
 رسانی دستگاهفرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالع - 1جدول شماره 

 

 .(ارائه شده است) این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  شناسه خدمت استان بوشهر اپلیکیشن اطالعات سالمت :عنوان خدمت

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G2B) خدمت به کسب و کار    (           G2Cخدمت به شهروندان )          : نوع خدمت

 این. است نموده طراحی را افزاری نرم بوشهر استان سالمت اطالعات و اخبار به دسترسی منظور به دانشگاه، اطالعات فناوری و آمار مدیریت: شرح خدمت
 بوشهر پزشکی علوم دانشگاه سالمت و رسانی اطالع افزار نرم. باشد می اجرا و نصب قابل دارند اندروید عامل سیستم که هوشمندی های گوشی روی بر افزار نرم

: شامل استان سالمت اطالعات دانشگاه، الکترونیک خدمات و معرفی سالمت، نظام تحول طرح معرفی ها، اطالعیه و اخبار جمله از مختلفی های بخش شامل
 کارکنان، شهروندان، عموم برای مربوطه افزار نرم. باشد می توانبخشی و پرتونگاری مراکز ها، آزمایشگاه ها، داروخانه درمانی، بهداشتی مراکز دار، مطب پزشکان

 .باشد می استفاده قابل اساتید و دانشجویان

  مدارک مورد نیاز:
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 دقیقه 5 خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 )ساعات مراجعه متقاضی( ارائه خدمت:ساعات 
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 )آدرس اینترنتی خدمات جهت ارائه الکترونیکی( اینترنتی    

http://www.bpums.ac.ir/Fa/DynPages-4725.htm 

 )آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی(                         پست الکترونیک:     

amar@bpums.ac.ir 

      (           با کلیک روی نماد نمایش داده شود )در صورت وجود ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا: تلفن گویا یا مرکز تماس    

33333303-033 

   )پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه( تلفن همراه    
 

http://www.bpums.ac.ir/Fa/DynPages-4725.htm 

        (روی نماد نمایش داده شود شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک) پیام کوتاه    

  )لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت(خدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     

 فرایند خدمت پیوست شود. )از دید متقاضی خدمت(نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 
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