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  2جلسه صورت

  استان زنجان نوآوري کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوري و

  

در  10ساعت  20/2/1395شنبه دودر روز  )آپفن(نوآوري  و فناوري، پژوهش، آموزشین جلسه کارگروه تخصصی مود

  محل سالن شهید شهریاري دانشگاه زنجان تشکیل گردید.

  :جلسه دستور

  (پیشنهاد کمیته کارشناسی) 1395بررسی و تصویب برنامه عملیاتی کارگروه در سال  -1

 1395جلسات کارگروه در سال بندي تعیین برنامه زمان -2

  

گزارشی از معرفی نمایندگان  ویی به حاضرین،آمد گخوش ضمندر ابتداي جلسه، آقاي جمشیدي (دبیر کارگروه) 

وظایف هفتگانه  تأکید بررا ارائه نمودند و در ادامه با ها براي عضویت در کمیته کارشناسی کارگروه آپفن دستگاه

  میته کارشناسی را بازگو فرمودند.کنتایج اولین جلسه کارگروه، 

و اعضاي دوره جدید کارگروه آپفن، از زحمات  حاضرین تشکر از ضمن(رئیس کارگروه)  علیپور آقاي ،پس از آن

تر شدن هاي قبلی این کارگروه تقدیر نمودند. ایشان در ارتباط با برنامه عملیاتی کارگروه خواستار پررنگاعضاي دوره

) و 1392(ابالغی سال  اقتصاد مقاومتی رهبري در ارتباط با هاي کلیارتباط صنعت و دانشگاه و لحاظ نمودن سیاست

نیز درصدي از  1395هاي اجرایی مکلفند در سال ده و اظهار داشتند که دستگاه) ش1393سال  ابالغیو فناوري ( معل

باید از  بنابر اینزودي ابالغ خواهد شد. درصد بهاین اعتبارات خویش را در امر پژوهش و فناوري هزینه کنند که 

تا در آخر سال به مشکل برنخوریم. ایشان تأکید کردند که به ریزي براي این اعتبارات داشته باشیم اکنون برنامههم

ها ارجاع دهند. چراکه هاي اجرایی امور پژوهشی و فناوري خود را به سایر استانهیچ وجه راضی نیستیم که دستگاه

نشان نمودند هاي مورد نیاز را انجام دهند. ایشان همچنین خاطرتوانند پژوهشهاي استان کمبودي ندارند و میدانشگاه

هاي تکراري انجام شده است که باید از وقوع آن در سال جاري جلوگیري کنیم. هاي قبل برخی پژوهشکه در سال

در این راستا تواند ت میاسم پرتالها در موقع پروپوزالثبت بههاي انجام شده و ایجاد یک بانک اطالعاتی از پژوهش

ه تأکید نمودند که با توجه به اهمیت وظایف کارگروه، اعضاي محترم شخصاً مؤثر باشد. در خاتمه رییس محترم کارگرو

در جلسات حضور یابند. مگر در موارد خاص که در استان حضور نداشته یا با استاندار محترم جلسه داشته باشند، که 

حاضر شوند. این نماینده باید براي اینگونه موارد الزم است با اطالع قبلی به دبیرخانه کارگروه نماینده ایشان در جلسه 

نیز معرفی و در جلسات آن عنوان عضو کمیته کارشناسی کارگروه به باشد و بهتر است ثابت و ترجیحاً معاون مربوطه

توانند همراه با معاونین یا کارشناسان خویش در جلسات حاضر شده و از مشاوره شرکت نماید. ضمناً مدیران محترم می

  یند.ایشان استفاده نما

سپس آقاي صبا (مسئول دبیرخانه کارگروه) برنامه عملیاتی پیشنهادشده توسط کمیته کارشناسی را توضیح داده و 

حاضرین نقطه نظرات خویش را ارائه نمودند. در نهایت با توجه به حجم زیاد و گستردگی مطالب برنامه مقرر گردید 

