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  بسمه تعالى

 بهداشت و رئيس محترم مركز بهداشت دانشگاهمعاون محترم 
 جناب آقاي دكتر رزاقي

 

 با سالم و احترام؛

رئيس محترم مركز توسعه مديريت و تحول  27/3/99د مورخ /500/212وسيله نامه شماره  بدين      
ماما "پست سازماني و نحوه تغيير آن به  "ماما"اداري وزارت متبوع در خصوص پست سازماني 

 .گردد جهت استحضار و اقدام الزم ارسال مي "مراقب سالمت
نمايد مراتب فوق در جايريزي اخير شاغلين رسمي و پيماني در مراكز تحت پوشش آن  ضافه ميا

 .معاونت رعايت گرديده است
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  :رونوشت گيرندگان

 سرپرست محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل  -
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 ندارد

 جناب آقاي دكتر محمدرضا ملكي

 سرپرست محترم مركز توسعه مديريت و تحول اداري 

 اصالح عنوان مراقب سالمت ماما به ماما مراقب در پايگاههاي سالمت: موضوع

 
 باسالم و احترام

هاي ريزي پستضمن تشكر از مساعدت همكاران محترم آن مركز در جاي
هاي گسترش شبكه ي محيطي طرحتشكيالتي تعيين شده در بازنگري واحدها

دانشكده هاي علوم پزشكي كشور، به دليل حذف مزاياي ماماهاي شاغل / دانشگاهها
 :اقدامات زير صورت گيرد هاي سالمت، خواهشمند است دستور فرماينددر پايگاه

هاي عنوان پست دانش آموخته ليسانس و باالتر رشته مامايي شاغل در پايگاه •
 .تغيير يابد سالمت مت ماما به ماما مراقبسالمت از مراقب سال

هاي سالمت، نشاندار گردد تا نيروي پست ماماي داراي تصدي در پايگاه •
شاغل از مزاياي پست خود محروم نشود و با خالي شدن پست، به ماما 

 . تغيير يابدسالمت مراقب 
 
 

 :رونوشت
 ونت بهداشت جناب آقاي دكتر عاطفي مشاور محترم اجرايي معا

 )سركار خانم جمشيدبيگي) (ساختار(مدير گروه تدوين ضوابط و استانداردهاي نظام شبكه بهداشت و درمان 
 جناب آقاي دكتر فرخي رئيس محترم مركز مديريت شبكه  -جناب آقاي دكتر جعفر صادق تبريزي 

 سركار خانم دكتر شهال خسروي مشاور محترم وزير در امور مامايي 
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