
تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۲۴۴

دارد
۱۴۰۰/۰۲/۲۲۱۷:۵۲

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.....................
مدیر عامل محترم سازمان انتقال خون ایران 

رئیس 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 

عضو محترم هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران
رئیس محترم سازمان اورژانس کشور

با سالم؛

       به استناد تبصره ماده ٤۹ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی و ماده ٤۷ آیین نامه 
اداری و استخدامی اعضای هیات علمی، تصویر تصویب نامه های شماره ٨٠١٣/ت ٥٨۷٠٨هـ مورخ 
١٤٠٠/٠١/۲۹ و ١۷۷۹۹/ت ٥٨۷٠٨هـ مورخ ١٤٠٠/٠۲/۲١هیات محترم وزیران در خصوص تعیین ضریب 
حقوق سال ١٤٠٠ اعضای هیات علمی و کارکنان غیر هیات علمی برای آگاهی و اقدام الزم به پیوست ارسال 

می شود.

رونوشت:

جناب آقای دکتر حیدری مشاور محترم وزیرو مدیرکل بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 

جناب آقای تقوی نژاد معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع  
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