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 معاون محترم درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  بهداشتی درمانی ...

 معاون محترم درمان سازمان تامین اجتماعی

 1395اسامی بیمارستان های واجد شرایط دریافت لوح بیمارستان دوستدار مادر موضوع: 

 

 با سالم

ترويج زايمان ايمن يکی از برنامه های تحول سالمت وزارت بهداشت در احتراماً همانگونه كه مستحضريد 

. به همین منظور اداره سالمت مادران دفتر سالمت جمعیت، خانواده كیفیت خدمات مامايی می باشدبهبود راستای 

م بیماستانها را ملزم به اجرای ده اقدا ،وزير محترم وقت 20/6/91مورخ 934/100و مدارس با نامه شماره 

 نموده است. 16/5/91د مورخ 7024/302دوستدار مادر و همچنین بهبود شاخص ها با نامه شماره 

در بیمارستان  30 دريافت شده از دانشگاهها و بررسی اطالعات سامانه كشوری مادر و نوزاد ، مستندات مطابق

سال  2لوح به مدت  نکه اعتبار اينبا توجه به اي را دارند.دوستدار مادر بیمارستان دريافت لوح سال جاری شرايط 

آن بررسی مجدد، اعتبار نتیجه است در صورت فعالیت مستمر و برنامه ريزی مناسب برای بهبود شاخصها و 

 د. شتمديد خواهد 

 به شرح زير می باشد: دوستدار مادربرای دريافت لوح بیمارستان منتخب  30اسامی 

 حسین)ع(دانشگاه علوم پزشکی مشهد: بیمارستان امام  .1

 تامین اجتماعی  –شهريور  17دانشگاه علوم پزشکی مشهد: بیمارستان  .2

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد: بیمارستان امام هادی)ع( .3

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد: بیمارستان رضوی .4

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: بیمارستان عیسی بن مريم .5

 )ره( فالورجاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان: بیمارستان امام خمینی  .6

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: بیمارستان شهید منتظری نجف آباد .7

 دانشگاه علوم پزشکی البرز: بیمارستان كمالی كرج .8

 دانشگاه علوم پزشکی اراک: بیمارستان امام صادق )ع( دلیجان .9

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان: بیمارستان حضرت رسول )ص( كالله .10

 ن: بیمارستان فاطمه زهرا)س( مینودشتدانشگاه علوم پزشکی گلستا .11

  دانشگاه علوم پزشکی شهركرد: بیمارستان سیدالشهداء فارسان .12

 دانشگاه علوم پزشکی شهر كرد: بیمارستان امام علی)ع( شهركرد .13
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 دانشگاه علوم پزشکی خوزستان: بیمارستان حاجیه نرگس معرفی ماهشهر   .14

 باطبايی باغملکدانشگاه علوم پزشکی خوزستان: بیمارستان شهید ط .15

 دانشگاه علوم پزشکی همدان: بیمارستان ولیعصر)عج( رزن .16

 دانشگاه علوم پزشکی قم: بیمارستان ايزدی .17

 دانشگاه علوم پزشکی اسفراين: بیمارستان امام خمینی )ره(  .18

 دانشگاه علوم پزشکی يزد: بیمارستان فاطمه زهرا )س( مهريز .19

 شهیدان مبینی سبزواردانشگاه علوم پزشکی سبزوار: بیمارستان  .20

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم: بیمارستان شهید مطهری .21

 دانشگاه علوم پزشکی فسا:  بیمارستان حضرت ولی عصر )عج( .22

 دانشگاه علوم پزشکی فارس: بیمارستان امام حسن مجتبی )ع( داراب .23

 دانشگاه علوم پزشکی فارس: بیمارستان قائم )عج( فیروز آباد .24

 رس: بیمارستان ولیعصر )عج( كازروندانشگاه علوم پزشکی فا .25

 دانشگاه علوم پزشکی فارس: بیمارستان حضرت علی )ع( اقلید .26

 دانشگاه علوم پزشکی آذربايجان شرقی: بیمارستان طالقانی تبريز .27

 دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه: بیمارستان حضرت رسول)ص( جوانرود .28

 رازی تامین اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوين: بیمارستان  .29

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن: بیمارستان شهید نورانی تالش .30

 9-13ساعت  1395دی ماه  21الزم به ذكر است مراسم اهدای لوح با حضور مسئولین حوزه بهداشت و درمان در تاريخ 

 در سالن همايشهای رازی برگزار می شود.
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