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مصوبات

مسئول

1

ثِ هٌظَض سبهبًسّی اًَاع پسوبًسّبی استبى هقطض گطزیس :
الف  :ثطضسی ٍ آًبلیع زقیقی اظ ّعیٌِ ّب ٍ قیوت توبم شسُ  ،خْت خوغ آٍضی ٍ ثی ذططکطزى ظثبلِ زاًشگبُ ػلَم
پعشکی/
ّبی ػفًَی ٍ ثیوبضستبًی تب هَضخ  03/00/15ثِ زثیطذبًِ شَضا اضائِ شَز
سبظهبى ًظبم
ة :ثطآٍضز زقیقی اظ هیعاى ٍ حدن تَلیس پسوبًس زض حَظُ زضهبى تب هَضخ 03/00/15اضائِ شَز
پعشکی
ج :پیش ًَیس قطاضزاز سبل  04ثب شطکت پیوبًکبض پسوبًسّبی ثیوبضستبًی حساکثط تب 15آشضهبُ خْت
ثطضسی ٍ ضایعًی آهبزُ شَز

2

زض ذظَص اطالع ضسبًی اظ آسیت ّب ٍ ذططات خسی پسوبًسّبی ػفًَی ٍ ثیوبضستبًی هقطض گطزیس :
زاًشگبُ ػلَم
زاًشگبُ ػلَم پعشکی ًسجت ثِ تسٍیي ثطًبهِ آهَظشی ٍ اضائِ هشبٍضُ ّبی الظم اقسام ًوبیس ً ٍ .تبیح
پعشکی
حبطلِ ضا ثؼس اظ  3هبُ ثِ زثیطذبًِ شَضا اضائِ ًوبیٌس .

3

هسیط کل اهَض
خْت اذتظبص اػتجبض الظم زض ظهیٌِ سبهبًسّی پسوبًس استبى هقطض گطزیس  :کلیِ شْطزاضاى ٍ هسئَلیي
شْطی
شیطثط ضٍیکطز هصکَض ضا زض ثَزخِ سبل  04لحبظ ًوبیٌس .
استبًساضی

4

هقطض گطزیس ثطًبهِ ضیعی خبهغ ٍ کبهل سبهبًسّی پسوبًسّبی استبى اػن اظ ذبًگی  ،ثیوبضستبًی ،
طٌؼتی زض کبضگطٍُ تؼییي شسُ هستقط زض استبًساضی هَضز پیگیطی هساٍم قطاض گطفتِ ٍ ًتبیح حبطلِ زض
ّط هبُ ثِ زثیطذبًِ شَضا اضائِ گطزز .

کبضگطٍُ
پسوبًس

5

هقطض گطزیس ثب تَخِ ثِ ترظیض ّ 10کتبض ظهیي خٌت سبیت هحوسآثبز  ،پیوبًکبض پسوبًسّبی طٌؼتی
اظ تبضید  03/00/15کلیِ پسوبًسّبی طٌؼتی ضا زضیبفت ًوبیس .

کبضگطٍُ
پسوبًس

