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  :اعضاي محترم كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان زنجان

 استاندار و رئيس محترم كارگروه انساني منابع و مديريت محترم توسعه ، معاونعليپور جناب آقاي عادل

  ريزي  برنامه و مديريت ، نماينده رئيس محترم سازمانمحمدي جناب آقاي محمود

 اطالعات فناوري و محترم ارتباطات كل ، مديرفرخي جناب آقاي وحيد

  ، نماينده محترم معاونت علمي و فناوري رئيس جمهوررشتچي جناب آقاي وحيد

 تجارت و معدن، صنعت محترم سازمان ، رئيسفغفوري جناب آقاي ناصر

 تجارت استان و معدن، صنعت محترم خانه ، رئيسنباتچيان جناب آقاي سجاد

 زيست محيط ، مديركل محترم حفاظتمشكيني   موسوي جناب آقاي سيدرضا

 طبيعي منابع و كشاورزي تحقيقات محترم مركز ، رئيسطاهري جناب آقاي مهدي

  دانشگاهي استان محترم جهاد ، رئيسعباسي جناب آقاي مهدي

 پرورش و محترم آموزش كل ، مديرتمجيدي جناب آقاي مرتضي

 سيماي استان و محترم صدا كل ، مديرصفري جناب آقاي مرتضي

  استانداري خانواده و بانوان محترم امور كل ، مديربلوري سركار خانم ماهرخ

 ر استان ، نماينده نماينده محترم وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح دجناب آقاي محمد فرزاد

 زنجان پايه علوم تكميلي تحصيالت محترم دانشگاه ، سرپرستفرد خالصي محمدي جناب آقاي حميدرضا

 زنجان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم محترم دانشگاه ، رئيسبيگلري جناب آقاي عليرضا

  زنجان اسالمي آزاد محترم دانشگاه ، رئيسرجائي جناب آقاي يداله

 مواد فراوري سازان بهينه بنيان دانش شركت مديره محترم هيأت رئيس ، نائبجناب آقاي داود مرادخاني

  آرين نانوساختار بنيان دانش تعاوني محترم شركت عامل ، مديرجناب آقاي مجيد محمدي

  


	م و ا���ام؛ ��  

ــورت         ــت، ص ــه پيوس ــارگروه   ب ــي ك ــه كارشناس ــه دوم كميت ــيجلس ــورخ   تخصص ــه در م ــن ك ــد،  24/03/1395آپف ــزار ش برگ

 .گردد يمشتمل بر سه صفحه به حضور ايفاد م

 

  

  

  

  

  

  

  
  :رونوشت

 ريزي و توسعه استان، جهت استحضار ريزي و دبير محترم شوراي برنامه ، رئيس محترم سازمان مديريت و برنامهجناب آقاي رحيم عصفوري

  خليل جمشيدي 

  زنجانرييس دانشگاه  

  و دبير كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش،

  فناوري و نوآوري استان زنجان

     



 

 

در محل سالن  10ساعت  24/03/1395در روز دوشنبه مورخ  آپفندومين جلسه كميته كارشناسي كارگروه تخصصي 

  .شهيد شهرياري دانشگاه زنجان تشكيل گرديد

  :جلسه دستور

در ) مشاور صندوق نوآوري و شكوفايي كشور(بحث و تبادل نظر در ارتباط با موارد مطرح شده توسط آقاي دكتر صادقي  -1

 ها و تسهيالت آن صندوق هاي مورد نياز در استان جهت افزايش جذب حمايت مورد لزوم ايجاد زيرساخت

تعيين عنوان، شرح خدمات، گروه مجريان و اعتبار موردنياز براي اجراي : جلسه دوم كارگروه تخصصي آپفن صورت 2پيرو بند  -2

 "م نوآوري موجود استان و ارائه پيشنهادات براي اصالح آنبررسي نظا"و  "تدوين سند آمايش علم و فناوري استان"دو طرح 

 در راستاي وظايف كارگروه

  

صندوق نوآوري و  هاي در خصوص نشست حاضرين، به آمدگويي خوش ضمن) رئيس گروه كارشناسي( جمشيدي آقاي ابتدا،

مورد دستور دوم جلسه را براي اجراي دو وظيفه اول  گيري در زوم تصميملشكوفايي توضيحاتي را ارائه نمودند و پس از آن 

  .كارگروه تخصصي آپفن خاطرنشان ساختند

هاي  افزايش تعداد شركتلزوم به تشريح سخنان آقاي دكتر صادقي پرداخته و ) دبير گروه كارشناسي(سپس آقاي صبا 

