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 گذاری ستاداستانیین نشست شورای سیاستدومصورتجلسه 

 1396هفته پژوهش و فناوری سال 

 

صبح روز  8در ساعت  1396ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری سال  شورای سیاستگذاریدومین جلسه 

 در محل سالن شهید شهریاری دانشگاه زنجان برگزار شد. 3/08/1396شنبه چهار

در ابتدای جلسه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان ضمن تشکر از حضور و مشارکت اعضای محترم شورا، از ابالغ 

خبر دادند و بیان کردند که عطف به  1396در استانها در سال  یهفته پژوهش و فناور یدستورالعمل مصوب برگزار

آوری و ری و همچنین کارگروه آموزش، پژوهش، فنمصوبات شورای سیاستگذاری ستاد استانی هفته پژوهش و فناو

های میلیون ریالی به منظور تأمین بخشی از هزینه 400ریزی با تخصیص بودجه نوآوری استان، سازمان مدیریت و برنامه

 مولفقت کرده است.1396فناوری سال  و پژوهش استانی هفته مراسم و هابرنامه عمومی برگزاری

های مورد نظر و همچنین اعضای شورا در بیان نقطه نظرات خود، به های مصوب در تشریح برنامهدر ادامه دبیران کمیته

 ذکر موارد زیر پرداختند: 

 بازار: آقای دکتر مرادخانی دبیر کمیته برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن

 کنندگان در نمایشگاه غرفه برای شرکت 100بینی تعداد پیشن -

 استفاده از کارخانه کبریت محل برگزاری نمایشگاه )با مساعدت شهرداری(  -

 برگزاری نمایشگاه سه روز  -

برنامه افتتاحیه با حضور مدیران، اجرای نشستهای تخصصی با صاحبان صنایع، برگزاری کارگاه آموزشی، رونمایی  -

 ، انتخاب غرفه برتر و ... آموزاناز محصوالت جدید فناوران،  برگزاری کارگاه خالقیت برای دانش

 های هفته فناوری نانو در هفته پژوهشادغام برنامه -

 آموزی:نیا معاون آموزش و پرورش برای اقدامات جشنواره دانشآقای مهندس سیفی

 های مرتبط با موضوعات تحقیق و پژوهش در مدارسبرگزاری کارگاه -

 آموزان پژوهندهریزی، حساسیت و دقت در ارتباط با انتخاب دانشبرنامه -

 امکان انتخاب پژوهشگران برتر از میان معلمان و کارکنان آموزش و پرورش   -

 ریزی شهرداری دبیر کمیته تبلیغات و اطالع رسانی:آقای مهندس ادیبان معاون برنامه

 گیرد.فضای نمایشگاهی کارخانه کبریت به صورت رایگان در اختیار کمیته برگزاری نمایشگاه قرار می -

ها و عمومی و خصوصی همانند دانشگاهرسانی در فضاهای عمومی بر عهده شهرداری ولی در فضاهای نیمهالعاط -

 مراکز آموزشی و پژوهشی بر عهده خود دستگاهها باشد.

رسانی حداقل یک هفته قبل از مراسم به شهرداری ارسال ها و محتواهای مناسب با مخاطب عام جهت اطالعپیام -

 شود.

رسانی رسانی در اختیار کمیته تیلیغات و اطالعهای هفته پژوهش پس از تصویب جهت اطالعنی برنامهتقویم زما -

 قرار گیرد.

 های خبری با مشارکت و حضور نماینده صدا و سیما انجام شود.نشست -

 آقای دکتر عابدینی نماینده دانشگاه تحصیالت تکمیلی دبیر کمیته علمی استانی:

ته در ارتباط با نحوه انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر استان در دو سطح دانشگاهها و از تجربیات دوسال گذش -

 دستگاههای استان استفاده خواهد شد.
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 های برتر:آدم نماینده پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی دبیر جشنواره ایدهآقای مهندس بنی

 آماده است. افزاری برگزاری جشنواره از سال قبلزیرساخت نرم -

 میلیون ریال برای سال جاری است. 40های  برگزاری جشنواره، در حدود بینی هزینهپیش -

 آقای مهندس عباسی نماینده جهاد دانشگاهی دبیر جشنواره دانشجویی استان:

 های استان باشند.اغلب اعضای کمیته جشنواره دانشجویی از دانشگاه -

های نمایشگاه با تخفیف و در صورت امکان رایگان در نطر گرفته مختلف غرفههای های متولی کمیتهبرای دستگاه -

 شود.

میلیون ریال است که نیمی از آن را جهاد دانشگاهی  150بینی شده برای برگزاری جشنواره بالغ بر های پیشهزینه -

 کند.استان تقبل می

 آقای مهندس قشمی معاون فضای مجازی صدا و سیما:

 های برجسته علمی و پژوهشی استان انجام شود.د شخصیتالگوسازی در مور -

صدا و سیما مساعدت و همکاری الزم و کامل را در برگزاری و پوشش خبری مراسم هفته پژوهش و فناوری  -

 خواهند داشت.

 آقای دکتر مرادی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی:

امور عمرانی استانداری، نشست تخصصی با عنوان در هماهنگی با آقای مهندس رحمتی معاون محترم هماهنگی  -

 محیط زیست و تخریب منابع طبیعی نیز در هفته پژوهش برگزار شود.

 آقای دکتر فرخی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات:

 ( بیشتر توجه شودICTهای مرتبط با حوزه فناوری اطالعات )های برتر به ایدهدر جشنواره ایده -

) شبکه اجتماعی فناوران و پژوهشگران کشور(( که توسط این اداره تهیه شده است، در ایام هفته شود که از )تالش -

 پژوهش و فناوری در سطح استان زنجان رونمایی شود.

