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 .تماس حاصل فرمائيد 

امور فارغ التحصيلي 
  دستياران

  معاونت آموزشـــي تخصصي و فوق تخصصي

  تسويه از امور خوابگاهها-1
                                                                                                                               در برگه تسويه حساب يك بند بعنـوان امـور                                                                                                

خوابگاهها وجود دارد كه از طريـق اداره كـل            
آموزش مبلغ بدهي كـل بـرآورده شـده و بـه           

مي توان اين مبلـغ را       .  دانشجو ارائه مي شود 
 .بصورت نقدي و يا بصورت اقساط پرداخت كرد 

بـراي  .  فيش پرداخت بدهي بايد به امور رزيدنتي ارائه شـود   
قسط بندي بدهي نيز از طريـق برنامـه صـندوق و بـصورت          

 48معموال اقساط به تعـداد    .  كامپيوتري انجام خواهد گرفت 
قسط و شش ماه بعد از تاريخ فارغ التحـصيلي انجـام  مـي        

 .شود 
زمان سررسيد اولين قسط براي دستياران شـاهد و ايثارگـر        

 .دوازده ماه بعد از تاريخ فارغ التحصيلي  مي باشد 
خوشبختانه تمامي اين امور از طريق شبكه صورت مي گيرد و 

اين مانع از اتالف وقت و انـرژي        
 .شما عزيزان خواهد بود 

 تسويه وام وديعه مسكن-2 
برگه تـسويه حـساب همچنيـن        
شامل بند امور رفاهي مي باشد كه 
شامل وام وديعـه مـسكن و وام         

در صورتيكه در طي دوران رزيـدنتي از وام    .  ازدواج مي باشد 
وديعه مسكن استفاده نموده باشـيد بـدون تقـسيط و بايـد           
بصورت نقدي و يكجا پرداخت گردد تا بند امور رفاهي مهر و    

 .امضا شود 
 همچنين بايد اصل فيش پرداختي وديعه مسكن همراه برگـه    
. تسويه حساب به كارشناس امور رزيدنتي تحويل داده شود     
 فرم درخواست وام وديعـه مـسكن را مـي توانيـد از امـور             

   .رزيدنتي دريافت نمائيد 
  

 تسويه حساب وام ازدواج-3  
 

اگر تاريخ عقد رسـمي در سـند ازدواج بعـد از           
شروع دوره دستياري باشـد وام ازدواج بـه آن           

درخواسـت ايـن    .  دانشجو تعلق خواهد  گرفت    
وام از طريق فرم هاي مخصوص و از طريق امور رزيدنتي اقـدام  

بازپرداخت اين وام بصورت اقساط و در زمـان فـارغ        .  مي شود 
التحصيلي و تسويه حساب از دانشگاه مي باشد كـه اقـساط آن      
نيز شش ماه پس از تاريخ فراغت از تحصيل و در چهل و هشت   

 .قسط باز پرداخت خواهد شد 
زمان سررسيد اولين قسط بـراي دسـتياران شـاهد و ايثارگـر          

 .دوازده ماه بعد از تاريخ فارغ التحصيلي  مي باشد 
 
 تسويه وام ضروري-4
 

وام ضروري به تعداد محدود و بـا تـصميم دانـشگاه بـه عـده             
محدودي تعلق مي گيرد كه آن نـيز در زمـان فـارغ التحـصيلي           

 .بصورت يكجا بازپرداخت مي گردد 

 خاطره شكوري وش



در مقطع فارغ التحصيالن برگه هاي ديگر اين فرم كـه بـه    
امضاي معاون آموزشي دانشگاه و مدير كل امور امـوزش و     
تحصيالت تكميلي دانشگاه است نيز خواهد رسيد و از آنجا   

به وزارت بهداشت ارسـال و جهـت         
دريافت تائيديه تحصيلي اقدام خواهد  

دريافت دانشنامه تحـصيلي نيـز    .  شد 
صـادر مـي      kبعد از گذراندن ضريب  

 .گردد 
بــراي دريافــت تائيديــه تحــصيلي و      
همچنين دانشنامه دوره تخصصي يـا       

فوق تخصصي بايد از طريق اداره كل آموزش اقدام گـردد       
ارسـال  .  چرا كه آن اداره با وزارتخانه در ارتباط  مي باشند   

