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دارد

تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

٠۹:٤۲

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

http://www.behdasht.gov.ir :نشانی صفحه اینترنتی نمابر: ٨٨٣٦٤١١١ تلفنهای تماس: ٨١٤٥٥٤٠١

رئیس/ سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی...  

با سالم و احترام؛

     در راستای برنامه مدیریت اختالالت تکاملی کودکان و با توجه به اهمیت 
وجود مرجعی برای تعیین تکلیف این اختالالت که نقشهای ارائه خدمات 
آموزشی و پژوهشی را نیز در دل خود داشته باشد و با توجه به تجارب اساتید 
کمیته کشوری تکامل کودکان در سال١٣۹٤، فرآیند و گردش کار ایجاد مرکز 
جامع تکاملی کودکان در قالب " آیین نامه تاسیس و بهره برداری مراکز تخصی 

رشد و تکامل کودکان" تدوین گردیده که برای اجرا بهپیوست ابالغ میگردد.

رونوشت:
جناب آقای دکتر رئیسی معاون محترم بهداشت جهت آگاهی  

جناب آقای دکتر جان بابایی معاون محترم درمان جهت آگاهی  

جناب آقای مهندس موهبتی معاون محترم امور حقوقی، مجلس و امور استان ها برای  

آگاهی
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