بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ًام دستگاُ اجرایی :مرکس سنجش آموزش پسشکی
ًام دستگاُ هادر:وزارت بهداشت درمان و آموزش پسشکی

 -4هطخػات خذهت

ضرح خذهت

ًَع خذهت

 -5جسییات خذهت

هاّیت خذهت
سغح خذهت
رٍیذاد هرتثظ تا:
ًحَُ آؿاز خذهت
هذارک الزم ترای اًجام
خذهت

تَاتر
ّسیٌِ ارایِ خذهت(ریال) تِ
خذهت گیرًذگاى

ثجت ًبم ایٌتشًتی آصهَى ّبی ػلَم پضضىی وِ ضبهل آصهَى پزیشش دستیبسی تخػػی پضضىی ٍ دستیبس فَق
تخػػی ،آصهَى دوتشای تخػػی ،ph.Dآصهَى وبسضٌبسی اسضذ 6،هشتجِ آصهَى صثبى اًگلیسی ػوَهی
(، )MHLEآصهَى دوتشای تخػػی داسٍسبصی،آصهَى اسصضیبثی داًص آهَختگبى داسٍسبصی خبسج،آصهَى پزیشش
دستیبس دًذاًپضضىی،آصهَى خبیبثی فبسؽ التحػیالى دًذاًپضضىی خبسج 2،هشتجِ آصهَى ػلَم پبیِ پضضىی،
دًذاًپضضىی ٍ داسٍسبصی 2،هشتجِ آصهَى پیص وبسٍسصی پضضىی،آصهَى داًطٌبهِ (ثَسد) فَق تخػػی ثبلیٌی
هی ثبضذ.
ایي فشآیٌذ دس ساستبی اّذاف دٍلت الىتشًٍیه ٍ تىشین اسثبة سخَع ثب ّذف خلَگیشی اص هشاخؼبت غیش ضشٍسی
داٍطلجبى ٍ سَْلت ثجت ًبم ثشای آًْب غَست هی پزیشد.

خذهت تِ ضْرًٍذاى ()G2C

ًَع هخاعثیي

 -3ارائِ دٌّذُ
خذهت

 -1ػٌَاى خذهت:
ثبت نام الکترونیکی آزمون های علوم پسشکی

 -2ضٌاسِ خذهت 18041026000 :

هتقاضیاى ثثت ًام در آزهَى ّای هرکس سٌجص
آهَزش پسضکی

حاکویتی
هلی
هَزش
فرارسیذى زهاًی هطخع
کلیِ هذارک هرتثظ تِ ثثت ًام ّر آزهَى ًظیر هذارک فارؽ التحػیلی هقغغ قثل،فیص ٍاریسی هثلؾ تؼییي ضذُ
ترای ثثت ًام،ػکس داٍعلة ٍ هذارک هرتَط تِ اتوام دٍرُ عرح در غَرت لسٍم،اسکي کارت هلی ٍ
ضٌاسٌاهِ،هؼرفی ًاهِ هرکس خذهات آهَزضی ترای اتثاع خارج از کطَر ٍ فارؽ التحػیالى خارج از کطَر

یکثار ترای ّر آزهَى در سال ٍ ترخی از آزهَى ّا ًظیر  MHLEتیص از یک تار در سال
هثلؾ(هثالؾ)
لیست هثلؾ ّر آزهَى پیَست
گردیذ.

ضوارُ حساب (ّای) تاًکی
2173319015000

پرداخت تػَرت الکترًٍیک

ً -6حَُ دسترسی
تِ خذهت

...

