
 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اطالع رسانی خدمتفرم 

 

 غیر پزشک() توزیع غیر حضوری مشمولین قانون طرح نام خدمت

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

 آدرس محل خدمت
 وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی فیزیکی

 http://www.hris.behdasht.gov.ir الکترونیکی

 توضیح مختصر خدمت
فرایند ثبت نام و توزیع متقاضیان گذراندن دوره طرح در شهرستانهای استان بنا به نیاز شهرستانها و 

 امتیازهای کسب شده بصورت غیرحضوری

 مراحل گردش کار

 و مدت زمان هر مرحله

 

                الذکر فوق آدرس و سایت به مراجعه

                        مدارک بارگذاری و نام ثبت فرم تکمیل

       نتیجه مشاهده و ثبتنام مهلت از پس سایت به مجدد مراجعه

 دانشگاه به اصل برابر مدارک پست 

 خدمت محل جانمایی

 ابالغ صدور

  بکار شروع و خدمت محل به مراجعه

 احراز هویت و مدارک الزم جهت کسب امتیاز مدارک جهت  * مستندات مورد نیاز

 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان قوانین و مقررات

متوسط زمان ارائه 

 **خدمت 

 ساعت 27تا  84

استعالم های مورد نیاز 

 خدمت

استعالم فارغ التحصیلی و صدور کد طرح جهت اطمینان از فارغ التحصیلی فرد توسط معاونت 

 توسعه

 صفر خدمت هزینه دریافت

مسئول پاسخگوی 

 خدمت
 معاونت بهداشتی

 غیر حضوری /سایت با کد رهگیری و یا تلفن نحوه ارتباط

 

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

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



 

 جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیرخدمت

 

 غیر پزشک() توزیع غیر حضوری مشمولین قانون طرح عنوان خدمت

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول 

 انجام دهنده

پست سازمانی 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 انجام *

 واحد زمان

 )ساعت، روز، ...(

 دقیقه 5  متقاضی مراجعه به سایت و آدرس فوق الذکر 

 دقیقه 5  متقاضی تکمیل فرم ثبت نام و بارگذاری مدارک 

 
نام  مراجعه مجدد به سایت پس از مهلت ثبت

 و مشاهده نتیجه
 دقیقه 5  متقاضی

 دقیقه 03  متقاضی پست مدارک برابر اصل به دانشگاه 

 جانمایی محل خدمت 
معاونت 

 بهداشتی
 دقیقه 5 

 دقیقه 55  معاونت توسعه صدور ابالغ 

    متقاضی مراجعه به محل خدمت و شروع بکار 

      

      

      

      

      

 

 * فاصله زمانی بین پایان هر مرحله و آغاز مرحله بعد


