
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شهید شهریاری دانشگاه در محل سالن  10ساعت  29/3/1397نبه مورخ شسهدر روز  آپفنجلسه کارگروه تخصصی  نیاول

 تشکیل گردید. زنجان

 

 :جلسه دستور

ها، پژوهشی و فناوری، انجام فراخوان، بررسی و انتخاب پیشنهادههای ارائه گزارش از چگونگی تعیین اولویت -1

های استان در سال های اجرایی و دانشگاهثبت در سمات و عقد قراردادهای پژوهشی و فناوری بین دستگاه

1396 

، جهت ارائه 1397ها در سال های پژوهشی و فناوری و فرایند تصویب پیشنهادهبررسی نحوه تعیین اولویت -2

 ریزی و توسعهه شورای برنامهبپیشنهاد 

 

مشترکاً گزارش ریزی( خانم حسنی )نماینده سازمان مدیریت و برنامه وکارگروه(  خانهدبیرمسئول ) صباآقای  در ابتدای جلسه

اعم از نحوه استعالم  1396 سال در استانی ایهزینه اعتبارات مشمول هایدستگاه فناوری و پژوهشی اعتبارات ز مدیریتمبسوطی را ا

های واصله ارائه و در بررسی پیشنهادهوهشی و فناوری، انجام فراخوان و های پژهای اجرایی و تعیین اولویتو بررسی نیازهای دستگاه

 ی کمیته منتخباعضاارزشمند نظر همراهی و دقت همچنین از اعالم نمودند. ایشاندر این خصوص ها را نهایت عملکرد مالی دستگاه

( قانون 9ح( تبصره )در ادامه مفاد بند )دند. کر ها را فراهم ساخت، قدردانیکه عالقه و انگیزه باالیشان موجبات کیفیت باالی بررسی

ریزی در مورد و دستورالعمل مربوطه قرائت شده و پیشنهاد مشترک دبیرخانه کارگروه و سازمان مدیریت و برنامه 1397بودجه سال 

سرشت )رئیس کارگروه( ضمن تشکر از زحمات دبیر و ، آقای نیکارائه گردید. سپس 1397نحوه مدیریت اعتبارات مشمول در سال 

گیری استان باید از مجریان سازی و تصمیماظهار داشتند که در جلسات تصمیمخانه کارگروه و اعضای کمیته منتخب، مسئول دبیر

استعالم مسائل و نیازها در سال جاری بجای دستگاه از بخش های پژوهشی و فناوری استفاده شود. همچنین توصیه نمودند که طرح

و ظرفیت باالی بند )ح( را برای  کمیته منتخب تشکر نموده نیز از زحمات بسیار زیاد اعضایصورت گیرد. آقای نجفیان )دبیر کارگروه( 

ریزی( نیز با تشکر از رفع مسائل و مشکالت استان مورد تأکید قرار دادند. در ادامه آقای طهماسبی )رئیس سازمان مدیریت و برنامه

محدود هر سال به تعداد معدودی مشمول ، اظهار داشتند که اگر اعتبارات 96شده مدیریت اعتبارات پژوهشی در سال ریزیروند برنامه

چند مشکل خواهیم بود و اعتبارات پژوهشی و فناوری یک یا طرح برای رفع مسائل استان اختصاص داده شود، هر سال شاهد رفع 

های تخصصی برای تعیین ات سایر کارگروهتوصیه نمودند که در جلسطور هدفمند و کارآ هزینه خواهند شد. ایشان همچنین استان به

یکی از اعضای کمیته منتخب به نمایندگی و برای  کارگروه آن وظایف با مرتبط فناوری توسعه یا پژوهش نیازمند مسئله مهمترین

به تبادل نظر  نظرات خویش را در خصوص دستور جلسه ارائه داده ونقطه حاضردر ادامه، اعضای شرکت داشته باشند. تبیین روند کار 

    در این خصوص پرداختند.

