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 بسمه تعالي 
 هعاوى هحتزم بهداشت-یغیجناب آقای دکتز ری

 هعاوى هحتزم آهوسشی -جناب آقای دکتز حق دوعت

 هعاوى هحتزم درهاى-جناب آقای دکتز جاى بابایی

 هعاوى هحتزم توععه هدیزیت، هنابع و بزناهه ریشی-تقوی نضاددکتز جناب آقای 

 و اهور اعتاى ها هعاوى هحتزم حقوقی،هجلظ-جناب آقای ههندط هوهبتی 

 هعاوى هحتزم وسیز و رئیظ عاسهاى غذا و دارو-جناب آقای دکتز شانه عاس

 رئیظ هحتزم هزکش حزاعت -جناب آقای دکتز عبداللهیاى

 رییظ هحتزم انغتیتو پاعتور ایزاى-جناب آقای دکتز بیگلزی 

 هدیز عاهل هحتزم عاسهاى انتقال خوى -جناب آقای دکتز عشقی

 هدیز هحتزم هغته گشینش عتاد هزکشی-هیزی جناب آقای دکتز

 رییظ هحتزم عاسهاى اورصانظ کشور  -جناب آقای دکتز کولیوند

 رییظ هحتزم هالل احوز جوهوری اعالهی ایزاى-جناب آقای دکتز پیوندی

 هعاوى هحتزم پزعتاری -عزکار خانن دکتز حضزتی

 هعاوى هحتزم فزهنگی و دانشجویی -عزکار خانن دکتز الری 
 سالم علیکن  

، بسزسو  ٍ  هصوَ  االوالد دز ووشٍّ     یبِ زاٌّواّا، دستَزالعولْا ٍ استاًدازدّا تيبا عٌا ّواًگًَِ کِ هستحضسيد، ،احتساها 

باشد. لرا با تَجوِ بوِ الصاهو  بوَدى     ، ضسٍزی ه تَسط کویتِ يا کازگسٍُ االالد دز وشٍّ  هعتبس ّای تحقیقات ی طسح کددّ  بِ کلیِ

، الشم است قبل اش اجسا، تايیديِ کازگسٍُ االالد دز وشٍّ  ذيصالح زا، ّای وشٍّش  ُ االالد بِ تواه  طسحی کازگسٍ االتصاص کد هصَبِ

با عٌايت بِ ايٌکِ دادى کد االالد بِ وشٍّ  ّای اًجام شدُ يا دز حال اًجام قاًًَاً هجاش ًیست دزالَاست بسزسو  االوالد   دزيافت دازًد. 

 بِ کویتِ ّای االالد دز وشٍّ  قبل اش شسٍع هساحل وشٍّ  باشد.بايد بِ شکل ازايِ وسٍوَشال 

/ سسکاز ، هساکص، دفاتس ٍ ٍاحدّای شيسهجوَعِ جٌا  عال زٍ هستدع  است دستَز فسهايید هساتب بِ ًحَ هقتض ، بِ ّوِ ادازات ايياش 

اًٍت هحتسم اًجام ه  شَد، دبیسالاًِ کازگسٍُ ابالغ گسدد. الشم بِ ذکس است کِ دز هَزد طسح ّا ٍ وشٍّ  ّاي  کِ تَسط آى هع عال 

 است.ٍ صدٍز کد االالد   طسح ّااالالق   ٍشازت  االالد دز وشٍّ  ّای شيست وصشک  آهادُ ازايِ هشاٍزُ ٍ کوک بِ بسزس  


