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  1جلسه صورت

  استان زنجان نوآوري کمیته کارشناسی کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوري و

  

 10ساعت  25/1/1395در روز چهارشنبه   )آپفن(نوآوري  و فناوري، پژوهش، آموزشاولین جلسه کمیته کارشناسی کارگروه تخصصی 

  در محل سالن شهید شهریاري دانشگاه زنجان تشکیل گردید.

  :جلسه دستور

  )تهیه شده توسط دبیرخانه کارگروه( 1395 سال در کارگروه عملیاتی برنامه بررسی پیشنهادیه  -1

  1395 سال در کمیته و کارگروه جلسات بنديزمان پیشنهاد برنامه  -2

 امور رشناسانهکا ساماندهی حاضرین، به آمدگوییخوش ضمن) زنجان دانشگاه فناوري و پژوهش محترم معاون( جلیلوند آقاي ابتدا،

 کارشناسی مباحث اهمیت اینرو از و دانسته ضروري کشور و منطقه نیازهاي رفع براي دراستان را نوآوري و فناوري پژوهشی، آموزشی،

  .دادند قرار تأکید مورد استان توسعه و ریزيبرنامه شوراي و آپفن کارگروه به پیشنهاد ارائه جهت را کمیته این در

 در تدریج به شده مطرح مباحث گردید مقرر ند کهپرداخت پیشنهاداتی و اطالعات ارائه و مشکالت برخی ذکر به حاضرین ادامه، در

  :رسید تصویب به کارگروه به پیشنهاد جهت زیر موارد و شده کار دستور وارد جلسه سپس. گیرند قرار کمیته کار دستور

 دراستان ریزي و توسعه) و نوآوري (ذیل شوراي برنامه فناوري پژوهش، آموزش، تخصصی کارگروه عملیاتی نویس برنامهپیش -1

، مورد بحث و بررسی قرار توسط دبیرخانه کارگروه تهیه شده بودتخصصی که با توجه به وظایف مصوب کارگروه  1395 سال

ا پیشنهادات و مقرر گردید اعض گرفته و با اعمال اصالحاتی، به شرح ضمیمه جهت پیشنهاد به کارگروه به تصویب رسید

 خویش را در ارتباط با ستون ماقبل آخر (نتیجه و اثربخشی انجام فعالیت/اقدام اجرایی) به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

هاي زوج جلسات کمیته هرماهه و جلسات کارگروه در ماه 1395سال  با توجه به برنامه عملیاتی مذکور پیشنهاد شد در -2

 تشکیل گردد.

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان زنجانکمیته کارشناسی غیاب  حضور ولیست 

  )25/1/1395جلسه اول (

  خانوادگینام و نام  ردیف

  سمت 

  در دستگاه اجرایی

  خصوصی نهادیا 

  عضو اصلی سمت

  در کارگروه
  حاضر

  غایب

با اطالع   نماینده حاضر

قبلی به 

 دبیرخانه

بدون اطالع 

قبلی به 

 دبیرخانه

  رئیس دانشگاه زنجان  آقاي خلیل جمشیدي  1
دبیر (نماینده وزیر علوم، 

  )در استان تحقیقات و فناوري
      

آقاي ابوالفضل 

  جلیلوند

2      
رئیس (معاون توسعه مدیریت 

  و منابع انسانی استانداري)
       

  آقاي محمود محمدي  3
هاي مدیر مرکز آموزش و پژوهش

  نگريآیندهتوسعه و 

عضو (رئیس سازمان مدیریت 

  ریزي استان)و برنامه
       

4  
 آقاي پوریا غالمی

  
عضو (مدیر کل ارتباطات و 

  فناوري اطالعات)
        

5  
 آقاي محمد مرادي

  
نماینده معاونت علمی و 

  فناوري رئیس جمهور
        

6  
 رجبیخانم میترا ژاله

  
عضو (رئیس سازمان صنعت، 

  معدن و تجارت)
        

  رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت  آقاي سجاد نباتچیان  7
عضو (رئیس خانه صنعت، 

 )استان معدن و تجارت
        

    آقاي رضا رمضانی  8
عضو (سرپرست اداره کل 

 حفاظت محیط زیست)
        

