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   :دانشگاهها

  و خدمات بهداشتي و درماني، رياست محترم دانشگاه علوم پزشكيجناب آقاي دكتر بيگلري 

  ،رياست محترم تحصيالت تكميلي در علوم پايه زنجان كريميجناب آقاي دكتر 

   ،رياست محترم دانشگاه آزاد اسالمي زنجانجناب آقاي دكتر رجائي 

   پيام نور،رياست محترم دانشگاه جناب آقاي دكتر صادقي 

  جناب آقاي دكتر ثبوتي رياست محترم موسسه آموزش عالي غير انتفاعي صوفي

  جناب آقاي دكتر پيرايش رياست محترم دانشگاه جامع علمي و كاربردي

 وسسه آموزش عالي غير انتفاعي روزبهجناب آقاي دكتر كريملو رياست محترم م

  جناب اقاي دكتر رشتچي رياست محترم بنياد نخبگان استان

  شهيدي سرپرست محترم پارك علم و فناوري دانشگاه تحصيالت تكميلي در علوم پايه زنجانمهندس جناب آقاي 

  جناب آقاي دكتر جالل صبا رياست محترم مركز رشد دانشگاه زنجان

  جناب آقاي دكتر حميديان رياست محترم مركز رشد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان

  جناب اقاي دكتر شكوهي رياست محترم مركز رشد دانشگاه آزاد اسالمي زنجان

   :دستگاههاي اجرايي 

  ريزي استان جناب آقاي نباتچيان سرپرست محترم سازمان مديريت و برنامه

  محترم سازمان آموزش و پرورش استان  ي تمجيدي مدير كلجناب آقا

  محترم سازمان صنايع و معادن استان  جناب آقاي فغفوري مدير كل

  محترم سازمان جهاد كشاورزي استان جناب آقاي جعفري مدير كل 

  اي استان جناب آقاي انصاري سرپرست محترم فني و حرفه

  جناب آقاي موسوي مشگيني مدير كل محترم محيط زيست استان

  جناب آقاي رحمتي مدير كل محترم ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

  محترم صدا و سيماي استان جناب آقاي صفري مدير كل 

  جناب آقاي يگانه شهردار محترم زنجان

  

  با سالم  و احترام،

هفته پژوهش و فناوري و  هاياستاندار محترم زنجان در خصوص برنامه 19/5/1395تاريخ  4049/1/47با عنايت به نامه شماره       

 )پـژوهش و فنـاوري  ( ذيـربط معاونـت   يـا دانشگاه زنجان به عنوان دبير ستاد استاني، بدينوسيله از جنابعالي  ابالغ مسووليت رياست

  .شود، حضور به هم رسانيد همين منظور در دانشگاه زنجان برگزار مياي كه به شود در جلسه دعوت مي

  

  صبح 10ساعت  7/7/1395روز چهارشنبه مورخ : زمان برگزاري جلسه

  دانشگاه زنجان، ساختمان مركزي، طبقه دوم، سالن شهيد شهرياري: مكان برگزاري جلسه

  آرزوي توفيقبا                                                                                                           

  

  

  

  

  

  

  

  :رونوشت به

  ابوالفضل جليلوند 

  معاون پژوهش و فناوري 
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  سرپرست اداره پژوهش   


