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 درخواست موافقت اصولی

نام استفاده  "راهنمای ثبت" چنانچه فاقد شناسه کاربری در سامانه هستید ، ابتدا ثبت نام کنید. برای این کار از 

ه بخشی از سامانه هدایت خواهید شدبه  "ت موافقت اصولیدرخواس" پس از ورود به سامانه با انتخاب دکمه اصلی کنید. 

 .سازدارائه درخواست اصولی را امکان پذیر می که

 

چنانچه در استان  انتخاب استان مورد نظر بر روی نقشه و یا از جدول سمت راست صفحه پس ازدر این صفحه 

مورد نظر تنها یک دانشگاه علوم پزشکی وجود داشته باشه مستقیما به صفحه ثبت درخواست موافقت اصولی خواهید 

ن صورت در یک صفحه میانی مطابق شکل بعد ، بس از انتخاب دانشگاه مورد نظر به صفحه ثبت رفت و در غیر ای

 درخواست موافقت اصولی خواهید رفت.

http://parvaneh.behdasht.gov.ir/help/SabteNam.pdf
http://parvaneh.behdasht.gov.ir/help/SabteNam.pdf
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 دیا ثبت درخواست جدیثبت شده قبلی و  جدید امکان مشاهده وضعیت درخواستدر صفحه ثبت درخواست 

الزم به ذکر است امکان ثبت درخواست جدید تا زمانی که درخواست ثبت شده قبلی به سرانجام  دیده شده است.

 نرسیده باشد وجود ندارد.

 

که در آن شرایط عمومی ثبت چنانچه مایل به ثبت درخواست جدید باشید وارد صفحه جدیدی خواهید شد  

 ادر به گذر از این صفحه خواهید بود.درخواست توضیح داده شده و فقط پس از قبول شرایط مطرح شده ق
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پس از گذر از صفحه قبول شرایط به صفحه ثبت درخواست وارد خواهید شد که در صدر آن مراحل گوناگون 

 ثبت درخواست مشاهده و در دسترس شما خواهد بود.

 

 اطالعات موسسه پزشکی

ود. شام و نوع مالکیت موسسه ثبت میدر این فرم اطالعات هویتی موسسه در سه بخش موقعیت جغرافیایی ، ن

 شود ، اطالعات قابل ثبت در مراحل بعدی متفاوت خواهد بود.بسته به نوع موسسه و نوع مالکیتی که برای آن ثبت می

ثبت و "بر روی دکمه در هنگام تکمیل اطالعات به نوشته ها و راهنمایی ها توجه فرمایید. پس از تکمیل اطالعات 

 فرمایید. کلیک "مرحله بعد
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 مدارک متقاضی حقوقی

چنانچه در مرحله اول ، نوع مالکیت موسسه حقوقی تعیین شده باشد در این مرحله مدارک مربوطه درخواست 

 گردد. بدیهیست در صورت اعالم نوع مالکیت از نوع حقیقی ، در این مرحله نیازی به بارگذاری مدارک نخواهد بود.می
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 اطالعات موسسین

 سومین مرحله اطالعات موسسین ثبت خواهد شد.در 

 

 فرمی به شکل زیر گشوده خواهد شد. "ثبت موسس جدید "برای این کار با زدن دکمه زرد رنگ 
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، سامانه از طریق جستجو در اطالعات  "جستجو" در این فرم با وارد کردن کد ملی فرد مورد نظر و زدن دکمه 

د مورد نظر را یافته و در صورت عدم وجود سوابق اطالعاتی از وی ، اطالعات هویتی ثبت شده قبلی اشخاص ، اطالعات فر

 دهد.ایشان را از سامانه ثبت احوال دریافت کرده در فرم جدیدی که گشوده خواهد شد نمایش می

 گردد.اطالعات فرد موسس طبق شکل زیر در چندین بخش ثبت می

 

 مشخصات
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 تحصیالت

موسس مطابق شکل زیر در سامانه ثبت خواهد شد. بدیهیست سوابق اطالعاتی این فرد در اطالعات تحصیلی فرد 

 باشد.دسترس شما خواهد بود و نیازی به ثبت دوباره آن نمی
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 دوره های آموزشی

 شود.های آموزشی طی شده فرد موسس در این فرم ثبت میاطالعات دوره
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 ها و مجوز کاریپروانه

 شود.ها و مجوزهای کاری که فرد موسس مو فق به اخذ آنها شده در این فرم ثبت میپروانهاطالعات تمامی 

 

 مدارک

 فایلهای اسکن شده از مدارک هویتی فرد موسس مطابق با شکل بعد در این فرم بارگذاری و ثبت خواهد شد.
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 ثبت اطالعات فردی و بازگشت به ادامه فرمها

ثبت و بازگشت به " باشد یا خیر ، با زدن دکمه موسس دارای حق امضاء میدر پایان پس از ثبت اینکه فرد 

، روند ثبت اطالعات موسس بعدی و یا ادامه روند ثبت اطالعات موافقت اصولی ادامه خواهد  "های موافقت اصولیفرم

 یافت.

 

 تعهدنامه موسسین
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ها اشد. آنبحاوی متن تعهدنامه قابل دانلود میهای در این فرم با توجه به نوع مالکیت و موسسین ثبت شده ، فایل

 در انتهای فرم محل بارگذاری ها را در سامانه بارگذاری کنید.را دانلود کرده به امضاء متعهدین رسانده و اسکن شده آن

  ها در هنگام مراجعه حضوری الزامیست.ارائه اصل تعهدنامه باشد.ها مشخص میتعهدنامه

 

 استعالم

پاسخ ، صالح از ارائه به مراجع ذی سنموده و پ دریافت و چاپهای درخواست استعالم را نامهمت در این قس

مراجع مورد نظر از قبول معرفی نامه چنانچه در همین صفحه بارگذاری نمایید.  کرده و فایل آن را اسکن استعالم را

 ها مراجعه نمایید.ه به اداره صدور پروانهامتناع نمودند جهت دریافت معرفی نامه ممهور به مهر دانشگااستعالم 
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 ارسال به دانشگاه

نواقصی داشته باشد در  ثبت شدههای اطالعاتی موجود باشد و یا اطالعات خطایی در فرمدر این مرحله چنانچه 

ست قبل از ارسال درخوابه اطالع شما خواهد رسید و الزم است  "مدارک در نقص و ای نامه آیین خطاهای "قسمت 

های درخواستی موسسه خود را )در صورت نمایش توانید بخشدر این مرحله همچنین می ها را برطرف نمایید.این خطا

 استدرخو ارسال "در سامانه( انتخاب نمایید. پس از تکمیل اطالعات و تایید تعهدنامه جهت ارسال به دانشگاه دکمه 

مایید. پس از ارسال درخواست یک پیام کوتاه و ایمیل را کلیک ن "ها پروانه صدور اداره به بررسی جهت اصولی موافقت

 .که ارسال درخواست را به اطالع شما خواهد رساند برای شما ارسال خواهد شد
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 شما برگشت هب، درخواست اطالعات یا رفع نقایص تکمیل  جهت ، ممکن است در مراحل کارشناسی درخواست

 راهنمای پیگیری "به های خود برای پیگیری درخواست. ارسال خواهد شدشما یک ایمیل  رایصورت باین داده شود. در 

 مراجعه کنید. "درخواست

http://parvaneh.behdasht.gov.ir/help/PeiGiri.pdf
http://parvaneh.behdasht.gov.ir/help/PeiGiri.pdf

