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 اعضای محترم کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان:

 رم کارگروهاستاندار و رئیس محت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع ، معاونسرشتنیک فرامرز آقایجناب 

  ریزیبرنامهمدیریت و  ، رییس محترم سازمانجناب آقای شهرام طهماسبی

 اطالعات فناوری و محترم ارتباطات کل ، مدیرفرخی جناب آقای وحید

 ، نماینده محترم معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوررشتچی جناب آقای وحید

 تجارت و معدن، صنعت محترم سازمان ، رئیسفغفوری جناب آقای ناصر

 تجارت استان و معدن، صنعت محترم خانه ، رئیسنباتچیان جناب آقای سجاد

 زیست محیط ، مدیرکل محترم حفاظتمشکینی موسوی جناب آقای سیدرضا

 طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات محترم مرکز ، رئیسطاهری جناب آقای مهدی

 دانشگاهی استان محترم جهاد ، رئیسعباسی جناب آقای مهدی

 پرورش و محترم آموزش کل ، مدیرتمجیدی جناب آقای مرتضی

 سیمای استان و محترم صدا کل ، مدیرصفری جناب آقای مرتضی

 استانداری خانواده و بانوان محترم امور کل ، مدیربلوری سرکار خانم ماهرخ

 ، نماینده محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان محمدیناصر دینجناب آقای 

 زنجان پایه علوم تکمیلی تحصیالت محترم دانشگاه رئیس، بابک کریمیجناب آقای 

 زنجان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم محترم دانشگاه ، رئیسبیگلری جناب آقای علیرضا

 زنجان اسالمی آزاد محترم دانشگاه ، رئیسرجائی جناب آقای یداله

 مواد فراوری سازانبهینه بنیاندانش شرکت مدیره محترم هیأت ، رئیسجناب آقای داود مرادخانی

 آرین نانوساختار بنیاندانش تعاونی محترم شرکت عامل ، مدیرجناب آقای مجید محمدی

 

 با سالم و احترام؛

اد بههه حرههور ایفهه پههنص صههفحهبههر مشههتمل  ،آپفههن تخصصههیکههارگروه  16/5/1396مههور   دومجلسههه بههه پیوسههت، صورت       

 گردد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 ریزی و توسعه استان، رئیس محترم دبیرخانه شورای برنامهجناب آقای سجاد محمدی

  سیدمحسن نجفیان

 دانشگاه زنجان  سرپرست

و دبیر کارگروه تخصصی آموزش، 

 پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان
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شهید شهریاری دانشگاه در محل سالن  9ساعت  16/5/1396شنبه مورخ دوجلسه کارگروه تخصصی آپفن در روز  دومین

 تشکیل گردید. زنجان

 

 :جلسه دستور

های کتواحدهای فناوری و شر رشد مراکز فناوری، و علم هایپارک فعالیت و توسعه مشکالت و موانع بررسی -1

رشناسی پیشنهادات کمیته کا آنها )با توجه به ارتقای و توسعه از حمایت هایبرنامه تدوین و بنیان استاندانش

 (24/3/1396و  16/2/1396جلسات مورخ طی صورت

 1396دستورالعمل اجرای بودجه  21تعیین اعضای کمیته منتخب کارگروه، موضوع بند  -2

 

مایت از آمدگویی به حاضرین، دستور جلسه را قرائت کرده و بر لزوم حضمن خوش)دبیر کارگروه(  نجفیاندر ابتدای جلسه آقای 

د. در ادامه آقای صبا )مسئول تأکید نمودن استان بنیاندانش هایشرکت و فناوری واحدهای رشد مراکز فناوری، و علم هایپارک

ه را ات این کمیتای از مباحث مطرح شده در دو جلسه کمیته کارشناسی کارگروه را ارائه نموده و پیشنهاددبیرخانه کارگروه( خالصه

( ریاستاندا وادهخان و نبانوا امور مدیرکلظرات خویش در این خصوص پرداختند. خانم بلوری )قرائت نمودند و حاضرین به ارائه نقطه ن

بنیان را اعالم نمودند. های دانشهای آموزشی جهت بانوان برای ایجاد شرکتها و کارگاهکل را برای برگزاری دورهنیز آمادگی آن ادره

رخی )مدیرکل عرای کمیته منتخب انتخاب شدند. در ادامه جلسه آقای فدستور جلسه گفتگو شده و ا 2سپس در ارتباط با بند 

