
 عنوان خدمت

 جذب اعضاي هيات علمي علوم پزشکي

 شناسه خدمت

10031028100 

 گروه خدمت

 خدمات آموزش و پژوهش

 مشخصات خدمت

 شرح خدمت

متقاضيان جذب  ثبت درخواست • مدیریت جذب هيات علمي در دانشگاههاي علوم پزشکي كشور •

 ارسال مستندات موردنياز به صورت غير حضوري • اههاي علوم پزشکي كشورهيات علمي در دانشگ

سامان دهي و  • افزایش نظارت بر روندجذب هيات علميدر دانشگاههاي علوم پزشکي كشور •

  برقراري نظم در جذب هيات علمي

 مدارک مورد نیاز

 كارت –و كارت ملي  شناسنامه اصل و كپي –ارسال پرونده یا نامه از دانشگاههاي علوم پزشکي 

  خدمت پایان

 نوع خدمت

 (G2B) خدمت به كسب و كار,(G2C) خدمت به شهروندان,

 ماهیت خدمت

 حاكميتي,

 سطح خدمت

 ملي,



 رویداد خدمت

 آموزش,كسب و كار,سایر,

 نحوه شروع

 تقاضاي گيرنده خدمت,تشخيص دستگاه,

 قوانین و مقررات

  aac.behdasht.gov.ir وب سایت مركز امور هيات علمي به نشاني

UI/Packages/Aphttps://ippapp.behdasht.gov.ir/IPPAppV1C032/Persian_Web

plicants/ApplicantFacultyRegistration.aspx 

 جزئیات خدمت

 متوسط مدت زمان ارائه خدمت

  ماه 6روز الي  45بسته به نوع خدمت 

 ساعات ارائه خدمت

  ساعته 24

 هزینه ارائه خدمت

 نحوه دسترسی به خدمت

الکترونیکی مرحله اطالع رسانی خدمت  

 اینترنتي

 ورود به سایت

 ایمیل

education@behdasht.gov.ir  

http://aac.behdasht.gov.ir/
https://ippapp.behdasht.gov.ir/IPPAppV1C032/Persian_WebUI/Packages/Applicants/ApplicantFacultyRegistration.aspx
https://ippapp.behdasht.gov.ir/IPPAppV1C032/Persian_WebUI/Packages/Applicants/ApplicantFacultyRegistration.aspx
http://aac.behdasht.gov.ir/
mailto:education@behdasht.gov.ir


 توضیحات

81452336_81452266  

الکترونیکی مرحله درخواست خدمت  

 اینترنتي

 ورود به سایت

 ایمیل

education@behdasht.gov.ir 

 توضیحات

 به اطالعيه هاي مندرج در سایت مراجعهدرخواست خدمت به صورت الکترونيکي و از طریق 

aac.behdasht.gov.ir مقدور مي باشد.  

  الکترونيکي ( مرحله توليد خدمت )فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها

 اینترنتي

 ورود به سایت

 اینترانتي

 ورود به اینترانت

 ایميل

education@behdasht.gov.ir 

الکترونيکي مرحله ارائه خدمت  

 اینترنتي

 ورود به سایت

 ایميل

http://aac.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=179&fkeyid=&siteid=179&fkeyid=&siteid=437&pageid=34268
mailto:education@behdasht.gov.ir
http://aac.behdasht.gov.ir/
http://aac.behdasht.gov.ir/
mailto:education@behdasht.gov.ir
http://aac.behdasht.gov.ir/


education@behdasht.gov.ir 

 توضيحات

 مراجعه به اطالعيه هاي مندرج در سایت پيگيري دریافت خدمت به صورت الکترونيکي و از طریق

aac.behdasht.gov.ir مقدور مي باشد.  

 زیر خدمات

  شامل هيچ زیرخدمتي نمي باشد

 توافق نامه سطح خدمت

 مي كاربر اطالعات و مطالعاتي اسناد نکردن افشا و حفاظت محرمانگي، حفظ لزوم به متعهد مجري 

 جبران به موظف مجري شود، وارد خسارتي كاربر به بابت این از هرگاه اینصورت غير در. باشد

د.بو خواهد ناظر تشخيص بنابر وارده خسارت  

.ابالغي هاي العمل دستور اساس بر اطالعات به دسترسي       

. بهداشت وزارت ستاد داده مركز در سامانه هاي داده كليه گرفتن قرار       

 ابالغي هاي كدینگ و ابالغي استانداردهاي اساس بر اطالعات ثبت هاي پروتکل و مکانيزم رعایت     

.پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزارت  
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