  بندي آنها در برنامه لحاظ شود.به دبیرخانه ارسال گردد تا جمعصورت مکتوب پیشنهادات اصالحی اعضا تا یک هفته به



 

  :مصوبات

 دراستان ریزي و توسعه) و نوآوري (ذیل شوراي برنامه فناوري پژوهش، آموزش، تخصصی کارگروه عملیاتی برنامه -1

، بودشده  توسط کمیته کارشناسی کارگروه پیشنهاد تخصصیکه با توجه به وظایف مصوب کارگروه  1395 سال

 .به شرح ضمیمه به تصویب رسید ،با اعمال اصالحاتیمورد بحث و بررسی قرار گرفته و 

 

 و استان موجود نوآوري نظام بررسی -2و  استان فناوري و علم آمایش سند تدوین -1( طرحپیشنهاد اجراي دو  -2

جهت  انمجریگروه یک توسط مندرج در دو ردیف اول برنامه عملیاتی مصوب، ) آن اصالح براي پیشنهادات ارائه

اعتبار مورد نیاز برآورد و جهت تصویب به  د موافقت قرار گرفته و مقرر گردیدمور ،کارانجام افزایش دقت و سرعت 

آقاي محمدي (نماینده محترم سازمان مدیریت و  ریزي و توسعه استان اعالم گردد. در این خصوصشوراي برنامه

 کرات الزم را انجام داده و نتایج را به دبیرخانه اعالم خواهند نمود.  ریزي استان) بررسی و مذابرنامه

  

هرماهه و جلسات حداقل  گروه کارشناسیجلسات  1395سال  در مقرر گردید مصوببا توجه به برنامه عملیاتی  -3

 :دشوتشکیل طبق جدول زمانی زیر هاي زوج در ماهحداقل  آپفن تخصصی کارگروه

  7  6  5  4  3  2  1  شماره جلسه

  تاریخ جلسه
15/12/1394  

  (برگزار شده)

20/2/1395  

  (جلسه حاضر)
23/4/1395  24/6/1395  26/8/1395  22/10/1395  18/12/1395  

 چهارشنبه چهارشنبه چهارشنبه چهارشنبه چهارشنبه  شنبهدو  شنبه  روز جلسه

  12-10  12-10  12-10  12-10  12-10  12-10  12-10  ساعت جلسه

  

 نماینده نیز نوآوري و فناوري پژوهش، آموزش، تخصصی کارگروه غیرعضو اجرایی هايدستگاه کلیه گردید مقرر -4

  .نمایند معرفی کارگروه این به رابط عنوانبه را خویش) ذیربط معاون ترجیحاً( االختیارتام



 

  نوآوري استان زنجانغیاب کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوري و  لیست حضور و

  )20/2/1395( مودجلسه 

  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 

  استاندارانسانی 
          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
          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
        عضو

ابوتراب آقاي 

  نظریان

  آقاي سجاد نباتچیان  7
 صنعت، معدن و تجارترئیس خانه 

  استان
         عضو

  آقاي ناصر جعفري  8
سرپرست اداره کل حفاظت محیط 

  زیست
         عضو

  آقاي مهدي طاهري  9
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزي و 

  منابع طبیعی
        عضو

       عضو  استان رئیس جهاد دانشگاهی  آقاي مهدي عباسی  10
 

       عضو  پرورشمدیر کل آموزش و   آقاي مرتضی تمجیدي  11
آقاي سیدمحمود 

  نیاسیفی

        عضو  ي استانمدیر کل صدا و سیما  آقاي مرتضی صفري  12



 

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

  )20/2/1395جلسه دوم ( 

  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

مدیر کل مهندسی منطقه 

  شمالغرب ودجا

و پشتیبانی  نماینده وزارت دفاع

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 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 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  مدیر ارشد شرکت

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
        

  

  

  



 

