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جٌاب آقای دکتر هحوذ شریعتوذاری
ٍزیر هحترم تعاٍى،کار ٍ رفاُ اجتواعی
جٌاب آقای دکتر هحوذباقر ًَبخت
هعاٍى هحترم رئیس جوَْر ٍ رئیس سازهاى برًاهِ ٍ بَدجِ کشَر
جٌاب آقای دکتر قاسن جاى بابایی
هعاٍى هحترم درهاى
جٌاب آقای هٌْذس هَّبتی
هذیر عاهل هحترم سازهاى بیوِ سالهت
جٌاب آقای دکتر هحوذرضا ظفرقٌذی
رئیس هحترم سازهاى ًظام پسشکی جوَْری اسالهی ایراى
جٌاب آقای دکتر اهیر ًَرٍزی
هذیر عاهل هحترم سازهاى خذهات درهاًی ٍزارت دفاع ٍ پشتیباًی ًیرٍّای هسلح
جٌاب آقای دکتر هصطفی ساالری
هذیرعاهل هحترم سازهاى تاهیي اجتواعی
جٌاب آقای دکتر سلیواًی
رییس کل هحترم بیوِ هرکسی ایراى
جٌاب آقای سیذ هرتضی بختیاری
رئیس هحترم کویتِ اهذاد اهام خویٌی (رُ)
رئیس هحترم داًشگاُ/داًشکذُ علَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی ...
هَضَع  :اصالح ّسیٌِ کیف بْذاشتی
با سالم و تحیات؛

تا عىایت تٍ مصًتٍ َفتاد يچُاسميه جلسٍ ضًساي عالی تيمٍ سالمت مطًس ،دس مًسخ  1398/5/20تا مًضًع تعييه تنليف
َضیىٍ ميف تُذاضتی تٍ ضشح صیش مصًب گشدیذ:
«مشامض اسائٍدَىذٌ خذمات دسماوی میتًاوىذ دس صًست دسخًاست تيماس جُت دسیافت ميف تُذاضتی ،ضامل حًلٍ ،دمپایی ،ليًان،
ضامپًي یل وفشٌ ،مسًاك ،خميشدوذان یل وفشٌ ي دماسىج ،تٍ صًست سشجمع َ 50ضاس تًمان دسیافت ومایىذ .تذیُی است ایه
قيمت سالياوٍ متىاسة تا سضذ تعشفٍ َتليىگ قاتل افضایص میتاضذ.
وطاوی پستی :تُشان ،ضُشك قذس ،خياتان ایًاول ضشقی ،ضلع ضشقی ستاد مشمضي يصاست تُذاضت ،دسمان ي آمًصش پضضنی ،سيتشيي تاول ملت،
ضعثٍ تُذاضت ي دسمان ،ساختمان  ،33طثقٍ ديم ،تلفه - 81455877 :وماتش 88082673 :
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الصم تٍ رمش است َضیىٍ تُيٍ لثاس یل تاس مصشف ،ملحفٍ ،سي تختی ،سي تالطتی ،مايس تخت ،دسيضيت (صیشاوذاص-
سيصاوٍ یل عذد) ،دستنص غيشاستشیل ي مايس مفص جضء َضیىٍَاي َتليىگ تًدٌ ي تٍ صًست جذاگاوٍ قاتل محاسثٍ ي اخز
ومیتاضذ».
مشاتة جُت استحضاس ي اتالغ تٍ ياحذَاي تاتعٍ جُت اجشا اص ايل ضُشیًماٌ  ،1398اتالغ میگشدد.

وطاوی پستی :تُشان ،ضُشك قذس ،خياتان ایًاول ضشقی ،ضلع ضشقی ستاد مشمضي يصاست تُذاضت ،دسمان ي آمًصش پضضنی ،سيتشيي تاول ملت،
ضعثٍ تُذاضت ي دسمان ،ساختمان  ،33طثقٍ ديم ،تلفه - 81455877 :وماتش 88082673 :