 برگزاری نشست صنعتی در حوزه فناوری اطالعات -

آموزش و پژوهش اتاق  آقای مهندس نظریان قائم مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و خانم محرمی کارشناس

 بازرگانی، صنایع و معادن استان:

در ارتباط با سمینارهای صنعتی و همچنین برگزاری تورهای پژوهشی و تحقیقاتی سازمانهای متبوع آمادگی  -

 هرگونه همکاری الزم را دارند. 

 فرد مسئول پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی:آقای مهندس اسدی

 افزایی نیز مورد توجه قرار گیرد.فناوران برگزیده استان، پژوهشگران با رویکرد مهارت در انتخاب پژوهشگران و -

 در انتهای جلسه موارد زیر تصویب گردید:

های متولی کنندگان دریافت شود. برای دستگاهریال از شرکت 1000،000مقرر گردید هزینه نمایشگاه متری  -1

 درصد تخفیف منظور گردد. 50ی استانی های هفته پژوهش و فناورها و جشنوارهکمیته

 ها در جلسه آینده مشخص شود.مقرر گردید ریز برنامه درهای باز دانشگاه -2

های استانی مطابق دستورالعمل برنامه 12الی  9مقرر شد اعضای شورا پیشنهادهای خود را در ارتباط با بندهای  -3

 مصوب ارائه نمایند.

های پیشنهادی ها، برنامهها و جشنوارهای با حضور دبیران کمیتهدر جلسهقبل از نشست آتی شورای سیاستگذاری،  -4

 آنها مورد طرح و بررسی قرار گیرد. 
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 ه زنجانرییس جلسه: ریاست محترم دانشگاه زنجان                   مکان: دانشگا             8ساعت جلسه:                 3/08/1396تاریخ جلسه 

 نماینده حاضر حضور پست سازمانی خانوادگینام و نام  ردیف

  √ رییس دانشگاه زنجان جناب آقای دکتر نجفیان 1

  √ معاون پزوهش و فناوری دانشگاه زنجان جناب آقای دکتر جلیلوند 2

  √ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان جناب آقای دکتر نقیلو 3

  √ رئیس پارک علم و فناوری استان جناب آقای دکتر مرادخانی 4

  √ رئیس بنیاد نخبگان استان جناب آقای دکتر رشتچی 5

  √ مدیر کل محترم سازمان ارتباطات و فناوری اطالعات جناب آقای دکتر فرخی 6

  √ رئیس جهاد دانشگاهی استان جناب آقای مهندس عباسی 7
  √ فناوری دانشگاه پیام نور زنجان مدیر محترم پژوهش و سرکار خانم دکتر رویا کرمی 8

 جناب آقای مهندس شهیدی 9
رئیس محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم 

 پایه
√ 

 آدمجناب آقای احسان بنی

 کارشناس

 √ معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سرشتجناب آقای دکتر  نیک 10
 له ایمانیولیجناب آقای 

 ریزی استانداریمدیر کل محترم برنامه

 جناب آقای دکتر فضلی 11
معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم 

 پایه
√ 

 جناب آقای دکتر سعید عابدینی

 مدیر محترم پژوهش

 √ سرپرست محترم شهرداری شهرستان زنجان جناب آقای محمدی 12

 ادیبانجناب آقای سعید 

ریزی و توسعه سرمایه معاون محترم برنامه

 انسانی

 √ رئیس محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان جناب آقای مهندس فغفوری 13
 جناب آقای ابوتراب نظریان

 سازمان صنعت معدن و تجارت استان

 √ رئیس محترم جهاد کشاورزی استان جناب آقای دکتر جعفری 14
 مرادیجناب آقای پرویز 

 معاون محترم پژوهشی مرکز تحقیقات

 √ مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان جناب آقای تمجیدی 15
 نیاجناب آقای سید محمود سیفی

 ریزیمعاون محترم پژوهش و برنامه

 √ مدیر کل محترم سازمان محیط زیست استان جناب آقای موسوی مشکینی 16
 لوجناب آقای جلیل صحبت

 سازمان محیط زیست استاننماینده 

 √ ای استانرئیس محترم سازمان فنی و حرفه  جناب آقای مهندس انصاری 17
 جناب آقای جمشید مکی

 ریزیمعاون محترم آموزش و پژوهش و برنامه

 √ رئیس محترم دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان جناب آقای دکتر طغرانگار 18

 فردجناب آقای منصور اسدی

پژوهش و فناوری دانشگاه جامع  مسئول

 علمی کاربردی

 √ مدیر کل محترم صدا و سیمای مرکز استان جناب آقای مهندس صفری 19
 جناب آقای علی قشمی

 معاون فضای مجازی

 √ مدیر محترم مرکز رشد دانشگاه زنجان جناب آقای دکتر صبا 20
 سرکار خانم اکرم نجفلو

 کارشناس مرکز رشد دانشگاه زنجان

  غایب رییس محترم سازمان برنامه و بودجه استان جناب آقای دکتر طهماسبی 21

 جناب آقای دکتر شغلی 22
معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 بهداشتی و درمانی
  غایب

  غایب و فناوری دانشگاه فرهنگیان معاون محترم پژوهش ناسیجناب آقای دکتر صاحب 23

  غایب مدیر محترم  مرکز آموزش و پژوهش استانداری سرکار خانم شهال حسنی 24

 جناب آقای دکتر حمیدیان 25
و  و خدمات بهداشتی مدیر محترم مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی

 درمانی
  غایب

  غایب مدیر محترم مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان جناب آقای دکتر منفرد 26
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  غایب مدیر کل محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان جناب آقای رحمتی 27

  غایب رئیس محترم دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی سرکار خانم حیدری 28

 سید محسن نجفیان 

 سرپرست دانشگاه  

    


