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  اعضاي محترم کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان زنجان:

 کارگروه استاندار و رئیس محترم منابعتوسعه  و هماهنگی امور اقتصاديمحترم  ، معاونرحیم عصفوريجناب آقاي 

   برنامه و بودجه ، نماینده رئیس محترم سازمانمحمدي جناب آقاي محمود

 اطالعات فناوري و محترم ارتباطات کل مدیر، فرخی جناب آقاي وحید

  ، نماینده محترم معاونت علمی و فناوري رئیس جمهوررشتچی جناب آقاي وحید

 تجارت و معدن، صنعت محترم سازمان ، رئیسفغفوري جناب آقاي ناصر

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

 زیست محیط حفاظتمدیرکل محترم ، مشکینی  موسوي سیدرضاجناب آقاي 

 طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات محترم مرکز ، رئیسطاهري جناب آقاي مهدي

  دانشگاهی استان محترم جهاد ، رئیسعباسی جناب آقاي مهدي

 پرورش و محترم آموزش کل ، مدیرتمجیدي جناب آقاي مرتضی

 سیماي استان و صدامحترم  کل ، مدیرصفري جناب آقاي مرتضی

  استانداري خانواده و بانوان محترم امور کل ، مدیربلوري سرکار خانم ماهرخ

 ، نماینده نماینده محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح در استان جناب آقاي محمد فرزاد

 زنجان پایه علوم تکمیلی تحصیالت محترم دانشگاه رییس، بابک کریمیجناب آقاي 

 زنجان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم محترم دانشگاه ، رئیسبیگلري آقاي علیرضاجناب 

  زنجان اسالمی آزاد محترم دانشگاه ، رئیسرجائی جناب آقاي یداله

 مواد فراوري سازانبهینه بنیاندانش شرکت مدیره محترم هیأت رئیس ، نائبجناب آقاي داود مرادخانی

  آرین نانوساختار بنیاندانش تعاونی شرکتمحترم  عامل مدیر، جناب آقاي مجید محمدي

  

  با سالم و احترام؛

 کو یــصــفحه  پــنجبــر مشــتمل  ،آپفــن تخصصــیکــارگروه  18/12/1395مــورخ  متشــهجلســه صورت ،بــه پیوســت       

 گردد.به حضور ایفاد میاي دو صفحه ضمیمهجدول 

  

  

  

  

  

  

  رونوشت:

  ریزي و توسعه استان، رئیس محترم دبیرخانه شوراي برنامهسجاد محمديجناب آقاي 

  

  

  خلیل جمشیدي 

  رئیس دانشگاه زنجان 

و دبیر کارگروه تخصصی آموزش، 

  پژوهش، فناوري و نوآوري استان زنجان
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شهید در محل سالن  10ساعت  18/12/1395مین جلسه کارگروه تخصصی آپفن در روز شنبه مورخ هشت

  تشکیل گردید. شهریاري دانشگاه زنجان

  

  :جلسه دستور

  استان ناوريف و پژوهشی هاياولویت اول فراخوان به مربوط واصله هايپیشنهاده بررسی روند از گزارش ارائه - 

   دوم فراخوان انجام براي استان فناوري و پژوهشی هاياولویت تعیین - 

 

هاي یشنهادهررسی پضمن خیرمقدم به حاضرین، گزارشی را از روند بدر ابتداي جلسه آقاي صبا (مسئول دبیرخانه کارگروه) 

زحمات صادقانه اعضاي  ارائه نموده و از تالش زیاد واستان  فناوري و پژوهشی هاياولویت )1( فراخوان به مربوط واصله

ناوري اعالم شده بود فاولویت پژوهشی و  33)، 1محترم کمیته منتخب قدردانی نمودند. ایشان اظهار داشتند که در فراخوان (

ل شده و حذف یک پیشنهاده ارسا ن ورزش و جوانان توسط خود این سازمانهاي مربوط به سازماکه پس از حذف اولویت

واصله از طریق سازمان برنامه و  پیشنهاده 65توسط مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی توسط خود این مرکز، تعداد 

دین بند بررسی اولویت در کمیته منتخب بررسی گردیده است. طبق مصوبه اول جلسه پنجم این کمیته، رو 31بودجه براي 

 و هدیگرد رسالا کمیته اعضاي به همکاران و مجري اشتغال محل و نام ذکر بدون هاپیشنهاده فایلکه صورت بوده است 

 از امکان حد تا اعضا صوصخ این در. اندنموده تکمیل را مربوطه ارزیابی فرم پیشنهاده هر براي بررسی، از پس محترم اعضاي

 طی در ااعض نظرات بنديجمع ،هاپیشنهاده زیاد تعداد به توجه بادر نهایت  .اندکرده استفاده نیز مربوطه متخصصین نظرات

