
سال تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین

 

  

شماره: ۱۴۰۱-۲/۳۷۶۹

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۴

ساعت: ۱۲:۲۶

پیوست: ندارد

جناب آقای دکتر تقی ریاحی

مدیرعامل محترم مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم(ص)

جناب آقای دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار

مدیر عامل محترم مرکز آموزشی و درمانی کودکان حضرت علی اصغر(ع)

جناب آقای دکتر سیدعلیرضا مرعشی نجفی

مدیرعامل محترم بیمارستان امام سجاد(ع )شهریار

سرکار خانم دکتر یوسفی

سرپرست محترم بیمارستان شهدای سالمت مالرد 

سرکار خانم دکتر آرزو فالحت کار

سرپرست محترم بیمارستان شهید سردار سلیمانی (قدس)

جناب آقای دکتر پیمان کمالی حکیم

 سرپرست محترم بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم 

جناب آقای دکتر مصطفی مطلب نژاد

سرپرست محترم ریاست بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان 

جناب آقای دکتر اکبر باقری

سرپرست محترم مرکز بهداشت شمال غرب تهران

جناب آقای دکتر محمدهادی ناصح

مدیر  محترم شبکه بهداشت و درمان شهریار

جناب آقای دکتر  احمد سعید لغوی

سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

جناب آقای دکتر سیدحسین میرشریفی

مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان قدس 
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جناب آقای دکتر جمشید واشانی

سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان مالرد 

جناب آقای دکتر مسعود بابا

سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان بهارستان 

سرکار خانم دکتر ماهرخ عالیی جنت مکان

رئیس محترم مرکز بهداشت غرب تهران  

با سالم و احترام،

عطف به نامه شماره ۴۰۰/۲۵۶۴۴د مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ وزارت بهداشت در خصوص ضرورت استقرار 

نظام ارجاع در راستای برنامه پزشک خانواده و نامه شماره ۳۰۸/۱۹۸۶۱د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ در خصوص 

ارسال الگ تراکنش یک نمونه موفق نظام ارجاع از سطح یک به دو و اخذ بازخوراند ارجاع به ازای هر مرکز 

بهداشت شهرستان و همچنین با توجه به نامه شماره ۱۲۵/۱۰۰۱۴-۱-۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ در خصوص 

جلسه هماهنگی نظام ارجاع و مصوبات جلسه مذکور، جلسهای به منظور بررسی و تست نظام ارجاع در مراکز 

بهداشت و بیمارستانهای منتخب به صورت آنالین در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ 

برگزار میشود. خواهشمند است دستور فرمایید زیرساختهای نرمافزاری الزم در سامانههای سطح یک و 

سطح دو برای ارسال و دریافت اطالعات ارجاع قبل از جلسه فوق فراهم شود و کارشناسان مرتبط و مسئول 

محترم فناوری اطالعات آن معاونت/مرکز در جلسه مذکور حضور به هم رسانند.

ضمنا برای تست ارجاع در هر بیمارستان و مرکز بهداشت و اشتراکگذاری صفحه دسکتاپ 

خواهشمند است اطالعرسانی فرمائید نکات زیر برای ورود به جلسه رعایت گردد.
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در هنگام ورود نام مرکز مشخص شود  

برای ارائه گزارش توسط بیمارستان حتما گزینه میکرفون درهنگام ورود به جلسه انتخاب گردد. 

قبل از ورود به جلسه تجهیزات میکروفون بررسی گردد. 

رونوشت:
جناب آقای دکتر توکلی معاون محترم درمان ؛ برای حضور نماینده شرکت

جناب آقای دکتر سیدمحمد طباطبائی  معاون محترم  بهداشت ؛ برای حضور نماینده شرکت 
سرکار خانم دکتر هاله احمدنیا سرپرست محترم معاونت فنی معاونت بهداشت

مدیرعامل محترم شرکت رایاوران ؛ برای حضور نماینده شرکت
جناب آقای مرتضی نقدی دبیرخانه معاونت توسعه 

لینک جلسه آنالین:

https://imcall.iums.ac.ir/b/czt-ckj-4mn-kxg
تاریخ جلسه : دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

از ساعت ۱۰ الی ۱۱

https://imcall.iums.ac.ir/b/czt-ckj-4mn-kxg

