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 مهم  -آني 

  

 یاست محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ...ر

  پزشکی موسسات پروانه صدور الکترونیکی سامانه کار ابالغ آغاز بهموضوع: 

 سالم علیکم 
       رؤسرا بری اراه ه   با احترام، به استحضار می رساند اینک که با حمایت هاي مقام محتررم زاار  ز هماراري هراي   

ز معازنين محترم درمان دانشگاههاي علوم پزاای سراسر کشور ز اراهه آمواش هاي الام ز هم اندیشی هاي به عمل 

 پرزانره آمده با رؤسا ز کاراناسان صدزرپرزانه دانشگاههاي علوم پزاای اماان استفاده اا سرامانه اکاترزنياری صردزر

ینرد هراي موافقرت رآفانت اا پرزردگار متعال اا تاریخ صردزر ایرن نامره، فراهم گردیده است، با استع پزاای موسسا 

اا طریرررا سرررامانه مرررشکور بررره نشرررانی  صررررفا کليررره موسسرررا  پزارررای پرزانررره بهرررره بررررداريز  اصررروکی

rParvaneh.behdasht.gov.i   پشیرد.می صور 

زانه ها این مهم برا موفقيرت بره اميد است با حمایت جنابعاکی ز تالش ز سعی مضاعف مسئوکين ز کاراناسان صدزرپر

 اجرا درآید.

 کشا خواهشمند است دستور فرمایيد موارد ذیل در حواه آن دانشگاه به اجرا درآید:

در دست اقدام مربوط به صدزر موافقت اصوکی ز یا بهره برداري موارد تفویض اده ، ضمن زرزد  درخواست هاي -1

 آن دانشگاه مطرح ز تعيين تاليف گردد.  02ه به سامانه هرچه سریع تر در کميسيون قانونی ماد

صدزر موافقت اصوکی ز بهره برداري موسسا  پزاای تفویض نشده اا طریا جدید اا ارسال درخواست هاي  -0

 سيستم اتوماسيون اداري خودداري گردد.

هده در خصوص موسسا  پزاای تفویض اختيار اده به دانشگاه به منظور مشا اطالعا  ز تنظيما  سطح بندي -3

 متقاضيان در سامانه زاردگردد.

 کليه اطالعا  زارد اده در سامانه با رعایت مفاد آیين نامه ها، بخشنامه ها ز آخرین ضوابط ابالغی صور  پشیرد. -4

 

، به منظور  ...ی، دفتر منابع فيزیای ز بهداات معازنت با توجه به کززم مشارکت سایر زاحد هاي ذیربط همانند  -5

 صادر گردد. مشکورزاحد هاي  دستورا  الام بهالم هاي انجام اده اا طریا سامانه، استعپاسخگویی به 
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   هاي صدزر پرزانه ها مانند افزایش/کاهش بخش، تمدید، درخواست تجهيزا  سرمایه اي موسسا  ندسایر فرای  -6

می گردد اا طریا در سامانه پيش بينی اده است ز پس اا برگزاري کارگاه آمواای  که امان آن متعاق ا اعالم 

 سامانه صور  خواهد پشیرفت.

ق لی باید ط ا فراخوانی که متعاق ا اعالم ميگردد ث ت   کليه موافقت اصوکی هاي صادرهاطالعا  مربوط به  -7

 گردیده ز موارد فاقد اعت ار تعيين تاليف قطعی گردد.


