
 

  
   

 
    

  

 ))اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عملسال ((                                            

                                                

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

 استاندار و رئيس محترم كارگروه منابعتوسعه  و هماهنگي امور اقتصاديمحترم  ، معاونرحيم عصفوريجناب آقاي 

   برنامه و بودجه ، نماينده رئيس محترم سازمانمحمدي جناب آقاي محمود

 اطالعات فناوري و محترم ارتباطات كل مدير، فرخي 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 حفاظتمديركل محترم ، مشكيني  موسوي سيدرضاجناب آقاي 

 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 جناب آقاي مرتضي

 سيماي استان و صدامحترم  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، بابك كريميجناب آقاي 

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

  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 شركتمحترم  عامل مدير، جناب آقاي مجيد محمدي

  

  با سالم و احترام؛

ــر مشــتمل  ،آپفــن تخصصــيكــارگروه  11/10/1395مــورخ  مهفــتجلســه صورت ،بــه پيوســت        فايــل و يــك صــفحه  پــنجب

 گردد.به حضور ايفاد مي ضميمه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رونوشت:

  ريزي و توسعه استان، رئيس محترم دبيرخانه شوراي برنامهسجاد محمديجناب آقاي 
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  خليل جمشيدي 

  رئيس دانشگاه زنجان 

آموزش، پژوهش، و دبير كارگروه تخصصي 

  فناوري و نوآوري استان زنجان
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شهيد شهرياري دانشگاه در محل سالن  10ساعت  11/10/1395نبه مورخ شدر روز  آپفنين جلسه كارگروه تخصصي مهفت

  تشكيل گرديد. زنجان

  

  :جلسه دستور

 هاي پژوهشي و فناوري استانتعيين اولويت -

 

هاي ررسي اولويترا در مورد بآقاي جمشيدي (دبير كارگروه) ضمن عرض خيرمقدم به حاضرين در جلسه كلياتي در ابتداي جلسه 

 سپس ارائه نمودند.هاي اجرايي با دانشگاهيان استان در هفته پژوهش و فناوري در ميزگردهاي تخصصي دستگاهپژوهشي و فناوري 

هاي اجرايي و اظهار داشتند كه خوشبختانه در سال جاري استقبال خوبي از سوي دستگاهآقاي صبا (مسئول دبيرخانه كارگروه) 

ها در جلسات هاي پژوهشي و فناوري دستگاهدانشگاهيان استان از برنامه ميزگردهاي تخصصي صورت گرفت. در اين جلسات اولويت

همچنين دانشگاهيان استان صر مورد بحث و تبادل نظر تخصصي قرار گرفت و پيشنهادات اصالحي خوبي ارائه شد. متعدد صبح و ع

ها اعالم شود تا همراه با اولويت ،ها درنظر دارنداولويتهر يك از هاي اجرايي براي پيشنهاد نمودند كه حداكثر اعتباري كه دستگاه

مطرح شد و اعضاي حاضر به ارائه  اصالحي ميزگردهاپيشنهادات كليه در ادامه جلسه شوند. رائه و امتناسب تهيه  صورتبه هاپيشنهاده

  نقطه نظرات خويش پرداختند. 

هستند، در اند داراي اعتبار غيراستاني هاي پژوهش و فناوري خود را اعالم كردههاي اجرايي كه اولويتبا توجه به اينكه برخي از دستگاه

بحث و گفتگو شد. برخي از اعضاي حاضر نيز ها ها و بررسي پيشنهادات واصله مربوط به اين گروه از دستگاهارتباط با فراخوان اولويت

هاي استان، افزايش هاي استاني و غيراستاني موجب تمركز و يكپارچگي اولويتمعتقد بودند كه انجام فراخوان كلي شامل تمام دستگاه

مابين براي رفع مشكالت اجرايي استان ها و مراكز پژوهشي و همچنين ارتقاء فرهنگ همكاري فيها با دانشگاهل بين كليه دستگاهتعام

هاي هاي غيراستاني را نيز دليل ديگري براي لزوم انجام فرخوان اولويتايشان اعتبارات پژوهشي و فناوري باالي دستگاهخواهد شد. 

از آنجاييكه كميته منتخب اختيار قانوني براي بررسي پيشنهادات واصله براي اظهار داشتند كه ا اينحال، بايشان ذكر نمودند. 

جهت بررسي و انتخاب در اختيار  ،بنديآوري و دستهالزم است پيشنهادات واصله پس از جمعها ندارند، دستگاه گروه از هاي ايناولويت

آنجاييكه كميته منتخب  ل آقاي محمدي (نماينده سازمان برنامه و بودجه) اظهار داشت كه ازها قرار گيرند. در مقابخود اين دستگاه

هاي واصله را نپذيرفته ها هيچيك از پيشنهادهها را انجام نخواهد داد، اگر برخي از اين دستگاههاي اين دستگاهبررسي و انتخاب اولويت

هاي بنابراين بهتر است اولويتضوع موجب دلسردي پيشنهاددهندگان خواهد شد. و قراردادي براي انجام آنها منعقد نكنند، اين مو

موافقين انجام فراخوان نيز بيان داشتند كه ارائه توضيحات كامل در اجرايي فراخوان نشوند.  هايدستگاه پژوهشي و فناوري اين گروه از

  جلوگيري كند. اين مشكل تواند از بروزارتباط با اين موضوع همراه با فراخوان مي

  

  

  

  

  



 