پژوهش  %1عتبارات اده از ارتباطات و فناوری اطالعات( در ارتباط با نامه رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه در خصوص امکان استفا

 عه دولت الکترونیک توضیحاتی را ارائهوص توسهای پژوهشی و فناوری در خصجام طرحهای اجرایی استان برای انو فناوری دستگاه

غرب و غرب کشور(، در خصوص پنجمین جشنواره ای نخبگان شهید فهمیده شمالفرمودند. در نهایت آقای فرزاد )رئیس مرکز منطقه

اد منطقه حمایت از ایج های نو و پیشرفته ربع رشیدی تبریز توضیحاتی را ارئه نموده و آمادگی وزارت دفاع را برایالمللی فناوریبین

 ویژه علم و فناوری و ایجاد شهر خالق در استان زنجان اعالم نمودند.

 

 مصوبات:

 بنیاندانش هایرکتش و فناوری واحدهای رشد مراکز فناوری، و علم هایپارک ارتقاء و توسعهموارد زیر برای حمایت از  -1

 ریزی و توسعه استان ارجاع گردند: ها و مقدمات الزم به شورای برنامهتصویب و مقرر گردید پس از انجام بررسیاستان 

 و رشد مراکز ها،پارک از هماهنگ حمایت و هدایت سیاستگذاری، برای استان در متمرکز ساختار یک ایجاد -1-1

 استان بنیاندانش هایشرکت

 استان رشد مراکز و هاپارک در کارگاهی و آزمایشگاهی فراهای توسعه و هازیرساخت ایجاد در مساعدت -2-1

 مراکز در مستقر هایشرکت از حمایت برای استان فناوری و علم پارک اعتبارات از استفاده امکان ساختن میسر -3-1

 مراکز این استقالل و موجود ساختار حفظ با استان رشد

 شکوفایی و نوآوری صندوق تسهیالت از بیشتر مندیبهره برای استان در فناوری و پژوهش صندوق ایجاد -4-1

 شکوفایی و نوآوری صندوق از اعتبارات جذب برای استانی حمایت -5-1

 بنیاندانش هایشرکت ارزیابی کارگروه کارگزار هایشرکت ایجاد -6-1

 کشاورزی بنیاندانش هایشرکت توسعه برایواحدهای فناوری  رشد مراکز در الزم هایزیرساخت و هازمینه ایجاد -7-1

های های دولتی و خصوصی ذیربط برای احصاء نیازها و اولویتایجاد شورای فناوری در استان با حرور بخش -8-1

 برای پیشبرد امور مربوطه های استانی و کشوریفناوری استان و جلب حمایت
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بنیان و های دانشبه شرکت مربوط ها، تسهیالت و استثنائاتنین، دستورالعملهای اجرایی از قواساختن دستگاهآگاه -9-1

 بنیان استانهای دانشبرداری از حداکثر ظرفیت آنها برای توسعه و تقویت شرکتعزم جدی برای بهره

رغم جوان و نوپا بودنشان(، در بنیان )علیهای دانشهای دولتی به توان باالی شرکتارتقاء باور و اعتماد دستگاه -10-1

 خرید کاال و خدمات از ایشان

 لمی و اجرایی استانعبنیان در جلسات مهم های دانشهای شرکتاستفاده از تخصص و توانمندی -11-1

مرحله  در در اتخاذ تدابیر الزم برای افزایش و تسهیل حمایت مالی نهادهای مربوطه از واحدهای فناور نوپا -12-1

 بنیان(رشد و رشد )قبل از اخذ اعتبار دانشپیش

 ها در استاندهندهایجاد شتاباتخاذ تدابیر الزم و حمایت از  -13-1

 رای استفادهبها و مراکز رشد استان اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم برای توسعه فراهای اداری و کارگاهی در پارک -14-1

 بنیانهای دانشواحدهای فناور و شرکت

ور و با فرهنگ تقاءار برای هجامع و محصوالت آنها به استان توانمند بنیاندانش هایشرکت و فناور واحدهای معرفی -15-1

 بنیاناقتصاد دانش زمینه در عمومی

های اجرایی با استفاده از اعتبارات ی دستگاهربنیان در انجام امور پژوهشی و فناوهای دانشاستفاده از شرکت -16-1

