
 

 

  

 

  

 ))اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عملسال ((                                              

                                                

 
د . ر/24788  

12/8/1395 

 

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

 رم كارگروهاستاندار و رئيس محت توسعه منابع و محترم هماهنگي امور اقتصادي ، معاونجناب آقاي رحيم عصفوري
 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 ناب آقاي مرتضيج
 سيماي استان و محترم صدا كل ، مديرصفري جناب آقاي مرتضي
 استانداري خانواده و بانوان محترم امور كل ، مديربلوري سركار خانم ماهرخ

 ، نماينده نماينده محترم وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در استان جناب آقاي محمد فرزاد
 زنجان پايه علوم تكميلي تحصيالت محترم دانشگاه ، سرپرستجناب آقاي بابك كريمي

 زنجان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم محترم دانشگاه ، رئيسبيگلري جناب آقاي عليرضا
 زنجان اسالمي آزاد محترم دانشگاه ، رئيسرجائي جناب آقاي يداله

 مواد فراوري سازانبهينه بنياندانش شركت مديره محترم هيأت رئيس ، نائبجناب آقاي داود مرادخاني
 آرين نانوساختار بنياندانش تعاوني محترم شركت عامل ، مديرجناب آقاي مجيد محمدي

 

 با سالم و احترام؛

چهــار صــفحه و يــك مشــتمل بــر  ،آپفــن تخصصــيكــارگروه  8/8/1395مــورخ م پــنججلســه بــه پيوســت، صورت       

 گردد.به حضور ايفاد مي ايضميمه يك صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 
 رونوشت:

 انريزي و توسعه است، رئيس محترم دبيرخانه شوراي برنامهجناب آقاي سجاد محمدي

 خليل جمشيدي 

 زنجانرييس دانشگاه  

 و دبير كارگروه تخصصي آموزش،

 پژوهش، فناوري و نوآوري استان زنجان

    



 

 امام علي (ع) استانداريدر محل سالن  10ساعت  8/8/1395نبه مورخ شدر روز  آپفنين جلسه كارگروه تخصصي مپنج

 تشكيل گرديد.

 :جلسه دستور

 1395سال استان در  فناوري و پژوهش هفتههاي انجام شده براي برگزاري ريزيارائه گزارش برنامه -

 استان و اجرايي هايدستگاه فناوري و پژوهشي هاياولويت بررسي براي ريزيبرنامه -

 

اندركاران اين مراسم تقدير شد. سپس آقاي استان پخش و از دست 1394در ابتداي جلسه كليپ برگزاري هفته پژوهش و فناوري سال 

هاي انجام شده براي برگزاري باشكوه و هدفمند هفته ريزيپژوهش و فناوري دانشگاه زنجان) به تشريح برنامهمحترم جليلوند (معاون 

بهتر امور  نجامي اپرداخته و اظهار داشتند كه براهاي اجرايي استان ها و دستگاهتوسط دانشگاهي در سال جاراستان پژوهش و فناوري 

. در (ضميمه) هاي اجرايي استان گذاشته شده استها يا دستگاهدانشگاههايي تعيين شده و دبيري هر يك بر عهده يكي از يتهمك

 مطرح نمودند.نهايت اعضاي جلسه پيشنهاداتي در اين خصوص 

هاي ابتدا آقاي محمدي (نماينده محترم سازمان برنامه و بودجه استان) گزارشي از نحوه دريافت اولويت در ارتباط با دستور دوم جلسه،

ارسال آنها به دبيرخانه كارگروه ارائه نموده و اظهار داشتند كه عالوه بر اكثر و  هاي اجرايي استاندستگاهو فناوري  پژوهشي

در ادامه آقاي  اند.خود را اعالم نمودهفناوري  هاي پژوهشي وهاي استان، شش دستگاه كه اعتبارات استاني ندارند نيز اولويتگاهدست

هاي واصل شده و اعتبارات برآورد شده آنها را ارائه نمودند. سپس اعضا به جدول خالصه تعداد اولويت(مسئول دبيرخانه كارگروه) صبا 

 ها پرداختند.ات خويش در ارتباط با چگونگي بررسي اين اولويتنظرارائه نقطه

 

