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 رئیس هحترم داًشگاُ/داًشکذُ علَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی ...

 هذیر عاهل هحترم سازهاى بیوِ سالهت )جٌاب آقای هٌْذس هَّبتی(

 هذیر عاهل هحترم سازهاى تاهیي اجتواعی 

 جٌاب آقای دکتر ًَربخش

 هذیر عاهل هحترم سازهاى خذهات درهاًی ٍزارت دفاع ٍ پشتیباًی ًیرٍّای هسلح

 ٌاب آقای حویذ رضا غفاریج

 رئیس هحترم کویتِ اهذاد اهام خویٌی )رُ(

 جٌاب آقای هٌْذس پرٍیس فتاح قرُ باغ

 رئیس هحترم سازهاى ًظام پسشکی جوَْری اسالهی ایراى

 جٌاب آقای دکتر ایرج فاضل

 رییس هحترم کل بیوِ هرکسی جوَْری اسالهی ایراى

 جٌاب آقای دکتر عبذالٌاصر ّوتی

 رم درهاى )جٌاب آقای دکتر قاسن جاى بابایی(هعاٍى هحت

 1397ابالغیِ تعرفِ ّای خذهات تشخیصی درهاًی هصَبِ ّیأت هحترم ٍزیراى سال هَضَع: 

 با سالم ٍ تحیات

             ت هحترم ٍزیراى ؛ با عٌایت بِ هصَبِ ّیأتقذین احترامبا ٍ آل هحوذ ٍ با صلَات بر هحوذ )ص( 

ّای بخش هَضَع تعرف11/2/1397ِّـ هَرخ  55303/ت 13863َست تصَیب ًاهِ شوارُ ، بِ پی11/2/1397هَرخ 

بخش عوَهی غیردٍلتی، تصَیب  ّایتعرفِ هَضَع 11/2/1397ّـ هَرخ  55303/ت 13854دٍلتی؛ تصَیب ًاهِ شوارُ 

/ت 13858ُ بخش خیریِ ٍ تصَیب ًاهِ شوار ّایهَضَع تعرفِ 11/2/1397ّـ هَرخ  55303/ت 13851ًاهِ شوارُ 

بْرُ برداری ٍ ابالغ بِ کلیِ بخش خصَصی، جْت استحضار،  ّایهَضَع تعرفِ 11/2/1397ّـ هَرخ  55303

 ارسال هی گردد.  1397ٍاحذّای تابعِ جْت اجرا از ابتذای سال 

، هراکس تشخیصی درهاًی 1397( قاًَى بَدجِ سال 17( بٌذ )ز( تبصرُ )1براساس قسوت ) ،الزم بِ رکر است

ّایی کِ بِ ّر رگاىّا ٍ ای ٍ سایر هراکس ٍابستِ بِ سازهاىابستِ بِ سازهاى تأهیي اجتواعی، ًیرٍّای هسلح، شْردارٍ

 ّای دٍلتی خَاٌّذ بَد.لت استفادُ هی کٌٌذ، هشوَل تعرفًِحَ از هٌابع دٍ
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 رًٍَشت:
 

  شَرای هعاًٍیي اعضای هحترم 

 استخذاهی کشَر ٍ اداری یر شَرای عالی اداری سازهاىترم رئیس جوَْر ٍ دبجٌاب آقای دکتر جوشیذ اًصاری، هعاٍى هح 

  جٌاب آقای دکتر هحوذباقر ًَبخت، هعاٍى هحترم رئیس جوَْر ٍ رئیس سازهاى برًاهِ ٍ بَدجِ کشَر  

 جٌاب آقای دکتر علی ًَبخت، رئیس هحترم کویسیَى بْذاشت ٍ درهاى هجلس شَرای اسالهی 

 رضا عسیسی، رئیس هحترم کویسیَى اجتواعی هجلس شَرای اسالهی جٌاب آقای دکتر عبذال 

 جٌاب آقای دکتر هیذری، هعاٍى هحترم اهَر اجتواعی ٍزارت تعاٍى، کار ٍ رفاُ اجتواعی   
 

  

  

 جٌاب آقای هحوذیاى دبیرخاًِ حَزُ ریاست داًشگاُ ع پ خ ب د تْراىَشت :رًٍ

 سرکار خاًن داداشی دبیرخاًِ حَزُ ریاست داًشگاُ ع پ خ ب د شْیذ بْشتی

 سرکار خاًن حویذُ جعفری دبیرخاًِ حَزُ ریاست داًشگاُ ع پ خ ب د شیراز

 د شاّرٍدجٌاب آقای خَاجِ ّا دبیرخاًِ حَزُ ریاست داًشگاُ ع پ خ ب 

 سرکار خاًن فاطوِ غالهی دبیرخاًِ حَزُ ریاست داًشگاُ ع پ خ ب د کْکیلَیِ ٍ بَیر احوذ

 سرکار خاًن ٍفایی دبیرخاًِ حَزُ ریاست داًشگاُ ع پ خ ب د بن

 سرکار خاًن تَکلی دبیرخاًِ حَزُ ریاست داًشگاُ ع پ خ ب د فسا

 ع پ خ ب د قسٍیيسرکار خاًن اسواعیلی دبیرخاًِ حَزُ ریاست داًشگاُ 

 جٌاب آقای ًاهذار دبیرخاًِ حَزُ ریاست داًشگاُ ع پ خ ب د قن


