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 تعالیبسمه

 نماینده محترم مردم شریف کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسالمی جناب آقای اکبریان

 نماینده محترم مردم شریف کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسالمی جناب آقای کولیوند

 و نظرآباد در مجلس شورای اسالمی نماینده محترم مردم شریف ساوجبالغ، طالقان جناب آقای دکتر بهمنی

 فرمانده محترم سپاه حضرت امام حسن مجتبی )ع( استان البرز جناب آقای سردار موالیی

 فرمانده محترم نیروی انتظامی استان البرز جناب آقای سردار محمدیان

 ریزی استان البرزرییس محترم سازمان مدیریت و برنامه سرکار خانم دکتر عربشاهی

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز ب آقای دکتر شاهمرادیجنا

 سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز سرکار خانم صیادی

 معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج جناب آقای قاسمپور

 رستان ساوجبالغفرماندار محترم شه جناب آقای پالیزگیر

 فرماندار محترم شهرستان اشتهارد جناب آقای کردی

 فرماندار محترم شهرستان طالقان جناب آقای جهانی

 فرماندار محترم شهرستان نظرآباد جناب آقای صادقلو

 فرماندار محترم شهرستان فردیس جناب آقای اینانلو

 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

 رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی استان البرز  جناب آقای دکتر کریم

 نور استان البرزپیام رییس محترم دانشگاه 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

 رییس محترم پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی دانشگاه فرهنگیان جناب آقای دکتر صالحی

 رییس محترم دانشکده محیط زیست ای دکتر نظامیجناب آق

 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 جناب آقای دکتر نجفیان

 رییس محترم موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ناب آقای دکتر عباسیج

 رییس محترم پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما
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 رییس محترم موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند جناب آقای دکتر طالقانی

 یقات علوم باغبانیرییس محترم مؤسسه تحق 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

 رییس محترم موسسه تحقیقات علوم دامی کشور خانیانجناب آقای دکتر اسماعیل

 ژوهشگاه مواد و انرژیرییس محترم پ 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

 رییس محترم پارک علم و فناوری استان البرز جناب آقای دکتر ربانی

 حترم جهاد دانشگاهی استان البرزرییس م 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 سرکار خانم دکتر شکرالهی

 دبیر محترم شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز جناب آقای علیجانی

 مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان البرز جناب آقای دکتر قاسمی

 مدیر کل محترم صدا و سیمای استان البرز جناب آقای مقدسی

 رییس محترم سازمان ورزش و جوانان استان البرز جناب آقای غفرانی

 ر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرزمدی جناب آقای مقدم 

 مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز حجت السالم و المسلمین جناب آقای صابری

 مدیر کل محترم تعاون، کار، رفاه اجتماعی استان البرز نژادجناب آقای فالح

 دی و دارایی استان البرزمدیر کل محترم امور اقتصا جناب آقای فالح

 مدیر کل محترم امور مالیاتی استان البرز جناب آقای تقوی

 مدیر کل محترم گمرک استان البرز جناب آقای ساالری

 رییس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز جناب آقای ربیعی 

 های صنعتی استان البرزعامل محترم شرکت شهرکمدیر  جناب آقای فرشی

 رییس محترم اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت استان البرز جناب آقای بناموالیی

 مدیر عامل محترم شرکت توزیع نیروی برق استان البرز جناب آقای بیات

 ای استان البرزمدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه جناب آقای نجفیان

 مدیر عامل محترم شرکت آبفای شهری استان البرز فرجناب آقای رضایی
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 مدیر عامل محترم شرکت آبفای روستایی استان البرز زادهجناب آقای حسن

 مدیر عامل محترم شرکت گاز استان البرز نژادجناب آقای تقی

 مدیر عامل محترم مخابرات استان البرز زادهجناب آقای همت

 مدیر کل محترم ارتباطات زیرساخت استان البرز رعجناب آقای زا

 مدیر کل محترم پُست استان البرز جناب آقای فرزین

 مدیر کل محترم ثبت احوال استان البرز پورجناب آقای رفیع

 المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام  مدیر عامل محترم فرودگاه بین جناب آقای ثناگو مطلق

