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 مقدمه

ن گنجينه و سرمايه علمي و معنوي اين مركز و بالطبع ، بزرگتريسبزواردانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي 

هاي علمي كشور و بزرگداشت حفظ شان و منزلت گنجينه شوند.كشور بزرگ جمهوري اسالمي ايران محسوب مي

  اي بس مهم و خطير به شمار مي رود.و تكريم جايگاه ارزنده آنان وظيفه

در راستاي تحقق اين مهم و احترام به وقت و سرمايه اين عزيزان سامانه ارتباط  سبزوار معاونت آموزشي دانشگاه

مجازي ارائه خدمت به دانش آموختگان را راه اندازي نموده است.اين سامانه با هدف پاسخگويي مستقيم و آسان 

اع مدارك و گواهينامه هاي تحصيلي راه اندازي شده به نيازهاي عمده دانش آموختگان در ارتباط با صدور انو

است.تمامي دانش آموختگان گرانقدر دانشگاه از اين پس با مراجعه به اين سامانه و تكميل مراحل ثبت نام و 

درخواست خود قادر خواهند بود بدون نياز به حضور در دانشگاه از طريق شركت پست جمهوري اسالمي ايران 

 ا دريافت نمايند.مدارك مورد نياز ر

 ارائه الکترونیکی خدمتهدف از 

  طالع از كليه قوانين و آئين نامه هاي آموزشيا. 1

  حذف رفت و آمدهاي غير ضروري و پيشگيري از تحميل هزينه هاي مالي و بروز خطرات جاني  .2

 صرفه جويي در هزينه سفرها و اقامت در شهر سبزوار .3



  امكان اطالع رساني به دانش آموختگان در اسرع وقت به صورت آنالين. 4

 سازي و سرعت بخشيدن براي اطالع رساني به دانش آموختگان . ساده 5

 زیر خدمت های ارائه شده در این خدمت

 يدانش آموختگان دانشكده علوم پزشك يليصدور مدرك تحص 

 يبه دانش آموختگان دانشكده علوم پزشك التيتحص انيموقت پا يگواه صدور 

 يدانشكده علوم پزشك انيدانشجو يليتحص هيدييتا صدور 

 يو دانش آموختگان دانشكده علوم پزشك انيدانشجو زنمراتير ارائه 

 دانش آموختگان دانشكده علوم پزشک ليفراغت از تحص يگواه صدور 

 مسئولیت 

مطابق با آيين نامه و شيوه نامه  واحد دانش آموختگاندانشگاه و آموزشي قوانين و مقررات في مابين معاونت 

 باشد.پزشكي مي وزارت بهداشت، درمان و آموزش

  هزینه ها و پرداخت ها

مي تواند بسته به نوع درخواست و مطابق با آيين نامه دانش آموختگان وزارت بهداشت و درمان پزشكي ين خدمت ا

 باشد.. همچنين هزينه ارسال پستي نيز بر عهده متقاضي ميداراي هزينه باشد

 