ًام ساهاًِ هرتَط تِ خذهت در غَرت الکترًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی از آى:
مراحل خدمت

نوع ارائه

http://www.sanjeshp.ir
رساًِ ارتثاعی خذهت

 -9ػٌاٍیي فرایٌذّای خذهت

درهرحلِ ارائِ
خذهت

در هرحلِ
درخَاست
خذهت

در هرحلِ
اعالع
رساًی
خذهت
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14

الکترًٍیکی

ایٌترًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
http://www.sanjeshp.ir

الکترًٍیکی

ایٌترًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

الکترًٍیکی

ایٌترًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکترًٍیک
پیام کَتاُ

دسیبفت اطالػیِ ّبی هشثَط ثِ صهبى ثجت ًبم اص دثیشخبًِ تخػػی هشثَطِ
دسج اطالػیِ ّبی هشثَط ثِ ضشایط ٍ ضَاثط ٍ صهبى ثجت ًبم آصهَى دس سبیت هشوض سٌدص
دسیبفت دفتشچِ ساٌّوبی ثجت ًبم ضبهل ضَاثط،ضشایط ٍ هذاسن هَسد ًیبص آصهَى ّبی ػلَم پضضىی اص دثیشخبًِ ّبی تخػػی هشثَطِ
دسج دفتشچِ ساٌّوبی ثجت ًبم دس سبیت هشوض ثِ آدسس http://www.sanjeshp.ir
ثِ سٍص سسبًی ًشم افضاس ثجت ًبم ثش اسبس ضَاثط ٍ ضشایط دفتشچِ ساٌّوبی ثجت ًبم
فؼبل سبصی ًشم افضاس ثجت ًبم دس سبیت هشوض سٌدص دس صهبى تؼییي ضذُ
هشاحل ثجت ًبم داٍطلت ثػَست الىتشًٍیىی ثب طی هشاحل ٍاسیض الىتشیىی ٍخِ،دسیبفت وذ پشداخت،تىویل فشم ثجت ًبم،اسسبل اسىي
هذاسن هَسد ًیبص ٍ تبییذ ٍ دسیبفت وذ سّگیشی اختػبغی ثِ اصای ّش داٍطلت
ثشسسی هذاسن تَسط وبسضٌبس آصهَى هشثَطِ ٍ اػالم هَاسد ًبلع
دسج ًبلع ثَدى ثَدى هذاسن اسسبلی دس غفحِ ثجت ًبم ّش داٍطلت ٍ اغالح ٍ تىویل هَاسد ًبلع تَسط داٍطلت دس صهبى ٍیشایص
غیش فؼبل ضذى ًشم افضاس ثجت ًبم دس صهبى اػالم ضذُ ثشای پبیبى هْلت ثجت ًبم
حزف اطالػبت ثجت ًبهی افشادی وِ تب تبسیخ تؼییي ضذُ ًسجت ثِ اغالح ٍ تىویل هذاسن الذام ًىشدُ اًذ.
استخشاج لیست داٍطلجبى هدبص ثِ ضشوت دس آصهَى
تْیِ پبسخٌبهِ داٍطلت ثش اسبس لیست استخشاج ضذُ
غذٍس ایٌتشًتی وبست ٍسٍد ثِ خلسِ داٍطلت

ً -10وَدار ارتثاعی فرایٌذّای خذهت

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فرم :فریثا حسٌی

تلفي81453242:

پست الکترًٍیک:
f.hassani@be
hdasht.gov.ir

ٍاحذ هرتَط :هرکس سٌجص آهَزش پسضکی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

 -3ارائِ دٌّذُ
خذهت

 -2ػٌَاى خذهت:
برگساری آزمون های علوم پسشکی قید شده در فرآیند اول
ًام دستگاُ اجرایی :مرکس سنجش آموزش پسشکی
ًام دستگاُ هادر:وزارت بهداشت درمان و آموزش پسشکی
ضرح خذهت

ّذف اص ایي فشآیٌذ ثشگضاسی آصهَى ّبی ػلَم پضضىی ثب حذاوثش وبسایی ٍ ثب ووتشیي هیضاى خطب هی
تاضذ.
داٍعلثاى آزهَى ّای هرکس سٌجص آهَزش پسضکی
خذهت تِ ضْرًٍذاى ()G2C
ًَع هخاعثیي

ًَع خذهت
 -4هطخػات خذهت

 -2ضٌاسِ خذهت18041026100:

حاکویتی
هلی
آهَزش
فرارسیذى زهاًی هطخع
کارت ٍرٍد تِ جلسِ داٍعلثاى،کارت ضٌاسایی هؼتثر

