
 

 

  

  

   
 

    

  

  

 ))اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عملسال ((                                              

                                                

 

رررر. . . . د د د د ////13560135601356013560  

28282828////4444////1395139513951395 
 

  :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

  ريزي  برنامه و مديريت ، 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

  دانشگاهي استان محترم جهاد ، رئيسعباسي جناب آقاي مهدي

 پرورش و محترم آموزش كل ، مديرتمجيدي ناب آقاي مرتضيج

 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 ، سرپرستفرد خالصي محمدي جناب آقاي حميدرضا

 زنجان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم محترم دانشگاه ، رئيسبيگلري جناب آقاي عليرضا

  زنجان اسالمي آزاد محترم دانشگاه ، رئيسرجائي جناب آقاي يداله

 مواد فراوري سازان بهينه بنيان دانش شركت مديره محترم هيأت رئيس ، نائبجناب آقاي داود مرادخاني

  آرين نانوساختار بنيان دانش تعاوني محترم شركت عامل ، مديرجناب آقاي مجيد محمدي

  


	م و ا���ام؛ ��  

برگــزار شــد، مشــتمل بــر  22/04/1395آپفــن كــه در مــورخ  تخصصــيجلســه ســوم كــارگروه  بــه پيوســت، صــورت       

 .گردد چهار صفحه به حضور ايفاد مي

 

  

  

  

  

  

  
  :رونوشت

  يزير ، سرپرست محترم سازمان مديريت و برنامهجناب آقاي حميد نباتچيان

  خليل جمشيدي 

  زنجانرييس دانشگاه  

  پژوهش، و دبير كارگروه تخصصي آموزش،

  فناوري و نوآوري استان زنجان
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در محل سالن شهيد شهرياري دانشگاه  10ساعت  22/04/1395نبه مورخ ش سهدر روز  آپفنومين جلسه كارگروه تخصصي س

  .زنجان تشكيل گرديد

  :جلسه دستور

تعيين شرح خدمات، گروه مجريان و اعتبار : جلسه دوم كارگروه تخصصي آپفن صورت 2ادامه بحث و تبادل نظر در مورد بند  -1

بررسي نظام نوآوري موجود استان و ارائه "و  "تدوين سند آمايش علم و فناوري استان"دو طرح موردنياز براي اجراي 

 رگروهدر راستاي وظايف كا "پيشنهادات براي اصالح آن

كه از اين پس با عنوان جشنواره ملي فناوري (تعيين دبيرخانه و چگونگي برگزاري ششمين جشنواره ملي علم تا عمل  -2

 در استان) شود كار ايراني برگزار مي و كسب -ايراني

  

اقتصادي و انتصاب آقاي دكتر عصفوري را به معاونت هماهنگي امور  حاضرين، به آمدگويي خوش ضمن جمشيدي آقاي ابتدا،

ه و از زحمات آقاي عليپور در مدت تصدي اين توسعه منابع استانداري و به تبع آن رياست كارگروه تخصصي آپفن تبريك گفت

  :سپس بحث و تبادل نظر در خصوص دستور جلسه انجام و موارد زير به تصويب رسيد. مسئوليت تشكر نمودند

  :مصوبات

تصويب در راستاي انجام وظيفه اول كارگروه و برنامه عملياتي آن،  "تانتدوين سند آمايش علم و فناوري اس"طرح  -1

 .دشواستان ارسال  ريزي و توسعه شوراي برنامهبه تنظيم و  الزمعتبار انامه درخواست تخصيص  گرديدمقرر  وشده 

همچنين مقرر شد پس از تصويب اعتبار طرح در اين شورا، شرح خدمات طرح با همكاري مجريان ذيصالح در گروه 

 .كارشناسي و كارگروه تدوين گردد

و كارگروه  دومدر راستاي انجام وظيفه  "بررسي نظام نوآوري موجود استان و ارائه پيشنهادات براي اصالح آن  "طرح  -2

تنظيم و به شوراي  الزمتخصيص اعتبار نامه درخواست  رد تصويب قرار گرفته و مقرر شدموبرنامه عملياتي آن، 

همچنين مقرر گرديد پس از تصويب اعتبار طرح در اين شورا، شرح خدمات  .شود ريزي و توسعه استان ارسال برنامه

 .طرح با همكاري مجريان ذيصالح در گروه كارشناسي و كارگروه تدوين شود

كه از اين پس با عنوان (ششمين جشنواره ملي علم تا عمل استاني عنوان دبيرخانه  د اسالمي استان بهدانشگاه آزا -3

هاي الزم  ريزي تعيين و مقرر گرديد اقدامات و برنامه )شود كار ايراني برگزار مي و كسب -جشنواره ملي فناوري ايراني

سازمان مديريت و  نگري آينده و توسعه هاي پژوهش و آموزش مركز و ها خانه با همكاري دانشگاهتوسط اين دبير

 .انجام گيرداستان ريزي  برنامه

، ضوابط 1395ريزي ضمن اعالم ابالغ اعتبارات استان در سال  آقاي محمدي نماينده محترم سازمان مديريت و برنامه -4

دستگاه هاي اجرايي موضوع  كرد اعتبارات پژوهشي و فناوري مصوب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري براي هزينه

طبق فرايند مصوب مربوط، مقرر گرديد در اولين جلسه گروه كارشناسي . را تبيين نمودند) 2(قانون الحاق  56ماده 