در اين . را مورد تأكيد قرار دادند ها شركت بنيان در استان و افزايش جلب حمايت صندوق نوآوري و شكوفايي براي اين دانش

مالي عنوان كارگزار  در استان تشكيل شود و به) كه يك صندوق خصوصي است(خصوص الزم است صندوق پژوهش و فناوري 

ن اندازي اي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان نيز براي راه. صندوق نوآوري و شكوفايي در استان فعاليت نمايد

هاي فعال با  دوم اينكه اگر در استان شوراي فناوري تشكيل گردد، در صورت معرفي شركت. صندوق اعالم آمادگي نموده است

ها را  زمينه فعاليت موردنياز استان توسط اين شورا، صندوق نوآوري و شكوفايي حاضر است روند بررسي و حمايت از اين شركت

هاي كارگزاري ارزيابي در  مورد حمايت خاص قرار دهد و سوم اينكه در صورت تشكيل شركت صورت ويژه انجام داده و آنها را به

هاي كارگزاري  بنيان استان را به اين شركت هاي دانش هاي تسهيالت شركت اين صندوق حاضر است بررسي درخواست ،استان

  . سزايي داشته باشد اين صندوق نقش به هاي تواند در تسريع و تسهيل جلب حمايت بديهي است اين مورد نيز مي. بسپارد

 جلسه سپس .پرداختند شده مطرح مباحث در خصوص پيشنهاداتي و اطالعات ارائه و مشكالت برخي ذكر به حاضرين ادامه، در

  :رسيد تصويب به زير موارد و شدهدوم  كار دستور وارد

توسط آقاي صبا تشريح ) روش نخبگاني -2روش آماري  -1(هاي تدوين سند آمايش   روشموضوع آمايش و برخي از  -1

اطالعات بيشتري در اين خصوص مقرر شد پيرامون شرح خدمات تهيه اين سند، پس از بحث و تبادل نظر و گرديد 

و از طريق ايميل كارگروه تهيه  توسط دبيرخانه "تدوين سند علم و فناوري استان"ي پيشنهادشرح خدمات كسب و 

جهت تصويب نهايي واصله،  بندي نظرات همراه با جمعدر جلسه آتي شود تا به اعضاي جلسه ارسال جهت اظهار نظر 

  .مورد بحث و بررسي قرار گيرد

و خدماتي آقاي صبا ضرورت  ، كشاورزيسسات پژوهشي با مراكز صنعتيؤها و م تعامل ميان دانشگاه افزايشبراي  -2

هاي انجام شده  را تبيين نمودند و پس از بحث و بررسي) وظيفه دوم كارگروه تخصصي( تدوين نظام نوآوري در استان

 توسط "بررسي نظام نوآوري موجود استان و ارائه پيشنهادات براي اصالح آن" پيشنهادي خدمات شرحمقرر شد 

 بندي جمع با همراه آتي جلسه در و ارسال جلسه اعضاي به نظر اظهار جهت ايميل طريق از و تهيه كارگروه دبيرخانه

  . گيرد قرار بررسي و بحث مورد نهايي تصويب جهتواصله،  نظرات



 

  كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان زنجانكارشناسي  گروهغياب  ليست حضور و

  )24/03/1395( دومجلسه 

  خانوادگي نامنام و   رديف

  سمت 

  در دستگاه اجرايي

  خصوصي نهاديا 

  عضو اصلي سمت

  در كارگروه
  حاضر

  غايب

با اطالع   نماينده حاضر

قبلي به 

 دبيرخانه

بدون اطالع 

قبلي به 

 دبيرخانه

  رئيس دانشگاه زنجان  آقاي خليل جمشيدي  1
نماينده وزير علوم، (دبير 

  )در استان تحقيقات و فناوري
�        

  معاون دفتر منابع انساني استانداري  آقاي محمد مرادي  2
معاون توسعه مديريت (رئيس 

  )و منابع انساني استانداري
�       

  محمدي آقاي محمود  3
هاي  مدير مركز آموزش و پژوهش

  نگري توسعه و آينده

رئيس سازمان مديريت (عضو 

  )ريزي استان و برنامه
  خليل قاسملوآقاي      �

  غالمي آقاي پوريا  4

كارشناس بخش آموزش و پژوهش 

اداره كل ارتباطات و فناوري 

  اطالعات

مدير كل ارتباطات و (عضو 

  )فناوري اطالعات
�        

  مرادي آقاي محمد  5
كارشناس اجتماعات نخبگاني بنياد 

  نخبگان

نماينده معاونت علمي و 

  فناوري رئيس جمهور
�        

  رجبي ژاله ميتراخانم   6
سازمان صنعت،  HSEEكارشناس 

  معدن و تجارت

رئيس سازمان صنعت، (عضو 

  )معدن و تجارت
�      

حسين آقاي 

  نهاوندي

  رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت  آقاي سجاد نباتچيان  7
رئيس خانه صنعت، (عضو 