اولویت  10براي  .اندپیشنهاده مناسب انتخاب شده 21فته و در نهایت، گر صورت ششم و هفتم کمیته منتخب جلسه دو

تشخیص داده هاي واصله توسط کمیته منتخب مناسب اي دریافت نشده است و یا پیشنهادهباقیمانده نیز یا پیشنهاده

اولویت مجددًا در  8ربط، از این تعداد، هاي اجرایی ذياند. پیشنهاد کمیته این است که با توجه اعتبارات دستگاهنشده

  ) اعالم شوند.2فراخوان (

ها پیشنهاده یت بررسی)، کیفکارگروه رئیس و استاندار منابع توسعه و اقتصادي امور هماهنگی معاوندر ادامه آقاي عصفوري (

 همچنین خاطر ودند.را در حد عالی ارزیابی نموده و از زحمات آقاي صبا و اعضاي محترم کمیته منتخب تشکر و قدردانی نم

راي ثبت بابیر الزم ست تدانشان ساختند که با توجه به مدت کم باقی مانده تا انتهاي سال مالی، براي اخذ نتیجه نهایی، الزم 

ها در اسرع وقت صورت گرفته و به موازات آن اقدامات الزم براي ها با دانشگاهها در سمات و عقد قرارداد دستگاهنهادهپیش

مات و هاي جدید و باقیمانده انجام شود. سپس آقاي جمشیدي (دبیر کارگروه) نیز از زح) براي اولویت2انجام فراخوان (

هاي مربوطه تشکر نمودند. آقاي ها و پیشنهادهی اولویترم کمیته منتخب در بررسهاي صادقانه آقاي صبا و اعضاي محتتالش

اد بند قاً طبق مفه دقیکمحمدي (نماینده سازمان برنامه و بودجه) نیز اظهار داشتند که گویا استان زنجان تنها استانی است 

اده و بررسی د) را انجام 1ب فراخوان (اقدام نموده و با دقت و کیفیت یسیار خو 1395دستورالعمل اجراي بودجه  22

نتخب محترم کمیته هاي این فراخوان را به اتمام رسانده است. بنابراین، از زحمات و اقدامات آقاي صبا و اعضاي مپیشنهاده

عمل آمده در صورتی که هاي بهایشان همچنین اظهار نمودند که طبق بررسی گردد.در این خصوص تقدیر و تشکر می

کرد نهشکل عدم هزیمها کل مبلغ قرارداد را به حساب ایشان واریز نمایند، هاي اجرایی پس از عقد قرارداد با دانشگاهدستگاه

زان پیشرفت بین، با توجه به میماساله و قرارداد فیها طبق روال همهگردد. بدیهی است دانشگاهتا انتهاي سال مالی رفع می

  نمایند. ربط واریز میبالغ را به تدریج در وجه مجریان ذيکار و با مجوز دستگاه مربوطه، م
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 براي) بودجه و هبرنام سازمان طریق از( اجرایی دستگاه 3 توسط شده اعالم جدید فناوري و پژوهشی اولویت 19 نهایت در

  .گرفت قرار نظر تبادل و بحث مورد و مطرح نیز ،)2( فراخوان

     

  مصوبات:

اولویت باقیمانده از  10اولویت از  8ربط، مقرر گردید که هاي اجرایی ذيبا توجه به اعتبارات مشمول دستگاه -1

 ) تکرار و اعالم گردند.2) طبق جدول پیوست، مجدداً در فراخوان (1فراخوان (

 شناسیباستان هايپژوهش« ، اولویت پیشین گردشگري و دستی صنایع فرهنگی، میراثطبق درخواست سازمان  -2

»  مختلف هايکاربري براي زنجان چاقوي مناسب فرم طراحی و کاربردها بررسی« با عنوان »  چهرآباد نمک معدن

 میلیون ریال جایگزین شد. 200با حداکثر اعتبار 

 و تربیتی و تأمینی اقدامات و هازندان کل اداره دارایی، و اقتصادي امور کل اداره فناوري و پژوهشی هاياولویت -3

ه با حداکثر اعتبار اولویت، همرا 9)، با مجموع 2براي اعالم در فراخوان ( 1395در سال شهرسازي  و راه کل اداره

 دول پیوست مورد تصویب قرار گرفت.ها، به شرح جمنظورشده براي هر یک از اولویت

هاي ولویتا رات خود در حوزه با توجه به فرصت کم باقیمانده تا آخر سال مالی جاري، کارگروه آپفن اختیا -4

جراي بودجه ادستورالعمل  22استان را به کمیته منتخب موضوع بند  1395پژوهشی و فناوري فراخوان دوم سال 

