
 بسمه تعالي

  

صدور دانشنامه صرفا براي فارغ التحصيالني امکان پذير است که تعهدات آموزش رايگان خود را به پايان 

اند، در غير اين صورت تعهدات آموزش رايگان براساس سهميه قبولي محاسبه و قابل خريد خواهد بود.  رسانيده

براي مقاطع ديگر قابل  ،يک مقطع )درصورت محاسبهباشد طرح نيروي انساني جزء تعهدات آموزش رايگان مي

 محاسبه نيست(.

 توجه :

فقط يک بار به دانش آموخته تحويل مي گردد و صدور مجدد آن مستلزم طي مراحل  دانشنامه و ريز نمرات ممهور شده *

 قانوني مي باشد.

درصورتي که نام و نام خانوادگي تغيير کرده باشد مي بايست تصوير شناسنامه به تاييد يکي از دفاتر رسمي رسيده و ارسال  *

  گردد. 

 *** مراحل درخواست دانشنامه و ريز نمرات ***

 

 graduate@larums.ac.irارسال فايل اسکن شده مدارک ذيل به نشاني الکترونيکي  مرحله اول :

با  و توضيحات( )ابتدا کليه صفحات اسکن، سپس به شکل يک فايل شناسنامه )صفحه اول، دوم -1

 (باشد  PDF فرمت

 کارت ملي )پشت و روي کارت( - 2

  )با حفظ شئونات اسالمي( زمينه سفيد رنگي  3*4عکس  -3

 طرح يا معافيت از طرح پايان - 4

هاي علوم پزشکي کشور  تسويه حساب با صندوق رفاه )دريافت اين مجوز از واحد صندوق رفاه کليه دانشگاه - 5

 باشد( ها الزامي مي امکان پذير بوده و براي تمامي رشته

mailto:graduate@larums.ac.ir


   تومان به حساب خزانه داري کل به شماره  0111به مبلغ  تمبر حق فيش بانکي -6

  IR541011114110111410110142  شباي

)اسکن رسيد پرداخت   ها، از طريق خودپرداز، همراه بانک و اينترنت بانک قابل پرداخت در کليه شعب بانک

 الکترونيک يا ماشين نويسي روي فيش هاي بانکي الزامي است(

 تذکر:

 .الزاماً بايد براي هر مقطع تحصيلي فيش حق تمبر جداگانه تهيه شود 

 کارت پايان/معافيت خدمت سربازي - 7 

  گواهي کار )ارائه حکم کارگزيني داراي سنوات، فرم گواهي کار از کارگزيني محل خدمت، استعالم از اداره بيمه( - 4
  

 نمونه فرم گواهي کار: )اين فرم بدون تاريخ و شماره نامه فاقد اعتبار است(

 شيراز پزشکيمدير محترم اداره کل امور آموزشي دانشگاه علوم  

 

  باسالم

 

آقاي ...................................... از تاريخ ..../  احتراماً بدينوسيله به استحضار مي رساند سرکار خانم / جناب

 مشغول به کار بوده اند بصورت تمام وقت / پاره وقت و با کسر بيمه / ماليات در اين سازمان ..../..../.... ..../.... لغايت

  

 رياست کارگزيني واحد

  گواهي کار در زمان اشتغال فرد به تحصيل در مقاطع تحصيالت تکميلي جزء خدمات آموزش رايگان مقطع

 قبلي ، قابل احتساب نيست.

   تذکر:

 گواهي کار ارائه شده بايد شامل موارد زير باشد:

 .از سازمان دولتي يا بخش خصوصي معتبر صادر شده باشد 

 

  اصل و داراي تاريخ و شماره در باالي نامه و مهر و امضاء معتبر در پايان آن باشد.گواهي کار بايد 

 



 واهي کار بايد دقيق و به تاريخ روز ...ماه ... سال... باشد.گ 

 

 

 .تاريخ شروع و پايان کار با ذکر نيمه وقت يا تمام وقت بودن اشتغال دانش آموخته قيد گردد 

 

 ار پزشک يا مسئول فني آزمايشگاه باشد مهر و امضاي او بايد به تاييد در صورتي که صادر کننده گواهي ک

شبکه بهداشت و درمان يا معاونت درمان دانشگاه يا نظام پزشکي برسد. گواهي کار ميتواند توسط سازمان 

 تامين اجتماعي صادر شده باشد که اين مورد بايد مدت بيمه و محل قرارداد ذکر گردد. 

