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 به نام خدا

 

 سازی فناوری، زیربنای اقتصاد مقاومتیپژوهش تقاضامحور و تجاری

 

 در استان زنجان 1395گزارش برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری سال 

-روي ابعاد مختلف پژوهش و فناوري فراهم ميبر هفته پژوهش و فناوري، فرصت مناسبي براي توجه و تمركز 

ريزي و اقدامات بهتر و موثرتري را در دستور ضمن اطالع از روندها و وضعيت موجود، برنامهنفعان، آورد تا كليه ذي

 13، از تاريخ 1395هفته پژوهش و فناوري سال هاي استاني مراسم و برنامه ،به همين منظوركار خود قرار دهند. 

 د. شصورت متمركز در استان زنجان برگزار آذرماه سال جاري به 17الي 

با عنايت به نامه معاونت محترم پژوهش و فناوري وزارت علوم، ، استاندار محترم استان زنجان ين راستادر هم

عنوان دانشگاه )بهدانشگاه زنجان  ئيس، راستاني عنوان رئيس ستاد هفته پژوهش و فناوريبه تحقيقات و فناوري

 منصوب نمودند. دبير ستاد استاني هفته پژوهش و فناوري عنوانرا به مادر استان(

 1395مربوط به هفته پژوهش و فناوري سال  پيوندبه دنبال اين مهم، با ايجاد 

(http://www.znu.ac.ir/research/pajohesh95 ) و فناوري دانشگاه زنجان معاونت پژوهشدر تارنماي ،

هاي مربوطه از اين طريق رسانيهاي وزارت در اين خصوص، اطالعها و دستورالعملنامهضمن درج تمامي آئين

 .  فتصورت پذير

منظور هماهنگي و تبادل نظر ، به 1395اولين جلسه شوراي سياستگذاري برگزاري هفته پژوهش و فناوري سال 

 اكثريتبا حضور  07/07/1395در روز چهارشنبه مورخه هاي مربوطه ها و تنظيم برنامهتهدر ارتباط با تشکيل كمي

ها، مقرر شد كه در اين جلسه ضمن تعيين عناوين كميتهبرگزار شد. در محل دانشگاه زنجان اعضاي ستاد استاني 

رئيس ستاد استاني  گذاري مشخص و جهت صدور حکم بهها در جلسه آتي شوراي سياستدبيران هريک از كميته

 معرفي شوند.

در روز چهارشنبه مورخه  1395گذاري برگزاري هفته پژوهش و فناوري سال دومين جلسه شوراي سياست

هاي برگزاري هفته پژوهش و فناوري در اين جلسه در ارتباط با كميته در دانشگاه زنجان برگزار شد. 28/07/1395

http://www.znu.ac.ir/research/pajohesh95
http://www.znu.ac.ir/research/
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ها به ستاد استاني معرفي ه و به منظور صدور حکم دبيران كميتهگيري شداستاني به شرح جدول ذيل تصميم

 شدند.

  ای اصلیکمیته ه

 عنوان کمیته متولی کمیته

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و 

 درماني
 جشنواره برگزيدگان پژوهش و فناوري استان

 كميته علمي دانشگاه تحصيالت تکميلي علوم پايه زنجان

 نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و فن بازار علمي كاربردي زنجانداننشگاه جامع 

 آموزي جشنواره دانش بنياد ملي نخبگان استان زنجان

 رسانيتبليغات و اطالع شهرداري زنجان

پارک علم و فناوري دانشگاه تحصيالت تکميلي 

 علوم پايه زنجان
 هاي برترجشنواره ايده

 رايياج دانشگاه زنجان

  ای ابتکاریکمیته ه

 عنوان کمیته متولی کمیته

 ايعبا صن نشست دانشگاه زنجان

 جشنواره دانشجويي جهاد دانشگاهي استان زنجان 

 اجالس عمومي معاونان پژوهشي دانشگاههاي استان دانشگاه زنجان

استان نيز توسط كميته علمي  فناوران برتر، پژوهشگران برترهمچنين مقرر گرديد كه عالوه بر تعيين 

هاي پژوهش و فناوري استاني و ملي، برداري هرچه بيشتر و بهتر از هفتهعالوه بر آن به منظور بهره انتخاب گردند.

