
 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خدمت مشخصاتفرم 
 

 صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  نام خدمت

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

  ترکیبی             حضوری            الکترونیکی  نوع ارائه خدمت

 آدرس محل خدمت

 الکترونیکی

 )آدرس سامانه(
Tarhreg.behdasht.gov.ir 

  فیزیکی

 )واحد مربوطه(
 مدیریت منابع انسانی دانشگاه

 صدور معافیت از طرح جهت فارغ التحصیالن رشته های اجباری در صورت واجد شرایط بودن مطابق قانون توضیح مختصر خدمت

 )شناسنامه،کارت ملی،کارت پایان خدمت جهت آقایان و ...( مدارک شناسایی متقاضیان  * مستندات مورد نیاز

 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان قوانین و مقررات

 کمتر از یک روز کاری متوسط زمان ارائه خدمت **

 خدمات الکترونیک دولت یکپارچهسامانه  استعالم های مورد نیاز خدمت

 _ هزینه دریافت خدمت

 دانشگاه مدیریت منابع انسانی مسئول پاسخگوی خدمت

 Tarhreg.behdasht.gov.ir از طریق سامانه )تلفن، آدرس و ...( نحوه ارتباط

 عدم مراجعه یبه مراجعه حضور ازیتعداد بار ن

 متقاضیان پیامک داده می شود.کلیه اقدامات از طریق سامانه فوق صورت می پذیرد و از طریق سامانه نیز به  علت مراجعه حضوری

 قابلیت های سامانه

        بارگزاری مدارک و مستندات 

 زمان صدور پاسخ نییو تع یکیالکترون دیارائه رس   

 درخواست رشیمنحصر به فرد در لحظه پذ یریکد رهگ یکیارائه الکترون  

 خدمتمراحل گردش کار  یکیالکترون یریرهگ  

 با ارباب رجوع در مراحل مختلف انجام خدمت یکیتعامل الکترون  

 یکیبه صورت الکترون رخدمتیارائه پاسخ ز 

 رخدمتیدر مورد ز یکینظر ارباب رجوع به صورت الکترون افتیدر 

 متوسط زمان ارائه خدمت و...( )مانند: یکیالکترون رخدمتیمتنوع از ز یلیتحل یگزارش ها هیته 

 یدر صورت لزوم به مراجعه حضور ازیزمان،محل و مدارک مورد ن یاطالع رسان 

 رخدمتیاز مراحل انجام ز یانجام تعداد یالزام به حضور ارباب رجوع برا 

 

 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 مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  عنوان خدمت

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول انجام 

 دهنده

کارشناس 

 مسئول
 شماره تماس

مدت 

زمان 

 انجام *

 واحد زمان

)ساعت، روز، 

)... 

 مدیریت منابع انسانی دانشگاه ثبت نام در سایت ثبت نام طرح 1
خانم 

 بارگاهی
07733322081 _ _ 

2 
 قرارگیری در نوبت بکارگیری

 جهت بررسی مدارک
 مدیریت منابع انسانی دانشگاه

خانم 

 بارگاهی
 روز 1 07733322081

 مدیریت منابع انسانی دانشگاه صدور معافیت از طرح 3
خانم 

 بارگاهی
 ساعت  1 07733322081

   
 

   

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 * فاصله زمانی بین پایان هر مرحله و آغاز مرحله بعد
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انيپا  


