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  :مقدمه 

ی سياست تمرکز زدایی و تفویض اختيارات اجرایی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور و در راستا

سياستگذاری از طرل وزارتخانه ، پس از تفویض صدور تایيدیه تحصيلی که در دو   نظارت صحيح ، دقيق

مرحله انجام گرفت تفویض صدور مجوز مدارک تحصيلی به دانشگاههای علوم یپزشکی سراسر کشور در 

صدور مجوز  ١۴/١٢/٨٣مورخ  ١٩١۵٢٣اقدام قرار گرفت که در مرحله اول طی بخشنامه شماره دست 

مدارک تحصيلی دانش آموختگان دوره شبانه با سهميه قبولی آزاد انجام شد و طی این مرحله مجوز 

صدور مدارک تحصيلی دانش آموختگان در کليه مقاطع تحصيلی که تعهد خاص ندارند به دانشگاههای 

  . م پزشکی تفویض می شودعلو

   

  : دانش آموخته

دانش آموخته به فردی اطالق می شود که برابر ضوابط اعالم شده جهت ادامه تحصيل در مراکز آموزش 

های آموزشی   عالی پذیرفته شده و دوره تحصيلی را بطور کامل و بر اساس موارد مندرج در آئين نامه

دوره و نيز نگارش، ارائه و دفاع از رساله پایان . دهباشددرمدت مجاز سنوات تحصيلی به پایان رسان

  . تحصيالت ضروری است مبنای فراغت از تحصيل طی مراحل فوق خواهد بود



   

  :تعهدات 

به استناد قانون ماده یک تامين وسایل و امکانات تحصيل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب شورای انقالب 

ختگان مکلفند پس از اتمام تحصيالت خود به منظور ادای دین و به جمهوری اسالمی ایران کليه دانش آمو

  . تناسب مدت تحصيالت خود در رشته ها و مناطق مورد نياز کشور خدمت نمایند

و سایر تعهداتی که حسب مورد بصورت خاص از ) تعهدات آموزش رایگان(با توجه به تعهدات یاد شده 

... به دوره های کارشناسی ارشد و دوره های تخصصی و  جهت ورود(دانش آموختگان اخذ گردیده است 

دانش آموختگان علوم پزشکی قبل از انجام تعهدات فوق مجاز به دریافت دانشنامه و ریز نمرات نخواهند ) 

  . بود

   

  :انواع تعهدات دانش آموختگان 

  . این تعهدات بطور کلی دو نوع می باشند

  تعهدات خاص  – ٢        )تعهدات عام (تعهدات آموزش رایگان  -١

    

  ) تعهدات عام(تعهدات آموزش رایگان   

  .مشمول این تعهد می باشند ١٣۵۴کليه دانش آموختگان روزانه ورودی بعد از سال 

   

  سهميه قبولی و ثبت نامی

  . پذیرفته شدگان در کنکور سراسری می باشد) سهيمه ثبت نامی(این تعهدات بر حسب 

   

شاهد ـ رزمندگان ـ نهادها ـ نهضت سواد آموزی ـ رزمنده / آزاد/هميه منطقه یک پذیرفته شدگان س) الف

  . جدید برابر مدت تحصيل خود متعهد خدمت در هر منطقه از کشور می باشند

پذیرفته شدگان سهميه عشایر و بومی همانند منطقه محروم به ميزان دو برابر مدت تحصيل متعهد ) ب 

آن را بعلت استفاده از سهميه قبولی منطقه ای می بایست حتمًا در  که یک برابر. خدمت می باشند

  . منطقه مورد پذیرش انجام دهند



پذیرفته شدگان سهميه عشایر و بومی همانند مناطق محروم به ميزان دو برابر مدت تحصيل متعهد ) پ

  . خدمت می باشند

صيل متعهد خدمت به استان مورد متعهد برابر مدت تح ٣پذیرفته شدگان سهميه استانداریها به ميزان ) ت 

  . خود می باشند که تعهدات آنها مطابق بامتن سند محضریشان می باشد

  . این سهميه مخصوص استانهای محروم کشور مندرج در دفترچه کنکور سراسری می باشد

، پذیرفته شدگان دوره های شبانه که سهميه ثبت نامی آنان منطقه آزاد، منطقه یک ، شاهد) ث 

  . رزمندگان ، نهادها، آزمون داخلی می باشد بعلت پرداخت شهریه تحصيلی تعهد آموزش رایگان ندارند

در بعضی موارد از پذیرفته شدگان دوره های شبانه اسناد محضری اخذ شده که : تذکر

  . تعهدات آنان مطابق متن سند محضریشان می باشد

متعهد خدمت به ميزان یک برابر  ٣و  ٢ثبت نامی منطقه پذیرفته شدگان دوره های شبانه با سهميه  ) ج 

  )مانند سهيمه های آزاد دوره روزانه( مدت تحصيل در هر نقطه از کشور می باشند

 ۶/٣/٧۶مورخ  ۵٠٢۵/١به استناد دستورالعمل شماره : آزاد منفک از مناطق یا کد صفر % ٢٠سهميه ) چ 

کده ها و دانشگاههای علوم پزشکی ارسال شده سازمان سنجش آموزش کشور ارسالی به کليه دانش

مانند سهميه آزاد یا منطقه یک محسوب شده و برابر مدتتحصيل در هر نقطه از کشور متعهد ) است

  . خدمت می باشند

تعهدات و خدمات قانونی کليه پذیرفته شدگان بر اساس سهميه ثبت نامی انجام می : الزم به ذکر است 

کنکور  ۶۵-۶۶ه شدگان با سهميه قبولی مناطق محروم که این گروه ورودی سال شود مگر در مورد پذیرفت

می باشند و اساس و مالک برای تعيين ميزان تعهدات  ١٢و  ١٠سراسری و دارای سهميه قبولی با کد 

  . این افراد سهميه قبولی می باشد

   

  محل انجام خدمت دانش آموختگان منطقه ای   :   فصل دوم  

   

  . فعلی خواهد بود ٢قبلی، در منطقه  ٣و  ٢ل انجام خدمت دانش آموختگان سهميه مناطق مح  -١ماده 

  . فعلی خواهد بود ٣و مناطق محروم در منطقه  ۵و  ۴محل انجام خدمت دانش آموختگان سهميه منطقه     ١-١

سهميه قبولی  درمورد تغيير ١٣٧۶در صورت تقاضای دانش آموختگان ورودی آزمون سراسری قبل از سال   ١-٢

می توان ازسازمان سنجش آموزش کشور چگونگی برخورداری فرد از حداقل نمره  ٢، طبق فرم شماره 



درکد رشته مربوطه در آزمون سراسری ) آزاد% ٢٠(قبولی در سهميه منطقه یک و یا سهميه کد صفر 

  . همان سال رااستعالم نمود

اطالعات مربوط به ........ مورخ  ۵٠٢۵مهشماره طبق اعالم سازمان سنجش آموزش کشور طی نا: توضيح

وبعد از آن نيز به کليه  ٧۶چگونگی برخورداری دانشجویان پذیرفته شده کنکور سراسری سال 

  . دانشگاههای علوم پزشکی کشور سازمان مذکور اعالم گردیده است

در منطقه  ٣و یا  ٢منطقه  در صورتی که گــــواهی کار ارائه شده توسط دانش آموخته با سهميه قبولی ١-٣

یک باشد ميبایست از دانشگاه علومپزشکی استان محل اخذ دیپلم دانش آموختگان گواهی عدم نياز به 

اگرگـــواهی عـــدم نياز از طرف دانشگاه استان محل اخذ ) ٣طبق فرم شماره .( خدمات نامبرده اخذ گردد

الزم به ذکر . ه تعهدات مناطق آزاد تبدیل می شوددیپلم ارائه شود تعهدات منطقه ای دانش آموختگان ب

مدت بهره مندی از (استکهمدت تعهد این قبيل دانش آموختگان در هر صورت دوبرابر سنوات تحصيلی 

