
 رسانی دستگاهرسانی خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعفرم اطالع

 (16061014100شناسه خدمت:) (ن قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکانتخصیص مشمولیعنوان خدمت:)

 (G2Gهای دولتی)خدمت به دیگردستگاه                (G2B) خدمت به کسب و کار              (   G2Cخدمت به شهروندان )       نوع خدمت:

 در رشته های اجباری و مازاد بر نیاز وزارت متبوعصدور معرفینامه مشموالن قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان شرح خدمت: 

 مدارک شناسایی مدارک مورد نیاز:

ت
ت خدم

جزییا
 

متوسططم مططدت زمططان ارایططه 

 خدمت:

 کمتر از یک روز کاری می باشد. مدت زمان بهبعد از فرا رسیدن نوبت متقاضی نیاز 

 بصورت غیر حضوری و در ساعات اداری ساعات ارائه خدمت:

 نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد. تعداد بار مراجعه حضوری

هزینه ارایطه خطدمت)ریا ( بطه 

 خدمت گیرندگان

 

 شماره حساب)های( بانکی مبلغ)مبالغ(

  

  

  

ی 
نحوه دسترس

ت
به خدم

 

 (     پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکی با کلیک روی نماد کاربر را هدایت کنداینترنتی )     

 (             آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضیپست الکترونیک: )     

      (   شماره مرکز تماس یا تلفن گویا با کلیک روی نماد نمایش داده شوددر صورت وجود ارائه تلفن گویا یا مرکز تماس: )      

 ( پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراهتلفن همراه: )    

 (    شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی نماد نمایش داده شودپیام کوتاه: )     

 ( لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمتدفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات: )    

 tarhreg.behdasht.gov.irبه آدرس : از طریق سامانه نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

  (از دید متقاضی خدمتنمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت )

 

 

 



 جزئیات فرم اطالع رسانی خدمت بدین شرح است: 

 ابالغ شده است. 1عنوانی که پس از مراحل تصویب در پیوست شماره  عنوان خدمت:

 ابالغ نموده است. 1شناسه یکتایی که سازمان اداری و استخدامی در پیوست شماره  شناسه خدمت:

 با توجه به شناسنامه خدمت نوع خدمت:

 با توجه به شناسنامه خدمت و توضیح بیشتری در مورد شرایم الزم افراد متقاضی خدمت در صورت نیاز شرح خدمت:

 با توجه به شناسنامه خدمت مدارک مورد نیاز:

 با توجه به شناسنامه خدمت متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 کند.با توجه به زمانی که دستگاه بصورت حضوری ارائه خدمت می  ساعات ارائه خدمت:

 با توجه به شناسنامه خدمت تعداد بار مراجعه حضوری:

با توجه با آخرین هزینه مصوب در مراجط  ییصطالح درش شطده و همیشطه  هزینه ارایه خدمت)ریال( به خدمت گیرندگان:

 بروزرسانی شود.

این قسمت اطالع رسانی شود، در در صورتیکه خدمت در بستر هر یک از موارد مشخص شده ارائه می نحوه دسترسی به خدمت:

 گردد. 

 

 معرفی نماد نماد

 

 شود.نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می

 

های کاربردی تلفن همراه؛ با کلیک روی این نماد شطهروند فایطل نصطب برنامطه کطاربردی را نماد ارائه خدمت تحت برنامه

 کند.دریافت می

 

نماد ارائه خدمت با پست الکترونیک؛ با کلیک روی این نماد شهروند آدرس پست الکترونیک مربوط به خدمت را مشاهده 

 کند.می

 

نماد ارائه خدمت در بستر تلفن گویا یا مرکز تماس؛ در صورت کلیک روی این نماد شطماره مرکطز تمطاس یطا تلفطن گویطا 

 نمایش داده شود.

 
 نماد ارائه خدمت در بستر سامانه پیامکی؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره سامانه پیامکی نمایش داده شود.

 

نماد ارائه خدمت در دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پستی؛ در صورت کلیک شهروند روی این نماد آدرس تمامی دفاتر ارائه 

 ای جدید نمایش داده شود.کننده خدمت در صفحه

 

 .باشدنموداری که از دید متقاضی خدمت گردش کار را مشخص نموده و راهنمای وی می نمودار مراحل دریافت خدمت:

 