  آقاي مهدي طاهري  9
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزي و 

  منابع طبیعی

عضو (رئیس مرکز تحقیقات 

 منابع طبیعی)کشاورزي و 
      

 آقاي مجید خیاوي

  رئیس جهاد دانشگاهی  آقاي مهدي عباسی  10
 عضو (رئیس جهاد دانشگاهی

 )استان
       آقاي محمدحسین

 حسنی

11  
  ح نجفیالآقاي ص

رئیس اداره فناوري اطالعات و 

  ارتباطات اداره کل آموزش و پرورش

عضو (مدیر کل آموزش و 

 پرورش)
        

12  
 آقاي علی قشمی

  مدیر پژوهش صدا و سیما
ي عضو (مدیر کل صدا و سیما

 )استان
       

  



 

  کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان زنجانکمیته کارشناسی غیاب  لیست حضور وادامه 

  )1395جلسه دوم ( / /

  خانوادگینام و نام  ردیف

  سمت 

  در دستگاه اجرایی

  یا نهاد خصوصی

  عضو اصلی  سمت

  کارگروهدر 
  حاضر

  غایب

با اطالع   نماینده حاضر

قبلی به 

 دبیرخانه

بدون اطالع 

قبلی به 

 دبیرخانه

13  
 خانم زهرا علیمحمدي

کارشناس دفتر امور بانوان و 

  خانواده استانداري

عضو (مدیر کل امور بانوان و 

 خانواده استانداري)
        

14  
 آقاي اصغر طاهري

  عضو هیأت علمی

  زنجاندانشگاه 

نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی 

  در استان نیروهاي مسلح
        

آقاي حمیدرضا   15

 فردخالصیمحمدي

سرپرست دانشگاه تحصیالت 

  تکمیلی علوم پایه زنجان

یک نفر از رؤساي دانشگاهها و 

  استان مؤسسات پژوهشی دولتی
        

16  
 آقاي عباسعلی نوریان

  
یک نفر از رؤساي دانشگاههاي 

   استان علوم پزشکی دولتی
        

17  
 آقاي احمد نقیلو

فناوري دانشگاه  معاون پژوهش و

  آزاد اسالمی زنجان

یک نفر از رؤساي واحدهاي 

  استانی دانشگاه آزاد اسالمی
        

18  
 

  
تولیدي و  مدیر ارشد شرکت

  بنیانخدمات مهندسی و دانش
        

19  
  

  
تولیدي و  مدیر ارشد شرکت

  بنیانو دانش خدمات مهندسی
        

20  
  آقاي جالل صبا

  مدیر مرکز رشد

  دانشگاه زنجان واحدهاي فناوري

  مسئول دبیرخانه

  کارگروه آپفن
        

21  
  آقاي خلیل قاسمی

         میهمان  

  
  

           

  
  

          

  
  

          

  



 

  ضمیمه

  1395ریزي و توسعه استان زنجان) در سال آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري (ذیل شوراي برنامهبرنامه عملیاتی کارگروه تخصصی پیشنهادیه 

  ترتیب کارگروه و شورا گفته خواهد شد.که در این جدول به

  ردیف

عنوان وظایف 

مندرج در 

  نامهآیین

  متولی انجام فعالیت  ها/اقدامات اجراییعنوان فعالیت

زمان بندي اجراي 

ها/اقدامات فعالیت

اجرایی در سال 

1395  

 1395وضعیت اجرا در سال 

  (درصد)

نتیجه و 

اثربخشی انجام 

فعالیت/اقدام 

  اجرایی

  مالحظات
وضعیت در 

  ابتداي دوره

وضعیت در 

  انتهاي دوره

1  

تدوین و 

روزرسانی سند به

آمایش علم و 

  فناوري استانی

    و فناوري استانی پیشینبررسی و  اصالح ساختار سند آمایش علم 

  یبرمبناي شرح خدمات ابالغ (که تدوین شده ولی تصویب نشده است)

