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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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 رسانیهای بنیاد ملی نخبگان و نحوه اطالعنامهها و شیوهنامهموضوع: بروزرسانی آیین
 

 با سالم و ادب

یخااری   سااا د بدین سااه ب بااب است مااا  ماار    باحترامااا ب بااا ی سوم سااالمتر و بباارسوم باارام ی  ب   اا ا      

هااام اارایاار التاابهالد بنهاااد   هااا و هنینااه  اخمااا  م رااه اس  ویااب    اماابشااه    امااببهااام ییااه  ویاارای 

یاااا بنهااااد  http://bmn.ir ساااا ر بنهااااد م ااار  ام اااا  باااب   اااا ر  م ااار  ام اااا  اس  ای اااا  ا اااال  

 قابل دسترس است. bmn.irhttp://alborz. ام ا  استا  المرس بب   ا ر 

م یاااد است ماااا   ویاااب انااا  ر بنهااااد م ااار  ام اااا  بااارام ا اکاااب التااابهالد بااادی   ااا  د اسااات ااااب 

هاااام فسالهااات http://sina.bmn.irمتقاضااار باااا مرااساااب باااب سااااما ب ا الشااااالر بنهااااد باااب   اااا ر    

هاااام یم سشااار و دساااتاو دهام  دوه ااار  ا د  لهاااتشاااد ب فسا ام اااا ر خااا د شاااامل افتااااا اد اتااا  

شاااد  متقاضااار اس م ن شاااب  انااادب د   ااا  الر ااااب اناااس امتهااااساد اتااا   سااااما ب مااارا   د   مااار 

شاا د. منااد ماار هااام  ام ااا رب حااد  ماااب سسم  ا اتاا   نایاادب اس التاابهالد ماا  د   اار بباار        فسالهاات

ا  ماااداال  اااال و  قااار    فقااار بر  یاااد ا  برالااار انیااا   سراسااارم اا شناسااار و هنیناااه  دا  اااد      

منااادم اس التااابهالد یمااا سم باااب  ااا   متاااتقه  م ااان ال ببااار   ا ااا  م د  الندهادهاااام م ااار دا ااا  

هاااام ش نااار و فرهن ااار دا  ااا  یا  متاااتسد ال ماااه ر    بنهااااد م ااار  ام اااا     اااتهما ر اس فسالهااات  

شااا  د. ساااایر بر  یاااد ا  اس ان اااب بر  یاااد ا  الندهادهاااام دا  ااا  یرب د   ااا  د اتااا  ا ااا  ی مااار

ال ا ناااد اس هاااام مرب  اااب مااار  اماااب مااااب امتهااااس التااابهالد مااا  د   ااار و م اااابه باااا شاااه       حاااد

 مند ش  د.هام بنهاد م ر  ام ا  ببر حنایت

ی  م تااارم و دا  ااا  یا    رامااارخ اهن اااند اسااات دسااات   فرمایهاااد مراالااا  فااا   باااب اسااااالهد       

سااا اال و د خ اساات   سااا ر  ااردد. ضااننا  افااراد د   اا  د هر   ااب      م ن شااب بااب   اا  مقتماار ا ااال     

داخ ااار  026-33555063-5هاااام ال ا ناااد باااا اا شناساااا  ایااا  بنهااااد اس  ریاااه شااانا    اهنناااایر مااار

 الناس حا ل فرمایند. 1یا  2

  ه ا ه  اس برال ال اب و هنیا م ی  ب    ا  اناال سداس و امتنا   ا دا د.

 

 ی التوفیق و الهدایهانه ول  

 محمد نبیونی         

 نخبگان استان البرزرییس بنیاد      
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