
 

 

 ۱۳۹۹/۰۲/۰۲تاريخ : 

 پ گ/۲۲۶۵۷/۱۰شماره : 

 ۰پيوست : 

  

 "اعتياد عامل جدي تهديد كننده سالمت جسماني ، رواني ، اجتماعي ، معنوي و فرهنگي جوامع به شمار مي رود"

 – دارو و غذا – درمان –فرهنگي و دانشجويي  -بهداشتي -معاون محترم توسعه مديريت و منابع

 محترم مشاور- دانشگاه حراست مدير و رئيس محترم مشاور| آوري فن و تحقيقات – آموزشي

 و رئيس محترم مشاور - دانشگاه شكايات به عملكردوپاسخگويي بازرسي،ارزيابي مدير و رئيس

-سرپرست محترم دبيرخانه مشاركت هاي اجتماعي دانشگاه -عمومي دانشگاه  روابط مدير

رياست محترم مركز مديريت حوادث و فوريتهاي -مديرمحترم آمار وفناوري اطالعات دانشگاه 

مدير محترم امورحقوقي و  -سرپرست محترم پدافند غير عامل دانشگاه -پزشكي دانشگاه 

 هماهنگي برنامه ريزي دانشگاه

 الم وتحيات الهيبا س

 خصوص در حوزه آن محترم كارشناسان و مديران ارزنده هاي تالش و همكاري از وتشكر تقدير با احتراماً    

 وضعيت آخرين بدينوسيله ،98 مشترك عملياتي برنامه هاي فعاليت مستندات بارگذاري و پيشرفت ثبت

 به توجه با است خواهشمند ، ارسال مي گردد ذيل جدول شرح به  99.01.31 وقت پايان تا برنامه خوداظهاري

 بويژ نياز مورد مستندات اصالح يا و  خوداظهاري تكميل نسبت  ،1399.02.10 لغايت خوداظهاري مهلت تمديد

 .نمايند اقدام باشد، مي %5 از بيشتر خوداظهاري انحراف كه هايي حوزه در ه

  

 انحراف خوداظهاري خود اظهاري پيش بيني حوزه

 12/00- 88/00 100/00 گاهدانش

 4/02- 95/98 100/00 بهداشت



 

 

 ۱۳۹۹/۰۲/۰۲تاريخ : 

 پ گ/۲۲۶۵۷/۱۰شماره : 

 ۰پيوست : 

 19/74- 80/26 100/00 درمان

 11/16- 88/84 100/00 غذا و دارو

 00/ 100/00 100/00 آموزش

 3/87- 96/13 100/00 تحقيقات و فناوري

 18/03- 81/97 100/00 فرهنگي و دانشجويي

 00/ 100/00 100/00 طب سنتي

 00/ 100/00 100/00 پرستاري

 57/91- 42/09 100/00 اجتماعي

 8/18- 91/82 100/00 بازرسي

 12/23- 87/77 100/00 توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزي

 10/03- 89/97 100/00 آمار و فناوري اطالعات

 17/30- 82/70 100/00 حراست

 9/55- 90/45 100/00 اورژانس

 00/ 100/00 100/00 روابط عمومي

 26/61- 73/39 100/00 حقوقي و امور مجلس

 

 رونوشت :

 جناب آقاي دكتر فاضل رياست محترم دانشگاه جهت استحضار-

 ملوندي عباس -رئيس گروه گسترش شبكه هاي بهداشتي درماني 