  اردیبهشت تا تیر مجري طرح

0  100      

      100  0  نوآوري در استان و فناوري پژوهش، تبیین وضع موجود آموزش،

      100  0  نوآوري در استان و فناوري پژوهش، تعیین وضع مطلوب آموزش،

      100  0  تدوین مجموعه نهایی سند آمایش علم و فناوري استانی

  کارگروه  علم و فناوري استانی أیید سند آمایشبررسی و ت

  مرداد و شهریور

0  100      

      100  0  شورا   بررسی و تصویب سند آمایش علم و فناوري استانی

ها، مؤسسات دانشگاهعلم و فناوري استانی به کلیه سند آمایش  ابالغ

هاي خصوصی اجرایی و بخش هايآموزشی، پژوهشی و فناوري، دستگاه

  استانذیربط 

      100  0  کارگروهدبیرخانه 

2  

ریزي در برنامه

جهت استقرار و 

اصالح نظام 

نوآوري منطقه در 

  استان

ارك پها، مؤسسات پژوهشی، مراکز رشد و بررسی رابطه نعاملی دانشگاه

در  با مراکز صنعتی، کشاورزي و خدماتی و نقش هر یک علم و فناوري

اي د برهاي جدید و ارائه پیشنهاخلق، انتقال، اصالح و انتشار فناوري

  تعاملی آنها در قالب نظام نوآوري استان روابط يارتقا

      100  0  اردیبهشت تا تیر  مجري طرح

، یپژوهشها و مؤسسات اعالم نتایج بررسی به کلیه دانشگاهبررسی و 

  هاي خصوصی ذیربطهاي اجرایی دولتی و بخشدستگاه
      100  0  مرداد و شهریور  کارگروه

 رخانهدبی ارائه پیشنهاد جهت استقرار و اصالح نظام نوآوري در استان به

  کارگروه

ها و مؤسسات پژوهشی، دانشگاه

هاي اجرایی دولتی و دستگاه

  هاي خصوصی ذیربطبخش

      100  0  مهر

      100  0  آبان  کارگروه  بندي پیشنهادات واصله و تدوین نظام نوآوري استانجمع

      100  0  آذر  شورا  بررسی و تصویب نظام نوآوري استان



 

3  

هاي تدوین برنامه

مدت، کوتاه

مدت و میان

مدت آموزش، بلند

پژوهش، فناوري 

و نوآوري استان 

بر اساس سند 

  آمایش مصوب

  آموزشی )95(سال  مدتکوتاههاي پیشنهاد برنامه
ها و مراکز آموزشی دانشگاه

  استان 

  خرداد و تیر

0  100      

 پژوهشی  )95(سال  مدتهاي کوتاهپیشنهاد برنامه
ها و مراکز پژوهشی دانشگاه

  استان 
0  100      

ها، مراکز رشد، پارك دانشگاه فناوري  )95(سال  مدتهاي کوتاهپیشنهاد برنامه

و بنیاد نخبگان  ،فناوريعلم و 

  استان جهاد دانشگاهی 

0  100      

      100  0  نوآوري )95(سال  مدتهاي کوتاهپیشنهاد برنامه

  مدت آموزشیمدت و بلندهاي میانپیشنهاد برنامه
ها و مراکز آموزشی دانشگاه

  استان 

  مهر

0  100      

 مدت پژوهشیمدت و بلندهاي میانپیشنهاد برنامه
ها و مراکز پژوهشی دانشگاه

  استان 
0  100      

ها، مراکز رشد، پارك دانشگاه مدت فناوريمدت و بلندهاي میانپیشنهاد برنامه

و بنیاد نخبگان  ،علم و فناوري

  استان جهاد دانشگاهی 

0  100      

      100  0 مدت نوآوريمدت و بلندهاي میانپیشنهاد برنامه

آموزشی، پژوهشی،  مدتهاي کوتاهبرنامهپیشنهادات واصله بررسی 

  فناوري و نوآوري

  کارگروه

      100  0  شهریور

مدت و مدت، میانهاي کوتاهو تدوین برنامهپیشنهادات واصله بررسی 

 ، فناوري و نوآوري استان بر اساس سندی، پژوهشیمدت آموزشبلند

  آمایش مصوب

      100  0  آبان

مدت آموزش، مدت و بلندمدت، میانهاي کوتاهتصویب برنامهبررسی و 

  پژوهش، فناوري و نوآوري استان بر اساس سند آمایش مصوب
      100  0  آذر  شورا



 