 هاي زير نيز در دستور كار قرار گرفت:اجراي برنامه

 )به ابتکار كميته تبليغات و اطالع رساني )شهرداري زنجان 

 هاي استان در دانشگاه زنجان، اولويت )آپفن( بيرخانه آموزش، پژوهش، قناوري و نوآوريبا توجه به استقرار د

 (ابتکاري)اي ذيل كميته هاي ويژهدر نشستارائه شده به دبيرخانه، هاي اجرايي استان پژوهشي دستگاه

 بحث ،تشريح موردهاي اجرايي، هاي استان و نمايندگان دستگاهبا حضور استادان دانشگاه نشست باصنایع

 قرار گيرند.  و تبادل نظر

 آموزان از  بازديد دانشمنظور به ،روز باز دانشگاهعنوان ها روز خاصي از هفته پژوهش و فناوري را بههدانشگا

 .مشخص و اعالم نمايند دانشگاه
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 و خدمات تجهيزات ،امکاناتبا  استاندولتي و صنعتي  ههاي مراكزآزمايشگا منظور آشنايي كارشناسانبه 

رئيس و مسئوليت به ابتکار  مرکزی تور بازدید از آزمایشگاه ،و شبکه شاعا آزمايشگاهي دانشگاه

 اجرا گردد. آزمايشگاه مركزي دانشگاه زنجان

  هاي استان تقدير شود.دانشگاه یارخیرین پژوهشاز 

 از صنايع استان برگزار گردد هاي استاندانشگاه تادانمنظور بازديد اسبه تورهای صنعتی. 

  دانشجويان پژوهشگر  شاغل به تحصيل هستند،كه در مقاطع تحصيالت تکميلي  استاندانشجويان از ميان

 اي مورد تقدير قرار گيرند. هانتخاب و در مراسم ويژ کمیته دانشجوییتوسط  برتر

  با مساعدت جهاد دانشگاهي استان برگزار گردد اخالق در پژوهش يتخصصنشست. 

 هاي هفته پژوهش و دار برنامههاي مختلف عهدههاي انجام گرفته توسط كميتهمنظور مستندسازي فعاليتبه

ها، اقدامات انجام گرفته از سوي كميته کلیپو پخش در مراسم جشنواره،  1395فناوري استان در سال 

 تهيه گردد. برگزيدگان پژوهش و فناوري استانجشنواره توسط كميته 

 ريزي برنامههماهنگي براي هاي هفته پژوهش و فناوري سال جاري،  بندي برنامهمنظور بررسي و جمعبه

اجالس افزايي فيمابين اركان پژوهش و فناوري استان،  انديشي و هممراسم سال آتي و همچنين هم

 .برگزار گردد استانهای عمومی معاونان پژوهشی دانشگاه

 1395در پي تصميمات متخذه در دومين جلسه شوراي سياستگذاري برگزاري هفته پژوهش و فناوري سال 

توسط ستاد استاني صادر و ايالغ  15/08/1395ها در تاريخ ، احکام مربوط به دبيران كميته28/07/1395مورخه 

نامه برگزاري هفته پژوهش و فناوري در مطابق آئينيف محوله ها در ارتباط با وظاپس از آن هر يک از كميته گرديد.

 اتجلسكه نتايج آن در  مبادرت ورزيدند ريزيهماهنگي و برنامه هجلسدو الي سه نسبت به تشکيل ها، استان

 بندي شد.ارائه و جمع گذاريهاي شوراي سياستكميته

در دانشگاه زنجان برگزار  17/08/1395روز دوشنبه  10گذاري در ساعت هاي شوراي سياستجلسه كميته اولين

ها و نظرات خود پرداختند. همچنين تصميماتي در ارتباط با برگزاري ها به بيان برنامهشده و طي آن دبيران كميته 

 .اتخاذ شد و فناوري هفته پژوهش

در محل دانشگاه  29/08/1395رشنبه روز چها 10گذاري در ساعت هاي شوراي سياستكميته دومين جلسه

ها، زمان و مکان هاي هفته پژوهش، ارزيابي هزينهزنجان برگزار شد. در اين جلسه ضمن تعيين محتواي برنامه

