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 بسمه تعالی

 محترم همكار

 با سالم و تقدیم احترام

معاونت پرستاري  يكي از سياستهاي اجرايي ساماندهي لباس فرم كادر پرستاري بيمارستانهاي كشور با توجه به اينكه     

پرسشنامه ذيل كه به  همه سواالت به خواهشمند است با پاسخ دقيقمي باشد،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 

خصوص طراحي و تدوين گشته است، ما را در دستيابی به هدف انتخاب  اينجمع آوري نظرات ارزشمند شما در منظور

 د. يبهترين و شكيل ترين يونيفرم ياری نماي

 

 و آموزش پزشكیمعاونت پرستاری وزارت بهداشت درمان  -با سپاس                                                    
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جراحی در این پرسشنامه، کلیه بخشها به غیر از موارد ذکر شده در این پرسشنامه می  -های داخلی *منظور از بخش 

 باشند.

 

 

 


