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سالمت در جمهوري
اســـامي ايران»
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وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
مصوبه «سياستها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش
عالي در عرصه سالمت در جمهوري اسالمي ايران»
كه در جلسه  762مورخ  1394/2/8شوراي عالي
انقالب فرهنگي ،بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشكي و براساس مصوبه مورخ 1394/2/1
ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور به تصويب
رسيده است ،به شرح ذيل براي اجرا ابالغ ميشود:
ماده  -1در اجراي بندهاي  11و  13سياستهاي كلي
برنامه پنجم توسعه كشور ،بند  13سياستهاي كلي
سالمت ابالغي مقام معظم رهبري و راهبردهاي كالن 7
و  11و بندهاي  1و  2اقدام ملي  14از راهبرد كالن 6
نقشه جامع علمي كشور و بهمنظور توزيع عادالنه منابع،
ايجاد فرصتهاي برابر ،توزيع مأموريت آموزشي نيروي
انساني متخصص موردنياز ،جلوگيري از فعاليتهاي
تكراري ،استفاده از مزيتهاي منطقهاي ،تمركززدايي و
جلوگيري از تجمع امكانات ،انتقال قدرت تصميمگيري،
مشاركت دانشگاهها در موضوعات ملي و فرااستاني،
نظام آموزش عالي سالمت كشور از نظرآمايش سرزميني
به  10كالن منطقه به شرح زير تقسيم ميشود:
 -1منطقه يك :شامل دانشگاههاي علوم پزشكي
گيالن ،مازندران ،بابل ،گلستان ،سمنان و شاهرود.
 -2منطقه دو :شامل دانشگاههاي علوم پزشكي تبريز ،اروميه،
اردبيل و دانشكدههاي علوم پزشكي مستقر در منطقه.

 -3منطقه سه :شامل دانشگاههاي علوم پزشكي
كرمانشاه ،همدان ،كردستان و ايالم.
 -4منطقه چهار :شامل دانشگاههاي علوم پزشكي
اهواز ،لرستان ،دزفول و دانشكدههاي علوم پزشكي
مستقر در منطقه.
 -5منطقه پنج :شامل دانشگاههاي علوم پزشكي شيراز،
جهرم ،فسا ،بندرعباس ،بوشهر ،ياسوج و دانشكدههاي
علوم پزشكي مستقر در منطقه.
 -6منطقه شش :شامل دانشگاههاي علوم پزشكي
زنجان ،اراك ،قزوين ،قم ،البرز و دانشكدههاي علوم
پزشكي مستقر در منطقه.
 -7منطقه هفت :شامل دانشگاههاي علوم پزشكي
اصفهان ،يزد ،كاشان و شهركرد.
 -8منطقه هشـت :شـامل دانشـگاههاي علوم پزشكي
كرمـان ،زاهـدان ،رفسـنجان ،جيرفـت ،زابـل ،بـم و
دانشـكدههاي علـوم پزشـكي مسـتقر در منطقـه.
 -9منطقه نه :شامل دانشگاههاي علوم پزشكي مشهد،
بيرجند ،بجنورد ،سبزوار ،گناباد ،تربتحيدريه و
دانشكدههاي علوم پزشكي مستقر در منطقه.
 -10منطقه ده :شامل دانشگاههاي علوم پزشكي
تهران ،شهيد بهشتي،ايران ،بقيها(...عج) ،شاهد ،ارتش
و بهزيستي و توانبخشي.
تبصره  :1تغيير در قلمرو مناطق و تعيين مناطق جديد با
پيشنهاد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و تصويب
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شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي خواهد بود.
تبصره  :2در هر استان يك دانشگاه علوم پزشكي با
مأموريت ملي با ضوابط اشاره شده تعيين و معرفي ميگردد.
تبصره  :3دانشگاههاي با مأموريت ملي موظف
ميشوند در دورههاي برنامه توسعه كشور با همكاري
دانشگاههاي منطقه مربوطه ،ميزان جذب دانشجو در
هر رشته و مقطع تحصيلي را باتوجه به نيازهاي ناحيه
آمايشي مربوطه و برحسب سياستهاي اجرايي اقدام
ملي( )14از راهبرد كالن ( )6نقشه جامع علمي كشور
مربوط به تنظيم ظرفيت مؤسسات آموزش عالي (با
رعايت مالحظات آمايش سرزمين) تعيين نمايند.
