
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

گان ما، نسبت هب آینده احساس مسئولیت کنند؛ اهی ما، پیشرفت واقعی این است هک جوان نخب
ای را تصوری کنند و مجسم کنند و احساس کنند ربای خودشان دیدگاه تعریف کنند؛ ربای کشور آینده

 و این احساس را اظهار کنند.

گاه اههک  زمان آن رسیده است ،رد حال حارض   بیشتر هب سمت توسعه کیفی پیش ، روند توسعه دانش
اسالمی رد تولید  رچاهک اقتدار نظام جمهوری ؛منجر هب تولید فناوری رد کشور شود ، ربود و رد نهایت

 .فناوری است

 زندگی بهتر رشايط ايجاد و کشور توسعه و رشد رد علمی توانمند رفد و ربرت استعداد بودن تأثيرگذار
 ملی رثوت يا قدرت هب نهایت، رد ربرت،  استعداد ارگ و است کلیدی واژه يک رمدم، ربای
گاه شود، تبديل  .است آدمه بوجود نخبه آن



 

 
 

 صفحه 29 ن در سالت اهم فعالیتهای بنیاد نخبگان استان زنجافهرس

 1 29در سال های بنیاد نخبگان استان زنجان  اهم فعالیتعناوین  

 2 برتر استعدادهای و نخبگان مخترعین، حوزه

 3 فرهنگی حوزه

 4و 3 رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان مشترک جلسات و ها نشست

 5و 4 اختراعات سازی تجاری و بنیان دانش حوزه

 5 ها و همایش  نمایشگاه جشنواره، در فعال شرکت و حضور

 6و 5 اداری امور حوزه

 7و 6 مالی امور حوزه

 7 عمومی روابط حوزه

 7 نخبگان ملی بنیاد مسئولین با زنجان استان نخبگان بنیاد رئیس جلسات و ها نشست

 8 شهاب طرح حوزه

 8 ها ها و رسانه نخبگان استان با خبرگزاری بنیاد کارشناسان و رئیس مصاحبه

 3 1332 سال در زنجان استان برتر استعدادهای و مخترعین نخبگان، به شده ارائه تسهیالت

 

 صفحه زنجان  فهرست مشروح عملکرد بنیاد نخبگان استان

 10 های علمی و فرهنگی برنامهعناوین  

 11 برنامه کوهنوردی به مناسبت بزرگداشت هفته معلم و روز کارگر 

 11 آموزشی نماز  کارگاه 

 12 کارگاه آموزشی ثبت الکترونیکی اختراع 

 13 ها و کارشناسان با رسانهمصاحبه رئیس  

 14 برنامه کوهنوردی به مناسبت هفته دفاع مقدس 

 14 صنعت المللی بین نمایشگاه سیزدهمین از استان مخترعین از تعدادی بازدید 

 16و 15 برتر استعدادهای و نخبگان، مخترعین ویژه طارم شهرستان فرهنگی - علمی اردوی برگزاری 

 16 کارآفرینی سازمانیکارگاه آموزشی  

 16 کارگاه آموزشی مبانی کارآفرینی 

 17 ()ع حضور رئیس و کارکنان بنیاد نخبگان استان در مراسم سوگواری ابا عبدهلل الحسین 

 17 انسان امروز نیاز، ادبیات آموزشی کارگاه 



 

 
 

 صفحه زنجان فهرست مشروح عملکرد بنیاد نخبگان استان

 13و 18 پژوهش هفته مناسبت به استان نخبگان بنیاد برتر پژوهشگران از نفر سه از تجلیل 

 18 ویکند آپ استارت معرفی 

 13 دانش دولتی یك درجه نشان اخذ برای علوم فرهنگستان طرف از زنجانی نخبه انتخاب 

 20و 13 پردازی و اختراع کارگاه آموزشی ایده 

 21 های برتر نخبگان و استعدادکارگاه آموزشی مسائل حقوقی مخترعین،  

 23و 22 کارگاه آموزشی نحوه ثبت اختراع و جستجوی اسناد اختراع 

 24و 23 پردازی و اختراع )با رویکرد آموزش الکترونیك( کارگاه آموزشی ایده 

 24 "دبیرستان مقطع آموزان  دانش ویژه اختراع و پردازی ایده" آموزشی کارگاه 

 25 "نحوه ثبت اختراع و جستجوی اسناد اختراع"همکاری بنیاد نخبگان استان در برگزاری کارگاه آموزشی  