* .يدئمطالعه نما5و 4در صفحات توضيحات تکميلي  

 

 

 اصل گواهي موقت تحصيلي)چنانچه قبال دريافت  نموده اند( – 4 

شده مقطع قبلي)درصورتي که مقطع قبلي برابر اصل ارائه تصوير دانشنامه و مجوز تحويل مدارک تحصيلي  -01

 دانشگاهي داشته ايد(

 باشند مي مجوز دوره قبلي و دانشنامه ارائه هاي ناپيوسته ملزم به کليه دانش آموختگان دوره 

 

مي بايست درخواست  اند يا بخشي از آن را انجام داده ندارند افرادي که سابقه کارفيش بانکي خريد تعهدات ) -00

خريد تعهدات آموزش رايگان را به همراه مدت کار انجام شده به اين امور ارسال نماييد. پس از دريافت مدارک متعاقبا 

 محاسبه شده جهت واريز به متقاضي اعالم مي گردد.مبلغ 

 /نهضت سوادآموزي برابر مدت تحصيل -نهادها–رزمندگان -پذيرقته شدگان سهميه منطقه يک/آزاد/شاهد

 خود متعهد خدمت در هر منطقه از کشور مي باشند.

 

  تحصيل متعهد خدمت ومناطق محروم به ميزان دو برابر مدت  3و2پذيرفته شدگان سهميه منطقه اي ، مناطق

مي باشند که يک برابر آن را به علت استفاده از سهميه منطقه اي مي بايست حتما در منطقه مورد پذيرش 

 انجام دهند.

  آموختگان عضو نيروهاي مسلح گواهي بالمانع بودن تحويل مدرک به دانش -02



 عضو نيروهاي  و )داراي سند محضري(متعهدين به سازمانها  بورسيه، آموختگان صدور دانشنامه جهت دانش

ا... ( مبني بر  صرفا با ارائه تائيديه باالترين مقام آن ارگان )رئيس دانشگاه علوم پزشکي ارتش، بقية ،مسلح

 باشد. آموختگي، مجاز مي بالمانع بودن دريافت مدرک دانش

  سامانه براي متقاضي ارسال از طريق همين   شده و پيام الزم  ساعت کارشناسي 72مدارک ارسال شده طي

هاي گذاشته شده توجه الزم را  گردد. ضروري است متقاضيان، نسبت به مشاهده و اقدام در خصوص پيام مي

 مبذول نمايند.

 

 

 

 :انواع گواهي ها

 

 گواهي هاي بخش دولتي

 

مورد قبول واقع شود که الف( استفاده از احکام کار گزيني در بخش دولتي، در صورتي مي تواند به عنوان گواهي کار 

 سابقه خدمت )سنوات( در آن ذکر شده باشد.

ب( تاريخ مورد محاسبه جهت گواهي کار تاريخ اجراي حکم مي باشد و اگر بعد از آن دانش آموخته تا زمان صدور 

 مجوز به کار اشتغال داشته است، مي بايست براي زمان بعد آن تا زمان صدورر مجوز گواهي ارائه نمايد .

ج( گواهي کار اعضاء رسمي نيروهاي مسلح) سپاه ، ارتش، نيروي انتظامي و...( با قيد تاريخ عضويت رسمي با تاکيد بر 

و ارائه مدرک به دانش آموخته بالمانع مي باشد. در صورت  اينکه نامبرده کليه تعهدات خود را انجام داده و صدور

نتظامي و...(يا عام به سازمان ذيربط، ارائه گواهي پايان تعهدات داشتن تعهد خاص ) ارتش ،استانداري،سپاه،نيروي ا

تحويل اصل دانشنامه  "مربوط به آن سازمان و يا گواهي لغو تعهد الزامي است و حتما در گواهي کارشان قيدگردد

 ."بالمانع است تحصيلي به فرد متقاضي
 

 گواهي هاي بخش خصوصي

 

صادره از سازمان تامين اجتماعي در مورد تحت پوشش بيمه بودن فرد در  الف( عالوه بر گواهي کار معتبر ، گواهي

 مدت اشتغال به کار يا ارائه دفترچه بيمه و يا گواهي کسر ماليات از دانش آموخته دريافت گردد.

به هر دليلي تحت پوشش بيمه قرار نگرفته باشد، جهت  ، رب( در صورتي که دانش آموخته در مدت اشتغال به کا

تحويل مدرک خود الزم است تصوير اطالعيه ثبت شرکت يا موسسه خصوصي محل خدمت خود که در روزنامه  مجوز

 `رسمي کشور درج گرديده باشد را بعنوان گواهي کار ارائه نمايد.

 

 



 نحوه محاسبه گواهي کار

التحصيلي مي باشد و گواهي الف( تاريخ قابل احتساب براي انجام تعهدات کليه دانش آموختگان به بعد از تاريخ فارغ 

 اين  تاريخ براي آن مقطع محاسبه نمي باشد. کار ، قبل از

 

ب( در صورت که مدت اشتغال دانش آموخته به صورت تمام وقت باشد، کل آن محاسبه مي شود و نيمه وقت باشد ، 

 نصف مدت کار کرد مورد قبول مي باشد.

اوت به صورت تمام وقت به کار اشتغال داشته باشد) تداخل زماني ( ج( در صورتي که فرد در يک زمان در دو محل متف

 يکي از آنها به عنوان گواهي کار مورد قبول مي باشد.