  . خواهد بود) آموزش رایگان

چنانچه ظرف مدت یک ماه از صدور نامه استعالم نياز به خدمات دانش آموخته ، پاسخی از سوی          -

شگاه مربوطه دریافت نشد عدم پاسخ به منزله عدم نياز تلقی می گردد که در این صورت تعهدات دان

منطقه ای به تعهدات آموزش رایگان تبدیل شده و متعهد می تواند مدت تعهد خود را در هر منطقه از 

داری و مدارک کشور انجام دهد و یابا پرداخت هزینه های تحصيلی مطابق با تعهدات خود ، تعهدات را خری

  . تحصيلی خود را دریافت نمایند

که حائز هر یک از شرایط ذیل باشند از انجام تعهدات در منطقه مورد تعهد  ٣و  ٢متعهدین منطقه  -٢ماده 

که به مدت یک برابر می باشد معاف بوده و می توانند تعهدات خود را که دو برابر سنوات تحصيلی می 

  . ام دهندباشد در هر نقطه از کشورانج

ماه  ٩سال ، رزمنده با حضور  ٣ایثارگران شامل فرزند و همسر شهيد، آزاده ، مفقوداالثر، آزاده بيش از     ٢-١

و باالتر فرزند و همسر جانباز % ٢۵ماه متناوب در جبهه های جنگ تحميلی ، جانباز باالی  ١٢متوالی یا 

  % ٧٠باالی 

غال همسربه گواهی مراجع قانونی در غير از منطقه مورد تعهد بانوان متاهل در صورتی که محل اشت  ٢-٢

  . باشد

شاغلين رسمی، آزمایشی ، رسمی قطعی و پيمانی موسسات و نهادهای دولتی در صورتی که   ٢-٣

  . باشد ٣٠/١٢/٨٠زمان استخدام آنها قبل از تاریخ 

  . شته باشدسال تمام گذ ١۵متعهدینی که از زمان فراغت از تحصيل آنها حداقل  ٢-۴



ارائه نموده و کمتر از نصف مدت ) منطقه یک(متعهدینی که گواهی کار معتبر در مناطق آزاد کشور  ٢-۵

  . تعهد منطقه ای آنها باقی مانده باشد

چنانچه دانش آموخته مدت خدمت سربازی رابعد از فراغت از تحصيل و در کل مناطق کشور و : ١تبصره 

با عنوان پيام آور بهداشت گذرانيده باشد به شرط ارائه گواهی معتبر مراکز خدمات بهداشتی درمانی 

  . ازمحل مورد خدمت این مدت می تواند بعنوان خدمات منطقه ای موردمحاسبه قرار گيرد

کشور باشد می توانند بعنوان  ٣یا  ٢مدت خدمت طرح نيروی انسانی در صورتی که در مناطق : ٢تبصره 

  . برای دانش اموختگان مورد محاسبه قرار گيرد خدمات مورد تعهد منطقه ای

ساله اخذ  ۵در مورد کاردانهای مبارزه با بيماریها یا بهداشتکاران دهان و دندان که از آنها تعهد : ٣تبصره 

شده است گواهی کار می بایست بر اساس سند محضری در استان مورد تعهد انجام شود و گواهی کار 

  . سال بعد از فراغت از تحصيل می باشد ۵ان استان و به ميزان الزم از شبکه بهداشت و درم

ساله دارند از طرح نيروی انسانی معاف می باشند و طبق بخشنامه  ۵کاردانهایی که تعهد : ۴تبصره 

ساله خدمت بعد از تاریخ فراغت از  ۵چنانچه گواهی انجام کار تعهدات  ٢٨/۵/٧١ت مورخ /٣٢١۶۶شماره 

ند، در صورت ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد مشمول قانون تحصل را ارائه نمای

  . خدمت پزشکان و پيراپزشکان نخواهند شد

کاردانهای تکميلی بهداشت محيط که در مقطع قبلی خود یک دوره کمک بهسازی گذرانيده اند :  ۵تبصره 

ره یا ریز نمرات دوره کمک جهت آزادسازی مدارک تحصيلی خود می بایست تصویر گواهی پایان دو

  . بهسازی خود را ارائه نمایند

تمامی فارغ التحصيالن در تمامی مقاطع جهت آزاد سازی مدارک خود می بایست اخذ مدرک : ۶تبصره 

تحصيلی رااز اولين مقطع شروع نموده و برای مقاطع بعدی ، ارائه دانشنامه مقطع قبل یا مجوز تحویل 

  .ل ، ارائه و تصویر آن ضميمه مدارک گرددمدارک تحصيلی در مقطع قب

در صورتی که دانش آموخته دو یا چند بار در کنکور سراسری شرکت نموده و چندین رشته را  - ٣ماده 

بصورت مجزا خوانده باشد آزادسازی مدارک تحصيلی بااولویت سال فراغت از تحصيل از اولين رشته شروع 

  . می شود

   

تعهدات آموزش (ان مذکور درهر مقطع بطور جداگانه با توجه به سهميه قبولیتعهدات دانش آموختگ: تبصره

بعد از تاریخ فراغت از (و تعهدات خاص آن مقطع می باشد و پس از اتمام تعهدات درهر مقطع ) رایگان

  . دانش آموخته می تواند مدارک مربوط به آن را دریافت نماید) تحصيل همان مقطع



   

  :تعهدات خاص :  ۴ماده 

عالوه بر تعهدات آموزش رایگان و منطقه ای ، تعهد محضری دانش آموختگان را موظف می نماید بر طبق 

سند سپرده شده ر وزارت بهداشت یا سازمانهای مورد تعهد انجام وظيفه نمایند الزم به ذکر است که 

الزمست به مرکز  دارندگان سند تعهدات خاص جهت اخذ مجوز تحویل دانشنامه و ریز نمرات خود کماکان

  .امور دانشجویی وزارت متبوع مراجعه نمایند

   

  :فصل سوم   

  مدارک موردنياز برای صدور مجوز مدارک تحصيلی

   

استفاده می شود که آموزش  ١جـــهت صدور مجوز تحویل مدارک تحصيلی از فرم شماره  -۵ماده 

غت از تحصيل موجود در پرونده آموزشی دانشگاه پس از احراز شرایط فارغ التحصيلی و بر مبنای فرم فرا

فرد و حداقل پس از سپری شدن مدت یکماه از صدور فرم فراغت از تحصيل وی با ارائه مدارک ذیل، برای 

  . دانش آموختگان صادر و مدارک آنان را تحویل می نماید

   )اتمام طرح نيروی انسانی یا معافيت از انجام طرح(اصل مدرک طرح نيروی انسانی  ۵-١

  اصل تسویه حساب صندوق رفاه  ۵-٢

  اصل کارت پایان خدمت  ۵-٣

  ) برای رشته های پروانه دار(اصل پيروانه دائم  ۴-۵

  اصل گواهی انجام کار در داخل کشور  ۵-۵

  اصل دانشنامه مقطع تحصيلی قبلی دانشگاهی  ۶-۵

یان خدمت وظيفه و دانشنامه مقطع از مدارک باال تصاویر مدرک طرح نيروی انسانی ـ پروانه دائم و کارت پيا

  . قبلی و نيز اصل تسویه حساب صندوق رفاه و گواهی کار اخذ می شود

در صورتی که دانش آموخته اصل گواهی کار را نياز داشته باشد تصویر آن را با رویت : تبصره

  .اصل می توان اخذ نمود

   

  مدرک طرح نيروی انسانی  -۶ماده 



يت از طرح نيروی انسانی برای کليه دانش آموختگان مشمول خدمات باین قانون ارائه مدرک اتمام یا معاف

  . الزامی می باشد

فارغ التحصيل شده اند می بایست جهت روشن شدن  ١/۴/٨٣کليه دانش آموختگان که بعد از تاریخ  ۶-١