 26 سازی اختراعات بنیان و تجاری حوزه دانشهای  عناوین برنامه 

 27 گذاران سازی میان مخترعین استان و سرمایه انعقاد قرارداد تجاری 

 28 مخترع زنجانی در بنیاد ملی نخبگانطرح  سازی تجاری قرارداد انعقاد 

 30و 23و 28 بنیان دانش های بازدید رئیس بنیاد نخبگان استان از شرکت 

 31و 30 عمل تا علم ملی نمایشگاه و جشنواره چهارمین در حضور برای بنیان دانش طرح 24 داوری 

 31 عمل تا علم ملی نمایشگاه و جشنواره چهارمین در پویان بهینه بنیان دانش تعاونی شرکت شدن برگزیده 

 32 استان بنیان دانش های شرکت و( ع) رضا امام مهر صندوق نمایندگان، زنجان نخبگان بنیاد رئیس مشترک جلسه 

 33 استان زنجان نخبگان بنیاد رئیس با استان بنیان دانش های شرکت نمایندگان جلسه 

 34و 33 بنیان دانش های شرکت نمایندگان و زنجان استان نخبگان بنیاد رئیس، زنجان استانداری انسانی منابع مدیریت توسعه معاون جلسه 

 35 ها ها و نمایشگاه جشنوارهدر حوزه زنجان عملکرد بنیاد نخبگان استان عناوین  

 36 آفرینی شیخ بهایی به مخترع زنجانی اهدای تندیس زرین نهمین جشنواره ملی فن 

 37 از غرفه بنیاد نخبگان استان در نمایشگاه اوقات فراغت زنجان بازدید استاندار 

 33و 38و 37 اکبر)ع( انتخاب جوانان برتر استان در جشنواره استانی حضرت علی 

 33 ای اختراعات شمالغرب کشور )کوهساران( جلسه هماهنگی سومین جشنواره منطقه 

 

 

 



 

 

 

 صفحه فهرست مشروح عملکرد بنیاد نخبگان استان زنجان

 40 جلسه هماهنگی چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل 

 41و 40 ای اختراعات شمالغرب کشور )کوهساران( مشارکت در برگزاری سومین جشنواره منطقه 

 42و 41 ای شمالغرب کشور )کوهساران( برگزیدگان استان زنجان در بخش داوری سومین جشنواره منطقه 

 43 ای شمالغرب کشور )کوهساران( سازی سومین جشنواره منطقه زنجانی در بخش تجاریبرگزیده شدن مخترع  

 43 جوانان ازدواج موضوع با آسمانی پیوند نمایشگاه در زنجان استان نخبگان بنیاد حضور 

 45و 44 اسالمی انقالب فجر شکوفایی و نوآوری جشنواره ششمین سازی بخش تجاری در استان مخترعین حضور 

 
 استان برتر استعدادهای و نخبگان به رسانی اطالع و زنجان استان نخبگان بنیاد سایت در ها نمایشگاه/ ها جشنواره نام ثبت  آگهی درج

 پیامك ارسال طریق از
45 

  ها ها و همایش نشستعناوین  

 47 در مجلس شورای اسالمی اندیشی مخترعین، نخبگان و استعدادهای برتر استان با نمایندگان زنجان و طارم نشست هم 

 48 جلسه ستاد اجرایی طرح شهاب 

 48 آموختگان مرکز استعدادهای درخشان در دانشگاه زنجان همکاری بنیاد نخبگان استان در برگزاری همایش دانش 

 43 اعطای جایزه ملی عالمه طباطبایی به نخبه زنجانی 

 41 زنجان استان نخبگان بنیاد در بیوشیمی برجسته اساتید از تعدادی حضور با بیوشیمی در نوین های تکنولوژی حوزه در اندیشی هم نشست 

