
 
 يزارت تُذاضت، درمان، ي آمًزش پسضکی

 درمانمؼايوت 
 وظارت ي اػتثارتخطی امًر درمان دفتر

 فرم درخًاست مًافقت اصًلی

 الف – 1فرم شمارٌ 

 :مشخصات مؤسسه

  (:اًتخاب ًام در ایي هزحلِ واهال الشاهی است)مؤسسٍ پیطىُادی وام 

 .(تٌْا یه هَرد بایستی اًتخاب گزدد  :)وًع مؤسسٍ 
 تيمارستان عمًميدرماوگاٌ عمًمي     جراحي محذيدمركس                      مركس درمان واتاريريمركس درمان سًء مصرف مًاد  

 (يمً تپًسدياتت،چىذ تخصصي درد،   چىذ تخصصي مغس ياعصاب يريان،آلرشي،غيرتُاجمي قلة يعريق،داخلي، ):درماوگاٌ تخصصي

 درماوگاٌ دوذاوپسضكي  مركس درمان تا اكسيصن َايپرتار   ٍپسضكي َستٍ ايمًسس    آمثًالوس خصًصي ارتًپذي فىي       
 عيىك طثي مًسسٍ ساخت ي فريش مركستخصصي طة كار   فيسيًتراپي   مركس تصًيرترداري   يسًوًگرافي مًسسٍ راديًلًشي       
 يصًرت  دَان ي فك مًسسٍ راديًلًشي            مًسسٍ راديًتراپي  

  ( تعييه گرايص مركس از ميان گسيىٍ َاي زير السامي است: )تًاوثخطيمركس جامع 

 اختالالت تيىائي گرايص اختالالت جسمي حركتي گرايص  سالمىذان گرايص   فلج مغسي گرايص    اختالالت اعصاب يريانگرايص      

  اختالالت رَىي كًدكان يوًجًاوانگرايص   كًدكان يوًجًاواناختالالت رفتاري رياوي گرايص   اختالالت ضىًائي،گفتار يزتان گرايص 

   تاليىي در مىسليمراقثت َاي مركسارائٍ خذمات      مزكش مشبيرٌ يارائٍ خذمبت مبمبئی          مزكش مشبيرٌ يارائٍ خذمبت پزستبري     

ضركت تعايوي خذمات تُذاضتي درماوي  

 : ضُر :داوطگاٌ
 : مىطقٍ

 ( دارای مىطقٍ ضُرداری میثاضىذ السامی است ضُرَایی کٍ ترای )

 عمومی         خیریه      خدمات بهداشتی درمانی تعاونی             حقوقی خصوصی     حقیقی  : مبلکیت مًسسٍوًع 

مبوىذ شُزداري )تی مىظًر اس مبلکیت عمًمی، يابستگی مًسسٍ بٍ یکی اس سٍ قًاي سٍ گبوٍ،ویزيَبي مسلح یب دگز سبسمبوُبي ديلتی ي یب وُبدَبي عمًمی غیز ديل: 1تذكز 

 . است ... ( َب ،َالل احمز ، سبسمبن تبمیه اجتمبعی ي 

 .می ببشىذ ي تب كىًن شزكتی تبسیس وىمًدٌ اوذ، می ببیست گشیىٍ حقیقی را اوتخبة ومبیىذكسبوی كٍ متقبضی تبسیس شزكت تعبيوی خذمبت بُذاشتی درمبوی :2تذكز

 .مزبًطٍ در ردیف سیز وًشتٍ شًدیب شزكت ارگبن ،وبم سبسمبن  خیزیٍ، حقًقی ، تعبيوی در صًرت اوتخبة گشیىٍ عمًمی،

 :ی خیریٍ وام رسمی سازمان، ضرکت یا مؤسسٍ

 .عینا در پروانه بهره برداری قید می شود، لطفا نام سازمان، ارگان یا شرکت را بطور کامل مانند نمونه های زیر بنویسید با توجه به اینکه نام سازمان

 سازمان َالل احمریا  (ع)تىیاد امًر خیریٍ حضرت ػلی ته مًسی الرضایا  ضرکت تؼايوی ي خذمات تُذاضتی درماوی پیام سالمت: مثال

