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معاون محترم آموزشي دانشگاه/دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ......
با سالم
احتراماً ،به استحضارمي رساند در راستای تکریم ارباب رجوع ،كاهش مراجعين به ستاد وزارت بهداشت و
سهولت پيگيری فرم فراغت از تحصيل توسط دانش آموختگان داخل كشو ،ایشان مي توانند با مراجعه به آدرس
ذیل در جستجوگرgooglechrome :
http://medicalPortal.behdasht.gov.ir/medicalportal/TG.aspx
پس از وارد نمودن كد ملي ،از مراحل صدور و تایيد فرم فراغت خود با دریافت پيام های ذیل مطلع شوند :
 فرم فراغت از تحصيل شما تاكنون توسط دانشگاه محل تحصيل ارسال نشده است" لطفا از طریق دانشگاهپيگيری شود"
در حال انتظار تایيد معاون آموزشي دانشگاه "لطفا از طریق دانشگاه پيگيری شود"در حال انتظار تایيد كارشناس اداره دانش آموختگان وزارت بهداشت"،لطفا ظرف  27ساعت آینده مجددا" كدملي چک شود"
 فرم فرافت از تحصيل شما تایيد شده و اطالعات شما در صورت ارتباط به اداره طرح  /سازمان نظام پزشکيارسال شده است.
الزم به ذكر است حد اكثر زمان فرایند (از زمان ارسال فرم توسط دانشگاه محل نحصيل دانش آموختگان تا زمان
تایيد نهایي توسط این مركز و ارسال به دفتر طرح نيروی انساني  27ساعت کاری مي باشد..
خواهشمند است موكدا" اعالم فرمایيد "از اول آبان ماه سال جاری" دانش آموختگان با اداره دانش آموختگان
مركز خدمات آموزشي تماس تلفني نداشته و صرفا" پس از  27ساعت ثبت و تایيد اطالعات خود را در آدرس
فوق كنترل نمایند ( تماس های مکرر تلفني سبب كندی امور مربوطه و تاخير در تایيد اطالعات فوق خواهد شد)
ضمنا پيگيری فرم های فراغت از تحصيل صرفا از طریق كارشناسان ثبت فرم فراغت از تحصيل در دانشگاه ها
صورت خواهد گرفت.
خواهشمند است دستور فرمایيد اطالع رساني مناسب (در سایت دانشگاه و  )...به نحو مقتضي صورت گيرد.
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 تلفن 00686388-08 :

 نمابر 00686306 :

 صفحه الكترونيكي معاونت آموزشي:

http://dme.behdasht.gov.ir

 صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي
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