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 ستاداستانی  گذاریشورای سیاستاولین نشست صورتجلسه 

 1396هفته پژوهش و فناوری سال 
 

روز  13:30در ساعت  1396سال  ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری شورای سیاستگذاریاولین جلسه 

 محل سالن شهید شهریاری دانشگاه زنجان برگزار شد. در 25/07/1396شنبه سه

با  خیر مقدم به حاضرین در جلسه، دانشگاه زنجان جناب آقای دکتر سید محسن نجفیان ضمنابتدای جلسه رئیس  در

های  سال اخیر متفاوت با سال ندهفته پژوهش در چکه  بیان نمودند گذشتههای  سالدر  ی هفته پژوهشها برنامه اشاره به

های استان برگزار شده است و امید است  اهها و دانشگ مشارکت تمام دستگاه باصورت منسجم و هماهنگ هبوده و ب ماقبل

 گذشته برگزار گردد.   هایبهتر از سالنیز امسال که 

اشاره به روند  با ،شورامحترم اعضای و مشارکت حضور دانشگاه زنجان ضمن تشکر از  و فناوری در ادامه معاون پژوهش

ل ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری سال ذیهای  کمیته اندبیرموضوع انتخاب  ،اجرای هفته پژوهش در سال گذشته

 زیر به تصویب رسید:پیشنهادی موارد  ،اعضای شورا پس از بحث و تبادل نظر .را مطرح نمودند 1396

 به شرح زیر انتخاب شدند:  1396های ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری سال کمیته -1

 1396های ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری سال کمیته

 دبیر  عنوان کمیته یفرد

 زنجان  دانشگاه  کمیته اجرایی و مسئول دبیرخانه 1

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه کمیته علمی استانی 2

 استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی برگزیدگان پژوهش و فناوری استانجشنواره  3

4 
پژوهش نمایشگاه دستاوردهای کمیته برگزاری 

 و فناوری و فن بازار
 استان پارک علم و فناوری

 های برتر جشنواره ایده 5
در علوم  تحصیالت تکمیلیدانشگاه پارک علم و فناوری 

 پایه

 شهرداری زنجان کمیته تبلیغات و اطالع رسانی 6

 استان آموزش و پرورشاداره کل  آموزی استان جشنواره دانش 7

 استان جهاد دانشگاهی جشنواره دانشجویی استان 8

 

 و هابرنامه برگزاریعمومی تأمین بخشی از هزینه های  به منظور مبلغ پانصد میلیون ریالموضوع تخصیص  شد پیشنهاد -2

در  ،کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان، پس از طرح در 1396فناوری سال  و پژوهش استانی هفته مراسم

پی  ،استانسازمان برنامه و بودجه رییس محترم اهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و معاون محترم هم مکاتبه با

  گیری شود.

استانی  مراسمریزی  برنامهها و همچنین تعیین اعضا و تشریح وظایف کمیتهمنظور بهمقرر شد دومین جلسه شورا  -3

 برگزار گردددانشگاه زنجان سالن شهریاری  در 3/8/1396صبح روز چهارشنبه  8 عتسا و فناوری، هفته پژوهش
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 رییس جلسه: ریاست محترم دانشگاه زنجان                   مکان: دانشگاه زنجان             30/13ساعت جلسه:                 25/07/1396تاریخ جلسه 

 نماینده حاضر حضور پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

  √ دانشگاه زنجان رییس نجفیانجناب آقای دکتر  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

  √ رئیس جهاد دانشگاهی استان جناب آقای مهندس عباسی 6

  √ مدیر محترم پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور زنجان خانم دکتر رویا کرمیسرکار  7

  √ مدیر محترم  مرکز آموزش و پژوهش استانداری خانم شهال حسنیسرکار  8

 نیک سرشت جناب آقای دکتر  9
معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 

 استانداری
√ 

 له ایمانی جناب آقای ولی

 ریزی استانداری مدیر کل محترم برنامه

 جناب آقای دکتر فضلی 10
معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه تحصیالت 

 تکمیلی در علوم پایه
√ 

 جناب آقای دکتر سعید عابدینی

 ژوهشمدیر محترم پ

 √ شهردار محترم شهرستان زنجان جناب آقای معصومی 11
 جناب آقای سعید ادیبان

 ریزی و توسعه سرمایه انسانی معاون محترم برنامه

 √ رئیس محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان جناب آقای مهندس فغفوری 12
 نهاوندیجناب آقای حسین 

 سازمان صنعت معدن و تجارت استان

 √ استان جهاد کشاورزیرئیس محترم  کتر جعفریجناب آقای د 13
 جناب آقای پرویز مرادی

 معاون محترم پژوهشی مرکز تحقیقات

 جناب آقای رحمتی 14
مدیر کل محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و 

 گردشگری استان
√ 

 جناب آقای ابوالفضل عالی

 مسئول محترم پژوهشی

 √ و پرورش استانمدیر کل محترم آموزش  جناب آقای تمجیدی 15
 نیا جناب آقای سید محمود سیفی

 ریزی معاون محترم پژوهش و برنامه

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

 سازمان محیط زیست استاننماینده 

 √ استان ایرئیس محترم سازمان فنی و حرفه  جناب آقای مهندس انصاری 17
 جناب آقای جمشید مکی

 ریزی معاون محترم آموزش و پژوهش و برنامه

 √ مدیر کل محترم سازمان ارتباطات و فناوری اطالعات جناب آقای دکتر فرخی 18
 جناب آقای حامد سرائی

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعاتنماینده 

  غایب ه و بودجه استانرییس محترم سازمان برنام جناب آقای دکتر طهماسبی 19

 جناب آقای دکتر شغلی 20
معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و 

 خدمات بهداشتی و درمانی
  غایب

  غایب رئیس محترم دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان جناب آقای دکتر طغرانگار 21

 جناب آقای مهندس شهیدی 22
ری دانشگاه تحصیالت رئیس محترم پارک علم و فناو

 تکمیلی در علوم پایه
  غایب

 جناب آقای دکتر حمیدیان 23
مدیر محترم مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 بهداشتی و درمانی
  غایب

  غایب مدیر محترم مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان منفردجناب آقای دکتر  24

  غایب م مرکز رشد دانشگاه زنجانمدیر محتر جناب آقای دکتر صبا 25

  غایب مدیر کل محترم صدا و سیمای مرکز استان جناب آقای مهندس صفری 26

  غایب رئیس محترم دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی سرکار خانم حیدری  27
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 با آرزوی توفیق الهی

 سید محسن نجفیان 

سرپرست دانشگاه  زنجان و دبیر ستاد استانی 

 وهش و فناوریهفته پژ

 