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

  )20/2/1395جلسه دوم ( 

  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

21  
  آقاي محمد مرادي

 انسانی منابع دفتر معاون

  استانداري
         میهمان

22  
  آقاي خلیل قاسمی

هاي پژوهش رئیس گروه

  نگريتوسعه و آینده
          میهمان

23  
  آقاي رضا رمضانی

 طبیعی محیط اداره رئیس

 محیط حفاظت کل اداره

  زیست

         میهمان

24  
  خانم الهام رستمی 

کارشناس شوراي 

ریزي و توسعه برنامه

  مدیریت استانداري

        میهمان

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ضمیمه

  1395ریزي و توسعه استان زنجان) در سال برنامه عملیاتی کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري (ذیل شوراي برنامه

  ترتیب کارگروه و شورا گفته خواهد شد.که در این جدول به

  

  ردیف

عنوان وظایف 

در مندرج 

  نامهآیین

  متولی انجام فعالیت  ها/اقدامات اجراییعنوان فعالیت

زمان بندي اجراي 

ها/اقدامات فعالیت

  اجرایی

  1395در سال 

  وضعیت اجرا

  (درصد) 1395در سال 

نتیجه و 

اثربخشی 

انجام 

فعالیت/اقدام 

  اجرایی

وضعیت در 

  ابتداي دوره

وضعیت در 

  انتهاي دوره

1  

تدوین و 

روزرسانی به

سند آمایش 

علم و فناوري 

  استانی

  تعیین شرح خدمات پروژه

  "تدوین سند آمایش علم و فناوري استان"

  خرداد تا مرداد کارگروه

0  100  

 ترسیم مدل

 متوازن و هماهنگ

توسعه فضایی علم 

در و فناوري 

 مبناي بر استان

 از بهینه گیريبهره

استعدادها و 

 هايپتانسیل

  محیطی و انسانی

  تعیین گروه مجریان پروژه

  "تدوین سند آمایش علم و فناوري استان" 
0  100  

  پروژه عقد قرارداد

  "تدوین سند آمایش علم و فناوري استان" 

  با گروه مجریان برمبناي شرح خدمات

0  100  

  تدوین و ارائه

  "سند آمایش علم و فناوري استان"
  100  0  شهریور و اذر  مجري طرح

  بررسی و تأیید

  "سند آمایش علم و فناوري استان"
  100  0  دي  کارگروه

  بررسی و تصویب

  "سند آمایش علم و فناوري استان"
  شورا

  بهمن

0  100  

  ابالغ

   "سند آمایش علم و فناوري استان"

  اجرایی هايها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوري، دستگاهبه کلیه دانشگاه

  استانهاي خصوصی ذیربط و بخش

  100  0  کارگروهدبیرخانه 

  



 

  ردیف

عنوان وظایف 

مندرج در 

  نامهآیین

  متولی انجام فعالیت  ها/اقدامات اجراییعنوان فعالیت

زمان بندي اجراي 

ها/اقدامات فعالیت

  اجرایی

  1395در سال 

  وضعیت اجرا

  (درصد) 1395در سال 

نتیجه و 

اثربخشی 

انجام 

فعالیت/اقدام 

  اجرایی

وضعیت در 

  ابتداي دوره

وضعیت در 

  انتهاي دوره

2  

ریزي در برنامه

جهت استقرار و 

اصالح نظام 

نوآوري در 

  استان

  تعیین شرح خدمات پروژه

  "بررسی نظام نوآوري موجود استان و ارائه پیشنهادات براي اصالح آن"

  خرداد تا مرداد کارگروه

0  100  

ارتقاء روابط 

ها، تعاملی دانشگاه

مؤسسات 

پژوهشی، مراکز 

رشد و پارك علم 

و فناوري با مراکز 

صنعتی، کشاورزي 

و خدماتی و 

تعیین نقش هر 

یک در خلق، ارائه 

انتقال، اصالح و 

هاي انتشار فناوري

  جدید

  تعیین گروه مجریان پروژه

  "آنبررسی نظام نوآوري موجود استان و ارائه پیشنهادات براي اصالح "
0  100  

  عقد قرارداد پروژه

  "بررسی نظام نوآوري موجود استان و ارائه پیشنهادات براي اصالح آن"

