فرم اطالعات خدمت /زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عنوان خدمت :آموزش دانشجویان علوم پزشکی
نوع خدمت:

 خدمت به شهروندان ()G2C

شناسه خدمت18042585101 :
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

خدمت به کسب و کار ()G2B

شرح خدمت  :آموزش به دانشجویان پزشکی ورودی  –98علوم آزمایشگاهی ورودی  96و ورودی  -98داشجویان کارشناسی ارشد 98
مدارک مورد نیاز :فایل های بارگزاری شده در سامانه نوید
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

تئوری:آموزش به دانشجویان پزشکی ورودی  8(98ساعت معادل 4ساعت در برنامه درسی) – علوم آزمایشگاهی
ورودی  25 ( 96ساعت معادل  18ساعت در برنامه درسی) و ورودی  30 (98ساعت معادل  25ساعت در برنامه
درسی) -دانشجویان کارشناسی ارشد  100(98ساعت معادل  48ساعت در برنامه درسی)
عملی:علوم آزمایشگاهی ورودی  15 :98ساعت معادل  8ساعت در برنامه درسی -علوم آزمایشگاهی ورودی :96
ده ساعت معادل  8ساعت در برنامه درسی -دانشجویان پزشکی  : 98ده ساعت معادل  8ساعت در برنامه درسی-
دانشجویان کارشناسی ارشد 14 :ساعت حضوری

جزییات خدمت

ساعات ارائه خدمت:

تعداد بار مراجعه حضوری

علوم آزمایشگاهی  :95سه شنبه 15-13
علوم آزمایشگاهی :98شنبه  12-10و دوشنبه 10-8
کارشناسی ارشد  :98دوشنبه  ،12-10یکشنبه 15-12،13-10
پزشکی  :97سه شنبه 12-10
 4بار (کارشناسی ارشد)
مبلغ(مبالغ)

هزینه ارایه خدمت (ریال) به
خدمت گیرندگان

شماره حساب (های) بانکی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

 . . .ندارد

ندارد

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

سامانه نوید

نحوه دسترسی به خدمت

https://fumsnavid.vums.ac.ir/

پست الکترونیک:

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

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

تلفن همراه:

(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 ارائه خدمت)

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

