با پرداخت شهریه  "با سهمیه پذیرش پزشکی دنداندستیاران رشته های تخصصی شهریه 

 به شرح زیر می باشد: 91-92دانشگاه برای سال تحصیلی موجود و مصوبات هیئت امناء 

 رشته تحصیلی ردیف
 *بابت سال اول تحصیلیمبلغ شهریه 

 ) به ریال (
 ارتقاء به سال باالترافزایش سالیانه 

1 
بیماریهای دهان و تشخیص، پاتولوژی 

 فک و دهان
 درصد 21 51،111،111

2 
دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشکی 

 کودکان
 درصد 21 121،111،111

3 
اندودانتیکس، رادیولوژی دهان، فک و 

 صورت
 درصد 21 151،111،111

 درصد 21 181،111،111ارتودانتیکس، پروتزهای دندانی، جراحی  4



 و صورت، پریودانتیکسدهان، فک 

 

 هر ساله مبلغی به میزان تورم سالیانه اعالم شده توسط بانک مرکزی به مبالغ فوق اضافه می گردد.*

  ، هیئت امناء دانشگاهوزارت متبوع و  4/11/91و  21/7/89/د مورخ 33265/21 /آ و277874/2شمارههای بر اساس نامه *

وزارت  21/7/89/آ مورخ 277994/2با توجه به نامه شماره  رشته های تکمیلی تخصصی دندانپزشکیشهریه دستیاران *

 از مبالغ فوق الذکر می باشد. بیشتر٪ 05متبوع 

 ) مشمول پرداخت شهریه ( MPHشهریه دانشجویان دوره -12

 

از ورودی  MPHشهریه پرداز دوره دانشجویان  2/9/92با توجه به مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورخ 

  ریال می باشند. 31111111به بعد ملزم به پرداخت شهریه به مبلغ   91

به ازای هر نیمسال تحصیلی ملزم به پرداخت  MPHدانشجویان شهریه پرداز و مشمولین ترم ارفاقی دوره در ضمن 

 ریال می باشند. 7511111

دانشجو دریافت می گردد. جهت کمک به دانشجو می توان شهریه را به صورت  نیمسال تحصیلی از مبلغ شهریه درابتدای هر

نیمسال حداکثر تا قبل از شروع امتحانات همان نیمسال پرداخت  اقساط پرداخت نمایند به شرطی که آخرین قسط شهریه هر

 گردد.

 

 نحوه درخواست وصدور تمدید حکم بورس تحصیلی داخل-13

 

  بورس تحصیلی داخلنحوه درخواست تمدید حکم -

متقاضیان می توانند جهت انجام درخواست تمدید حکم بورس تحصیلی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به 

 و "الکترونیکی فرمهای "،  "معاونت آموزشیفرمهای " ، "بخش دسترسی سریع "   http://vce.qums.ac.ir نشانی

اقدام نمایند و از طریق همین سامانه درخواست خود را پیگیری  برای درخواست خود، فرم درخواست تمدید بورس تحصیلی 

 نمایند .

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


*مهم الزم به ذکر است جهت درخواست فوق عالوه بر اطالعات شخصی الزم است تاریخ اتمام بورس اولیه و تاریخ دقیق شروع 

 س )روز ،ماه ،سال( را دانسته ودر سامانه ثبت نمایند .وپایان تمدید  بور

 تمدید حکم بورس تحصیلی نحوه صدور-

 درخواست تمدید حکم بورس تحصیلی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به نشانی -

http://vce.qums.ac.ir   " فرم  و "فرمهای الکترونیکی "،  "معاونت آموزشیفرمهای " ، "بخش دسترسی سریع

 توسط متقاضی ، درخواست تمدید بورس تحصیلی 

 استعالم از دانشگاه محل تحصیل -

 ،اعالم ادامه تحصیل و موافقت با تمدید بورس   دانشگاه محل تحصیل تایید-

 تایید دانشکده محل تعهد-

با توجه به ضوابط و سقف مجاز استفاده از بورس داخل بر اساس آیین بورس  تمدید حکم بورس تحصیلی اقدام جهت صدور-

 تحصیلی داخل توسط کارشناس بورس اداره تحصیالت تکمیلی 

حداکثر مدت بورس ماهه اقدام نماید. 6دانشجوی بورسیه می تواند براساس ضوابط نسبت به تمدید بورس تحصیلی در دو نوبت *

 اشد.تحصیلی چهار سال و نیم می ب

 امضاء تمدید حکم بورس تحصیلی توسط ریاست دانشگاه از طریق اتوماسیون اداری  -

 

 طی دوره دستیاری صدور گواهی درخواست و نحوه -14

 )به منظور اخذ دانشنامه دکترای عمومی(

 

 

       و پس از صدور فرم فراغت از تحصیل در  محرمانهدانش آموختگان تحصیالت تکمیلی بصورت  اهی طی دوره دستیاریگو

گواهی طی  درگاه اینترنتی دانش آموختگان وزارت متبوع و تایید نهایی آن توسط کارشناسان وزارت صورت می پذیرد. ارسال

 به شرح زیر انجام می گیرد:درخواست کننده  دانشگاه هایبه به منظور اخذ دانشنامه دکترای عمومی دوره دستیاری 

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


از طریق پایگاه اینترنتی  به اداره تحصیالت تکمیلی دانش آموختهدستیار دانشگاه های درخواست کننده /ارایه درخواست -1

فرمهای معاونت "،  "بخش دسترسی سریع "   http://vce.qums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی قزوین به نشانی

تکمیل اطالعات ،  طی دوره دستیاری گواهیفرم درخواست ،  " فرمهای تراکنشی"،"فرمهای الکترونیکی "،  "آموزشی

 توسط متقاضی 

 داشته باشید.به همراه را درخواست خود را با توجه به اطالعات در پایگاه  اینترنتی تکمیل و فایل اسکن شده  ،قبل از اقدام نکته:

 ضمنا نتیجه را از طریق همین پایگاه دریافت نمایید.

از طرف معاونت  بصورت محرمانه طی دوره دستیاریبررسی موضوع از نظر عدم مغایرت با قوانین آموزشی و صدور گواهی -2

 آموزشی دانشگاه.

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