  وضعيت طرح نيروی انسانی به معاونت پشتيبانی دانشگاههای علوم پزشکی مراجعه نمایند 

می باشد که بعد از این تاریخ از کليه دانش آموختگان مشمول خدمت می  ٢۴/٩/۵٨تاریخ شمول طرح  ۶-٢

  .بایست مدرک طرح نيروی انسانی اخذ گردد

صادره از معاونت توسعه مدیریت و منابع  ١/٩/٨٣الف مورخ /٢۵٠٨٣رشته هایی که طبق بخشنامه شماره  ۶-٣

ف /٣٩۴٣/٣معاف از طرح اعالم شده اند طبق بخشنامه شماره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

مرکز امور دانشجویی جهت دریافت مجوز مدرک تحصيلی نيازی به ارائه مدرک طرح نيروی  ٨/٩/٨٣مورخ 

  .انسانی نخواهند داشت

   

  تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان علوم پزشکی  -٧ماده 

  : یافت مجو تحویل مدرک تحصيلی یه شرح ذیل می باشدارائه تسویه حساب صندوق رفاه به منظور در

فارغ التحصيل شده اند می بایست جهت روشن شدن  ١/۴/٨٣کليه دانش آموختگان که بعد از تاریخ -

  . وضعيت طرح نيروی انسانی به معاونت پشتيبانی دانشگاههای علوم پزشکی مراجعه نمایند

روزانه مقاطع کاردانی ـ کارشناسی ناپيوسته ـ کارشناسی به بعد  ۵.٣کليه دانش آموختگان ورودی سال - 

  و دکترای عمومی  Ph.Dارشد ـ دکترای 

  به بعد ٧٧- ٧٨دانش آموختگان دوره شبانه ورودیهای نيمسال   -

   

  کارت پایان خدمت وظيفه عمومی  -٨ماده 

مت با معافيتاز جهت صدور مجوز تحویل مدارک برای آقایان می بایست تصویر دو طرف کارت پایان خد

  . خدمت اخذ گردد

کــسانی که بهجای کارت پایان خدمت گواهی اتمام خدمت خود را دریافت نموده اند تااتمام تاریخ اعتبار  ٨-١

گواهی می توانند به جای کارت گواهی مدکور را ارائه نمایند در فرم مجوز می بایست به جای شماره 

  . رددکارت شماره و تاریخ گواهی مذکور قيد گ

متعهدین خدمت به آموزش و پرورش تااتمام تعهدات خود کارت پایان خدمت دریافت نمی کنند بنابراین  ٨-٢

  . تحویل مدارک تحصيلی منوط به اتمام تعهدات و صدور کارت پایان خدمت می باشد



الت موقت دارند دفتر امور حقوقی وزارت متبوع اقایانی که کف ٢/۵/٧٩مورخ  ۴٧۴٧به استناد نامه شماره  ٨-٣

  . می توانند مجوز مدرک تحصيلی را بدون ارائه کارت پایان خدمت دریافت نمایند

   

  پروانه دائم  - ٩ماده

دائم از دانش آموختگان رشته های پروانه دار نظير پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی   اخذ تصویر پيروانه

ت ارائه پروانه دائم لزومی به اارئه گواهی تعيين دکترای علوم آزمایشگاهی ـ کارشناسی مامایی ـ در صور

  . وضيعيت طرح نمی باشد

   

  گواهی کار  -١٠ماده 

یکی از مهــــمترین مــــدارک جهت صدور مجوز تحویل دانشنامه و ریز نمرات دانش آموختگان گواهی کار 

  . می باشد ر گواهی کار می بایست موارد ذیل مورد نظر قرار گيرد 

  . واهی مذکور از سازمان دولتی یا بخش خصوصی معتبر صادر شده باشدگ      ١٠-١

  . دارای تاریخ و شماره در باالی نامه و مهر و امضاء معتبر در پایان باشد     ١٠-٢

تاریخ شروع و پایان کار با ذکر نيمه وقت یا تمام وقت بودن اشتغال دانش آموخته قيد       ١٠-٣

  .گردد

ندان رسمی دولت که در زمان تحصيل به کار اشتغال داشته اند استفاده یا عدم استفاده از در مورد کارم      ١٠-۴

  . ماموریت آموزشی یا سایر تعهدات می بایست قيد گردد

استفاده از احکام کارگزینی در بخش دولتی در صورتی می تواند بعنوان گواهی کار مورد قبول واقع شود       ١٠-۵

  . آن ذکر شده باشد که سابقه خدمت سنوات در

در مورد آقایان اگر خدمت سربازی قبل از تاریخ فراغت از تحصيل باشد معموًال در : تبصره یک

سنوات محاسبه می گردد ولی جهت محاسبه مدت انجام کار می بایست مدت خدمت 

  . سربازی از آن کسر گردد

   

ی حکم می باشد و اگر بعد تاریخ مورد محاسبه جهت گواهی کار تاریخ شروع اجرا: تبصره دو 

از آن دانش آموخته تا زمان صدور مجوز بکار اشتغال داشته باشد می بایست برای زمان بعد 

  .از آن تاریخ تا زمان صدور مجوز گواهی ارائه نماید



   

برای شاغلين رسمی که در زمان تحصيل به کار اشتغال داشته اند می بایست : تبصره سه 

  . بر عدم استفاده از بورس یا ماموریت آموزشی ارائه شودهمراه حکم گواهی مبنی 

   

کليه اعضاء رسمی سپاه پاسداران ، ارتش یا اعضاء نظامی لشکری سازمان صنایع دفاع که از سهميه       ١٠-۶

مناطق استفاده ننموده باشند تحویل مدارک تحصيلی منوط به ارائه گواهی انجام خدمت می باشد در 

ایست عالوه بر قيد اینکه تعهدات به اتمام رسيده تاریخ عضویت رسمی و بالمانع بودن گواهی مذکور می ب

  .تحویل مدارک تحصيلی به دانش آموخته قيد گردد

استفاده نموده باشند موظف به انجام  ٣یا  ٢بدیهی است چنانچه این دانش آموختگان از سهميه مناطق              

  . ز آموزش رایگان در واحدهای نيروهای مسلح می باشندخدمت به مدت دوبرابر بهره مندی ا

گواهی کار می تواند توسط سازمان بيمه تامين اجتماعی صادر شده باشد که رد این مورد مدت بيمه و       ١٠-٧

  . محل قرارداد ذکر می شود

يد شبکه های در صورتی که صادر کننده گواهی کار، پزشک باشد مهر و امضا او می بایست به تای      ١٠-٨

  . بهداشت و درمان یا معاونت درمان دانشگاه برسد

  :گواهی کار صادره از بخش خصوصی معتبر      ١٠-٩

عالوه بر ارائه گواهی کار معتبر الزمست گواهی صادره از سازمان تامين اجتماعی در مورد تحت پوشش              

دفترچه بيمه و یا گواهی کسر ماليات از دانش آموخته بيمه قرار داشتن فرد در مدت اشتغال به کار یا ارائه 

  . اخذ گردد

در صورتيکه فرد دانش آموخته در مدت اشتغال به کار بهر دليل تحت پوشش بيمه قرار : تبصره

نگرفته باشد ، جهت دریافت مجوز تحویل مدارک خود الزمست تصویر اطالعيه ثبت شرکت یا 

روزنامه رسمی کشور درج گردیده یاشد، پس از موسسه خصوصی محل خدمت خود را که در 

  . دانشکده علوم پزشکی بعنوان گواهی کار ارائه نماید/ تایيد معاون آموزشی دانشگاه

   

    ـ چگونگی محاسبه گواهی کار 11ماده 

  »چگونگی محاسبه مدت طرح نيروی انسانی به عنوان گواهی کار « 



وان انجام تعهدات آموزش رایگان محاسبه می مدت گذرانيدن طرح نيروی انسانی بعن      ١١-١

  .شود

مدت گذرانيدن طرح نيروی انسانی برای هر مقطع تحصيلی بعنوان انجام تعهدات آموزش رایگان همان      ١١-٢

