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و پايگاه عرضه اطالعات دانشگاه علوم پزشكي بيرجند: : بهبه و پايگاه عرضه اطالعات دانشگاه علوم پزشكي بيرجندكتابخانه مركزي  كتابخانه مركزي

ــه ــا احتــرام بازگــشت ب ــه ب ــا احتــرام بازگــشت ب  خــانمخــانم// آقــاي آقــاي،،8585//44//1313 مــورخ مــورخ 1212//1026110261نامــه شــماره نامــه شــماره ب
 شــاغل در شــاغل درطـرح نيــروي انــساني طـرح نيــروي انــساني / / پيمــانيپيمــاني/ / كارمنـد رســمي كارمنـد رســمي ....................................................... .......................................................

 جهت عضويت در كتابخانه مركزي دانـشگاه بـه مـدت جهت عضويت در كتابخانه مركزي دانـشگاه بـه مـدت ...................................................... ...................................................... ....................
 اوراق تسويه حساب ايشان اوراق تسويه حساب ايشان " " ضمناضمنا.. معرفي مي گردند معرفي مي گردند  .................................. ..................................سال از تاريخ سال از تاريخ ....... .......

و بازنشـستگي، ماموريـت آموزشـ بازنشـستگي، ماموريـت آموزشـ : : در صورت انفصال از خدمت بـه داليـل در صورت انفصال از خدمت بـه داليـل و ي، انتقـالي بـه بـه ... ... ي، انتقـالي
..كتابخانه مركزي دانشگاه ارجاع خواهد شدكتابخانه مركزي دانشگاه ارجاع خواهد شد

و نام خانوادگي مقام مسئول و نام خانوادگي مقام مسئولنام  نام
 امضاءامضاء

::توجهتوجه
:: معرفي نامه فقط با امضاء يكي از افراد ذيل اعتبار خواهد داشت معرفي نامه فقط با امضاء يكي از افراد ذيل اعتبار خواهد داشت--11
، رئيس شبكه(( و وليعصر ، رئيس بيمارستان امام رضا ، رئيس دانشكده و معاونين دانشگاه ، رئيس شبكه رئيس و وليعصر ، رئيس بيمارستان امام رضا ، رئيس دانشكده و معاونين دانشگاه ))بهداشتبهداشترئيس
و تاريخ دبيرخانه اعتبار ندارد--22 و تاريخ دبيرخانه اعتبار ندارد معرفي نامه بدون شماره .. معرفي نامه بدون شماره
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و پايگاه عرضه اطالعات دانشگاه علوم پزشكي بيرجند: : بهبه و پايگاه عرضه اطالعات دانشگاه علوم پزشكي بيرجندكتابخانه مركزي  كتابخانه مركزي

ــماره ــه ش ــه نام ــشت ب ــرام بازگ ــا احت ــماره ب ــه ش ــه نام ــشت ب ــرام بازگ ــا احت ــورخ 1212//1026110261ب ــورخ م ــاي،، 8585//44//1313 م ــاي آق ــانم/ / آق ــانمخ  خ
/ / بورسـيه بورسـيه / / خـدمت نظـام خـدمت نظـام / / پيمـاني پيمـاني// رسمي رسمي عضو هيات علمي عضو هيات علمي ..............................................................................................................

 ...........  ........... اين دانشكده جهت عضويت در كتابخانه مركزي دانشگاه به مـدت اين دانشكده جهت عضويت در كتابخانه مركزي دانشگاه به مـدتKKتعهدات ضريب تعهدات ضريب 
 اوراق تـسويه حـساب ايـشان در اوراق تـسويه حـساب ايـشان در""ضـمنا ضـمنا.. معرفي مـي گردنـد معرفي مـي گردنـد ....................................................سال از تاريخ سال از تاريخ 

و : : صورت انفصال از خدمت به داليل صورت انفصال از خدمت به داليل و بازنشستگي، ماموريت آموزشي، انتقالي به كتابخانـه به كتابخانـه ... ... بازنشستگي، ماموريت آموزشي، انتقالي
..مركزي دانشگاه ارجاع خواهد شدمركزي دانشگاه ارجاع خواهد شد

و نام خانوادگي رئيس دانشكده و نام خانوادگي رئيس دانشكدهنام  نام
 امضاءامضاء

::توجهتوجه
.. معرفي نامه فقط با امضاء رئيس دانشكده اعتبار خواهد داشت معرفي نامه فقط با امضاء رئيس دانشكده اعتبار خواهد داشت--11
و تاريخ دبيرخانه اعتبار ندارد--22 و تاريخ دبيرخانه اعتبار ندارد معرفي نامه بدون شماره .. معرفي نامه بدون شماره
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