دومین جلسه کارگروه تخصصی آپفن در روز چهارشنبه مورخ  1397/08/15ساعت  10در سالن شهید شهریاری دانشگاه
زنجان تشکیل گردید.

دستور جلسه:
 -1ارائه گزارش از اجرای روند مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان برای تعیین اولویتهای پژوهشی و فناوری
 -2موارد جاری
ابتدا آقای نجفیان (دبیر کارگروه) با اشاره به (ب) ماده ( )64قانون برنامه ششم توسعه که دستگاه های اجرایی را ملزم به اختصاص یک
درصد از اعتبارات هزینهای خود (به استثنای فصول یک و شش) برای امور پژوهش و توسعه فناوری کرده است و سابقه اجرای این
قانون در گذشته که به تشکیل کارگروه آپفن انجامیده است ،اظهار داشتند که یکی از وظایف کارگروه تخصصی آپفن ،تعیین
اولویتهای پژوهش و فناوری و شناسایی و بهکارگیری ظرفیتهای علمی استان زنجان برای حل مشکالت و مسائل این استان است.
بند (ح) تبصره ( )9قانون بودجه سال 1397و مصوبه شورای برنامهریزی استان نیز امکانات بیشتری را برای این کارگروه جهت هدفمند
نمودن اعتبارات مربوطه در سال جاری فراهم نموده است.
آقای صبا (مسئول دبیرخانه کارگروه آپفن) و خانم حسنی (نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی) ضمن ارائه گزارشی از روند مدیریت
اعتبارات پژوهشی و فناوری استان در سال  1397و اقدامات انجام شده ،اظهار داشتند که در جلسات متعدد کمیته منتخب کارگروه
آپفن ،از میان  120مسئله نیازمند پژوهش یا توسعه فناوری اعالم شده توسط کارگروه های تخصصی استان ابتدا  29مورد انتخاب
گردید .این عناوین توسط مسئولین دبیرخانه کارگروه ها و هیأت همراهشان (از دستگاههای اجرایی مربوطه) در جلسات تبیین گردیده
و با اعضای کمیته منتخب به بحث گذاشته شدند .در نهایت قرار است تعداد معدودی مسئله به عنوان اولویتهای پژوهشی و فناوری
استان در سال  1397انتخاب شده و پس از تصویب در کارگروه آپفن به شورای برنامهریزی و توسعه پیشنهاد گردیده و پس از تصویب
به فراخوان گذاشته شوند .سپس اعضای حاضر به ارائه نقطه نظرات خویش پرداختند.
در ادامه جلسه آقای منتظری (مدیرکل اطالعات استان) به ارائه نقطهنظرات خویش در مورد پژوهش و فناوری پرداختند.

مصوبه:
-

مقرر گردید جهت بهرهگیری از دیدگاه ها و تجربیات استاندار محترم ،معاونین محترم ایشان و رئیس محترم سازمان مدیریت
و برنامهریزی استان ،از ایشان نیز درخواست گردد که اولویتهای  29گانه انتخابی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و
امتیازدهی نمایند و میانگین امتیازات ایشان و اعضای کمیته منتخب مالک اولویتبندی مسائل قرار گیرد.
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عدم حضور

سمت
در دستگاه اجرایی

ردیف

نام و نامخانوادگی

1

آقای اسداهلل درویش امیری

2

آقای فرامرز نیکسرشت

3

آقای منتظری

مدیرکل اطالعات

4

آقای سیدمحسن نجفیان

رئیس دانشگاه زنجان

5

آقای شهرام طهماسبی

6

آقای وحید فرخی

7

آقای عباس ربیعی

8

آقای داوود مرادخانی

9

آقای ناصر فغفوری

10

آقای سجاد نباتچیان

11

آقای حسین آبساالن

12

آقای پرویز مرادی

13

آقای کامران جعفری

سمت در کارگروه

حضور

یا نهاد خصوصی
استاندار
معاون هماهنگی امور اقتصادی
و توسعه منابع استاندار

با اطالع

بدون اطالع

قبلی به

قبلی به

دبیرخانه

دبیرخانه

نماینده حاضر



میهمان
رئیس



میهمان



نماینده وزیر علوم ،تحقیقات
و فناوری در استان به انتخاب



وزیر (دبیر)
رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان
مدیرکل ارتباطات و فناوری
اطالعات
رئیس بنیاد نخبگان
رئیس پارک علم و فناوری
استان
رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت
رئیس خانه صنعت ،معدن و
تجارت استان
مدیرکل حفاظت محیط زیست
سرپرست مرکز تحقیقات