هاّیت خذهت
سغح خذهت
رٍیذاد هرتثظ تا:
ًحَُ آؿاز خذهت
هذارک الزم ترای اًجام
خذهت
تَاتر
یکثار ترای ّر آزهَى در سال ٍ ترخی از آزهَى ّا ًظیر  MHLEتیص از یک تار در سال
آدرس دقیق ٍ هستقین خذهت در ٍتگاُ در غَرت الکترًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی از آى
http://www.sanjeshp.ir

الکترًٍیکی

ایٌترًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

هرحلِ تَلیذ خذهت
(فرایٌذ داخل دستگاُ
یا ارتثاط تا دیگر
دستگاُ ّا )

الکترًٍیکی

ایٌترًتی (هاًٌذ درگاُ دستگاُ)

ؿیرالکترًٍیکی

الکترًٍیکی
درهرحلِ ارائِ خذهت

ً -6حَُ دسترسی تِ خذهت

در هرحلِ
اعالع
رساًی
خذهت

ایٌترًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

ؿیرالکترًٍیکی

هراجؼِ ًوایٌذگاى حَزُ ّای اهتحاًی در جلسات تَجیْی

ایٌترًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکترًٍیک

رکر
ضرٍرت
هراجؼِ
حضَری

هراحل خذهت

رساًِ ارتثاعی خذهت

رکر
ضرٍرت
هراجؼِ
حضَری

ًَع ارائِ
الکترًٍیکی

در هرحلِ
درخَاست
خذهت

ًام ساهاًِ هرتَط تِ خذهت در غَرت الکترًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی از آى:

تلفي ّوراُ (ترًاهِ کارتردی)
ارسال پستی

جْت احراز اغالت فرد
سایر

 -9ػٌاٍیي فرایٌذّای خذهت

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

تٌظین تمَین ثشگضاسی آصهَى
اػالم حَصُ ّبی ثشگضاسی آصهَى ٍ ّوبٌّگی ثب حَصُ ّب
تؼییي ضشایط ،ضَاثط ،لَاًیي ٍ دستَسالؼول ّبی ضشوت دس آصهَى ّبی ػلَم پضضىی
هؼشفی ًوبیٌذگبى اػضاهی ثِ حَصُ ّبی ثشگضاسی آصهَى
تىثیش دفتشچِ سَاالت آصهَى
تَصیغ دفتشچِ سَاالت آصهَى ثِ حَصُ ّبی ثشگضاسی
خلسِ تَخیْی ثشای ًوبیٌذگبى اػضاهی خْت ثشگضاسی آصهَى
اػضام ًوبیٌذگبى ثِ هشاوض آصهَى
ثشگضاسی آصهَى وتجی

ً -10وَدار ارتثاعی فرایٌذّای خذهت
هؼشفی ًوبیٌذگبى اػضاهی ثِ
حَصُ ّبی ثشگضاسی آصهَى

تؼییي ضشایط ،ضَاثط ،لَاًیي ٍ دستَسالؼول
ّبی ضشوت دس آصهَى ّبی ػلَم پضضىی

اػالم حَصُ ّبی ثشگضاسی
آصهَى ٍ ّوبٌّگی ثب حَصُ ّب

تٌظین تمَین ثشگضاسی
آصهَى

تىثیش دفتشچِ سَاالت آصهَى

تَصیغ دفتشچِ سَاالت آصهَى ثِ
حَصُ ّبی ثشگضاسی

خلسِ تَخیْی ثشای ًوبیٌذگبى
اػضاهی خْت ثشگضاسی آصهَى

اػضام ًوبیٌذگبى ثِ هشاوض
آصهَى

برگساری آزمون
کتبی

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فرم :فریثا حسٌی

تلفي81453242:

پست
الکترًٍیک:
f.hassan
i@behd
asht.go
v.ir

ٍاحذ هرتَط :هرکس سٌجص آهَزش پسضکی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ًام دستگاُ اجرایی :مرکس سنجش آموزش پسشکی
ًام دستگاُ هادر:وزارت بهداشت درمان و آموزش پسشکی