 های نفتی منطقه البرزمحترم شرکت پخش فرآورده رییس جناب آقای دلبری

 مدیر کل محترم ارتباطات و فناوری اطالعات استان البرز سرکار خانم رادفرد

 مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان البرز جناب آقای رضایی

 مدیر کل محترم هواشناسی استان البرز جناب آقای رحمانیان

 ای استان البرزترم راهداری و حمل و نقل جادهمدیر کل مح جناب آقای محمودی

 مدیر کل محترم دامپزشکی استان البرز جناب آقای توکلی

 رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان البرز جناب آقای مهندس موسوی

 مدیر کل محترم حفاطت محیط زیست استان البرز جناب آقای حکیمی

 طبیعی و آبخیزداری استان البرز مدیر کل محترم منابع جناب آقای فرضی

 مدیر کل محترم شرکت ارتباطات سیار استان البرز جناب آقای اسدالهی

 ای استان البرزرییس محترم سازمان آموزش فنی و حرفه تبارجناب آقای غیاثی

 مدیر کل محترم کمیته امداد امام خمینی )ره( استان البرز فردجناب آقای محمدی

 مدیر کل محترم بهزیستی استان البرز ریجناب آقای حید

 مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز جناب آقای رستمیان

 مدیر کل محترم شرکت غله و خدمات بازرگانی استان البرز پورجناب آقای حسین

 مدیر محترم شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان البرز جناب آقای ایزدیار

 رییس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز آذرجناب آقای مهندس شمس

 های کشاورزی استان البرزمدیر محترم شرکت شهرک جناب اقای توده کشت

 مدیریت محترم تعاون روستایی استان البرز جناب آقای موسوی

 حمر استان البرزمدیر عامل محترم جمعیت هالل ا جناب آقای چرخساز

 مدیر کل محترم انتقال خون استان البرز جناب آقای حسینی
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هووی   وووی د در ووو   آموختگوویب ر  وو  دا وو منوو ب هوویب رهوو   یموو رسووی ش ووو و اطوو  موضووو   

) سووه  ت  ووویه  خ صوو   از  سووه  ت خوو م   ووویه  خ صوو      ووش  رن وویبمؤسسوویت  یق قووی ش دا وو 

 فنی ر(
 

 ادب سالم وعرض با 

الساااا د بااا  استر ااااال مااا   بدین سااا     ای بااارای سز بوالرااا اال روماحتراماااابا باااا سالموی ساااالمت  و ب ااا   

  اد اااای ام معاو ااال ع وااا  و  نااااوالی الیااا ی دو ااا ال و بن ااااد م ااا      ااااز باااا  اااد    ااات  ا       

باا   وساا  الخ ناادمل  وااام وخ صاا  و   اا     اقاادام باا  االا اا     ناوالا اا  و دا ااو سم نت اااز برواار  ناااوال   

 . و ده اسلبن از  ا و مؤسساخ دا ودال شرکل ک  دی  عال کاالکناز

دو مسااا ر میااار  امبن ااااز  اااا و مؤسسااااخ دا اااو بااار ایااا، اساااانا کاالکنااااز ک  ااادی  عاااال دال شااارکل 

 و ا ند ام وس  الخ  وام وخ ص   ناوال استصاده  وایند:م 

 نااااوال ام  سم نت ااااز بروااارمنااادی دا اااو امااا  ب ااارها جاااام  اااروگه داااای وی، نااادمل  شااا  ه  -الفففف

 (08/11/1396وس  الخ ندمل  وام وخ ص  و     م  ب 

 امااا  بااا  کااااال ر اااری کاالکنااااز وخ صااا  مااا م ال  امریااا     بن ااااز  شااا  هامریااا  دال شااارکل دا اااو  -ب

 ( 07/11/1398بن از م  ب  ای دا وسربامی( دال شرکل

کاالکنااااز الساااا   مراواااب  ااا   بااا   اطاااال  اقااادام  مم بااارایلاااخا ن ا  اااوند اسااال دسااات ال  رمای اااد  

 م خول  رمایند.الا ذینصعاز سز مجو ع  ک  دی  عال یا 

قابااا    http://daneshbonyan.irشاااایاز ذکااار اسااال اطالعااااخ ب  اااتر و وص ااا    الوی سااااما         

 دسترن اسل.

      ا  و ام بخل و د  و  وکاالی سز بوالر اال کوال سپان و امتناز الا داالد.

 

 انه ولی التوفیق و الهدایه  

 محمد نبیونی         

 خبگان استان البرزرییس بنیاد ن      
 

http://daneshbonyan.ir/