  با گروه مجریان برمبناي شرح خدمات

0  100  

  انجام و ارائه نتایج پروژه

  "بررسی نظام نوآوري موجود استان و ارائه پیشنهادات براي اصالح آن"
  100  0  شهریور و مهر  مجري طرح

  بررسی و اعالم نتایج پروژه

  "بررسی نظام نوآوري موجود استان و ارائه پیشنهادات براي اصالح آن"

  هاي خصوصی ذیربطهاي اجرایی دولتی و بخش، دستگاهپژوهشیها و مؤسسات به کلیه دانشگاه

  100  0  آبان  کارگروه

  ارائه پیشنهاد

  جهت استقرار و اصالح نظام نوآوري در استان ریزي در براي برنامه

  به دبیرخانه کارگروه

ها و مؤسسات دانشگاه

هاي پژوهشی، دستگاه

هاي اجرایی دولتی و بخش

  خصوصی ذیربط

  100  0  آذر

  بندي پیشنهادات واصله و تدوینجمع

  "استاندر نظام نوآوري هاي استقرار و اصالح برنامه"
  100  0  دي  کارگروه

   بررسی و تصویب

  "استاندر نظام نوآوري هاي استقرار و اصالح برنامه"
  100  0  بهمن  شورا

  



 

  ردیف

عنوان وظایف 

مندرج در 

  نامهآیین

  متولی انجام فعالیت  ها/اقدامات اجراییعنوان فعالیت

زمان بندي اجراي 

ها/اقدامات فعالیت

  اجرایی

  1395در سال 

  وضعیت اجرا

  (درصد) 1395در سال 

 و نتیجه

 اثربخشی

 انجام

 اقدام/فعالیت

  اجرایی

وضعیت در 

  ابتداي دوره

وضعیت در 

  انتهاي دوره

3  

تدوین 

هاي برنامه

مدت، کوتاه

مدت و میان

مدت بلند

آموزش، 

پژوهش، 

فناوري و 

نوآوري استان 

بر اساس سند 

  آمایش مصوب

  ها و مراکز آموزشی استاندانشگاه  ) آموزشی1395مدت (سال هاي کوتاهپیشنهاد برنامه

  خرداد تا مرداد

0  100  

هدایت هدفمند 

هاي فعالیت

هاي دستگاه

تنهایی و اجرایی به

در تعامل با 

یکدیگر در راستاي 

اهداف توسعه 

اقتصادي، 

اجتماعی و 

  فرهنگی استان

  100  0  استان ها و مراکز پژوهشیدانشگاه )  پژوهشی1395مدت (سال هاي کوتاهپیشنهاد برنامه

 )  فناوري1395مدت (سال هاي کوتاهپیشنهاد برنامه
، نگابنیاد نخب ،ها، مراکز رشد، پارك علم و فناوريدانشگاه

  استانبنیان هاي دانشجهاد دانشگاهی و اتحادیه شرکت

0  100  

  100  0  ) نوآوري1395مدت (سال هاي کوتاهپیشنهاد برنامه

  پیشنهادات واصله و  تدوینبررسی 

  "مدت آموزشی، پژوهشی، فناوري و نوآوري استانهاي کوتاهبرنامه"
  100  0  شهریور  کارگروه

  بررسی و تصویب

  ش، پژوهش، فناوري و نوآوري استانمدت آموزهاي کوتاهبرنامه
  100  0  مهر  شورا

  مدت آموزشیمدت و بلندهاي میانپیشنهاد برنامه

  سند آمایش علم و فناوري استانبراساس 
  ها و مراکز آموزشی استاندانشگاه

  دي تا اسفند

0  100  

  مدت پژوهشیمدت و بلندهاي میانپیشنهاد برنامه

 براساس سند آمایش علم و فناوري استان
  100  0  ها و مراکز پژوهشی استاندانشگاه

  مدت فناوريمدت و بلندهاي میانپیشنهاد برنامه

 براساس سند آمایش علم و فناوري استان
، نگابنیاد نخب ،ها، مراکز رشد، پارك علم و فناوريدانشگاه

