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 سعید كشمیری دكترجناب آقای 
 بوشهر رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 

 با سالم و احترام؛
ههاب یتهوم شکیهدل دگ سها امه شهاه  شبهه مشهامل         دامشهاا   ۹۳۱8با توجه بهه باگذهراگب برما هه یاتیهاتل سها       

hop.behdasht.gov.ir ا دههم تیر ها  توسهس  اله وای شهاه        اهه او  سا  جاگب از هدم ته ۳(، خوداظهاگب
 ۹۳۱8ها و دفاتر جدهد برما ه یاتیاتل سا   دامشااهل امجام خواهد ید. به شیوست حالاب کاگبرب و گ ک یبوگ حوز 

 گسامد: ذردد. دگاهن خصوص  واگد زهر گا به استحضاگ  ل اگسا   ل

 بهه شیوسهت     کاگبرب اهن حهوز   دگ سا  جدهد حوز   ا اهل به برما ه یاتیاتل اضافه ید  است که حالاب

 باید.  وجود  ل 

  هها و   بایهد ا ها بهراب حهوز      میک قابل استفاد   ل ۱8حالاب کاگبرب و گ ک یبوگ سا  ذریته براب سا امه

اسهت   امد حالاب کاگبرب و گ ک یبوگ جدهد اهجاد ید  دفاترب که تغییر ساختاگب، جابجاهل و وهراه  دایته

 که به شیوست اگسا   یاردد.

   خواهد  ۹1/10/۹۳۱8تا  1۹/10/۹۳۱8ما ه تدوهن و شاه  برما ه یاتیاتل، باز  خوداظهاگب از  طابق ییو

بود. شس از خوداظهاگب میک اگزهابل امطباق توسس  ال وای شاه  ستادب امجام خواهد ید. لرا بهه  ظوهوگ   

هها و دفهاتر جدههد     حوز  ها و دفاتر جدهد ازم است  ال و  ها  ال وای شاه  تالرهع دگ خوداظهاگب حوز 

 تعیین و حالاب کاگبرب و گ ک یبوگ به اهشای تحوهل داد  یود. 

 گمه  سهات ،هپ، ب ه       هاب آ وزیل  تعددب دگ داخل سا امه شاه  برما ه یاتیهاتل شمهواگ آبهل    کتیپ
هاب   تتف سها امه گا بهه کهاگبرای توضهی       گاهظااب کاگبرب( باگذراگب ید  است که محو  کاگ با ب  

 هد. د  ل

 به قوت خهود باقیالهت و    ۱9و  ۱۹هاب کاگبرب قبتل دامشاا  دگ سا امه شاه  برما ه یاتیاتل سا   حالاب

 توامظد با گ ک یبوگ سابق از سا امه استفاد  کظظد.  کاگبرای  ل

  سایت مالهبت بهه تغییهر گ کههاب یبهوگ دگ       08به  ظووگ حفظ ا ظیت اطالیات، ازم است حداکثر ظرف

 دد. سا امه اقدام ذر

 باهالت فرم دگخواسهت   هاب کاگبرب  ازاد،  دهر  حترم شاه  دامشاا   ل دگ صوگت میاز دامشاا  به حالاب

گهکب گاهبردب و آهظد  مااگب سهتاد وزاگت امهه اگسها      حالاب کاگبرب ششیوست( گا تدایل و به دفتر برما ه

 مااهد. 

 آ اد  12۹-8۹04-49۱۹و  4800  تااس گهکب گاهبردب و آهظد  مااگب شبه یااگ کاگیظاسای دفتر برما ه )

شاس اوهل به سواات و ابها ات و دگهافت مورات و شیشظهادات  هدهرای و  اله وای شهاه  دامشهااهل     

 بایظد.   ل
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  ص موهام  وبا توجه به گا  امدازب شیام گسای اهرامل ذپ از سا  ذریته جهت امجام شرس  و شاسخ دگ خصه

از مصههپ شیههام گسههای  ههرکوگ دگ قالههات جالههتجو     لطفهها شههس  ،HOP برما ههه گهههکب و سهها امه 

واگد  https://gap.im/hop_channelگا واگد ماهود  و هها از طرههق لیظه        hop_channelیباگت

کاما  شاه  برمام یاتیاتل ید  و شس از آی دگ ذرو  شاه  برما ه یاتیهاتل شلیظه  آی دگ کامها   وجهود     

 .است( یضو یوهد

 

 

  

 

 

                                                                                                                       

 


