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دارد

١٣٩٨/٠٩/١٠  

١٩/٢٥/٢٦٣٧

روسا و مدیران محترم کلیه دستگاه های اجرایی ، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان 
با سالم 

                   احتراما، همانطور که استحضار دارید مراسم تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان همزمان 
با هفته استانی پژوهش و فناوری برگزار خواهد گردید. لذا خواهشمند است مقررفرمائيد اطالع رسانی به نحو 
مقتضی به کليه کارکنان محترم غير هيئت علمی انجام گرفته و کارکنان واجد شرایط فرمها و جداول پيوست را با 
در نظر گرفتن موارد زیر به همراه مستندات مربوطه حداکثر تا تاریخ ۹۸/۹/۱۸ به دبيرخانه کميته علمی جشنواره 
تجليل از برگزیدگان پژوهش و فناوری منتخب استان مستقر در دانشگاه علوم پزشكی زنجان به صورت cd  از 
سوی آن دستگاه اجرایی/ دانشگاه / مرکز آموزش عالی محترم معرفی گردند. ضمنا از هر دستگاه صرفا یک نفر 

پژوهشگر و یک نفر فناور امكان معرفی با امضاء مقام محترم مسئول مربوطه خواهد داشت. 
انتخاب پژوهشگران و فناوران برگزیده بر اساس « دستور العمل بيستمين جشنوراه تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزیده  -۱

کشور » انجام خواهد شد. 

افراد منتخب نباید جزو منتخبين ملی یا استانی جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر در۳  سال گذشته باشند.  -۲

انتخاب پژوهشگران و فناوران بر اساس ميانگين امتياز اکتسابی در ۴ سال گذشته ( اول مهرماه ۱۳۹۴ لغایت ۳۱ شهریور ماه  -۳
۱۳۹۸ ) صورت می پذیرد. 

مدارك ارسالی پژوهشگران بر اساس مندرجات جداول ۱ و ۴ پيوست بررسی خواهد شد.  -۴

مدارك ارسالی فناوران بر اساس مندرجات جدول ۳ پيوست بررسی خواهد شد.  -۵

کميته علمی جشنواره  پس از بررسی کليه مدارك ارسالی، برگزیدگان نهایی را انتخاب و به جشنواره  معرفی خواهد نمود. 

در صوت نياز به هر گونه راهنمایی خواهشمند است با سرکار خانم دکتر حسين زاده به شماره ۰۹۱۲۳۵۰۷۶۱۲ 
تماس حاصل فرمائيد. 

رونوشت: 
سركار خانم شاد دل معاون محترم توسعه مديريت و منابع استانداري زنجان جهت استحضار

جناب آقاي دكتر نجفيان جانشين محترم رئيس ستاد برگزاري هفته پژوهش استان زنجان جهت استحضار
جناب آقاي دكتر طهماسبي رياست محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان جهت استحضار

دکتر علیرضا شغلی
 معاون تحقیقات و فناوری

و دبیر کمیته علمی بیستمین جشنواره تجلیل از 
پژوهشگران و فناوران استان