 گيري قرار گرفت.تصميمبررسي و هاي هفته پژوهش مورد برنامه

در محل  09/09/1395شنبه روز سه  10گذاري در ساعت هاي شوراي سياستسومين )آخرين( جلسه كميته

هاي انجام يافته را ارائه نموده و فعاليت از آخرين يها گزارشدانشگاه زنجان برگزار شد. در اين جلسه دبيران كميته

 هاي هفته پژوهش و فناوري به شرح ذيل تصميم گيري نهايي شد:در خصوص تقويم برنامه
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 1395ه آذر ما - هاي استاني هفته پژوهش و فناوري برنامه

 زمان مکان عنوان رديف

1 
روز باز دانشگاه )بازديد 

 آموزان از دانشگاه( دانش

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشي 

 و درماني

 دانشگاه جامع علمي كاربردي زنجان

 (13/9/95شنبه )

2 
روز باز دانشگاه )بازديد 

 آموزان از دانشگاه( دانش

دانشگاه تحصيالت تکميلي علوم پايه 

 زنجان
 (14/9/95يکشنبه )

 (14/9/95يکشنبه ) مجتمع صنعتي خالص سازان تور صنعتي 

 (14/9/95يکشنبه ) دانشگاه زنجان نشست با صنايع 

3 

نمايشگاه دستاوردهاي 

پژوهش و فناوري و فن 

 بازار

 كارخانه كبريت قديم )خيابان صفا(

( لغايت 15/9/95دوشنبه)

 (17/9/95چهارشنبه)

 20الي  15ساعت 

 
نشست خبري دبيران ن

 هاكميته
 كارخانه كبريت قديم )خيابان صفا(

( 15/9/95دوشنبه)

 18ساعت 

 
روز باز دانشگاه )بازديد 

 آموزان از دانشگاه( دانش
 (15/9/95دوشنبه ) دانشگاه زنجان

 (15/9/95دوشنبه ) شركت پارس سوئيچ تور صنعتي 

 (15/9/95شنبه )دو دانشگاه زنجان نشست با صنايع 

4 
روز باز دانشگاه )بازديد 

 آموزان از دانشگاه( دانش
 (16/9/95شنبه )  سه دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان

 آموزي جشنواره دانش 
)ميدان شورا،  جهاد دانشگاهيسالن 

 ساختمان جهاد دانشگاهي(

 (16/9/95شنبه )  سه

 9-12ساعت 

 (16/9/95شنبه )سه  دانشگاه زنجان نشست با صنايع 

5 

مراسم تجليل از 

برگزيدگان پژوهش و 

 فناوري

 دانشگاه زنجانسالن بين المللي غدير 
 (17/9/95شنبه )چهار

 10-12ساعت 

6 
تخصص اخالق در نشست 

 پژوهش
 (20/9/95شنبه ) جهاد دانشگاهي

7 

تور بازديد از امکانات 

آزمايشگاهي دانشگاه 

 زنجان

 (21/9/95يکشنبه ) دانشگاه زنجان

 جشنواره دانشجويي 8
)ميدان شورا،  جهاد دانشگاهيسالن 

 ساختمان جهاد دانشگاهي(

 (22/9/95دوشنبه )

 16-18ساعت 
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 بازارنمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن

هاي جويي در هزينهجهت صرفهگذاری، شورای سیاست های کمیتهبراساس تصميمات متخذه در جلسه 

كنندگان در نمايشگاه، مقرر بازار و به منظور استقبال بيشتر شركتپژوهش و فناوري و فن نمايشگاه دستاوردهاي

صورت يکپارچه از طريق اختصاص فضا نظر شده و نمايشگاه بهصورت جداگانه صرفبندي نمايشگاه بهشد از غرفه

ها، همچنين مقرر شد دانشگاه كنندگان برگزار گردد. به شركت)با حداقل هزينه ممکن( همراه با  ميز و صندلي 

المقدور  ها حتيبنيان و ساير مراكز و سازمانهاي دانشمراكز پژوهشي، پارک علم و فناوري، مراكز رشد، شركت

منظور ايجاد همچنين بنابرآن شد بهدستاوردهاي پژوهشي و محصوالت فناورانه خود را در نمايشگاه ارائه نمايند. 

