
 "صدور تائیدیه تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی"توافق نامه سطح خدمت 
 

    18042582102  کدخدمت: 

 

تحصییل شغیلت  مقدمه: تاییدیه  قالب  دو  در  که  محرمانه  است  مدریک  تحصییل،   اییدیه 

ارتقاء شغیل()فرصت  یا  و  تحصییل صادر م   های شغیل  تاییدیه  دو حالت  و  هر  در  گردد. 
 .دپذیر های متقایض صورت مپاسخ به استعالم سازمان فرایندانجام این 

 

 تسهیل در ارائه خدمات و کاهش زمان انجام فرآیند برای کلیه متقاضیان هدف:

 

لزوما    مسئولیت: خدمت  این  اساس   ارائه  بر  التحصییل  فارغ  اداره  کارشناسان  توسط 

مقرراتنامهآیین و  بهداشت    ها  وزارت  آموزیش  پزشیک،معاونت  آموزش  و  انجام   درمان 
های تحصییل شغیل و مدیر امور و پس از تایید معاون آموزیش دانشگاه در تاییدیه  شودم

تاییدیه در  کننده آموزیش  خواست  در  سازمان  اختیار  در  تحصیل  ادامه  تحصییل  های 

 .دشوقرارداده م
 

هرگونه تاییدیه تحصییل منوط  صدور    تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:

م کننده  خواست  در  دانشگاه  یا  سازمان  از  استعالم  نامه  دریافت  وضعیت    باشد.به 

 صندوق رفاه دانشجویی باید در حالت تسویه حساب کامل و یا عدم بدهی معوقه باشد. 

رشته )برای  انساین  نیروی  طرح  پایان  گواهی  طرح ارائه  خصوص    های  در  الزام( 

الزام است.هاتاییدیه گواهی شروع/پایان ضریب    ی تحصییل شغیل  در خصوص    kارائه 

است. الزام  تخصص  فوق  و  تخصص  تاییدیه    مقاطع  است  متعهد  التحصییل  فارغ  اداره 
و    یک بار برای بخش خصویص و یک بار بخش دولیت صادر نماید  تحصییل شغیل را صرفا  

فارغ التحصییل متعهد است تاییدیه    اداره   صدور مجدد منوط به اعاده نسخه پیشین است.
از طرف دانشگاه  بار در خواست  ازای هر  را در  ادامه تحصیل  نمایدتحصییل  و    ها صادر 

دانشگاهی فعیل  مقطع  در  سایر    چنانچه  عنوان  باشد  گواهی  چنین  متقایض  دیگر 

 که پیش از این مکاتبه شده است قید گردد.  هاییدانشگاه 
 

 .ائه این خدمت مستلزم هیچ گونه پرداخت نیستار  هزینه ها و پرداخت ها :

 



این توافقنامه سطح خدمت تا زماین که از سوی معاونت آموزیش وزارت    دوره عملکرد:

تایید مبهداشت درمان و آموزش پزشیک در دستور کار دانشگاه  شود اعتبار  ها بوده و 

 . خواهد داشت
 

تحصییل به صورت محرمانه به واحد درخواست  در پایان فرآیند تاییدیه  خاتمه توافقنامه:

 . گرددکننده ارسال م
 

 

 


