فشآیىذ غذيس معشفی وامٍ تیمٍ )تشای تیماساوی کٍ دفتشچٍ آوُا مفقًد ضذٌ یا تٍ دلیل
ديسی قادس تٍ اسائٍ دفتشچٍ ی تیمٍ ومی تاضىذ
مقشس گشدیذٌ است تیماس دس تٍ پزیشش دس تیماسستان اطالعات تیمٍ سا تٍ پشسىل ضیفت پزیشش اسائٍ ي دس غًست
وذاضته تیمٍ تًسط َمان پشسىل دس ساماوٍ تیمٍ سالمت ثثت وام گشدد  .ي دس غًست وذاتطه َماسٌ تًسط پشسىل
تعذی پزیشش پیگیشی جُت تیمٍ ضذن اوچام گشدد.
اسجاع َمشاٌ تیماس تذين تیمٍ تًسط ياحذ پزیشش ي
تشخیع تٍ مذدکاسی

ضىاسایی تیماسان تذين تیمٍ دس ساوذ سيصاوٍ
مذدکاسی تًسط مذدکاسی اجتماعی

اسجاع َمشاٌ تیماس تذين تیمٍ تًسط سًپشيایضس ي
سشپشستاسَای تخص

تشسسی يضعیت تیمٍ ای تیماس ي علت تستشی ضذن
تیماس تًسط مذدکاسی اجتماعی

آیا تیماس ضامل استفادٌ اص خذمات تیمٍ ای
می ضًد؟

خیر

بل ی
دس غًستی کٍ تاسیخ مشاجعٍ تیه تیماس  ،تا تشایخ تستشی تیماس یکی
تاضذ سشیعا جُت ثثت وام تیمٍ تٍ ياحذ پزیشش ي یا یکی اص ضعة تیمٍ
اسجاع دادٌ می ضًد.

ساَىمایی تیماس جُت ثثت وام دس تیمٍ سالمت دس خاسج اص
تیماسستان

تلی

تًضیح تٍ تیماس دس خػًظ وحًٌ پشداخت َضیىٍ َا تٍ غًست
آ ص اد

آیا تیماس تالغاحة است ؟

اسائٍ گضاسش مطايسٌ حقًقی جُت
گشفته دستًس مکتًب دادستاوی تٍ
مىظًس تیمٍ ضذن تیماس

خیش

دس غًستی کٍ اص صمان پزیشش حذاکثش  72ساعت ا ص تستشی تیماس
سپشی ضذٌ تاضذ ي تیماس تٍ َش علت دس تیمٍ ثثت وام وطذٌ تاضذ
َمشاٌ تیماس تٍ تیمٍ ی ایشاویان اسجاع دادٌ می ضًد.

مشاحل اسجاع تیماس تٍ تیمٍ ایشاویان :
 -1اسائٍ وامٍ اص تیماسستان تٍ یکی اص ضعة تیمٍ تًسط مذدکاسی
اجتماعی
-2اسائٍ کپی تشاتش تا اغل دستًس تستشی ضذن
 -3کپی ضىاسىامٍ
 -4کاست ملیت
 -5یک قطعٍ عکس
 -6مثلغ َ 160ضاس تًمان
 -7گشفته دستًس دادستاوی تًسط َضیىٍ مطايسٌ حقًقی تشای
تیماسان تالغاحة کٍ تًسط مذدکاسی ساَىمایی ضًد.

اسجاع وامٍ  ..تیماسستان تٍ یکی اص ضعة تیمٍ خذمات دسماوی تٍ
َمشاٌ کلیٍ مذاسک رکش ضذٌ جُت تیماسان تالغاحة

تحًیل دفتشچٍ ی تیمٍ ي معشفی وامٍ ضشيع تیمٍ تًسط َمشاٌ تیماس
تٍ ياحذ حساتذاسی

گشفته تائیذیٍ تیمٍ دس کاسضىاس تیمٍ تًسط ياحذ حساتذاسی ي یا
مذدکاسی اجتماعی

در خظٌص بیمبران بالطبحب درخٌاست مسبعت از مراکس حمبیتی
)کمیتو  ،مرکس بیمبری ىبی رفتبری ً مذدکبری دانشگبه ً  ً ( ...یب
خیریو ً خیر ىب جيت پرداخت ىسینو بیمبر

مذت زمبن فرآینذ :
خٌش بینبنو :یک شیفت
بذ بینبنو  3 :رًز

در طٌرت عذم پبسخگٌیی مراکس حمبیتی فرانشیس بیمبر تٌسط
مذدکبری تخظیض ً یب بو طٌرت بذىکبر ترخیض می گردد.

ترخیض ً خرًج از بیمبرستبن

ثبت در سبمبنو مذدکبری

عنوان

تهیه کننده

تائید کننده

تائید کننده

تصویب کننده
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مسئٌل بيبٌد کیفیت
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نام
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