
 

 

 

  
 (اشتغال( -اقتصاد مقاومتی ، تولید سال ))

/د . ر20850  

30/7/1396 

 جناب آقای دکتر طهماسبی، رییس محترم سازمان برنامه و بودجه استان 

 جناب آقای دکتر شغلی، معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 

 جناب آقای دکتر فضلی، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه

 ر نقیلو، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجانجناب آقای دکت

 ، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور زنجانکرمیدکتر  سرکار خانم

 جناب آقای دکتر صاحب ناسی، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان

 ع علمی و کاربردی استان جناب آقای دکتر طغرانگار، رئیس محترم دانشگاه جام

 جناب آقای دکتر مرادخانی، رئیس محترم پارک علم و فناوری استان 

 جناب آقای مهندس شهیدی، رئیس محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه

 مانیجناب آقای دکتر حمیدیان، مدیر محترم مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و در

 ، مدیر محترم مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجانمنفردجناب آقای دکتر 

 جناب آقای دکتر صبا، مدیر محترم مرکز رشد دانشگاه زنجان

 جناب آقای معصومی، شهردار محترم شهرستان زنجان 

 محترم دفتر آموزش و پژوهش استانداری  مدیر، سرکار خانم حسنی

 ، رئیس محترم بنیاد نخبگان استان جناب آقای دکتر رشتچی

 جناب آقای دکتر فرخی، مدیرکل محترم اداره ارتباطات و فناوری اطالعات

 جناب آقای مهندس عباسی، رئیس محترم جهاد دانشگاهی استان

 جناب آقای مهندس صفری، مدیر کل محترم صدا و سیمای مرکز استان

 جناب آقای مهندس فغفوری، رئیس محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان 

 جناب آقای دکتر جعفری، رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان

 جناب آقای رحمتی مدیر کل محترم میراث فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگری استان 

 جناب آقای تمجیدی، مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان

 آقای موسوی مشکینی  ، مدیر کل محترم سازمان محیط زیست استان جناب 

 ای استان جناب آقای مهندس انصاری، رئیس محترم سازمان فنی و حرفه 

 سرکار خانم حیدری، رئیس محترم دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان 

 ادن استانجناب آقای مهندس جمیلی، رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع و مع
 

 با سالم و احترام؛
 1396سوتاد اسوتانی هفتوه پوژوهش و فنواوری سوال        شوورای سیاسوتگراری   ضمن ارسال صورتجلسه اولین نشست       

 به هم رسانید. حضورگردد در دومین جلسه شورا از جنابعالی دعوت می 25/07/1396در تاریخ 
 

 صبح 8اع  س 03/08/1396مورخ  شنبه چهارروز : زمان برگزاری جلسه 

 دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، طبقه دوم، سالن شهید شهریاری             مکان برگزاری جلسه : 

 

 

 
 

 

 

 

 با آرزوی توفیق الهی

  سید محسن نجفیان

 زنجان دانشگاه   سرپرست

 و دبیر ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری

 


