
 

 

  



شهید شهریاری دانشگاه در سالن  10ساعت  23/08/1397نبه مورخ شچهاردر روز  آپفنجلسه کارگروه تخصصی  نیسوم

 تشکیل گردید. زنجان

 

 :جلسه دستور

های تخصصی استان )پیشنهاد کمیته منتخب( و های پژوهشی و فناوری انتخاب شده کارگروهبررسی اولویت -

 ریزی و توسعه های نهایی جهت ارائه به شورای برنامهتعیین اولویت

 

فناوری استان ارائه  گزارشی از نحوه ارزیابی مسائل نیازمند پژوهش یا توسعه کارگروه( خانهدبیرمسئول ) صباآقای  در ابتدای جلسه

عنوان مسئله  120ریزی استان، در کل نمودند. ایشان اظهار داشتند که پیرو استعالم صورت گرفته توسط سازمان مدیریت و برنامه

، اشتغال -2، پایدار توسعه و زیست محیط  آمار، سرزمین، آمایش -1) تخصصی کارگروه 11 توسط فناوری توسعه یا پژوهش نیازمند

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث -6، غذایی امنیت و ایمنی سالمت، -5، شهرسازی و زیربنایی امور -4، عشایری و روستایی توسعه -3

و  مدیریت توسعه -10، فرهنگی و اجتماعی امور -9، خانواده و بانوان -8، خدمات و کاال کیفیت ارتقاء و استانداردسازی -7، گردشگری

اولویت اول  2، نخستسازمان واصل شده بود. در مرحله  آن( و اداره کل هواشناسی استان به نوآوری و فناوری پژوهش، آموزش، -11

با توجه به اصالحات انجام شده و ادغام که، طوریبهشدند.  گزینشعالوه اولویت سوم )به انتخاب اعضای کمیته( ها بهاعالمی کارگروه

های کارگروه ساعته با حضور مسئولین دبیرخانه 3جلسه  7عنوان انتخاب شدند که طی  29رحله برخی عناوین، در انتهای این م

های اجرایی مربوطه( مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و توسط اعضای کمیته منتخب تخصصی و هیأت همراهشان )از دستگاه

خصصی آپفن، از استاندار محترم، معاونین محترم استاندار و کارگروه ت 15/08/97امتیازدهی شدند. عالوه بر این، پیرو مصوبه مورخ 

گانه مزبور را ارزیابی و امتیازدهی نمایند. در نهایت،  29ریزی نیز درخواست گردید که عناوین رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه

ریزی( مالک رئیس سازمان مدیریت و برنامه معاون استاندار + 3عضو کمیته منتخب +  10ارزیاب محترم ) 14میانگین امتیازات واصله 

فناوری  ی وهای پژوهشعنوان اولویتبه ،ترتیب زیربه دارای بیشترین امتیاز ارزیابی،مسئله اول  12و بندی مسائل قرار گرفت اولویت

 تصویب شدند:توسط کمیته منتخب جهت پیشنهاد به کارگروه آپفن  1397استان زنجان در سال 

 استان آب منابع بهینه و جامع مدیریت -1

 کشاورزی در آب مصرف وریبهره ارتقاء -2

 کشاورزی محصوالت و اراضی در سم و کود بقایای -3

 (هوا و خاک و آب) پایه منابع آلودگی -4

 سالم زندگی سبک و سالمت سواد -5

 استان در غذایی و کشاورزی تبدیلی صنایع پایین سهم و فروشیخام -6

 استان نوآوری و فناوری پژوهش، آموزش، علمی شبکه ایجاد -7

 استان در گردشگری توسعه -8

 استان خدمات بخش در اشتغال و کارآفرینی بومزیست نگاشت -9

 (منتخب محصوالت برای) استان هایظرفیت با متناسب کشاورزی عرضه هایزنجیره ایجاد -10

 زنان کارآفرینی و کاروکسب هایچالش -11

 استان بنیاندانش هایشرکت و فناوری واحدهای رشد مراکز فناوری، و علم هایپارک توسعه  -12



صوص نظرات خویش در خسرشت )رئیس کارگروه(، آقای نجفیان )دبیر کارگروه( و اعضای حاضر به ارائه نقطه آقای نیک، سپس

 هابانک سودده، هایشرکت اعتبارات همچنین و ملی اعتبارات اخذ تعداد عناوین انتخابی پرداختند. همچنین بر لزوم پیگیری برای

