
 
 

6767/76 

77/17/7976 

 ندارد

 

 3225773ش ش :

-------------------------------------------------------------------------------------- 

گار                  115-18419988-4  :  تلفه                                                                                      95711 -185:    صندوق پستي                                               8نبش رضاي     -بلىاررضا-خيابان احمد آباد                :        آردس                                                                                                                                                                                                       115-18416485:  دورن

 www.kh.ihio.gov.irآردس سايت خراسان رضىي:       ict.kh@ihio.gov.ir: پست الكترونيكي  www.ihio.gov.ir        آردس سايت سازمان :                                                                                                                                                                                       

 شماره : 

 اترخي : 

  ويپست:

 بسمو تعالي
 

شت، ردمان و آمىزش زپشكيوزارت    بهدا
 

      

 «السالم عليك يا علي به موسي الرضا»   

 داراي گىاهيناهم نيب المللي مدرييت كيفيت

ISO 9001:2008 

                

                                                           

 « ایرانی حمایت از کاالی »                  

                    

 اداره / سازمان ...

 تحويل اظهار وامه به واحد درآمد اداره کل بيمه سالمت خراسان رضوی مانزمدارک مورد وياز در  موضوع:
 سالم عليكن

ساسهاى بیوِ سالمه    عوالَ د اتالاعز     11/11/1363هَرخ  433033/63بزابز بخشٌاهِ ِ استحضار هی رساًد احتزاها ب

بیوِ هٌَط بِ ارسال لیس  ار ساهاًِ شزکای کاری هی باشد. با عقالد ز اس ّواالاری تالی هالابیي ار راُ اًالداسی سالاهاًِ       

بالِ ّوالیي هٌرالَر      زت بِ صَرت کاهل هی باشالد. هذکَر   ارائِ خدهات هغلَب بِ کلیِ بیوِ شدگاى   هٌَط بِ رتع هغا

 خَاّشوٌد اس  اقداهات س ز بِ هٌرَر شٌاسا ی ٍ رتع هغا زت صَرت پذ زا.

لیس  هشخصات بزخی اس بیوِ شدگاى باشد ار صَرعیاِ ارسال ًْا ی تا ل بِ ساهاًِ شزکای کاری هستلشم حذف  – 1

َ  بِ ّوزاُ اظْار ًاهالِ    cdز رٍی چاپی هشخصات ا شاى ٍ  ا عزجیحا تا ل خغا را   شدُ ب اسالتی عحَ الل   رت بالِ صال

 ٍاحد ارآهد شَا.  

اهااى ااًلَا تا ل هغا زت ار هزحلِ بزرسی ٍ عا ید هغا زت ّا ٍجَا اارا . عَصیِ هی شَا تا الل هالذکَر  بالز رٍی     -2

cd   ٍِجَا خَاّد ااش . ّا اهااى بزرسی هغا زت  عحَ ل ٍاحد ارآهد گزاا. ار ا ي صَرترا   ٍ بِ ّوزاُ اظْار ًاه 

اظْار ًاهِ عَلید شدُ عَسظ ساهاًِ شزکای کاری چاپ ٍ بِ ضویوِ اظْار ًاهِ استی عحَ الل ٍاحالد ارآهالد گالزاا.       -3

 .ًوَا.ار ات  اظْار ًاهِ ساهاًِ شزکای کاری هیشاى هغا زت آهار ٍ ارآهد را هشخص خَاّد 

ات بیوِ سمه  غیز خَاى ٍ ااارشزکای کاری جْ  اتاعز پیش اهاًِبشٍای کلیِ کاربزی ّای هَاسی ا جاا شدُ ار س -4

سیسالتن  آى ٍ ّز ًَع ابغال ٍ چاپ اتتزچِ هٌَط بِ ثب  عغییزات ار ساهاًِ شزکای کاری ٍ بالِ عبالع    توال خَاّد شد

استگاُ اجزا ی خَاّد شد. لذا عَصیِ هی گزاا استگاّْای اجزا ی بِ چٌالد ي کالاربز   عَسظ حسابدار حقَق ٍ استوشا 

شزکای کاری اقدام ًوا ٌالد. بالد ْی اسال  ا جالاا سالَابد جد الد         آهَسش السم را اااُ ٍ جْ  ار ات  کاربزی ار ساهاًِ 

  اهااى پذ ز خَاّد بَا. ِصدٍر اٍلیِ ( حتی ار هَارا اضغزار ًیش صزتا با ّوااری استگاُ هزبَع
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