 روزی شبانه   صبح و عصر           عصر            صبح  : مًسسٍوًتت کاری 

 (:مخصًظ تیمارستان)  تؼذاد کل تخت

 :ًوایٌذُ هتماضیاى تاسیسًٍام خاًَادگی ًام 

 :پست الىتزًٍیىی

 :(تزجیحا ّوزاُ)تلفي تواس

 در صَرتیىِ هتماضی تاسیس یه ًفز باشذ ًیاسی بِ اعالعات فَق ًوی باشذ



 
 يزارت تُذاضت، درمان، ي آمًزش پسضکی

 درمانمؼايوت 
 وظارت ي اػتثارتخطی امًر درمان دفتر

 فرم درخًاست مًافقت اصًلی
 

 ب - 1اره ـرم شمـف

بب تًجٍ بٍ ایىکٍ مشخصبت كبمل متقبضیبن تبسیس ببیذ در فزم يريد اطالعبت  متقبضیبن تبسیس ثبت شًد  

 .متقبضیبن تبسیس وًشتٍ شًد يكذ ملی در ایه قسمت تىُب وبم ي وبم خبوًادگی

 

 :حقیقی -1

 وفر:.......... تؼذاد متقاضیان تاسیس

 

  :وام متقاضیان تاسیس

ف
ردی

  

 وبم ي وبم خبوًادگی

 

 ذ ملیك

 

 

 مذرك تحصیلی 

 
ف

ردی
  

 وبم ي وبم خبوًادگی

 

 كذ ملی

 

 

 مذرك تحصیلی

         

         

         

         

         

         

         

         



 
 يزارت تُذاضت، درمان، ي آمًزش پسضکی

 درمانمؼايوت 
 وظارت ي اػتثارتخطی امًر درمان دفتر

 فرم درخًاست مًافقت اصًلی
 

 ب  - 1اره ـرم شمـف

بب تًجٍ بٍ ایىکٍ مشخصبت كبمل متقبضیبن تبسیس ببیذ در فزم يريد اطالعبت  متقبضیبن تبسیس ثبت شًد 

 .متقبضیبن تبسیس وًشتٍ شًدي كذملی در ایه قسمت تىُب وبم ي وبم خبوًادگی 

 

 :حقوقی خصوصی-2

 وفر.............:تاسیس متقاضیانتؼذاد 

   :ضمارٌ ثثت                  :وام ضرکت

 (   وفر 2: )وام يوام خاوًادگی داروذگان حق امضاء

  

 :وام اعضای موسس

ف
ردی

  

 وبم ي وبم خبوًادگی

 

 ذ ملیك

 

 

 مذرك تحصیلی 

 

ف
ردی

  

 خبوًادگیوبم ي وبم 

 

 كذ ملی

 

 

 مذرك تحصیلی

         

         

         

         

         

         

 

 



 
 يزارت تُذاضت، درمان، ي آمًزش پسضکی

 درمانمؼايوت 
 وظارت ي اػتثارتخطی امًر درمان دفتر

 فرم درخًاست مًافقت اصًلی

 ب - 1اره ـرم شمـف

بب تًجٍ بٍ ایىکٍ مشخصبت كبمل متقبضیبن تبسیس ببیذ در فزم يريد اطالعبت  متقبضیبن تبسیس ثبت شًد 

 .متقبضیبن تبسیس وًشتٍ شًد يكذملی در ایه قسمت تىُب وبم ي وبم خبوًادگی

 

 :خیریه -3

 : وام سازمان خیریٍ

                                                          وفر:............... تؼذاد اػضای مًسس

 ( وفر 2: )وام يوام خاوًادگی داروذگان حق امضاء 

  :ضمارٌ ثثت

 :مًسس اعضاء:سازمان خیریهاعضاء موسس وام 

 

ف
ردی

  

 وبم ي وبم خبوًادگی

 

 ذ ملیك

 

 

 مذرك تحصیلی 

 

ف
ردی

  

 وبم ي وبم خبوًادگی

 

 كذ ملی

 

 

 مذرك تحصیلی

         

         

         

         

         

         

 



 
 يزارت تُذاضت، درمان، ي آمًزش پسضکی

 درمانمؼايوت 
 وظارت ي اػتثارتخطی امًر درمان دفتر

 فرم درخًاست مًافقت اصًلی

 

 ب - 1اره ـرم شمـف

بب تًجٍ بٍ ایىکٍ مشخصبت كبمل متقبضیبن تبسیس ببیذ در فزم يريد اطالعبت  متقبضیبن تبسیس ثبت شًد 

