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سالم علیکم
احتراما به استحضار می رساند، پوستر و آدرس محل برگزاری کارگاه آموزشی "اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی  در تاریخ ۱۳و 
۱۳۹۷/۴/۱۴، ویژه اعضای محترم کمیته های اخالق در پژوهش های زیست پزشکی و اعضای محترم هیات علمی " واحدهای: دانشگاه های 
علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، بقیه الله (عج)، شاهد، ارتش ج.ا.ا، بهزیستی و توانبخشی، انستیتو پاستور ایران، مرکز قلب و عروق شهید 
رجایی، موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون، جهاد دانشگاهی، تربیت مدرس، دانشگاه آزاد اسالمی ؛  به میزبانی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران بحضورتان ارسال می گردد؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید، اطالع رسانی مناسب این کارگاه جهت کلیه افراد 

ذینفع، به نحو مقتضی صورت گیرد.  