  استانبنیان هاي دانشجهاد دانشگاهی و اتحادیه شرکت

0  100  

  مدت نوآوريمدت و بلندهاي میانپیشنهاد برنامه

 براساس سند آمایش علم و فناوري استان
0  100  

  

  



 

  ردیف

عنوان وظایف 

مندرج در 

  نامهآیین

  متولی انجام فعالیت  ها/اقدامات اجراییعنوان فعالیت

زمان بندي اجراي 

ها/اقدامات فعالیت

  اجرایی

  1395در سال 

  وضعیت اجرا

  (درصد) 1395در سال 

 و نتیجه

 اثربخشی

 انجام

 اقدام/فعالیت

  اجرایی

وضعیت در 

  ابتداي دوره

وضعیت در 

  انتهاي دوره

4  

تعیین 

هاي اولویت

تحقیقاتی و 

فناوري استان 

بر مبناي 

شناسایی 

نیازها، 

ها و توانایی

هاي مزیت

  استانی

  هاي تحقیقاتی و فناوريهاي فنی تعیین اولویتتشکیل رسمی کمیته

(خانه  ها، بخش خصوصیهاي اجرایی استان با صدور ابالغ براي کارشناسان خبره دستگاهدر کلیه دستگاه

) و اعضاي .ها و . . هاي مهندسی، سمنخانه کشاورز، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي، نظامصنعت، 

  ارگروه)انه کها، مراکز تحقیقاتی و نخبگان علمی و فناوري استان (با معرفی دبیرخهیأت علمی دانشگاه

هاي اجرایی دستگاه

 استان
  100  0  خرداد

شناسایی و 

بندي اولویت

وانع و ترین ماصلی

هاي محدودیت

توسعه در 

هاي بخش

اقتصادي، 

اجتماعی و 

فرهنگی استان و 

پیشنهاد 

هاي رفع این روش

موانع و 

  هامحدودیت

  تدوین نیازهاي دستگاه
هاي فنی تعیین کمیته

هاي تحقیقاتی و اولویت

هاي فناوري در دستگاه

 اجرایی استان

  تیر و مرداد

0  100  

  هاي تحقیقاتی و فناوري استانمزیتها و تدوین توانایی

  در ارتباط با وظایف دستگاه
0  100  

  هاي تحقیقاتی و فناوري دستگاهتعیین اولویت

  و اعالم رسمی به دبیرخانه کارگروه
0  100  

  هاي تحقیقاتی و فناوري فرادستگاهی و کالن استانتعیین اولویت

  ها و مراکز پژوهشی و فناوري استانتوسط دانشگاه تعیین مأموریت انجام آنهاهمراه با 
  کارگروه

  100  0  تیر

  هاي اجراییهاي واصله از دستگاهبندي لیستجمع

  هاي تحقیقاتی و فناوري استانو تدوین مجموعه نهایی اولویت
  100  0  شهریور

  بررسی و تصویب

  ستاناناوري ها و مراکز پژوهشی و فدانشگاههاي کالن هاي تحقیقاتی و فناوري استان و مأموریتاولویت
  شورا

  مهر

0  100  

  ابالغ

تحادیه اان و ها، مراکز پژوهشی و فناوري، بنیاد نخبگهاي تحقیقاتی و فناوري مصوب به دانشگاهاولویت

  هاي کالن مصوببنیان استان همراه با مأموریتهاي دانششرکت

  100  0  دبیرخانه کارگروه

  ساختار و فرایند تعاملیپیشنهاد 

  نهاآزهاي هاي تولیدي و خدماتی دولتی و خصوصی براي رفع نیاهاي پژوهشی و فناوري با بخشمیان بخش
  کارگروه

