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 6/8/31:اترخی جلسه ین نشست کمیته سیاستگذاری اقنون انطباق خدمات بهداشتی ردمانی با موازین شرعیچهارم  گزارش  :ربانهمعنوان 

 چهارمین نشست کمیته اقنون انطباق دااگشنه علوم زپشكی لرستان ربگزار شد 

 بااان ماااه  6ید ماادنی و  ااهدای  خاااآ ااارم  باااد روز چهار اا  ه مین کمیتااه اقنااون انطباااق دااگشنه رد سااال جاااری ت ركاراات دي اار  ااورش ساااحی ر ااضا دااگشنه و بااا ايااور استاااا کمیتااه و روسااای   مارسااتا های  اا  چهااار

 ا  رد سالن اجتماعاات واوزه ركارات ربگازار گردكاد  31
  
مین گراوناد رعاتات ار ارام و شاان ترانات ان اان را رد اسارای ردرات اقناون انطبااق تاروری دانسات و رد ایان نشسات ت ات امسا م و ا

ونااد شاااال مااال مااا تاارده اراات و رعاتاات اقنااون گفاات: رد آااك ن تااروم و رواكااات ارب ااه ) ( رب رعاتاات ار اارام و شااان تراناات ان ااان ات یااد مااكاوان شااده اراات و راااو   اا دم ت مااا    تاای اراات   خدا 

ان اه كاسااته ندااود و  ننااوان خاادرتمزار  اا دم با  ااتی مطااا ش شاار  اساا م و مااذاط مااا اناااي   كااد ان ااانی و تراناات رداار اراات و خاادنت ت  اا دم را باكااد ت  ااوم ای ا  ااام  ااد  م     اا ی از تراناات ان اا انطباااق

نین شر  اس م ا  ام  د  م  وی رد اداهم سخنانش گفت: باكاد بااور و ا د بي ای رد ماا  وااود  یاكاد ات رباساس وظيفه ای   مطالبات و خوارت   دم ارت متنارط با ات یدات مقام معظم رهبری و قوا 

راااه وامكاای رد دیاان مااا دارد و رعاتاات  ن رد وا  راااه اراات اقنااون انطباااق  ياااش كا ااد و شتاااكی رد شااان ميوناات اساا  ی ار اااد سااود ياارا   تراناات ان ااان جاك رد اداهم ایاان جلسااه نماتنااد ان  قااا ار اارام ت ایاان جاك

اامت    ااوم ت اقنااون انطبااق رد   مارسااتا های    ااوه نمودنااد  رد یاكااان ایاان نشسات دي اار ساااحی نااو   ربکاار ماادآان را ربای    مارساتا های اتاات اد ماادنی و  ااهدای  خاااآ ت ارا  گزارشااات خاود ا رامااون رطااا اشاا

 م خودمااان ا اا ی م اام دانساات و گفاات: نااو   ربکاار ماادآان ربای  اج اار و تيااول و اساارای ربانهم اهی اقنااون انطباااق ر اایار م اام اراات و اگاار اراده سااود  اای  ااوا   تياااش و اساارای اقنااون انطباااق رد   مارسااتان اه

ااانت كا م یا نبودن زآ ساخت اه از بار مسوولیت شا ا ت مان را حل ك  م و  باكد ت بهام نبود و كا کمبود ام م خالی سود  جلسه کمیتاه باا ویاوتک كاو میاوت رد ماورد الازام   مارساتا های  ا   قسمت اهی اسظم مخ

ااری روابط عمو ی رد اولین مكصت ت یاكان رسید مزم ت ذتر ارت کمیته انطباق خ گذاری دمات بهداشتی ردمانی با موازین شرعی و اس  ی ت منظور سیاسات  هك ت ت یه فیلم مستند از اسرای اقنون انطباق با هم

ا ت شیپ روی این اقنون رد   مارستا های استان رب   گزار  ی سود رد این ا   ت صورت دوره اكی و با دستور كار ربرسی اقدامات   مارستا ها رد رطا مخ
 

  



 

 

  
 

 

 


