
 رسانی دستگاهجهت ارائه روی پایگاه اطالعخدمت خدمت/زیر اطالعاتفرم 

 00140104011 شناسه خدمت تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه علوم پزشکی :عنوان خدمت

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G2B) خدمت به کسب و کار    (           G2Cخدمت به شهروندان )          : نوع خدمت

مجموعه نرم افزار تحت وب کشوری جهت ثبت نام پزشکان مشمول قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان و تقسیم عادالنه و معرفی آنان به واحد های زیر : شرح خدمت

 دانشگاه

 اعالم فراغت التحصیل دانشجویان رشته پزشکی از دانشگاه محل فراغت از تحصیل -3شناسنامه  -2کارت ملی-1 مدارک مورد نیاز:

ت
ت خدم

جزییا
 

 یکبار درسال خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 متغیر ساعات ارائه خدمت:

  حضوری بار مراجعه تعداد

هزینه ارایه خدمت)ریال( به 

 خدمت گیرندگان

 

 شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(

  ندارد

  

. . .  

ت
نحوه دسترسی به خدم

 

 اینترنتی    

http://avab.behdasht.gov.ir/specialist/ 

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

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

  رائه خدمت(ا)لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     

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

 http://vcdmr.medsab.ac.ir/

 VC.dmr@medsab.ac.ir    :پست الکترونیک    

    تلفن گویا یا مرکز تماس:  05144011064                 

http://tarhreg.behdasht.gov.ir/
http://tarhreg.behdasht.gov.ir/
http://hrm.sums.ac.ir/index.php/units/tarh/farayand.html
http://avab.behdasht.gov.ir/specialist


 نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

 )از دید متقاضی خدمت(نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 
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ادا مکاتبه با واحدهای محیطی 

جهت اخ  نیازمندی مراکز 
درمانی به مت ص 

اعالم ن رمدیران بیمارستانی 
و تعیی  نیازمندیهای 

شهرستان
جمع آوری شکایات مردمی

تهیه  زار  و نامه از 
مجمو  ن رات مدیران و 

شکایات مردمی

بررسی  زارشهای دریافتی 
از واحدها و مطابقت با 
ا العات موجود

آیا  زارشها با ا االعت 
نرم افزار آواب هم 
خوانی دارد

تهیه  زار  تحلیلی و عیت 
نیروهای مت ص  و مورد نیاز 

بررسی و تحلیل  زار  
دریافتی و تعیی  نو  
ت ص  و تعداد مورد نیاز

آیا آمار مورد تایید 
است 

بر شت جهت ا ال  
ا العات

تهیه فهرست نیازمندیهای
پزشکان مت ص  

بر زاری جلسه با ح ور 
معاونی  و ر ی  دانشگاه 
جهت تصمیم  یری نهایی

تدوی  فهرست نهایی نیازمندی
نیروهای مت ص  

انجام بازدیدهای ن ارتی
از مراکز و تهیه  زار  

ثبت اعالم نیاز به نیروهای
مت ص  در سامانه آواب 

 

 


