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روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی؛

خدمات هوشمند تامین  اجتماعی؛ پرداخت حق بیمه کارفرمایان غیر حضوری شد 
گروه بانك و بيمه: درگاه ارس�ال ليس�ت و پرداخت حق بيمه 
کارفرمای�ان از س�امانه قدیم�ی "س�مت" به س�امانه خدمات 

غيرحضوری سازمان تأمين اجتماعی انتقال یافت.
به گزارش تجارت  به نقل از مهر، در پی اطالع رسانی های گسترده و 
فراهم شدن امکانات و مقدمات فنی مورد نیاز، تمامی مراحل فرایند 
ارسال لیست حق بیمه کارفرمایان و پرداخت حق بیمه که پیش از 
این در سامانه "سمت" با آدرس- samt.tamin.ir - انجام می شد، 
از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۱ به سامانه متمرکز خدمات غیرحضوری 

سازمان تأمین اجتماعی – es.tamin.ir– انتقال یافت.
 براس��اس ای��ن گ��زارش، پ��روژه هوشمندس��ازی س��ازمان 
تأمین اجتماع��ی ک��ه یکی از راهبردهای اجرایی تحقق اهداف 
کالن اعالم ش��ده از س��وی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
مش��تمل بر "تحول، عدالت و اعتماد" اس��ت، اقدامی فراتر از 
حذف کاغذ در س��ازمان تأمین اجتماعی و مبادالت و تعامالت 
این سازمان با گروه های مختلف مخاطبان از جمله کارفرمایان 
و بیمه شدگان است و با اجرای کامل فازهای بعدی این پروژه، 
ضمن تسهیل گری در ارائه خدمات بیمه ای و فراهم شدن امکان 
کنترل و نظارت دقیق هم برای س��ازمان تأمین اجتماعی و هم 
برای کارفرمایان، بسترهای الزم برای پاسخگویی مناسب به 
نیازهای مختلف مخاطبان و ذی نفعان نیز فراهم خواهد شد.

 رئیس مرکز فناوری اطالعات سازمان تأمین اجتماعی در این 
زمینه گفت: هوشمندسازی در حوزه فناوری اطالعات سازمان 
تأمین اجتماعی، کلید تحقق اهداف تببین شده توسط مدیرعامل 
سازمان در دولت جدید با عنوان »تحول، عدالت، اعتماد« است. 
تس��هیل گری و کاهش مراجعات، کنترل، نظارت و صیانت از 
حقوق ذی نفعان، ش��فافیت در عملکرد و یکپارچگی س��امانه ها 
و همچنین تعامل و پاسخگویی مناسب به مخاطبان، دستاورد 

این هوشمندسازی است.  

س��ید عبداهلل حس��ینیان افزود: در اجرای پروژه هوشمندسازی 
س��ازمان تأمین اجتماعی، از چند ماه پیش، انتقال درگاه ارس��ال 
لیست و پرداخت حق بیمه کارفرمایان از سامانه قدیمی "سمت" 
ک��ه در س��ال های پیش و با تکنول��وژی قدیمی آن زمان برای 
دریافت لیس��ت های حق بیمه کارفرمایان طراحی ش��ده بود، 
به س��امانه متمرکز خدمات غیرحضوری س��ازمان، در دس��تور 

کار قرار گرفت.
 وی مهم ترین دالیل انتقال این درگاه به سامانه متمرکز خدمات 
غیرحضوری س��ازمان تأمین اجتماعی را ش��امل یکپارچه سازی 
درگاه ه��ای ارائه خدم��ت تأمین اجتماعی، افزایش رضایتمندی 