 مربوطه

و  گذاران با واحدهای فناورها، صاحبان صنایع و سرمایهتشکیل جلسات تخصصی متعدد با حرور اصناف، اتحادیه -17-1

ها و اتخاذ از توان علمی و اجرایی این شرکتبنیان استان با محوریت استانداری، جهت اطالع های دانششرکت

گذاران برای ورود به ها و همچنین ترغیب سرمایههای این شرکتهای الزم برای استفاده از توانمندیتدابیر و مشوق

 هاتولید و فروش این شرکت

 بنیان برای صادرات محصوالتشان به کشورهای هدفهای دانشایجاد ساختارهای الزم و حمایت از شرکت -18-1

بنیان در سامانه تدارکات الکترونیک های دانشهای شرکتاتخاذ تمهیدات الزم برای استفاده ویژه از توانمندی -19-1

 دولت

رئیس )با آقای مرادخانی  یاستاندار هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع عاونتبا حمایت م 8-1تا  1-1پیگیری بندهای 

)نماینده محترم صدا و سیمای استان( با همکاری  آقای قشمی 15-1پارک علم و فناوری استان( خواهد بود. در ارتباط با بند 

های الزم برای انجام یری( پیگآرین رنانوساختا بنیاندانش تعاونی شرکت محترم عامل مدیرآقای مرادخانی و آقای محمدی )

د. در ها و تأمین اعتبارات الزم را از صدا و سیما و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را انجام خواهند داریزیبرنامه

 ل اجراییریزی و دبیرخانه کارگروه آپفن تدابیر الزم را در قالب دستورالعمن مدیریت و برنامهنیز سازما 16-1ارتباط با بند 

م برای یز تدابیر الزنی استاندار هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابعانجام خواهند داد. معاونت  2قانون الحاق  56ماده 

 سایر موارد را اتخاذ خواهند فرمود.

ید که قرر گردبه شرح زیر تعیین شدند و م 1396 بودجه اجرای دستورالعمل 21 بند موضوع کارگروه، منتخب کمیته اعرای -2

یازهای رسی اولیه نهای واصله(، برطبق روال سال قبل، این کمیته عالوه بر وظیفه مندرج در این بند )بررسی و انتخاب پیشنهاده

 های اجرایی جهت پیشنهاد به کارگروه آپفن را نیز انجام دهند.پژوهشی و فناوری اعالم شده از سوی دستگاه
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آقای  ،گاهیدانش جهاد رئیسهای زنجان، علوم پزشکی و آزاد اسالمی، فناوری دانشگاهاعرای کمیته منتخب: معاونین پژوهش و 

مان ماینده ساز(، نماینده دستگاه اجرایی ذیربط )حسب مورد( و ناطالعات فناوری و ارتباطات مدیرکلدکتر وحید فرخی )

 ریزی استانمدیریت و برنامه

تار از اراضی آن برای هک 30 با توجه به اعالم آمادگی دانشگاه زنجان و موافقت هیأت امنای این دانشگاه برای در اختیار قراردادن -3

ن( با ناوری استالم و فایجاد سایت پارک علم و فناوری استان، مقرر گردید پیگیری الزم از طریق آقای مرادخانی )رئیس پارک ع

 د نیاز صورتها و تأمین منابع اعتباری موری برای اخذ موافقتاستاندار امور اقتصادی و توسعه منابعهماهنگی  حمایت معاونت

 گیرد.

 در و 56رایی ماده دستوالعمل اج ،(اطالعات فناوری عالی شورای مصوبه) الکترونیک دولت توسعه اجرایی ضوابط به عنایت با -4

 نقشه)استان  مطرح هایولویتا از یکی عنوانبه اطالعات فناوری به توجه و همچنین لزومکارگروه  وظایف 27 ماده د بند راستای

 ارائه در غیردولتی بخش گذاریسرمایه و مشارکت دستورالعمل در شده ایجاد ظرفیت و( IT و الکترونیک برق، قطب ایجاد راه

و  امور واگذاری به نسبت اجرایی هایدستگاه که گردید پیشنهاد استان توسعه و ریزیبرنامه شورای به دولت، الکترونیکی خدمات

 .نمایند اقدام بنیاندانش هایشرکت اولویت با خصوصی بخش به الکترونیک خدمات

گیری منطقه ویژه علم و غرب و غرب کشور( پیگیری شکلای نخبگان شهید فهمیده شمالآقای فرزاد )رئیس مرکز منطقه -5

 فناوری در استان زنجان را متقبل شدند.