  .مقطع و مقطع قبلی قابل محاسبه است

ان طرح نيروی انسانی در صورتی که ميزان ضرایب محروميت نقاط، جزء خدمت پزشکان و پيراپزشکان بعنو      ١١-٣

تمام وقت محاسبه شده باشد، در موقع محاسبه تعهدات آموزش رایگان نيز به همان صورت محاسبه می 

  . شود

در صورتيکه ميزان گذراندن طرح زیر یکسال باشد با در نظر گرفتن ضرایب مناطق محروم یکسال تمام و در      ١١-۴

  . سال تمام محاسبه می شود ٢ضرایب مناطق محروم سال باشد با درنظر گرفتن  ٢موردی که زیر 

  . مدت انجام طرح نيروی انسانی بدون ضریب مناطق محروم به همان اندازه محاسبه می شود      ١١-۵

   

  »چگونگی محاسبه خدمت سربازی بعنوان گواهی کار«   ـ ١٢ماده

بازی بعنوان تعهدات خاص قابل در صورتيکه دانش آموخته تعهدات خاص داشته باشد مدت خدمت سر      ١٢-١

  ..محاسبه نيست

مدت    در صورتيکه مدتی از خدمت سربازی قبل از تاریخ فراغت از تحصيل باشد و مقداری بعد از آن باشد     ١٢-٢

  .قابل محاسبه انجام تعهدات ، مدت زمان خدمت بعد از تاریخ فراغت از تحصيل می باشد

   

نجام تعهدات کليه دانش آموختگان بعد از تاریخ فراغت از تحصيل تاریخ قابل احتساب برای ا«ـ١٣ماده

گواهی کار قبل از این تاریخ برای هر مقطع تحصيلی برای آن مقطع قابل     می باشد و

  »محاسبه نمی باشد

   

مدت خدمت در جبهه های نبرد حق عليه باطل در زمان دانشجویی به شرط ارائه گواهی معتبر برای کليه       ١٣-١

   . انش آموختگان بعنوان گواهی کار قابل محاسبه می باشدد

هر سال سابقه اسارت آزادگان پس از شروع به تحصيل که مشمول خدمات موضوع این قانون می باشند      ١٣-٢

  . معادل دو سال خدمات قانونی مقرر در قوانين مذکور می باشد



از کارافتادگی جهت آنان صادر می شود با ارائه گواهی که حکم % ٧٠گواهی کار برای جانبازان باالی       ١٣-٣

  . معتبر از ارائه گواهی کار معاف می شوند

در صورتی که مدت اشتغال دانش آموخته بصورت تمام وقت باشد بصورت تمام مدت کارکرد و در صورتی      ١٣-۴

ه دانش آموخته به مدت مثًال در صورتی ک. که نيمه وقت باشد نصف مدت کارکرد قابل محاسبه می باشد

  . سال گواهی کار تمام وقت محاسبه می شود ٢سال بصورت نيمه وقت کار کرده باشد بعنوان  ۴

گواهی کار ارائه شده توسط دانش آموخته با توجه به محل اشتغال همانند طرح نيروی انسانی طبق       ١٣-۵

تيب که پس از پيدا کردن محل اشتغال در بدین تر. جدول پيوست با ضــــــرایب مربوطه محاسبه می گردد

جدول مــــربوطه ضــــرایب آن محل را بصورت عکس در مدت اشتغال ضرب می نمایيم مثالًٌ اگر مدت 

باشد گواهی کار را به این صورت  ۵/٣ماه باشد و ضریب مربوطه به محل  ١٢اشتغال دانش آموخته 

  :محاسبه می نمایيم 

                                                            12*3/5=3/60=20  

کسانی که بصورت مربی بالينی ، مربی دستيار یااعضاء هيئت علمی قراردادی با دانشگاهها همکاری       ١٣-۶

دارند جهت محاسبه مدت کار آنها در گواهی کار می بایست مدت کار با ذکر تاریخ شروع و پایان ، نيمه 

بودن قيد شود و ذکر تعداد واحدهای تدریس شده یا تعداد ساعات کار در هفته قابل وقت یا تمام وقت 

  . محاسبه نمی باشد

   

دانش آموختگانی که قبل از انجام کامل تعهدات آموزش رایگانی خود در سازمانهای دولتی یا «   ـ ١۴ماده

دند با ارائه اصل و تصویر حکم وابسته به دولت و ارگانهای نظامی و انتظامی به درجه بازنشستگی نائل گر

رسمی بازنشستگی از انجام مابقی تعهدات آموزش رایگان معاف گردیده و باارائه تسویه حساب صندوق 

  »رفاه دانشجویان صدور مجوز تحویل مدارک تحصيلی به آنان بالمانع خواهد بود 

به درجه رفيع شهادت نائل می شوند به دانش آموختگانی که قبل از انجام کليه تعهدات فوت نمایند یا       ١۴-١

از دفتر حقوقی وزارت متبوع تسليم مدارک تحصيلی به وارث در  ٩/۵/٧٢مورخ  ١۵٩٣استناد نامه شماره 

  . صورت ارائه گواهی فوق و گواهی انحصار وراثت و با ارائه تسویه حساب صندوق رفاه بالمانع می باشد

   

ک زمان در دو محل متفاوت به صورت تمام وقت به کار اشتغال در صورتيکه دانش آموخته در یـ ١۵ماده

یکی از آنها به عنوان گواهی کار مورد قبول می باشد مگر اینکه در هر دو ) تداخل زمانی (داشته باشد 

   .محل به صورت نيمه وقت اشتغال داشته باشد



صورت ارائه  مدت خدمت طرح الزام دانش آموختگان دوره دکترای داروسازی، در: ١تبصره 

    .حکم مربوطه جزء خدمت آموزش رایگان محاسبه می گردد

    

  ـ نحوه تحویل دیپلم دبيرستان و گواهی پایان دوره پيش دانشگاهی ١۶ماده

از دفتر امور حقوقی وزارت متبوع تحویل اصل دیپلم  ٢۶/۴/٧۴ف مورخ /٢٣٠٧/٢به استناد نامه شماره 

يش دانشگاهی به کليه دانش آموختگان در صورت داشتن تایيدیه دبيرستان و اصل گواهی پایان دوره پ

  . دیپلم و تایيدیه گواهی پيش دانشگاهی بالمانع می باشد

لذا کليه دانش آموختگان پس از فراغت از تحصيل در صورت موجود بودن تایيدیه دیپلم دبيرستان در پرونده 

صل دیپلم خود را از دانشگاه محل تحصيل خود آموزشی قبل از انجام تعهدات آموزش رایگان می توانند ا

  . دریافت نمایند

   

  نحوه صدور مجوز مدارک تحصيلی مقاطع مختلف دانش آموختگان   ـ ١٧ماده

باتوجه به تنوع مقاطع تحصيلی دانش آموختگان چگونگی صدور مجوز مدارک تحصيلی با در نظر گرفتن 

  . ضيح داده خواهد شدمقاطع تحصيلی که دارای تعهدات مشابه می باشد تو

   

ـ صدرو مجوز مدارک تحصيلی جهت دانش آموختگان مقطع کاردانی و کارشناسی پيوسته ١٨ماده

  دوره های شبانه باسهميه قبولی آزاد

مقام عالی وزارت صدور مجوز مدارک تحصيلی دوره  ١۴/١٢/٨٢مورخ  ١٩١۵٢٣طبق بخشنامه شماره 

  . ههای علوم پزشکی کشور تفویض گردیده استابه دانشگشبانه با سهميه قبولی آزاد 

الف ـ در صورتی که سهميه قبولی این دانش آموختگان منطقه یک، خانواده شهدا، رزمندگان و نهادها 

باشد آنان بعلت پرداخت شهریه تحصيلی از تعهدات آموزش رایگان معاف می باشند لذا ارائه گواهی کار 

