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معاونت آموزشی

۰۸:۰۱

جناب آقای دکتر رحیمی

مشاور محترم معاون آموزشی در امور تخصصی وفوق تخصصی

سرکارخانم دکتر مصطفوی

مدیر محترم امور آموزشی دانشگاه

جناب آقای دکتر مینائیان

معاون محترم مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه

با سالم و احترام 

     در راستای تکریم ارباب رجوع و کاهش مراجعات به اداره خدمات آموزشی در خصوص پیگیری فرآیند فراغت از تحصیل و نیزحذف مراجعات 

به اداره دانش آموختگان به دلیل  ماهیت محرمانه بودن  این فرآیند پس از وصول به آن اداره و همچنین سهولت پیگیری فرآیند دانش 

آموختگی توسط دانش آموخته ، خواهشمند است دستور فرمائید به کلیه دانشجویانی که فرآیند تسویه حساب و تکمیل مدارک دانش آموختگی 

را به پایان رسانده اند و از نظر آن مدیریت محترم ، منبعد دانش آموخته خطاب می گردند ، پس از حصول اطمینان از تکمیل مدارک و اتمام 

فرآیند دانش آموختگی اعالم فرمایند،  با مراجعه به آدرس زیر در جستجوگر:  google chrome  وپس از وارد نمودن کدملی ، از مراحل  

    http://medicalportl.behdasht.gov.ir/medicalportal/TG.aspx :فراغت از تحصیل خود به شرح زیر آگاهی یابند

 -فرم فراغت از تحصیل شما تاکنون توسط دانشگاه محل تحصیل ارسال نشده است لطفا از طریق دانشگاه پیگیری شود.

-در حال انتظار تایید معاون آموزشی دانشگاه .

-در حال انتظار تایید کارشناس اداره دانش آموختگان وزارت بهداشت لطفا ظرف ٧٢ ساعت آینده مجددا کد ملی چک شود.

- فرم فراغت از تحصیل شما تایید شده و اطالعات شما در صورت ارتباط به اداره طرح / سازمان نظام پزشکی ارسال شده است.

شایان ذکر است کارشناسان آن  مدیریت  با  بررسی شاخه پیگیری  نامه های فراغت از تحصیل  هر یک از  دانش آموختگان و مشاهده عنوان 

http://medicalportl.behdasht.gov.ir/medicalportal/TG.aspx
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معاونت آموزشی

۰۸:۰۱

« پرونده ناقص است یا اشکال دارد » میتوانند فرآیند را اصالح و یا تکمیل نموده و یا با مشاهده عنوان« تکمیل فراغت از تحصیل » که 

توسط اداره دانش آموختگان درج گردیده ،  به این اطمینان دست یابندکه پرونده از نظر اداره دانش آموختگان مورد  بررسی  قرار گرفته ،  

فرآیند دانش آموختگی به اتمام رسیده و به وزارت متبوع ارسال شده و دانش آموخته را جهت ورود به سامانه فوق الذکر هدایت نمایند. در این 

مرحله همچنین این امکان برای دانش آموخته ذکور مشمول خدمت سربازی وجود دارد تا با مراجعه به دبیرخانه حوزه معاونت آموزشی نسبت به 

اخذ معرفی نامه مربوط به حوزه نظام وظیفه اقدام نموده و مراحل بعدی در این زمینه را پیگیری نمایند.

مجددا یادآور می شود ترتیبی اتخاذ فرمائید با توجه به ماهیت فرآیند دانش آموختگی و لزوم رفع نواقص و تکمیل پرونده توسط 

ادارات خدمات آموزشی (عمومی- تحصیالت تکمیلی- تخصصی و فوق تخصصی) و امکان پیگیری فرآیند به صورت الکترونیکی 

ازارجاع دانشجویان به اداره دانش آموختگان اجتناب گردد.


