
 

 خدمت سطح نامه توافق

 ردانش آموختگان خارج از کشو یلیمدارک تحص یابیارزش
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 مقدمه

 دییشوند، عدم تا یم کرده در خارج از کشور با آن مواجه لیتحص انیکه دانشجو ییاز مشکالت و چالش ها یکی

 یقبل از اقدام برا ،یو اپال لیتحص انیاست تا متقاض یاست. لذا ضرور رانیآن ها در ا یلیمدرک تحص یابیو ارزش

وزارت  ایوزارت علوم  رشیمورد پذ یها شگاهدان ستیآنان در ل یدانشگاه انتخاب ایکنند که آ یبررس رشیپذ

در  رایاست ز یرا دارند ضرور رانیکه قصد بازگشت به ا یانیدانشجو یبرا یبررس نی. اریخ ایباشد  یبهداشت م

 نیخورند. بد یبه مشکل برم رانیدر ا لیتحص یفرصت ها افتنیآن ها در  یلیمدارک تحص دییصورت عدم تا

 .دنبا توجه به مقطع خود آگاه باش مدارک یابیارز یو اختصاص یمومع طیاز شرا دانش آموختگان منظور بهتر است

 فاهدا

 خارج از کشور لیفارغ التحص انیدانشجو یلیرد ارزش مدرک تحص ای دییو تا یبررس

 هزینه دوره 

 تواند متغیر باشد.دوره تحصیلی، هزینه میبه  با توجه

 توضیحات

  ستمیس ای و کارکنان دولت نیمراجع نیدر تعامالت ب که باشدیم ندهایاز فرآ یامجموعه رخدمتیز ایخدمت-

 یسبزوار، در تارنما یعلوم پزشک.دانشگاه دهندیم یرو نیانجام درخواست مراجع یارائه کننده خدمت برا یها



و مقررات مربوط  نیکار و قوان جامان ندیبه آن، فرآ یدسترس یبه فهرست خدمات، نحوه یابیخود، امکان دست

 را فراهم نموده است. کیبه خدمات الکترون یابیآدرس دست نیو همچن

 باشدیکاربران به صورت تمام وقت فراهم م یبرا کیخدمات الکترون ستمیبه س یامکان دسترس. 

 یبازرس»مراجعه به بخش  قیاز طر یشما کاربران گرام اتیها و شکادرخواست افتیتارنما مجهز به امکان در نیا 

 باشد.زیر میو تکمیل فرم ثبت شکایات به آدرس  «اتیشکا یدگیو رس

https://www.medsab.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=7363 
 و مرکز 1690 یدرمان یبهداشت اتیبه شکا یدگیو رس ییپاسخگو یتماس با مرکز مل امکان نیبرا عالوه

 .فراهم شده است190شماره تلفن  ایو 1590پزشک خانواده  ییو مرکز پاسخگو1490سالمت  ییپاسخگو

  دانشکده، معاونت  مارستان،ی)مانند ب مربوطه تیوب سا شده هر حوزه، به کیاز خدمات تفک یمندجهت بهرهبه

بخش  ع،یسر یدسترس یمنو ت،یسا یدانشگاه درصفحه اصل کی. فهرست خدمات الکتروندییو ...( مراجعه نما

 خدمت موجود است. زیم

  /دفتر پیشخوان و یا حضوری به این متقاضی دریافت خدمت مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه

 دستگاه ارائه نماید.

  هزینه و نحوه پرداخت خدماتی که دارای هزینه میباشد در وب سایت مربوط به همان خدمت تشریح شده

 است.

 های الزم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس مراجعین گرامی  این تارنما در صورت برقراربودن زیرساخت

 باشد. می

 عالم هرگونه گزارش خطا، شامل خطاهای فنی و غیرفنی با مدیریت آمار و فناوری اطالعات با شماره برای ا

 تماس حاصل نمایید. ITC@medsab.ac.irو یا پست الکترونیک  05144011212تماس 
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