 

 

 

 

 



 مصوبات:

 به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت. 1397پفن در سال برنامه عملیاتی کارگروه آ -1

 به شرح زیر تعیین شدند: 1397اعضای کمیته منتخب کارگروه آپفن در سال  -2

 (اطالعات فناوری و ارتباطات کل مدیر) فرخی وحید دکتر آقای جناب -

 (مرادخانی دوداو دکتر آقای جناباستان ) فناوری و علم پارک رئیس -

 جلیلوند( ابوالفضل دکتر آقای جناب) زنجان دانشگاه فناوری و پژوهش معاون -

 (شغلی علیرضا دکتر آقای جناب) زنجان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه فناوری و تحقیقات معاون -

  فضلی( حسین دکتر آقای جناب) زنجان پایه علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه فناوری و پژوهش معاون -

 محمدی( علی دکتر آقای جناب) زنجان اسالمی آزاد دانشگاه فناوری و پژوهش معاون -

 مرادی( پرویز دکتر آقای جناب) طبیعی منایع و کشاورزی تحقیقات مرکز فناوری و پژوهش معاون -

 سرکار)عنوان نماینده آن سازمان ریزی بهمدیریت و برنامه سازمان نگریآینده و توسعه هایپژوهش و آموزش مرکز مدیر -

 (حسنی شهال مهندس خانم

 ربیعی( عباس دکتر آقای جناب) نخبگان بنیاد رئیس -

 (زنجان نور کابل و سیم شرکت عامل مدیر وکارآفرینان  کانون رئیس) اصلیوسفی صمد مهندس آقای بجنا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لیست حضور کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان

 (29/03/1397جلسه اول ) 

 خانوادگینام و نام ردیف

 سمت 

 در دستگاه اجرایی

 یا نهاد خصوصی

 روحض سمت در کارگروه

 عدم حضور

با اطالع  نماینده حاضر

قبلی به 

 دبیرخانه

بدون اطالع 

قبلی به 

 دبیرخانه

 سرشتفرامرز نیکآقای  1
امور اقتصادی و هماهنگی معاون 

 استاندار توسعه منابع
     رئیس

 دانشگاه زنجان رئیس سیدمحسن نجفیانآقای  2

نماینده وزیر علوم، تحقیقات 

در استان به انتخاب  و فناوری

 )دبیر( وزیر

    

 آقای شهرام طهماسبی 3
رئیس سازمان مدیریت و 

 ریزی استانبرنامه
     عضو

 آقای وحید فرخی 4
ارتباطات و فناوری مدیر کل 

 اطالعات
     عضو

 رئیس بنیاد نخبگان عباس ربیعیآقای  5
علمی و  تنماینده معاون

 فناوری رئیس جمهور
    

     عضو رئیس پارک علم و فناوری استان آقای داود مرادخانی 6

 آقای ناصر فغفوری 7
رئیس سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت

 عضو

 
   آقای ابوتراب نظریان 

 آقای سجاد نباتچیان 8
رئیس خانه صنعت، معدن و 

 استان تجارت
     عضو

 آبساالن حسینآقای  9
کل حفاظت  سرپرست اداره

 محیط زیست
 آقای عابس لطفی    عضو

 آقای مهدی طاهری 10
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و 

 منابع طبیعی
     عضو

     عضو استان جهاد دانشگاهی سرپرست جعفری کامرانآقای  11

 آقای صالح نجفی    عضو مدیر کل آموزش و پرورش مریم رشتچی خانم 12

 آقای علی قشمی    عضو ی استانمدیر کل صدا و سیما آقای مرتضی صفری 13

 خانم ماهرخ بلوری 14
مدیر کل امور بانوان و خانواده 

 استانداری
 خانم زهرا علیمحمدی    عضو

 



 کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجانلیست حضور ادامه 

 (29/03/1397جلسه اول ) 

 خانوادگینام و نام ردیف

 سمت 

 در دستگاه اجرایی

 یا نهاد خصوصی

 عضو اصلی  سمت

 در کارگروه
 حضور

 عدم حضور

با اطالع  نماینده حاضر

قبلی به 

 دبیرخانه

بدون اطالع 

قبلی به 

 دبیرخانه

 محمدیآقای ناصر دین 15

مین أمدیر کل ت

اجتماعی نیروهای مسلح 

 استان

نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی 

در استان به انتخاب  نیروهای مسلح

 وزیر

   آقای ابراهیم موسالو 

 کریمی بابک آقای 16
دانشگاه تحصیالت  رئیس

 تکمیلی علوم پایه زنجان

یک نفر از رؤسای دانشگاهها و 

استان به  مؤسسات پژوهشی دولتی

 انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

    

 قزلباشپرویز آقای  17

دانشگاه علوم  سرپرست

پزشکی و خدمات 

 بهداشتی درمانی زنجان

یک نفر از رؤسای دانشگاههای علوم 

استان به انتخاب وزیر  پزشکی دولتی

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

   آقای مازیار پیدا 

 آقای یداله رجائی 18
رئیس دانشگاه آزاد 

 اسالمی زنجان

استانی یک نفر از رؤسای واحدهای 

به انتخاب رئیس  دانشگاه آزاد اسالمی

 دانشگاه آزاد اسالمی

    

