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 �عا�ی���ه
 و �ناوری  ��ح �ی �و��ی �وم ��ا�وان 

  سرپرست محترم دانشگاه زنجان
 رییس محترم دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه در زنجان

  محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان رییس
 شان، طارمرییس محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد : زنجان،ابهر،هیدج،خدابنده، ماهن

رییس محترم دانشگاه پیام نور واحد: زنجان، ابهر، ماهنشان، طارم، سلطانیه،خرمدره،ایجرود،صائین 
  قلعه،خدابنده

  رییس محترم دانشگاه جامع علمی کاربردي زنجان
  رییس محترم دانشگاه فرهنگیان استان زنجان واحد : شهید بهشتی ، الزهرا

  روزبه، صائب، صوفی رازي، اثیرالدین ابهري، کار خرمدرهرییس محترم دانشگاه غیر انتفاعی : 
  رییس محترم پارك علم و فناوري استان 

  رییس محترم پارك علم و فناوري دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه در زنجان
  رییس محترم مرکز تحقیقات کشاورزي ، منابع طبیعی و آبخیزداري استان زنجان

 تانرئیس محترم جهاد دانشگاهی اس
  محترم  شرکت هاي دانش بنیان استان ان عاملمدیر

  
دستگاه هاي اجرایی استان در و فناوري طرح هاي پژوهشی ارائه پیشنهاد براي  سوم موضوع: فراخوان

  1396سال 

  باسالم و ا��رام؛ 

و در  آنستور العمل اجرایی ) و د2قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 56اساس ماده بر          
و پیرو انجام 1396رات هزینه اي استان در سال دستورالعمل اجراي بودجه و تنظیم موافقتنامه هاي اعتبا 21راستاي اجراي بند 

 وان اولویت هاي پژوهشی ومرحله سوم فراخفراخوان مرحله اول و دوم اولویت هاي پژوهشی دستگاه هاي اجرایی، بدینوسیله 
  برگزار می گردد.فناوري 

د زال )، خواهشمند است دستور فرماییو فرم خام پیشنهاد طرح ( پروپو و فناوري لذا ضمن ارسال فهرست اولویت هاي پژوهشی 
نسبت به ارسال پیشنهادهاي طرح پژوهشی  زیراطالع رسانی مناسب به محققین آن مجموعه صورت پذیرفته  و با لحاظ موارد 

  اقدام گردد: 
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به آدرس: بلـوار   در داخل یک لوح فشرده و در یک پاکت دربسته pdfو   wordپیشنهادي در قالب فایل طرح هاي  - 1
  ارسال گردد. نسخه چاپ شده مورد نیاز نمی باشد. سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان - دارالقران

جمـع  پیشنهادها از طریق معاونت پژوهشی مجموعه یا از طریق باالترین مقام مسئول به صورت یکپارچـه و متمرکـز    - 2
 .آوري و ارسال شود

 اطالع رسانی مطلوب به شرکت هاي دانش بنیان همکار و سایر زیر مجموعه ها به نحو مقتضی صورت پذیرد. - 3
 می باشد.1396ماه  منبه 5آخرین فرصت ارسال پیشنهادات طرح هاي پژوهشی  - 4

بر روي سـامانه سـازمان بـه     ي مرتبطها و دستور العمل ها فایل همراهمصوب به  و فناوري عناوین پژوهشی ،است گفتنی
 نیز قرار داده شده است.  zn.ir-mpoنشانی 

هـاي   آماده پاسـخگویی بـه سـئوال    33553790در ضمن جناب آقاي احمد زاده کارشناس این سازمان با شماره تماس 
 احتمالی خواهد بود. 

  
  

     
  

  رونوشت: 
 . جناب آقاي دکتر نیک سرشت معاون محترم هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري و رئیس کارگروه آموزش،پژوهش،فناوري و نوآوري 

  استان براي استحضار 
  جناب آقاي دکتر نجفیان دبیر محترم کارگروه آموزش، پژوهش ، فناوري و نوآوري براي استحضار

یوست .. مدیران کل محترم : اوقاف و امور خیریه،حوزه هنري،بهزیستی،منابع طبیعی و آبخیزداري،پزشکی قانونی،صنعت و معدن و تجارت به همراه پ 
  براي استحضار

 