ًَع خذهت

هاّیت خذهت
سغح خذهت
رٍیذاد هرتثظ تا:
ًحَُ آؿاز خذهت

خذهت تِ ضْرًٍذاى ()G2C

ضرکت کٌٌذگاى آزهَى ّای ٍزارت تْذاضت

حاکویتی
هلی
آهَزش
فرارسیذى زهاًی هطخع

یکثار ترای ّر آزهَى در سال ٍ ترخی از آزهَى ّا ًظیر  MHLEتیص از یک تار در سال

تَاتر

آدرس دقیق ٍ هستقین خذهت در ٍتگاُ در غَرت الکترًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی از آى
هحل اػالم ًتایج ّر آزهَى در سایت هرکس سٌجص آهَزش پسضکی
http://www.sanjeshp.ir
ًام ساهاًِ هرتَط تِ خذهت در غَرت الکترًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی از آى:
رساًِ ارتثاعی خذهت
ًَع ارائِ
هراحل خذهت
تلفي ّوراُ (ترًاهِ کارتردی)
ایٌترًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکترًٍیکی
پست الکترًٍیک
تلفي ّوراُ (ترًاهِ کارتردی)
ایٌترًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکترًٍیکی
پست الکترًٍیک

ً -6حَُ دسترسی تِ خذهت

درهرحلِ ارائِ
خذهت
9
ػ
ًا
ٍ
ی
ى

الکترًٍیکی

ایٌترًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکترًٍیک

ف
را
ی
ً
د
ّ
ا
ی

ؿیرالکترًٍیکی

رکر ضرٍرت
هراجؼِ
حضَری

الکترًٍیکی

ایٌترًتی (هاًٌذ درگاُ دستگاُ)
هراجؼِ ًوایٌذگاى حَزُ ّای اهتحاًی در جلسات تَجیْی

تلفي ّوراُ (ترًاهِ کارتردی)

خ
د
ه
ت

هرحلِ تَلیذ خذهت
(فرایٌذ داخل دستگاُ
یا ارتثاط تا دیگر
دستگاُ ّا )

در هرحلِ
درخَاست
خذهت

در
هرحلِ
اعالع
رساًی
خذهت

 -5جسییات
خذهت

 -4هطخػات خذهت

ضرح خذهت

ّذف اص ایي فشآیٌذ افضایص سضبیت ریٌفؼبى ٍ تَسؼِ ویفی آصهَى ّب ٍ سفغ ایشادات هشوض دس خػَظ
ولیِ هشاحل طشاحی سَاالت،ثشگضاسی آصهَى ٍ اػالم ًتبیح است.
ًَع هخاعثیي

 -3ارائِ دٌّذُ
خذهت

 -3ػٌَاى خذهت:
اعالم نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها

 -2ضٌاسِ خذهت1804102610:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

اػالم ولیذ اٍلیِ سَاالت
اػالم هْلت دسیبفت اػتشاضبت دس سبیت هشوضسٌدص
ثشگضاسی خلسبت سسیذگی ثِ اػتشاضبت
اػالم ولیذ ًْبیی سئَاالت
اػالم ًوشُ ٍ ستجِ داٍطلجبى اصهَى
اًتخبة سضتِ هحل تَسط داٍطلت
استخشاج ًتبیح ثشاسبس ًوشُ،ستجِ ٍ اًتخبة سضتِ داٍطلجبى
اػالم ًتبیح ًْبیی آصهَى
دسیبفت،سسیذگی ٍ پبسخ ثِ اػتشاضبت ًتبیح ًْبیی آصهَى

ً -10وَدار ارتثاعی فرایٌذّای خذهت

اػالم هْلت دسیبفت اػتشاضبت
دس سبیت هشوضسٌدص

اػالم ولیذ اٍلیِ
سَاالت

ثشگضاسی خلسبت سسیذگی ثِ
اػتشاضبت

اػالم ولیذ ًْبیی سئَاالت
اًتخبة سضتِ هحل تَسط
داٍطلت

اػالم ًوشُ ٍ ستجِ داٍطلجبى
اصهَى

استخشاج ًتبیح ثشاسبس ًوشُ،ستجِ ٍ
اًتخبة سضتِ داٍطلجبى
اػالم ًتبیح ًْبیی آصهَى
دسیبفت،سسیذگی ٍ پبسخ ثِ اػتشاضبت
ًتبیح ًْبیی آصهَى

