
 

 

 بسوه تعالی

 )فراخوانی ههن(

استمزار  ًظز بِ ٍ ٍ درهاىتالش ّوکاراى هحتزم ٍسارت بْذاشت  ٍ عٌایت با خذاًٍذ هتعال ٍ استعاًت اس با

تعییي تکیلف  ٍساهاى دّی  ثبت ،ضزٍرت  هذیزیت هَسسات پششکی ٍ ساهاًِ الکتزًٍیکی طذٍرپزٍاًِ ّا ٍ

بِ اطالع کلیِ ،  استمزار ساهاًِ هذکَر هَافمت اطَلی ّای هَسسات پششکی ٍ پیزاپششکی طادرُ لبل اس

داًشکذُ علَم پششکی  درهاى * ٍسارت بْذاشت ٍ طزیك ) کِ اس ، افزادی هی رساًذ هتماضیاى هحتزم

تاریخ  اسبایذ  ،ًذ ُ اساهاًِ ثبت ًکزد در اًذ ٍ فعالًاطَلی خَد را دریافت کزدُ  هَافمت ( تبزیش *-هزاغِ

 الکتزًٍیکیِ آدرس هزاجعِ ب با 10/13/0931ٍلت اداری  پایاى لغایت 01/10/0931

(parvaneh.behdasht.gov.ir) ٍ بارگذاری  ًسبت بِ اسکي ٍ ثبت ًام هَسسیي ، پس اس ٍرٍد

ثبت اطالعات هَافمت اطَلی " لسوت  در طفحِ اطلی ٍ در هَافمت اطَلی خَدثبت اطالعات  هذارن ٍ

 الذام ًوایٌذ.،  " استمزار ساهاًِ ّای لبل اس

 بْزُ بزداری کِ هَافمت اطَلی آى ّا اس طزفاً درخَاست ّای توذیذ یا اتوام هْلت فَق الذکز ، پس اس *

 ، ایي فزاخَاى در رهْلت همز اًمضاءپس اس  گزفت ٍخَاٌّذ  هَرد بزرسی لزار، طزیك ساهاًِ ثبت شذُ باشذ 

لابل توذیذ  ، ساهاًِ ثبت ًگزدیذُ باشٌذ در کلیِ هَافمت اطَلی ّایی کِ تاریخ اعتبار آًْا بِ اتوام بزسذ ٍ

 . کاى لن یکي اعالم هی گزدًذ باطل ٍ ًخَاٌّذ بَد ٍ

ًیاسهٌذ بِ تعییي تکلیف هی باشٌذ  ٍدرخظَص هَافمت اطَلی ّایی کِ تاریخ اعتبار آًْا هٌمضی گشتِ  *

خذهات بْذاشتی درهاًی  ُ علَم پششکی ٍکذهَسسیي بِ داًش هزاجعِ هَسس یا ساهاًِ ٍ ثبت در پس اس

اسٌاد  هستٌذات پیشزفت پزٍصُ ٍ ٍ اطل هَافمت اطَلی اسکي شذُ ٍارائِ اطل هذارن احزاس َّیت  هزاغِ ٍ

 کویسیَى لاًًَی تشخیض اهَر ًیش طزح هَضَع در ّا ٍپزٍاًِ  اى بِ کارشٌاساى حَسُ طذٍرهالکیت هک

 تظوین گیزی هی گزدد. ،  01پششکی هادُ 

ی بزای عْذّیچگًَِ ت،  01کویسیَى هادُ  طزح آى در ساهاًِ ٍ ثبت هَافمت اطَلی فَق در ، بذیْی است

 . ُ درخظَص توذیذ اعتبار ایجاد ًوی ًوایذکذداًش
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