مخاطب��ان، تس��هیل دریافت خدمات آت��ی، کاهش مراجعات به 
شعب یا کارگزاری ها، حذف تدریجی سامانه های قدیمی و ارتقای 
س��طح امنیتی و همچنین تکمیل بانک اطالعات کارفرمایان و 
کارگاه ها به منظور شناس��ایی و خدمت رس��انی مطلوب تر اعالم 
ک��رد و اف��زود: ب��ا انتق��ال این درگاه به س��امانه متمرکز خدمات 
غیرحضوری تأمین اجتماعی، ضمن فراهم ش��دن امکان تعامل 
مطلوب با س��ایر دس��تگاه ها مانند اتاق بازرگانی و ثبت شرکت ها 
از طریق وب س��رویس، امکان هوشمندس��ازی لیست های بیمه 
و جلوگیری از ارائه لیس��ت های من غیرحق و سوءاس��تفاده های 
احتمالی نیز مهیا می شود و مشکالت مربوط به دریافت نکردن 

یا تأخیر در دریافت ابالغ های کارگاهی نیز مرتفع شده و از موارد 
اعتراض های احتمالی بعدی ناش��ی از دریافت نش��دن ابالغ ها 

جلوگیری می شود.
 رئیس مرکز فناوری اطالعات تأمین اجتماعی، اجرای موفقیت آمیز 
این پروژه را گامی بلند در مسیر آماده سازی مقدمات پیاده سازی 
لیس��ت مش��ترک بیمه و مالیات اعالم کرد و گفت: فراهم ش��دن 
بس��ترهای پیاده س��ازی بیمه متمرکز، بهبود ش��رایط تخصیص 
منابع زیرس��اختی و همچنین کاهش اختالالت سیس��تمی، از 
دس��تاوردهای انتقال درگاه ارس��ال لیس��ت و پرداخت حق بیمه 
کارفرمایان به س��امانه متمرکز خدمات غیرحضوری اس��ت. در 
گذش��ته و به علت برخی ضعف های س��امانه قدیمی، س��ازمان 
تأمین اجتماعی و نیز کارفرمایان، گاهی در روزهای پایانی ماه با 
مشکل قطعی و کندی سیستم ها مواجه می شدند که با راه اندازی 
س��امانه جدید، در روزهای پایانی اردیبهش��ت، بدون لحظه ای 
کندی یا قطعی، به رکورد دریافت بیش از ۱۲۷ هزار لیست روزانه 
دست یافتیم. همچنین در ساعاتی از روزهای پایانی اردیبهشت 
ماه، از مرز ثبت 3۵۰ لیس��ت در دقیقه عبور کردیم که این اعداد 
بس��یار ارزش��مند بوده و به عنوان رکوردهای فنی، قابل ثبت در 

کارنامه عملیاتی سازمان تأمین اجتماعی خواهند بود.
 حسینیان با بیان اینکه با این انتقال موفق، نقطه عطفی در تاریخچه 
فعالیت های فناوری اطالعات سازمان تأمین اجتماعی ثبت شد، 
اظهار داش��ت: اجرای موفق چنین پروژه مهمی که بزرگ ترین 
فرآیند عملیاتی سازمان تأمین اجتماعی را در دل خود دارد، بدون 
تأمین زیرساخت های مناسب و طراحی و پیاده سازی سیستم ها و 
سامانه های پیچیده و به روز، میسر نبود. با وجود مشکالت ناشی از 
تحریم ها و دشواری تأمین برخی تجهیزات، متخصصان داخلی 
س��ازمان تأمین اجتماعی با تالش خود موفق به بهبود و اصالح 

شرایط به نحو مطلوب شدند.

اخبار کوتاه

بانك و بيمه

تاکید جدی بر ارائه خدمات برتر بانکی به شرکت های دانش بنیان داریمپرداخت تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری توسط موسسه اعتباری ملل
موسس��ه اعتباری ملل به منظور حمایت از زوج های جوان نس��بت به پرداخت 

تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری اقدام می نماید.
 به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی موسس��ه اعتباری ملل ؛این موسس��ه 
در راستای بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و حمایت از خانواده 
ها و زوج های جوان نس��بت به پرداخت تس��هیالت قرض الحس��نه فرزندآوری در 
کلیه ش��عب اقدام می نماید.  این گزارش می افزاید: بر اس��اس بخش��نامه مذکور 
به والدینی که در س��ال ۱۴۰۰ دارای فرزند ش��ده اند تس��هیالت قرض الحس��نه 