تبصره  :4نوع تعامل و همكاري دانشگاههاي غيردولتي با
دانشگاه علوم پزشكي مركز استان در قالب موافقتنامهاي
كه ميان رئيس دانشگاه و معاونت آموزشي وزارت
بهداشت،درمان و آموزش پزشكي با رعايت مصوبات
شوراي عالي انقالب فرهنگي و ضوابط موضوع تبصره 3
ماده  ،2تنظيم و مبادله ميگردد؛ خواهد بود.
ماده  -2سطوح عملكردي و خدمات آموزشي مؤسسات
آموزش عالي سالمت كشور بهصورت زير توسط شوراي
گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي ،تعيين ميشوند.
 -1دانشگاه علوم پزشكي با مأموريت بينالملل:
دانشگاهي است كه به واسطه سرآمدي در حوزههاي
آموزش و پژوهش ،جذب و بهكارگيري نخبگان كشور
و تعامل بينالمللي مؤثر بهويژه با دانشگاههاي جهان

اسالم ،امكان رقابت در بازار بينالمللي آموزش عالي
را دارا ميباشند .شناسايي دانشگاه علوم پزشكي
با مأموريت بينالملل براساس رتبهبندي كشوري
دانشگاههاي علوم پزشكي در حوزههاي آموزش
و پژوهش ،برخورداري از برنامههاي آموزشي با
استاندارد جهاني ،تبادل استاد و دانشجو و اجراي
برنامههاي آموزشي و پژوهشي مشترك با دانشگاههاي
معتبر جهاني و رتبه دانشگاه در رتبهبندي جهاني
دانشگاهها صورت ميگيرد.
 -2دانشگاه علوم پزشكي با مأموريت ملي:
دانشگاهي است كه مسئول تأمين و تربيت نيروهاي
انساني در سطح تحصيالت تكميلي (فوقتخصص
باليني ،فلوشيپ ،دكتراي تخصصي و فوق دكترا)،
پژوهش در سطح توسعه مرزهاي دانش علوم
پزشكي ،مديريت و بوميسازي دانش ،ارائه خدمات
فوقتخصصي تشخيصي و درماني و مشاركت فعال در
سياستگذاريهاي حوزه سالمت ميباشد.
 -3دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
استاني :دانشگاهي است كه در مراكز استانها ،به تربيت
نيروهاي انساني در سطوح كارشناسي ،كارشناسي ارشد،
دكتري حرفهاي و تخصصهاي باليني ،انجام پژوهشهاي
پايه و باليني و اپيدمولوژيك ،با اولويت رفع نيازهاي
دانشي استان و ارائه خدمات سطح اول ،دوم و سوم
سالمت ،در سطح استان ميپردازند .دانشگاههاي علوم
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پزشكي فعال در غير مراكز استانها كماكان با رعايت مفاد
اين مصوبه به فعاليت خود ادامه ميدهند.
 -4رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي با مأموريت
بينالمللي و ملي (مراكز استانها) با پيشنهاد و حكم
وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بعد از تأييد
شوراي عالي انقالب فرهنگي منصوب ميگردند.
 -5رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي درماني مستقر در غيرمراكزاستاني ،دانشكدههاي
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و مجتمعهاي
آموزش عالي سالمت مستقر در هر استان ،با حكم رئيس
دانشگاه علوم پزشكي مركز استان و پس از تأييد وزير
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي منصوب ميگردند.
اختيارات مالي و اداري با رعايت كليه مقررات مربوطه
و چارچوب فوق ،تفويض ميگردد.
 -6دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
مستقل :در شرايط ويژه براي شهرستانهاي با بيش
از  500000نفر جمعيت كه تقاضاي بااليي براي
آموزش دانشگاهي دارند ،باتوجه به توسعه آموزش
پزشكي استان و زيرساخت مناسب سالمت شهرستان،
به پيشنهاد دانشگاه علوم پزشكي مركز استان و پس
از تصويب در شوراي گسترش دانشگاههاي علوم
پزشكي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
امكان تأسيس دانشكده علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي ،درماني مستقل در آن شهرستان وجود دارد.

اين دانشكدهها ميتوانند به تربيت نيروي انساني
در سطح كارداني ،كارشناسي و بعضي از رشتههاي
كارشناسي ارشد بپردازند .اين دانشكدهها در زمينههاي
اجرايي ،اداري و مالي مستقل بوده و ازنظر آموزشي
زيرنظر دانشگاه علوم پزشكي استان فعاليت ميكنند.
