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  1جلسه صورت

  استان زنجان نوآوري کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوري و

  

در  10ساعت  15/12/1394شنبه دودر روز  )آپفن(نوآوري  و فناوري، پژوهش، آموزشین جلسه کارگروه تخصصی اول

  تشکیل گردید. امام علی (ع) استانداريمحل سالن 

آقاي علیپور (رئیس کارگروه) ضمن تشکر از حاضرین ، اظهار داشتند که اولین جلسه کارگروه پس  در ابتداي جلسه

مسئولیت  شود. در ترکیب قبلیمی برگزارریزي و توسعه استان با چند ماه تأخیر نامه جدید شوراي برنامهاز ابالغ آیین

دار امر بود. فعالیت عهده آموزش و پژوهش استانداري و منابع انسانی استانداري بود که دفتر با معاونت توسعه مدیریت

. در یافتهاي استانی بروز و ظهور میعمده کارگروه در قالب هفته پژوهش و فناوري، جشنواره علم تا عمل و برنامه

ت و دوره جدید نیز معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار رئیس کارگروه است و نماینده وزیر علوم، تحقیقا

فناوري، آقاي دکتر جمشیدي (رئیس دانشگاه زنجان) دبیر کارگروه هستند. دبیرخانه نیز از دفتر منابع انسانی به 

انتقال یافته است. ایجاد کارگروه تخصصی مستقل با ساختار جدید و اعضاي بیشتر و محور قرار گرفتن زنجان دانشگاه 

وده است. با توجه به تغییرات در ساختار استانداري، رئیس سازمان محور بودن برنامه ششم بوهشژدلیل پدانشگاه به

دلیل عضویت همزمان در چند کارگروه، آقاي که آقاي دکتر عصفوري به باشندریزي عضو کارگروه میمدیریت و برنامه

ش به این کارگروه االختیار خویعنوان نماینده تامنگري) را بههاي توسعه و آیندهمحمدي (مدیر مرکز آموزش و پژوهش

نامه، اعضاي کارگروه باید شخصًا در جلسات حضور داشته باشند. در موارد خاص که اند. براساس آیینمعرفی نموده

الزم است با ارائه دالیل و هماهنگی قبلی با دبیرخانه، نماینده  اي وجود نداشته باشد،امکان حضور عضو در جلسه

 جلسات. نامه مشخص استایشان در آن جلسه حاضر شوند. وظایف کارگروه در آیین ط)االختیار (ترجیحاً معاون ذیربتام

دبیرخانه  صورت متمرکز در محلتوانند بهصورت منظم و با دستور جلسه قبلی برگزار خواهند شد. جلسات میبعدي به

منظور تعیین تکلیف در بهحسب نیاز ها برگزار شوند. تصمیمات کارگروه تخصصی صورت چرخشی در محل دستگاهیا به

ریزي) مطرح شده و ان (به ریاست استاندار و دبیري رئیس سازمان مدیریت و برنامهستریزي و توسعه اشوراي برنامه

ها و مباحث کارشناسی، یک گروه کارشناسی ذیل االجرا خواهند بود. همچنین براي انجام بررسیپس از تصویب، الزم

  شد. کارگروه تخصصی تشکیل خواهد

ریزي) اظهار نمودند که براي انتقال برنامه محترم سازمان مدیریت و در ادامه، آقاي محمدي (نماینده رئیس

است تمام اعضا همکاري الزم و  تجربیات و سایر موارد از دبیرخانه قبلی به دبیرخانه جدید نیاز به زمان خواهد بود. امید

نامه قبلی عنوان کارگروه، آموزش، پژوهش و تحول اداري بود که شند. در آیینافزایی را با دبیرخانه داشته بامنجر به هم

نامه جدید به آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري تغییر یافته است. در کارگروه قبلی تحول اداري موضوع غالب در آیین

کرد. رابط را بازي میگرفت و کارگروه فقط نقش عتف صورت میعالی جلسات بود. تصمیمات حوزه پژوهش در شوراي 

ت آنها به کاربس موارد منجر به عقد قرارداد، در پرتال سمات ثبت شد ولی فقط حدود یک سوم %100، 92در سال 

ریزي براي بنیان، جشنواره علم تا عمل و برنامههاي دانشرسید. مسئولیت هفته پژوهش و فناوري، غربال شرکت

نامه جدید وزن هاي کارگروه بود. در آیینوري ریاست جمهوري از اهم فعالیتاستفاده از تسهیالت معاونت علمی و فنا



 

شود، در حال حاضر صورت روتین انجام میموزش بهآاز آنجاییکه  در کارگروه تخصصی بیشتر شده است. هادانشگاه

بودجه خود را در هاي اجرایی بخشی از الزام است که دستگاه 94، در سال 93است. برخالف سال  اولویت با پژوهش

ولی هنوز شناسه و  حوزه پژوهش هزینه کنند. براي این منظور اخذ مجوز از سمات (زیرمجموعه عتف) ضروري است.

