-11ومًداس فشآیىذ صذيس مؼشفیىامٍ ویشيَای پیام آيس بُذاشت
مزاجعٍ فارغ التحصیل بٍ دفتز طزح داوطگاٌ

متقاضی

راَىمایی فارغ التحصیل جُت دریافت دفتزچٍ بمىظًر دریافت بزگٍ اعشام بخذمت

دفتز طزح داوطگاٌ

دریافت بزگٍ اعشام بخذمت يمزاجعٍ بٍ سایت يسارت متبًع جُت ثبت وام

تائیذ ثبت وام ضذگان در سایت با تًجٍ بٍ ویاس داوطگاٌ يپس اس َماَىگی با معايوتُای تخصصی

دفتز طزح داوطگاٌ

دفتز طزح يسارت بُذاضت

اعالم اسامی پذیزفتٍ ضذگان در قزعٍ کطی بٍ دفتز طزح داوطگاٌ
دفتز طزح يسارت متبًع

اعشام مطمًالن بٍ مزکش امًسش جُت گذراوذن ديرٌ امًسضی مزبًطٍ
متقاضی

مزاجعٍ مطمًل بٍ دفتز طزح داوطگاٌ بعذ اس طی ديرٌ آمًسضی

مکاتبٍ با معايوتُای تخصصی جُت تعییه محل خذمت

متقاضی

دفتز طزح داوطگاٌ

یت حزاست  /گشیىص

اعالم پیطىُاد محل خذمت

اخذ مذارک السم ي صذير معزفیىامٍ ضزيع ٌب کار ي ارسال ريوًضت آن بٍ سپاٌ امام سجاد

معايوتُای تخصصی

دفتز طزح داوطگاٌ

ارسال ضزيع بکار اس محل خذمت يثبت در ساماوٍ يسارت متبًع

دفتز طزح داوطگاٌ

اوجام تسًیٍ حساب پس اس طی ديرٌ پیام آيری

ياحذ محل خذمت

محاسبٍ دقیق مذت خذمت ي سپس صذير گًاَی پایان سزباسی يارسال ان بٍ سپاٌ
امام سجاد (ع) استان جُت دریافت کارت پایان خذمت

دفتز طزح داوطگاٌ

صذيس مؼشفیىامٍ ویشيَای پیام آيس بُذاشت

اوجام قزعٍ کطی تًسط يسارت بُذاضت ي ومایىذٌ سپاٌ

متقاضی

بٍ وام خذا
داوشگاٌ ػلًم پضشکی ي خذمات بُذاشتی دسماوی َشمضگان
مؼايوت تًسؼٍ مذیشیت ي مىابغ
مذیشیت سشمایٍ اوساوی

ػىًان فشایىذ :صذيس مؼشفیىامٍ ویشيَای پیام ايس بُذاشت
َذف :آگاَی ياحذَای تابؼٍ ي َمکاسان ي تسشیغ دس فشآیىذ
ياحذ متًلی :مؼايوت تًسؼٍ مذیشیت يمىابغ -مذیشیت سشمایٍ اوساوی – دفتش مشمًلیه طشح داوشگاٌ
مشاحل فشایىذ:
 - 1مشاجؼٍ فاسؽ التحصیل بٍ دفتش طشح داوشگاٌ
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 -ساَىمایی فاسؽ التحصیل جُت دسیافت دفتشچٍ بمىظًس دسیافت بشگٍ اػضام بخذمت

 - 3دسیافت بشگٍ اػضام بخذمت يمشاجؼٍ بٍ سایت يصاست متبًع جُت ثبت وام
 - 4تائیذ ثبت وام شذگان دس سایت با تًجٍ بٍ ویاص داوشگاٌ يپس اص َماَىگی با مؼايوتُای تخصصی

 - 5اوجام قشػٍ کشی تًسط يصاست بُذاشت ي ومایىذٌ سپاٌ
 - 6اػالم اسامی پریشفتٍ شذگان دس قشػٍ کشی بٍ دفتش طشح داوشگاٌ
 - 7اػضام مشمًالن بٍ مشکض امًصش جُت گزساوذن ديسٌ امًصشی مشبًطٍ
 - 8مشاجؼٍ مشمًل بٍ دفتش طشح داوشگاٌ بؼذ اص طی ديسٌ امًصشی
 - 9مکاتبٍ با مؼايوتُای تخصصی جُت تؼییه محل خذمت

- 10اعالم پیشنهاد محل خدمت
 - 11اخذ مدارک الزم وصدور معرفینام ه شروع بکار وارسال رونوشت ان به سپاه امام سجاد
- 12اسسال ششيع بکاس اص محل خذمت يثبت دس ساماوٍ يصاست متبًع

- 13اوجام تسًیٍ حساب پس اص طی ديسٌ پیام ايسی
- 14محاسبٍ دقیق مذت خذمت ي سپس صذيس گًاَی پایان سشباصی ياسسال ان بٍ سپاٌ امام سجاد (ع) استان جُت دسیافت کاست پایان خذمت

مستىذات قاوًوی اجشائی فشایىذ:
اییه وامٍ اجشایی قاوًن پیام ايسا بُذاشت

مضایای

حاصل اص اجشا ي اصالح فشایىذ :

آگاَی ياحذَای تابؼٍ ي َمکاسان ي تسشیغ دس فشآیىذ صذيس مؼشفیىامٍ ویشيَای پیام ايس بُذاشت

