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 هذیر کل هحترم سازهاى بیوه سالهت استاى گیالى

 ریاست هحترم دفتر رسیذگی به اسٌاد سازهاى تاهیي اجتواعی استاى  گیالى  

 ریاست هحترم سازهاى بیوه خذهات درهاًی ًیرٍهای هسلح استاى گیالى  

هذیریت هحترم شرکت بیوه آسیا ، رازی ، ایراى البرز ، آتیه سازاى ، داًا ،دی،پارسیاى ، هعلمن ، سمیٌا ، پاسمارگاد،    

 استاى گیالىSOSساهاى، ًَیي ، کَثر ، کارآفریي ، هیهي ، 

 ریاست هحترم سازهاى ًظام پسشکی استاى گیالى

 هذیرعاهل هحترم بیوارستاى خصَصی

 رسَل اکرم)ص(ریاست هحترم بیوارستاى 

 ریاست هحترم بیوارستاى ٍلیعصرًیرٍی دریایی)عج(

  ریاست هحترم هرکسآهَزشی درهاًی/بیوارستاى 

  10101-یتعرفه خذهات سلَل درهاً- وهیب یعال یشَرا رخاًهیبخشٌاهه دب هَضَع :

 سالم علیکن

هورخ  332/142هنضن به ناهه شواره  11/6/1400  هورخ  12410به پیوست هکاتبه ،  احتراها             

دبیرورییس شورایعالی بیوه سالهت  وتصویبناهه هیات هحترم وزیراى درخصوص تعرفه خدهات  6/6/1400

      سلول د رهانی جهت اطالع ودستوراقدام الزم ارسال هی گردد.
  شایاى رکراست کلیه ی فایلهای پیَست درسایت هعاًٍت درهاى به آدرسhttp://www.gums.ac.ir/darman .قابل دسترسی هی باشذ 

 

 

 

 

 

 

 مقدم انوش دهنادیدكتر 

 درمان دانشگاه معاون
                                                  

 

 

 

 

 
 رونوشت به:

جناب آقاي دکتر ارسالى ساالري رياست هحترم دانشگاه    

جناب آقاي دکتر عباس صذيقي نژاد هعاوى هحترم توسعه هذيريت و هنابع دانشگاه    

جناب آقاي سیذجواد هوسوي هذير هحترم حراست دانشگاه    

http://www.gums.ac.ir/darman
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آقاي دکتر حیذر هحوودي چناري هذير بازرسي، ارزيابي عولکرد و پاسخگويي به شکايات دانشگاه    

خانن هنیره فلک باز هذير درهاى    

آقاي دکتر سیذرشیذ هیرفالح هذير نظارت و اعتبار بخشي اهوردرهاى دانشگاه    

آزهايشگاه ها  آقاي دکتر ساساى بلوکي اصلي هذير آزهايشگاه هرجع سالهت و هذيريت اهور   

جناب آقاي دکتر کاوک پور رياست هحترم اداره اقتصاد درهاى    


