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 مدارك اوليه مورد نياز
 

  ارسال شده به صورت اتوماسیون اداری() گواهي شروع و پايان دوره از مدير گروه .1

 )مکاتبه با مراکز صورت پذيرفته است (در صورت حضورگواهي کرونا  .2

 هاهای تسويه حساب از بیمارستانفرمبهمراه داشتن  .3

باشد ضروری است از مرکز دريافت کمک هزينه نیز کمک هزينه مجزا ميدستیاراني که مرکز آموزش ايشان از مرکز دريافت 

 تسويه حساب مالي انجام دهند ) در فرم دريافتي از مرکز آموزشي، محل تسويه حساب قید گرديده است. (

ت خود اقدام مراجعه  و نسبت به تعويض کار  10هوشمند نمي باشند الزم است به پلیس +پايان خدمت  دستیارانیکه دارای کارت  .4

 نمايند وتصوير برگه ثبت را ارائه نمايند 

 مهرنظام پزشکي / جهت دستیاراني که مهر يکپارچه از معاونت دانشجوئي دريافت نموده اند . .5

 فتوکپي  صندوق رفاه مقطع قبلي .6

 )دستیاری(کارت دانشجويي  .7

 ( اران فوق تخصصيجهت دستی تايیديه دوره تخصص يا اتمام تعهدات ضريب کا از معاونت درمان ) .8

 صندوق رفاه مقطع قبلي  فرم میزان بدهي .9

 امور دانشجويي دريافت نموده اند. که دفترچه بیمه خدمات درماني ازدفترچه بیمه دستیار و افراد تحت تکفل جهت افرادی  .10

ارشناسان  دانشکده پزشکی با كهمچنين ضروری است با توجه به تعداد زیاد دستياران در شرف فارغ التحصيلی قبل از مراجعه به 

 مربوطه جهت هماهنگی تاریخ مراجعه تماس حاصل فرمایند.

 

 مراحل صدور گزارش فراغت از تحصيل 

 به اتمام رسیدن دوره با توجه به تاريخ مندرج در ابالغ کمک هزينه .1

 ارسال نامه شروع و پايان دوره از گروه آموزشي به معاونت تخصصي و فوق تخصصي .2

 دستیار به آموزش بیمارستان جهت انجام تسويه مالي و آموزشي با مرکز يا مراکز مربوطهمراجعه  .3

 مراجعه به معاونت تخصصي و فوق تخصصي واقع در طبقه دوم دانشکده پزشکي )با در دست داشتن مدارک مربوطه( .4

 دريافت فرم تسويه حساب با واحدهای داخلي دانشکده)معاونت دانشجويي، پژوهشي و...( .5

 ائه فرم تکمیل شده تسويه حساب بیمارستان و دانشکده به کارشناس مربوطهار .6

 مقاله( acceptشروع فرآيند تهیه گزارش فراغت از تحصیل دستیار توسط کارشناس مربوطه )در صورت داشتن  .7

 

 دانشگاه  تسویه حساب با معاونت دانشجویی

 دستیاری کارشناساعالم بدهي يا عدم آن  ازصندوق رفاه  پس از طي مراحل تسويه حساب با اموردانشجوئي و تحويل به  ارائه

 باطي  جهت انجام  تسويه حساب ضمراجعه به کمیته ان

 اطيبضدفتر شورای ان  –طبقه دوم شرقي  -پايین تر از ساختمان دانشکده پزشکي ، ساختمان معاونت دانشجويي ، فرهنگي  محل مراجعه:

 تسويه حساب .   ارائه و کارت دانشجوئي تحويل  جهت مراجعه به واحد صدور کارت دانشجويي  

 پايین تر از ساختمان دانشکده پزشکي ، ساختمان معاونت دانشجويي ، فرهنگي محل مراجعه : 
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 تسویه حساب با معاونت پژوهشی

معاونت ها/ معاونت پژوهشي / منوی  http://fmd.iums.ac.irبه سايت  و اطالع از روند تحويل پايان نامه و ارائه مقاله جهت تسويه

و   هنمای اولد راتوسط استا ها ابتدانامهکلیه پايانضروری است مراجعه نمايید./  معاونت پژوهشي /فرمها و آيین نامه / آيین نامه ها

مرکزی   ساختمان کتابخانهبه  پايان نامهارائه ی دانشکده پزشکي) واقع در طبقه سوم( به ترتیب تايید گردد. سپس هاامور پايان نامه

 انجام گردد. اتاق نمايه سازی -طبقه اول  -در انتهای مجموعه پرديس دانشگاه

توانند مقاله خود را ارائه ننموده اند مي  acceptدر مورد دستیاران اتمام دوره که مقاله جهت اعالم فراغت از تحصیل:   acceptارائه 

ه از تحصیل بنسبت به تسويه حساب از مراکز ومعاونتهای مختلف اقدام نمايند. بديهي است تسويه حساب نهايي و اعالم فراغت 

 affiliationه يا مقاله که در طي دوره دستیاری اکسپت گرديده و منتج از پايان نام مقاله  acceptمنوط به ارائه  اداره آموزش دانشگاه

 . خواهد بوددانشگاه ايران باشد 

 مقاله را به معاون پژوهشي گروه ارائه نموده و پس از تايید توسط معاون پژوهشي  acceptجهت انجام اين  فرايند دستیار مي بايست 

از سوی معاون به معاون آموزشي دانشکده  مراتب  و پس از بررسي و تايید به معاون پژوهشي دانشکده ارسال مربوطه  گروه ، 

 گردد.میارجاع  پژوهشي

 

توانند نسبت به تسويه حساب مقاله خود را ارائه ننموده اند مي  acceptدر مورد دستیاران اتمام دوره که تاکید مي گردد 

به اداره آموزش  اعالم فراغت از تحصيلاز مراکز و معاونتهای مختلف اقدام نمايند. بديهي است تسويه حساب نهايي و 

 مقاله و   acceptدانشگاه  منوط به ارائه 

  .تایج دانشنامه انجام می پذیردپس از اعالم ن فقط در یک نوبت  فراغت از تحصيل اعالم

 

 و جهت صدور دانشنامه  دانشگاه علوم پزشکی ایران از پذیرش حضوری دانش آموختگان اداره فارغ التحصيلینظر به اینکه 

 می باشد و كليه فرایند ها از طریق سامانه الکترونيکیمعذور هرگونه گواهی 

 eg.iums.ac.ir  دسامانه ذیل ثبت نام گرد لذا ضروری است در دانش آموختگان انجام می پذیرد 
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