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پیوست :دارد

« شعار سال : 1397حمایت از کاالی اریانی»
جناب آقای دکتر نامدار ،رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین
جناب آقای دکتر حمیدی ،سرپرست محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین
جناب آقای دکتر شعبانی ،رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد های تاکستان و بوئین زهرا
جناب آقای دکتر رسولی ،رئیس محترم دانشگاه پی ام نور استان
جناب آقای دکتر طاهری  ،رئیس محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی قزوین
جناب آقای دکترقرالی ،رئیس محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان
با سالم و احترام؛
نظر به فرا رسیدن ایام برگزاری مراسم هفته پژوهش استان در سال 1399و بر اساس دستورالعمل شماره
 3 /142518مورخه  1399 /7 /12وزارت عتف (پیوست) خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به جمع آوری و بررسی
آثار پژوهشگران آن دانشگاه/مرکز و ارسال آثار و مستندات آنان به کمیته علمی ستاد هفته پژوهش استان به تعداد دو
برابر ظرفیت اعالم شده حداکثر تا روز پنج شنبه مورخه  99 / 8 /15اقدام مقتضی مبذول نمایند (.بعد از تاریخ تعیین
شده هیچگونه درخواستی پذ یرفته نخواهد شد ).
- 1معرفی پژوهشگران برگزیده دانشگاهها و مراکز پژوهشی بر اساس فرم پیوست،گزارش نامه فعالیتهای پژوهشی(فایل
 ) wordوبا توجه به ماده  3آ یین نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیات علمی برای هر پژوهشگر امتیاز بندی شده و به تعداد دو
برابر سهمیه اعالم شده ،آثارآنان به صورت الکترونیک یا در قالب سی دی تکمیل و ارسال گردد( .مدارک ناقص مورد
پذیرش نمی باشد ).
ردیف

دستگاه

سهمیه پژوهشگربرگزیده

سازمان معرفی کننده

1

دانشگاه بین المللی امام
خمینی(ره)

دو نفر هیأت علمی

یک نفر دانشجو

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی
قزوین

دو نفر هیأت علمی

یک نفر دانشجو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی قزوین

3

دانشگاه آزاد اسالمی

دو نفر هیأت علمی

یک نفر دانشجو

دانشگاه آزاد اسالمی قزوین

4

قزوین
دانشگاه آزاد تاکستان و

دو نفر هیأت علمی

یک نفر دانشجو

دانشگاه آزاد اسالمی تاکستان

بوئین زهرا
5

دانشگاه پیام نور و
واحدهای تابعه

دو نفر هیأت علمی

یک نفر دانشجو

دانشگاه پیام نور استان قزوین

6

سایر دانشگاههای دولتی و

دو نفر هیأت علمی

یک نفر دانشجو

دانشگاه جامع علمی و کاربردی
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غیر دولتی (علمی و
کاربردی ،دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی غیر
انتفاعی،دانشکده فنی
بوئین زهرا،دانشگاه
فرهنگیان و دانشکده های
فنی و حرفه ای )
7

مرکز تحقیقات کشاورزی

یک نفر
پژوهشگر

مرکز تحقیقات کشاورزی

- 2صفحه اول مقاالت ،صف حه مشخصات کتاب و طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته کافی بوده و نیازی به ارسال
کامل اثر نیست مشروط به اینکه مشخصات کامل هر اثر مشخص باشد(.فقط دو مقاله با نامه پذیرش قابل احتساب
است)
- 3افرادی که در سال گذشته به عنوان پژوهشگر یا فناور در این جشنواره انتخاب شده اند نمی توانند مجددا به
عنوان برگزیده انتخاب شوند(.افراد نمی توانند برای دوسال متوالی انتخاب شوند).
 - 4بازه زمانی آثار مورد بررسی پژوهشگران از  1398 /07 /01الی  23 ( 1399 /06/31سپتامبر  2019الی
22سپتامبر  ) 2020می باشد.
در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال به شماره تلفن  33901466با آقای دکتر کریم تف ضلی مسئول دبیرخانه
ستاد برگزاری مراسم هفته پژوهش استان تماس حاصل نمایند.

رونوشت :
جناب آقای دکتر نائینی ،رئیس محترم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و جانشین رئیس ستاد برگزاری
مراسم هفته پژوهش استان حهت استحضار
جناب آقای یاری رئیس محترم سازمان مدیر یت و برنامه ریزی استان و دبیر اجرایی مراسم هفته پژوهش استان
سرکارخانم نانگیر ،معاون محترم توسعه و منابع انسانی استانداری و عضو شورای سیاستگزاری ستاد برگزاری
مراسم هفته پژوهش استان جهت استحضار
جناب آقای بی نیاز مدیر محترم اداره کل روابط عمومی استانداری و دبیر کمیته اطالع رسانی و تبلیغات ستاد
برگزاری مراسم هفته پژوهش استان جهت استحضار
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