ه مسابقات علمي روزانه براي بازديدكنندگان در نظر گرفته شده و  به نفرات برگزيده جاذبه بيشتر، در نمايشگا

 جوايزي )صنايع دستي( اهدا شود.

كه دبيري آن را دانشگاه جامع  استان زنجان دستاوردهاي پژوهش و فناوري و فن بازار مراسم افتتاحيه نمايشگاه 

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع كتر عصفوري، جناب آقاي دبا حضور  علمي و كاربردي برعهده داشت

در روز  ي استانهاموسسات و دانشگاه ،هاي اجراييو تعدادي از مديران دستگاه ها، دبيران كميتهزنجاناستاندار 

و در ادامه آخرين  كارخانه كبريت زنجان برگزار شد در محل موزه 16:00ساعت  15/09/1395دوشنبه مورخ 

  دهاي پژوهش و فناوري ارائه شده در نمايشگاه مورد بازديد ايشان و هيأت همراه قرار گرفت.دستاور

 

 از نمايشگاه در روز افتتاح زنجانمعاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار بازديد (: 1شکل )

دانشگاه زنجان، دانشگاه ) استان و مراكز پژوهشي هادانشگاه و فناوري پژوهش دستاوردهايايشگاه در نم

دانشگاه جامع ، استان زنجان و خدمات بهداشتي درماني ، دانشگاه علوم پزشکيعلوم پايه زنجان تحصيالت تکميلي
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هاي شركت ،(و مركز تحقيقات جهاد كشاورزي اي الغديرفني و حرفهدانشکده  ،اسالمي آزاددانشگاه  ،علمي كاربردي

بنياد ) هاي اجرايي دستگاه ،علم و فناوري دانشگاه تحصيالت تکميلي و پارک  و فناوري مراكز رشد مستقر در

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، اداره كل تامين شهرداري، جهاد دانشگاهِي، نخبگان، 

، كل بهزيستي ، اداره اي، اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعياجتماعي، سازمان برنامه و بودجه، شركت آب منطقه

از  17/09/1395لغايت  15/09/1395اين نمايشگاه به مدت سه روز از تاريخ  .گرديدارائه  (فرماندهي انتظامي

 فت. آموزان و دانشجويان قرار گردانش مورد بازديد عموم مردم از جمله 20الي  15ساعت 

از  دو ساعتي هيأت همراه بازيد اختصاصيدر سومين )آخرين( روز برگزاري نمايشگاه، استاندار محترم زنجان و 

 عمل آوردند. نمايشگاه به

 

 

 زنجان از نمايشگاه بازديد استاندار(: 2)شکل  

نوع  در كنارپژوهش و فناوري  نمايشگاهاجراي مديريت و نحوه  ،عمل آمدهبههاي ارزيابي ها وحسب بررسي

و بوده مناسبي برخوردار و مقيوليت از مطلوبيت گذشته در مقايسه با سنوات  ،دستاوردهاي ارائه شده در نمايشگاه

 .خور توجه بودنيز رضايتبخش و دراز نمايشگاه  بازديدكنندگاناستقبال 
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 جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری

با دبيري دانشگاه علوم  17/9/1395روز ساعت ده  ، مطابق برنامه درجشنواره تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري

پزشکي و خدمات درماني استان زنجان با حضور امام جمعه محترم و نماينده مقام معظم رهبري در استان، استاندار 

 درفرهيختگان عرصه پژوهش و فناوري همچنين و  ، مديران كلها و مراكز آموزش عاليمحترم، رؤساي دانشگاه

پژوهشگران و فناوران برگزيده نفر  26 ازدر اين مراسم د. شانشگاه زنجان برگزار المللي غدير دمحل سالن بين

 تقدير شد. ، به انتخاب كميته علمي كه دبيري آن را دانشگاه تحصيالت تکميلي علوم پايه برعهده داشت، استان

