
  یو دانش آموختگان علوم پزشک  انیدانشجو زنمراتیارائه ر "توافق نامه سطح خدمت 

 "سراسر کشور
 18042582103کد خدمت:  

همراه دانشنامه    ریز نمرات در واقع کارنامه تحصییل مهمور وتایید شده است و صرفًا  مقدمه :

 .گرددصادر یم
 

تسهیل در ارائه   از مزایای آن مدرک و   مندیآموختگان جهت بهره تحویل مدارک دانش   هدف :

 .ت و کاهش زمان انجام فرایند برای کلیه متقاضیانمخد
 

ها و نامهالتحصییل بر اساس آیینتوسط کارشناسان اداره فارغ  ائه این خدمت لزومًاار   مسئولیت :

ید  شود و پس از تایانجام یم  مقررات معاونت آموزیش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشیک، 
در اختیار دانش آموخته قرار داده   مدیر امورآموزیش دانشگاه و یا افراد دارای تفویض اختیار،

 . شودیم
 

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی : 
دانش آموختگان باید با مراجع به سایت دانشگاه و یا تماس تلفین از مدارک مورد نیاز جهت   -

 .شوندصدور ریزنمرات مطلع یم

اداره دانش   - دراختیار  را  درخواسیت  مدارک  پست  طریق  از  یا  حضوری  مراجعه  با  آموخته 
 .دهدن قرار یم الالتحصیفارغ

 تصویر شناسنامه جدید را به تایید ییک  آموخته بایددر صورت تغییر نام و نام خانوادیگ دانش   -
 دور مدرک ارائه نمایندآموختگان جهت صاز دفاتر اسناد رسیم رسانده و به امور دانش 

 .وضعیت صندوق رفاه دانشجویی باید در حالت تسویه حساب کامل باشد -

با توجه به صدور ریز نمرات پس از صدور دانشنامه، ضروری است کلیه مستندات خواسته   -

 .آموختگان قرار دهدشده را در اختیار اداره دانش 

 .مدارک تحصییل خود کوشا باشند آموختکان مکلفند در حفظ و نگهداریکلیه دانش -

التحصییل متعهد است کارنامه متقایض واجد شرایط را فقط یک بار صادر و تحویل اداره فارغ   -

مستلزم طی مراحل قانوین و پرداخت هزینه  (  چندین بار)  نماید و صدور مجدد آن در قالب المثین
 .است



 . اولین درخواست فاقد هر گونه هزینه استارائه این خدمت در  هزینه ها و پرداخت ها :

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

 .شود اعتبار خواهد داشتها بوده و تایید یمدرمان و آموزش پزشیک در دستور کار دانشگاه 
 

 . گردده دانشنامه تحویل متقایض یمدر پایان فرایند ریز نمرات به همرا خاتمه توافقنامه :
 

 


