
 

  
   

 
    

  

 ))اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عملسال ((                                            

                                                

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

 استاندار و رئيس محترم كارگروه توسعه منابع و محترم هماهنگي امور اقتصادي ، معاونجناب آقاي رحيم عصفوري

   برنامه و بودجه ، 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

  مح ، رئيسعباسي جناب آقاي مهدي

  دانشگاهي استان ترم جهاد

 پرورش و محترم آموزش كل ، مديرتمجيدي اي مرتضيجناب آق

 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 رييس، جناب 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؛

ــت، صورت        ــه پيوس ــه ب ــجلس ــورخ م شش ــارگروه  13/9/1395م ــيك ــن تخصص ــفحه  ،آپف ــار ص ــر چه ــتمل ب مش

 گردد.حضور ميتقديم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  رونوشت:

  ريزي و توسعه استان، رئيس محترم دبيرخانه شوراي برنامهجناب آقاي سجاد محمدي
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  خليل جمشيدي 

  زنجانرييس دانشگاه  

  و دبير كارگروه تخصصي آموزش،

  پژوهش، فناوري و نوآوري استان زنجان
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شهيد شهرياري دانشگاه در محل سالن  10ساعت  13/9/1395نبه مورخ شدر روز  آپفنين جلسه كارگروه تخصصي مشش

  تشكيل گرديد. زنجان

  

  :جلسه دستور

 هاي پژوهشي و فناوري استاناولويتتعيين  -

 

آقاي عصفوري (رييس كارگروه) هفته پژوهش و فناوري استاني را تبريك گفته و از زحمات دبيرخانه ستاد استاني و در ابتداي جلسه 

هاي اجرايي ذيربط تشكر نمودند. سپس آقاي جمشيدي (دبير كارگروه) ضمن عرض خيرمقدم به حاضرين در ها و دستگاهدانشگاه

تشكيل و ي پژوهشي و فناوري ارسال شده از سازمان برنامه و بودجه استان پرداخته هاجلسه به ارائه كلياتي از روند بررسي اولويت

جلسه پنجم كارگروه) را با صدور ابالغ اعضا به اطالع حاضرين  (مصوب 1395دستورالعمل اجراي بودجه  22بند ه بند  كميته منتخب

هاي پژوهشي و فناوري استان در گي بررسي و انتخاب اولويترساندند. در ادامه آقاي صبا (مسئول دبيرخانه كارگروه) به توضيح چگون

ها را بررسي طور مستقل اولويتگونه بوده است كه هر يك از اعضاي كميته منتخب بهكميته منتخب پرداختند. روند بررسي بدين

وري دانشگاه زنجان) و آقاي شغلي اند. البته آقاي جليلوند (معاون پژوهش و فنانموده و نظرات خويش را به دبيرخانه اعالم داشته

اعضاي نظرات تخصصي ها از (معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان) در بررسي اولويت

ده است. بندي شواصله در جلسه كميته منتخب بررسي و جمع تدر نهايت نظرا اند.ها نيز بهره بردهاين دانشگاهر هيأت علمي ذيربط د

ها را با توجه به پيشنهادات كميته منتخب آغاز نموده و در هر يك از موارد اعضاي جلسه به پس از اين توضيح، جلسه بررسي اولويت

  اظهارنظر پرداختند.

  

  مصوبات:

مطرح و مقرر شد در هفته پژوهش و فناوري در هاي پژوهشي و فناوري استان اولويتپيشنهاد كميته منتخب در ارتباط با  -1

مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه در جلسه آتي كارگروه مطرح نيز هاي اجرايي با دانشگاهيان استان جلسات ميزگرد دستگا

 .شود

تخصيص بودجه  اي با سازمان برنامه و بودجه كشور انجام داده و لزوماستان خواسته شد كه مكاتبهسازمان برنامه و بودجه  از -2

 نظام بررسي" و "استاني فناوري و علم آمايش سند روزرسانيبه و تدوين" انجام برخي از وظايف كارگروه از جمله: براي

 متذكر شوند.را  "آن اصالح براي پيشنهادات ارائه و استان موجود نوآوري

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  زنجانليست حضور كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان 

