
 .....: ...........شماره
 .......: ........اترخی

 ...........: ..ویپست

  

  

              
   

 

 

 د/934/501

51/04/5344 

 ندارد

  هفتمقه ـ، طبA وکـبلکی، ـوزش پزشـان و آمـداشت، درمـوزارت به، زرافشان و فالمک بین ایوانک، بلوار ، دسـرک قـران، شهـــته
  04161654:  دورنگار               00333638-08: تلفن                  

 omana@behdasht.gov.ir:  رایانامه              http://omana.behdasht.gov.ir: وبگاه
 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / سرپرست محترم  دانشگاه/ریاست 

 ریاست محترم دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 سرپرست محترم موسسه آموزشی و پژوهشی  طب انتقال خون 

 ریاست محترم انستیتو پاستور ایران

 ریاست محترم صندوق رفاه دانشجویان 

 زشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائیریاست محترم مركز آمو

 تهرانریاست محترم مركز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق 

 ریاست محترم مركز ملی تحقیقات حالل جمهوری اسالمی ایران 

 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مجازی 
            

 ؛و احترامبا سالم 

 محترم  معاونین 0/2/4322د مورخ /454/584و  56/0/4322د مورخ /3383/582شماره  نامهباتوجه به 

مورخ  007133نامه شماره  به استناده ریزی و آموزشی وزارت متبوع و برنامتوسعه مدیریت، منابع و 

 440344معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و نامه شماره  0/1/7011

ئیس محترم امور سالمت و رفاه اجتماعی سازمان پیشگفت با افزایش فوق العاده ر 33/4/7011مورخ 

برمبنای ضرایب  7/7/7011دانشکده های علوم پزشکی از تاریخ /جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها

در ضمن مقرر شد اجرای مصوبه قبلی هیأت امناء موضوع فوق العاده ویژه . پیشنهادی موافقت گردید

 404303نامه شماره )ریزی کشور لمی به استناد نامه موافقت سازمان مدیریت و برنامهاعضای هیات ع

لذا خواهشمند است جهت اخذ مجوز . اصالح گردد 7/73/7011تغییر و به تاریخ ( 31/4/7011مورخ

برقراری این پرداخت ها و صدور احکام مربوطه ،  جلسه فوق العاده هیأت امناء برنامه ریزی و با قید 

وریت تشکیل و موضوعات فوق طرح و تصویب شده و صورتجلسه آن را جهت ابالغ به این دبیرخانه  ف

به منظور تأمین بموقع اعتبارات الزم و پایدار شدن آن در بودجه سال  ضمنا تقاضا دارد. ارسال نمایند

به این  لعاده را صورتجلسه فوق ا 30/1/7011خ آتی، متن مصوبات با این حوزه هماهنگ و حداکثر تا تاری
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