4  

هاي تعیین اولویت

تحقیقاتی و 

فناوري استان بر 

مبناي شناسایی 

ها و نیازها، توانایی

  هاي استانیمزیت

در  ي تحقیقاتی و فناوريهااولویتهاي فنی تعیین تشکیل رسمی کمیته

بره خبا صدور ابالغ براي کارشناسان هاي اجرایی استان کلیه دستگاه

ی، خانه کشاورز، اتاق بازرگان، بخش خصوصی (خانه صنعت، هادستگاه

 عضايو ا . . .) و هاهاي مهندسی، سمن، نظامشاورزيکصنایع، معادن و 

ان استي و نخبگان علمی و فناوری مراکز تحقیقات ،هاهیأت علمی دانشگاه

  )کارگروه (با معرفی دبیرخانه

      100  0  اردیبهشت هاي اجرایی استاندستگاه

  دستگاه تدوین نیازهاي
تعیین فنی هاي کمیته

ي تحقیقاتی و هااولویت

هاي دستگاهفناوري در 

 اجرایی استان

  تا مرداد خرداد

0  100      

ا اط بهاي تحقیقاتی و فناوري استان در ارتبها و مزیتتدوین توانایی

  دستگاه
0  100      

رسمی به  عالمو ا دستگاههاي تحقیقاتی و فناوري تعیین اولویت

  دبیرخانه کارگروه
0  100      

اه همر هاي تحقیقاتی و فناوري فرادستگاهی و کالن استانتعیین اولویت

  ناستا ها و مراکز پژوهشیدانشگاهبا تعیین مأموریت انجام آنها توسط 
  کارگروه

      100  0  تیر

هاي اولویتمجموعه نهایی و تدوین هاي واصله لیست بنديجمع

  تحقیقاتی و فناوري استان
      100  0  شهریور

هاي و مأموریتهاي تحقیقاتی و فناوري استان اولویت صویببررسی و ت

  استان ها و مراکز پژوهشیدانشگاهکالن 
  شورا 

  مهر

0  100      

مراکز ، هاهاي تحقیقاتی و فناوري مصوب به دانشگاهاعالم اولویت

  هاي کالن مصوبوبنیاد نخبگان استان همراه با مأموریت پژوهشی
      100  0  دبیرخانه کارگروه

ي با هاي پژوهشی و فناورتعاملی میان بخشو فرایند پیشنهاد ساختار 

  ا هاي تولیدي و خدماتی دولتی و خصوصی براي رفع نیازهاي آنهبخش
  کارگروه

  آبان

0  100      

 هاي پژوهشی وتعاملی میان بخشو فرایند بررسی و تصویب ساختار 

دولتی و خصوصی براي رفع هاي تولیدي و خدماتی فناوري با بخش

  نیازهاي آنها

      100  0  شورا 

 ووري هاي پژوهشی و فنابخشابالغ ساختار و فرایند تعاملی مصوب  به 

  ذیربط  هاي تولیدي و خدماتی دولتی و خصوصیبخش
      100  0  دبیرخانه کارگروه

رسانی، تبلیغات و تشکیل میزگردهاي تخصصی براي تبیین اطالع

ی تعاملو فرایند ساختار و همچنین هاي تحقیقاتی و فناوري اولویت

هاي تولیدي و هاي پژوهشی و فناوري با بخشمیان بخشمصوب 

  خدماتی دولتی و خصوصی استان

  کارگروه

  آذر

(هفته پژوهش و 

  فناوري)

0  100      



 

