فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عنوان خدمت :صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و

شناسه خدمت16061014103 :

پیراپزشکان
نوع خدمت:

خدمت به کسب و کار ()G2B

خدمت به شهروندان ()G2C

خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

شرح خدمت  :دانشگاه می بایست جهت فارغ التحصیالن دانشگاه علوم پزشکی فسا و فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی در صورتی که مشمول
معافیت از طرح می باشند گواهی معافیت از طرح صادر نماید.
مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های تحصیلی مشمول طرح اجباری که متقاضی گواهی معافیت می باشد پس از ثبت نام در
سامانه رشد ،مدارک مربوطه را در سامانه بارگذاری می کند .سپس مدارک توسط کارشناسان واحد طرح نیروی انسانی بررسی شده و پس از
استعالم های مورد نیاز از سازمان های مربوطه ،گواهی معافیت درسامانه رشد صادر شده و سپس متقاضی یا نماینده وی با در دست داشتن اصل
مدارک جهت دریافت اصل گواهی معافیت مراجعه می کند.
مدارک مورد نیاز :کپی شناسنامه و کارت ملی و شناسنامه همسر -عکس -گواهی پایان خدمت آقایان -مدارک مربوط به نوع معافیت (مانند:
ایثارگری و(...
متوسط مدت زمان ارایه

 30دقیقه

جزییات خدمت

خدمت:

ساعات ارائه خدمت:

ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

فاقد هزینه

هزینه ارایه خدمت (ریال)

ندارد

به خدمت گیرندگان
...

نحوه دسترسی به خدمت

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

کند)

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

پست الکترونیک:

(آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با

تلفن گویا یا مرکز تماس:
تلفن همراه

متقاضی)

(در صورت وجود ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا با کلیک روی نماد نمایش داده شود)

(پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه)

پیام کوتاه

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

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

(لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان

نحوه دسترسی به شکایت از خدمتhttp://shekayat.fums.ac.ir/ :
نمودار مراحل دریافت خدمت /زیرخدمت (از دید متقاضی خدمت)

ارائه خدمت)

