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مهم-آنی   
 .......هذیزیت هحتزم شبکِ بْذاشت ، درهاى شْزعتاى 

 ......ریاعت هحتزم هزکش آهَسشی درهاًی / بیوارعتاى 

 .....هذیز عاهل هحتزم بیوارعتاى خصَصی

 ریاعت هحتزم بیوارعتاى حضزت رعَل اکزم )ص( تاهیي اجتواعی

 ریاعت هحتزم بیوارعتاى ٍلی عصز )عج( ًیزٍی دریایی رشت 

 ریاعت هحتزم هزکش هذیزیت حَادث ٍ فَریتْای پششکی اعتاى گیالى

 هذیزیت هحتزم آهار ٍ فٌاٍری داًشگاُ

 .....هذیزیت هحتزم درهاًگاُ شباًِ رٍسی 

 یٌیک بعثت هذیزیت هحتزم کل

 داًشگاُدًذاًپششکی ٍیضُ  هذیزیت هحتزم کلیٌیک 

 .... هذیزیت هحتزم درهاًگاُ دًذاًپششکی
 1393/100 – 79هَضَع : ابالغ دعتَر العول اجزایی طزح عالهت ًَرٍسی 

 عــالم علیکن
، هقام عالی ٍسارت در خصَص ابالغ دعتَر العول اجزایی طزح عالهت  13/12/79هَرخ  1393/100احتزاهاً بذیٌَعیلِ تصَیز ًاهِ شوارُ  

 گاًِ ( ٍ با در ًظز گزفتي ایي 49، جْت بْزُ بزداری ٍ اقذام السم بِ پیَعت ارعال هی گزدد ، باعتٌاد هفاد دعتَرالعول هذکَر ) بٌذّای  79ًَرٍسی 

تشخیصی ٍ هْن کِ اعتاى گیالى در طَل تعطیالت ًَرٍسی با افشایش تزدد هغافزاى هَاجِ بَدُ ٍ ایي اهز لشٍم اهذاد رعاًی ٍ آهادگی تواهی ٍاحذّای 

ذ ، دیالیش، حفظ کاهل تَاى ٍ ظزفیت بیوارعتاًْای ک PICU / NICU/ ICU/ CCUفیت بخشْای ٍیضُ علی الخصَص م ظزالیت با توادرهاًی ، فع

ٍ بِ ٌّگام بِ بیواراى ، فعال بَدى کلیٌیک ّای دًذاًپششکی ٍ عایز اقذاهاتی کِ بز اعاط دعتَرالعول  عتِعا 24بزای ارائِ خذهات  924ٍ  249

صصی ابالغی هی بایغت اًجام شَد ، السم اعت بز اعاط دعتَرالعول فَق اقذاهات السم هبذٍل فزهَدُ ٍ ضوٌاً در خصَص اعطای هزخصی بِ کادر تخ

  هات اٍرصاًظ دچار اختالل ًگزدد .ٍ درهاًی ، هذیزیت السم بعول آیذ تا ارائِ خذ

 
 

 محمدتقی آشوبیدکتر 

درمان دانشگاه معاون  

 
 روووشت به:

مذيريت محترم حراست داوشگبه جهت استحضبر    

مذيريت محترم درمبن داوشگبه    

مذيريت محترم ببزرسي ارزيببي عملکرد و پبسخگويي به شکبيبت داوشگبه    

کليه مسئوليه محترم حوزه هبي ستبدي درمبن جهت اطالع    

امور اداري    
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