 مصوبات:

و نتيجه را به دبيرخانه كارگروه  دهفرمومقرر گرديد نماينده محترم سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با دو مورد زير استعالم  -1

 نمايند: اعالم

 قابل نداشده سمات وارد قبل) هاي(سال در و بوده ساله چنددو يا  كه هادستگاه شده اعالم هاياولويت از موارديآيا ) الف

 هستند؟ كردهزينه

هاي اعالم شده ها مبالغ كمي است و از سوي ديگر برخي از اولويتاعتبارات مشمول برخي از دستگاه %1كه از آنجايي) ب

براي ي مختلف هادستگاه %1 اعتبارات ادغام امكان آياهاي ديگر است، اعالمي دستگاه يهاها در ارتباط با اولويتاين دستگاه

 دارد؟ وجود دارند، يبيشتر اعتبارات به نياز كه يمرتبطهاي كرد پژوهشي در راستاي اولويتهزينه

دستورالعمل اجراي  22ها (مذكور در بند ها، مقرر گرديد كميته بررسي طرحتخصصي اولويت به دليل لزوم انجام بررسي -2

كارگروه مطرح جلسه را انجام دهند و نتيجه در هاي اعالم شده اولويتهاي تخصصي اوليه ) تشكيل و بررسي1395بودجه 

 شود.

هاي پژوهشي و فناوري مرتبط، مقرر گرديد كه اعضاي كميته هاي تخصصي براي امكان ادغام اولويتبه جهت لزوم بررسي -3

 نفر ارتقاء يابد: 7 نفر به 5ها به شرح زير از بررسي كننده پيشنهاد طرح

پژوهش و فناوري دانشگاه زنجان، ج) معاون پژوهش  الف) نماينده استانداري، ب) نماينده سازمان برنامه و بودجه، ج) معاون

هاي اجرايي استان به انتخاب دبيرخانه بهداشتي و درماني، د) سه نماينده از دستگاهو فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 كارگروه



 

 ليست حضور كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان زنجان

 )08/08/1395جلسه پنجم (

 خانوادگينام و نام رديف

 سمت 

 در دستگاه اجرايي

 يا نهاد خصوصي

 روحض سمت در كارگروه

 عدم حضور

با اطالع  نماينده حاضر

قبلي به 

 دبيرخانه

بدون اطالع 

قبلي به 

 دبيرخانه

 آقاي رحيم عصفوري 1
معاون هماهنگي امور اقتصادي و 

 توسعه منابع استاندار
    ü رئيس

 رئيس دانشگاه زنجان آقاي خليل جمشيدي 2

نماينده وزير علوم، تحقيقات 

و فناوري در استان به انتخاب 

 وزير (دبير)

ü 

   

 آقاي محمود محمدي 3
هاي مدير مركز آموزش و پژوهش

 نگريتوسعه و آينده

 نماينده عضو

(رئيس سازمان مديريت و 

 ريزي استان)برنامه

ü 

   

 آقاي وحيد فرخي 4
مدير كل ارتباطات و فناوري 

 اطالعات
 عضو

ü 
   

 رئيس بنياد نخبگان آقاي وحيد رشتچي 5
نماينده معاونت علمي و 

 فناوري رئيس جمهور
 ü   

 آقاي ناصر فغفوري 6
رئيس سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
    ü عضو

 آقاي سجاد نباتچيان 7
رئيس خانه صنعت، معدن و 

 تجارت استان
  ü   عضو

    ü عضو حفاظت محيط زيست مدير كل آقاي سيد رضا موسوي 8

 آقاي مهدي طاهري 9
رئيس مركز تحقيقات كشاورزي و 

 منابع طبيعي
   ü عضو

 آقاي پرويز مرادي

   ü عضو رئيس جهاد دانشگاهي استان آقاي مهدي عباسي 10
 

  ü   عضو مدير كل آموزش و پرورش آقاي مرتضي تمجيدي 11

 آقاي علي قشمي   ü عضو مدير كل صدا و سيماي استان آقاي مرتضي صفري 12

 



 