فرزندآوری برای فرزند اول ۲۰۰ میلیون ریال، فرزند دوم ۴۰۰ میلیون ریال، فرزند سوم ۶۰۰ میلیون ریال، فرزند 
چه��ارم 8۰۰ میلی��ون ری��ال و فرزن��د پنج��م به بعد ۱۰۰۰ میلیون ریال پرداخت  می ش��ود.  متقاضیان محترم می 
توانند برای بهره مندی از این تسهیالت به آدرس اینترنتی ve_bankphn.net مراجعه و یکی از شعب موسسه 

اعتباری ملل را برای دریافت تسهیالت انتخاب نمایند.
 گفتنی اس��ت موسس��ه اعتباری ملل تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج، خرید جهیزیه، ضروری و بیماران صعب 

العالج نیز به متقاضیان پرداخت می نماید.

رییس هیات مدیره بانک شهر با بیان اینکه ظرفیت های شبکه بانکی قطعا می 
تواند نقش تاثیر گذاری در تامین مالی شرکت های دانش بنیان داشته باشد، گفت: 
تاکید جدی بر حمایت و ارائه خدمات برتر بانکی به اس��تارتاپ ها و ش��رکت های 
دانش بنیان داریم. به گزارش تجارت به نقل ازروابط عمومی بانک ش��هر؛ رحیم 
طاهری با اشاره به حضور بانک شهر در بزرگترین رویداد نوآوری و فناوری کشور 
)اینوتکس ۲۰۲۲( گفت: این مهم در راستای منویات مقام معظم رهبری و تحقق 
ش��عار س��ال" تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین" صورت گرفت و اولویت اقدامات 

بانک در سال ۱۴۰۱ است.  طاهری در ادامه با بیان اینکه بانک شهر هم اکنون از ظرفیت های باالیی برای آغاز 
و تداوم همکاری ها با استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان برخوردار است، افزود: تالش کرده ایم سبد خدمات 
بانک را با اولویت حمایت از فعاالن حوزه فناوری و صنایع داخلی طراحی و در جهت رفع نیازهای بانکی و کاهش 
مشکالت آنان قدم برداریم.  وی با اشاره به پیشرو بودن خدمات بانکداری الکترونیک، ریالی و به خصوص ارزی 
بانک شهر، تصریح کرد: در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود آماده ایم تا از طریق ارائه تسهیالت ارزان 

قیمت، صدور ضمانت نامه، تجاری سازی ایده ها و ... به رشد و توسعه شرکت های داخلی کمک کنیم.

وزارت آموزش و پرورش خبر داد؛
وعده جدید به معلمان؛ بیمه طالیی فرهنگیان 

احیا می  شود
در شرایطی که فرهنگیان نسبت به وضعیت بیمه تکمیلی خود 
ش��کایت دارند و خواس��تار ارائه خدمات تکمیلی بیمه درمانی 
به ش��کلی مناس��ب هستند، س��خنگوی آموزش و پرورش طی 
توییت��ی از احی��ا و برقراری مج��دد بیمه طالیی معلمان پس از 

سال ها خبر داد.
 ب��ه گ��زارش تجارت به نق��ل از روابط عمومی وزارت آموزش و 
پرورش؛ اواخر اردیبهشت ماه و در آستانه روز معلم وزیر آموزش 
و پرورش، از پیگیری برای اجرای بیمه طالیی و احیای برخی 
طرح های رفاهی برای معلمان خبر داد. پس از آن س��خنگوی 
وزارت آم��وزش و پ��رورش، در رابطه با بیمه طالیی فرهنگیان 
گفته بود مس��ئوالن این وزارتخانه برای بیمه، س��فر و مس��کن 
فرهنگیان، برنامه ها و س��ناریو هایی را در حال طراحی دارند و 

