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 مدیر کل محترم سازمان بیمه سالمت استان گیالن

 ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد سازمان تامین اجتماعی استان  گیالن 

 ریاست محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح استان گیالن 

پارسیان ، معلم ، سینا ، پاسارگاد، سامان، نوین ،دی،مدیریت محترم شرکت بیمه آسیا ، رازی ، ایران البرز ، آتیه سازان ، دانا 

 استان گیالنSOS، کوثر ، کارآفرین ، میهن ، 

 ریاست محترم سازمان نظام پزشکی استان گیالن

 مدیرعامل محترم بیمارستان خصوصی

  ی درمانی/بیمارستانریاست محترم مرکزآموزش 

  9655-فوت یابالغ تعرفه صدورگواه موضوع :

 

 سالم علیکم

مدیرکل دفترارزیابی فناوری وتدوین استاندارد  11/5/1400مورخ  9655به پیوست مکاتبه  ،  احتراما             

تعرفه صدورگواهی فوت توسط متخصص پزشکی قانونی وتعرفه سالمت وزارت متبوع درخصوص 

جهت اطالع ودستوراقدام مقتضی ارسال  یاپزشکان دوره دیده دارای مجوز از سازمان پزشکی قانونی

       می گردد.
  شایان ذکراست کلیه ی فایلهای پیوست درسایت معاونت درمان به آدرسhttp://www.gums.ac.ir/darman .قابل دسترسی می باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدم انوش دهنادیدكتر 

 درمان دانشگاه معاون
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 رونوشت به:

جناب آقاي دکتر ارسالن ساالري رياست محترم دانشگاه    

جناب آقاي دکتر عباس صديقي نژاد معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه    

جناب آقاي سیدجواد موسوي مدير محترم حراست دانشگاه    

به شکايات دانشگاه  آقاي دکتر حیدر محمودي چناري مدير بازرسي، ارزيابي عملکرد و پاسخگويي   

خانم منیره فلک باز مدير درمان    

آقاي دکتر سیدرشید میرفالح مدير نظارت و اعتبار بخشي اموردرمان دانشگاه    

آقاي دکتر ساسان بلوکي اصلي مدير آزمايشگاه مرجع سالمت و مديريت امور آزمايشگاه ها    

رمان جناب آقاي دکتر کاوک پور رياست محترم اداره اقتصاد د   

خانم مريم صادقي بیگزاد محله کارشناس کامپیوتر    


