ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
۱۴۰۰/۰۳/۱۰

ﺗﺎﺭﯾﺦ:

/۱۰۱۲۸ﺹ۱۴۰۰/

ﺷﻤﺎﺭﻩ:

ﭘﯿﻮﺳﺖ:

ﺩﺍﺭﺩ

ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ...

ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ...

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺳﻼﻡ ﺯﺍﺩﻩ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ
ﻣﻮﺳﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ...

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً ،ﭘﯿﺮﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ /۸۰۸۰ﺹ ۱۴۰۰/ﻣﻮﺭﺥ  ،۱۴۰۰/۰۲/۲۹ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۰۰/۲۲۸
ﻣﻮﺭﺥ  ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ،ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ )ﻧﺴﺦ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ،ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺴﺦ ﻭ ﻧﺴﺦ
ﺑﺴﺘﺮﯼ( ﺩﺭ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻭ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺍﺑﻼﻍ
ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۶۵۵/۵۷۴۱۲ﻣﻮﺭﺥ  ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﻧﻮﻉ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ

ﮐﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ

ﮐﺎﯼ ﻓﻨﯽ

ﺩﻭﻟﺘﯽ

 ۱۳۵۹۰۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۱۷۹۰۰۰ﺭﯾﺎﻝ

ﺧﺼﻮﺻﯽ

 ۲۷۷۰۰۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۶۴۴۰۰۰ﺭﯾﺎﻝ

ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻭ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ

 ۲۷۷۰۰۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۳۳۱۰۰۰ﺭﯾﺎﻝ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮﺩﻭﻟﺘﯽ

 ۲۳۴۰۰۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۲۸۴۰۰۰ﺭﯾﺎﻝ

ﺭﺩﯾﻒ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ

۱

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ

ﺿﺮﯾﺐ ﮐﺎﯼ

ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﯽ

ﺧﺪﻣﺎﺕ

)ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﯾﺎﻟﯽ(

ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ

ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
)ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﯾﺎﻟﯽ(

ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻭ

ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ

ﻏﯿﺮﺩﻭﻟﺘﯽ

ﻧﺴﺦ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮﯼ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ

 ۵/۵ﮐﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪ
ﺍﯼ

 ۷۴۷۴۵۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۱۵۲۳۵۰۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۱۵۲۳۵۰۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۱۲۸۷۰۰۰ﺭﯾﺎﻝ

ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
۲

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ

 ۵ﮐﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ

ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ

 ۶۷۹۵۰۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۱۳۸۵۰۰۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۱۳۸۵۰۰۰ﺭﯾﺎﻝ

ﺁﺩﺭﺱ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﯿﻌﺼﺮ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﺭﻙ ﺳﺎﻋﯽ ،ﮐﻮﭼﻪ ﺁﺑﺸﺎﺭ ،ﭘﻼﻙ ۴۷

ﺗﻠﻔﻦ۸۴۲۴۸ :

ﻧﻤﺎﺑﺮ۸۸۶۶۲۳۳۴-۵:

WWW.FDO.SBMU.AC.IR

 ۱۱۷۰۰۰۰ﺭﯾﺎﻝ

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺗﺎﺭﯾﺦ:
ﺷﻤﺎﺭﻩ:

ﭘﯿﻮﺳﺖ:

۱۴۰۰/۰۳/۱۰
/۱۰۱۲۸ﺹ۱۴۰۰/
ﺩﺍﺭﺩ

ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ

 ۳ﮐﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ

ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻋﻤﻮﻣﯽ

 ۴۰۷۷۰۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۸۳۱۰۰۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۸۳۱۰۰۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۷۰۲۰۰۰ﺭﯾﺎﻝ

ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ
۳

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﺴﺦ
ﺗﺠﻮﯾﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ

 ۰/۱ﮐﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪ
ﺍﯼ ۰/۰۲ +ﮐﺎﯼ

 ۱۷۱۷۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۴۰۵۸۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۳۴۳۲۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۲۹۰۸۰ﺭﯾﺎﻝ

ﻓﻨﯽ

ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﺴﺦ
ﺗﺠﻮﯾﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻋﻤﻮﻣﯽ

 ۰/۰۸ﮐﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪ
ﺍﯼ ۰/۰۲+ﮐﺎﯼ

 ۱۴۴۵۲ﺭﯾﺎﻝ

 ۳۵۰۴۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۲۸۷۸۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۲۴۴۰۰ﺭﯾﺎﻝ