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فرم :فریثا حسٌی

تلفي81453242:

پست الکترًٍیک:
f.hassani@be
hdasht.gov.ir

ٍاحذ هرتَط :هرکس سٌجص آهَزش پسضکی

ضمیمه1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

 -4هطخػات خذهت
 -5جسییات
خذهت

ًام دستگاُ اجرایی :مرکس سنجش آموزش پسشکی
ًام دستگاُ هادر:وزارت بهداشت درمان و آموزش پسشکی
ضشح خذهت

ّذف اص ایي فشآیٌذ استمبی ػلوی داًطگبّْب دس سضتِ ّبی هختلف ٍ تْیِ اطالػبت سَدهٌذ ثشای
داًطگبّْبی ٍصاست هتجَع ثشای تػوین گیشی هجتٌی ثش ضَاّذ است.
هتقاضیاى ثثت ًام در آزهَى ّای هرکس
خذهت تِ ضْرًٍذاى ()G2C
سٌجص آهَزش پسضکی
خذهت تِ کسة ٍ کار ()G2B

هاّیت خذهت
سغح خذهت
رٍیذاد هرتثظ تا:
ًحَُ آؿاز خذهت

حاکویتی
هلی
آهَزش
تطخیع دستگاُ

ًَع خذهت

ًَع هخاعثیي

 -3ارائِ دٌّذُ
خذهت

 -4ػٌَاى خذهت:
ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پسشکی قید شده در باال

 -2ضٌاسِ خذهت18041026102:

آهار تؼذاد خذهت گیرًذگاى
هتَسظ هذت زهاى ارایِ خذهت:

یکثار ترای ّر آزهَى در سال ٍ ترخی از آزهَى ّا ًظیر  MHLEتیص از یک تار در سال

تَاتر

آدرس قیق ٍ هستقین خذهت در ٍتگاُ در غَرت الکترًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی از آى

در هرحلِ
درخَاست
خذهت

الکترًٍیکی
درهرحلِ ارائِ خذهت

ً -6حَُ دسترسی تِ خذهت

در هرحلِ اعالع رساًی
خذهت

ؿیرالکترًٍیکی

ؿیرالکترًٍیکی

رساًِ ارتثاعی خذهت

سایر:

رکر ضرٍرت هراجؼِ حضَری:
سایر
ایٌترًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکترًٍیک
سایر(تارکرًحَُ دسترسی) از عریق اتَهاسیَى اداری
رکر ضرٍرت
هراجؼِ
حضَری

ؿیرالکترًٍیکی

رکر ضرٍرت
هراجؼِ
حضَری

هحل اػالم ًتایج ّر آزهَى در سایت هرکس سٌجص آهَزش پسضکی
ًام ساهاًِ هرتَط تِ خذهت در غَرت الکترًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی از آى:
ًَع ارائِ
هراحل خذهت
الکترًٍیکی

سایر:

 -9ػٌاٍیي فرایٌذّای خذهت

 -1تْیِ گضاسش ثشگضاسی آصهَى ّب
 -2تدضیِ ٍ تحلیل ًتبیح آصهَى ّب
 -3غذٍس گَاّی ٍ پبسخ ثِ استؼالهبت هشاخغ هختلف
 -4استفبدُ اص آهبسّب دس تْیِ همبالت ٍ اسائِ گضاسضبت سبالًِ هشوض سٌدص
 -5اًتطبس وتبة ٍ یب وتبثچِ ّبی آهبسی هشوض سٌدص دس ّش سبل