 .متقبضیبن تبسیس وًشتٍ شًد يكذملی در ایه قسمت تىُب وبم ي وبم خبوًادگی

 

 :تعاووی -4

  :خذمات تُذاضتی درماوی وام ضرکت تؼايوی

      (    وفر 2: )وام يوام خاوًادگی داروذگان حق امضاء

 :ضمارٌ ثثت

                                       وفر.............. :مًسس اػضاتؼذاد 

 :وام اعضای موسس

ف
ردی

  

 وبم ي وبم خبوًادگی

 

 ذ ملیك

 

 

 مذرك تحصیلی 

 

ف
ردی

  

 وبم ي وبم خبوًادگی

 

 كذ ملی

 

 

 مذرك تحصیلی

         

         

         

         

         

         

 



 
 يزارت تُذاضت، درمان، ي آمًزش پسضکی

 درمانمؼايوت 
 وظارت ي اػتثارتخطی امًر درمان دفتر

 فرم درخًاست مًافقت اصًلی

2اره ـرم شمـف  

 :تاسیسمتقاضی مشخصات 

ت
صا

شخ
م

 
ی

فرد
 

 :وام پذر :کذملی :وام خاوًادگی :وام

 :محل تًلذ /   /    : تاریخ تًلذ :محل صذير :ضمارٌ ضىاسىامٍ

س 
ت تما

صا
شخ

م
 

 :وطاوی محل سکًوت 

 :کذپستی              :پالک        :                             خیاتان فرػی      :                                    خیاتان اصلی:                ضُر

 :تلفه َمراٌ                      :                     تلفه     :                                پیص ضمارٌ

 :يب سایت:                                                 پست الکتريویک

ی 
صیل

ک تح
مذر

(
ه مقطع 

آخری
) 

 .یا آخزیي هذرن تحصیلی تىویل گزدد/یا پایاى عزح ًیزٍی اًساًی/یا داًشٌاهِ/ایي لسوت بزاساس پزٍاًِ دائن 

 
                                                        فَق تخصص  هتخصص      PhD   دکتزای حزفِ ای   کبرشٌبس ارشذ        کبرشٌبس    کبرداى     :   هقطغ

  :   تخصص/رشتِ 

 داًشگبُ ّبی خبرج اس کشَرسبیز داًشگبّْبی کشَر   داًشگبُ آساد اسالهی     ػلَم پششکی داًشگبُ :        ًَع داًشگبُ

 :شوبرُ ًظبم پششکی:              سهبى فبرؽ التحصیلی:                                ًبم داًشگبُ:                     داًشگبُ هحل تحصیل

 6991-م: شوبرُ ًظبهْبیی کِ تَام بب حزٍف ٍ اػذاد هیببشٌذ بِ صَرت ًوًَِ ًَشتِ شًَذ: تذکز

ت
ضعی

و
 

ل 
شتغا

ا
ی

فعل
  

  استخذاهی بِ دٍلتػذم ٍابستگی-   ػضَ ّیئت ػلوی رسوی یب پیوبًی توبم ٍقت ٍسارت بْذاشت یب داًشگبُ ػلَم پششکی 

  ٍقت  ًیوِػضَ ّیئت ػلوییکبرهٌذ رسوی یب پیوبًی غیز ّیئت ػلوی ٍسارت بْذاشت یب داًشگبُ ػلَم پششک- 

 کبرهٌذ رسوی یب پیوبًی سبیز ٍسارتخبًِ ّب یبسبسهبًْب   قزاردادی ٍسارت بْذاشت یب سبیز سبسهبًْبکبرهٌذ-  ِکبرهٌذ ببسًشست  

 در صورت داشته پرواوه مطب پرکردن جذول ریل السامی است 

 :تاریخ اعتبار     : تاریخ صذور :                                        شهر پرياوٍ مطة مطخصات 

 

 (از داوشگاه از فارغ التحصیلی بعذ)کاریسوابق 

ف
ردی

 

 (تٍ ماٌ رکر ضًد)طًل مذت خذمت کارارگان یا محل اوجام 

   

   

   

 هبُ... ..:.....هجوَع  هذت سَابك وبر

 :هی ببشیذ جذٍل زیر را تىویل وٌیذ هسئَل فٌی/ هَسسچٌبًچِ در حبل حبضر در هَسسِ درهبًی دیگری، 

