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دفتر رئیس

-««تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین »»-
-««طرح عدالت و تعالی نظام سالمت »»-

(١٢:٣١)   ١٤٠١/٠٢/١٨
١٠٠/١٠٣١

ندارد

مدیرکل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران 

معاونت محترم بهداد نیروی انتظامی تهران بزرگ 

مدیرکل محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

عضو محترم خانه مشارکت مردم در سالمت استان تهران

مدیرکل محترم سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

مدیرکل محترم آموزش و پرورش شهر تهران

مدیرکل محترم آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران 

مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی استان تهران 

مدیرکل محترم سازمان اقتصاد و دارایی استان تهران  

مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

مدیرکل محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران 

ریاست محترم دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

مدیر کل محترم شرکت آب و فاضالب استان تهران

مدیرکل محترم شرکت آب منطقه ای استان تهران 

مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان تهران 

مدیرکل محترم سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران

مدیرکل محترم سازمان بهزیستی استان تهران  

مدیرکل محترم سازمان دامپزشکی استان تهران

مدیرکل محترم سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

مدیرمحترم گروه اجتماعی شبکه سالمت صدا و سیمای استان تهران

ریاست محترم اورژانس تهران

مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند استان تهران

ریاست محترم اتاق اصناف استان تهران

نماینده محترم شهرداران شهرداری های استان تهران

رئیس محترم دبیرخانه کارگروه سالمت و امنیت غذایی دانشگاه ع.پ. ایران

رئیس محترم دبیرخانه کارگروه سالمت و امنیت غذایی دانشگاه ع.پ. تهران

معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
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دفتر رئیس

-««تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین »»-
-««طرح عدالت و تعالی نظام سالمت »»-
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١٠٠/١٠٣١

ندارد

معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران 

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

معاون محترم غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاون محترم غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاون محترم غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رئیس محترم خانه مشارکت مردم در سالمت استان تهران

روئسا و اعضای  محترم خانه های مشارکت مردم در سالمت استان تهران و شهرستان های تابعه 

با سالم؛
      احتراماً، ضمن تقدیر از حضرتعالی و همکاران محترم در حمایت و مشارکت در برنامه های سالمت 
محور از پیامگزار محترم آن مجموعه دعوت میگردد، در نشستی که به مناسبت هفته جهانی سالمت با 
موضوع نقش مردم، مسئولین، سمن ها در تولید پاک و مدیریت پسماندها به صورت وبینار در تاریخ 
١٤٠١/٠٢/٢١ ساعت ١٠ الی ١٢ برگزار میگردد شرکت فرمایند. همکاران سایر واحدهای آن دستگاه نیز در 

صورت تمایل میتوانند در این کارگاه شرکت نمایند. 
آدرس کارگاه : 

http://meeting.sbmu.ac.ir/salamatfood 

لطفا پس از ورود به نشست، نام و نام خانوادگی و سازمان مربوطه در قسمت پیام ها درج گردد. 

رونوشت:
جناب آقای دکتر محمد اسماعیل مطلق رئیس محترم دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی وزارت بهداشت

جناب آقای معرفت داننده مسئول محترم اداره دبیرخانه مرکزی ستاد

http://meeting.sbmu.ac.ir/salamatfood

