
 (ثنا)اطالعيه ثبت نام رايگان سامانه خدمات قضائي 

مي رساند كه دانشجويان،پزشكان،پرستاران ( 4و  3تبصره )به اطالع كليه كاركنان محترم دانشگاه اعم از رسمي،پيماني و قراردادي

راي هويت  قضتائي و شناسته    بر اساس آئين نامه ابالغ الكترونيكي قضائي و قوانين مشابه كه هر يك از افراد جامعه مي بايست  دا 

اداره امور حقوقي دانشگاه نسب  به ثب  نام كاركنان به صورت گسترده در . باشند( ثنا)قضائي در سامانه الكترونيك خدمات قضائي 

 :نموده اس  اقدام سطح دانشگاه

 (:ثنا)مزاياي سامانه خدمات قضائي 
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 صرفه جويي در وق  و عدم مراجعه به مراكز قضائي -5
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 (كارت ملي )كارت شناسايي معتبرجه  احراز هوي  فرد  -1

 ارائه كدپستي معتبر محل سكون  خود -2

 ارائه شماره تلفن همراه  -3

 برنامه زمان بندي حضور كاركنان واحد هاي تابعه دانشگاه

 ثب  ناممحل  واحد هاي تابعه دانشگاه ساع  تاريخ ايام رديف

 7-14 22/11/79 شنبه 1
معاون  هاي آموزشي،تحقيقات و  -حوزه رياس 

 پژوهشي،دانشجويي و فرهنگي
 اداره امور حقوقي

 (البرز)امور پشتيباني و رفاهي غذا و دارو –درمان  –معاون  هاي توسعه مديري  ومنابع  7-14 23/11/79 يكشنبه 2

 7-14 24/11/79 دوشنبه 3
م و اما(ع)مركز آموزشي،پژوهشي و درماني امام حسين

 ميامي( ميامي)رضا 

بيمارستان  دفتر كميته رفاه

 (ع)امام حسين

 بهار دفتر درمانگاه تخصصي مركز آموزشي،پژوهشي و درماني بهار 7-14 25/11/79 سه شنبه 4

 7-14 22/11/79 چهارشنبه 5
،مراكز معاون  امور بهداشتي و مركز بهداش  شهرستان

 بهداشتي و درماني شهري و روستايي 
 بسيج عظيماپايگاه 

 

با توجه به شرايط كاري و اداري، هر يك از كاركنان دانشگاه مي توانند در هر يك از مكان هاي اعالم شده بر طبتق جتدو   برنامته    

 .زمان بندي  نسب  به ثب  نام در سامانه ثنا اقدام نمايند

 اداره امور حقوقي دانشگاه                                                                           


