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معاون محترم آموزشي دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي (سراسركشور)
رئيس محترم انجمن علمي  /...رئيس محترم پژوهشكده ...
رئيس محترم مركز تحقيقات…  /رئييس محتيرم انييتيتو پاسيتور ا يران /رئييس محتيرم هرهسگييتان عليوم
پزشكي
رئيس محترم سازمان نظام پزشكي جمهوری اسالمي ا ران /رئيس محترم سازمان پزشكي قانوني ا ران
رئيس محترم سازمان نظام پرستاری /ر است محترم سازمان انتقال خون ا ران

سالم عليكم

احتراماا ً ،پیااارخ نامااام مه اا

/905/915د ماا

 1959/5/8د خصاا ه م ماا م ااار

د ج اطالعاا و خ امتیاا م مماا ریئ ،ا ادااه دوماا و س پ اااتر خ اااامرا س د ااا م ه آماا م
م ا اخم مم ا و

وردا ا

اا ا اااه نرخاای اممرااااا عماای ماای د ج اطالع ا و مم ا ریئ

ت دیاا امتیاا م د م ماا تدیاایئ اا
د خ ااا ماای ا د

ا

ا

نااه

اماا ام م اا د ا اا  .راا ا ام امیااه مرااااا آم م اای م ااا اً

نااه ت دیا امتیا م مما ریئ م ا ن نما  2ناماام مه قا ذ ارا ار اما ام

ام .
ناا اااائ حاا ن نااه ممحاا
ورداا

حماای ح اا ذ مماا ریئ ماتاارم د نر مااه واا ای اااه تاا ام س نرواااا

ااا ااااتتم د تا تا ا  1951/9/91نااه مرااااا مماار م ما داد ماای ا د تا خ اادی

امتی م ث

م

و س م می ا تدییئ تکمیف

نا ا ی ااا م ما وا

ام .

م اار د اا م ه نااه

د خ ا ج ام م م ا تدیاایئ ا

ا وو

ا م تمحاایی ورداا

خ ث ا امتیا م

م ا خ ا او ا ن ا د خ پ ااااب ای نااه مم ا ریئ نرع ا

ممر خ او ن د.
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معاون محترم آموزشي دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي (سراسركشور)
رئيس محترم انحمن علمي  /...رئيس محترم پژوهشكده ...
رئيس محترم مركز تحقيقات /...رئيس محترم انستيتو پاستور ايران /رئيس محترم فرهنگستان علوم پزشكي
رئيس محترم سازمان نظام پزشكي /رئيس محترم سازمان پزشكي قانوني ايران
رئيس محترم سازمان نظام پرستاري/رئيس محترم سازمان انتقال خون ايران

سالم علیکم ،
احتراماً به استحضار میرساند پیرو مصوببا ووبراالا ی وموبمد موداو ار سوا  4931و بوه
منظبر تحقق تفباض برخی اختیارا به مراکز ومبمد مداو ار سراسرکشبر فراانود بتو و صودور
مجبم برای برنامههای ومبمد موداو سوامانه اسوت بد ترییراتوی درااود اسو  .واا ام و مرکوز
تقاضا میوبا ضمن ا تزا عملی به اجرای کلیه مصببا وبرای عا ی و کمیسیب ومبمد مداو بوه
مبارا مار تبجه خاص متاو دراا.
 - 4کلیه مراکز ومبمد مداو مبظفند صرفاً ار حبم موامبراتی خوبا نسوت بوه بتو و اجورای
برنامه های ومبمد مداو اقدا نمااند .اجرای برنامههای ومبموی خارج ام حوبم موامبراتی
نیام به اخا مبافق همکاری با مراکز ومبمد مداو مرتتط و تائیود ناواای ااار کوم وموبمد
مداو اارا.
 - 2مش صا برنامه ها وامم تاراخ و مکا بردزاری برنامه عملی دروهاای هدف حقبت نا
و مبارا مشابه که ار سامانه پیش بینی ود اس بااد قتم ام صدور مجوبم بوه اقو تکمیوم
وار سامانه وارا دراا .ار صبر نیام بوه ترییور امکوا واورااش بورای وورااط خواص ار
سامانه پیشبینی ود اس  .با اان حا ترییر ار واژدویهوای اصولی برناموه نانچوه پوا ام
مالوو تلیووین ووود صووبر پوواارا ب ووبر خباکووار ار سووامانه بتوو ووود و ار کارنامووه
اعتتارب شی مراکز ومبمد مداو حاظ خباهد ود.
ضوومناً مالو مجووام بوورای ارج اامعووا و امتیووام مشوومب ین ارائووه اهنووددا پبسووتر و نیووز
س نرانا ار سامانه ومبمد مداو حداکثر  22روم پا ام اجرای برنامه می باود.
الم به ذکر اس اان امکا فراهم اس تا مراکز مجری بتبانند اامعا مشومب ین ( حوداکثر
تا  %42ظرفی اعم ود برنامه) و صاحتا پبستر را به صبر توخخیری توا  9موا پوا ام
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اتما برنامه وارا نمااند .بت تخخیری همرا با ارج خباکوار ار کارناموه اعتتارب شوی مرکوز
مجری خباهد ببا.
- 9ام مراکز ومبمد مداو ارخباس می ووبا ضومن تبجیوه ابیورا محتور علموی برناموههوا
ترتیتی ات اذ نمااند تا رواکرا اجرای هدفمند برنامههای ومبموی با محدوا نمبا دروهاوای
هدف تا حد امکا محقق دراا .الم به ذکر اس ار مبرا برنامههاای که رواکرا عوا ندارنود
انت اب بیش ام  5درو هدف ار هر اک ام رتتههای  1دانه منجر به کاهش امتیام برناموه بوه
 02ارصد امتیام ممکن خباهد ود.
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