  )13/09/1395( ششمجلسه 

  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

  رحيم عصفوريآقاي   1
هماهنگي امور اقتصادي و معاون 

  استاندار توسعه منابع
        �  رئيس

  يس دانشگاه زنجانرئ  آقاي خليل جمشيدي  2

نماينده وزير علوم، تحقيقات 

در استان به انتخاب  و فناوري

  (دبير) وزير

�       

  آقاي محمود محمدي  3
هاي مدير مركز آموزش و پژوهش

  نگريتوسعه و آينده

  عضونماينده 

برنامه و (رئيس سازمان 

  استان) بودجه

�      

  آقاي وحيد فرخي  4
مدير كل ارتباطات و فناوري 

  اطالعات
  آقاي پوريا غالمي     �  عضو

  رئيس بنياد نخبگان  آقاي وحيد رشتچي  5
نماينده معاونت علمي و 

  فناوري رئيس جمهور
    �    

  آقاي ناصر فغفوري  6
رئيس سازمان صنعت، معدن و 

  تجارت
  آقاي حسين نهاوندي      �  عضو

  آقاي سجاد نباتچيان  7
رئيس خانه صنعت، معدن و 

  استان تجارت
        � عضو

  سيد رضا موسويآقاي   8
سرپرست اداره كل حفاظت محيط 

  زيست
  آقاي تورج قاسمي      � عضو

  آقاي مهدي طاهري  9
رئيس مركز تحقيقات كشاورزي و 

  منابع طبيعي
      � عضو

 پرويز مراديآقاي 

      � عضو  استان رئيس جهاد دانشگاهي  آقاي مهدي عباسي  10
 

      � عضو  مدير كل آموزش و پرورش  آقاي مرتضي تمجيدي  11
آقاي سيد محمود 

  نياسيفي

   �     عضو  ي استانمدير كل صدا و سيما  آقاي مرتضي صفري  12



 

  

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

  )13/09/1395( ششمجلسه 

  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
  خانم زهرا عليمحمدي      � عضو

  فرزادآقاي محمد   14

اي رئيس مركز منطقه

نخبگان شهيد فهميده 

  شمالغرب كشور

نماينده وزارت دفاع و پشتيباني 

در استان به انتخاب  نيروهاي مسلح

  وزير

    �    

  بابك كريميآقاي   15
دانشگاه تحصيالت  رئيس

  تكميلي علوم پايه زنجان

يك نفر از رؤساي دانشگاهها و 

استان به  مؤسسات پژوهشي دولتي

  انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فناوري

  پورآقاي سعيد عابدين      �

  آقاي عليرضا بيگلري  16

رئيس دانشگاه علوم 

پزشكي و خدمات بهداشتي 

  درماني زنجان

يك نفر از رؤساي دانشگاههاي علوم 

استان به انتخاب وزير  پزشكي دولتي

  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

    �    

  يداله رجائيآقاي   17
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي 

  زنجان

يك نفر از رؤساي واحدهاي استاني 

به انتخاب رئيس  دانشگاه آزاد اسالمي

  دانشگاه آزاد اسالمي

  آقاي احمد نقيلو      �

18  
  آقاي داود مرادخاني

 مديره هيأت رئيس نائب

 بنياندانش شركت

  مواد فراوري سازانبهينه

ت و خدماتوليدي  مدير ارشد شركت

با معرفي  بنيانمهندسي و دانش

  استاندار

    �    

19  
  آقاي مجيد محمدي

 تعاوني شركت عامل مدير

  نآري نانوساختار بنياندانش

توليدي و خدمات  مدير ارشد شركت

با معرفي  بنيانمهندسي و دانش

  استاندار

�        

20  
  آقاي جالل صبا

  مدير مركز رشد

  ناوريفواحدهاي 

  دانشگاه زنجان

  مسئول دبيرخانه

  كارگروه آپفن
�        

21  
  خانم نسرين سلمانيان

كارشناس معاونت 

ريزي و نظارت برنامه

  دانشگاه زنجان

  كارشناس دبيرخانه

  كارگروه آپفن
�        

  



 

  

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

  )13/09/1395( ششمجلسه 

  خانوادگينامنام و   رديف

  سمت 

  در دستگاه اجرايي

  يا نهاد خصوصي

  عضو اصلي  سمت

  در كارگروه
  روحض

  عدم حضور

با اطالع   نماينده حاضر

قبلي به 

 دبيرخانه

بدون اطالع 

قبلي به 

 دبيرخانه

  آقاي محمد مرادي  22
معاون دفتر منابع انساني 

  استانداري
       � ميهمان

  آقاي اكبر محمدي  23
پژوهش سازمان  كارشناس

  برنامه و بودجه
       � ميهمان

  آقاي غفور حميدي  24
معاون اقتصادي امور 

  اقتصادي و دارائي
       � ميهمان

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 


