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 7عا5ی 123ه
 FوDEی اوBوA@ ?ی =>ا;وان 

  رئیس محترم دانشگاه زنجان
 محترم دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه در زنجانرئیس 
  محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان رئیس
 محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد : زنجان،ابهر،هیدج،خدابنده، ماهنشان، طارم رئیس

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

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

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

 رئیس محترم جهاد دانشگاهی استان 
  محترم  شرکت هاي دانش بنیان استان ان عاملیرمد
  

  1397موضوع: فراخوان انتخاب مجریان طرح هاي پژوهشی دستگاه هاي اجرایی استان در سال 

  باسالم و اJKرام؛ 

ر و د آن) و دستور العمل اجرایی 2قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 56اساس ماده بر          
 1397استان در سال  و فناوري اولویت هاي پژوهشیعناوین بدینوسیله  1397قانون بودجه سال  9بند ح تبصره راستاي اجراي 

  استان اعالم می گردد.  شوراي برنامه ریزي و توسعه 1397/ 9/ 22تصویب شده در جلسه مورخ 
د )، خواهشمند است دستور فرماییزالپروپویشنهاد طرح(خام پ  هاي پژوهشی و فرم سال پوستر فراخوان، فهرست اولویتضمن ار

نسبت به ارسال پیشنهادهاي طرح پژوهشی  زیرو با لحاظ موارد محققین آن مجموعه صورت پذیرفته  رسانی مناسب به اطالع
  : فرماینداقدام 
بلوار  آدرس: به در داخل یک لوح فشرده و در یک پاکت دربسته pdfو  wordهاي پیشنهادي در قالب فایل  طرح - 1

  ارسال گردد. نسخه چاپ شده مورد نیاز نمی باشد. دارالقران، سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان
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جمع یا از طریق باالترین مقام مسئول به صورت یکپارچه و متمرکز  آن مرکزپیشنهادها از طریق معاونت پژوهشی  - 2
 .آوري و ارسال شود

ها به نحو مقتضی صورت  بنیان همکار و سایر زیر مجموعه شرکت هاي دانشمراکز رشد و اطالع رسانی مطلوب به  - 3
 پذیرد.

 می باشد.1397ماه  دي 20آخرین فرصت ارسال پیشنهادات طرح هاي پژوهشی  - 4
نیز  بر روي سامانه سازمان به نشانی زیر ها و دستور العمل ها کلیه فایل همراهعناوین پژوهشی مصوب به  ،است گفتنی

 ه است:قرار داده شد
 mpo-zn.ir/m4 

آماده پاسخگویی به سئوال هاي  33530005کارشناس این سازمان با شماره تماس  آقاي میالد افشاريدر ضمن 
  د بود. ناحتمالی خواه

 
  
  

     
  

  رونوشت: 
  . جناب اقاي دکتر حقیقی استاندار محترم زنجان براي استحضار 

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
 




