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 �عا�ی���ه
 ��ح �ی �و��ی دوم ��ا�وان 

 رییس محترم دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه در زنجان
  سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان

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

  رییس محترم دانشگاه جامع علمی کاربردي زنجان
  رییس محترم دانشگاه فرهنگیان استان زنجان واحد : شهید بهشتی ، الزهرا
  ابهري، کار خرمدرهرییس محترم دانشگاه غیر انتفاعی : روزبه، صائب، صوفی رازي، اثیرالدین 

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

  محترم  شرکت هاي دانش بنیان استان ان  عاملمدیر

  باسالم و ا��رام؛ 

، آن) و دستورالعمل اجرایی 2ون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (قان 56ماده  اساس مفادبر          
ارسال  1396استان در سال  هاي : برق منطقه اي استان ،آب و فاضالب استان و گاز شرکتبدینوسیله  اولویت هاي پژوهشی 

و نسبت به ارسال ن مجموعه صورت پذیرفته محققین آ د اطالع رسانی مناسب بهخواهشمند است دستور فرمایی می گردد.
. عناوین پژوهشی مصوب به اقدام گردد 27/8/1396به مراجع یاد شده در جداول پیوست تا تاریخ  طرح پژوهشی پیشنهاد

  نیز قرار داده شده است .  zn.ir-mpoها و دستور العمل هاي  مربوطه بر روي سامانه سازمان به نشانی  انضمام کلیه فایل
نی است که این فراخوان جنبه اطالع رسانی داشته و سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان مسوولیتی در قبال پیشنهادهاي گفت

شماره  کارشناس ذي ربط این سازمان جناب آقاي احمدزاده با در ضمنهاي اجرایی یاد شده نخواهد داشت.  ارسالی به دستگاه
  به سئواالت احتمالی می باشد.آماده پاسخگویی  33553790تماس 

 
  
  

     
  

  رونوشت: 
 . جناب آقاي دکتر نیک سرشت معاون محترم هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري و رییس کارگروه آموزش،پژوهش،فناوري و نوآوري 
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  استان براي استحضار 
  جناب آقاي دکتر نجفیان سرپرست محترم دانشگاه زنجان و دبیر کارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري براي استحضار

  .. جناب آقاي عسگریان مدیر عامل محترم شرکت گاز استان براي استحضار 
  ستحضار جناب آقاي جزء قاسمی رییس محترم هیات مدیره و مدیر عامل سرکت آب و فاضالب استان براي ا

  جناب آقاي خلجی سرپرست محترم شرکت برق منطقه اي استان براي استحضار
 