 آقای مجید محمدی 19

 شرکت عامل مدیر

 بنیاندانش تعاونی

 آرین نانوساختار

تولیدی و خدمات  مدیر ارشد شرکت

با معرفی  بنیانمهندسی و دانش

 استاندار

    

 آقای جالل صبا 20

 مدیر مرکز رشد

 ناوریفواحدهای 

 دانشگاه زنجان

 مسئول دبیرخانه

 کارگروه آپفن
    

 خانم نسرین سلمانیان 21

کارشناس معاونت 

ریزی و نظارت برنامه

 دانشگاه زنجان

 کارشناس دبیرخانه

     کارگروه آپفن

 خانم شهال حسنی 22
مدیر آموزش و پژوهش 

 نگریهای توسعه و آینده
     میهمان

 پورآقای علی شفیق 23

 پژوهش و آموزش معاون

ریزی، برنامه مرکز

 فناوری توسعه و نوسازی

 استانداری اطالعات

 میهمان
    

 آقای حسین نهاوندی 24

 و آموزش اداره رئیس

 و معدن صنعت، پژوهش

 تجارت

 میهمان
    

 

 



 ضمیمه

 1397ریزی و توسعه استان زنجان( در سال نوآوری )ذیل شورای برنامهبرنامه عملیاتی کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و 

 ترتیب کارگروه و شورا گفته خواهد شد.که در این جدول به
 .سازمان برنامه و بودجه استان نیز به اختصار سازمان اطالق خواهد شد

 ردیف

عنوان وظایف 

مندرج در 

 نامهآیین

 متولی انجام فعالیت ها/اقدامات اجراییعنوان فعالیت

زمان بندی 

اجرای 

 ها/فعالیت

 اقدامات اجرایی

 1397در سال 

 وضعیت اجرا

نتیجه و اثربخشی  )درصد( 1397در سال 

اقدام  انجام فعالیت/

 اجرایی

درصد 

تحقق 

شش ماه 

 اول سال

وضعیت 

در ابتدای 

 دوره

وضعیت 

در انتهای 

 دوره

1 

ریزی در برنامه

جهت استقرار و 

اصالح نظام 

نوآوری در 

 استان

 عقد قرارداد پروژه

 "تبیین کارکردهای آن به روش نگاشت نهادیو زنجان استان  ایمنطقهنظام نوآوری  مطالعه"
 100 100 (1395)اسفند  استانداری

ارتقاء روابط تعاملی 

ها، مؤسسات دانشگاه

پژوهشی، مراکز رشد و 

علم و فناوری  هایپارک

با مراکز صنعتی، 

کشاورزی و خدماتی و 

تعیین نقش هر یک در 

خلق، ارائه، انتقال، اصالح 

های و انتشار فناوری

 جدید

50 

 انجام و ارائه نتایج پروژه

 "آن به روش نگاشت نهادی تبیین کارکردهایو زنجان استان  ایمنطقهنظام نوآوری  مطالعه"

 تحت نظر کارگروه
 100 40 شهریور مجری طرح

  بررسی و اعالم نتایج پروژه

 "تبیین کارکردهای آن به روش نگاشت نهادیو زنجان استان  ایمنطقهنظام نوآوری  مطالعه"

های های اجرایی دولتی و بخش، دستگاهو فناوری ها و مؤسسات پژوهشیبه کلیه دانشگاه

 خصوصی ذیربط

 100 0 مهر کارگروه

 ارائه پیشنهاد

 ریزی در جهت استقرار و اصالح نظام نوآوری در استان برای برنامه

 به دبیرخانه کارگروه

ها و مؤسسات دانشگاه

، و فناوری پژوهشی

های اجرایی دولتی و دستگاه

 های خصوصی ذیربطبخش

 100 0 آبان

 پیشنهادات واصله و تدویننتایج پروژه همراه با بندی جمع

 "های استقرار و اصالح نظام نوآوری در استانبرنامه"
 100 0 دی کارگروه

  بررسی و تصویب

 "های استقرار و اصالح نظام نوآوری در استانبرنامه"
 100 0 بهمن شورا



 