ً -10وَدار ارتثاعی فرایٌذّای خذهت

غذٍس گَاّی ٍ پبسخ ثِ
استؼالهبت هشاخغ هختلف

تْیِ گضاسش
ثشگضاسی آصهَى ّب

استفبدُ اص آهبسّب دس تْیِ
همبالت ٍ اسائِ گضاسضبت
سبالًِ هشوض سٌدص

اًتطبس وتبة ٍ یب وتبثچِ ّبی
آهبسی هشوض سٌدص دس ّش
س بل

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فرم :فریثا حسٌی

تلفي81453242:

تدضیِ ٍ تحلیل
ًتبیح آصهَى ّب

پست الکترًٍیک:
f.hassani@be
hdasht.gov.ir

ٍاحذ هرتَط :هرکس سٌجص آهَزش پسضکی

ًام دستگاُ اجرایی :دثیشخبًِ ضَسای آهَصش دًذاًپضضىی ٍ تخػػی
ًام دستگاُ هادرٍ:زارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَزش پسضکی

 -4هطخػات خذهت

ضرح خذهت

آصهَى پزیشش دستیبس دًذاًپضضىی سبلیبًِ یىجبس ثِ هٌظَس پزیشش دستیبس دس سضتِ ّبی تخػػی دًذاًپضضىی ثشگضاس هی
گشدد ٍ داسًذگبى هذسن دًذاًپضضىی ػوَهی دس ایي آصهَى ثِ سلبثت هی پشداصًذ .داٍطلجبى ضشوت دس آصهَى هَظفٌذ دس
هَػذ همشس ثب هشاخؼِ ثِ سبیت ایٌتشًتی ٍ تىویل فشم دسخَاست ثجت ًبم ًسجت ثِ اسسبل هذاسن خَد( وِ لجال اسىي وشدُ
اًذ) الذام ًوبیٌذ .پس اص پبیبى هْلت ثجت ًبم هتمبضیبى ضشوت دس آصهَى ،هشوض سٌدص ًسجت ثِ ثبصگطبیی سبیت ثشای
دثیشخبًِ خْت ثشسسی هذاسن داٍطلجبى الذام هی ًوبیذ .پس اص اًدبم فشایٌذ ثشسسی هذاسن تَسط دثیشخبًِ ضَسای آهَصش
دًذاًپضضىی ٍ تخػػی ،افشادیىِ هذاسوطبى وبهل ٍ هَسد تبییذ است دس صهبى همشس هی تَاًٌذ اص طشیك سبیت هشوض سٌدص،
الذام ثِ دسیبفت وبست ٍسٍد ثِ خلسِ آصهَى ًوبیٌذ ٍ داٍطلجبًی و ِ هذاسوطبى ًبلع اػالم ضذُ دس هَسد هذاسن ثَهی دس
یه هشحلِ ٍ دس خػَظ دیگش هذاسن دس دٍ هشحلِ اهىبى تىویل هذاسن هیسش خَاّذ ثَد وِ وبسضٌبس هشثَطِ ،هذاسن
تىویل ضذُ سا هدذدا هَسد ثشسسی لشاس دادُ ٍ اػالم ٍضؼیت هی ًوبیذ .داٍطلجبى هتمبضی پزیشش ثَهی وِ دس هشحلِ اٍل،
ًسجت ثِ تىویل هذاسن ثَهی الذام ًٌوَدُ ثبضٌذ ٍلی دیگش هذاسن ایطبى فبلذ ًمع ثَدُ است دس ایي هشحلِ ثب اػالم وبهل
ثَدى هذاسن دس لیست داٍطلجبى سْویِ آصاد لشاس هی گیشًذ .داٍطلجبًی وِ هذاسوطبى دس هشحلِ دٍم ًیض ّوچٌبى ًمع
هذسن داضتِ ثبضٌذ ،اص صهبى دستشسی داٍطلجبى ثِ دسیبفت وبست ٍسٍد ثِ خلسِ آصهَى ،دس غَست تىویل هذاسن اص طشیك
پست الىتشًٍیىی هشوض سٌدص ٍ یب اسسبل هذاسن اص طشیك ًوبثش ،اهىبى غذٍس وبست ضشوت دس آصهَى سا دس غَست تىویل
هذاسن خَاٌّذ داضت.

