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 اقتـصاد و فرهنگ
 و مدرییت جهادی ملیبازعم 

 "ی تابعهبخشنامه به كليه واحدها"

 

ٍسارت بْداضت، درهاى  25/1/33د هَرخ /224/203بِ پيَست ًاهِ ضوارُ 
ٍ آهَسش پشضكي درذصَظ تكويل فزم الكتزًٍيكي عزاحي ضدُ بزاي 

اس ّزگًَِ هزذصي در ارتباط با بارداري  32هادراى ضاغل كِ در عي سال 
ذَاّطوٌد . ٍ سايواى استفادُ كزدُ اًد جْت استحضار ارسال هي گزدد

بِ تكويل ٍ ارسال اعالعات تَسظ پزسٌل ٍاجد ضزايظ در است ًسبت 
 ./بعول آيد هقتضيسايت هذكَر اقدام 

 
 
 
 
 



 

 

 د/224/202 
25/01/1323 

 دارد

 

   خيابان سيماي ايران، بيه فالمك ي زرافشان ، ستاد مركسي يزارت بهداشت، درمان ي آمًزش پسشكي: شهرك قدس 
  00686388  08: تلفه                                                                                                                                  00686038:   ومابر 
  صفحه الكتريويكي معايوت تًسعه مديريت ي مىابع:                                                       http://mrd.behdasht.gov.ir 
 صفحه الكتريويكي يزارت بهداشت ، درمان ي آمًزش پسشكي                                             http://behdasht.gov.ir        

 اقتصاد و فرهنگ، با زعم ملي و مدرييت جهادي
  مقام معظم رهبري 

 فوری 

 .....دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی / سرپرست محترم دانشگاه/ رییس
 

 
 احترام   و  با سالم 

 9ماٌ،  6)بٍ مىظًر بزرسی ي بزآيرد میاوگیه مذت سمان استفادٌ مادران شاغل اس مزخصی سایمان              
، مقتضی است دستًر فزماییذ با مزاجعٍ بهٍ سهایت ادارٌ  هل مىهابس او هاوی ایهه يسارت بهٍ        (ماٌ ي یا بیشتز

ٌ   ي اوتخاب گشیىٍ سهاماوٍ ج    http://karkonan.behdasht.gov.irآدرس   ىىهذگان اس  میهس االعاهات اسهتفاد
 http://port.mohme.gov.ir/mrd/hum/usd/it/moth/SiteAssets/1.aspxمزخصی سایمان ي یا لیىک 

بزای مادران شاغل در آن داوشگاٌ  ٍ در الی ( فزمت پیًست)و بت بٍ جکمیل فزم الکتزيویکی الزاحی شذٌ 
 13/3/91سایمان استفادٌ  زدٌ اوذ، حذا ثز جا جاریخ اس َز گًوٍ مزخصی در ارجباط با بارداری ي  99سال 

 .اقذام گزدد
ضمىا یادآير می گزدد  ٍ وام  اربزی ي رمش ابًر در ساماوٍ مذ ًر َمان وام  اربزی ي رمش يريد در 

FTP  است  ٍ می بای ت بٍ شکل سیز يارد گزدد. 
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