 )استان معدن و تجارت

    �    

  رمضاني آقاي رضا  8
رييس اداره محيط طبيعي اداره كل 

  حفاظت محيط زيست

كل حفاظت  مدير(عضو 

 )محيط زيست
�        

  آقاي پرويز مرادي  9
مركز تحقيقات  معاون پژوهشي

  كشاورزي و منابع طبيعي

رئيس مركز تحقيقات (عضو 

 )كشاورزي و منابع طبيعي
�      

 

  رئيس جهاد دانشگاهي  آقاي مهدي عباسي  10
 رئيس جهاد دانشگاهي(عضو 

 )استان
�      

 

  نجفي آقاي صالح  11
فناوري اطالعات و رئيس اداره 

  ارتباطات اداره كل آموزش و پرورش

مدير كل آموزش و (عضو 

 )پرورش

    �    

  مدير پژوهش صدا و سيما  قشمي آقاي علي  12
ي مدير كل صدا و سيما(عضو 

 )استان
�       

  

   



 

  كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان زنجانكارشناسي  گروهغياب  ليست حضور وادامه 

  )1395/ 24/03( جلسه دوم 

  خانوادگي نام و نام  رديف

  سمت 

  در دستگاه اجرايي

  يا نهاد خصوصي

  عضو اصلي  سمت

  در كارگروه
  حاضر

  غايب

با اطالع   نماينده حاضر

قبلي به 

 دبيرخانه

بدون اطالع 

قبلي به 

 دبيرخانه

  عليمحمدي زهراخانم   13
كارشناس دفتر امور بانوان و 

  استانداريخانواده 

مدير كل امور بانوان و (عضو 

 )خانواده استانداري
�        

  طاهري آقاي اصغر  14
  عضو هيأت علمي

  دانشگاه زنجان

نماينده وزارت دفاع و پشتيباني 

  در استان نيروهاي مسلح
    �    

15  
 آقاي حميدرضا

  فرد خالصي محمدي

سرپرست دانشگاه تحصيالت 

  تكميلي علوم پايه زنجان

رؤساي دانشگاهها و يك نفر از 

  استان مؤسسات پژوهشي دولتي
  پور عابدينآقاي سعيد       �

  نوريان آقاي عباسعلي  16
مدير مركز مطالعات و توسعه 

  آموزش دانشگاه علوم پزشكي

يك نفر از رؤساي دانشگاههاي 

  علوم پزشكي دولتي استان 
�      

آقاي محمدمسعود 

  وكيلي

  نقيلو آقاي احمد  17
فناوري دانشگاه  معاون پژوهش و

  آزاد اسالمي زنجان

يك نفر از رؤساي واحدهاي 

  استاني دانشگاه آزاد اسالمي
    �    

  آقاي داود مرادخاني  18

نائب رييس هيات مديره شركت 

 فراوري سازان بهينهبنيان  دانش

  مواد

توليدي و   مدير ارشد شركت

 بنيان خدمات مهندسي و دانش

  با معرفي استاندار

  عليمراديآقاي رضا       �

  آقاي مجيد محمدي  19
 تعاوني شركت عامل مدير

  آرين نانوساختار بنيان دانش

توليدي و   مدير ارشد شركت

 بنيان خدمات مهندسي و دانش

  با معرفي استاندار

�        

  صبا آقاي جالل  20
  مدير مركز رشد

  دانشگاه زنجان واحدهاي فناوري

  مسئول دبيرخانه

  كارگروه آپفن
�        

21  
  نسرين سلمانيانخانم 

ريزي و  معاونت برنامهكارشناس 

  دانشگاه زنجاننظارت 

  كارشناس دبيرخانه

  كارگروه آپفن
�       

22  
  اكبر محمديآقاي 

كارشناس پژوهش سازمان 

  ريزي و برنامه مديريت
       �  ميهمان
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