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  پيام آوران بهداشت نام خدمت

 به دستگاه  دولتی             به موسسات و مراکز خصوصی          به شهروندان  نوع خدمت

 آدرس محل خدمت
 آوران امور طرح و پیام – انسانی منابع مدیریت - منابع و مدیریت توسعه معاونت فیزیکی

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

 توضيح مختصر خدمت

 جذب پیام آوران بهداشت 

  جذب و ثبت نام نیروهاي متقاضی پیام آوري و بکارگیري آنها در مراکز و بیمارستانها

 مراحل گردش کار

 و مدت زمان هر مرحله

)بر اساس جدول 

 مربوطه(

 

جهت دریافت برگ اعزام به خدمت جهت تکمیل مدارك مورد نیاز  01+مراجعه اولیه فرد به پلیس  

تایید ثبت نام متقاضی  - (tarhreg.behdasht.gov.irورود به سامانه پیام آموران بهداشت )–

روز قبل از تاریخ اعزام و در صورت  01اعالم نتایج  –به منزله اعالم نیاز نامبرده در سامانه مذکور 

 زام به آموزشی بعد ازآن مراجعه به دانشگاه  جهت ارائه خدمات پیام آوري اع –تائید پیام آوري 

  

 پیوست  * مستندات مورد نياز

 دستورالعمل سازماندهی امور مشمولین مامور به دستگاه هاي غیر نظامی  قوانين و مقررات

متوسط زمان ارائه 

 **خدمت 
 یك ساعت 

استعالم های مورد نياز 

 خدمت
 سپاه امام صادق )ع( -وزارتخانهاستعالم  از 

  هزینه دریافت خدمت

مسئول پاسخگوی 

 خدمت
  مسئول پیام آور بهداشت کارشناس 

 نحوه ارتباط
  سامانه  –تلفنی  –حضوري 

 222داخلی  شماره تماس: 

 

 ها و ... دستگاه* مستندات: مانند فرم ها، فرمت هاي تهیه نامه و درخواست خدمت، مدارك الزم، استعالم از سایر 

 خدمت پاسخ دریافت تا خدمت درخواست بین زمانی فاصله متوسط** 

 

 

 

 

 

 



 

 جدول تعيين مراحل گردش کار ارائه زیرخدمت

 

  پيام آوران بهداشت  عنوان خدمت

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول انجام 

 دهنده

پست سازمانی 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 * انجام

 واحد زمان

)ساعت، روز، 

)... 

0 
ارجاع به پاراف برگ معرفینامه جهت 

 رئیس محل خدمت 
 دقیقه  02 رئیس کارگزینی  کارگزینی 

2 
معاونت بهداشتی  مراجعه به معاونت درمان،

  جهت تعیین محل خدمت 
 درمان بهداشتی 

 معاونت درمان 

  معاونت بهداشتی 
  دقیقه  02

  دقیقه  2     دبیرخانه   خانه واحد مربوطه معراجعه به دبیر 3

4 
مراجعه به کارشناس پیام آوران بهداشت 

 جهت صدور ابالغ و معرفی به گزینش 
 واحد پیام آوري

کارشناس پیام 

 آوران بهداشت 
  دقیقه  21

       

       

      

      

      

      

      

      

 

 بعد * فاصله زمانی بین پایان هر مرحله و آغاز مرحله

 

 