 دهنماینمحمدی )دین جهت توسعه ارتباطات علمی و فناوری استان با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مقرر گردید آقای -6

ها و نهادهای علمی و فناوری استان با مرکز آموزش و های الزم برای تشکیل جلسه بین دستگاه( هماهنگیاستان در وزارتن ای

 را مبذول نمایند. کشور غرب و غربشمال فهمیده شهید نخبگان ایمنطقه مرکزپژوهش وزارت دفاع و 
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 لیست حضور کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان

 (16/5/1396) دومجلسه 

 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

1 
فرامرز آقای 

 سرشتنیک
هماهنگی امور اقتصادی و معاون 

 استاندار توسعه منابع
     رئیس

2 
سیدمحسن آقای 

 نجفیان
 رئیس دانشگاه زنجان

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    عرو

 آقای وحید فرخی 4
مدیر کل ارتباطات و فناوری 

 اطالعات
     عرو

 رئیس بنیاد نخبگان آقای وحید رشتچی 5
علمی و  تنماینده معاون

 فناوری رئیس جمهور
    

 آقای ناصر فغفوری 6
رئیس سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
     عرو

 آقای سجاد نباتچیان 7
رئیس خانه صنعت، معدن و 

 استان تجارت
     عرو

8 
سیدرضا آقای 

 مشکینیموسوی
 آقای تورج قاسمی    عرو کل حفاظت محیط زیست مدیر

 آقای مهدی طاهری 9
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و 

 منابع طبیعی
     عرو

     عرو استان رئیس جهاد دانشگاهی آقای مهدی عباسی 10

    عرو مدیر کل آموزش و پرورش آقای مرتری تمجیدی 11
آقای محمود 

 نیاسیفی

 آقای علی قشمی    عرو ی استانمدیر کل صدا و سیما آقای مرتری صفری 12

 خانم ماهر  بلوری 13
مدیر کل امور بانوان و خانواده 

 استانداری
     عرو

14 
آقای ناصر 

 محمدیدین
مدیر کل تامین اجتماعی 

 نیروهای مسلح استان

نماینده وزارت دفاع و 

در  پشتیبانی نیروهای مسلح

 استان به انتخاب وزیر
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 لیست حضور کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجانادامه 

 (16/5/1396) دومجلسه 

 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

 کریمی بابک آقای 15
دانشگاه تحصیالت  رئیس

 تکمیلی علوم پایه زنجان

یک نفر از رؤسای دانشگاهها و 

استان به  مؤسسات پژوهشی دولتی

 انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
    

 آقای علیرضا بیگلری 16
رئیس دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی 

 درمانی زنجان

یک نفر از رؤسای دانشگاههای علوم 

استان به انتخاب وزیر  پزشکی دولتی

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
    

 آقای یداله رجائی 17
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 

 زنجان

یک نفر از رؤسای واحدهای استانی 

به انتخاب رئیس  دانشگاه آزاد اسالمی

 دانشگاه آزاد اسالمی
   آقای علی شکوهی 

 آقای داود مرادخانی 18
 مدیره هیأت رئیس نائب

 بنیاندانش شرکت

 مواد فراوری سازانبهینه

تولیدی و خدمات  مدیر ارشد شرکت

با معرفی  بنیانمهندسی و دانش

 استاندار
    

 آقای مجید محمدی 19
 تعاونی شرکت عامل مدیر

 نآری نانوساختار بنیاندانش

تولیدی و خدمات  مدیر ارشد شرکت

با معرفی  بنیانمهندسی و دانش

 استاندار
    

 آقای جالل صبا 20
 مدیر مرکز رشد

 ناوریفواحدهای 

 دانشگاه زنجان

 مسئول دبیرخانه

 کارگروه آپفن
    

21 
خانم نسرین 

 سلمانیان

کارشناس معاونت 

ریزی و نظارت برنامه

 دانشگاه زنجان

 کارشناس دبیرخانه

 کارگروه آپفن
    

 پورآقای علی شفیق 22

 پژوهش و آموزش معاون

 نوسازیریزی، برنامه مرکز

 اطالعات فناوری توسعه و

 استانداری

     میهمان

 اقای محمد فرزاد 23
 ایمنطقه مرکز رئیس

 فهمیده شهید نخبگان

 کشور غرب و غربشمال

     میهمان

 

 


