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 جناب آقای دکتر رضا صحرایی

 درمانی جهرم _معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 جناب آقای دکتر محمد ضیائی

 معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

 جناب آقای دکتر مسعود رضایی

 داشتی درمانی قزوین معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات به

 جناب آقای دکتر محمدرضا مظفری

 معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 

 معاون محترم درمان سازمان تامین اجتماعی

 جناب آقای دکتر علی بهادر

 معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

 ر حمیدرضا شتابیجناب آقای دکت

 معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

 جناب آقای دکتر سرمدیان

 معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

 جناب آقای دکتر حسین اتحاد

 گیالن معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 جناب آقای دکتر مهران ورناصری 

 معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 

 جناب آقای دکتر شاپور بدیعی اول

 معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد)خراسان رضوی(

 سرکار خانم دکتر محمدی
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 م درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاهمعاون محتر

 جناب آقای دکتر سیداحمد حسینی

 سرپرست محترم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 

 جناب آقای دکتر علی تقی زادیه

 بایجان شرقی )تبریز(معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذر

 سرکار خانم دکتر معصومه طیبی

 معاون محترم درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین

 جناب آقای دکتر محمدرضا عبادیان

 معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

 جناب آقای دکتر هومن کامرانیان

 رمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوارمعاون محترم د

 جناب آقای دکتر محسن درخشان

 سرپرست محترم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد

 61/61/59مراسم اهدای لوح بیمارستان دوستدار مادر موضوع: 

 با سالم 

با  ،در خصوص بیمارستانهای دوستدار مادر به استحضار می رساند 10/20/85ورخ م د29581/201احتراماً پیرو نامه شماره

توجه به اجرای مراسم اهدای لوح بیمارستان دوستدار مادر توسط مقام محترم وزارت، خواهشمند است دستور فرمائید رئیس 

بیمارستان مربوطه، در محل م محترزایمان و ماما مسئول محترم زنان و زایمان مسئول بخش  متخصصبیمارستان، محترم 

 اسامی بیمارستان های واجد شرایط دریافت لوح دوستدار مادر پیوست می باشد. همایش حضور به هم رساند.

 دانشگاه علوم پزشکی ایران-سالن همایش های رازی محل جلسه:

 9-21ساعت  21/21/85 زمان جلسه:
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