
 بسم تعالی

گان رشته اهی زپشکی، پیرازپشکی و پیام صدور گ  " خدمت سطح توافقنامه واهی شروع طرح، اپیان طرح و معافیت از طرح دانش آموخت
 "آوران بهداشت

 مقدمه.1

گان رشته اهی زپشکی، پیرازپشکی و پیام آوران بهداشتصدور گ منظور از  سترسی د  واهی شروع طرح، اپیان طرح و معافیت از طرح دانش آموخت
گاه اهی علوم زپشکی و سازمان اهی مرتبط هب  خدمت، معافیت، ساماهن رشد و صدور معرفی انمه اهی شروع هب خدمت، اپیان ادارات طرح کلیه دانش

.. روع و اپیان خدمت ومختلف مثل رشته تحصیلی، اتریخ ش  . همچنین ردیافت گزارش اهی دوره ای رب حسب شاخص اهیکمیسیون موارد خاص 
گان رشته اهی زپشکی، پیرازپشکی و پیام آوران صدور گ زری خدمت اهی . میباشد واهی شروع طرح، اپیان طرح و معافیت از طرح دانش آموخت

 هب شرح زری است: بهداشت

 ... گاه اهی علوم زپشکی سراسر کشور   قسیم و توزیع نیرواهی زپکش رد سطح دانش

 کان   صدور گواهی وضعیت خدمت )اپیان طرح( رد توزیع زپش

  کانصدور م   عرفی انمه رد توزیع زپش

 صدور گواهی معافیت  



 آردسربای دسترسی هب بسته گردش کار و.... خدمت از طریق  
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 .هدف2

 . یل اجرای توافقنامه سطح خدمت تسهیل رد اراهئ خدمات و کاهش زمان انجام فرآیند ربای کلیه زری خدمات می باشدالکی از دی 

گاه اهی علوم زپشکی و سازمان اهی مربوطهگروه هدف   میباشد. کلیه کارشناسان ادارات طرح دانش

 مسئولیت.3

 اشدرد وزارت بهداشت و نیروی انسانی رد واحداهی ذریبط میب آاقی دکتر فتحی زاده ئیس اداره طرح جنابرمسئولیت این خدمت  

گاه اجرایی تعهدات متقابل خدمت.4   گیرنده و دست

کلف هستند  انجام دهند. tarhreg.behdasht.gov.irاز طریق  خود را مدارک متقاضیان این خدمت م

 رپداختها و .هزینه اه5

 این خدمت افقد هزینه میباشد
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 .دوره عملکرد6

 و تحن امضای مقام مسئول دانشکده علوم زپشکی مراهغ اعتبار دارد. 1398این توافق انمه سطح خدمت ات اپیان سال 

 . خاتمه توافق انمه7

 رد مراحل ثبت انم و ارسال مدارک  مسئولیت رب عهده شخص میباشد.وجود مشکل   صورتیکه رد 

 

 

 