ﻓﻨﯽ

ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ

۴

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﺑﺎ ﺩﻭﺯ
ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺮﺍﯼ

 ۰/۰۲ﮐﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪ
ﺍﯼ

 ۲۷۱۸ﺭﯾﺎﻝ

 ۵۵۴۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۵۵۴۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۴۶۸۰ﺭﯾﺎﻝ

ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﭘﻠﯽ ﻓﺎﺭﻣﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ
ﺩﺍﺭﻭ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻗﻼﻡ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺑﮑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻧﺴﺦ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ
۵

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﭽﯽ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﺍﺯﺍﯼ ﯾﮏ ﻗﻠﻢ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ
)ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺭﻭﺯ(

 ۰/۰۸ﮐﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪ

 ۱۴۴۵۲ﺭﯾﺎﻝ

 ۳۵۰۴۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۲۸۷۸۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۲۴۴۰۰ﺭﯾﺎﻝ

ﺍﯼ ۰/۰۲+ﮐﺎﯼ
ﻓﻨﯽ

 ۲۸۹۰۴ﺭﯾﺎﻝ

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﭽﯽ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﺍﺯﺍﯼ ﺩﻭ ﻗﻠﻢ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ

 ۷۰۰۸۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۵۷۵۶۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۴۸۸۰۰ﺭﯾﺎﻝ

)ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺭﻭﺯ(
 ۴۳۳۵۶ﺭﯾﺎﻝ

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﭽﯽ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ

ﺍﺯﺍﯼ ﺳﻪ ﻗﻠﻢ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ

 ۱۰۵۱۲۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۸۶۳۴۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۷۳۲۰۰ﺭﯾﺎﻝ

ﻧﺴﺨﻪ

)ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺭﻭﺯ(
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﭽﯽ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﺍﺯﺍﯼ ﯾﮏ ﻗﻠﻢ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ
)ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺷﺐ ﻭ ﺍﯾﺎﻡ ﺗﻌﻄﯿﻞ(

 ۰/۰۸ﮐﺎﯼ
ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ۰/۰۲+

 ۲۰۲۳۲ﺭﯾﺎﻝ

 ۴۹۰۵۶ﺭﯾﺎﻝ

 ۴۰۲۹۲ﺭﯾﺎﻝ

ﮐﺎﯼ ﻓﻨﯽ

)ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ۴۰
ﺩﺭﺻﺪﯼ ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺭﻭﺯ(

ﺁﺩﺭﺱ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﯿﻌﺼﺮ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﺭﻙ ﺳﺎﻋﯽ ،ﮐﻮﭼﻪ ﺁﺑﺸﺎﺭ ،ﭘﻼﻙ ۴۷

ﺗﻠﻔﻦ۸۴۲۴۸ :

ﻧﻤﺎﺑﺮ۸۸۶۶۲۳۳۴-۵:

WWW.FDO.SBMU.AC.IR

 ۳۴۱۶۰ﺭﯾﺎﻝ

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
۱۴۰۰/۰۳/۱۰

ﺗﺎﺭﯾﺦ:

/۱۰۱۲۸ﺹ۱۴۰۰/

ﺷﻤﺎﺭﻩ:

ﭘﯿﻮﺳﺖ:

 ۴۰۴۶۵ﺭﯾﺎﻝ

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﭽﯽ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﺍﺯﺍﯼ ﺩﻭ ﻗﻠﻢ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ

 ۹۸۱۱۲ﺭﯾﺎﻝ

 ۸۰۵۸۴ﺭﯾﺎﻝ

ﺩﺍﺭﺩ

 ۶۸۳۲۰ﺭﯾﺎﻝ

)ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺷﺐ ﻭ ﺍﯾﺎﻡ ﺗﻌﻄﯿﻞ(
 ۶۰۶۹۸ﺭﯾﺎﻝ

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﭽﯽ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ

ﺍﺯﺍﯼ ﺳﻪ ﻗﻠﻢ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ

 ۱۴۷۱۶۸ﺭﯾﺎﻝ

 ۱۲۰۸۷۶ﺭﯾﺎﻝ

 ۱۰۲۴۸۰ﺭﯾﺎﻝ

ﻧﺴﺨﻪ

)ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺷﺐ ﻭ ﺍﯾﺎﻡ ﺗﻌﻄﯿﻞ(
ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺴﺨﻪ
 ۶ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ
ﺑﺪﻭﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻗﯿﻤﺖ
 ۲۰۰۰۰ﺭﯾﺎﻝ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ
ﺑﺪﻭﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺑﺎ

 ۱۰ﺩﺭﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ

 ۱۰ﺩﺭﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ

 ۱۰ﺩﺭﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ

 ۱۰ﺩﺭﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ

 ۱۰ﺩﺭﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ

ﺩﺍﺭﻭ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ

ﺩﺍﺭﻭ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ۲۰۰۰

ﺩﺍﺭﻭ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ۲۰۰۰

ﺩﺍﺭﻭ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ

ﺩﺍﺭﻭ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ

 ۲۰۰۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۰/۰۱ﮐﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪ
ﺍﯼ ۰/۰۰۵ +ﮐﺎﯼ

ﺭﯾﺎﻝ

 ۲۲۵۴ﺭﯾﺎﻝ

ﺭﯾﺎﻝ

 ۵۹۹۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۲۰۰۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۴۴۲۵ﺭﯾﺎﻝ

 ۲۰۰۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۳۷۶۰ﺭﯾﺎﻝ

ﻓﻨﯽ

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ  ۲۰۰۰۰ﺭﯾﺎﻝ

) ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﻫﺮ ﻗﻠﻢ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎﺭ(

ﻧﺴﺦ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
۷

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﻫﺮ ﻗﻠﻢ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺭﻓﺘﻪ
ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺭﻭ

 ۰/۰۸ﮐﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪ

 ۱۴۴۵۲ﺭﯾﺎﻝ

 ۳۵۰۴۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۲۸۷۸۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۲۴۴۰۰ﺭﯾﺎﻝ

ﺍﯼ ۰/۰۲+ﮐﺎﯼ
ﻓﻨﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺴﺨﻪ

ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﺩﻭ ﻗﻠﻢ ﻣﺎﺩﻩ

 ۲۸۹۰۴ﺭﯾﺎﻝ

 ۷۰۰۸۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۵۷۵۶۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۴۸۸۰۰ﺭﯾﺎﻝ

ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺭﻭ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺴﺨﻪ
ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﺳﻪ ﻗﻠﻢ ﻭ

 ۴۳۳۵۶ﺭﯾﺎﻝ

 ۱۰۵۱۲۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۸۶۳۴۰ﺭﯾﺎﻝ

 ۷۳۲۰۰ﺭﯾﺎﻝ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺭﻭ

ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺍﺳﺖ:
* ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺶ )ﮐﻨﺘﺮﻝ(
ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻭ ﺭﻫﮕﯿﺮﯼ ﺩﺍﺭﻭ )ﺗﯽ ﺗﮏ( ﻣﺠﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
* ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﺧﺬ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺁﺩﺭﺱ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﯿﻌﺼﺮ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﺭﻙ ﺳﺎﻋﯽ ،ﮐﻮﭼﻪ ﺁﺑﺸﺎﺭ ،ﭘﻼﻙ ۴۷

ﺗﻠﻔﻦ۸۴۲۴۸ :

ﻧﻤﺎﺑﺮ۸۸۶۶۲۳۳۴-۵:

WWW.FDO.SBMU.AC.IR

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
۱۴۰۰/۰۳/۱۰

ﺗﺎﺭﯾﺦ:

/۱۰۱۲۸ﺹ۱۴۰۰/

ﺷﻤﺎﺭﻩ:

ﭘﯿﻮﺳﺖ:

ﺩﺍﺭﺩ

*ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﮔﺮﺍﻧﻔﺮﻭﺷﯽ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﻭ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
* ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ،ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﺧﺬ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺁﺩﺭﺱ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﯿﻌﺼﺮ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﺭﻙ ﺳﺎﻋﯽ ،ﮐﻮﭼﻪ ﺁﺑﺸﺎﺭ ،ﭘﻼﻙ ۴۷

ﺗﻠﻔﻦ۸۴۲۴۸ :

ﻧﻤﺎﺑﺮ۸۸۶۶۲۳۳۴-۵:

WWW.FDO.SBMU.AC.IR