هاي اجرايي مورد بررسي قرار گرفته  هاي تحقيقاتي و فناوري در دستگاه هاي فني تعيين اولويت چگونگي تشكيل كميته

  .و استاني تدوين گردد ي دستگاهيها حصاء و اعالم اولويتابراي و الگوي مناسب و يكساني 

  

  



 

  غياب كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان زنجان ليست حضور و

  )22/04/1395(جلسه سوم 

  خانوادگي نام و نام  رديف

  سمت 

  در دستگاه اجرايي

  يا نهاد خصوصي

  حاضر  در كارگروه سمت

  غايب

با اطالع   نماينده حاضر

قبلي به 

 دبيرخانه

بدون اطالع 

قبلي به 

 دبيرخانه

  رحيم عصفوريآقاي   1
هماهنگي امور اقتصادي و معاون 

  استاندار توسعه منابع
        �  رئيس

  رئيس دانشگاه زنجان  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

  نگري توسعه و آينده

  عضونماينده 

رئيس سازمان مديريت و (

  )ريزي استان برنامه

�      

  آقاي وحيد فرخي  4
مدير كل ارتباطات و فناوري 

  اطالعات
       �  عضو

  رئيس بنياد نخبگان  آقاي وحيد رشتچي  5
علمي و  تنماينده معاون

  فناوري رئيس جمهور
  �      

  آقاي ناصر فغفوري  6
رئيس سازمان صنعت، معدن و 

  تجارت
      �  عضو

ميترا خانم 

  رجبي ژاله

  آقاي سجاد نباتچيان  7
 رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت

  استان
    �     عضو

  رضا رمضانيآقاي       � عضو  كل حفاظت محيط زيست مدير  سيدرضا موسويآقاي   8

  مهدي طاهريآقاي   9
رئيس مركز تحقيقات كشاورزي و 

  منابع طبيعي
      � عضو

 

  �     عضو  استان رئيس جهاد دانشگاهي  آقاي مهدي عباسي  10
 

      �   عضو  مدير كل آموزش و پرورش  آقاي مرتضي تمجيدي  11

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

  



 

  تخصصي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان زنجانغياب كارگروه  ليست حضور وادامه 

  )22/04/1395(جلسه سوم 

  خانوادگي نام و نام  رديف

  سمت 

  در دستگاه اجرايي

  يا نهاد خصوصي

  عضو اصلي  سمت

  در كارگروه
  حاضر

  غايب

با اطالع   نماينده حاضر

قبلي به 

 دبيرخانه

بدون اطالع 

قبلي به 

 دبيرخانه

  بلوريخانم ماهرخ   13
مدير كل امور بانوان و 

  خانواده استانداري
  زهرا عليمحمديخانم       � عضو

  آقاي محمد فرزاد  14

اي  رئيس مركز منطقه

نخبگان شهيد فهميده 

  شمالغرب كشور

نماينده وزارت دفاع و پشتيباني 

در استان به انتخاب  نيروهاي مسلح

  وزير

  �      

15  
آقاي حميدرضا 

  فرد محمدي خالصي

دانشگاه سرپرست 

تحصيالت تكميلي علوم 

  پايه زنجان

يك نفر از رؤساي دانشگاهها و 

استان به  مؤسسات پژوهشي دولتي

  انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فناوري

  پور سعيد عابدينآقاي       �

  آقاي عليرضا بيگلري  16

رئيس دانشگاه علوم 

پزشكي و خدمات بهداشتي 

  درماني زنجان

دانشگاههاي علوم يك نفر از رؤساي 

استان به انتخاب وزير  پزشكي دولتي

  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

�      
محمدمسعود آقاي 

  وكيلي

  آقاي يداله رجائي  17
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي 

  زنجان

يك نفر از رؤساي واحدهاي استاني 

به انتخاب رئيس  دانشگاه آزاد اسالمي

  دانشگاه آزاد اسالمي

  نقيلواحمد آقاي       �

18  
  آقاي داود مرادخاني

 مديره هيأت رئيس نائب

 بنيان دانش شركت

  مواد فراوري سازان بهينه

توليدي و خدمات   مدير ارشد شركت

با معرفي  بنيان مهندسي و دانش

  استاندار

    �    

19  
  آقاي مجيد محمدي

 تعاوني شركت عامل مدير

  آرين نانوساختار بنيان دانش

و خدمات توليدي   مدير ارشد شركت

با معرفي  بنيان مهندسي 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
�        

  

  



 

  غياب كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان زنجان ليست حضور وادامه 

  )22/04/1395(جلسه سوم 

  خانوادگي نام و نام  رديف

  سمت 

  در دستگاه اجرايي

  يا نهاد خصوصي

  عضو اصلي  سمت

  در كارگروه
  حاضر

  غايب

با اطالع   نماينده حاضر

قبلي به 

 دبيرخانه

بدون اطالع 

قبلي به 

 دبيرخانه

  آقاي محمد مرادي  22
معاون دفتر منابع انساني 

  استانداري
        �  ميهمان

23  
  آقاي خليل قاسملو

هاي توسعه و  رئيس گروه پژوهش

سازمان مديريت و  نگري آينده

  ريزي برنامه

        �  ميهمان

  خانم الهام رستمي  24
كارشناس سازمان مديريت و 

  ريزي برنامه
        � ميهمان

  قاي پرويز مراديآ  25
معاون پژوهشي مركز تحقيقات 

  كشاورزي و منابع طبيعي
        � ميهمان
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