
این نامه در سیستم اتوماسیون اداری ایجاد شده و خارج از اتوماسیون اداری بدون مهر بر جسته فاقد اعتبار است

به: معاون محترم :   درمان  دانشجویی و فرهنگی تحقیقات و فنآوری آموزشی پشتیبانی   غذا و دارو  بهداشتی 
مدیر محترم :   دفتر ریاست دانشگاه   روابط عمومی   نیروی انسانی ذیحسابو امورمالی تشکیالت،آموزشو بودجه برنامهای خدمات پشتیبانی  تحول اداری  آمار و 

فنآوری اطالعات  امور فنی و نظارت برطرحهای عمرانی  باشگاه اساتید و کارکنان
رییس محترم دانشکده:  پزشکی دندانپزشکی پیراپزشکی  داروسازی پرستاری و مامایی   بهداشت و تغذیه  توانبخشی   علوم نوین پزشکی  مدیریت و اطالع

رسانی پزشکی  طب سنتی
رییس محترم  مرکز آموزشی و درمانی:  مرکز آموزشی و تحقیقاتی امام رضا   کودکان سینا  نیکوکاری  الزهرا  اسدآبادی  رازی علوی  طالقانی شهدا  

شهید مدنی  بابا باغی
رییس محترم شبکه بهداشت و درمان:  هشترود سراب میانه مراغه بستانآباد  هریس  شبستر اهر مرند  بناب  کلیبر  ملکان  آذرشهر جلفا  

اسکو  چاراویماق  ورزقان عجبشیر
رییس محترم:  مرکز بهداشت استان حراست  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  سرپرست مرکز تحقیقاتکاربردی و دارویی  اداره آموزش مداوم  مرکز تحقیقات 

بیوتکنولوژی  مرکز تحقیقات بیماریهای کبد و گوارش  مرکز تحقیقات علوم تغذیه  مرکزکشوری برنامه مدیریت سالمت (N.P.M.C)    کتابخانه مرکزی  نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ( نهاد رهبری )    مرکز بهداشت شهرستان تبریز  اداره امور آزمایشگاههای استان  هیأت بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات هیأت علمی  هسته گزینش اداره 

بازرسی و پاسخگویی بشکایات  هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان   مرکز مدیریت فوریتهای پزشکی استان  مرکزتحقیقات سلو بیماریهای ریوی  بسیج جامعه 
پزشکی

 واحد بین المللی ارس  امور ایثارگران و شاهد  مرکز رشد و فنآوری دارویی   
فرمانده محترم:  حوزه ۳ بسیج کارمندی دانشگاه  حوزه بسیج دانشجویی

   با سالم و احترام

     با عنایت به برگزاری هشتمین جشنواره فرهنگی و هنری، به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور و همچنین با توجه به پیشتازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جشنواره های فرهنگی 
هنری ادوار گذشته واز طرفی اضافه شدن بخش کارمندی ، اساتید و جامعه پزشکی در جشنواره مذکور، به این 
وسیله به تمامی واحد ها ابالغ میگردد، ضمن همکاری الزم و تنگاتنگ با دبیرخانه دائمی جشنواره (مستقر در 

مدیریت امور فرهنگی)، با مشارکت حداکثری خود، سهم مهمی در ارتقاء رتبه بندی دانشگاه ایفاء نمایند. 

شماره : ٩٦٢٥٧١/د/٥
تاریخ : ۰١/۰٩/١۳٩٥

پیوست : ندارد


