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معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

جناب آقای دکتر نوحی

رئیس محترم مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

جناب آقای دکتر علی واشقانی فرهانی

رئیس محترم مرکز قلب تهران

ریاست محترم مرکز آموزشی و درمانی مسیح دانشوری

جناب آقای دکتر رحیم سروری

سرپرست محترم انستیتو پاستور ایران

جناب آقای دکتر میعادفر

رئیس محترم  سازمان اورژانس کشور

جناب آقای دکتر جمالی

مدیر عامل محترم سازمان انتقال خون

جناب آقای دکتر ابوالفضل باقری فرد

معاون محترم آموزشی 

جناب آقای دکتر کمال حیدری

معاون محترم بهداشت

جناب آقای دکتر سعید کریمی

معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر عباس شیراوژن

معاون محترم فرهنگی و دانشجویی 

جناب آقای دکتر یونس پناهی

معاون محترم تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر حسنعلی غفاری
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معاون محترم حقوقی و امور مجلس

جناب آقای دکتر عباس  عبادی

معاون محترم پرستاری

جناب آقای دکتر بهرام دارایی

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

جناب آقای دکتر پورحسینی

مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی

با سالم و احترام؛

     بهپیوست نامه شماره ۱۷۱۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ رئیس جمهور محترم کشور در خصوص اصالحات قانون بودجه 

سال ۱۴۰۱ کل کشور در متن، جداول، پیوستها و تغییرات متفرقه، به همراه مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 

۲۱۵۰۲/ت۵۷۹۴۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ موضوع ضوابط اجرایـی قانون بودجـه سال ۱۴۰۱ کل کشـور، به منظور 

بهرهبرداری و اقدامات الزم ارسال میگردد.