 -7مجتمع آموزش عالي سالمت :با ارتقاء كاربري
آموزشي و پژوهشي شبكههاي بهداشت و درماني
شهرستان و با توجه به جمعيت شهرستان و ميزان
برخورداري از زيرساختهاي مناسب بهداشتي
و درماني و فضاي آموزشي مناسب ،بهعنوان
زيرمجموعهاي از دانشگاه علوم پزشكي استان يا
منطقه ،با تصويب شوراي گسترش دانشگاههاي علوم
پزشكي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
جهت رفع نياز نيروي انساني شهرستان يا مناطق
همجوار و در قالب بوميگزيني تشكيل ميشود.
تبصره  :1تشكيل دانشگاه علوم پزشكي استاني جديد
منوط به تشكيل استان جديد است.
تبصره  :2تشكيل دانشكدههاي علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي ،درماني مستقل بسيار محدود و منوط به
تحصيل شرايط تعيين شده است .سطح آموزش در اين
دانشكدهها حداكثر در رده كارشناسي ارشد و منوط
به تأمين استانداردهاي اعتباربخشي مصوب شوراي
گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي است.
تبصره  :3از زمان تصويب اين مصوبه ،تشكيل
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دانشكده (اعم از پزشكي ،دندانپزشكي ،داروسازي و
ساير دانشكدههاي مرتبط با علوم سالمت) فقط در
مجموعه دانشگاههاي علوم پزشكي استاني يا ملي و با
كسب شرايط الزم و رعايت مصوبات شوراي گسترش
دانشگاههاي علوم پزشكي امكانپذير است.
ماده  -3مجتمعهاي آموزش عالي سالمت در
شهرستانهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر و
متناسب با نياز كشور و با تصويب شوراي گسترش
دانشگاههاي علوم پزشكي و زيرنظر دانشگاه علوم
پزشكي مربوطه تشكيل ميشوند .سطح تربيت نيرو
در اين مجتمعهاي آموزشي حداكثر كارشناسي و از
داوطلبان بومي خواهد بود.
تبصره :با تشكيل مجتمعهاي آموزش عالي سالمت
در هر شهرستان ،شبكههاي بهداشتي ،درماني و مجتمع
آموزش عالي سالمت بهصورت يكپارچه و در قالب
شبكه سالمت (مركب از سه ركن بيمارستان اصلي
شهرستان ،مركز بهداشت شهرستان و مركز آموزش
بهورزي) فعاليت خواهند نمود .رئيس مجتمع آموزش
عالي سالمت با حكم رئيس دانشگاه علوم پزشكي
استان ،مسئول اين شبكه خواهد بود.
ماده  -4وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
موظف است با رعايت سياستهاي كلي سالمت
ابالغي مقام معظم رهبري بهويژه بندهاي ( 13 ،)1-8و
 14و نيز مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي نسبت

به ساماندهي واحدهاي دانشگاهي موجود و طراحي
واحدهاي آتي طبق سند تفصيلي آمايش سرزميني
آموزش عالي سالمت كه به تصويب شوراي گسترش
دانشگاههاي علوم پزشكي خواهد رسيد ،اقدامنمايد.
ماده  -5وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
مكلف است پس از يك سال از اجراي اين مصوبه،
گزارشي از وضعيت اجراي طرح و نواقص احتمالي آن
را به شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه نمايد.
ماده  -6اين مصوبه مشتمل بر  6ماده و  8تبصره در
جلسه  762مورخ  1394/2/8شوراي عالي انقالب
فرهنگي به تصويب رسيد.
حسن روحاني
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي
رونوشت به انضمام يك نسخه مصوبه ،به :
دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي)
دفتر رئيس جمهور
مجلس شوراي اسالمي
اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري
دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور
وزارت دادگستري (براي درج در روزنامه رسمي كشور)
هيئت نظارت و بازرسي
دفتر دبير شوراي عالي
هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي
معاونت نظارت و راهبري مصوبات
معاونت حقوقي و تدوين و تنقيح مصوبات
ديوان محاسبات كشور
معاونت حقوقي رياست جمهوري
معاونت امورمجلس رياست جمهوري ابالغ ميشود.
