
 

 

 

                
                        

 

 

 

 معاونت خدمات الكترونيك سالمت -خدمات درماني نيروهاي مسلح  سازماناز: 

 پزشكي محترم مركز مديريت آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش سرپرستبه: 

 نسخه الكترونيك سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح APIسرويس  مستنداتموضوع: 

 * توليد ؛ دانش بنيان ، اشتغال آفرين *

 سالم عليکم    

 1551/  50/  50مورخ  5800/  55/  085/  762پيرو نامه شماره 

 با سالم و صلوات بر حضرت محمد )ص( و خاندان پاكش و با احترام، با توجه راه اندازي سامانه نسخه الكترونيك سازمان خدمات درماني

باشد. خواهشمند برداري مي( اين سامانه نيز آماده بهرهAPIنيروهاي مسلح و اجرائي شدن آن در مراكز طرف قراداد اين سازمان، وب سرويس )

ربط بمنظور هماهنگي و دريافت مستندات وب سرويس با نماينده اين سازمان مهندس جالل پناه آمند )شماره ر فرمائيد مبادي ذياست دستو

 ( تماس حاصل فرمايند.15086232100تماس 

 

 مديرعامل سازمان خدمات درماني ن.م  

 امير نوروزي دكتر

 
 

  

 شماره:   ٤٥٤٤ / ٣٣ / ١٣ / ١٤٣

 تاريخ: ١٣/٣٤/٣٤٣٣

 پيوست: 

 طبقه بندي: طبقه بندي فاقد

 فوريت: فوري خيلي

 

 



 

 

 

                
                        

 

 

 

 معاونت خدمات سالمت الكترونيك -خدمات درماني نيروهاي مسلح  سازماناز: 

 پزشكي  محترم مركز مديريت آمار و فناوري اطالعات وزرات بهداشت،درمان و آموزش سرپرستبه: 

 به سرويس مكسا دسترسيموضوع: 

كار هب خرج داد ، اتپوشش بيمه هب شكل صحيح گسترش يا  بد*      مقام معظم فرماندهي كل قوا ) مدظله العالي (*بايد تالش كرد ، ابت

 سالم علیکم    

با سالم و صلوات بر حضرت محمد )ص( و خاندان پاكش و با احترام، نظر به راه اندازي سامانه نسخه الكترونيك سازمان خدمات درماني 

ر دريافت اطالعات داروئي در اين سامانه از طريق وب سرويس، خواهشمند است دستور فرمائيد نيروهاي مسلح و ارائه خدمات برخط، بمنظو

 .گردد ايجاد سازمان اين براي )جهت دريافت قيمت دارو(IRCسرويس مكسا و فرآورده هاي  امكان دسترسي به

 ( جهت هماهنگي معرفي مي گردند.15086232100در ضمن نماينده اين سازمان مهندس جالل پناه آمند )شماره تماس 

 

 مديرعامل سازمان خدمات درماني ن.م  

 امير نوروزي دكتر

 
 

  

 شماره:   ٥٨٠٠ / ٥٥ / ٠٨٥ / ٧٦٢

 تاريخ: 2٥٥٥/2٧/٥٥

 پيوست: 

 طبقه بندي: طبقه بندي فاقد

 فوريت: فوري خيلي

 

 


