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دارد
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تاریخ:

پیوست:

شماره:

۱۰:۲۵ ساعت:

مدیرعامل محترم مجتمع آموزشی و درمانی .....
مدیرعامل محترم مرکز آموزشی و درمانی .....

مدیر عامل محترم بیمارستان .....
مسئول فنی محترم بیمارستان .....

مسئول فنی محترم مرکز جراحی محدود.....

سالم علیکم
    با احترام، به پیوست مکاتبه سرپرست محترم دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت 
بهداشت به شماره ۴۰۰/۱۲۱۴ مورخ۹۹/۵/۱ با موضوع "برگزاری سومین نمایشگاه مجازی بین 
المللی ساالنه Digital Health V.3 .O COVIDFREE"از تاریخ ۴ لغایت ۵ مهر ۹۹ (۲۵ الی 

۲۶ سپتامبر۲۰۲۰) در کشور قزاقستان جهت اطالع و اقدام الزم ارسال می گردد.



 

 

  بسمه تعالی

  معاونت درمان

1214/400  

01/05/1399  

  ندارد

   ........دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،  درمانی / معاون محترم درمان دانشگاه 

  

  Digital Health V.3 .O COVIDFREEبرگزاري سومین نمایشگاه مجازي  بین المللی ساالنه  :موضوع 

ع�ی�م
 سالم 

مورخ  د/784/135وزارت متبوع به شماره با احترام، به پیوست نامه قائم مقام محترم وزیر در امور بین الملل         

 Digital Health V.3.O "مجازي بین المللی ساالنه نمایشگاهسومین  "برگزاري در خصوص  23/4/99

COVIDFREE  خواهشمند است  ارسال می شود،حضورتان  جاريسال ماه مهر 5  لغایت  4تاریخ  در قزاقستان کشوردر 

دستور اقدام مقتضی مبذول ربط به منظور مشارکت فعال در نمایشگاه مزبور، نسبت به اطالع رسانی به واحدهاي ذی

 . فرمایید
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 بسمه تعالی

 

                                                           

  

  

   

784/135 

23/04/1399 

 ندارد

کاری �ی
��
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12، خیابان سیماي ایران ، ساختمان ستاد مرکزي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،طبقه 5،فاز)غرب(شهرك قدس -تهران: نشانی پستی 

  iad@mohme.gov.ir :پست الکترونیک  http://iad.behdasht.gov.ir: وب سایت   88363715: نمابر    88363714  :تماس تلفن

  جناب آقاي دکتر جانبابایی 

  معاون محترم درمان 

  جناب آقاي دکتر رئیسی

  معاون محترم بهداشت

  جناب آقاي دکتر حق دوست 

   یمعاون محترم آموزش

  جناب آقاي  دکتر شانه ساز 

  معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا ودارو

  

  سالم علیکم

وزارت امور خارجه منضم به  99/ 4/ 18مورخ   482691، به پیوست تصویر نامه شماره با احترام        

 Digital Health V.3 .Oضمائم مربوطه  در خصوص برگزاري سومین نمایشگاه مجازي بین المللی ساالنه 

COVIDFREE در کشور )  2020سپتامبر  26 لغایت 25برابر با (مهرماه سالجاري  5و  4 هاي در تاریخ

جهت  شگري سالمترد، و گجهیزات پزشکی ، آموزش پزشکیویی ، تصنایع دارو با رویکرد  قزاقستان

این  مراتب به منظور شرکت مخاطبین عالقمند در ،خواهشمند است دستور فرمایند .استحضار ایفاد می گردد

  .نمایندرویداد مجازي، به نحو مقتضی اطالع رسانی 
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