تمام اين مدارك بصورت محرمانه بوده و هيچگونـه اقـدام    
 .دستي صورت نخواهد گرفت 

 
 

 تسويه از صندوق رفاه
تسويه حساب از صندوق رفـاه شـامل    

 :چند بخش به شرح زير مي باشد 
 
 تسويه از امور خوابگاهها •
 )در صورت استفاده(تسويه وام وديعه مسكن  •
 )در صورت استفاده(تسويه وام ازدواج  •
 

گونه اقدامي از طرف آن مقطع در خصوص تـسويه حـساب         
پس گـام اول بـراي فراغـت از          .  شما انجام نخواهد گرفت  

تحصيل ، تكميل برگ تسويه حـساب و تحويـل آن همـراه            
مدارك درخواستي به امـور رزيـدنتي مـي      

   . باشد

  صدور فرم فراغت از تحصيل 
بعد از تكميل برگ تسويه حـساب         

و تحويل آن از دانشجو فرم فراغت از تحصيل تكميل مي   
اين فرم شامل اطالعات اوليه رزيدنتي و مهمـتر از    .  شود 

اگر نوع تعهد عام باشـد برابـر    .  همه نوع تعهد مي باشد 
آئين نامه دستياري به مدت نصف طول دوره تحـصيلي در   
خدمت وزارت بهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـكي             

ولي اگر تعهد خاص باشـد بعـد از پايـان           .  خواهند  بود 
تحصيالت و گذراندن مراحل فارغ التحصيلي به موسـسه     

 .طرف قرارداد خود بازخواهند گشت 
تاريخ فارغ التحصيلي يك روز بعد از تاريخ دفاع از پايان    
نامه اعالم مي گردد و در هميـن راسـتا تـاريخ شـروع               

نيز از تاريخ فارغ التحصيلي محـسوب خواهـد         kضريب 
 . شد 

فرم فارغ التحـصيلي همچنيـن شـامل چهـار امـضا از                 
مقامات دانشكده مي باشد كه ابتدا توسط معاون آموزشي  
تخصصي و فوق تخصصي و رياست دانشكده رويت شده  
و امضا مي شود سپس همراه نامه و يـك عـدد تـصوير           
تعهد محضري جهت ارسال به وزارت بهداشت و درمـان   

  .و آموزش پزشكي به اداره كل آموزش ارسال مي گردد  

 چگونه از پله هاي تسويه حساب  باال برويم ؟

دوران فارغ التحصيلي ، دوران فراغت و انتهاي ايـن دوره    
شايد شما عزيزان سـئواالت  .  از مقطع تحصيلي مي باشد 

زيادي در مورد نحوه فارغ التحصيلي و گـرفتن دانـشنامه      
اين مجموعه كمك مي كند تا شما به پاسخ  .  داشته باشيد 

 .برخي از سئواالت خود در اين خصوص دست  يابيد 
         :فارغ التحصيلي 

 
 تسويه حساب

 صدور فرم فراغت از تحصيل
 صندوق رفاه

 
       تسويه حساب    

برگ تـسويه حـساب شـامل        
تاريخ شروع به تحصيل و پايان 
دوره رزيـــدنتي و همچنيـــن     
مشخــصات و نــام رشــته        

مـورد جهـت      25تـا     20تحصيلي است كه حـاوي     
تسويه مي باشد كه از اهم آنهـا تـسويه از صـندوق       
رفاه ، اداره خوابگاهها ، حراست دانشگاه ، كتابخانه و  

در حين تسويه   ...امور مالي دانشكده و بيمارستانها و  
كارت رزيدنتي نيز باطل شده و همراه تصوير صـفحه   

نمـره پايـان    اول و آخر پايان نامه كه شامل عنوان و   
پرداختي بدهي نامه است و همچنين اصل فيش هاي  

هاي خوابگاه يا وامهاي دريافتي بـه امـور رزيدنتـي          
تا زمانيكه اين برگـه تكميـل       .  تحويل داده مي شود  

 نشده و تحويل مقطع مربوطه نگرديده باشد هيچ 