  آبان

0  100  

  بررسی و تصویب ساختار و فرایند تعاملی

  نهاهاي آنیازهاي تولیدي و خدماتی دولتی و خصوصی براي رفع هاي پژوهشی و فناوري با بخشمیان بخش
  100  0  شورا

  ابالغ ساختار و فرایند تعاملی مصوب

  هاي تولیدي و خدماتی دولتی و خصوصی ذیربطهاي پژوهشی و فناوري و بخشبه بخش 
  100  0  دبیرخانه کارگروه

  رسانی، تبلیغات و تشکیل میزگردهاي تخصصیاطالع

  همچنین ساختار و فرایند تعاملی مصوبهاي تحقیقاتی و فناوري و براي تبیین اولویت

  هاي تولیدي و خدماتی دولتی و خصوصی استانهاي پژوهشی و فناوري با بخشمیان بخش

  کارگروه

  آذر

(هفته پژوهش و 

  فناوري)

0  100  



 

  

  ردیف

عنوان وظایف 

مندرج در 

  نامهآیین

  ها/اقدامات اجراییعنوان فعالیت
متولی انجام 

  فعالیت

زمان بندي اجراي 

ها/اقدامات فعالیت

  اجرایی

  1395در سال 

  وضعیت اجرا

  (درصد) 1395در سال 

 و نتیجه

 اثربخشی

 انجام

 اقدام/فعالیت

  اجرایی

وضعیت در 

  ابتداي دوره

وضعیت در 

  انتهاي دوره

5  

نحوه نظارت بر 

هاي فعالیت

علمی، فناورانه 

و نوآورانه 

استان در 

چارچوب 

مصوبات شوراي 

علوم، تحقیقات 

  فناوري و

  تطبیق

هاي گاه، دستها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوريهاي آموزشی، پژوهشی، فناوري و نوآوري دانشگاهفعالیت

  هاي خصوصی ذیربطاجرایی و بخش

  ،مدت مصوبهاي کوتاهبرنامه با

  هاي احتمالیشناسی عدم تطابقآسیب

  شورا و  کارگروهو ارائه گزارش یه 

 دبیرخانه کارگروه

  دیماه از

0  100  

هاي پایش برنامه

مصوب و 

جلوگیري از 

انحراف در انجام 

عملیات 

بینی شده پیش

مصوب در 

کارگروه تخصصی 

و شوراي 

ریزي و برنامه

  توسعه استان

  تطبیق

  ها و مؤسسات پژوهشی و فناوريهاي پژوهشی، فناوري و نوآوري دانشگاهفعالیت

  استان، مصوبهاي تحقیقاتی و فناوري اولویت با

  هاي احتمالیشناسی عدم تطابقآسیب

   شوراو  کارگروهو ارائه گزارش یه 

  100  0 دبیرخانه کارگروه

  ارزیابی

  رعایت ساختار و فرایند تعاملی مصوب

  ،هاي تولیدي و خدماتی دولتی و خصوصیبخش وهاي پژوهشی و فناوري بخش از سوي

  هاي احتمالیشناسی عدم تطابقآسیب

    و شورا کارگروهو ارائه گزارش به 

  100  0 دبیرخانه کارگروه

  پیشنهاد نحوه برخورد

  هاي آموزشی، پژوهشی، فناوري و نوآوريبا موارد احتمالی عدم تطابق فعالیت

  ها و همچنین موارد عدم رعایت احتمالی ساختار و فرایند تعاملی مصوبها و اولویتبا برنامه

  100  0  کارگروه

  بررسی و تصویب نحوه برخورد

  هاي آموزشی، پژوهشی، فناوري و نوآوريبا موارد احتمالی عدم تطابق فعالیت

  ها و همچنین موارد عدم رعایت احتمالی ساختار و فرایند تعاملی مصوبها و اولویتبا برنامه

