
  ١٦٠٣١٠١٤٠٠٠شناسه خدمت: -٢ توزیع الکترونيکی پزشکان و صدور گواهی مربوطه   : عنوان خدمت

   

  معاونت تامين و توزیع نيروی انسانی –انسانی   نام دستگاه اجرایی: اداره کل منابع   

  نام دستگاه مادر: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  )G٢Cخدمت به شهروندان (       نوع خدمت

  )G٢Bخدمت به کسب و کار(    

  )G٢Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی(     

  تصدی گری       ماهيت خدمت

  استانی       سطح خدمت

  کسب و کار              آموزش     رویداد مرتبط با:

تقاضای گيرنده        نحوه آغاز خدمت
      خدمت

  رخداد رویدادی مشخص   فرارسيدن زمانی مشخص   

  فارغ التحصيلی فرد سایر:

مدارک الزم برای 
  انجام خدمت

  اعالم فراغت از تحصيل دانشجویان رشته پزشکی از دانشگاه محل فراغت از تحصيل

قوانين و مقررات 
  باالدستی

  ماده تعریف شده در قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان ١٧بر اساس 

نحوه  -٦
دسترسی به 

  خدمت

     ر صورت الکترونيکی بودن:در وبگاه دآدرس دقيق و مستقيم خدمت 

/adminstration.kums.ac.ir-https://vc  

/http://tarhreg.behdasht.gov.ir  

http://tims.behdasht.gov.ir/StartPage.aspx تایيد فراغت از تحصيل  

صورت الکترونيکی بودن نام سامانه مربوط به خدمت در 
  همه یا بخشی از آن:

http://hris.behdasht.gov.ir  

  رسانه ارتباطی خدمت  نوع ارائه  مراحل خدمت

در مرحله اطالع 
  رسانی خدمت

  الکترونيکی     

   

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)     

http://tarhreg.behdasht.gov.ir/  

در مرحله درخواست 
  خدمت

  الکترونيکی     

   

  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه     

   

  درمرحله ارائه خدمت
  الکترونيکی     

   

  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)     

  استعالم الکترونيکی  فيلدهای موردتبادل  های دیگرنام سامانه 



ارتباط  -٧
خدمت با 

سایر 
سامانه 

ها 
(بانکهای 

اطالعاتی) 
در 

  دستگاه

   

   
  برخط

online  

ای دسته
)Batch(  

استعالم غير 
  الکترونيکی

   

  پورتال سما

   

فيلدهای مشخصات سجلی و تحصيلی و آدرس و 
  تلفن

         

ارتباط خدمت -٨
با سایر 

دستگاههای 
  دیگر

فيلدهای       
  موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 
پرداخت 

  هزینه)

استعالم 
  الکترونيکی

اگر استعالم غيرالکترونيکی 
  است، استعالم توسط:

  برخط

online  

ای دسته
)Batch(  

مرکز خدمات 
آموزشی جهت 

دریافت اطالعات 
  فراغت از تحصيل

مشخصات    
سجلی و 

تحصيلی و 
  آدرس و تلفن

      
   

   

دانشگاه های علوم 
پزشکی جهت 
  ارسال اطالعات

 مشخصات   
سجلی و 

تحصيلی و 
  آدرس و تلفن

      
   

   

عناوین  -٩
فرایندهای 

  خدمت

   

   

   

   

   

  آماده سازی دوره جهت ثبت نام پزشکان

  ثبت نام توسط پزشکان

  بررسی و تائيد اطالعات دریافت شده

  تقسيم و توزیع نيروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ,و اعالم اسامی

 


