
  :دانش آموخته گرامي

از آنجا آه مدارك تحصيلي حاصل تالش و ثمره آوشش و همت واالي شما در دوران 

مطالب ذيل . آه در حفظ و نگهداري آن بكوشيد  تحصيل دانشگاهي است شايسته است

  ا فرايند اين مهم آشناب ارشما

  :مي سازد

            :تسجيل مدارك تحصيلي جهت ترجمه
پس از صدور مجوز دريافت مدارك تحصيلي خود متقاضي ترجمه دانش آموختگاني آه 

مدارك تحصيلي مي باشند جهت تسجيل و ممهور شدن به مهر تاييد ترجمه الزم است با 
در دست داشتن اصل مدارك آماآان به مرآز امور دانشجويي وزارت متبوع مراجعه 

         .نمايند
           :وثيقه گذاري براي متقاضيان بورسيه شخصي : س

دانش آموختگاني آه قصد دارند قبل از انجام يا خريداري تعهدات مدرك خود را آزاد آنند 
  .بايد به مرآز امور دانشجويي مراجعه نمايند

  :تذآر مهم

چنانچه فارغ التحصيل مبادرت به دريافت گواهي نامه موقت تحصيلي نموده 

امه موقت تحصيلي باشد در هنگام دريافت اخذ مدرك تحصيلي، اصل گواهي ن

همراه داشتن اصل شناسنامه به هنگام دريافت مدارك . را مسترد نمايد

  . تحصيلي الزامي مي باشد

  :نحوه تحويل دانشنامه دانش آموختگان به وابستگان، خويشاوندان و غيره

دانش آموختگاني آه شخصًا امكان مراجعه به دانشگاه را ندارند به استناد نامه شماره 

اداره آل دانشجويان و دانش آموختگان داخل، تحويل  ١٧/٢/٨٠ف مورخ /٣٣٧٤٠/١١/١٥

از خويشاوند يا  مدارك در صورت ارائه وآالت نامه رسمي توسط هر شخص ديگري ، اعم

بدون داشتن وآالت نامه (غيره صورت مي گيرد ولي صرف بستگان درجه اول بودن 

  براي دريافت مدرك تحصيلي آافي ) محضري

  :تحويل مدارك و اصل ديپلم دبيرستاني به آليه فارغ التحصيالن .نمي باشد



دبيرستاني به آليه فارغ التحصيالن در ) همراه با آارنامه تحصيلي(تحويل اصل ديپلم 

صورت داشتن تائيديه ديپلم متوسطه يا پيش دانشگاهي در پرونده براساس نامه شماره 

حقوقي وزارت بهداشت و درمان آموزش  با توجه به نظريه دفتر ١٣/٧/٧٤ف مورخ /١٨٤١٨

  .پزشكي بالمانع مي باشد

فارغ التحصيالني آه متقاضي لحاظ شدن مندرجات شناسنامه جديد در 

  :دانشنامه و ريز نمرات مي باشند

اداره آل دانشجويان و دانش  ١/٧/٨١ف مورخ /١٤٠٠/٢٣/٢به استناد بخشنامه شماره 

دانش آموختگاني آه مبادرت به : آموزش پزشكي آموختگان داخل وزارت بهداشت درمان و

تغيير اطالعات شناسنامه اي خود مي نمايند و متقاضي لحاظ شدن تغييرات حاصله در 

دانشنامه و ريز نمرات خود مي باشند از آنجا آه شناسنامه معتبرترين مدرك شناسايي 

ه و نيز ارائه براي افراد محسوب مي گردد مي توانند با در دست داشتن اصل شناسنام

آپي برابر اصل آن آه به تائيد دادگستري رسيده است به دانشگاه مراجعه نمايند تا 

ضمنًا در خصوص دانش . دانشنامه را با اطالعات شناسنامه اي جديد صادر و اعطا نمايد

آموختگاني آه مدرك خود را در سالهاي قبل دريافت نموده اند دانشگاه با رعايت موارد باال 

ز با دريافت دانشنامه و ريز نمرات صادره قبلي از فرد اقدام به صدور و اعطاي مدارك و ني

