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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي،درماني تهران
پردیس بین الملل -دانشكده پزشكي

فارغ التحصیالن محترم پردیس بین الملل  -دانشکده پزشکي

سالم عليكم
در صورتيكه نمرات كارورزي و پايان نامه شما كامل ميباشد ،خواهشمند است مدارك ذيل را جهت فارغ التحصيلي تهيه و تحويل نماييد.
توجه :موارد شماره  1تا  11مربوط به تمامي دانشجویان اعم از خارجي و ایراني مي باشد .شماره  11دانشجویان خارجي و مووارد
 11تا  11فقط مربوط به دانشجویان ایراني مي باشد.
 .1تسويه حساب از كتابخانه دانشكده پزشكي ( ،لطفاً قبل از مراجعه به كتابخانه جهت مهر و امضاء پايان نامه به معاونت آموزشي پرديس بين
الملل دانشكده پزشكي (طبقه همكف ساختمان اداري ) و سپس تحويل آن به كتابخانه دانشكده پزشكي اقدام نمائيد)
 .1تسويه حساب از كتابخانه مركزي دانشگاه تهران (همراه داشتن كارت دانشجويي الزامي مي باشد)
 .1دو برگ تسويه حساب از امور سرپرستي دانشجويان دانشكده و يك برگ فتوكپي از آن ( فرم صندوق رفاه مكان :بلوار كشاورز -خياباان
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فلسطين جنوبي  -خيابان دمشق  -مظفر شمالي – پالك  )421تسويه از طبقه  3معاونت دانشجوي و فرهنگي ،آخارين مرحلاه رفاتن باه
ساختمان اداره رفاه و تعاون نبش كوچه فر دانش ساختمان 13
يك برگ تسويه از دفتر مركز مطالعات و توسعه خيابان پورسينا  -دانشكده پزشكي ساختان شماره  4طبقه همكف -جنااب آقااي دكتار
افشاري ).
تحويل اصل كارت دانشجويي به كارشناس فارغ التحصيلي
تسويه حساب از كميته انضباطي( خ قدس ابتداي ايتاليا ساختمان معاونت بهداشت طبقه اول)
تكميل فرم عضويت در دفتر دانش آموختگان به آدرس بلوار كشاورز – خيابان دمشق -خيابان شهيد برادران مظفار -سااختمان پارديس-
مديريت آموزش
تسويه حساب از كتابخانه هاي دانشكده پزشكي پرديس بين الملل ( بيمارستان بهارلو – بيمارستان ضيائيان)
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فرم تسویه شهریه تحصیلي ( بلوار كشاورز – خيابان فلسطين جنوبي – خيابان دمشق –مظفر شمالي – پالك  421طبقه  1مديريت
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توسعه منابع و پشتيباني معاونت بين الملل)
 .11مدرك قبولي زبان انگليسي  -كپي برگه دفاع  -كپي صالحيت باليني  -عكس  3قطعه ()3×1
 .11تكميل گواهي فوت و مراجعه به سايت  cme.tums.ac.irو تحويل به كارشناس مربوطه
.11

پاسپورت دانشجویان خارجي

.............................................................................................................................................................................................
 .11دانشجويان كه داراي كارت معافيت سربازي ميباشند كپي كارت مذكور الزامي مي باشد .دانشجویان ایراني
 .14مدرك تحص يلي پيش دانشگاهي (به اطالع مي رساند جهت تهيه به همراه يك بارگ فتاوكپي پايش دانشاگاهي و دياپلا باه اداره پسات
مراجعه نموده و به آدرس دانشكده :تهران -بلوار كشاورز ،خيابان قدس ،خيابان پورسينا ،پالك  4دانشكده پزشكي پرديس بين الملال كاد
پستي  4143463144آموزش دانشكده طبقه همكف ارسال نمائيد) .الزم به ذكر است به دليل طوالني بودن زمان درخواسات تاا تحويال
مدرك به دانشكده خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به انجام آن اقدام گردد .دانشجویان ایراني
 .15يك برگ تسويه حساب از ستاد شاهد و ايثارگر به انضمام فتوكپي آن (مخصوص دانشجويان شاهد و ايثارگر) دانشجویان ایراني
 .11فتوكپي شناسنامه از تمام صفحات حتي صفحه توضيحات دانشجویان ایراني
 پس از تكميل كليه مدارك فوق نسبت به تحويل آن به كارشناس فارغ التحصيلي مراجعه نمائيد.
فارغ التحصيلي پرديس بين الملل  .دانشكده پزشكي
محمد مهدي سعدي

