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نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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جناب آقاي دکتر جلیل کوهپایهزاده اصفهانی
استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران

با سالم؛
به موجب این ابالغ به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران 

منصوب میشوید تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانونمداری، اعتدالگرایی و 

منشور اخالقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.

                                                                                                                                   دکتر سعید نمکی

رونوشت: 
 رییس محترم دفتر رییسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری جهت استحضار

  رئیس محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها جهت استحضار
 جناب آقای دکتر مسعود ناصریپور ضمن قدردانی از زحمات جنابعالی در طی تصدی مسئولیت مذکور جهت اطالع

رئیس / سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .... 
معاون محترم ..... 

قائم مقام محترم وزیر  
مشاور محترم وزیر  

سازمان انتقال خون ایران  
انستیتو پاستور ایران  

سازمان بیمه سالمت ایران 
صندوق رفاه دانشجویان 

دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری  
دبیرخانه هیات مرکزی گزینش  

مرکز حراست 
موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی  ایران  

سازمان بازرسی مستقر در وزارت بهداشت  
دیوان محاسبات مستقر در وزارت بهداشت 
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