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  دورنگار 

  معاون محترم امور بهداشتي 

  رئيس محترم دانشكده 

  مدير محترم مركز آموزشي درماني 

  سرپرست محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان 

 سرپرست محترم مركز بهداشت شهرستان كرمانشاه 

  ؛    باسالم و احترام

              در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع و كاهش مراجعات همكاران بـه سـتاد دانـشگاه خواهـشمند اسـت دسـتور               

فرمائيد از اين به بعد جهت عضويت در مهمانسراي دانشگاه، همكاران بـا در دسـت داشـتن مـدارك الزم و معرفـي نامـه                          

مـستقيماً بـه مهمانـسراي دانـشگاه و همچنـين جهـت       » گاهمدير محترم مهمانـسراي دانـش    « صادره آن مركز تحت عنوان      

عضويت در كتابخانه مركزي، همكاران با در دست داشـتن مـدارك الزم و معرفـي نامـه صـادره آن مركـز تحـت عنـوان             

مستقيماً به كتابخانه مركزي دانشگاه مراجعه نمايند و از       » رئيس محترم كتابخانه مركزي و انتشارات و چاپخانه دانشگاه        «

مراجعه به ستاد دانشگاه خود داري بعمل آيد ضمناً ذكر تاريخ پايان طرح جهت پرسنل طرحي، تاريخ پايان مـدت ضـريب     

 و تاريخ پايان مدت قرارداد جهـت پرسـنل قـراردادي در معرفـي نامـه هـاي صـادره الزامـي مـي          Kجهت پرسنل ضريب    

 طرحـي تاپايـان مـدت طـرح         -پيمـاني -همچنين استفاده از كـارت عـضويت كتابخانـه صـرفا بـراي پرسـنل رسـمي                .باشد

                     . تاپايان مدت ضريب امكانپذيرمي باشدKوضريب
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  : رونوشت 

  مدير محترم مهمانسراي دانشگاه جهت استحضار  -

 رئيس محترم كتابخانه مركزي و انتشارات و چاپخانه دانشگاه جهت استحضار  -

   جهت سابقه ) اداره رفاه(مديريت امورعمومي  -
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