 :ووع هویت موسس :وام موسسه :ووع موسسه
  حمیمی   حمَلی خصَصی  تعبًٍی خذهبت بْذاشتی درهبًیِخیری 

   

 (هٌظَر داًشگبّی است وِ هَسسِ فَق تحت پَشش آى لرار دارد)ًبم داًشگبُ 

 



 
 يزارت تُذاضت، درمان، ي آمًزش پسضکی

 درمانمؼايوت 
 وظارت ي اػتثارتخطی امًر درمان دفتر

 فرم درخًاست مًافقت اصًلی

 

 سـیـاسـاضی تـمتقدارک ـم

 

 (عالٍُ بز هذارن فزدی هتماضیاى تاسیس)هزبَط بِ هتماضیاى غیز حمیمی چه لیست هذارن السم جْت اخذ هَافمت اصَلی

 عمًمی حقًقی خصًصی خیزیٍ تعبيوی خذمبت بُذاشتی درمبویشزكت 

 اسبسىبمٍ شزكت ٍاسبسىبمٍ خیزی  ٌاسبسىبمٍ شزكت بب قیذ اجبس

 درآن فعبلیت بُذاشتی درمبوی

 وبمٍ درخًاست اس ببالتزیه مقبم

 مزبًطٍ بُذاشتی درمبوی

گًاَی ثبت شزكتُب لیست َیۀت امىب گًاَی ثبت شزكتُب  تبییذیٍ يسارت بُذاشت ي

 يسیزان مصًبٍ َیئت محتزم

   ٍآگُی ثبت شرزكت در ريسوبمر

 رسمی

 ٍوبمرررٍ دفترررز خرررذمبت خیزیررر

 بُذاشتی درمبوی

   ٍآگُی ثبت شرزكت در ريسوبمر

 رسمی

 

ثبت شماره :ثبت شماره مًافقت اصًلی تعبيوی:  

 

 

 :ثبت شماره

 مدارک اختصاصی مدارک عمومی

الف "1فزم شمارٌ )تقاضای مًافقت اصًلی ّبی اصل فزم

 (2ي فزم شمارٌ  "يب
 پسشه

، ٍدًذاًپسشه

دوترای دارٍسبز،

علَم 

آزهبیشگبّی 

،،وبیرٍپراوتیه

 هبهب

دائناصل ٍتصَیر پرٍاًِ   

 اصل گَاّی عذم سَء پیشیٌِ اًتظبهی از سبزهبى ًظبم

 پسشىی

 
 هَسسٍظبیف اصل فزم تقبل 

 پیزاپششک

تسَیِ حسبة صٌذٍق رفبُ )یب (/داًشٌبهِ)اصل ٍتصَیر

 (طرحپبیبى طرح بب هعبفیت از + 

 5سببمِ فعبلیت الزم در خصَص هَسسیي فیسیَتراپی در 

 شْر بسري هطببك بب آئیي ًبهِ هربَطِ

 

اصل ٍتصَیزکبرت هلی 

اصل گَاّی ػذم اػتیبد 
 آخریي هذرن تحصیلیاصل ٍ تصَیر سبیزیي

اصل گَاّی ػذم سَء پیشیٌِ کیفزی اس ادارُ تشخیص َّیت 

 (ٍیژُ آقبیبى)هؼبفیت اس خذهتکبرت پبیبى خذهت یب کبرت 
کٍ کلیٍ متقاضیان تاسیس مىظًر اس مدارک عمًمی مدارکی است 

 .باید ارائٍ ومایىد(ز گزفته مدرک تحصیلی يوًع مًسسٍوظبدين در)
مدارک اختصاصی بز اساس مدرک تحصیلی  متقاضیان تاسیس 

 .باید ارائٍ شًد ي مزبًط بٍ کلیٍ  متقاضیان تاسیس ومی باشد

 یب تبییذیِ اشتغبل اس (/ )کبرگشیٌی آخزیي حکن)ٍتصَیزاصل

کِ  لشکزی کشَری ٍ ببالتزیي هقبم هسٍَل اداری بزای هستخذهیي

ٍیژُ هستخذهیي کشَری ٍ ) (ًیستٌذ دارای حکن کبرگشیٌی

 (لشکزی

 قزارداد تبسیس اهضبء شذُ تَسط هتقبضی یب هتقبضیبى



 
 يزارت تُذاضت، درمان، ي آمًزش پسضکی

 درمانمؼايوت 
 وظارت ي اػتثارتخطی امًر درمان دفتر

 فرم درخًاست مًافقت اصًلی
 

 ا) (ٍیژُ اشخاص حمیمی:)تاییذ صحت هشخصات ٍ تعْذًاهِ هتماضی تاسیس

 : تصدیق می ومایم......................... ........................................................................................................................................................................................ایىجاوب 