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«سیاســـتها و
ضوابط اجرایی
حاکم بر آمایش
آمـــوزش عالی
در جمهـــوری
اســـامی ایران»
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
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مصوبه «سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش
آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران» که در
جلسه  776مورخ  1394/12/18شورای عالی انقالب
فرهنگی و بنا به پیشنهاد وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و بر اساس مصوبه مورخ  1394/11/27ستاد
راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب
رسیده است ،به شرح ذیل برای اجرا ابالغ میشود:
ماده  -1براساس قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و در راستای اجرای
بند  78سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه کشور،
بندهای  2و  5سیاستهای کلی نظام علم و فناوری
ابالغی مقام معظم رهبری و بهمنظور تحقق شاخصهای
چشم اندازی نقشه جامع علمی کشور مرتبط با آمایش
آموزش عالی و راهبردهای کالن «نقشه جامع علمی
کشور» و سیاستهای اجرایی مصوب ذیل آن و
همچنین توزیع عادالنه منابع ،ایجاد فرصتهای برابر،
توزیع مأموریت آموزش نیروی انسانی متخصص مورد
نیاز ،استفاده از مزیتهای منطقهای ،کاهش تمرکز
و جلوگیری از تجمع امکانات ،مشارکت دانشگاهها
در تصمیمگیری و موضوعات ملی و فرااستانی؛ نظام
آموزش عالی کشور از نظر آمایش سرزمینی به 10

کالن منطقه به شرح زیر تقسیم میشود:
 .1منطقه -1تهران و البرز :شامل دانشگاههای تهران،
شهید بهشتی ،الزهرا(س) ،صنعتی شریف ،عالمه
طباطبایی ،صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تربیت
مدرس ،صنعتی امیرکبیر ،علم و صنعت ،هنر ،خوارزمی.
 .2منطقه -2گیالن ،مازندران و گلستان :شامل
دانشگاههای گلستان ،گنبدکاووس ،علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان ،مازندران ،علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ساری ،تخصصی فناوریهای نوین آمل ،صنعتی
بابل ،علم و فناوری مازندران ،گیالن ،دانشکده آزادشهر.
 .3منطقه -3اردبیل ،آذربایجان شرقی ،آذربایجان
غربی و زنجان :شامل دانشگاههای تبریز ،بناب ،مراغه،
شهید مدنی آذربایجان ،صنعتی سهند ،هنر اسالمی
تبریز ،ارومیه ،صنعتی ارومیه ،زنجان ،محقق اردبیلی،
تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان.
 .4منطقه -4همدان ،مرکزی ،قزوین و قم :شامل
نالمللی امام خمینی(ره) ،بوعلی سینا ،مالیر،
دانشگاههای بی 
سید جما لالدین اسدآبادی ،صنعتی همدان ،اراک ،تفرش،
صنعتی اراک ،حضرت معصومه (س) ،صنعتی قم ،قم.
 .5منطقه -5کردستان ،کرمانشاه ،لرستان و ایالم :شامل
دانشگاههای کردستان ،رازی ،صنعتی کرمانشاه ،ایالم،
لرستان ،آیتاهللالعظمی بروجردی.
 .6منطقه -6یزد ،اصفهان و چهارمحال و بختیاری:
شامل دانشگاههای یزد ،صنعتی اصفهان ،اصفهان ،هنر
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اصفهان ،کاشان ،شهرکرد ،آیتاهلل حائری ،اردکان،
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ،دانشکده ریاضی
و کامپیوتر خوانسار.
 .7منطقه -7بوشهر ،فارس و کهکیلویه و بویراحمد:
شامل دانشگاههای شیراز ،سلمان فارسی ،صنعتی شیراز،
هنر شیراز ،فسا ،جهرم ،یاسوج ،دانشکده فنی و مهندسی
الر ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب (انفکاک).
 .8منطقه -8هرمزگان ،کرمان و سیستان و بلوچستان:
شامل دانشگاههای شهید باهنر کرمان ،صنعتی سیرجان،
تحصیالت تکمیلی صنعتی و تکنولوژی پیشرفته،
جیرفت ،ولیعصر رفسنجان ،هرمزگان ،سیستان و
بلوچستان ،زابل ،دریانوردی و علوم دریایی چابهار،
والیت ایرانشهر ،مجتمع آموزش عالی بم ،دانشکده
علوم انسانی در دانشگاه (اصولی) نرجس رفسنجان.
 .9منطقه :9خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،خراسان
جنوبی و سمنان :شامل دانشگاههای دامغان ،شاهرود،
گرمسار ،سمنان ،بجنورد ،فردوسی مشهد ،نیشابور ،فنی
و مهندسی فناوریهای نوین قوچان ،تربت حیدریه،
حکیم سبزواری ،بیرجند ،صنعتی بیرجند ،کوثر بجنورد،
بزرگمهر قائنات ،دانشکده فنی و مهندسی گلبهار،
دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام ،دانشکده
کشاورزی شیروان ،فرزانگان سمنان (ویژه دختران)،
دانشکده فنی و مهندسی (فناوریهای نوین) سبزوار.