جهت میسر نمودن اقدامات جامع در مورد  (1397 بودجه قانون 9 تبصره ط بند طبق) دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات و

 د.گردیهای پژوهشی و فناوری استان تأکید اولویت

که منجر  1396کارگروه آپفن در سال دبیرخانه محترم کاران اندردر ادامه جلسه، از زحمات اعضای محترم کمیته منتخب و دست

های برتر برای انجام آنها شده بود، با تقدیم لوح تقدیر آقای و انتخاب پیشنهادهآن سال های پژوهشی و فناوری به احصاء اولویت

طهماسبی دکتر ( و آقای کارگروه رئیس و استاندار منابع توسعه و اقتصادی امور هماهنگی محترم معاونسرشت )نیکدکتر 

ریزی و توسعه استان( قدردانی گردید. این افراد عبارت بودند از: و دبیر شورای برنامه ریزیبرنامه و مدیریت سازمان محترم رییس)

وقت  محترم رئیس) عباسی مهدی مهندس آقای -2، (اطالعات فناوری و ارتباطات محترم کل مدیر) فرخی وحید دکتر آقای -1

 شغلی علیرضا دکتر آقای -4، (زنجان دانشگاه فناوری و پژوهش محترم معاون) جلیلوند ابوالفضل دکتر آقای -3 ی(،دانشگاه جهاد

 معاون) نقیلو احمد دکتر آقای -5، (زنجان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه فناوری و تحقیقات محترم معاون)

 فناوری و پژوهشوقت  محترم معاون) محمدی علی دکتر آقای -6(، زنجان اسالمی آزاد دانشگاه فناوری و پژوهشوقت  محترم

و  نگریآینده و توسعه هایپژوهش و آموزش مرکز محترم مدیر) حسنی شهال مهندس خانم -7، (زنجان اسالمی آزاد دانشگاه

 خانم -9آپفن(،  تخصصی کارگروه دبیرخانه محترم مسئول) صبا جالل دکتر قایآ -8(، ریزیبرنامه و مدیریت سازماننماینده 

 امور محترم کارشناس) موسوی لیال سیده خانم -10و  (آپفن تخصصی کارگروه دبیرخانه محترم کارشناس) سلمانیان نسرین

 (آپفن تخصصی کارگروه دبیرخانه دفتری

 

 :اتمصوب

عنوان به ،ترتیب زیربهدارای بیشترین امتیاز ارزیابی، مسئله اول  پنجبا توجه به محدودیت منابع اعتبارات پژوهشی و فناوری استان، -1

قرار تصویب مورد ریزی و توسعه شورای برنامهجهت پیشنهاد به  «1397استان زنجان در سال فناوری  پژوهشی وهای اولویت»

 :گرفتند

 استان آب منابع بهینه و جامع مدیریت -1

 کشاورزی در آب مصرف وریبهره ارتقاء -2

 کشاورزی محصوالت و اراضی در سم و کود بقایای -3

 (هوا و خاک و آب) پایه منابع آلودگی -4

 سالم زندگی سبک و سالمت سواد -5

اقدامات جامع در این موارد، مقرر گردید های پژوهشی و فناوری فوق و لزوم انجام نظر به اهمیت و دامنه گسترده اولویت -2

طبق ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت )های سودده، بانکهای الزم برای اخذ اعتبارات ملی و همچنین اعتبارات شرکتپیگیری

 ( نیز صورت گیرد.   1397قانون بودجه  9بند ط تبصره 

 

 



 فناوری و نوآوری استان زنجانلیست حضور کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، 

 (23/08/1397) سومجلسه  

 خانوادگینام و نام ردیف

 سمت 

 در دستگاه اجرایی

 یا نهاد خصوصی

 روحض سمت در کارگروه

 عدم حضور

با اطالع  نماینده حاضر

قبلی به 

 دبیرخانه

بدون اطالع 

قبلی به 

 دبیرخانه

 سرشتفرامرز نیکآقای  1
هماهنگی امور اقتصادی و معاون 

 استاندار توسعه منابع
     رئیس

 دانشگاه زنجان رئیس سیدمحسن نجفیانآقای  2

نماینده وزیر علوم، تحقیقات 

در استان به انتخاب  و فناوری

 )دبیر( وزیر

    