 .هٌذرجات آًزا لبَل دارمبا دلت ٍ صحت ایي فزم را تىویل ًوَدُ ٍ .1

آئیي ًاهِ هَسسِ درخَاستی را هغالعِ ٍ با تَجِ بِ هفاد آى، ایي درخَاست را ارائِ ًوَدُ ٍ هتعْذ بِ .2

 .اجزای آى هی باشن

 .                                                                             هذارن را عبك آئیي ًاهِ ٍ ضَابظ اعالم شذُ ارائِ ًوَدُ ام.3

با در ًظز گزفتي ایي درخَاست، بِ صَرت حمیمی هَسس هَسسِ دیگزی ًبَدُ ٍ هَافمت اصَلی ٍ .4

 ام ٍ در صَرتی وِ خالف ایي اهز اثبات شَد داًشگاُ هجاس خَاّذ بَدیاپزٍاًِ بْزُ بزداری دریافت ًٌوَدُ 

هَافمت اصَلی صادر شذُ را ابغال ًوَدُ ٍ حك ّیچ گًَِ  بصَرت یىغزفِ ٍ بذٍى عزح در هزاجع لضائی،

 .اعتزاضی ًخَاّن داشت

پزٍاًِ بْزُ هَافمت اصَلی ٍ یا ( خیزیِ، شزوت تعاًٍی یا سایز شزوت ّای ثبت شذُ)بِ صَرت حمَلی  .5

 . بزداری هَسسِ دیگزی را دریافت ًوَدُ ام

بلی  خیز 

 :در صَرت پاسخ هثبت لغفا جذٍل سیز تىویل گزدد

 

 وًع مًسسٍ

 

 وام مًسسٍ

 

 *داوشگاٌ

 

 :وحًٌ مشارکت

 سایرشرکتها -خیریه

 شرکت تعاونی خدمات بهداشتی، درمانی

    

 .آى لزارداردهٌظَر داًشگاّی است وِ هَسسِ هذوَر تحت پَشش *

 :اهضبء ٍ درج هْر ًظبم پسشىی-ًبم ٍ ًبم خبًَادگی  

 

 .شًد گاٌ تکميل میایه قسمت تًسط معايوت درمان داوش

  .است( َا کارضىاس صذير پرياوٍ............................... )ترگ مذارک پیًست مًرد تأییذ ایىجاوة ............ صحت مىذرجات فرم ي تؼذاد 

 :امضا :تاریخ

 

  امضاء مؼاين درمان                                                                                   صذير مًافقت اصًلی تالماوغ است 

 .در صَرت ٍجَد بیش از یه ًفر هَسس، ایي فرم ببیذ برای ّر فرد جذاگبًِ تىویل ٍ اهضبء شَد



 
 يزارت تُذاضت، درمان، ي آمًزش پسضکی

 درمانمؼايوت 
 وظارت ي اػتثارتخطی امًر درمان دفتر

 فرم درخًاست مًافقت اصًلی

 (افراد هَسس)ٍیژُ اشخبص حمَلی: هتمبضیبى تبسیس تبییذ صحت هشخصبت ٍ تعْذًبهِ 

 : تصدیق می ومایم....... ..........................................................................................................................................................................................................ایىجاوب 

 .با دلت ٍ صحت ایي فزم را تىویل ًوَدُ ٍ هٌذرجات آًزا لبَل دارم.1

 .آئیي ًاهِ هَسسِ درخَاستی را هغالعِ ٍ با تَجِ بِ هفاد آى، ایي درخَاست را ارائِ ًوَدُ ٍ هتعْذ بِ اجزای آى هی باشن.2

 .                                                                             دُ امهذارن را عبك آئیي ًاهِ ٍ ضَابظ اعالم شذُ ارائِ ًوَ.3

 . هَافمت اصَلی ٍ یا پزٍاًِ بْزُ بزداری هَسسِ دیگزی را دریافت ًوَدُ امبا در ًظز گزفتي ایي درخَاست، بِ صَرت حمیمی .4