5  

نحوه نظارت بر 

هاي فعالیت

و  علمی، فناورانه

نوآورانه استان در 

چارچوب مصوبات 

شوراي علوم، 

تحقیقات و 

  فناوري

ها، ههاي آموزشی، پژوهشی، فناوري و نوآوري دانشگاتطبیق فعالیت

هاي اجرایی و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوري، دستگاه

مدت و مدت، میانهاي کوتاهبرنامه باهاي خصوصی ذیربط بخش

هاي احتمالی و ارائه سی عدم تطابقشنا، آسیبمدت مصوببلند

  شورا و  کارگروهگزارش یه 

 دبیرخانه کارگروه

  از دیماه

0  100      

ها و هاي پژوهشی، فناوري و نوآوري دانشگاهتطبیق فعالیت

هاي تحقیقاتی و فناوري اولویت بامؤسسات پژوهشی و فناوري 

هاي احتمالی و ارائه شناسی عدم تطابق، آسیباستان مصوب

   شوراو  کارگروهگزارش یه 

      100  0 دبیرخانه کارگروه

 از سوي ساختار و فرایند تعاملی مصوبنظارت بر رعایت 

هاي تولیدي و خدماتی دولتی بخش وهاي پژوهشی و فناوري بخش

هاي احتمالی و ارائه گزارش شناسی عدم تطابق، آسیبو خصوصی

    و شورا کارگروهبه 

      100  0 دبیرخانه کارگروه

هاي پیشنهاد نحوه برخورد با موارد احتمالی عدم تطابق فعالیت

ها و ها و اولویتآموزشی، پژوهشی، فناوري و نوآوري با برنامه

  صوبمفرایند تعاملی همچنین موارد عدم رعایت احتمالی ساختار و 

      100  0  کارگروه

بررسی و تصویب نحوه برخورد با موارد احتمالی عدم تطابق 

ها و هاي آموزشی، پژوهشی، فناوري و نوآوري با برنامهفعالیت

یند ها و همچنین موارد عدم رعایت احتمالی ساختار و فرااولویت

  تعاملی مصوب

      100  0  شورا



 

6  

هاي تدوین برنامه

حمایت از توسعه 

و ارتقاي مراکز 

هاي رشد، پارك

علم و فناوري و 

هاي شهرك

فناوري و 

هاي شرکت

بنیان در دانش

  استان

سعه و موانع و مشکالت فعالیت و تواعالم وضعیت موجود و مطلوب 

بنیان استان هاي دانشمراکز رشد، پارك علم و فناوري و شرکت

 ها و نیازهاي حمایتی از سوي مراجعهمراه با اعالم درخواست

  به دبیرخانه کارگروهذیربط استانی و کشوري، 

 ،مراکز رشد، پارك علم و فناوري

، جهاد دانشگاهی و بنیاد نخبگان

 استانبنیان هاي دانششرکت

      100  0  دو خردا اردیبهشت

و هاي حمایت استان و تدوین برنامهبندي گزارشات واصله جمع

 توسعه و مجموعه راهکارهاي جلب حمایت مراجع ذیربط کشوري از

 بنیانهاي دانشعلم و فناوري و شرکت مراکز رشد، پارك يارتقا

  استان

  کارگروه

  و مرداد تیر

0  100      

 و مجموعه راهکارهاي استانهاي حمایت بررسی و تصویب برنامه

د، از توسعه و ارتقاي مراکز رش جلب حمایت مراجع ذیربط کشوري

  استان بنیانهاي دانشعلم و فناوري و شرکت پارك

      100  0    شورا

7  

تدوین 

سازوکارهاي 

همسویی بین 

اهداف و 

هاي سیاست

استانی در زمینه 

آموزش، پژوهش، 

فناوري و نوآوري 

با اهداف و 

  هاي ملیسیاست

راي ارتباط مستمر با معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري و شو

ز اروزسازي مستمر اطالعات عالی علوم، تحقیقات و فناوري و به

  در طول کل سال دبیرخانه کارگروه  هاي ملیاهداف و سیاست

0  100      

هاي استانی با اهداف و اهداف و سیاست و تطبیقرصد مستمر 

  و شوراگزارش به کارگروه ارائه هاي ملی و سیاست
0  100      

هاي استانی بر پیشنهاد اصالح و تنظیم مجدد اهداف و سیاست

  هاي ملی (در صورت نیاز)مبناي اهداف و سیاست
 کارگروه

  حسب نیاز

0  100      

هاي مبناي اهداف و سیاستهاي استانی بر اهداف و سیاستاصالح 

  ملی (در صورت نیاز)
      100  0    شورا
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