
 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اطالع رسانی خدمتفرم 

 

 صدور گواهی معافیت از طرح نام خدمت

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

 آدرس محل خدمت
 و پیام آورامور طرح  - انسانی منابع مدیریت - منابع و مدیریت توسعه معاونت فیزیکی

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

 توضیح مختصر خدمت
دانشگاه می بایست جهت فارغالتحصیالن دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و فارغ التحصیالن دانشگاه 

 آزاد اسالمی در صورتی که مشمول معافیت از طرح می باشند گواهی معافیت از طرح صادر نماید.

 کارمراحل گردش 

 و مدت زمان هر مرحله

 

 ثبت نام متقاضیان طرح در سامانه معافیت از طرح پس از تائید فراغت از تحصیل -1

 مراجعه به دفتر طرح نیروی انسانی -2

 بررسی مدارک مربوطه توسط دفتر طرح -3

در صورتی که متقاضی فار غ التحصیل دانشگاه بوشهر یا دانشگاه های آزاد کشور باشد  -4

 متقاضی با اصل مدارک گواهی معافیت از طرح صادر می گردد.ضمن تطبیق مدارک 

 تشکیل پرونده و بایگانی مدارک -5

 گواهی پایان خدمت جهت آقایان -عکس -کپی شناسنامه و کارت ملی و شناسنامه همسر  * مستندات مورد نیاز

  قوانین و مقررات

متوسط زمان ارائه 

 **خدمت 

 دقیقه 33

استعالم های مورد نیاز 

 خدمت
 

  هزینه دریافت خدمت

مسئول پاسخگوی 

 خدمت
 خانم بارگاهی

 نحوه ارتباط
 33323 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** 



 

 جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیرخدمت

 

 صدور گواهی معافیت از طرح عنوان خدمت

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول 

 انجام دهنده

پست سازمانی 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 * انجام

 واحد زمان

 )ساعت، روز، ...(

1 
ثبت نام متقاضیان طرح در سامانه معافیت از 

 فراغت از تحصیلطرح پس از تائید 
 دقیقه 33  متقاضی

 واحد طرح مراجعه به دفتر طرح نیروی انسانی 2

کارشناس 

جذب و 

استخدام و 

 طرح

 دقیقه 

 واحد طرح بررسی مدارک مربوطه توسط دفتر طرح 3

کارشناس 

جذب و 

استخدام و 

 طرح

 دقیقه 13الی  5

4 

در صورتی که متقاضی فارغ التحصیل دانشگاه 

دانشگاه های آزاد کشور باشد ضمن بوشهر یا 

تطبیق مدارک متقاضی با اصل مدارک گواهی 

 معافیت از طرح صادر می گردد.

 واحد طرح

کارشناس 

جذب و 

استخدام و 

 طرح

 دقیقه 23

 واحد طرح تشکیل پرونده و بایگانی مدارک 5

کارشناس 

جذب و 

استخدام و 

 طرح

 دقیقه 13

      

      

      

      

 

 فاصله زمانی بین پایان هر مرحله و آغاز مرحله بعد* 