 ردیف

عنوان وظایف 

مندرج در 

 نامهآیین

 ها/اقدامات اجراییفعالیتعنوان 
متولی انجام 

 فعالیت

زمان بندی 

اجرای 

ها/ فعالیت

اقدامات 

 اجرایی

در سال 

1397 

وضعیت اجرا در سال 

 )درصد( 1397
 اثربخشی و نتیجه

 /فعالیت انجام

 اجرایی اقدام

درصد 

تحقق 

شش ماه 

 اول سال

وضعیت 

در ابتدای 

 دوره

وضعیت 

در انتهای 

 دوره

2 

تعیین 

های اولویت

تحقیقاتی و 

فناوری استان 

بر مبنای 

شناسایی 

نیازها، 

ها و توانایی

های مزیت

 استانی

هر یک از پژوهش یا توسعه فناوری مرتبط با وظایف نیازمند مهمترین مسئله استعالم 

 های تخصصی ذیل شوراکارگروه
 100 0 تیر سازمان

و  شناسایی

بندی اولویت

ترین موانع و اصلی

های توسعه محدودیت

های در بخش

اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی استان و 

های پیشنهاد روش

رفع این موانع و 

 هامحدودیت

40 

 سازمان پژوهش یا توسعه فناوری به نیازمند اعالم مهمترین مسئله 
های دبیرخانه

 های تخصصیکارگروه
 100 0 مرداد

های تخصصی به کارگروهپژوهش یا توسعه فناوری نیازمند مهمترین مسئله بندی و ارسال جمع

 دبیرخانه کارگروه تخصصی آپفن
 100 0 مرداد سازمان

دار جهت پیشنهاد به کارگروه تخصصی های اولویتهای اعالم شده و انتخاب مسئلهبررسی مسئله

 آپفن

 کارگروهکمیته منتخب 

 تخصصی آپفن
 100 0 شهریور

استان در سال های پژوهشی و فناوری اولویت بررسی لیست پیشنهادی کمیته منتخب و تعیین

 شورابه  پیشنهاد جهت 1397
 100 0 شهریور تخصصی آپفن کارگروه

 100 0 شهریور شورا 1397های پژوهشی و فناوری استان در سال بررسی لیست پیشنهادی کارگروه و تصویب اولویت

 100 0 شهریور سازمان های پژوهشی و فناوری مصوب به مراکز پژوهشی و فناوری استان فراخوان اولویت

 های پژوهشی و فناوریهای طرحتهیه و ارسال پیشنهاده
 و پژوهشی مراکز

 استان فناوری
 100 0 مهر

 100 0 آبان کمیته منتخب کارگروه های مناسب های واصله و انتخاب پیشنهادههای طرحبررسی پیشنهاده

 100 0 آذر دبیرخانه کارگروه سازمان به منتخب هایپیشنهاده اعالم

های اجرایی و مراکز پژوهشی و فناوری ذیربط جهت عقد های منتخب به دستگاهابالغ پیشنهاده

 قرارداد
 100 0 آذر سازمان

ها در سامانه سمات، عقد قرارداد، نظارت بر اجرای طرح  و اعالم مراحل پیشرفت کار به ثبت طرح

 سازمان

های اجرایی دستگاه

 استان
 100 0 در طول اجرا



 

 ردیف
عنوان وظایف 

 نامهمندرج در آیین
 ها/اقدامات اجراییعنوان فعالیت

متولی 

انجام 

 فعالیت

بندی زمان 

اجرای 

 ها/فعالیت

 اقدامات اجرایی

 1397در سال 

 وضعیت اجرا

 )درصد( 1397در سال 
 انجام اثربخشی و نتیجه

 اجرایی اقدام /فعالیت

درصد 

تحقق 

شش ماه 

 اول سال

وضعیت 

در ابتدای 

 دوره

وضعیت 

در انتهای 

 دوره

3 

نحوه نظارت بر 

های علمی، فعالیت

فناورانه و نوآورانه 

در چارچوب  استان

مصوبات شورای 

علوم، تحقیقات و 

 فناوری

 ارزیابی

 هااولویت و هابرنامه با های اجراییدستگاهنوآوری  و فناوری پژوهشی، هایفعالیتتطابق 

و مصوبات کارگروه و شورا در ارتباط  1397اجرایی بودجه دستورالعمل قانون و رعایت و 

 کرد اعتبارات مشمول پژوهشینحوه هزینهبا 

 های احتمالیشناسی عدم تطابقآسیب

 و شورا   و ارائه گزارش به کارگروه

دبیرخانه 

 کارگروه

 از دیماه

0 100 

ارزیابی کم وکیف اجرای 

های مصوب و جلوگیری برنامه

از انحراف در انجام عملیات 

بینی شده مصوب در پیش

 و شوراکارگروه 

 صفر
 پیشنهاد نحوه برخورد

 هاها و اولویتبا برنامه های پژوهشی، فناوری و نوآوریبا موارد احتمالی عدم تطابق فعالیت