  .تحصيلي با اطالعات مندرج در شناسنامه جديد مي نمايد

دفتر حقوقي و امور مجلس  ١٧/٧/٨١ن مورخ /٥٨١٩همچنين به استناد بخشنامه شماره 

معاون آموزشي و امور دانشگاهي وزارت  ٩/٦/٨٢آ مورخ /١٢٢٦٧ره و بخشنامه شما

در خصوص لحاظ نمودن مشخصات سجلي جديد : بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

دانش آموختگان در مدارك تحصيلي آنان، نظر به اينكه مشخصات سجلي جديد هويت فارغ 

شناسايي افراد در خارج  التحصيالن مزبور را مشخص مي نمايد و با توجه به اينكه مدارك

/ از آشور مشخصات مذآور در پاسپورت آنان مي باشد لذا چنانچه فرد اصل دانشنامه



گواهينامه صادره مسترد و دانشنامه / گواهينامه تحصيلي خود را دريافت نموده، دانشنامه

ي و گواهينامه با مشخصات شناسنامه اي جديد براي او صادر و در پايين آن توضيح داده م

  :شود

به شرح مندرج در اين ....... بوده آه از تاريخ .... مشخصات شناسنامه اي ايشان قبًال 

همچنين موارد فوق در مورد ريز نمرات نيز اعمال . گواهينامه تغيير يافته است/ دانشنامه 

  .گردد

  :تحويل دادن مدارك اتباع خارجي

  

از آشور و بورسيه  صدور مجوز براي دارندگان سهميه قبولي انتقالي خارج

  :آشور وزارت متبوع  هاي خارج از

اينگونه دانش آموختگان جهت دريافت مجوز تحويل دانشنامه و ريزنمرات خود ملزم به 

دريافت مدارك دانش آموختگاني . مراجعه به مرآز امور دانشجويي وزارت متبوع مي باشند

د و فاقد گواهي پايان با آه متقاضي دريافت مدارك تحصيلي جهت ادامه تحصيل مي باشن

طرح هستند ملزم به مراجعه به مرآز امور دانشجويي وزارت بهداشت،  معافيت از انجام

  .درمان و آموزش پزشكي مي باشند

  :صدور دانشنامه و ريزنمرات المثني

دانش آموخته گرامي الزم است آه درحفظ و نگهداري دانشنامه و ريز نمرات دقت آافي 

نچه به هر دليلي دانشنامه و ريز نمرات شما مفقود گردد صدور مبذول نماييد چنا

  :دانشنامه پس ازانجام تشريفات زير امكان پذير خواهد بود

ارائه درخواست به مديريت امور آموزشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان مبني بر  -١

  .مفقود گرديدن دانشنامه يا ريزنمرات

  .سه نفر رسيده باشد تهيه استشهاد محلي آه به امضاء حداقل -٢



محاضر ثبت اسناد، آالنتري (تائيد يكي از امضاها به وسيله يكي از مراجع رسمي  -٣

و ارائه آن به اداره آل امور ) محل يا يكي از ادارات دولتي يا يكي از نهادهاي انقالبي

  .آموزشي دانشگاه مربوطه

  .دادن يك برگ تعهد به امور آموزشي -٤

  .مدرك تحصيلي و ارسال آن به اداره مطبوعات وزارت ارشاد اسالميتهيه آگهي فقدان  -٥

نشر آگهي در يكي از جرايد آثيراالنتشار سه نوبت به فاصله ده روز به هزينه شخص فرد 

متقاضي چنانچه ريز نمرات فارغ التحصيل پس از طي مراحل قانوني صادر و تحويل شده 

ي دانشگاه با گرفتن يك برگ تعهد، فقط باشد و سپس مفقود شود، اداره آل امور آموزش

  .براي يك بار ريز نمرات المثني را صادر نمايد

 :گواهينامه موقت تحصيلي المثني

          در صورتي آه گواهينامه موقت مفقود گرديد جهت دريافت گواهي موقت المثني

  :مي بايست مراحل مشروحه ذيل را طي نمائيد

  .تهيه يك برگ استشهاد محلي آه به امضاء حداقل سه نفر رسيده باشد. ١

تائيديه امضاء به وسيله دفاتر اسناد رسمي و ارائه آن به اداره امور آموزشي دانشگاه . ٢

  مربوطه

  سپردن تعهد به امور آموزش دانشگاه. ٣

  

  


