
خيابان گلگشت دانشگاه علوم پزشكي تـبـريـز دانشـكـده            -تبريز
پزشكي  ساختمان آموزش طبقه همكف دفتر مـعـاونـت آمـوزش         

 تخصصي و فوق تخصصي 
 0411-3364652: تلفن 

 0411-3342219: فاكس 
  dryeg 20485 @ Gmail . com: ايميل 

 :دانشگاه تبريز اداره كل امور آموزش 
 0411-3355962: تلفن 

 شرايط تحويل گواهي موقت 

 

 .ايان خدمت يا معافيت از خدمت براي آقايان
 .ايان يا معافيت از طرح براي رشته هاي مشمول طرح

 
 
 
 
 
 

 دانشكده پزشكي 

ويژه دانش آموختگان مقاطع 
 تخصصي و فوق تخصصي

 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 معاونت آموزش تخصصي و فوق تخصصي 

 :تهيه و تنظيم 

 خاطره شكوري وش

 :  1تذكر 

دانش آموختگاني كه در مقطع قبلي طرح نيروي انساني را گذرانده اند نياز
 .به ارائه گواهي طرح در مقطع جديد نخواهند داشت

 :  2تذكر 

بهداشتكار دهان و   دانش آموختگان دكتري دندانپزشكي با سهميه
اداره طـرح    جهت دريافت معافيت از طرح دوره دكتري بـه    دندان 

مراجعه نمايند صدور تائيديه تحـصـيـلـي     نيروي انساني وزارتخانه
براي اينگونه دانش آموختگان براي محل اشتغال منوط به درخـواسـت
تائيديه تحصيلي توسط  واحد مربوطه بانضمام معافيت از طـرح دوره

 .دكتري خواهد بود 

 4شماره 



 دانش آموختگان مقاطع  تخصصي
پس از اطمينان از ارسال فرم فراغت به آموزش كـل از طـرف       

خود ، به نكات زير جهت انجام صحيح مراحل فـراغـت    دانشكده
 .از تحصيل توجه داشته باشيد 

دبيرخـانـه   (   3369798تماس با شماره تلفن .  1
پس از يك هـفـتـه ، جـهـت            )  آموزش كل 

. اطمينان از  ارسال فرم فراغت به وزارتخانـه    
 ) نياز به مراجعه حضوري نمي باشد (

ارائه هرگونه گواهي براي متخصصين پـس  .  2
از معاونـت   Kاز دريافت نامه معرفي به ضريب 

درخواست تائيديه تحصيلـي از    سالمت و نامه 
مـمـكـن     مراكز كه در آن شروع بكار نموده ايد

 . مي باشد 

صدور تائيديه تحصيلي براي نظـام پـزشـكـي در صـورت            .  3
درخواست از سازمان مذكور و پيوست نمودن نامه مـعـرفـي بـه       

 . ممكن مي باشد  Kضريب 
 

 

.ضمن عرض تبريك به مناسبت فارغ التحصيلي شما و آرزوي موفقيت روز افزون ، توجه شما را به نكات ذيل جلب مي نمائيم   

 دانش آموختگان مقاطع فوق تخصصي
در صورت قبولي از بورد فوق تخصصي كه شرط اصلي فارغ الـتـحـصـيـلـي           

مي باشد صدور هرگونه تائيديه تحصيلي در صورت درخواست محل اشتـغـال   
 .امكان پذير خواهد بود 

 پس از اطمينان از ارسال فرم فراغت به آموزش كل از طرف دانشـكـده    
خود ، به نكات زير جهت انجام صحيح مراحل فراغت از تحصيل توجه داشته 

 .باشيد 
پـس از يـك       )  دبيرخانه آموزش كل (   3369798تماس با شماره تلفن 

نياز به مـراجـعـه    ( .  هفته ، جهت اطمينان از  ارسال فرم فراغت به وزارتخانه 
 ) حضوري نمي باشد 

ثـبـت   در مر حله اول جهت    )  الزامي(  دانش آموختگان مشمول طرح 
نيروي انساني  به اداره طرح مـديـريـت امـور         نام براي گذراندن طرح 

دانشگاهي كه مي خواهيد طـرح را در      (  نيروي انساني دانشگاه مورد تقاضا  
 .مراجعه نمايند ) آن محل شروع كنيد 

پس از درخواست تائيديه موقت از مديريت امور انساني دانشگاه مربوطه  
بعد از ارسال فرم فـراغـت   ) روز مهلت مقرر وزارتخانه  15( ، با رعايت 

 .به وزارت ، تائيديه موقت بصورت محرمانه ارسال مي گردد 
دانش آموختگان رشته هاي پروانه دار كه نياز به اخذ شـمـاره نـظـام         

سازمان نظـام  پزشكي دارند  پس از دريافت  معرفي به طرح مي توانند به 
 .مراجعه نمايند پزشكي منطقه مورد نظر 

با توجه به محرمانه بودن فرم 
تائيديه موقت نيازي به مراجعه 

حضوري دانش آموخته به اداره 
دانش آموختگان و دبيرخانه 

.آموزش كل نمي باشد   
 20در صورت انجام مراحل طبق روال فوق ، حداكثر پس از   

 روز براي اطالع از آخرين اقدام انجام يافته با اداره طرح 
 .تماس حاصل نماييد )  منطقه مورد نظر ( 

 
 

 

 

پس از وصول پرونده فراغت از تحصيل دانش آموخـتـه بـه      
اداره فارغ التحصيالن از طرف دانشكده  گواهي موقت پس از 

برابر مقررات  آماده تحويل براي دانش آمـوخـتـه        يك ماه 
 .مي باشد 

نحوه صدور گواهي موقت 
براي دانش آموختگان      

 رشته هاي بدون طرح 

ارائه گواهي براي افرادي : نكته    
كه پايان نامه خود را تحويل نداده اند 

طبق  Kحتي در صورت انجام ضريب 
 .مقررات مقدور نمي باشد 


