
سوم خردادماه ،روز مقاومت ، ایثار
و پیروزی گرامی باد

۱۰۰/۲۴۲

دارد
۱۴۰۱/۰۳/۰۳۱۶:۴۷

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://www.behdasht.gov.ir :نشانی صفحه اینترنتی نمابر: ٨٨٣٦٤١١١ تلفنهای تماس: ٨١٤٥٥٤٠١

رئیس/سرپرست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت ایران 

رئیس محترم سازمان اورژانس کشور
مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون ایران

سرپرست محترم انستیتو پاستور ایران 
رئیس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

رئیس محترم موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران
رئیس محترم صندوق رفاه دانشجویان

با سالم

به استناد تبصره ماده ٤۹ آییننامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیات علمی و ماده ٤۷ آییننامه اداری 
و استخدامی اعضای هیات علمی، تصویر تصویب نامه شماره ۲١٤٨۷/ت٥۹٨۲٦هـ مورخ ١٤٠١/٠۲/١٥ هیات 
محترم وزیران درخصوص تعیین ضریب حقوق سال ١٤٠١ اعضای هیات علمی و کارکنان غیرهیات علمی، 

برای آگاهی و اقدام الزم بهپیوست ارسال میشود.
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رونوشت:
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع برای آگاهی 