عضو



عضو



نماینده معاونت علمی و
فناوری رئیس جمهور



عضو



عضو




عضو
عضو

ابوتراب نظریان



عضو



عضو



14

خانم مریم رشتچی

مدیرکل آموزش و پرورش

عضو



علی محمدی

15

آقای سیدمحسن لطیفی

مدیرکل صدا و سیمای استان

عضو



علی قشمی

16

خانم ماهرخ بلوری

عضو



زهرا علیپور

کشاورزی و منابع طبیعی
سرپرست جهاد دانشگاهی
استان

مدیرکل امور بانوان و خانواده
استانداری

ادامه لیست حضور کارگروه تخصصی آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری استان زنجان
جلسه دوم ()1397/08/15
سمت
ردیف

نام و نامخانوادگی

17

آقای ناصر دینمحمدی

18

آقای بابک کریمی

19

آقای پرویز قزلباش

20

آقای یداله رجائی

21

آقای صمد یوسفیاصل

22

آقای مجید محمدی

در دستگاه اجرایی
یا نهاد خصوصی

23

24

آقای علی شفیقپور

مدیرکل تأمین اجتماعی
نیروهای مسلح استان
رئیس دانشگاه تحصیالت
تکمیلی علوم پایه زنجان

سمت عضو اصلی
در کارگروه

نیروهای مسلح در استان به انتخاب

مؤسسات پژوهشی دولتی استان به



بهداشتی درمانی زنجان

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

25

یک نفر از رؤسای واحدهای استانی
دانشگاه آزاد اسالمی به انتخاب رئیس



رئیس کانون کارآفرینان
و مدیر عامل شرکت

مهندسی و دانشبنیان با معرفی

سیم و کابل نور زنجان

استاندار

مدیر عامل شرکت

مدیر ارشد شرکت تولیدی و خدمات

تعاونی دانشبنیان

مهندسی و دانشبنیان با معرفی

نانوساختار آرین

استاندار

معاون آموزش و پژوهش

میهمان






استانداری
میهمان



کارشناس دبیرخانه
میهمان



توسعه

26

آقای جالل صبا

واحدهای فناوری
دانشگاه زنجان

27

کارشناس مرکز رشد

خانم اکرم نجفلو

واحدهای فناوری
دانشگاه زنجان

28

خانم فاطمه حیدری

مسئول دبیرخانه
کارگروه آپفن
کارشناس دبیرخانه
کارگروه آپفن

کارشناس مرکز رشد

کارشناس دبیرخانه

واحدهای فناوری

کارگروه آپفن

دانشگاه زنجان

مهدی رهنما

دانشگاه آزاد اسالمی
مدیر ارشد شرکت تولیدی و خدمات

مدیر مرکز رشد

علیرضا شغلی



آیندهنگری

خانم ربابه محمدخانی

رشید زارعنهندی

انتخاب وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

پزشکی و خدمات

شورای برنامهریزی و

سید مهرداد رونقی



مدیر مرکز آموزش و

خانم شهال حسنی

دبیرخانه

دبیرخانه

یک نفر از رؤسای دانشگاهها و

پزشکی دولتی استان به انتخاب وزیر

پژوهشهای توسعه و

قبلی به

قبلی به

نماینده حاضر

وزیر

رئیس دانشگاه علوم

اسالمی زنجان

حضور

با اطالع

بدون اطالع

نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی

یک نفر از رؤسای دانشگاههای علوم

رئیس دانشگاه آزاد

عدم حضور