 .10منطقه -10خوزستان :شامل دانشگاههای شهید

چمران اهواز ،صنعتی جندی شاپور دزفول ،خلیج فارس،
صنعتی خاتماالنبیاء بهبهان ،صنعتی شهدای هویزه ،علوم و
فنون دریایی خرمشهر ،کشاورزی و منابع طبیعی رامین.
تبصره :1وضعیت دانشگاههای پیام نور ،علمی-
کاربردی و فرهنگیان متناسب با سیاستهای این
مصوبه ،حسب مورد با پیشنهاد وزارت ذیربط تعیین و
به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی خواهد رسید.
تبصره :2تغییر در حوزه و تعداد مناطق با پیشنهاد
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و تصویب شورای
عالی انقالب فرهنگی خواهد بود.
ماده  -2وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری موظف
است بهمنظور بهبود ساختار مدیریت و تصمیمگیري
در نظام آموزش عالی و تقویت اختیارات مؤسسات
آموزش عالی مناطق مذکور در ماده  ،1طرح مدیریت
هر منطقه را در چارچوب مصوبات شورای عالی
انقالب فرهنگی اجرا نماید.
ماده  -3وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بهمنظور
ساماندهی به واحدهاي آموزش عالی ،مؤسسات
آموزش عالی را تجمیع و ادغام کند؛ به نحوي که
پاسخگوي نیازهاي منطقهاي و منجر به کاهش
هزینههاي سربار و ارتقاي کیفی خدمات شود.
ماده  -4وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری موظف است
بهمنظور ارتقای کیفیت علمی و فرهنگی ،پاسخگویی
به نیازهای منطقهای و ملی و حمایت ویژه از مؤسسات
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برتر ،طرح رتبهبندی و اعتبارسنجی مؤسسات آموزش
عالی کشور را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی
انقالب فرهنگی ،به اجرا درآورد و نتایج اجرای آن را
به اطالع عموم برساند.
ماده  -5وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری موظف
است بهمنظور پاسخگویی به نیازهاي گوناگون کشور
در بخشهای مختلف ،طرح مأموریت گرایی مؤسسات
آموزش عالی را با توجه به سطوح عملکردی
بینالمللی ،ملی ،منطقهای و خاص تدوین کند و پس از
تصویب به اجرا درآورد.
ماده  -6وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بهمنظور
هماهنگی و ایجاد روند یکسان جذب دانشجو در
مؤسسات آموزش عالی ،طرح جامع نظام پذیرش و
سنجش آموزش عالی را در کلیه زیرنظامهاي آموزشی
تدوین کند و به تصویب مرجع ذیربط میرساند.
ماده  -7وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بهمنظور توجه
ویژه به آموزشهاي مهارتی و تأمین و تجهیز زیرساختهای
مورد نیاز ،با همکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاههای اجرایی ،نظام
جامع آموزشهای فنی و حرفهای و مهارتی را تدوین و به
تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی میرساند.
ماده  -8وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری موظف است
بهمنظور ارتقاي سطح اشتغالپذيري ،ایجاد تناسب
میان تحصيل و نيازهاي جامعه و تطبیق محتواي

دروس دورههاي آموزش عالي با نيازهاي شغلي،
از دانشگاههاي پيگير وضعيت اشتغال و کارآفرین
دانشآموختگان حمايت ويژه به عمل آورد.
ماده  -9هماهنگی و نظارت بر برنامه ریزی و اجرای
این مصوبه همانند اسناد آمایش آموزش عالی مربوط به
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد
اسالمی ،بر عهده شورای عالی انقالب فرهنگی است.
ماده  -10این مصوبه مشتمل بر  10ماده و  2تبصره
در جلسه  776مورخ  1394/12/18شورای عالی
انقالب فرهنگی به تصویب رسید.
حسن روحاني
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي
رونوشت به انضمام يك نسخه مصوبه ،به:
دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي)
دفتر رئيس جمهور
مجلس شوراي اسالمي
اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري
دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور
وزارت دادگستري (براي درج در روزنامه رسمي كشور)
هيئت نظارت و بازرسي
دفتر دبير شوراي عالي
هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي
معاونت نظارت و راهبري مصوبات
معاونت حقوقي و تدوين و تنقيح مصوبات
ديوان محاسبات كشور
معاونت حقوقي رياست جمهوري
معاونت امورمجلس رياست جمهوري ابالغ ميشود.
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