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ارائه 
دهنده 

ت
خدم

 

 رمانی سبزوارد یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشکنام دستگاه اجرایی: 

 نام دستگاه مادر: وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
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ت
ت خدم

صا
مشخ

 

 شرح خدمت
 میتصم یوزارت متبوع برا یدانشگاهها یاطالعات سودمند برا هیمختلف و ته یدانشگاهها در رشته ها یعلم یارتقا ندیفرآ نیهدف از ا

 بر شواهد است. یمبتن یریگ

 نوع خدمت 

نوع مخاطبین ( G2Cخدمت به شهروندان ) ■ 
 

 سنجش مرکز یثبت نام در آزمون ها انیمتقاض

 یآموزش پزشک
  (G2B) خدمت به کسب و کار■ 

 (G2Gدیگردستگاه های دولتی)دمت به خ 

ماهیت 
 خدمت 

 تصدی گری   حاکمیتی  ■

سطح 
 خدمت

 روستایی     شهری   استانی ایمنطقه ملی ■

رویداد 
 مرتبط با:

 مالیات    سالمت  موزشآ ■ تولد      
کسب و ■

 کار
تامین 

 اجتماعی
ثبت    

 مالکیت

 بازنشستگی ازدواج بیمه تاسیسات شهری   
مدارک و 
 هاگواهینامه

 سایر   وفات  

نحوه آغاز 
 خدمت

 تقاضای گیرنده خدمت    
فرارسیدن زمانی 

 مشخص
 رخداد رویدادی مشخص 

 سایر:  تشخیص دستگاه ■

مدارک الزم 
برای انجام 

 خدمت
 

قوانین و 
مقررات 

 باالدستی
 یآزمون استخدام یدستورالعمل برگزار یاستخدام ینامه ادار نییآ
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ت
ت خدم

جزییا
 

آمار تعداد 
خدمت 

 گیرندگان                 
 

متوسط 
مدت زمان 
 ارایه خدمت:

 

 هر آزمون در سال یبرا کباری تواتر



تعداد بار 
مراجعه 
 حضوری

 ندارد

هزینه ارایه 
خدمت)ریال( 

به خدمت 
 گیرندگان

 مبلغ)مبالغ(
شماره حساب )های( 

 بانکی
 پرداخت بصورت الکترونیک

   

      

. . .     
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ت
نحوه دسترسی به خدم

 

 بخشی از آن آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا

http://azmoon.medsab.ac.ir/ 

مراحل 
 خدمت

 رسانه ارتباطی خدمت نوع ارائه

 
ی

سان
ر
ع 

ال
ط

ا
 

 الکترونیکی ■

       اینترنتی )مانند وبگاه دستگاه(■

  تلفن همراه )برنامه کاربردی(

 ارسال پستی 

                          پیام کوتاه

 پست الکترونیک        

 تلفن گویا یا مرکزتماس        

   از طریق تلفن همراه و پیام رسانی

 غیرالکترونیکی 

ت مراجعه 
ضرور

ذکر 

ی
ضور

ح
 جهت احراز اصالت فرد  

مراجعه به 
 دستگاه:

 ملی  جهت احراز اصالت مدرک

 استانی ارتباطی مناسبنبود زیرساخت 

 شهرستانی سایر: 

ت
ت خدم

در مرحله درخواس
 

 الکترونیکی ■   

 اینترنتی )مانند وبگاه دستگاه(  ■
 تلفن همراه )برنامه کاربردی(

 پست الکترونیک 
 ارسال پستی

 تلفن گویا یا مرکز تماس 
 پیام کوتاه 

 دفاتر پیشخوان 

واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: بسته به دانشگاه که واگذاری شماره قرارداد 
 انجام داده است شماره قرارداد متفاوت است.

 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

 سایر)باذکرنحوه دسترسی(



 غیرالکترونیکی  ■

ی
ضور

ت مراجعه ح
ضرور

ذکر 
 

 جهت احراز اصالت فرد 
مراجعه به 

 دستگاه:

 ملی  اصالت مدرکجهت احراز 

 استانی  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   

 هرستانی ش سایر

مرحله تولید 
 خدمت

 غیرالکترونیکی 

 اینترنتی )مانند درگاه دستگاه(      

 (ERP داخلی دستگاه یااینترانتی )مانند اینترانت 

)فرایند داخل 
دستگاه یا 
ارتباط با 
دیگر 

 دستگاه ها (

 پست الکترونیک                        
 سایر )باذکرنحوه دسترسی(

ت
درمرحله ارائه خدم

 الکترونیکی ■ 

 اینترنتی )مانند وبگاه دستگاه(      تلفن همراه )برنامه کاربردی(■

 ارسال پستی             پست الکترونیک        

 تلفن گویا یا مرکز تماس            پیام کوتاه

 دفاتر پیشخوان 

 شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

 سایر)باذکرنحوه دسترسی(

 غیرالکترونیکی

ت مراجعه 
ضرور

ذکر 

ی
ضور

ح
 جهت احراز اصالت فرد  

مراجعه به 
 دستگاه:

 ملی جهت احراز اصالت مدرک

 استانی نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 شهرستانی سایر: 

عناو
نی

 
فرا
ی

ندها
 ی

خدم
 ت

 آزمون ها یگزارش برگزار هیته -1

 آزمون ها جینتا لیو تحل هیتجز - 2

 و پاسخ به استعالمات مراجع مختلف یصدور گواه - 3

 مقاالت و ارائه گزارشات ساالنه مرکز سنجش هیاستفاده از آمارها در ته - 4
 مرکز سنجش در هر سال یآمار یکتابچه ها ایانتشار کتاب و  - 5

 