 

 نحوه محاسبه مدت طرح نيروي انساني :
  

 رح نيروي انساني به عنوان گواهي کار، جهت آن مقطع و يا مقاطع قبلي قابل محاسبه مي باشد.طدت م

 

 

 مدت سربازي به عنوان گواهي کار: نحوه محاسبه طول

جهت صدورمجوز تحويل مدرک تحصيلي براي آقايان، بايد تصوير دو طرف کارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت 

اخذ گردد. مدت خدمت سربازي برطبق مدت ذکر شده درکارت پايان خدمت است. درصورتي که تاريخ آن بعد از 

م تعهدات آموزش رايگان قابل محاسبه مي باشد. در صورتي که مدتي از خدمت فراغت از تحصيل باشد، به عنوان انجا

سربازي قبل از تاريخ فراغت از تحصيل باشد و مدتي بعد از آن باشد، مدت قابل محاسبه انجام تعهدات ، مدت زمان 

 خدمت بعد از اتمام تاريخ فراغت از تحصيل مي باشد.

  اطالعات سهميه اي متقاضيان:

  شاهد و رزمندگان بايد يک برابر مدت تحصيل، گواهي کار ارائه نمايند. آموختگان منطقه يک،  دانش الف:

 دانش آموختگان منطقه دو و سه بايد دو برابر مدت تحصيل، گواهي کار ارائه دهند. ب:

طرح نيروي انساني دانش آموختگاني که گواهي کار الزم را ندارند در صورت داشتن پايان طرح يا معافيت از  :0تبصره 

 توانند تعهدات خود را خريداري نمايند. مي

دانش آموختگان مناطق دو و سه در صورتي که متقاضي خريد تعهدات باشند بايستي نامه عدم نياز به  :2تبصره 

 خدمت در منطقه دو وسه را ارائه نمايند.

 



 مرحله دوم: ارسال مدارک از طريق پست   

نشاني پست الکترونيکي و پس از سه روزکاري مدارک مذکور را  شده بهمدارک اسکن  پس از ارسال دانش آموختگان

باالتر از بيمارستان امام رضا  –شهرجديد بزرگراه دکتردادمان  - الرستان –: فارس  نشاني  از طريق پست پيشتاز به

 پست نمايند. 74304-45634کدپستي :    –)ع( دانشکده پرستاري حضرت زينب )س( الر 

       امور فارغ التحصيالن مقاطع کارشناسي پيوسته و ناپيوسته رشته ها ي دانشکده پرستاري/بهداشت*

 272داخلي      52245114:   شماره تماس سرکار خانم دبستان

 

 ارسال مدارک به متقاضي :سوممرحله 

، فرآيند از طريق پست الکترونيکي يا  ومدارک  ارسالباشد. هرگونه نقص در  مي هفته 3مدت زمان تحويل مدارک به متقاضيان طي  *

 صدور دانشنامه را متوقف خواهد کرد.

 هاي گذاشته شده از طرف کارشناسان، توجه الزم را مبذول نمايند. ضروري است متقاضيان، نسبت به مشاهده و اقدام در خصوص پيام *

  گردد. آموخته تحويل مي نمرات و مجوز تحويل مدارک نيز صادر و به دانشهمزمان با صدور دانشنامه، ريز  *

 از پرس کردن دانشنامه پيش از دريافت مهر بالمانع ترجمه وزارتخانه، جداً خودداري نمائيد. *

 صدور مدرک مورد تقاضا، پس از دريافت پاکت پستي ارسال شده از سوي متقاضي امکان پذير بوده  *

 توانند از طريق سايت اداره پست و با استفاده از بارکد مرسوله پستي، مراسالت خود را رهگيري نماييد. ميمتقاضيان  *

  

 تذکر:

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

متقاضي و بازگشت آن به مبدا، ارسال مجدد آن منوط به پرداخت هزينه مضاعف حق پست پيشين صورت عدم تحويل محموله از طرف 

 )محل کار، منزل و ...( و بازه زماني تحويل مدرک، دقت نمائيد( باشد. )لطفا در انتخاب آدرس پستي دقيق مي

 قابل توجه متقاضيان مکاتبات بين المللي

، ملزم به ارائه کپي از کليه صفحات 02فرم شماره  المللي عالوه بر تکميلالزم به ذکر است متقاضيان مکاتبات بين 

 تواند به دو روش پستي و يا ايميل باشند. ارسال مدارک مي مي 6*4پاسپورت، کپي مجوز دانشنامه و يک قطعه عکس 

graduate@larums.ac.ir.شهرجديد بزرگراه  -الرستان–فارس  )آدرس پستي:   صورت پذيرد

http://amoozesh.sums.ac.ir/gallery/edu/forms/form12.rar
mailto:graduate@larums.ac.ir
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-45634کدپستي :   –باالتر از بيمارستان امام رضا )ع( دانشکده پرستاري حضرت زينب )س( الر –دکتردادمان 

  جهت دريافت فرم به سايت معاونت آموزشي مراجعه فرمائيد.()پست نمايند. 74304

  

 