 51و 50 "نوآوری و خالقیت" همایش در استان نخبگان بنیاد رئیس سخنرانی 

 51 استان دولتی نمونه های دبیرستان و درخشان استعدادهای مراکز مدیران با استان نخبگان بنیاد رئیس اندیشی هم اولین نشست 

 52 اندیشی مخترعین استان با رئیس بنیاد نخبگان استان هم نشست 

 54و 53 زنجان استان نخبگان بنیاد رؤسای معارفه و تودیع مراسم 

 55و  54 مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری زنجان وجلسه مشترک رئیس بنیاد نخبگان زنجان  

 56و 55 استان دولتی نمونه های دبیرستان و درخشان استعدادهای مراکز مدیران با استان نخبگان بنیاد رئیس اندیشی هم دومین نشست 

 56 ایران برجسته شیمیدان عنوان به ایران شیمی انجمن طرف از رمضانی علی دکتر انتخاب 

 57  و عملکرد در این حوزه تسهیالت ارائه شده به نخبگان، مخترعین و استعدادهای برتر استانعناوین  

 58 1332تسهیالت ارائه شده در سال  

 53 پیگیری و نظارت بر ابالغ اعتبارات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

 60 استان نخبگان بنیاد در اختراعات سازی نمونه تسهیالت از استفاده جهت طرح 22 داوری جلسه 

 61 شده سازی  نمونه های طرح برای شیمی داوری کمیته دوم مرحله 
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 ساعت( با موضوعات:  -نفر 338های آموزشی ویژه مخترعین، نخبگان و استعدادهای برتر )جمعاً  برگزاری کارگاه -1

 ساعت  -نفر 180بار(/  یكاختراع )هر دو هفته  اسناد جستجوی و اختراع الکترونیکی ثبت نحوه -

 ساعت -نفر 218اختراع )چهار جلسه در بهمن و اسفند(/  و پردازی ایده -

 ساعت -نفر 54برتر/ بهمن،  های استعداد و نخبگان مخترعین، حقوقی مسائل -

 ساعت -نفر 22/ اسفند، (الکترونیك آموزش رویکرد با) اختراع و پردازی ایده -

 ساعت -نفر 104دبیرستان/ اسفند،  مقطع آموزان  دانش ویژه اختراع و پردازی ایده -

 ساعت -نفر 360نور واحد زنجان/ اسفند،  پیامآشنایی با نحوه ثبت اختراع با همکاری دانشگاه  -

 

 

 استان میزبانی به( کوهساران) کشور شمالغرب اختراعات ای منطقه جشنواره سومین داوری بخش در زنجان استان اختراع 15 شدن برگزیده -2

 اردبیل/ مرداد

 حضور کارشناسان بنیاد نخبگان استان دز جلسات هماهنگی جشنواره کوهساران اردبیل جهت انتقال تجارب برگزاری جشنواره -3

/ (ع)اکبر علی حضرت استانی جشنواره دومین در برتر جوانان عنوان به استان برتر استعدادهای و نخبگان مخترعین، از نفر سه انتخاب -4

 خرداد

 استان/ اردیبهشت نخبگان بنیاد در اختراعات سازی نمونه تسهیالت از استفاده جهت طرح 22 داوری جلسات برگزاری -5

نحوه ثبت الکترونیکی اختراع و 
 جستجوی اسناد اختراع  

 پردازی و اختراع   ایده

مسائل حقوقی مخترعین، نخبگان و 
 های برتر استعداد

با رویکرد آموزش )پردازی و اختراع  ایده
 (الکترونیك

آموزان   پردازی و اختراع ویژه دانش  ایده
 مقطع دبیرستان

آشنایی با نحوه ثبت اختراع با همکاری 
 دانشگاه پیام نور واحد زنجان
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برتر استعدادهای و نخبگان، مخترعین حوزه  

های آموزشی برگزار شده بنیاد نخبگان استان زنجان بر حسب عالقمندی افراد به هریک از موضوعات کارگاه نمودار  



 

 

 شده/ اسفند سازی  نمونه های تمام طرح برای داوری کمیته دوم مرحله برگزاری -6

محمدی/  شاه مهدی آقای زنجانی مخترع به آفرینان فن بخش در بهایی شیخ آفرینی فن ملی جشنواره نهمین زرین تندیس و لوح اهدای -7

