
 

 

 

  
 

 (اشتغال( -اقتصاد مقاومتی ، تولید سال ))                                    

                                              

/د . ر19985  

23/7/1396 

 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 طغرانگار، رئیس محترم دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان 

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

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

 جناب آقای دکتر حمیدیان، مدیر محترم مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

 د زنجان، مدیر محترم مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحمنفردجناب 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

 جناب آقای دکتر رشتچی، رئیس محترم بنیاد نخبگان استان 

 د دانشگاهی استانجناب آقای مهندس عباسی، رئیس محترم جها

 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

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

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

 ار خانم حیدری، رئیس محترم دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان سرک
 

 با سالم و احترام؛
رعااع م ررمااژو شاا  نا    یااع  ع   و   اماا       اا    17/07/1396رو خااه  158350/3بااع ایع اا  بااه  معرااه  اا ع        

 شوورای سیاسوتگراری    آ اد ااع د  نل اه    بد یوسا له و  نیعبعاع    دااو  باه ا ا  را       ،سمعد رلا  نتماه شا  نا    یاع  ع    

 به نم  سعم د. حضو  1396ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری سال 
 

 13:30سعا   25/7/1396رو خ   یبه سه    : زمان برگزاری جلسه 

 دومشگع   مجعم، سعخم عم رژکزع، طبقه د و، سع ن  ه د  هژ ع ع                                       مکان برگزاری جلسه : 

 با آرزوی توفیق الهی 

  سید محسن نجفیان

 زنجان دانشگاه   سرپرست

 و دبیر ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری

 