 ليست حضور كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان زنجانادامه 

 )08/08/1395جلسه پنجم (

 خانوادگينام و نام رديف

 سمت 

 در دستگاه اجرايي

 يا نهاد خصوصي

 عضو اصلي  سمت

 در كارگروه
 حضور

 عدم حضور

با اطالع  نماينده حاضر

قبلي به 

 دبيرخانه

بدون اطالع 

قبلي به 

 دبيرخانه

 خانم ماهرخ بلوري 13
مدير كل امور بانوان و 

 خانواده استانداري
  ü   عضو

 آقاي محمد فرزاد 14

اي رئيس مركز منطقه

نخبگان شهيد فهميده 

 شمالغرب كشور

نماينده وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در استان به انتخاب 

 وزير

  ü  

 آقاي بابك كريمي 15

سرپرست دانشگاه 

تحصيالت تكميلي علوم 

 پايه زنجان

يك نفر از رؤساي دانشگاهها و 

مؤسسات پژوهشي دولتي استان به 

 فناوريانتخاب وزير علوم، تحقيقات و 

ü   پورآقاي سعيد عابدين 

 آقاي عليرضا بيگلري 16

رئيس دانشگاه علوم 

پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني زنجان

يك نفر از رؤساي دانشگاههاي علوم 

پزشكي دولتي استان به انتخاب وزير 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ü   آقاي منصور مهاجري 

 آقاي يداله رجائي 17
آزاد اسالمي  رئيس دانشگاه

 زنجان

يك نفر از رؤساي واحدهاي استاني 

دانشگاه آزاد اسالمي به انتخاب رئيس 

 دانشگاه آزاد اسالمي

ü   آقاي علي شكوهي 

18 
 آقاي داود مرادخاني

 مديره هيأت رئيس نائب

 بنياندانش شركت

 مواد فراوري سازانبهينه

توليدي و خدمات  مدير ارشد شركت

بنيان با معرفي دانشمهندسي و 

 استاندار

ü    

19 
 آقاي مجيد محمدي

 تعاوني شركت عامل مدير

 آرين نانوساختار بنياندانش

توليدي و خدمات  مدير ارشد شركت

بنيان با معرفي مهندسي و دانش

 استاندار

ü    

20 
 آقاي جالل صبا

 مدير مركز رشد

 واحدهاي فناوري

 دانشگاه زنجان

 مسئول دبيرخانه

 كارگروه آپفن
ü    

21 
 خانم نسرين سلمانيان

كارشناس معاونت 

ريزي و نظارت برنامه

 دانشگاه زنجان

 كارشناس دبيرخانه

 كارگروه آپفن
ü    

 

 



 

 ليست حضور كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان زنجانادامه 

 )08/08/1395جلسه پنجم (

 خانوادگينام و نام رديف

 سمت 

 دستگاه اجراييدر 

 يا نهاد خصوصي

 عضو اصلي  سمت

 در كارگروه
 روحض

 عدم حضور

با اطالع  نماينده حاضر

قبلي به 

 دبيرخانه

بدون اطالع 

قبلي به 

 دبيرخانه

 آقاي ولي اله ايماني 22

رييس مركز نوسازي تحول 

اداري و فناوري اطالعات 

 استانداري

    ü ميهمان

 آقاي محمد مرادي 23

معاون مركز نوسازي تحول 

اداري و فناوري اطالعات 

 استانداري

    ü ميهمان

24 
آقاي علي اكبر 

 محمدي

كارشناس سازمان برنامه و 

 بودجه
    ü ميهمان

 آقاي فرشاد حسني 25
روابط عمومي كارشناس 

 استانداري
    ü ميهمان

 ربابه محمدخاني 26
كارشناس شوراي 

 و توسعه ريزيبرنامه
    ü ميهمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ضميمه

 و اعضاي آنها نو دبيرا 1395هاي برگزاري هفته پژوهش و فناوري استان در سال ليست كميته

 اعضاي كميته دبير كميته عنوان كميته رديف

1 

جشنواره برگزيدگان 

پژوهش و فناوري 

 استان

س يري(جناب آقاي دكتر بيگلري 

و خدمات  محترم دانشگاه علوم پزشكي

 بهداشتي درماني استان زنجان)