به زودی جزییات آنها اعالم می شود.
در نتیجه بررس��ی های صورت گرفته، در نهایت صادق س��تاری 
فرد، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش طی توییتی در صفحه 
ش��خصی خود نوش��ت: ب��ا پیگیری جدی وزی��ر، بیمه طالیی 
)تکمیلی( فرهنگیان با خدمات و پشتیبانی مناسب بهداشتی و 
درمانی بعد از سال ها احیا شد. آئین نامه اجرایی قانون رتبه بندی 
معلمان نیز به زودی از سوی کمیسیون امور عمومی دولت تقدیم 

هیات وزیران می شود.
مطابق با آخرین قوانین بیمه طالیی فرهنگیان س��ال ۱۴۰۰-
۱۴۰۱، بیمه تعهد دارد تمامی هزینه های بیمارستانی مربوط به  
جراحی های تخصصی، هزینه های درمان کلینیکی، پاراکلینیکی 
اعم از سونوگرافی و کلیه هزینه ویزیت پزشکان، هزینه نازایی و 
ناباروری برای زوجین فرهنگی بدون فرزند، هزینه تهیه اعضای 
پیون��دی، هزینه ه��ای اروتز و پروت��ز، پرداخت هزینه بیماران و 
داروهای خاص، بدون سقف برای کلیه فرهنگیان تحت پوشش 
بیمه تکمیلی درمان را پرداخت کند. تمامی عمل های جراحی 

چشم پزشکی نیز بدون سقف در حال اجرا است.
 گ��ودرز کریم��ی فر، مدیرکل رفاه و پش��تیبانی وزارت آموزش 
و پ��رورش نی��ز پی��ش از ای��ن در این رابطه گفته بود:  هم اکنون 
تعداد ۵۵۰۰ مرکز درمانی و بیمارس��تانی طرف قرارداد در بیمه 
فرهنگیان شاغل در سراسر کشور در حال ارائه خدمات درمانی 

به فرهنگیان هستند.
 وی همچنین افزوده بود: اشخاص دارنده بیمه ای غیر از طرف 
ق��رارداد فرهنگی��ان، برابر مصوبات هر چقدر که پرداخت نمایند 
در صورت ارائه اس��ناد پرداخت  ش��ده به ش��عب نمایندگی بیمه 

فرهنگیان در سراسر کشور، هزینه آن را دریافت می کنند.

           »آگهـی مـزایده عمـومی «                                                   

سجاد صفری – شهردار نيم ور    

به استناد مجوزهای شماره ۶/۶۶3/ن مورخ ۱۴۰۰/۰9/۲۵ و ۶/88۰/ن مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و ۶/8۵/ن مورخ ۱۴۰۱/۰۱/3۰و ۶/۱۴۷/ن مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ شورای اسالمی  شهر، 
شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد  ذیل الذکر را از طریق مزایده کتبی و  بصورت اجاره به بخش خصوصی واگذار نماید . 

مشخصات مورد مزايده :

میزان سپرده شرکت در مزايدهقیمت پايه )کارشناسی(مدتمورد مزايدهرديف

یک باب ساختمان مسکونی واقع در خیابان ۱۷ شهریور بمساحت۱
۱.۵۰۰.۰۰۰ ریالسالیانه 3۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالیک سال ۲۰۰ مترمربع )نوبت سوم(

۶.۶۰۰.۰۰۰ ریالسالیانه ۱3۲.۰۰۰.۰۰۰ ریالسه سالیک باب سوله بمساحت 8۷۰ مترمربع جهت کارگاه بلوک زنی)نوبت اول(۲

یک باب مغازه واقع در ضلع جنوبی پارک دانش جهت عطاری به مساحت3
۵.۱۰۰.۰۰۰ ریالسال اول  ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰ ریالسه سال ۵۰ مترمربع )نوبت سوم(

دو قطعه زمین  واقع در پارک ساحلی جهت استقرار وسایل بازی بمساحت  38۰و ۴
۵.۴۰۰.۰۰۰ ریال شش ماهه ۱۰8.۰۰۰.۰۰۰ریال۶ ماهه39۱ مترمربع )نوبت دوم(

۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالسالیانه ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالیکسالهاجرای طرح تفکیک پسماند از مبدأ )نوبت اول(۵

توضیح  : اجاره سال های دوم و سوم  ردیف های دوم و سوم جدول فوق ، بصورت سالیانه و براساس نظر کارشناسی تعیین خواهد شد .