  100  0  شورا



 

  

  

  ردیف

عنوان وظایف 

مندرج در 

  نامهآیین

  متولی انجام فعالیت  ها/اقدامات اجراییفعالیتعنوان 

زمان بندي اجراي 

ها/اقدامات فعالیت

  اجرایی

  1395در سال 

  وضعیت اجرا

  (درصد) 1395در سال 

 و نتیجه

 اثربخشی

 انجام

 اقدام/فعالیت

  اجرایی

وضعیت در 

  ابتداي دوره

وضعیت در 

  انتهاي دوره

6  

هاي تدوین برنامه

حمایت از توسعه و 

ارتقاي مراکز رشد، 

هاي علم و پارك

فناوري و 

هاي فناوري شهرك

هاي و شرکت

بنیان در دانش

  استان

 ك علم ومراکز رشد، پارو موانع و مشکالت فعالیت و توسعه اعالم وضعیت موجود و مطلوب 

  بنیان استانهاي دانشفناوري و شرکت

  ورياجع ذیربط استانی و کشها و نیازهاي حمایتی از سوي مرهمراه با اعالم درخواست

  به دبیرخانه کارگروه

 ،مراکز رشد، پارك علم و فناوري

، جهاد دانشگاهی و بنیاد نخبگان

 استانبنیان هاي دانشاتحادیه شرکت

  100  0  خرداد و تیر

نیل به اهداف 

اقتصاد 

بنیان و دانش

افزایش تولید 

  ثروت در جامعه

  بندي گزارشات واصله و تدوینجمع

  و مجموعه راهکارهاي جلب حمایت مراجع ذیربط کشوري هاي حمایت استانبرنامه

  استان بنیانهاي دانشعلم و فناوري و شرکت مراکز رشد، پارك يتوسعه و ارتقا از

  100  0  مرداد و شهریور  کارگروه

  بررسی و تصویب

و  وسعهاز ت و مجموعه راهکارهاي جلب حمایت مراجع ذیربط کشوري هاي حمایت استانبرنامه

  استان بنیانهاي دانشعلم و فناوري و شرکت ارتقاي مراکز رشد، پارك

  100  0  مهر    شورا

  

  

  

  



 

  

  

  

  ردیف

عنوان وظایف 

مندرج در 

  نامهآیین

  متولی انجام فعالیت  ها/اقدامات اجراییعنوان فعالیت

زمان بندي 

اجراي 

ها/اقدامافعالیت

  ت اجرایی

  1395در سال 

  وضعیت اجرا

  (درصد) 1395در سال 

 و نتیجه

 اثربخشی

 انجام

 اقدام/فعالیت

  اجرایی

وضعیت در 

  ابتداي دوره

وضعیت در 

  انتهاي دوره

7  

تدوین 

سازوکارهاي 

همسویی بین 

اهداف و 

هاي سیاست

استانی در 

زمینه آموزش، 

پژوهش، 

فناوري و 

نوآوري با 

اهداف و 

هاي سیاست

  ملی

  ارتباط مستمر

  با معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري و شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري

  هاي ملیروزسازي مستمر اطالعات از اهداف و سیاستو به

  در طول کل سال دبیرخانه کارگروه

0  100  

جلوگیري از 

اتالف منابع ناشی 

از انحراف اهداف 

هاي و سیاست

استانی با اهداف 

هاي و سیاست

  ملی

  رصد مستمر و تطبیق

  هاي ملیهاي استانی با اهداف و سیاستاهداف و سیاست

  و شوراگزارش به کارگروه ارائه و 

0  100  

  (حسب نیاز) پیشنهاد اصالح

  هاي ملیهاي استانی بر مبناي اهداف و سیاستاهداف و سیاست
 کارگروه

  حسب نیاز

0  100  

  (حسب نیاز) اصالح

  هاي ملیهاي استانی بر مبناي اهداف و سیاستاهداف و سیاست
  100  0    شورا
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