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 گیالن استان دادگستری محترم کل ريیس

 گیالن استان بازرسی سازمان محترم کل مدير

 گیالن استان سیمای و صدا سازمان محترم مديريت

 گیالن استان تجارت و معدن صنعت سازمان محترم کل مدير

 گیالن استان حکومتی تعزيرات سازمان محترم کل مدير

 گیالن استان پرورش و آموزش محترم کل مدير

 شمال منطقه دريايی نیروی محترم فرماندهی

 گیالن استان انتظامی نیروی محترم فرماندهی

 گیالن استان گران ايثار امور و شهید بنیاد محترم کل مدير

 مدير کل محترم سازمان بیمه سالمت استان گیالن

 رياست محترم دفتر رسیدگی به اسناد سازمان تامین اجتماعی استان  گیالن 

 رياست محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح استان گیالن 

 امان، ناوين ،البرز ، آتیه سازان ، دانا ،دی،پارسیان ، معلم ، سینا ، پاساارگاد، سا ،سرمد،مديريت محترم شرکت بیمه آسیا ، رازی ، ايران

 استان گیالنSOSکوثر ، کارآفرين ، میهن ، 

 تجارت ، ملت ، کارگران رفاه ، صادرات ، کشاورزی ، سپه ، ملی بانک محترم کل مدير

 رياست محترم سازمان نظام پزشکی استان گیالن

 دريايی نیروی ) عج( ولیعصر حضرت / رشت اکرم رسول بیمارستان محترم رياست

 محدود جراحی مرکز / بیمارستان محترم عامل مدير

  رياست محترم مرکزآموزشی درمانی/بیمارستان

 گیالن استان احمر هالل سازمان محترم رياست

 گیالن استان نفت شرکت محترم عامل مدير

 گیالن استان دانشگاهی جهاد محترم رياست

 رشت شهرستان محترم شهردار

 گیالن استان اسالمی انقالب پاسداران سپاه درمان محترم مديريت

 بعثت درمانگاه محترم مديريت

  

  4242-توسط آمبوالنس ماریابالغ تعرفه حمل ب موضوع :

 

 سالم علیکم

شت درمان آموزش ماده یک قانون تشکیالت وشرح وظایف وزارت بهدا15به استناد بند ،  احتراما             

خ مور 4242به پیوست مکاتبه  پزشکی وبه منظور ساماندهی تعرفه حمل بیمار توسط آمبوالنس،

وزارت متبوع درخصوص تعرفه مذکور دربخشهای دولتی،عمومی  معاونت محترم درمان3/3/1400

نکات مندرج  هت اجرا از تاریخ ابالغ ارسال می گردد.رعایت تمامیج1400درسالغیردولتی،خیریه،وخصوصی 

   در مکاتبه مذکور الزامیست.

     
  شايان ذکراست کلیه ی فايلهای پیوست درسايت معاونت درمان به آدرسhttp://www.gums.ac.ir/darman شد.قابل دسترسی می با 

http://www.gums.ac.ir/darman
https://oa1.gums.ac.ir:7024,285903195569,PDF.TextOperations,285910530083
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 مقدم انوش دهنادیدكتر 

 درمان دانشگاه معاون
                                                  

 

 

 

 

 
 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    

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

خانم منیره فلک باز مدير درمان    

آقاي دکتر سیدرشید میرفالح مدير نظارت و اعتبار بخشي اموردرمان دانشگاه    

جناب آقاي دکتر کاوک پور ، رياست محترم اداره هماهنگي امور بیمه ، تعرفه و استاندارد    