 تفویض نمود. 1395

ت انتقال شده اداره کل دامپزشکی استان، با درخواسبا توجه به تصویب پیشنهاده مناسب براي اولویت فراخوان -5

  این دستگاه به واحد ملی موافقت نگردید.  مشمول %1اعتبار 
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  لیست حضور کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان زنجان

  )18/12/1395تم (شجلسه ه

  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

  رحیم عصفوريآقاي   1
هماهنگی امور اقتصادي و معاون 

  استاندار توسعه منابع
         رئیس

  زنجانرئیس دانشگاه   آقاي خلیل جمشیدي  2

نماینده وزیر علوم، تحقیقات 

در استان به انتخاب  و فناوري

  (دبیر) وزیر

       

  آقاي محمود محمدي  3
نظام فنی و اجرایی سازمان مدیر 

  برنامه و بودجه

نماینده عضو (رئیس سازمان 

  برنامه و بودجه استان) 
      

  آقاي وحید فرخی  4
مدیر کل ارتباطات و فناوري 

  اطالعات
         عضو

  رئیس بنیاد نخبگان  آقاي وحید رشتچی  5
نماینده معاونت علمی و 

  فناوري رئیس جمهور
       

  آقاي ناصر فغفوري  6
رئیس سازمان صنعت، معدن و 

  تجارت
  آقاي حسین نهاوندي       عضو

  آقاي سجاد نباتچیان  7
رئیس خانه صنعت، معدن و 

  استان تجارت
        عضو

  سید رضا موسويآقاي   8
اداره کل حفاظت محیط  مدیر کل

  زیست
  آقاي رضا رمضانی      عضو

  آقاي مهدي طاهري  9
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزي و 

  منابع طبیعی
 آقاي پرویز مرادي     عضو

آقاي محمدحسین      عضو  استان رئیس جهاد دانشگاهی  آقاي مهدي عباسی  10

 حسنی

  نیاآقاي محمود سیفی      عضو  مدیر کل آموزش و پرورش  آقاي مرتضی تمجیدي  11

       عضو  ي استانمدیر کل صدا و سیما  آقاي مرتضی صفري  12

  



 

  

  لیست حضور کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان زنجانادامه 

  )18/12/1395( تمشهجلسه 

  خانوادگینام و نام  ردیف

  سمت 

  در دستگاه اجرایی

  یا نهاد خصوصی

  عضو اصلی  سمت

  کارگروهدر 
  حضور

  عدم حضور

با اطالع   نماینده حاضر

قبلی به 

 دبیرخانه

بدون اطالع 

قبلی به 

 دبیرخانه

  خانم ماهرخ بلوري  13
مدیر کل امور بانوان و 

  خانواده استانداري
        عضو

  آقاي محمد فرزاد  14

اي رئیس مرکز منطقه

نخبگان شهید فهمیده 

  شمالغرب کشور

و پشتیبانی نماینده وزارت دفاع 

در استان به انتخاب  نیروهاي مسلح

  وزیر

       

  بابک کریمیآقاي   15

سرپرست دانشگاه 

تحصیالت تکمیلی علوم 

  پایه زنجان

یک نفر از رؤساي دانشگاهها و 

استان به  مؤسسات پژوهشی دولتی

  انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوري

     آقاي حسین فضلی  

  آقاي علیرضا بیگلري  16

رئیس دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی 

  درمانی زنجان

یک نفر از رؤساي دانشگاههاي علوم 

استان به انتخاب وزیر  پزشکی دولتی

  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

     آقاي علیرضا شغلی  

  آقاي یداله رجائی  17
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 

  زنجان

یک نفر از رؤساي واحدهاي استانی 

به انتخاب رئیس  دانشگاه آزاد اسالمی

  دانشگاه آزاد اسالمی

   

 

  آقاي وحید منفرد

18  
  آقاي داود مرادخانی

 مدیره هیأت رئیس نائب

 بنیاندانش شرکت

  مواد فراوري سازانبهینه

تولیدي و خدمات  مدیر ارشد شرکت

با معرفی  بنیانمهندسی و دانش

  استاندار

      

19  
  آقاي مجید محمدي

 تعاونی شرکت عامل مدیر

  نآری نانوساختار بنیاندانش

تولیدي و خدمات  مدیر ارشد شرکت

با معرفی  بنیانمهندسی و دانش

  استاندار

     آقاي سعید قربانی  

20  
  آقاي جالل صبا

  مدیر مرکز رشد

  ناوريفواحدهاي 

  دانشگاه زنجان

  مسئول دبیرخانه

  کارگروه آپفن
       

21  
  خانم نسرین سلمانیان

کارشناس معاونت 

ریزي و نظارت برنامه

  دانشگاه زنجان

  کارشناس دبیرخانه

  کارگروه آپفن
       

  



