
 ف اداره دانش آموختگانیوظا شرح

وزارت بهداشت درمان و  یدانش آموختگان مرکز خدمات آموزش هیکل لیاعالم فراغت از تحص )1

 یآموزش پزشک

استخدام بصورت  يدانش آموخته به مراکز و موسسات درخواست کننده برا لیاعالم فراغت از تحص )2

 محرمانه

 شرکت در آزمون ها بصورت محرمانه يدانش آموخته برا لیاعالم فراغت از تحص )3

 یو ارتقاء شغل نییدانش آموخته با ذکر معدل جهت طرح تب لیاعالم فراغت از تحص )4

 یلیموقت تحص یصدور گواه )5

 یلیتحص هیدییصدور تا )6

 یلیمدرك تحص لیصدور مجوز تحو )7

 ینموقت المث یصدور گواه )8

  یبه نظام پزشک هیدیصدور تائ )9

جهت شرکت در آزمون مقاطع  یبه مرکز سنجش آموزش پزشک لیفراغت از تحص یصدور گواه )10

 باالتر

 دانشگاهها یعلم اتیدر کادر ه تیداوطلبان عضو یعلم نشیو ارسال فرم گز لیکمت )11

 رفتهیپذ یعلم اتیبه مراکز درخواست کننده که دانش آموخته به عنوان عضو ه زنمراتیارسال ر )12

 شده است 

 درخشان دانشگاه ياعالم رتبه و معدل دانش آموخته به مرکز رشد استعدادها )13

 نخبگان یمل ادیاعالم رتبه و معدل به بن )14

 یگذرانده درخصوص دانش آموختگان تخصص يصدور نمرات ارتقاء و بخشها )15

 گانیاز دانشگاهها جهت احتساب مدت تعهدات آموزش را ياریدرخواست اعالم طول دوره دست )16

 دانش آموخته

 درخواست کننده يبه دانشگاهها ياریاعالم طول مدت دوره دست )17



 شده دانش آموخته  رفتهیمکاتبه با سازمان سنجش آموزش کشور جهت اعالم منطقه پذ )18

 یلیتعهدات دانش آموخته جهت صدور مجوز مدرك تحص یو برآورد مال قیمحاسبه دق )19

دانش آموخته جهت انتقال تعهدات به مناطق  یبه وجود خدمت ازیعدم ن ایو  ازیمکاتبه درخصوص ن )20

 آزاد کشور 

 وزارتخانه النیاداره کل فارغ التحص يپاسخ به استعالم ها )21

 دییپرتال جهت تا ستمیو سپس س پادیس ستمیدانش آموخته در س لیفرم فراغت از تحص یبررس )22

 دانش آموخته یلیفارغ التحص

 یمتخصص یافتیدر يایوزارتخانه در رابطه با حقوق و مزا یدفتر امور حقوق يپاسخ به استعالم ها )23

دانشنامه به  افتیتعهدات و در هیپس از انجام کل ینیبال یتخصص ياریدوره دست یصدور گواه )24

  یاز سنوات بازنشستگ يمنظور بهره مند

 پرونده دانش آموخته یجهت رفع نقص احتمال يمکاتبه با دانشکده ها )25

در  یعدم استفاده از ارز دولت ایجهت استفاده و  یمرکز خدمات آموزش يمکاتبه با اداره بورسها )26

 تعهدات دانش آموخته یجهت بررس لیزمان تحص

که با  يجهت افراد یشو دانشنامه به مراکز خدمات آموز زنمراتی، ر لیفراغت از تحص یارسال گواه )27

نامه از مراکز ذکر  افتی(با درباشندیخود م یلیتحصمدرك  افتیخواهان در یشخص قهیسپردن وث

 شده) 

 بورس کننده دانش آموخته  يبه دانشگاهها زنمراتیو ر لیفراغت از تحص یارسال گواه )28

وزارت متبوع به  یواصله از مرکز خدمات آموزش ينامه ها و دستورالعمل ها نیو ارسال آئ یبررس )29

 از ابهامات مطروحه یتابعه دانشگاه و مکاتبات الزم به منظور حل و فصل برخ يدانشکده ها

دانش آموختگان در دانشکده ها و  یو مقررات آموزش نیقوان حیو صح قیدق ينظارت بر اجرا )30

 تابعه يواحدها

 نیمتخصص دهیگذران يصدور نمرات ارتقا و بخش ها )31

 به دانش آموخته یلیالتحص رتبه فارغ یصدور گواه )32

 