 آقای شهرام طهماسبی 3
رئیس سازمان مدیریت و 

 ریزی استانبرنامه
 خانم شهال حسنی    عضو

 آقای وحید فرخی 4
مدیرکل ارتباطات و فناوری 

 اطالعات
     عضو

 رئیس بنیاد نخبگان عباس ربیعیآقای  5
علمی و  تنماینده معاون

 فناوری رئیس جمهور
    

     عضو رئیس پارک علم و فناوری استان آقای داوود مرادخانی 6

 آقای ناصر فغفوری 7
رئیس سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
 عضو

 
   

 آقای سجاد نباتچیان 8
رئیس خانه صنعت، معدن و 

 استان تجارت
     عضو

 آقای عابس لطفی    عضو کل حفاظت محیط زیستمدیر آبساالن حسینآقای  9

 پرویز مرادیآقای  10
مرکز تحقیقات سرپرست 

 منابع طبیعی کشاورزی و
     عضو

     عضو استان جهاد دانشگاهی سرپرست جعفری کامرانآقای  11

 آقای فرید باباخانی    عضو مدیرکل آموزش و پرورش مریم رشتچی خانم 12

     عضو مدیرکل صدا و سیمای استان لطیفی آقای سیدمحسن 13

 خانم ماهرخ بلوری 14
مدیرکل امور بانوان و خانواده 

 استانداری
     عضو

 



 تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجانلیست حضور کارگروه ادامه 

 (23/08/1397)جلسه سوم  

 خانوادگینام و نام ردیف

 سمت 

 در دستگاه اجرایی

 یا نهاد خصوصی

 عضو اصلی  سمت

 در کارگروه
 حضور

 عدم حضور

با اطالع  نماینده حاضر

قبلی به 

 دبیرخانه

بدون اطالع 

قبلی به 

 دبیرخانه

 محمدیآقای ناصر دین 15
مدیرکل تأمین اجتماعی 

 نیروهای مسلح استان

نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی 

در استان به انتخاب  نیروهای مسلح

 وزیر

   آقای محمدعلی سامی 

 کریمی بابک آقای 16
دانشگاه تحصیالت  رئیس

 تکمیلی علوم پایه زنجان

یک نفر از رؤسای دانشگاهها و 

استان به  پژوهشی دولتیمؤسسات 

 انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

    نهندیارعزآقای رشید 

 پرویز قزلباشآقای  17

دانشگاه علوم  رئیس

پزشکی و خدمات 

 بهداشتی درمانی زنجان

یک نفر از رؤسای دانشگاههای علوم 

استان به انتخاب وزیر  پزشکی دولتی

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

   داآقای مازیار پی 

 رجائی الهآقای ید 18
رئیس دانشگاه آزاد 

 اسالمی زنجان

یک نفر از رؤسای واحدهای استانی 

دانشگاه آزاد اسالمی به انتخاب رئیس 

 دانشگاه آزاد اسالمی

    

 اصلآقای صمد یوسفی 19

 کارآفرینان کانون رئیس

 شرکت عامل مدیر و

 زنجان نور کابل و سیم

تولیدی و خدمات  مدیر ارشد شرکت

با معرفی  بنیانمهندسی و دانش

 استاندار

    

 آقای مجید محمدی 20

 شرکت عامل مدیر

 بنیاندانش تعاونی

 آرین نانوساختار

تولیدی و خدمات  مدیر ارشد شرکت

با معرفی  بنیانمهندسی و دانش

 استاندار

    

 اله ایمانیآقای ولی 21

 دفتر مدیرکل

 و نوسازی ریزی،برنامه

 استانداری اداری تحول

 میهمان
    

 پورآقای علی شفیق 22

 پژوهش و آموزش معاون

 ریزی،برنامه دفتر

 اداری تحول و نوسازی

 استانداری 

     میهمان

 آقای جالل صبا 23

 مدیر مرکز رشد

 ناوریفواحدهای 

 دانشگاه زنجان

 مسئول دبیرخانه

 کارگروه آپفن
    

 خانم اکرم نجفلو 24

کارشناس مرکز رشد 

واحدهای فناوری 

 دانشگاه زنجان

 کارشناس دبیرخانه

 کارگروه آپفن
    

 خانم فاطمه حیدری 25

کارشناس مرکز رشد 

واحدهای فناوری 

 دانشگاه زنجان

 کارشناس دبیرخانه

     کارگروه آپفن

 


