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 رییس محترم دانشگاه خوارزمی  جناب آقای دکتر حبیبی

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

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

 تان البرز رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی اس فتحی جناب آقای دکتر

 نور استان البرز رییس محترم دانشگاه پیام جناب آقای دکتر جاللیان

 رییس محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز باقری فراهانیجناب آقای دکتر 

 رییس محترم پردیس امیرکبیر دانشگاه فرهنگیان سرکار خانم دکتر کوسیایی

 پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی دانشگاه فرهنگیان رییس محترم احدزادهجناب آقای دکتر 

 ای استان البرز رییس 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 دهقانی سانیچجناب آقای دکتر

 رییس محترم پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی گلکاریسرکار خانم دکتر 

 رییس محترم موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند جناب آقای دکتر طالقانی

 تحقیقات علوم باغبانیرییس محترم مؤسسه  وند جناب 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 خانیان جناب آقای دکتر اسماعیل

 م پژوهشگاه مواد و انرژیرییس محتر جناب آقای دکتر خاوندی

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

 رییس محترم موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جناب آقای دکتر شریعتی

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

 رییس محترم جهاد دانشگاهی استان البرز وزیجناب آقای دکتر فیر

 رییس محترم پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی جناب آقای دکتر غفارزادگان

 مدیر کل محترم استاندارد استان البرز سرکار خانم دکتر شکراللهی

 رییس محترم پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران جناب آقای دکتر کمبرانی
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 از نخبگان ملی بنیاد پشتیبانینحوه آشنایی دانشجویان با "وبینار آموزشی  رسانی اطالع درخواست موضوع:

"کشور یتحصیل مستعد دانشجویان فرهنگی و علمی هایفعالیت

 با سالم و ادب؛

حداکثر تا تاریخ درخواست دانشجویان ) ارسال با توجه به مهلت زمانی، ؛ با آرزوی سالمتی و بهروزیاحتراماً

های علمی و فرهنگی از فعالیتبنیاد ملی نخبگان پشتیبانی " ( برای استفاده از تسهیالت03/30/33

بدینوسیله به  ،رسانی شده است( اطالع 36/30/33تاریخ  0110/62  )که طی مکاتبه "دانشجویان مستعد تحصیلی کشور

های و حمایتشنایی دانشجویان آن مجموعه محترم با تسهیالت رساند این بنیاد در نظر دارد به منظور آ استحضار می

روز در درخواست استفاده از این تسهیالت، وبینار آموزشی را  ارسال و نحوه دانشجویان مستعد درنظرگرفته شده برای

دستور  است خواهشمندبه صورت مجازی برگزار نماید.  16033الی  13033از ساعت  11/30/33 شنبه تاریخسه

ست پُاز طریق  ،(ارشد و دکتری مقاطع کارشناسی، کارشناسی)به دانشجویان وبینار  اینرسانی  در خصوص اطالعمایید فر

 مبذول فرمایند.را اقدام مقتضی  آن مجموعه محترم های مجازی کانالو  سامانه آموزش، در وبگاهدرج ، الکترونیک

 شود. اطالعیه ذیل پیشنهاد می رسانی متن مزید استحضار برای یکپارچگی در حوزۀ اطالع

 .دارد را امتنان و سپاس کمال بزرگوار آن عنایت و توجه بذل از پیشاپیش

 

 

 

 

 

 

 

 و الهدایه انه ولی التوفیق  

 محمد نبیونی          

 بنیاد نخبگان استان البرز رییس       

های کشور برای استفاده از  نام درخواست دانشجویان مستعد دانشگاه ثبتبا توجه به آغاز رساند  به استحضار می با سالم؛ احتراماً

نامه و  نامه، شیوه آیینبه منظور آشنایی دانشجویان با و  "فرهنگی و علمی هایفعالیت از نخبگان ملی بنیاد پشتیبانی"تسهیالت 

از  11/30/33 شنبهسهروز  را دروبینار آموزشی یک این تسهیالت، بنیاد نخبگان استان البرز استفاده از برای درخواست نحوه ارسال 

از  10/30/33 تاریخ تا توانند می شرکت در این کارگاهنماید. دانشجویان برای  می به صورت مجازی برگزار 16033الی  13033ساعت 

. شماره نام نماینداقدام به ثبت https://alborz.bmn.ir/fa-IR/BPMS/Form/webinarabmnبه نشانی  طریق لینک

 .0و  6داخلی  362-00011306تماس ارتباط با کارشناسان
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