انجام یا معافيت از طرح (لزومی ندار ليکن ارائه مدرک طرح نيروی انسانی جهت اینگونه دانش آموختگان 

  .)ضروری می باشد

دانش آموختگانی که سهميه قبولی آنان ازمون داخلی یا کارمندی می باشد : تبصره 

درصورت استفاده از ماموریت آموزشی و سپردن تعهدمحضری الزم است به مرکز 

  . مدرک تحصيلی مراجعه نمایند اموردانشجویی جهت اخذ مجوز صدور



باشد می  ١/١/٧٧ب ـ دانش آموختگان دوره شبانه در صورتی که تاریخ فراغت از تحصيل آنان بعد از 

  بایست تسویه حساب صندوق رفاه را ارائه نمایند

   

ـ صدور مجوز مدارک تحصيلی برای دانش آموختگان مقاطع کاردانی و کارشناسی پيوسته ١٩ماده

   ٣و٢با سهميه قبولی مناطق  دوره شبانه

اینگونه دانش آموختگان بعلت پرداخت شرهيه تحصيلی تعهد آموزش رایگان ندارند ولی بعلت استفاده از 

تعهد خدمت به مدت یک برابر مدت تحصيل در کشور دارند بنابراین این دانش  ٣و  ٢سهميه قبولی مناطق 

  . برابر مدت تحصيل در هر نقطه از کشور می باشندآموختگان ملزم به ارائه گواهی کار به ميزان یک 

   

  ـ صدور مجوز مدارک تحصيلی برای دانش آموختگان دو یا چند مقطعی ٢٠ماده  

   

برای صدور مجوز برای دانش آموختگان که دو یا چند مقطع تحصيلی را گذرانده اند مدارک ذیل     ٢٠-١         

  .ضروری می باشد

  مقطع یا مقاطع تحصيلی قبلی الف ـ تصویر دانشناه    

ب ـ اخذ تصویر مجوز برابر اصل شده صدور مدارک مقطع یا مقاطع قبلی از تاریخ تصویب این دستورالعمل    

  به بعد

   

در صورتی که دانش آموخته قبل از تصویب این دستورالعمل موفق بهدریافت مجوز : ١تبصره 

وختگان یا مرکز امور دانشجویی گردیده ارائه صدور دانشنامه و ریز نمرات از اداره کل انش آم

  . اصل دانشنامه و تصویر آن جهت دریافت مجوز مقاطع باالتر کافی می باشد

در صورت درخواست فرد دانش آموخته ، محاسبه ميزان گواهی های کار انجام : ٢تبصره 

  . شده وی در داخل کشور، بر مبنای آخرین مقطع تحصيلی محاسبه خواهد شد

   

جهت محاسبه تعهدات دانش آموختگان چند مقطعی ، گواهی های کار انجام شده مربوط به     ٢٠- ٢          

  . مقاطع تحصيلی باالتر ، قابل محاسبه جهت مقطع یا مقاطع تحصيلی پایين تر می باشد

   



در صورت محاسبه گواهی کار مقاطع باالتر جهت مقاطع پایين تر محاسبه مجدد : تبصره 

  . ای کار مذکور جهت صدور مجوز مقاطع باالتر امکانپذیر نمی باشدگواهی ه

   

دانش آموختگانی که مقطع قبلی خود را در خارج از کشور گذرانيده اند جهت دریافت دانشنامه   ٢٠-٣             

. می بایست اصل ارزشنامه دائم فارسی صادره از مرکز امور دانشجویی را ارائه نمایند مقطع فعلی 

  . یهی است تصویربرابر با اصل شده ارزشنامه دائم فارسی در پرونده متقاضی ضبط می گرددبد

چنانچه گواهی کار دانش آموخته بصورت سالهای متمادی بوده و دانش آموخته چند مقطع تحصيل نموده       ٢٠-۴

سبه می شود، باشد ميـــزان انجام کار جهت هر مقطع بعد از تاریخ فراغت از تحصيل همان مقطع محا

سال تمامدی به کار اشتغال داشته باشد و مقطع کارشناسی ارشد را در مدت  ١۵مثًال اگر دانش آموخته 

به اتمام رسانده و برابر مدت تحصيل متعهد خدمت می  ١/٧/٨١ترم تحصيلی و در تاریخ  ٧سال یا ٣/۵

) ١/٧/٨١(حصيل نامبرده سال بعد از تاریخ فراغت از ت ۵/٣باشد جهت محاسبه تعهدات می بایست 

راجهت محاسبه تعهدات مقطع ارشد در نظر گرفت بنابراین تعهدات نامبرده بعد از اتمام مقطع کارشناسی 

  .ارشد هنوز به اتمام نرسيده است

   

  ـ صدور مجوز مدارک تحصيلی برای دانش آموختگان دو یا چند مقطعی ٢١ماده  

   

دانش آموختگان می بایست تعهدات مطابق باسهميه قبولی آنان  جهت صدور مجوز برای این    ٢١-١         

  .محاسبه شود

   

در صورتی که دانش آموخته قبل از تصویب این دستورالعمل موفق به دریافت مجوز : ١تبصره 

صدور دانشنامه و ریز نمرات از اداره کل انش آموختگان یا مرکز امور دانشجویی گردیده ارائه 

  . ر آن جهت دریافت مجوز مقاطع باالتر کافی می باشداصل دانشنامه و تصوی

   

در صورت درخواست فرد دانش آموخته ، محاسبه ميزان گواهی های کار انجام : ٢تبصره 

  . شده وی در داخل کشور، بر مبنای آخرین مقطع تحصيلی محاسبه خواهد شد

   



کار انجام شده مربوط به مقاطع  جهت محاسبه تعهدات دانش آموختگان چند مقطعی ، گواهی های     ٢١-٢

  . تحصيلی باالتر ، قابل محاسبه جهت مقطع یا مقاطع تحصيلی پایين تر می باشد

   

در صورت محاسبه گواهی کار مقاطع باالتر جهت مقاطع پایين تر محاسبه مجدد : تبصره 

  . گواهی های کار مذکور جهت صدور مجوز مقاطع باالتر امکانپذیر نمی باشد

   

دانش آموختگانی که مقطع قبلی خود را در خارج از کشور گذرانيده اند جهت دریافت دانشنامه مقطع           ٢١-٣

بدیهی . می بایست اصل ارزشنامه دائم فارسی صادره از مرکز امور دانشجویی را ارائه نمایند  فعلی

  . گردد است تصویربرابر با اصل شده ارزشنامه دائم فارسی در پرونده متقاضی ضبط می

چنانچه گواهی کار دانش آموخته بصورت سالهای متمادی بوده و دانش آموخته چند مقطع تحصيل نموده       ٢١-۴

باشد ميـــزان انجام کار جهت هر مقطع بعد از تاریخ فراغت از تحصيل همان مقطع محاسبه می شود، 

و مقطع کارشناسی ارشد را در مدت سال تمامدی به کار اشتغال داشته باشد  ١۵مثًال اگر دانش آموخته 

به اتمام رسانده و برابر مدت تحصيل متعهد خدمت می  ١/٧/٨١ترم تحصيلی و در تاریخ  ٧سال یا ٣/۵

) ١/٧/٨١(سال بعد از تاریخ فراغت از تحصيل نامبرده  ۵/٣باشد جهت محاسبه تعهدات می بایست 

تعهدات نامبرده بعد از اتمام مقطع کارشناسی راجهت محاسبه تعهدات مقطع ارشد در نظر گرفت بنابراین 

  .ارشد هنوز به اتمام نرسيده است

اگر مدت تحصيل دانش آموخته چند ماه اضافه بر ترم تحصيلی باشد آن مدت نيز به تعهدات اضافه خواهد       ٢١-۵

  . شد

          

داشته با سهميه قبولی منطقه ماه به تحصيل اشتغال  ٢ترم و  ٨مثًال اگر دانش آموخته    -               

