
 

 رسانی دستگاهجهت ارائه روی پایگاه اطالعخدمت زیر خدمت/ اطالعاتفرم 

گواهی موقت پایان تحصیالت دانش آموختگان  دانشجویان صدور   :عنوان خدمت

   علوم پزشکی کشور

 18042582101    : شناسه خدمت

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)           (G2B) کار خدمت به کسب و       (         G2Cخدمت به شهروندان )         : نوع خدمت

 صدور گواهی موقت پایان تحصیالت :  شرح خدمت

 گارت پایان خدمت برای آقایان -فیش خزانه داری کل -تعیین وضعیت صندوق رفاه دانشجویی -پایان یا معافیت طرح نیروی انسانیمدارک مورد نیاز:

ت
ت خدم

جزییا
 

 یک ساعت خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 ساعات اداری تمام روزهای کاری هفته  ساعات ارائه خدمت:

 یک بار حضوری بار مراجعه تعداد

)ریال( به  هزینه ارایه خدمت

 خدمت گیرندگان

 

 شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(

 540100004001000901001082 ریال 10000

  

. . .  

نحوه دسترسی به
 

ت
خدم

 

   (        با کلیک روی نماد کاربر را هدایت کند )پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکی اینترنتی    

 )آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی(                         پست الکترونیک:     

      (            07153316310با کلیک روی نماد نمایش داده شود  وجود ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا)در صورت : تلفن گویا یا مرکز تماس    

 -  )پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه( تلفن همراه    

 -       (نماد نمایش داده شودشماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی ) پیام کوتاه    

 )لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت(خدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر      -

 نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 

 

 

 

 



 فرآیند صدور گواهینامه موقت

 

درخواست و ارائه مدارک 

دانش آموخته جهت صدور 

 گواهینامه موقت

دریافت پرونده دانش آموخته از بایگانی 

 توسط کارشناس

 بررسی پرونده و مدارک متقاضی

آیا مدارک کامل 

 است؟
اطالع به دانشجو جهت 

 رفع نواقص

گواهینامه موقت توسط تهیه پیش نویس 

 کارشناس

 تائید پیش نویس توسط رئیس اداره دانش آموختگان

 صدور گواهینامه موقت

ارجاع به معاون آموزشی جهت تائید 

 مهر و امضا

ثبت شماره در دفتر مربوطه 

و بایگانی نسخه دوم در 

 پرونده آموزشی دانشجو

 خیر

 بلی
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