عنوان خدمت  :صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی
کد180425821000 :
 )1مقدمه:
دانش نامه مدرکی است ک دانش آموخته می تواند پس از پایان تحصیالت خود و بعداز اتمام تعهدات آموزش رایگان
،دریافت می نماید  .دانش آموختگانی که طرح نیروی انسانی برای رشته ی انها الزامی است ملزم به ارائه پایان طرح
می باشند ..دانشجویان دوره های آموزش شبانه و بین الملل فاقد تعهدات آموزش رایگان بوده و میتوانند اصل مدرک
تحصیلی (دانشنامه ) خود را دریافت نمایند.
)2هدف :تحویل مدارک دانش آموختگان جهت بهره مندی از مزایای آن مدرک وتسهیل در ارائه خدات و کاهش زمان
انجام فرایند برای کلیه متقاضیان.

)3مسئولیت ها:
ارائه این خدمت لزوما" توسط کارشناسان اداره فارغ التحصیلی بر اساس آیین نامه ها و مقررات معاونت آموزشی
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام می شود و پس از تایید مدیر امور آموزشی و ریاست دانشگاه در اختیار
دانش آموخته قرار داده می شود.

 )4تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:
تمامی دانش آموختگان باید با مراجعه حضوری یا تماس تلفنی از مدارک مورد نیاز جهت صدور دانشنامه مطلع شوند.تمامی دانش آموختگان باید با مراجعه حضوری و یا از طریق پست مدارک درخواستی را در اختیار اداره فارغالتحصیالن قرار دهند.
در صورت تغییر نام ونام خانوادگی دانش آموخته باید تصویر شناسنامه جدید را به تایید یکی از دفاتر اسناد رسمیرسانده و به امور دانش آموختگان جهت صدور مدرک ارائه نماید.
تمامی دانش آموختگان در تمامی مقاطع جهت آزادسازی مدارک خود می بایست اخذ مدرک تحصیلی را از اولینمقطع شروع نموده و برای مقاطع بعدی ارائه دانشنامه مقطع قبلی یا مجوز تحویل مدارک تحصیلی در مقطع قبل الزامی
است و بایستی تصویر آن ضمیمه گردد.
 وضعیت صندوق رفاه دانشجویی باید در حالت تسویه حساب کامل باشد. ارائه گواهی پایان طرح نیروی انسانی ( برای رشته های طرح الزامی) است. ارائه کارت پایان خدمت برای متقاضیان ذکور الزامی است.ضروری است دانش آموختگانی که تعهد خاص (ارتش،استانداری،سپاه،نیروی انتظامی،و)....یا عام به به سازمانهای ذی
ربط دارند گواهی پایان تعهدات مربوط به آن سازمان و یا گواهی لغو تعهد را ارائه نمایند.
کلیه دانش آموختگان مکلفند در حفظ و نگهداری مدارک خود کوشا باشند. اداره فارغ التحصیلی متعهد است دانشنامه متقاضی واجد شرایط را فقط یک بار صادر و تحویل نماید و صدور مجددآن در قالب المثنی (صرفا" یک بار) مستلزم طی مراحل قانونی است.

اداره فارغ التحصیلی متعهد است دستورالعمل ها وایین نامه های الزم را در اختیار متقاضیان قرار داده و همواره برابربا مقررات پاسخگوی مخاطبان باشد.
 اداره فارغ التحصیلی مکلف است مدارک ارسال شده را  48ساعت کارشناسی کند و با متقاضی تماس تلفنی برقرارکند.

 )5هزینه ها و پرداختها:ارائه این خدمت مستلزم پرداخت درموارد ذیل است:
حق تمبر(مبلغ هزار تومان به حساب خزانه داری کل کشور)
 )6دوره عملکرد:
این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دستور
کار دانشگاه ها بوده و تایید می شود اعتبار خواهد داشت.

 )7خاتمه توافق نامه:
در پایان فرآیند دانشنامه به هراه مجوز تحویل مدارک تحویل متقاضی میگردد.