ماه تعهد  ۴سال و  ٨ماه متعهد خدمت و با سهميه قبولی منطقه دو یا سه ،    ٢سال و  ۴یک 

  . خدمت دارند

   

در صورتی که دانش آموخته از دوره های تابستانی استفاده نموده باشد در قبال استفاده از آنها       ٢١- ۶             

   .تعهد خدمتی نخواهد داشت



ترم تابستانی باشد تعهدات او با  ٢ترم و  ۴بنابراین اگر تعداد ترمهای تحصيلی دانش آموخته  -      

  .سال می باشد ٢ سهميه قبولی منطقه یک

اگر سهميه قبولی دانش آموخته منطقه یک باشد گواهی کار در هر نقطه از کشور و برابر مدت تحصيب       ٢١-٧

  . دمی تواند مورد قبول واقع شو

باشد دو برابر مدت تحصيل تعهد خدمت دارند که  ٣یا  ٢چنانچه سهميه قبولی دانش آموخته منطقه       ٢١-٨

حداقل یک برابر آن می بایست در منطقه مورد تعهد باشد و یک برابر تعهد خدمت باقيمانده در تمامی 

   . قابل انجام می باشد) حتی منطقه یک (نقاط کشور 

   

  ـ صدور مجوز برای دانش آموختگان اتباع غير ایرانی ٢٢ماده            

اتباع غير ایرانی شامل افرادی می شود که فاقد شناسنامه ایرانی بوده و در فرم فراغت از تحصيل آنها 

  :این افراد شامل دو دسته هستند. تابعيت غير ایرانی آنان قيد می گردد

باشند که نامه بورس آنها با امضاء معاونت امور آموزشی و کسانی که بورسيه وزارت متبوع می     ٢٢- ١      

دانشگاهی، اداره کل دانشجــــویان داخل یا مرکز امور دانشجویی وزارت متبوع در پرونده آنها موجود است 

که اینگونه دانش آموختگان می توانند با مراجعه به دانشگاه محل تحصيل و ضمن ارائه تصویر گذرنامه 

  .ه و ریز نمرات خود را از دانشگاه دریافت نمایندمعتبر دانشنام

دانش آموختگانی که بورسيه نيستند و از طریق آزمون سراسری در دانشگاهها شاغل به تحصيل گردیده      ٢٢-٢

اند ، می بایست شهریه های تحصيلی خود را پرداخت نمایند این دانش آموختگان در صورت پرداخت 

حساب با صندوق رفاه دانشجویان می توانند دانشنامه و ریز نمرات خود را شهریه کامل تحصيلی و تسویه 

  . از دانشگاه محل تحصيل دریافت نمایند

در صورت عدم پرداخت شهریه های تحصيلی در زمان تحصيل دانش آموخته غير :  ١تبصره 

ایرانی می بایست پس از اتمام تحصيل با دانشگاه محل تحصيل تسویه حساب نموده و 

  . ریه های تحصيلی خود را بطور یکجا پرداخت نمایدشه

و سالهای قبل از آن  ٧٣الزم به ذکر است دانش آموختگان فوق چنانچه ورودی آزمون سراسری سال 

و سالهای بعد از آن ملزم  ٧۴باشند مشمول پرداخت شهریه تحصيلی نمی باشند ليکن ورودیهای سال 

  . به پرداخت شهریه تحصيلی می باشند

 ۴جهت افراد موضوع بند ب صدور مجوز تحویل مدارک تحصيلی می بایست طبق فرم شماره :  ٢صره تب

انجام شود بدیهی است اخذ مدرک تسویه حساب صندوق رفاه و مدرک معتبر مبنی بر اقامت مجاز در 



از نامبردگان طول دوران تحصيل صادره از اداره کل اتباع بيگانه وزارت کشور یا استانداریهای استان ذیربط 

  .الزامی است

   

ماه به تحصيل اشتغال داشته با سهميه قبولی منطقه یک  ٢ترم و  ٨مثًال اگر دانش آموخته    -            

ماه تعهد  ۴سال و  ٨ماه متعهد خدمت و با سهميه قبولی منطقه دو یا سه ،    ٢سال و  ۴

  . خدمت دارند

   

ندگان سهميه قبولی انتقالی خارج از کشورو بورسيه های خارج ـ صدور مجوز برای دار٢٣ماده             

  از کشور وزارت متبوع 

اینگونه دانش آموختگان جهت دریافت مجوز تحویل دانشنامه و ریز نمرات خود ملزم به مراجعه به مرکز امور 

  . دانشجویی وزارت متبوع می باشند

تحصيلی جهت ادامه تحصيل می باشند و  دریافت مدارک دانش آموختگانی که متقاضی دریافت مدارک

  . فاقد گواهی پایان یا معافيت از انجام طرح هستند 

  . این گروه ملزم به مراجعه به مرکز امور دانشجویی وزارت متبوع می باشند

ـ صدور مجوز برای دارندگان سهميه قبولی انتقالی خارج از کشورو بورسيه های خارج ٢۴ماده              

  وزارت متبوعاز کشور 

ارسال ریز نمرات و مدارک تحصيلی کله دانش آموختگان مقاطع تحصيل کارشناسی ارشد وباالتر که به 

عنوان اعضاء هيئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و یا دانشگاه آزاد اسالمی پذیرفته شوند بر طبق 

دگان بعنوان اعضاء هيئت علمی و باارائه نامه از دانشگاه محل خدمت مبنی بر پذیرش نامبر ۵فرم شماره 

  . ، به دانشگاه محل خدمت آنان بالمانع است

در صورتيکه دانش آموخته در مقطع فعلی و مقاطع قبلی تعهد خاص نداشته باشد :  ١تبصره 

ارسال یک نسخه مدارک تحصيلی وی بصورت محرمانه و با قيد کليه تعهدات و بدهی ها و با 

  . بالمانع می باشد تاکيد بر عدم تسليم به ذینفع

چنانچه دانش آموخته دارای تعهد خاص باشد، جهت دریافت هرگونه گواهی ملزم :  ٢تبصره 

  . به مراجعه به مرکز امور دانشجویی وزارت متبوع می باشند

   



  ـ صدور مجوز مدارک تحصيلی برای دارندگان مدارک معادل و تکميلی ٢۵ماده            

با توجه به مصوبات (که برای دانش آموخته مدرک معادل رشته تحصيلی قيد شده باشددر صورتی    ٢٥-١       

نامبردگان شامل طرح نيروی انسانی می باشند و می بایست عالوه بر ارائه ) شورایعالی برنامه ریزی

، و گواهی کار نيز به ميزان برابر مدت )در صورتی که رشته تحصيلی مشمول طرح باشد( مدرک طرح 

  . همانند سایر دانش آموختگان اخذ شود) با توجه به سهميه قبولی( دو برابر /  تحصيل

/ اگر برای دارندگان مدرک معادل، رشته تحصيلی قيد نگردد و در فرم فراغت از تحصيل کاردانی  ٢۵-٢

کارشناسی عمـــومی بدون درج رشته تحصـــيلی قيد شده باشد این دانش آموختگان مشمول طرح 

با توجه به (سانی نمی باشند و نيازی به اخذ مدرک طرح نيست ولی تعهدات آموزش رایگان نيروی ان

  . به آنها تعلق می گيرد) سهميه قبولی

کليه دانش آموختگان واجد شرایط دریافت مدرک معادل، عالوه بر مدارک ذکر شده در بندهای الف و ب ،    ٢۵-٣

محصوص آقایان را (جویان و کارت پایان خدمت وظيفه بایستی گواهی تسویه حساب با صندوق رفاه دانش

  . ) نيز جهت دریافت مدرک ارائه نمایند

   

