
 

 دانشنامه و ريز نمرات مقطع كارشناسي ارشد  صدور مدارك مورد نياز جهت        

 

 كپي گواهي انجام يا معافيت از طرح نيروي انساني  -1

ورت در ص آقاي كابلي)شماره تلفن  گواهي تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان علوم پزشكي -2

 (024-33017210نياز 

 يا معافيت از انجام خدمت وظيفه عمومي ) آقايان(كپي كارت پايان خدمت  -3

 مقطع قبل و مجوز و ريز نمرات اصل و كپي دانشنامه -4

اصل گواهي انجام كار در داخل كشور جهت لغو تعهد آموزش رايگان كه بيان كننده تاريخ شروع و  -5

  .باشد رخاتمه كار همچنين تمام وقت و يا نيمه وقت بودن كا

 كپي كارت ملي -6

  3*4دو قطعه عكس  -7

   IR 540100004001000901001082حساب ه ريال به شمار   000/10فيش بانكي به مبلغ  -8

 فيش بانكي به مبلغ ميزان تهيه درخوست كتبي به معاونت آموزشي دانشگاه جهت خريد تعهدات و -9

)شماره شبا  4001033101002667شماره حساب مقصد نزد بانک مركزي شده به تعهدات محاسبه 

خريد  تقاضايصورت  در ( IR420100004001033101002667حساب مقصد نزد بانک مركزي 

  تعهدات

در صورت عدم حضور شخص ذينفع داشتن وكالت نامه محضري با كارت شناسايي معتبر از طرف  -10

 نمرات الزامي ميباشد.وكيل جهت دريافت دانشنامه و ريز 

  024-33018642                  هاي با شماره تلفن دانشگاه هماهنگي با واحد تحصيالت تكميلي -11

                                                                                                    33018643-024 

                                                                                                     33018644-024 

كد  -ستاد مركزي دانشگاه –پرديس دانشگاه علوم پزشكي  -بلوار استاد ثبوتي -زنجانآدرس:           

  024-33018624فكس  – 4513983153پستي 

 



 

 

 پزشكي ي تخصصو گواهينامه  هت صدور دانشنامهمدارك مورد نياز ج    

 كپي گواهي انجام يا معافيت از طرح نيروي انساني ) مربوط به دوره دكتراي عمومي ( -1

ورت در صاره تلفن آقاي كابلي )شم گواهي تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان علوم پزشكي -2

 (024-33017210نياز 

 (:kگواهي اتمام تعهدات تخصصي ) ضريب  كپي -3

 kكپي گواهي انجام كار از دانشگاه محل انجام تعهدات ضريب  -4

 دكتراي عموميو مجوز اصل و كپي دانشنامه  -5

 كپي پروانه دائم پزشكي -6

 كپي كارت پايان خدمت نظام وظيفه ) آقايان( -7

 كپي كارت ملي -8

 3*4دو قطعه عكس  - 9

   IR 540100004001000901001082ريال به شماره حساب    000/10فيش بانكي به مبلغ  -10

 درخواست كتبي صدور دانشنامه تخصصي يا گواهينامه تخصصي به معاون آموزشي دانشگاه -11

در صورت عدم حضور شخص ذينفع داشتن وكالت نامه محضري با كارت شناسايي معتبر از طرف  -12

 دانشنامه و ريز نمرات الزامي ميباشد. وكيل جهت دريافت

     024-33018642                     با شماره تلفن هماهنگي با واحد تحصيالت تكميلي دانشگاه -12

                                                                                                   33018643-024  

                                                                                                    33018644-024   

د پستي ك -ستاد مركزي دانشگاه –پرديس دانشگاه علوم پزشكي  -بلوار استاد ثبوتي -زنجانآدرس:  

  024-33018624فكس  – 4513983153

 

  



 