 هاي مراسم تجليل از پژوهشگران و فناوران برتربرنامه

 عنوان برنامه ردیف

 اهلل مجيدآياتي از كالمتالوت  1

 پخش سرود ملي جمهوري اسالمي ايران 2

3 
دبير ستاد هفته رئيس دانشگاه زنجان و خيرمقدم و ارائه گزارش توسط 

 پژوهش و فناوري استان

 پخش سرود دانشگاه زنجان 4

 هاي هفته پژوهش و فناوريبرنامه کلیپپخش  5

 جناب آقاي مهندس درويش اميري سخنراني استاندار محترم 6

 اهلل خاتمي حضرت آيت جمعه محترم زنجانسخنراني امام 7

 يار استانتجليل از خيرين پژوهش 8

 1395تقدير از پژوهشگران و فناوران برتر استان در سال  9

تکميلي علوم در دانشگاه تحصيالت  13/09/1395روز شنبه مورخه  16در آخرين جلسه كميته علمي كه ساعت 

 انتخاب شدند. 1395پايه برگزار شد، پژوهشگران  و فناوران برتر استان در سال 

 افراد برتر از دانشگاهها عنوان رديف

 نفر 5 علوم پايه 1

 نفر 4 پزشکي 2

 نفر 3 مهندسي 3

 نفر 3 كشاورزي و دامپزشکي 4

 نفر 2 علوم انساني و هنر 5

هاي اجرايي انتخاب ها، مراكز پژوهشي و دستگاهفناور برتر از دانشگاه 5ها و سازمانپژوهشگر برتر از  4همچنين 

  شدند.

يار دانشگاه تحصيالت تکميلي علوم پايه دانشگاه زنجان و يک خير پژوهش يارشدر اين مراسم از دو خير پژوه

 تجليل شد.
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 زنجان استان های دانشگاه دهیبرگز پژوهشگران

 هنر و یانسان علومگروه 

 محل فعالیت گروه مرتبه خانوادگی نام نام و

 دانشگاه زنجان فلسفه و حکمت اسالمی دانشیار دکتر سحر کاوندی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان زبان و ادبیات فارسی دانشیار دکتر تورج عقدایی

 

 فنی و مهندسیگروه 

 محل فعالیت گروه مرتبه خانوادگی نام نام و

 دانشگاه زنجان مکانیک دانشیار رحمانی امیددکتر 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان مکانیک استادیار دکتر وحید منفرد

 دانشگاه پیام نور برق مربی مهندس محسن محمدی

 

 یدامپزشک و یعیطب منابع ،یکشاورزگروه 

 محل فعالیت گروه مرتبه خانوادگی نام نام و

 دانشگاه زنجان زراعت و اصالح نباتات دانشیار دکتر علیرضا یوسفی

 یعیطب منابع و یکشاورز مربی رجه شیخ مهندس مسعود کامل
 منابع و یکشاورز آموزش و قاتیتحق مرکز

 زنجان استان یعیطب

 دانشگاه جامع علمی کاربردی یعیطب منابع و یکشاورز استادیار دکتر سید سعید موسوی
 

 پایه علومگروه 

 محل فعالیت گروه مرتبه خانوادگی نام نام و

 دانشگاه زنجان شیمی استاد دکتر علی رمضانی

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ریاضی استاد دکتر منوچهر ذاکر

 دانشگاه زنجان شیمی دانشیار فرد دکتر محمدحسین رسولی

 تکمیلی علوم پایه زنجاندانشگاه تحصیالت  شیمی دانشیار اله کاظمی دکتر سید حبیب

 دانشگاه پیام نور ریاضی استادیار دکتر یوسف اِستارمی
 

 پزشکی علومگروه 

 محل فعالیت گروه مرتبه خانوادگی نام نام و

 پزشکی علومدانشگاه  شناسی سَم استادیار دکتر میرجمال حسینی

 پزشکی علومدانشگاه  بهداشت و مواد غذایی استادیار آذر  زاد دکتر حسن حسن

 پزشکی علومدانشگاه  میکروبیولوژی استادیار دکتر حبیب ضیغمی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان فیزیک پزشکی استادیار دکتر مجتبی صَلوتی
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 زنجان استان دهیبرگز فناوران

