
  

(این نامه بدون مهر برجسته دبیرخانه فاقد اعتبار است.)

١٣٩٥/١٠/١١
١٩/١٥/٢٧٨٠٩

ندارد

مدیرعامل محترم شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن مدیرعامل محترم شرکت شمش سازان

مدیرعامل محترم شرکت آبفای زنجان مدیرعامل محترم شرکت کانی ساب

مدیریت محترم شرکت شیر پگاه زنجان مدیرعامل محترم شرکت تجهیز نیروی زنگان

مدیرعامل شرکت نوین پژوهان مدیرعامل محترم شرکت ایران ترانسفو

مدیرعامل محترم شرکت آبرسان نوید زنجان مدیرعامل محترم شرکت ذوب و روی سدید

مدیرعامل محترم شرکت روی پردازان ایرانیان مدیرعامل محترم شرکت ملی سرب و روی

مدیرعامل محترم شرکت ترکان روی مدیرعامل محترم شرکت صنایع کابل کمان

مدیرعامل محترم شرکت الماس روی زنجان مدیرعامل محترم شرکت روغن نباتی جهان

مدیرعامل محترم شرکت سازند روی  مدیرعامل محترم شرکت نگین تابان

مدیرعامل محترم شرکت پاک سمن مدیرعامل محترم شرکت زرین سفال

مدیرعامل محترم شرکت ذوب و نورد یاوران مدیرعامل محترم شرکت شمش روی میهن

مدیرعامل محترم شرکت فوالدگران پارس غرب مدیرعامل محترم شرکت زنجان آجر

مدیرعامل محترم شرکت اطلس روی مدیرعامل محترم شرکت پرلیت

مدیرعامل محترم شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان مدیرعامل محترم شرکت صبا لوله

مدیرعامل محترم شرکت سپنتا روی مدیرعامل محترم شرکت صانع روی زنجان

مدیرعامل محترم شرکت نیک ریس مدیرعامل محترم شرکت جهاد نصر

مدیرعامل محترم شرکت روی کاوان  مدیرعامل محترم شرکت فرایند رشد

مدیرعامل محترم شرکت صائین گستر مدیرعامل محترم شرکت راشا کاسپین

مدیرعامل محترم شرکت زنجان بهپو مدیرعامل محترم شرکت عایقهای الکتریکی پارس

مدیرعامل محترم شرکت روی پرور مدیرعامل محترم شرکت کاوش روی

مدیرعامل محترم شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو مدیرعامل محترم شرکت خالص سازان

مدیرعامل محترم شرکت متین روی مدیرعامل محترم شرکت مقره سازی صدف گستر

مدیرعامل محترم شرکت شیمی صنعت اشراق مدیرعامل محترم شرکت میعاد ثامن

مدیرعامل محترم شرکت کالسیمین زنجان مدیرعامل محترم شرکت گسترش روی ایرانیان

مدیرعامل محترم شرکت میال د روی مدیرعامل محترم شرکت کاردانان شایسته



  

(این نامه بدون مهر برجسته دبیرخانه فاقد اعتبار است.)

١٣٩٥/١٠/١١
١٩/١٥/٢٧٨٠٩

ندارد

مدیرعامل محترم شرکت سهند روی مدیرعامل محترم شرکت رویین طال

مدیرعامل محترم شرکت روی ناب مدیرعامل محترم شرکت پرتو روی گداز

مدیرعامل محترم شرکت کانه آرایی آریا مدیرعامل محترم شرکت کاوشگران روی

مدیریت محترم درمان تأمین اجتماعی مدیرعامل محترم شرکت آسان کاران پایا

مدیرعامل محترم شرکت صنایع پزشکی مدد پخش مدیرعامل محترم شرکت تعاونی صنایع سرب و روی کشور

مدیرعامل محترم شرکت متین خودرو مدیرعامل محترم شرکت الوان روی

مدیرعامل محترم شرکت بهداد                                                                          مدیرعامل محترم شرکت پاسارگاد

مدیرعامل محترم شرکت ایران اگزوز مدیرعامل محترم شرکت چشمه سار

مدیرعامل محترم شرکت تابان فوالد مدیرعامل محترم شرکت یدک ساز قالب

مدیرعامل محترم شرکت راشا مدیرعامل محترم شرکت صنایع پزشکی امداد پخش

مدیرعامل محترم شرکت رب پایا مدیرعامل محترم شرکت آلومینیوم کوثر

مدیرعامل محترم شرکت زرین معدن آسیا مدیرعامل محترم شرکت تسنیم ماهان

مدیرعامل محترم معدن شاه بالغی مدیرعامل محترم شرکت صنعت روی جهان آرا

مدیرعامل محترم شرکت کوثر روی

با سالم
      احتراماً به استحضار می رساند پیرو برگزاری جلسه آموزشی نحوه تدوین برنامه عملیاتی خودمراقبتی سازمانی مورخه 
٩٥/٦/١٨، طبق صورتجلسه ارسالی مقرر گردید برنامه تدوین شده توسط نمایندگان محترم حاضر در جلسه تا پایان شهریور 
ماه ارسال شود که متاسفانه تاکنون برنامه ای از طرف کارخانجات به این مرکز ارسال نشده است، لذا خواهشمند است تا مورخه ٩٥/١۰/۲۰ 

نسبت به طرح موضوع در کمیته ارتقای سالمت و تدوین و ارسال برنامه عملیاتی سازمان خود اقدام فرمایید. 
در صورت نیاز با شماره تلفن ۳۳۳٦۳۰۰٦ واحد آموزش سالمت تماس حاصل نمایید.