  مصوبات:

اجرايي  دستگاه 17 در دو بخش الف) اولويت، 70با مجموع  1395در سال  زنجانهاي پژوهشي و فناوري استان اولويت -1

همراه با  ،اولويت 37با مجموع غيراستاني داراي اعتبار هاي اجرايي دستگاه 6و ب)  اولويت 33با مجموع  داراي اعتبار استاني

 ول پيوست مورد تصويب قرار گرفت.ابه شرح جد، هااز اولويت اعتبار منظورشده براي هر يكحداكثر 

هاي داراي اعتبار هاي اجرايي در دو بخش الف) دستگاهدستگاهكليه هاي پژوهشي و فناوري مقرر گرديد فراخوان اولويت -2

ارائه كثر اعتبار منظورشده براي هر يك و همچنين حداهاي اجرايي داراي اعتبار غيراستاني، همراه با استاني و ب) دستگاه

هريك از اين دو گروه، توسط سازمان برنامه و بودجه هاي واصله براي پيشنهاهتوضيحات كامل از چگونگي بررسي و انتخاب 

يار هاي گروه الف در اختبندي شده و در مورد دستگاههاي واصله توسط اين سازمان دستهكليه پيشنهادهصورت گيرد. 

دبيرخانه در  اين با هماهنگي 1395دستورالعمل اجراي بودجه  22طبق بند  تا دبيرخانه كارگروه آپفن قرار خواهد گرفت

ها پس از هاي گروه ب، پيشنهادههاي دستگاهولي در مورد اولويتقرار گيرند.  أييدو تانتخاب ، مورد بررسيكميته منتخب 

 د گرفت ونقرارداد در اختيار دستگاه اجرايي مربوطه قرار خواه بررسي، انتخاب و عقدسازمان جهت اين بندي توسط دسته

 ند داشت.هنخوا هاخصوص بررسي و انتخاب اين گروه از پيشنهادهمسئوليتي در آپفن و كميته منتخب كارگروه سازمان، 

هاي پژوهشي هاي متعدد نيازاتبات و پيگيريرغم مكدستگاه اجرايي كه داراي اعتبار استاني هستند، علي 8ا توجه به اينكه ب -3

عمل يك مكاتبه ديگر نيز با ايشان به ،اند. مقرر گرديد سازمان برنامه و بودجه ضمن تذكرو فناوري خويش را اعالم ننموده

م قرار در روند اقدامات الز 2هاي مصوب مربوطه طي فراخوان مرحله آورد تا در صورت اعالم نيازها توسط ايشان، اولويت

اين بديهي است در صورت عدم اعالم نيازهاي پژوهشي و فناوري، كليه عواقب مربوطه به عهده ايشان خواهد بود.  گيرند.

 و اقتصـادي امور كل اداره، خيريه امور و اوقاف كل اداره، تربيتي و مينيتأ اقدامات و هازندان كل ادارهها عبارتند از: دستگاه

 و حمل و راهداري كل اداره، شهرسازي و راه كل اداره، خون انتقال كل اداره، اسالمي تبليغات سازمان هنري حوزه، دارايي

 .روستايي فاضالب و آب شركتو  ايجاده نقل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

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

  )11/10/1395( هفتمجلسه 

  خانوادگينامنام و   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

  دانشگاه زنجان رئيس  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

  توسعه و آينده نگري

نماينده عضو (رئيس سازمان 

  استان)  برنامه و بودجه

 

� 

     

  آقاي وحيد فرخي  4
مدير كل ارتباطات و فناوري 

  اطالعات
       �  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

  رضا موسويسيد آقاي   8
اداره كل حفاظت محيط  مدير كل

  زيست
  آقاي ناصر جعفري      � عضو

  آقاي مهدي طاهري  9
رئيس مركز تحقيقات كشاورزي و 

  منابع طبيعي
 آقاي مجيد خياوي �     عضو

 �     عضو  استان رئيس جهاد دانشگاهي  آقاي مهدي عباسي  10
 

  آقاي صالح نجفي      � عضو  مدير كل آموزش و پرورش  آقاي مرتضي تمجيدي  11

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

  



 

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

  )11/10/1395( هفتمجلسه 

  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
        � عضو

  آقاي محمد فرزاد  14

اي رئيس مركز منطقه

نخبگان شهيد فهميده 

  شمالغرب كشور

پشتيباني نماينده وزارت دفاع و 

در استان به انتخاب  نيروهاي مسلح

  وزير

    �    

  بابك كريميآقاي   15

سرپرست دانشگاه 

تحصيالت 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

  آقاي علي شكوهي      �

  آقاي يداله رجائي  17
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي 

  زنجان

يك نفر از رؤساي واحدهاي استاني 

به انتخاب رئيس  آزاد اسالمي دانشگاه

  دانشگاه آزاد اسالمي

    

 

� 
  

18  
  آقاي داود مرادخاني

 مديره هيأت رئيس نائب

 بنياندانش شركت

  مواد فراوري سازانبهينه

توليدي و خدمات  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

  آقاي سعيد قرباني      �

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 

  )11/10/1395( هفتمجلسه 

  خانوادگينام و نام  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

  محمد مرادي  22

 ريزي،برنامه مركز معاون

 فناوري و نوسازي

  استانداري اطالعات

        � ميهمان

  خانم ربابه محمدخاني  23

كارشناس شوراي 

و توسعه  ريزيبرنامه

  استان

        � ميهمان

 


