
 مراحل صدور گواهی موقت

با توجه به اینکه دانش آموخته قبل از انجام تعهدات )عام وخاص( مشمول دریافت دانشنامه و ریزنمرات نخواهد بود و از 

سوی دیگر نیاز به ارائه مدرک جهت ارائه به واحدها و سازمانها جهت اشتغال به کار دارد لذا پس از اعالم فراغت از 

آموختگان به وزارت بهداشت ، فارغ التحصیالن رشته های معاف از طرح و یا انجام طرح که مشمول خدمت تحصیل دانش 

نظام وظیفه نباشند، مجاز به اخذ گواهی موقت تحصیلی خواهند بود و یا کسانی که طرح و سربازی خود را انجام داده اند، 

 مجاز به اخذ گواهی موقت خواهند بود.

جهت متعهدین خاص در خصوص کارکنانی که بصورت شیفت در گردش کاری یا مرخصی  صدور گواهینامه موقت -1

استحقاقی بدون حقوق استفاده می نمایند، با ارائه نامه دانشگاه محل تعهد مبنی بر عدم استفاده از مأموریت 

 آموزشی و یا عدم سپردن سند محضری مربوطه بال مانع است.

ر ایرانی خالف مقررات می باشد زیرا گواهینامه موقت غیر قابل ترجمه صدور گواهینامه موقت برای اتباع غی -2

 است.

 سال می باشد. 5اعتبار گواهینامه برای کلیه دانش آموختگان از زمان صدور به مدت  -3

سال قابل تمدید است. اصل گواهی موقت به هنگام دریافت 2اعتبار گواهینامه موقت فقط برای یک بار و به مدت  -4

 بایست مسترد گردد.دانشنامه می 

 توجه:

  زمان صدور گواهی بعد از روشن شدن وضعیت طرح )پایان یا معافیت( بوده و تا زمان دریافت دانشنامه معتبر می

 می باشد.قابل ارائه در کلیه نهادهای سراسر کشور و غیر قابل ترجمه وباشد.ضمنا این گواهی ارزشمند بوده، 

  ضمنا گواهی موقت فقط برای مقاطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای عمومی )علوم

 آزمایشگاهی ، پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی( صادر می گردد. 

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                          

 

 



                                                                                                                                                     

 مدارک الزم جهت صدور گواهی موقت 

 صفحات شناسنامه  تمام کپی .1

 پشت وروکپی  کارت ملی  .2

 دو قطعه عکس پشت نویسی شده  .3

 کپی کارت پایان خدمت برای آقایان  .4

 کپی گواهی پایان طرح برای رشته های که طرح اجباری دارند.  .5

 IR- 540100004001000901001082 ریال )هزارتومن( به شماره شبا11111واریز مبلغ  .6

 تسویه حساب نهایی یا آخرین وضعیت بدهی های صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع .7

 درخواست دانش آموخته در خصوص صدور گواهی از مدیریت امور اموزشی  .8

 

 

 نحوه ارسال مدارک :   

پس از سه روزکاری  نمایند . به نشانی : پست الکترونیکی ذیل ارسالاسکن نموده و  را  مدارک فوق  دانش آموختگان ابتدا

باالتر از –شهرجدید بزرگراه دکتردادمان   -الرستان –نشانی : فارس   ر را از طریق پست پیشتاز بهفوق مدارک کلیه  

 پست نمایند. 81547-93659کدپستی :   –بیمارستان امام رضا )ع( دانشکده پرستاری حضرت زینب )س( الر 

  graduate@larums.ac.irنشانی پست الکترونیکی:

کارشناس امور فارغ التحصیالن رشته های پیوسته وناپیوسته دانشکده های بهداشت وپرستاری سرکار خانم دبستان  *

 080داخلی  30013229شماره تماس: 

 

گردد. لذا در صورت هزينه آن طبق تعرفه اداره پست، در مقصد دريافت میآموختگی از طريق پست پيشتاز ارسال و کليه مدارک دانش    *

باشد. )لطفا عدم تحويل محموله از طرف متقاضی و بازگشت آن به مبدا، ارسال مجدد آن منوط به پرداخت هزينه مضاعف حق پست پيشين می

 ک، دقت نمائيد()محل کار، منزل و ...( و بازه زمانی تحويل مدر در انتخاب آدرس پستی دقيق
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