بلی  خیز 

 :در صًرت پاسخ مثبت لطفا جديل سیز تکمیل گزدد

 *دانشگاه نام موسسه نوع موسسه

   

 

هَافمت اصَلی ٍ یا پزٍاًِ بْزُ بزداری هَسسِ ( خیزیِ، شزوت تعاًٍی یا سایز شزوت ّای ثبت شذُ)بِ صَرت حمَلی  .5

 . دیگزی را دریافت ًوَدُ ام

بلی  خیز 

 :در صًرت پاسخ مثبت لطفا جديل سیز تکمیل گزدد

 

 وًع مًسسٍ

 

 وام مًسسٍ

 

 *داوشگاٌ

 

 :وحًٌ مشارکت

 سایرشرکتها -خیریه

شرکت تعاونی خدمات بهداشتی، 

 درمانی

    

 .مىظًر داوشگاَی است کٍ مًسسٍ مذکًر تحت پًشش آن قزاردارد*
 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضبء ٍ درج هْر ًظبم پسشىی                                                                                                                                                  

 در صَرت ٍجَد بیش از یه ًفر هَسس ایي فرم ببیذتَسط ولیِ هَسسبى بِ صَرت جذاگبًِ تىویل ٍاهضبء شَد

 شًد ایه قسمت تًسط معايوت درمان داوشگاٌ تکميل می

است ي ( َا صذير پرياوٍکارضىاس ) ..........................................................ترگ مذارک پیًست مًرد تأییذ ایىجاوة ............ تؼذاد صحت مىذرجات فرم ي 

 . کامل می تاضذ 20طرح پريوذٌ در کمیسیًن مادٌ  مذارک جُت

 :امضا                                                :اریخت

 

   صذير مًافقت اصًلی تالماوغ است                                                                                    

 امضاء مؼاين درمان



 
 يزارت تُذاضت، درمان، ي آمًزش پسضکی

 درمانمؼايوت 
 وظارت ي اػتثارتخطی امًر درمان دفتر

 فرم درخًاست مًافقت اصًلی

 (دارًذگبى حك اهضبء)حمَلیٍیژُ اشخبص : هتمبضیبى تبسیستبییذ صحت هشخصبت ٍ تعْذًبهِ 

 : ميتصدیق می ومای......................... ........................................................................................................................................................................................ سازمان/ان مًسسان شرکتایىجاوب

 .نیبا دلت ٍ صحت ایي فزم را تىویل ًوَدُ ٍ هٌذرجات آًزا لبَل دار.1

آئیي ًاهِ هَسسِ درخَاستی را هغالعِ ٍ با تَجِ بِ هفاد آى، ایي درخَاست را ارائِ ًوَدُ ٍ هتعْذ بِ .2

 .نیاجزای آى هی باش

 .                                                                             نیظ اعالم شذُ ارائِ ًوَدُ اهذارن را عبك آئیي ًاهِ ٍ ضَاب.3

هَسس هَسسِ دیگزی ًبَدُ ٍ هَافمت اصَلی ٍ  حمَلیبا در ًظز گزفتي ایي درخَاست، بِ صَرت .4

اثبات شَد داًشگاُ هجاس خَاّذ  ن ٍ در صَرتی وِ خالف ایي اهزییاپزٍاًِ بْزُ بزداری دریافت ًٌوَدُ ا

هَافمت اصَلی صادر شذُ را ابغال ًوَدُ ٍ حك ّیچ بصَرت یىغزفِ ٍ بذٍى عزح در هزاجع لضائی، بَد 

 .ن داشتیگًَِ اعتزاضی ًخَاّ

                                                                                                                                                 

 

 

 دارًذگبى حك اهضبءًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضبء                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 شًد ميل میایه قسمت تًسط معايوت درمان داوشگاٌ تک

است ي ( َا صذير پرياوٍکارضىاس ) ..........................................................ترگ مذارک پیًست مًرد تأییذ ایىجاوة ............ تؼذاد صحت مىذرجات فرم ي 

 . کامل می تاضذ 20طرح پريوذٌ در کمیسیًن مادٌ  مذارک جُت

 :امضا                                                :اریخت

 

   صذير مًافقت اصًلی تالماوغ است                                                                                    

 امضاء مؼاين درمان