 

  

  لیست حضور کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان زنجانادامه 

  )18/12/1395( تمهشجلسه 

  خانوادگینام و نام  ردیف

  سمت 

  در دستگاه اجرایی

  یا نهاد خصوصی

  عضو اصلی  سمت

  در کارگروه
  روحض

  عدم حضور

با اطالع   نماینده حاضر

قبلی به 

 دبیرخانه

بدون اطالع 

قبلی به 

 دبیرخانه

  پورآقاي علی شفیق  22

معاون آموزش و پژوهش 

 نوسازي ریزي،برنامهمرکز 

اطالعات  فناوري و

  استانداري

          میهمان

آقاي محمود   23

  علیمحمدي

میراث کارشناس سازمان 

فرهنگی، صنایع دستی و 

  گردشگري

         میهمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ضمیمه 

  )2فراخوان (

  1395زنجان در سال استان هاي اجرایی هاي پژوهشی و فناوري دستگاهاولویت

کد 

دستگاه 

 متقاضی

دستگاه نام 

 متقاضی

کد اولویت 

پژوهشی و 

  فناوري

 پژوهشی و فناورياولویت عنوان 
حداکثر اعتبار 

 (میلیون ریال)

 استانداري 1

 100 شهروندي حقوق اشاعه در نهاد مردم هايسازمان نقش بررسی  2

 100 بررسی علل عدم توسعه بخش خدمات در استان زنجان  5

 100 استان اقتصادي رونق در تولید موانع رفع قانون اجراي تأثیرگذاري میزان بررسی  6

3 
  بهزیستی

 

 120 زنجان شهرستان در آن بر مؤثر عوامل و  ژنتیکی اختالالت  ترینشایع بررسی  1

 80 آن بر مؤثر عوامل تحلیل و تکاملی اختالالت دچار سال 6 زیر کودکان به بخشیتوان خدمات ارائه نظام پاسخگویی وضعیت بررسی  3

 80 زنجان شهرستان در) CBR( جامعه بر مبتنی توانبخشی برنامه اثربخشی و کارآیی بررسی  4

6 

 فرهنگی، میراث

 و  دستی صنایع

 گردشگري

  200  هاي مختلفبررسی کاربردها و طراحی فرم مناسب چاقوي زنجان براي کاربري  1

  55  رانای ملی استاندارد با تولیدي بتون هايویژگی تطابق در زنجان استان آماده بتون واحدهاي در گرفتهصورت هايآزمون نواقص نوع بررسی  1  استاندارد  14

  



  )2ادامه فراخوان ( 

   1395زنجان در سال استان هاي اجرایی هاي پژوهشی و فناوري دستگاهاولویت 

کد 

دستگاه 

  متقاضی

دستگاه نام 

 متقاضی

کد اولویت 

پژوهشی و 

  فناوري

 اولویت پژوهشی و فناوريعنوان 
حداکثر اعتبار 

 (میلیون ریال)

18  

کل امور  اداره

اقتصادي و 

  دارایی

  70  مقاومتی اقتصاد تحقق راستاي در آنها بندياولویت و پذیرآسیب اقتصادي هايبخش شناسایی  1

 70  زنجان استان در درآمدي جدید منابع شناسایی و استان مالیاتی ظرفیت برآورد  2

19  

اداره کل 

 و هازندان

 مینیأت اقدامات

  تربیتی و

  60  مجرمانه هايگرایش الگوي تغییر و نوپدید جرائم شناخت  1

  60  آسیب کاهش راهکارهاي و زندانیان خانواده ساختار بر حبس اثر  2

  60  مواد با مرتبط جرائم از پیشگیري در زندان نظام هايناکارآمدي و کارآمدي  3

20  
اداره کل راه و 

  شهرسازي

  50  منطقه خاص شرایط بر تمرکز با نوین هايفناوري سازيبومی امکان تحلیل  1

2  
 عبارتیبه یا...)  و زیربنایی اناتامک زمین،( امروزي هايمحدودیت به توجه با اسالمی ایرانی معماري هايایده اعتماد قابل میزان بررسی

  روزمره زندگی در اسالمی ایرانی معماري
50  

  50  آن فرهنگی و اجتماعی اجرایی، مسایل زمینه در شناسیآسیب و مهر مسکن ضعف و قوت نقاط بررسی  3

4  
 اجرا، سیستم طراحی، نوع نظر از مردم، سکونت تحویل از پس سال دو حداقل استان، در مهر مسکن یافتهاتمام پروژه چند مقایسه

  آینده هايطرح در آنها جاربت از استفاده براي شهر فرهنگی و اقلیمی شرایط به توجه با پروژه ترینموفق معرفی براي. . .  و تأسیسات
50  

 