خذهت تِ ضْرًٍذاى ()G2C

ًَع خذهت



هاّیت خذهت
سغح خذهت
رٍیذاد هرتثظ تا:
ًحَُ آؿاز خذهت
هذارک الزم ترای اًجام
خذهت

ًَع هخاعثیي

 -3ارائِ دٌّذُ
خذهت

 -1ػٌَاى خذهت :آزمون دستیاری دندانپسشکی

 -2ضٌاسِ خذهت18041026103

داٍعلثاى ضرکت در آزهَى دستیاری دًذاًپسضکی

تػذی گری
هلی
آهَزش
تطخیع دستگاُ
ػکس-کلیِ غفحات ضٌاسٌاهِ-کارت هلی-کارت ًظام ٍظیفِ-هؼافیت یا پایاى عرح-گَاّی داًطجَی آخر
غادرُ از داًطگاُ-گَاّی اضتـال هَرد تاییذ داًطگاُ-حکن کارگسیٌی-فرم تَهی ٍ استطْاد هحلی-داًطٌاهِ-
هؼرفی ًاهِ از هرکگس خذهات آهَزضی – هؼرفی ًاهِ از ارگاى ّای ریرتظ ًیرٍّای هسلح( -کلیِ هَارد حسة
هَرد)

قَاًیي ٍ هقررات تاالدستی

هػَثبت ًطست ضَسای آهَصش دًذاًپضضىی ٍ تخػػی

ً -6حَُ دسترسی تِ خذهت

 -5جسییات
خذهت

دستَسالؼول ٍ ساٌّوبی آصهَى دستیبسی دًذاًپضضىی هٌذسج دس سبیت هشوض سٌدص آهَصش پضضىی

 1500در سال
آهار تؼذاد خذهت گیرًذگاى
هتَسظ هذت زهاى ارایِ خذهت :تا اػالم ًتایج تررسی هذارک حذٍد  40رٍز
فرایٌذ ایٌترًتی است
تؼذاد تار هراجؼِ حضَری
آدرس دقیق ٍ هستقین خذهت در ٍتگاُ در غَرت الکترًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی از آى


 . http://www.sanjeshp.irخْت اسسبل هذاسن تَسط داٍطلجبى

dastyardent@sanjeshp.irجهت امکان ارسال نامه های الکترونیکی تىسط داوطلبان

ًام ساهاًِ هرتَط تِ خذهت در غَرت الکترًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی از آى:

هرحلِ تَلیذ خذهت
(فرایٌذ داخل دستگاُ
یا ارتثاط تا دیگر
دستگاُ ّا )

در هرحلِ
درخَاست
خذهت

در
هرحلِ
اعالع
رساًی
خذهت

الکترًٍیکی

ایٌترًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

الکترًٍیکی

ایٌترًتی (هاًٌذ درگاُ دستگاُ)
پست الکترًٍیک

درهرحلِ ارائِ
خذهت

الکترًٍیکی

رکر ضرٍرت
هراجؼِ
حضَری

ؿیرالکترًٍیکی

ایٌتراًتی (هاًٌذ ایٌتراًت داخلی دستگاُ یا) ERP

ّواٌّگی تا هرکس سٌجص آهَزش پسضکی جْت تِ رٍز رساًی فرم ثثت ًام ٍ
زهاى ّای تازگطایی سایت

ایٌترًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکترًٍیک

ًام ساهاًِ ّای دیگر

فیلذّای هَردتثادل

استؼالم الکترًٍیکی

دفتر اهَر حقَقی

هؼاًٍت آهَزضی داًطگاّْا
هؼاًٍت درهاى داًطگاّْا
هؼاًٍت تَسؼِ داًطگاّْا

استؼالم
ؿیر
الکترًٍیکی

تْیِ تقَین/تازگطایی سایت ٍ رفغ هطکالت سایت ٍ ایویل
ارائِ هؼرفی ًاهِ ترای داٍعلثاى فارؽ التحػیل هقغغ تخػع
خارج از کطَر ٍ اتثاع ؿیر ایراًی
استؼالم درخَاست ّای خاظ

