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معاون محترم آموزشی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی ...

 با سالم و احترام

           با توجه به ضرورت مدیریت تحویل مدارک  تحصیلی دانشآموختگان دانشگاهها ودانشکدههای علوم پزشکی از 

جنبههای تسهیل و تسریع در کار متقاضیان دریافت مدارک تحصیلی، وجوه دریافتی از متقاضیان به منظور تسویه  تعهدات 

قابل خریداری و همچنین تجمیع اطالعات الزم جهت صدور مدارک تحصیلی، سامانه " تحویل مدارک تحصیلی 

دانشآموختگان " با آدرس  https://eg.behdasht.gov.ir  (ویژه کاربران دانشگاهی) و 

https://egc.behdasht.gov.ir  (ویژه متقاضیان دریافت مدارک تحصیلی) بصورت مرکزی در معاونت آموزشی وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی و راه اندازی گردیده است.

     دانش آموختگان گروه پزشکی از این پس جهت دریافت مدرک تحصیلی خود الزم است در سامانه فوق الذکر ثبت نام و 

نسبت به ثبت درخواست دریافت مدارک تحصیلی اقدام نمایند. این سامانه به پورتال دانش آموختگان از طریق وب سرویس 

طراحی شده مرتبط می باشد. نظر به اینکه اطالعات دانش آموختگان قدیمی ( قبل از سال ٨٨) از پورتال دانش آموختگان 

قابل احصاء نمی باشد، فرایند تکمیل اطالعات توسط متقاضی بصورت خود اظهاری و تایید و تکمیل توسط دانشگاه محل 

تحصیل دانشآموخته پیش بینی گردیده است. طبق فرایند پیش بینی شده متقاضی دریافت مدارک در سامانه مرکزی ثبت نام 

نموده و دانشگاههای محل تحصیل درخواست را رؤیت و رسیدگی خواهند نمود. با شروع فعالیت این سامانه وب سرویسهای 

مورد نیاز با سایر سامانهها نیز طراحی خواهد گردید. 

      در این سامانه مبالغ قابل پرداخت براساس مصوبات تعیین و ثبت شده است و براساس اطالعات ثبت شده بصورت 

اتوماتیک محاسبه خواهد شد. سامانه واجد درگاه پرداخت الکترونیک به منظور دریافت وجوه تعهدات قابل خرید آموزش رایگان 

از دانش آموختگان می باشد که مطابق مصوبات مالی به حساب متمرکز خزانه واریز میشود. دانشگاهها و دانشکدههای علوم 

پزشکی میتوانند ضمن عقد قرارداد با اداره پست استان مربوطه نسبت به اخذ هزینه پست و آماده سازی مرسوالت از طریق 

درگاه الکترونیک دانشگاه/ دانشکده و تنظیم آن  درسامانه اقدام نمایند.

https://eg.behdasht.gov.ir/


۵٠٠/۶۳۶٧/د

ندارد

١۳۹۹/١٢/٢٧

معاونت آموزشی
جهش تولید

مقام معظم رهبری

   شهرک قدس : خیابان سیماي ایران ، بین فالمك و زرافشان ، ستاد مركزي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی
   تلفن :                                              ۸۸۳۶۳۵۶۰-۸۰ نمابر : ۸۸۳۶۳۹۸۳

http://dme.behdasht.gov.ir                              :صفحه الكترونیكی معاونت آموزشی   
http://www.behdasht.gov.ir          صفحه الكترونیكی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی   

١٧:٢٠

     با عنایت به اخذ مدارک از متقاضیان و اخذ تائیدیههای مورد نیاز از سایر سامانه ها و اداره دانش آموختگان مرکز خدمات 

آموزشی در این سامانه، لزومی به تکمیل و ثبت اطالعات در سامانه مجوز تحویل مدارک نمیباشد و کار آن متوقف اعالم 

میگردد.

      امید است با همکاری و همراهی کلیه دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و حوزههای ستادی وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی این سامانه در کشور مستقر و اطالعات دانشآموختگان گروه پزشکی برای ارائه سرویسهای مورد نیاز تجمیع 

گردد.

رونوشت: جناب آقای دکتر حق دوست معاون محترم آموزشی جهت استحضار