صدور مدرک معادل و گواهی پایان دوره جهت پذیرفته شدگن ورودی سال تحصيلی :  ١تبصره       

آموزشی کاردانی و   و سالهای بعد از آن به لحاظ اینکه تابع مقررات آیين نامه ٧۶-٧٧

  . شورایعالی برنامه ریزی می باشند ١٣٧۶اردیبهشت ماه  ٣٣٩ی مصوب جلسه کارشناس

داده می شود و دادن آن به دانش  ٧۶این مدرک فقط به افراد واجد شرایط ورودیهای قبل از سال 

  . و سالهای بعد از آن ممنوع می باشد ٧۶آموختگان ورود سال 

معادل از سوی شورایعالی انقالب فرهنگی و نظر به با توجه به ممنوعيت صدور مدرک : یادآوری مهم     

شورایعالی برنامه ریزی مربوط به حذف واژه معادل از گواهی تحصيلی صادره دانش  ٣٠٨مصوبه شماره 

نبوده و صرفٌا ) دانشنامه (اموختگان مذکور واجد شرایط صدور مجوز دریافت مدرک مرسوم دانشگاهی 

  . دریافت می دارند) ۶طبق فرم شماره (ژه معادلگواهينامه پایان دوره بدون ذکر وا

و آنان می ) کماکاناین عنوان در مدارک آنان باقی است(دارندگان مدارک معدل قبلی : ٢تبصره              

توانند از دانشگاه محل تحصيل خود گواهی مبنی بر حذف عنوان معادل طبق مصوبات 

ریافت نمایند و افرادی که قبًال بعنوان شورایعالی برنامه ریزی جهت محل اشتغال خود د

معادل دانش آموخته شده اند ولی موفقبه دریافت مدرک مربوطه نگردیده اند بامراجعه به 

  . ارائه مدارک الزم مبنی بر انجام تعهدات می توانند گواهی پایان دوره دریافت نمایند  دانشگاه



  . استفاده می شود ٧رک معادل از فرم شماره جهت صدور مجوز مدرک برای مدا: ٣تبصره              

که واجد ) معادل کارشناسی(جهت دانش آموختگان دوره سه ساله پرستاری : ۴تبصره             

شرایط دریافت مدرک معادل کارشناسی پرستاری بوده اند صدور گواهی پایان دوره امکان 

می ) عنوان معادل ليسانس  پذیر نمی باشد و این افراد مشمول دریافت مدرک مرسوم تحت

الزم به ذکر است که این دانش . و چنانچه دوره تکميلی در رشته مربوطه خواهند بود . باشند

  . آموختگان یک برابر مدت آموزش رایگان متعهدخدمت می باشند

در صورتی که از این افراد تعهد خاص اخذ شده باشد می بایست جهت دریافت : ۵تبصره             

  . نه گواهی مدرک تحصيلی به مرکز امور دانشجویی مراجعه نمایندهرگو

جهت صدور مجوز دانشنامه برای فارغ التحصيالن دوره تکيملی در صورتی که مدرک : ۶تبصره             

را دریافت نموده باشند ارائه تصویر دانشنامه و در ) دانشنامه معادل ليسانس (مقطع قبلی 

  .مه مذکور می بایست ابتدا مدرک معادل را دریافت نمایندصورت عدم دریافت دانشنا

  ـ صدور مجوز مدارک تحصيلی جهت اعضاء رسمی نيروهای مسلح ٢۶ماده             

جهت صدور مجوز مدارک جهت اعضاء رسمی نيروهای مسلح اعم از ارتش ـ سپاه ـ بسج ـ نيروی 

ه مثل صنایع هليکوپتر سازی ـ اسلحه سازی و انتظامی ـ کارکنان لشکری وزارت دفاع و واحدهای وابسن

  : می بایست مدارک ذیل اخذ گردد... ) 

گواهی کار از یگان خدمتی مربوط باقيد تاریخ عضویت رسمی ، با تاکيد بر اینکه نامبرده کليه تعهدات      ٢٦-١

  . انع می باشدبه نيروی مربوطه انجام داده و ذکر این که دادن مدرک به دانش آمخته بالم  را   خود

در صورتی که اعضای رسمی نيرو های مسلح بورسيه آن نيرو باشند می بایست گواهی کار ارائه شده  ٢۶-٢

  .حداقل دو برابر مدت تحصيالتشان باشد

  . ارائه کارت پایان خدمت برای اعضای رسمی نيروهای مسلح لزومی ندارد ٢۶-٣

   

ه جهت این دانش آموختگان بعد از فراغت بدیهی است ميزان گواهی کار محاسبه شد: تبصره

  . از تحصيل تاتاریخ صدور نامه گواهی کار می باشد

   

که فاقد  Ph.Dصدور مجوز مدارک تحصيلی برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای  ـ ٢٧ماده             

  . هرگونه تعهدات خاص می باشند



مه و مجوز تحویل مدارک مقطع یامقاطع قبلی برای این دانش آموختگان ابتدا می بایست تصویر دانشنا

  . اخذ گردد

این افراد در صورتی که تعهد خاص نداشته باشند به ميزانبرابر مدت تحصيل متعهد خدمت می  ٢٧-١

  . باشد

  . در فرم فراغت از تحصيل سهميه قبولی این دانش آموختگان آزاد قيد می گردد ٢٧-٢

   

  ی مقاطع دکترای عمومی پزشکی ـ دندانپزشکی ـ داروسازی صدور مجوز برا ـ ٢٨ماده            

برای محاسبه ميزان تعهدات دانش آموختگان صرفٌا رشته پزشکی طول دوره انترنی حداکثر به    ٢٨- ١       

ماه از طول تحصيالت آن هاکاسته و تعداد ترمهای مربوط به استفاده از آموزش رایگان مشخص  ١٨مدت 

  . می شود

همانندبقيه دانش آموختگان با توجه به سهميه قبولی ميزان تعهدات آموزش رایگان یک برابر یا دو  ٢٨- ٢          

  . برابر مدت تحصيل محاسبه می شود

صرفًا جهت دانش آموختگانی که بعد از اتمام دوره پزشکی عمومی ، در دوره های تخصصيپذیرفته می  ٢٨- 3     

دوره تخصص می تواند بعنوان گواهی کار برای مقطع پزشکی شوند طول دوره مدت دوره تخصصی در 

  .عمومی محاسبه شود 

دستياران تخصصی یا متخصصين رشته دندانپزشکی که درطول دوره مدت دوره : تبصره

تخصصی بعنوان مربی دستيار تحصيل نموده اند ، طول دوره تحصيلی مقطع تخصصی آنان 

  . عمومی می باشد قابل محاسبه جهت تعهدات مقطع دندانپزشکی

لذا افراد فوق الذکر می بایست از دانشگاه محل تحصيل دوره تخصص خود گواهی مبنی بر مدت گذارندن 

  . دوره تخصص ارائه نمایند

    
 :فصل چهارم 

  نحوه خرید تعهدات آموزش رایگان 

   

جام نداده باشد و مایل چنانچه دانش آمخته ای کل تعهدات آموزش رایگان و یا مقداری از آن را ان -٢٩ماده 

به اخذ مدارک تحصيلی باشد می بایست هزینه های مربوط به برخورداری از آموزش رایگان خود را بر 



ضمنٌا در حال حاضر پرداخت . مبنای آخرین دستورالعملهای ارسالی توسط وزارت متبوع پرداخت نماید

  .هزینه های مذکور طبق مفاد جدول ذیل انجام می پذیرد

   

ورودی مهرماه ( ٣/١٢/۶۵لغایت  ١٩/٣/۵۵جدول هزینه های بهره مندی از آموزش رایگان ورودی ویژه ورودی  ٢٩-١

  )۶۵لغایت بهمن ماه سال  ۵۵سال 

   