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگر

فیلذّای
هَردتثادل

تاییذ گَاّی
تحػیلی/استؼذاد
درخطاى تَدى
تاییذ گَاّی اضتـال
تاییذ گَاّی عرح
ًیرٍی اًساًی

استؼالم الکترًٍیکی اگر استؼالم ؿیرالکترًٍیکی
هثلؾ
است ،استؼالم تَسظ:
(درغَرت
پرداخت
ّسیٌِ)
ترخظ
online
دستِای
()Batch

هشوض سٌدص آهَصش پضضىی
هرکس خذهات آهَزضی

ًام دستگاُ دیگر

-8ارتثاط خذهت تا سایر دستگاّْای دیگر

ایٌترًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

ترخظ
online

 -7ارتثاط خذهت تا سایر ساهاًِ ّا (تاًکْای
اعالػاتی) در دستگاُ

ًَع ارائِ
الکترًٍیکی

دستِای
()Batch

هراحل خذهت

رساًِ ارتثاعی خذهت

 هراجؼِ کٌٌذُ





 هراجؼِ کٌٌذُ
هراجؼِ کٌٌذُ
 هراجؼِ کٌٌذُ

ریاست داًطگاّْا

تاییذ فرم ّای تَهی

کالًتری ّا

تاییذ فرم استطْاد

 هراجؼِ کٌٌذُ

ضَرای ضْر ّا

تاییذ فرم استطْاد

 هراجؼِ کٌٌذُ

آهَزش ٍ پرٍرش

تاییذیِ تحػیل در
هقاعغ اتتذایی
راٌّوایی ٍ هتَسغِ
تاییذ گَاّی خذهت
ًظام ٍظیفِ

 هراجؼِ کٌٌذُ

یگاى ّای ًظاهی

 هراجؼِ کٌٌذُ

ارگاى ّای ًیرٍّای هسلح

داًطگاُ ضاّذ

اػالم حائسیي ضرایظ
ضرکت در آزهَى ٍ
تْرُ گیرًذگاى از
سْویِ هازاد ًیرٍّای
هسلح/اػالم رضتِ
ّای هَرد ًیاز
تررسی غالحیت
داٍعلثاى تحػیل در
آى داًطگاُ

 -9ػٌاٍیي فرایٌذّای خذهت

-1دریافت پرسص داٍعلثاى در خػَظ راٌّوای آزهَى از عریق پست الکترًٍیکی
-2پاسخگَیی تِ سَاالت از عریق پست الکترًٍیکی
-3ارسال ایٌترًتی هذارک داٍعلثاى
 -4تررسی هذارک داٍعلثاى تا استٌٌاد تِ استؼالهات ٍ گَاّی ّای ٍاغلِ
-5اػالم ًتایج تررسی هذارک
-6تازگطایی هجذد سایت جْت تکویل هذارک ثثت ًام
-7تررسی هجذد هذارک
-8اػالم ًتایج تررسی هذارک
-9غذٍر کارت ضرکت در آزهَى





 هراجؼِ کٌٌذُ

ً -10وَدار ارتثاعی فرایٌذّای خذهت

دریافت پرسص داٍعلثاى
در خػَظ راٌّوای

پاسخگَیی تِ سَاالت از عریق

ارسال ایٌترًتی هذارک

پست الکترًٍیکی

آزهَى از عریق پست

تَسظ داٍعلثاى

الکترًٍیکی

کاهل ٍ هَرد تاییذ است

اػالم ًتایج تررسی

تررسی هذارک داٍعلثاى تا استٌٌاد تِ استؼالهات

هذارک

ٍ گَاّی ّای ٍاغلِ

ًاقع است
تازگطایی هجذد سایت
جْت تکویل هذارک
ثثت ًام

تررسی هجذد هذارک ٍ اػالم ًتایج تررسی
هذارک

غذٍر کارت ضرکت در آزهَى

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فرم:

تلفي:

پست الکترًٍیک:

ٍاحذ هرتَط:دتیرخاًِ ضَرای آهَزش
دًذاًپسضکی ٍ تخػػی