ت دوم
نوب

 شرايط شرکت  در مزايده : 
۱ � متقاضیان می بایس��ت س��پرده ش��رکت در مزایده  هریک از موارد فوق را به حس��اب 
۶93۷9۷۱۵۶3 شهرداری نزد بانک ملت نیم ور واریز و اصل فیش واریزی را به پیوست فرم 

شرکت در مزایده در سامانه ستاد بارگذاری نمایند .
 www.setadiran.ir ۲ � متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶  به سامانه ستاد به آدرس
مراجعه و نسبت به اخذ فرم شرکت در مزایده و شرایط خصوصی اقدام و پس از بررسی و مطالعه 

کامل شرایط ، در مزایده شرکت نمایند .
3� مهلت بارگذاری پیش��نهادات در س��امانه س��تاد به آدرس www.setadiran.ir تا تاریخ 

۱۴۰۱/۰3/۱۲ می باشد . 
۴ � اخ��ذ مجوزه��ای الزم از مراج��ع مربوط��ه جهت فعالیت در اماکن فوق، بعهده برنده مزایده 

می باشد. 
۵ � سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است . 

۶ � س��پرده نقدی نفرات اول و دوم  مزایده تا زمان انعقاد قرارداد با برنده، نزد ش��هرداری باقی 
می ماند و چنانچه برندگان مزایده از انجام معامله خودداری نمایند، سپرده آنها به ترتیب به 

نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
۷ � برنده مزایده بایستی حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از اعالم اسامی برندگان،نسبت به عقد 

قرارداد و شروع فعالیت خود اقدام نماید. 
8 � به اس��تناد بند ۵ ماده ۵ آیین نامه مالی ش��هرداریها، ش��هرداری در رد یا قبول هر یک از 

پیشنهادات مختار است . 
9 � پیشنهادات واصله، ساعت۱3:۰۰روز دوشنبه  مورخ ۱۴۰۱/۰3/۱۶ در جلسه هیأت عالی 

معامالت شهرداری نیم ور ، بازگشایی می گردد 
۱۰ � اعالم قیمت پیشنهادی بایستی به صورت صریح ، روشن و بدون الک گرفتگی و خط 

خوردگی باشد . به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط  ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
۱۱ � متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 

۴33۲۲۱۱۵ � ۰8۶ و ۴33۲3۱۱۵ �۰8۶ تماس حاصل نمایند .                        

آگهی مناقصه عمومی )تجدید مناقصه(

دبيرخانه کميسيون معامالت دانشگاه گيالن 

دانش�گاه گیالن در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد انتظامات و حفاظت فیزيکی خود را با مش��خصات مندرج در 
اسناد مناقصه به شرکتهای واجد صالحیت که مورد تایید اداره کل کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دارای صالحیت در زمینه 

مورد نظر و شرائط زیر باشد واگذار نماید:
1 - شرکتهایی می توانند در مناقصه شرکت  کنند که سابقه کار مشابه در ۵ سال اخیر داشته باشند.

2 -مبلغ قرارداد مشابه ارائه شده حداقل ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )معادل دو میلیارد تومان( در یک فقره قرارداد باشد.
3 -رضایت نامه کتبی عملکرد از کارفرمایی که نمونه کار آن را به عنوان کار مشابه اعالم شده است ارائه نمایند.

4 -ش��رکتهایی که س��ابقه کار با دانش��گاه گیالن را داش��ته باش��ند عالوه بر رضایت نامه از س��ازمان های دیگری که قرارداد آن به عنوان کار مشابه ارائه 
شده است، ملزم است رضایت نامه دانشگاه گیالن را نیز ارائه نماید.