 قيمت ساالنه نام رشتهقيمت ساالنه نام رشته

فيزیوتراپی، شنوایی ريال٣٣٠٠٠٠ پزشکی 

 سنجی ، بينایی سنجی ، 

 ريال١۶٠٠٠٠

 ريال١۶٠٠٠٠تغذیهريال٢٠٠٠٠٠ دندانپزشکی 

 ريال١۶٠٠٠٠ رادیولوژی ريال١۶٠٠٠٠ داروسازی 

کاردانی وکارشناسی

پرستاری، مامایی ، 

تکنسين اطاق عمل ، 

 هوشبری 

 ريال١۶٠٠٠٠ مدارک پزشکی ريال۴۵٠٠٠

کاردانی و کارشناسی 

 بهداشت محيط

 ريال١۶٠٠٠٠ بهداشت مدارس ريال١۶٠٠٠٠

کاردانی و کارشناسی

 لوم آزمایشگاهی ع

 ريال١۶٢۵٠٠ کارشناسان ارشدريال١۶٠٠٠٠

   

   

 ۶۶ورودی مهرماه ( ٣١/۶/٧٣لغایت  ١/١/۶۶جدول هزینه های بهره مندی از آموزش رایگان ورودی های  ٢٩-٢

  ) ٧٢لغایت بهمن ماه سال 

  طبق جداول زیر  ١/٧/٧٣لغایت  ١/١/۶۶جهت دانش آموختگان           

  ریال ٠٠٠/٢٠٠٠ه های پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی و داروسازی ساليانه دانشجویان رشت ٢٩-٣



 ٠٠٠/٧٠٠دانشجویان رشته های پرستاری ، مامایی ، پيراپزشکی ـ توانبخشی تغذیهو بهداشت ساليانه  ٢٩-۴

  .ریال می باشد

ریال و مقاطع  ٠٠٠/٠٠٠/٢هزینه تحصيلی کليه رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد ناپيوسته ساليانه  ٢٩-۵

  ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٣علوم پایه ساليانه  Ph.Dتحصيلی 

  ) به بعد ٧٣ورودی مهرماه سال (به بعد  ١/٧/٧٣جدول هزینه های بهره مندی از آموزش رایگان ویژه ورودی  ٢٩-۶

    

 شهریه هر نيمسالمقطعرشته تحصيلی

 ٠٠٠/۵٠٠/٣دکترای عمومی پزشکی

 ٠٠٠/٨٠٠/٢دکترای عمومی دندانپزشکی

 ٠٠٠/۵٠٠/٢دکترای عمومی داروسازی

 ٠٠٠/۵٠٠/٣ دکترای علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی

   

 شهریه هر نيمسالمقطعرشته تحصيلی

 ٠٠٠/٢٠٠/١کارشناسی علوم تغذیه

 ٠٠٠/٢٠٠/١کارشناسی فيزیوتراپی

 ٠٠٠/٢۵٠/١کارشناسی مامایی

 ٠٠٠/٢۵٠/١کارشناسی پرستاری

 ٠٠٠/٢٠٠/١شناسیکار کتابداری

 ٠٠٠/٣۵٠/١کارشناسی ناپيوسته  بهداشت محيط

 ٠٠٠/٢۵٠/١کارشناسی اعضای مصنوعی

 ٠٠٠/٣٠٠/١کارشناسی نا پيوسته  رادیولوژی

 ٠٠٠/٣٠٠/١کارشناسی بينائی سنجی

 ٠٠٠/٢۵٠/١کارشناسی شنوایی سنجی

 ٠٠٠/٢۵٠/١کارشناسی کاردرمانی

 ٠٠٠/٢۵٠/١کارشناسی گفتار درمانی



 ٠٠٠/٢٠٠/١کارشناسی ناپيوسته بهداشت حرفه ای

   

 شهریه هر نيمسالمقطعرشته تحصيلی

 ٠٠٠/٠٠٠/١کاردانی علوم آزمایشگاهی 

 ٠٠٠/٩۵٠کاردانی هوشبری 

 ٠٠٠/٩٠٠کاردانی مدارک پزشکی 

 ٠٠٠/٩۵٠کاردانی اتاق عمل 

بهداشت عمومی مبارزه با

 بيماریها

کاردانی
٠٠٠/٩۵٠ 

 ٠٠٠/٩٠٠کاردانی شت حرفه ای بهدا

 ٠٠٠/٩۵٠کاردانی رادیولوژی 

 ٠٠٠/٠٠٠/١کاردانی بهداشت خانواده 

 ٠٠٠/٩۵٠کاردانی مامایی 

   

   

   

هزینه های مربوط به برخورداری از آموزش رایگان بایستی به حساب جاری شمراه :  ١تبصره 

وزارت بهداشت، درمان و به نام  ۴۵۶در بانک ملی شعبه شيخ هادی شمالی کد  ٩٠١٣٧

آموزش پزشکی نزد خزانه کل کشور واریز گردد و اصل فيش واریزی به مرکز امور دانشجویی 

  . ارسال و تصویر فيش مذکور در پرونده دانش آموخته درج گردد

   

دانش آموختگانی که قصد ادامه تحصيل در خارج از کشور را دارند در صورت عدم :  ٢تبصره 

ی انسانی ویا عدم اتمام تعهدات خدمت آموزش رایگان جهت سپردن وثيقه انجام طرح نيرو

  .قانونی الزم بایستی به مرکز امور دانشجویی وزارت متبوع مراجعه نمایند

جهت محاسبه ميزان تعهدات دانش آموختگان طبق جداول فوق به ماه یا روز می توانيم مبلغ کل هزینه 

  :م کنيم روز تقسي ٣۶۵ماه یا  ١٢یکسال را بر 



یعنی اینکه ميزان خرید تعهدات یک دانش آموخته در صورتی که مبلغ  ٠٠٠/١٢٠پ١٢= ١٠٠٠٠: مثال 

تومان می شود و دانش آموخته می تواند  ٠٠٠/١٠هزار تومان باشد ماهيانه  ٠٠٠/١٢٠تعهدات او سالی 

  . هر تعداد ماههایی که از ميزان تعهدات او باقی مانده را خریداری نماید

جهت تقسيط مبلغ خرید تعهدات دانش آموختگان متقاضی الزمست طبق فرم :  ٣صره تب

ميزان بدهی کل دانش آموخته را محاسبه و با معاونت توسعه مدیریت و منابع  ٨شماره 

پس از پرداخت اولين قسط و تقسيط بدهی و با ارائه گواهی از . باقيمانده وزارت مکاتبه نمود

  . تواند مدارک دانش آموخته را تحویل نماید معاونت مذکور دانشگاه می

    
 :  فصل پنجم   

  ـ تسجيل مدارک تحصيلی جهت ترجمه  ٣٠ماده 

دانش آموختگانی که پس از صدور مجوز دریافت مدارک تحصيلی خود متقاضی ترجمه مدارک تحصيلی  

اصل مدارک  می باشند جهت تسجيل وممهور شدن به مهر تایيد ترجمه الزم است با در دست داشتن

  .کماکان به مرکز امور دانشجویی وزارت متبوع مراجعه نمایند

  وثيقه گذاری برای متقاضيان بورسيه شخصی   ـ ٣١ماده 

دانش آموختگانی که قصد دارندقبل از انجام یا خریداری تعهدات مدرک خود را آزاد نمایند با یستی به مرکز 

  .امور دانشجویی مراجعه نمایند

انشگاهها ملزم به ارسال یک نسخه از رونوشت مجوزهای صادره تحویل مدارک دانش د: تذکر مهم 

  . آموختگان کليه رشته ها و مقاطع تحصيلی به مرکز امور دانشجویی وزارت متبوع می باشند

  . دار صادر شود کليه دانشنامه ها در کليه مقاطع تحصيلی بصورت عکس  ـ ٣٢ماده 

تبصره در تاریخ به تصویب وزیر بهداشت ، درمان و  ٢٨ماده و  ٣٣فصل  ۵ـ این دستورالعمل در  ٣٣ماده 

  . آموزش پزشکی رسيد و از تاریخ تصویب کليه دستورالعملها و بخشنامه های مغير با آن لغو می گردد

   

   

  کتر مسعود پزشکيان د                                                                                  

  وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                                                                       

    

   



 


