
 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اطالع رسانی خدمتفرم 

 

 تقسیم و توزیع نیروهای پزشک مشمول قانون طرح نام خدمت

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

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

                                                          http://tarhreg.behdasht.gov.ir الکترونیکی
http://fph.bpums.ac.ir/Fa/Dynpages-2897.htm 

 توضیح مختصر خدمت
فرآیند ثبت نام و توزیع پزشکان در شهرستانهای استان بنا به نیاز شهرستانها  و امتیاز کسب شده 

 به صورت غیر حضوری از طریق سایت دانشگاه

 مراحل گردش کار

 و مدت زمان هر مرحله

 

  http://tahreg.behdasht.gov.irثبت نام در سامانه -1

 گرفتن تائیدیه از سازمان مربوطه جهت خدمت در استان -2

مراجعه به سایت پزشک خانواده به آدرس  -3

2897.htm-http://fph.bpums.ac.ir/Fa/Dynpages 
 تکمیل فرم ثبت نام و بار گذاری مدارک -4

 ثبت نام و مشاهده نتیجهمراجعه مجدد به سایت پس از مهلت  -5

 مراجعه به محل خدمت و شروع بکار -6

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

  قوانین و مقررات

متوسط زمان ارائه 

 **خدمت 

 دقیقه 11تا  5بین 

استعالم های مورد نیاز 

 خدمت
 

 فاقد هزینه هزینه دریافت خدمت

پاسخگوی مسئول 

 خدمت
 خانم بارگاهی

 نحوه ارتباط
 33326 757 تلفن

 225داخلی 

 

 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** 

http://tarhreg.behdasht.gov.ir/
http://fph.bpums.ac.ir/
http://fph.bpums.ac.ir/Fa/Dynpages-2897.htm
http://fph.bpums.ac.ir/Fa/Dynpages-2897.htm


 

 ارائه زیرخدمتجدول تعیین مراحل گردش کار 

 

 تقسیم و توزیع نیروهای پزشک مشمول قانون طرح عنوان خدمت

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول 

 انجام دهنده

پست 

سازمانی 

 انجام دهنده

مدت 

زمان 

 * انجام

 واحد زمان

 )ساعت، روز، ...(

1 
ثبت نام در سامانه 

http://tarhreg.behdasht.gov.ir 
 دقیقه  31  متقاضی

2 
گرفتن تائیدیه از سازمان مربوطه جهت خدمت در 

 استان                                     
 روز 4الی 3  وزارت بهداشت

3 
 مراجعه به سایت پزشک خانواده به آدرس

-http://fph.bpums.ac.ir/Fa/Dynpages
2897.hlm 

    متقاضی

 دقیقه 31  متقاضی تکمیل فرم ثبت نام و بارگذاری مدارک 4

5 
مراجعه مجدد به سایت پس از اتمام مهلت ثبت 

 نام و مشاهده نتیجه
 دقیقه 5  متقاضی

 دقیقه 21  واحد طرح تشکیل پرونده و صدور معرفی نامه 6

      

      

      

      

      

      

 

 بین پایان هر مرحله و آغاز مرحله بعد* فاصله زمانی 

http://fph.bpums.ac.ir/Fa/Dynpages-2897.hlm
http://fph.bpums.ac.ir/Fa/Dynpages-2897.hlm