 100 0 کارگروه الذکرها و مصوبات فوقو همچنین موارد عدم رعایت احتمالی دستورالعمل

 بررسی و تصویب نحوه برخورد

 هاها و اولویتبا برنامه های پژوهشی، فناوری و نوآوریفعالیتبا موارد احتمالی عدم تطابق 

 الذکرها و مصوبات فوقو همچنین موارد عدم رعایت احتمالی دستورالعمل

 100 0 شورا

 

 

 



 

 ردیف
عنوان وظایف مندرج 

 نامهدر آیین
 ها/اقدامات اجراییعنوان فعالیت

متولی 

انجام 

 فعالیت

زمان بندی 

اجرای 

 ها/فعالیت

 اقدامات اجرایی

 1397در سال 

 وضعیت اجرا

 اثربخشی و نتیجه )درصد( 1397در سال 

 /فعالیت انجام

 اجرایی اقدام

درصد 

تحقق 

شش ماه 

 اول سال

وضعیت 

در ابتدای 

 دوره

وضعیت 

در انتهای 

 دوره

4 

های تدوین برنامه

حمایت از توسعه و 

ارتقای مراکز رشد، 

های علم و پارک

های فناوری و شهرک

های فناوری و شرکت

 بنیان در استاندانش

 تحلیل

 مراکز فناوری، و علم هایپارک ارتقاء و توسعه از حمایتکارگروه برای  16/5/96موارد مصوب جلسه 

 استان بنیاندانش هایشرکت و فناوری واحدهای رشد

 100 0 تیر کارگروه

نیل به اهداف اقتصاد 

بنیان )به دانش

خصوص در زمینه 

تولید کاالی ایرانی و 

 ایجاد اشتغال(

80 

 بررسی

 راهکارهای جلب حمایت مراجع ذیربط کشوری

 100 0 مرداد کارگروه بنیان استانهای دانشمراکز رشد و شرکت ،علم و فناوری هایاز توسعه و ارتقای پارک

 پیشنهاد

 استان و کشور های منسجم جهت حمایتبرنامه

 استان بنیاندانش هایشرکت و فناوری واحدهای رشد مراکز فناوری، و علم هایپارک ارتقاء و توسعه از

 به شورا 

 100 0 شهریور کارگروه

 بررسی و تصویب

های حمایت استان و مجموعه راهکارهای جلب حمایت مراجع ذیربط کشوری از توسعه و ارتقای برنامه

 استان بنیاندانش هایشرکت و فناوری واحدهای رشد مراکز فناوری، و علم هایپارک

 100 0 مهر شورا  

 



 

 ردیف
عنوان وظایف مندرج در 

 نامهآیین
 ها/اقدامات اجراییعنوان فعالیت

متولی انجام 

 فعالیت

زمان بندی 

اجرای 

 ها/فعالیت

 اقدامات اجرایی

 1397در سال 

 وضعیت اجرا

 )درصد( 1397در سال 
 انجام اثربخشی و نتیجه

 اجرایی اقدام /فعالیت

درصد تحقق 

شش ماه 

 اول سال

وضعیت 

در ابتدای 

 دوره

وضعیت 

در انتهای 

 دوره

5 

تدوین سازوکارهای همسویی 

های اهداف و سیاستبین 

استانی در زمینه آموزش، 

پژوهش، فناوری و نوآوری با 

 های ملیاهداف و سیاست

 رصد مستمر و تطبیق

 های ملیهای استانی با اهداف و سیاستاهداف و سیاست

 و ارائه گزارش به کارگروه و شورا

دبیرخانه 

 کارگروه
 100 0 در طول کل سال

جلوگیری از اتالف منابع ناشی از 

های استانی انحراف اهداف و سیاست

 های ملیبا اهداف و سیاست

 )حسب نیاز( پیشنهاد اصالح 50

 های ملیاستانی بر مبنای اهداف و سیاستهای اهداف و سیاست
 کارگروه

 حسب نیاز

0 100 

 )حسب نیاز(اصالح 

 های ملیهای استانی بر مبنای اهداف و سیاستاهداف و سیاست
 100 0 شورا  

 

 
 

 

 