5 -ش��رکتهایی می توانند در مناقصه ش��رکت و پیش��نهاد قیمت دهند که دارای توان مالی جهت پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزایای نیروهای خود 
را داش��ته باش��ند و مس��تندی از گردش عملیات مالی ش��رکتها در یک س��ال گذش��ته که نش��ان دهنده توان پرداخت ش��رکت می باشد را ضمیمه اسناد و 

مدارک ارایه نمایند.
6 -کلیه شرکت کنندگان واجد شرایط الزم است گزارش مستندی از سوابق کار قبلی خود را به ضمیمه اسناد و مدارک ارایه نمایند. 

7 -بکارگیری نیروهای حال حاضر دانشگاه در اولویت می باشد.
توجه: با توجه به سیاس��ت دولت در نحوه تخصیص منابع مالی، پرداخت مطالبات پیمانکار عالوه بر نقدی در قالب اس��ناد خزانه اس��المی نیز انجام 

می گیرد.  
محل تامین اعتبار مدت مبلغ تضمین شرکت  در مناقصه برآورد ريالی اولیه عنوان مناقصه

ملی 9 3.690.000.000 ريال 73.672.704.432 قرارداد حفاظت فیزيکی
-  محل اجرای قرارداد: دانشگاه گیالن و واحدهای تابعه واقع در  رشت، صومعه سرا، سنگر

-  شماره تماس هماهنگی جهت بازديد:  مستقیم  33۶9۰۵9۴ – ۰۱3 و -8 -33۶9۰۲۷۴ ۰۱3 داخلی  ۲۰9۲ آقای کیائی
  www.setadiran.ir محل دريافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی  -

-  مهلت دريافت اسناد از سامانه: از ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۱۴۰۱/۰3/۰۴ تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰3/۰9   
-  آخرين مهلت ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰3/۱9       

-  تاريخ بازگشايی پاکتها : ساعت 9 صبح مورخ ۱۴۰۱/۰3/۲۱
-محل بازگشايی پاکتها: رشت - بزرگراه خلیج فارس، دانشگاه گیالن 
- مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت : 3 ماه از تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه

- محل تحويل پاکت »الف« به صورت فیزيکی: دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه گیالن واقع در: رشت – بزرگراه خلیج فارس )کیلومتر 
۵ جاده رشت به قزوین(، مجتمع دانشگاه گیالن، طبقه اول، دفتر معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه

* تذکر: درصورت عدم تحویل پاکت »الف« تا ساعت 8 صبح روز ۱۴۰۱/۰3/۲۱ پیشنهاد مناقصه گر در فرایند مناقصه بازگشایی نخواهد شد.
* تذکر: شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی کند و دانشگاه می تواند 

با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.
  www.setadiran.ir محل تحويل پاکتها به صورت الکترونیکی : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی

هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه است. 

آگهی ابالغ رای
      ۱ - آقای جواد ش��ادی رو افزا - پرس��تار ش��اغل در مرکز آموزش��ی درمانی قلب و عروق فرش��چیان به اس��تناد رای شماره 

۰۱۱۰۰۶۱۰۰۶۴۰۰۰۰۶۵۰۱مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ به مجازات انفصال موقت به مدت شش ماه   
براساس اعالم واحدهای خدمتی نظر به اینکه دسترسی به منظور رویت آراء صادره به شما میسر نبوده، الزم است حداکثر 
ظرف مدت یکماه از تاریخ انتش��ار این آگهی درخواس��ت تجدیدنظر خود را به مدیریت منابع انس��انی دانش��گاه به آدرس: 
همدان  - بلوار شهید فهمیده - روبروی بیمارستان بوعلی_ ساختمان مرکزی ستاد دانشگاه - طبقه دوم )مدیریت منابع 
انس��انی( تس��لیم نمایید. در غیر این صورت به اس��تناد تبصره یک ماده ۴ قانون رس��یدگی به تخلفات اداری رای صادره از 

تاریخ انقضاء مهلت قانونی الزم االجرا خواهد بود .

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان


