
   معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع -دانشگاه علوم پزشکی گیالن  نام سازمان یا اداره
   خدمت طرح الیحه انجامتوزیع نیروي انسانی جهت  عنوان خدمت

نشانی 
  جغرافیایی

  معاونت توسعه مدیریت و منابع، مدیریت- خیابان پرستار-رشت
  نیروي انسانی، امور طرح و الیحه

نشانی پست 
  الکترونیک

 

نشانی وب 
  سایت

vices/ir.ac.gums.www  

 شماره تلفن 
  گویاثابت و

  0131-3226061-4        236داخلی 

نشانی پست 
  صوتی

  

  
  
  
  

آدرس و نحوه 
دسترسی مردم 

براي دریافت 
  خدمات

  

واحدارائه 
کننده 
  خدمات

  امور طرح الیحه

ط دستگاه ارائه ارتبا
دهنده خدمت با 

سایردستگاهها 
درجهت انجام 

  خدمت

  

فهرست مدارك 
الزم جهت دریافت 

  خدمت

   3×4دو قطعه عکس -2اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی -1
 اصل کارت پایان -4برگ تسویه حساب براي فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد -3

  خدمت یا معافیت براي آقایان

ز فرمهاي مورد نیا
  براي انجام خدمت

   فرم پایان طرح-5 فرم ثبت نام -3فرم تعهدنامه -2فرم معرفی نامه    -1

هزینه هاي مربوط 
به انجام خدمت و 
چگونگی پرداخت 
آن توسط خدمت 

  گیرنده

  

قوانین و مقررات 
مربوط به ارئه 

  خدمت

  قوانین مشمول خدمت پزشکان و پیراپزشکان

   دقیقه30مدت زمان الزم 



جهت انجام خدمت 
  توسط دستگاه
شرح مختصر 

مراحل روش ارائه 
  خدمت

 – اخذ مدارك مـورد نیـاز جهـت ثبـت نـام              –مراجعه فرد فارغ التحصیل به واحد       
تکمیل فرم هاي مربوطه پس از اخذ تائیدیه تحـصیلی از دانـشگاه محـل تحـصیل                 

ود فرد پرونده تکمیلـی بـه معاونـت    پس از تکمیل مدارك، با توجه به درخواست خ      
 محل جغرافیایی خدمت ،     نمودندرمان یا بهداشتی ارسال می شود، پس از تعیین          

معرفینامه جهت شخص صادر و به محل مربوطه اعزام می گردد و در نهایـت پـس             
  .از طی دوره تعهد پایان طرح براي ایشان صادر می گردد

نمودارگردش کار و 
زمانبندي اجراي 

  حلههرمر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 شروع

 بوط به ثبت ناماخذ مدارك مر

 تکمیل فرم هاي ثبت نام و تعهد نامه

اخذ تائیدیه تحصیلی و تکمیل 
 پرونده

ارسال به معاونت درمان و بهداشتی 
 جهت تعیین محل خدمت

صدور معرفی نامه و اعزام به محل 
 خدمت

دوران تعهد صدور پایان پس از طی 
 طرح


