
 

 رسانی دستگاهجهت ارائه روی پایگاه اطالعخدمت زیر خدمت/ اطالعاتفرم 

 16061014100 : شناسه خدمت   تخصیص مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان:  تعنوان خدمت

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

ر اساس مشمولین قانون فوق پس از اتمام تحصیل باید در دانشگاه مورد تقاضا اقدام به ثبت نام کنند و بعد از بررسی و تایید مدارک نامبردگان ب. : شرح خدمت

نیاز معرفی می گردند و کلیه مراحل از قبیل صدور معرفی نامه و پس از انجام مدت اولویت ثبت نامی و زمان انتظار جهت انجام خدمت فوق به واحدهای مورد 

وسط قانونی طرح صدور گواهی پایان طرح توسط کارشناس مربوطه صورت می پذیرد .صدور گواهی معافیت از طرح یا قسمتی از طرح و تمدید طرح نیز ت

 گردد .کارشناسان مربوطه با توجه به قوانین و مقررات صادر می 

 مدارک مورد نیاز:

ت
ت خدم

جزییا
 

 دقیقه 10جهت صدور گواهی های مربوطه  خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 همه روزه و طبق ساعات رسمی شروع و پایان کار ساعات ارائه خدمت:

 بار3تا  2 حضوری بار مراجعه تعداد

)ریال( به  هزینه ارایه خدمت

 خدمت گیرندگان

 

 شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(

 ندارد ندارد

  

. . .  

ت
نحوه دسترسی به خدم

 

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

    01Jazb/Portal/Default.aspx?dargah=tarh&dd=/6https://tarhreg.behdasht.gov.ir/ApplicationPool   

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

 53330567-071               )پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکی با کلیک روی نماد کاربر را هدایت کند(         :تلفن گویا یا مرکز تماس    

   )پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکی با کلیک روی نماد کاربر را هدایت کند(          تلفن همراه    

 )پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکی با کلیک روی نماد کاربر را هدایت کند(      پیام کوتاه    

 tarhreg.behdasht.gov.irاز طریق سایت       

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

https://tarhreg.behdasht.gov.ir/ApplicationPool6/Jazb/Portal/Default.aspx?dargah=tarh&dd=01


 

 )از دید متقاضی خدمت(نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 

 فرایند ثبت نام  و شروع به کار مشمولین قانون طرح پیراپزشکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت مالی و واحد بودجه دانشگاهتامین اعتبار مالی توسط   

  و دریافت شروع به کارمتقاضی طرح به محل خدمت   صدور معرفی نامه

صدور حکم کارگزینی مشمول 

 طرح 

 جامع طرح ثبت نام مشمولین در سایت
www.tarhreg.behdasht.gov.ir 

و تایید ثبت نام بررسی مدارک ارسالی مشمولین توسط مسئول طرح  

 برقراری تماس با مشمولین و ثبت در سامانه

 دانشگاهبه  احدهای تابعهونامه اعالم نیاز نیرو از بیمارستان ها و  ارسال

 انتخاب ازبین متقاضیان طرح بر اساس اولویت انتخاب و صف انتظار
 