 

2 

نمايشگاه دستاوردهاي 

پژوهش و فناوري و فن 

 بازار

س يري(جناب آقاي دكتر پيرايش 

 محترم دانشگاه جامع علمي و كاربردي

 استان زنجان)

 -3دبير كميته اجرايي  -2دبير نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فن بازار  -1

ساير  -5هاي برتر دبير جشنواره ايده -4اطالع رساني دبير كميته تبليغات و 

 ييد دبير ستاد استانيپيشنهاد دبير نمايشگاه و تأاعضاء به 

 آموزيجشنواره دانش 3
س يري(جناب آقاي دكتر رشتچي 

 استان زنجان) محترم بنياد نخبگان

دبير  -3دبير جشنواره دانشجويي  -2مديركل آموزش و پرورش استان زنجان  -1

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري  -4هاي برتر جشنواره ايده

 استان

 جشنواره دانشجويي 4
س يري(جناب آقاي مهندس عباسي 

 استان زنجان) محترم جهاد دانشگاهي

ها اعم از مديران تحصيالت تكميلي دانشگاه -2آموزي  دبير جشنواره دانش-1

 مديركل محيط زيست استان -4هاي برتر دبير جشنواره ايده -3 آزاددولتي و 

 علمي 5

 جناب آقاي دكتر كريمي

تحصيالت س محترم دانشگاه (ريي

 )علوم پايه زنجانتكميلي 

ها و مراكز معاونان پژوهش و فناوري دانشگاه -2دبير كل ستاد استاني -1

دبير جشنواره تجليل از  -3پژوهش و فناوري استان اعم از دولتي و آزاد 

دبير نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و  -4برگزيدگان پژوهش و فناوري استان 

مدير كل آموزش و پژوهش  -6آموزي دبير جشنواره دانش -5فناوري و فن بازار 

ييد دبير ستاد پيشنهاد دبير كميته علمي و تأدو نفر حقيقي با  -7استانداري 

 استاني

 اجرايي 6
 جناب آقاي دكتر جمشيدي

 )س محترم دانشگاه زنجانيري(

ساير اعضاء به پيشنهاد دبير كميته اجرايي و تأييد دبير  -3ها دبيران كميته -1

 ستاد استاني

 هاي برترجشنواره ايده 7

سرپرست (جناب آقاي مهندس شهيدي 

محترم پارك علم و فناوري دانشگاه 

 )علوم پايه زنجانتحصيالت تكميلي 

دبير كميته  -3دبير جشنواره دانشجويي  -2دبير جشنواره دانش آموزي  -1

مديركل محيط زيست -4نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و فن بازار 

 استان

 رسانيتبليغات و اطالع 8
 جناب آقاي دكتر يگانه

 )شهردار محترم زنجان(

دبير كميته علمي و جشنواره برگزيدگان پژوهش و  -2دبير كل ستاد استاني  -1

 -4دبير نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري و فن بازار  -3فناوري استان 

نماينده محترم صدا و سيماي مركز  -5نماينده اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 

ساير اعضاء به  -8آموزي دبير جشنواره دانش -7دبير كميته اجرايي  -6ستان ا

 ييد دبير ستاد استانيو تأ پيشنهاد دبير كميته  تبليغات و اطالع رساني

 دانشگاه زنجان نشست با صنايع 9

هاي توسعه و مدير مركز آموزش و پژوهش -2دبير كل ستاد استاني  -1

مدير كل اداره كل صنعت و معدن  -3ريزي برنامه نگري سازمان مديريت وآينده

رئيس  -5دبير نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و فن بازار  -4و تجارت 

ساير اعضاء به پيشنهاد  -6اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي استان 

 دبير كميته و موافقت مسئول و دبير كل ستاد استاني
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معاونان اجالس عمومي 

هاي پژوهشي دانشگاه

 استان

 دانشگاه زنجان
معاونان  -3مدير كل آموزش و پژوهش  استانداري  -2دبير ستاد استاني  -1

 هاي استانپژوهشي دانشگاه

 