گذرواژه مربوط به سال جاري اخذ نشده است. براي تسهیل در این امر اخذ نمایندگی از شوراي عالی عتف در استان 

  تواند راهگشا باشد.می

(دبیر کارگروه) ضمن خیرمقدم به اعضا، از توضیحات آقاي علیپور و آقاي محمدي تشکر سپس، آقاي جمشیدي 

کرده و اظهار داشتند که اتفاق میمونی است که دبیري کارگروه تخصصی به جایگاه و محل اصلی خود (دانشگاه) محول 

نشگاه زنجان آن است که رویکرد شده است. امیدوارم که از این فرصت بهره الزم براي استان برده شود. روال جاري دا

بندي مناسبی در گرا بودن کارگروه نیز الزم است اولویت. در راستاي مأموریتدهدعملگرایانه را سرلوحه کار خود قرار 

  صورت گیرد. هابرنامه

و آمادگی  هاي کارگروه ارائه کردهدر ادامه جلسه، حاضرین نظرات خویش را در ارتباط با نحوه انجام وظایف و برنامه

  خود را براي همکاري در راستاي پیشبرد امور مربوطه اعالم نمودند.

  

  مصوبات:

کارشناسی ذیل  مقرر گردید یک گروه ،ها و مباحثات کارشناسی در امور مربوطهبا توجه به لزوم انجام بررسی -1

کارشناسی همان اعضاي نوآوري ایجاد گردد. اعضاي این گروه  کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوري و

عاون ذیربط) ایشان خواهند بود. این گروه کارشناسی وظیفه انجام االختیار (ترجیحاً مکارگروه یا نمایندگان تام

تواند هاي کارشناسی موضوعات ارجاع شده از کارگروه تخصصی را برعهده خواهد داشت. همچنین میبررسی

 ئه نماید.اگروه ارپیشنهادات کارشناسی شده خود را به این کار

 

االختیار اعضا براي گروه کارشناسی ذیل کارگروه، دبیرخانه موظف گردید ضمن درخواست معرفی نماینده تام -2

 نامه) کارگروه تخصصی را نیز ارسال نماید.وظایف (مندرج در آیین

  

داشته باشند، مقرر گردید، در صورتی که اعضاي کارگروه تخصصی موضوعات پیشنهادي براي بحث در جلسات  -3

ریزي الزم براي قرارگرفتن آنها در صورت مکتوب به دبیرخانه کارگروه اعالم نمایند تا برنامهموارد را پیشاپیش به

  دستور جلسات آتی صورت گیرد.

  

  

  



 

  نغیاب کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان زنجا لیست حضور و

  )15/12/1394( اولجلسه 

  خانوادگینام و نام  ردیف

  سمت 

  در دستگاه اجرایی

  خصوصی نهادیا 

  حاضر  در کارگروه سمت

  غایب

با اطالع   نماینده حاضر

قبلی به 

 دبیرخانه

بدون اطالع 

قبلی به 

 دبیرخانه

  آقاي عادل علیپور  1
معاون توسعه مدیریت و منابع 

  انسانی استاندار
          رئیس

  رئیس دانشگاه زنجان  آقاي خلیل جمشیدي  2

نماینده وزیر علوم، تحقیقات 

در استان به انتخاب  و فناوري

  (دبیر) وزیر

       

  آقاي محمود محمدي  3
هاي مدیر مرکز آموزش و پژوهش

  نگريتوسعه و آینده

  عضونماینده 

(رئیس سازمان مدیریت و 

  ریزي استان)برنامه

       