 محل فعالیت خانوادگی نام نام و

 گروه شیمی، دانشگاه زنجان دکتر ابراهیم احمدی

 پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان زمانیمهندس رضا 

 دانشگاه پیام نور دکتر حسن کرمی

 مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان میرسعید سید دراجی

 مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان حسین ترابی
 

 زنجان استان های اجرایی دستگاه دهیبرگز پژوهشگران

 های اجرایی دستگاه

 محل فعالیت خانوادگی نام نام و

 سازمان تأمین اجتماعی آقای رحیم سهرابی

 زنجان یا منطقه آب شرکت خانم زهرا شکری

 زنجان استان اداره کل ورزش و جوانان پور خانم مهسا حکیمی

 المهدی )عج( سپاه انصار آقای عباس بابایی

 

 

 تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري(: مراسم 3شکل )
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 (: مراسم تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري4شکل )

 های برتر در استانجشنواره ایده

حفظ  همچنين هاي ايده پردازان در جامعه و ها و توانمندي به منظور شناسايي، تشويق و معرفي شايستگي

هاي  ويژه فناورينوآوري و تقويت خودباوري در توسعه فناوري بهمنظور ترويج فرهنگ مالکيت معنوي ايشان و به

 خواهد شد. برگزار هاي برتر استاني  نوين، جشنواره ايده

هاي پردازان، پژوهشگران و فناوران جهت ارائه آخرين ايدهذكر است كه به منظور ارائه زمان كافي به ايدهشايان 

آذرماه( افزايش يافت تا امکان برگزاري  30الي  1تري )زماني گستردهه ها به فاصلنوين خود، زمان پذيرش ايده

 (. 5هفته پژوهش و فناوري فراهم گردد )شکل هاي برنامه ازبخش  اين مطلوب
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 هاي برترفراخوان برگزاري جشنواره ايده (: 5شکل )

سئوليت دبيري جشنواره را منظور به ابتکار پارک علم و فناوري دانشگاه علوم پايه كه مهمچنين براي اين 

  اندازي شده است.( طراحي و راه/iasbs.ir-http://idea.technopark) وبسايتبرعهده گرفته، 

اي در هماه تعيين شده و در مراسم ويژهاستان تا پايان ديهاي برتر ريزي انجام شده صاحبان ايدهمطابق برنامه

 دهه فجر مورد تقدير قرار خواهند گرفت.

 آموزیتجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری دانش

با دبيري بنياد نخبگان كميته دانش آموزي ، در راستاي توسعه فرهنگ پژوهش و تحقيق در سطح مدارس استان

 :آموزي زير را در برنامه خود گنجاند برگزيدگان رويدادهاي مهم و مرتبط با بخش پژوهش دانشقدير از استان، ت

  كشوري بدون مالحظه رشته(152استان زنجان )تا رتبه  95بيست نفر اول آزمون سراسري سال 

 95هاي اول، دوم و سوم كشوري جشنواره نوجوان خوارزمي سال  رتبه 

  رتبه هاي برتر استاني و راه يافته مرحله نهايي كشوري جشنواره جوان خوارزمي و المپياد علمي 

 :برگزيدگان المپاد هاي معتبر علمي كشور 

 نفر( 9)مجموعاً  94-95طرح راه يافته به مرحله كشور سال  4حيان در  برگزيدگان جشنواره جابربن 

 95-94يده مسابقه پرسش مهر زبرگ 

 هنري مورد تأييد اداره كل آموزش و پرورش در رشته مطالعه و تحقيق -سابقات فرهنگيبرگزيدگان م 

 در سالن جهاد دانشگاهي زنجان برگزار شد. (16/9/95شنبه ) سه 9مراسم تجليل از برگزيدگان در ساعت 

http://idea.technopark-iasbs.ir/
http://idea.technopark-iasbs.ir/


12 
 

 

 آموزيتجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري دانش مراسم(: 6شکل )

 

 

 هامطبوعاتي دبيران كميتهنشست (: 7شکل )
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 جلسه نشست با صنايع(: 8شکل ) 

 

 آموزان از موزه دانشگاه زنجان در روز باز دانشگاهبازديد دانش(: 9شکل )
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 هاتور بازديد از آزمايشگاه(: 10شکل )


