
بسمه تعالی

۱۰۰/۹۳۶

دارد
۱۳۹۹/۰۵/۳۰

وزیر

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://www.behdasht.gov.ir :نشانی صفحه اینترنتی نمابر: ٨٨٣٦٤١١١ تلفنهای تماس: ٨١٤٥٥٤٠١

۰۹:۴۵

رئیس/ سرپرست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...    

با سالم 
          در راستای اصل ١٣٨ قانون اساسی و بندهای ٧ و ٨ سیاستهای کلی سالمت و بندهای ١٢، ١٥ و ١٧ 
سیاستهای کلی نظام اداری، تکالیف مصرح در بند «د» برنامه دوم برنامه جامع اصالح نظام اداری در دوره دوم (١٣٩٧– 
١٣٩٩) و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ٢٩/ ٠٣/ ١٣٣٤ با اصالحات 
و الحاقات بعدی آن در خصوص قابلیت توسعه انواع مؤسسات و اشکال ارائه خدمات سالمت و مصوبه شماره 
٩٢/١٠٠٩٧٧/ش مورخ ١٣٩٢/٤/٨ شورای عالی فضای مجازی، به پیوست، ضوابط اجرایی ارائه خدمات سالمت و 

پزشکی از راه دور (دوراپزشکی) جهت اجرا ابالغ میگردد. 

        

 رونوشت :
معاون کل محترم... 

مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی  

معاون محترم... 

مشاور محترم....  
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