
 
 

 ضمن عرض سالم و ادب حضور کلیه معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

 

... پیشاپیش حضور سبز و قدوم پر خیر شمارا به شهرستان کاشان، شهر سهراب سپهری، کمال الملک، مال احمد و مالمحمد نراقی و

 .پایتخت گل و گالب کشور خیر مقدم و گرامی می داریمو 

با توجه به برگزاری همایش معاونین غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در تاریخ های یازدهم و دوازدهم 

 .اردیبهشت ماه سال جاری در شهر قمصر کاشان، توجه آن معاونت محترم را به اهم موارد ذیل جلب می نمائیم

 "چیدن گل محمدی و مراسم گالبگیری در شهر توریستی قمصر کاشان "توجه به موسم بهار و پاسداشت یک سنت بسیار کهن با

لکن از . فرصت بسیار مغتنمی بود تا بتوانیم این همایش را در فضای عطرآگین و مسحور کننده رایحه گل محمدی برگزار نمائیم

   ورود قابل توجهی از گردشگران داخل و خارج کشور می باشد و رزرو از قبل کلیه  آنجائی که این شهرستان در فصل بهار شاهد

هتل های موجود در سطح منطقه را به دنبال دارد، الجرم محدودیت شدید عدم اسکان پذیرش خانواده های معاونین محترم را در 

ی و خونگرمی شهروندان کاشانی را در مقطع زمانی پی دارد و متاسف از این رخداد هستیم که نمی توانیم موهبت نمایش مهمان نواز

 .فعلی داشته باشیم

لذا از کلیه معاونین غذا و داروی محترم تقاضا داریم ضمن حضور فعال و موثر خود در این همایش، الزاماً نسبت به برنامه ریزی جهت 

ل و همچنین براساس دستورالعمل ابالغی از دانشکده اقدام شایسته مبذو/ عزیمت، صرفاً شخص معاون غذا و داروی آن دانشگاه

 .اعزام جانشین و یا قائم مقام جهت شرکت در همایش جداً خودداری فرمائید

از کلیه معاونین محترم درخواست می شود کلیه پیشنهادات، تجارب و دستاوردهای مهم و موفق، چالش ها و مشکالت و نیز  -

از طریق کانال های ارتباطی اعالم شده به دبیر خانه  2/2/89حداکثر تا تاریخ راهکارهای حل آن ها در حوزه مدیریتی خود را 

 .همایش ارسال نمائید

ضمن تکمیل جدول پیوست نسبت به راهبری  2/2/89از کلیه معاونین محترم درخواست می شود حداکثر تا پایان وقت اداری  -

م همکاران محترم در زمینه ایاب و ذهاب از استان های موثر کمیته اجرائی این همایش در جهت ایجاد باالترین سطح تکری

 .مربوطه، مساعدت الزم را مبذول فرمائید


