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 رییس محترم دانشگاه خوارزمی  جناب آقای دکتر حبیبی

 رییس محترم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  سازجناب آقای دکتر گلدان

 رییس محترم دانشگاه آزاد اسالمی استان البرز  جناب آقای دکتر برهانی فر

 پزشکی استان البرز  رییس محترم دانشگاه علوم جناب آقای دکتر کریم

 نور استان البرزرییس محترم دانشگاه پیام جناب آقای دکتر جاللیان

 رییس محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز جناب آقای دکتر دانشکار آراسته

 رییس محترم پردیس امیرکبیر دانشگاه فرهنگیان سرکار خانم دکتر کوسیایی

 یس محترم پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی دانشگاه فرهنگیانری جناب آقای دکتر صالحی

 رییس محترم دانشکده محیط زیست جناب آقای دکتر نظامی

 ای استان البرزرییس محترم دانشگاه فنی و حرفه جناب آقای دکتر ترکیان

 رییس محترم موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال  جناب آقای دکتر عصاره

 رییس محترم موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کتر نجفیانجناب آقای د

 رییس محترم موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی جناب آقای دکتر عباسی

 رییس محترم پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما

 هیه بذر چغندرقندرییس محترم موسسه تحقیقات اصالح و ت جناب آقای دکتر طالقانی

 رییس محترم مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی وندجناب آقای دکتر حاجی

 رییس محترم موسسه تحقیقات خاک و آب جناب آقای دکتر اسدی رحمانی

 رییس محترم موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی جناب آقای دکتر اسحاقی

 سسه تحقیقات علوم دامی کشوررییس محترم مو خانیانجناب آقای دکتر اسماعیل

 رییس محترم پژوهشگاه مواد و انرژی جناب آقای دکتر خاوندی

 رییس محترم مرکز تحقیقات سالمت و کشاورزی البرز جناب آقای مهندس داورپناه 

 رییس محترم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سرکار خانم دکتر پیروزبخت

 س محترم پارک علم و فناوری استان البرزریی جناب آقای دکتر ربانی

 رییس محترم جهاد دانشگاهی استان البرز جناب آقای فیروزی

 رییس محترم پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی جناب آقای دکتر غفارزادگان

 رییس محترم پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران جناب آقای دکتر کمبرانی

 مدیر کل محترم استاندارد استان البرز کرالهیسرکار خانم دکتر ش
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هووبع مگ ووی ه فره عووی نانیوو و بپ   فراخووواپ تیوونی بنی د یووبن مگووی ن  عووبپ ا  ف ب یوو    موضووو   

 )جوائز تحصیگی سبدق(. 1400-1399مسن د تحصیگی کیور نر سبل تحصیگی 
 

 با سالم و ادب

نامااب باداااد مخاار نبه اااب بااال    عطااب بااال ابااال    ب سم باارام یب بگ ااا ا واحترامااا ب بااا ی سوم سااالمتر و ب اار  

تیوونی بنی د یووبن مگووی ن  عووبپ ا      "نامااب د  خصاا آ ی ااا   24/02/1399/د تااا    57043/5شاارا   

" 1400-1399هووبع مگ ووی ه فره عووی نانیوو و بپ مسوون د تحصوویگی کیووور نر سووبل تحصوویگی    ف ب یوو 

کاااال  قجججاطع تحصجججیلیدر تمجججامی م فعلجججیدانشججججویان  سااااند سااااخال باااال استی اااا  مااار بد د 

 تاااا 20/03/1399ت انداااد اس تاااا     مااار بناماااال  ااا د  آاااتدد متقاضااار اساااتزادس اس تآااا اال  ی اااا   

 ساااانر ا ااا  بداااااد باااال ن اااانر    پا  ااااس ا اااال  باااا مرا باااال باااال  )قابااام ترد اااد ناآااا     20/04/1399

http://alborz.bmn.ir  ا العااااااال مداااااد ا د  سااااازیب اساااااخر ساااااا    سمو پااااام اس مطارباااااال شااااارا   ا( 

با ااااا ا م و ساااا م اگ دااااال  http://sina.bmn.ir سااااادا بااااال ن ااااانر ا العااااا  خاااا د  ا د  سااااامانال

هااا  ث" ا د  ببااا   " اااام دان ااا   رمدااادم اس پ اااتاهانرد خ اسااا  بر سااار پرونااادس بااارام ب ااارس  "

 ا بااال نیاا    مراتااف  اا د  انتباااب نرا داادا خ ا  ااردد اساا  دساات    رما اااد      " ااام سااامانال د خ اساا 

اس  ر ااار د ا ا العااااال باااال دان ااا   اب آ دزاااع یب م ر عاااال د  تراااامر مقاااا ع تیصااااخر )    شا آاااتالب

  یب م ر عاااالتابخ  اااام اعالناااا    ب ساااامانال دان ااا   ر )اخآاااتاب  اااا ااا  و    ساااانرد  پا  ااااس ا اااال  

  سانر  رما دداا ال 

   ا د شدامتباقها  ا سال خ سانر بدر ام ا ال پ ستر و ضردا  

 پا اپا  اس ب ل ت  ال و  رکا م یب بگ ا ا  کرال س اس و امتداب  ا دا دا

 

 انه ولی التوفیق و الهدایه  

 مد نبیونیمح          

 رییس بنیاد نخبگان استان البرز       
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