  آقاي وحید فرخی  4
مدیر کل ارتباطات و فناوري 

  اطالعات
  آقاي سعید بابایی        عضو

  رئیس بنیاد نخبگان  آقاي وحید رشتچی  5
نماینده معاونت علمی و 

  فناوري رئیس جمهور
        

  آقاي ناصر فغفوري  6
رئیس سازمان صنعت، معدن و 

  تجارت
  میالد بیاتآقاي         عضو

  آقاي سجاد نباتچیان  7
 معدن و تجارترئیس خانه صنعت، 

  استان
         عضو

  آقاي ناصر جعفري  8
سرپرست اداره کل حفاظت محیط 

  زیست
  آقاي تورج قاسمی       عضو

  آقاي مهدي طاهري  9
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزي و 

  منابع طبیعی
       عضو

 آقاي پرویز مرادي

       عضو  استان رئیس جهاد دانشگاهی  آقاي مهدي عباسی  10
 

       عضو  مدیر کل آموزش و پرورش  تمجیديآقاي مرتضی   11
آقاي سیدمحمود 

  نیاسیفی

  آقاي علی قشمی       عضو  ي استانمدیر کل صدا و سیما  آقاي مرتضی صفري  12



 

  

  غیاب کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان زنجان لیست حضور وادامه 

  )15/12/1394جلسه اول (

  خانوادگینام و نام  ردیف

  سمت 

  در دستگاه اجرایی

  یا نهاد خصوصی

  عضو اصلی  سمت

  در کارگروه
  حاضر

  غایب

با اطالع   نماینده حاضر

قبلی به 

 دبیرخانه

بدون اطالع 

قبلی به 

 دبیرخانه

  خانم ماهرخ بلوري  13
مدیر کل امور بانوان و 

  خانواده استانداري
         عضو

14  
آقاي محمدباقر 

  کنگري

منطقه مدیر کل مهندسی 

  شمالغرب ودجا

نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی 

در استان به انتخاب  نیروهاي مسلح

  وزیر

        

15  
آقاي حمیدرضا 

  فردمحمدي خالصی

سرپرست دانشگاه 

تحصیالت تکمیلی علوم 

  پایه زنجان

یک نفر از رؤساي دانشگاهها و 

استان به  مؤسسات پژوهشی دولتی

  انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوري

      آقاي فؤاد کاظمی  

  آقاي علیرضا بیگلري  16

رئیس دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی 

  درمانی زنجان

یک نفر از رؤساي دانشگاههاي علوم 

استان به انتخاب وزیر  پزشکی دولتی

  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

      
آقاي محمدمسعود 

  وکیلی

  آقاي یداله رجائی  17
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 

  زنجان

یک نفر از رؤساي واحدهاي استانی 

به انتخاب رئیس  دانشگاه آزاد اسالمی

  دانشگاه آزاد اسالمی

      آقاي احمد نقیلو  

18  
  آقاي داود مرادخانی

 مدیره هیأت رئیس نائب

 بنیاندانش شرکت

  مواد فراوري سازانبهینه

تولیدي و خدمات  ارشد شرکتمدیر 

با معرفی  بنیانمهندسی و دانش

  استاندار

        

19  
  آقاي مجید محمدي

 اتحادیه عامل مدیر

 بنیاندانش هايتعاونی

  استان

تولیدي و خدمات  مدیر ارشد شرکت

با معرفی  بنیانمهندسی و دانش

  استاندار

        

20  
  آقاي جالل صبا

  مدیر مرکز رشد

  ناوريفواحدهاي 

  دانشگاه زنجان

  مسئول دبیرخانه

  کارگروه آپفن
        

  

  



 

  غیاب کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان زنجان لیست حضور وادامه 

  )15/12/1394جلسه اول (

  خانوادگینام و نام  ردیف

  سمت 

  در دستگاه اجرایی

  یا نهاد خصوصی

  عضو اصلی  سمت

  در کارگروه
  حاضر

  غایب

با اطالع   حاضرنماینده 

قبلی به 

 دبیرخانه

بدون اطالع 

قبلی به 

 دبیرخانه

21  
  آقاي ابوالفضل جلیلوند

معاون پژوهش و فناوري 

  دانشگاه زنجان
         میهمان

22  
  آقاي محمد مرادي

 انسانی منابع دفتر معاون

  استانداري
         میهمان

23  
  آقاي مهدي میرزاخانی

          میهمان  کارشناس استانداري

24  
  خانم الهام رستمی 

کارشناس شوراي 

ریزي و توسعه برنامه

  مدیریت استانداري

        میهمان
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