 اردیبهشت

  

 مقدس/ اردیبهشت و مهر دفاع بزرگداشت و کارگر روز و معلم هفته بزرگداشت مناسبت به کوهنوردی برنامه -1

 افطاری / مرداد ضیافت با همراه نماز موضوع با آموزشی کارگاه -2

 صنعت/ مهر المللی بین نمایشگاه سیزدهمین از استان مخترعین از تعدادی بازدید -3

مشترک میان مسئوالن شهرستان   برتر و برگزاری نشست استعدادهای و نخبگان مخترعین، ویژه طارم شهرستان فرهنگی - علمی اردوی -4

 طارم

 زنجان/ آبان استان نخبگان بنیاد در کارآفرینی مبانی و سازمانی کارآفرینی آموزشی کارگاه -5

 / آبان(ع)الحسین عبدهلل ابا سوگواری مراسم در استان نخبگان بنیاد کارکنان و رئیس حضور -6

 انسان/ دی امروز نیاز ادبیات، آموزشی کارگاه -7

 های نمازی توسط ستاد اقامه نماز استان دستگاه برتر استان در زمینه فعالیت 40برگزیده شدن بنیاد نخبگان استان در بین  -8

 

 آشنایی و بیشتر تعامل منظور به زنجان استان نخبگان بنیاد رئیس با استان بنیان دانش های شرکت نمایندگان و مخترعین اندیشی هم جلسه -1

 ساعت -نفر 134ها/  آن رفع جهت های صنعتی در استانداری و شهرک مسئولین با متعدد جلسات برگزاری نیز و ها آن مشکالت و مسائل با

 فناوری، و علم و پارک ها، دانشگاه رؤسای استاندار، معاونین استاندار، با زنجان استان نخبگان بنیاد رئیس مشترک جلسات و ها نشست -2

 ساعت -نفر 48استان/ در طول سال،  اجرایی های دستگاه مدیران رشد، مراکز

 120ای اسالمی/ اردیبهشت،  اندیشی مخترعین، نخبگان و استعدادهای برتر استان با نمایندگان زنجان و طارم در مجلس شور نشست هم -3

 ساعت -نفر

 ساعت -نفر 14/ مرداد، (کوهساران) کشور غرب شمال اختراعات ای منطقه جشنواره سومین در حضور برای هماهنگی جلسات برگزاری -4

 نخبگان بنیاد در زنجان استانداری پژوهش و آموزش دفتر با عمل تا علم ملی نمایشگاه و جشنواره چهارمین هماهنگی جلسات برگزاری -5

 نفر ساعت 16تیر، زنجان/  استان
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فرهنگی حوزه  

(ساعت -نفر 416 جمعاً) زنجان استان نخبگان بنیاد رئیس مشترک جلسات و هانشست  



 

 

 استان نخبگان بنیاد در بیوشیمی برجسته اساتید از تعدادی حضور با بیوشیمی در نوین های تکنولوژی حوزه در اندیشی هم نشست برگزاری -6

 ساعت -نفر 24زنجان/ آبان، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نخبگان/ فروردین ملی بنیاد و زنجان استان نخبگان بنیاد در گذاران سرمایه و مخترعین میان سازی تجاری قرارداد شش انعقاد -1

 بنیان/ تیر و خرداد دانش های طرح و ها شرکت از استان نخبگان بنیاد رئیس بازدید -2

استانداری/  پژوهش و آموزش دفتر همکاری با عمل تا علم ملی نمایشگاه و جشنواره چهارمین در حضور برای بنیان دانش طرح 24 داوری -3

 مهر

 عمل/ آبان تا علم ملی نمایشگاه و جشنواره چهارمین در پویان بهینه بنیان دانش تعاونی شرکت شدن برگزیده -4

 / مرداد(کوهساران) کشور شمالغرب اختراعات ای منطقه جشنواره سومین سازی تجاری بخش در زنجانی مخترع طرح شدن برگزیده -5

 

اندیشی مخترعین و نمایندگان  هم
شرکت های دانش بنیان استان با رئیس بنیاد 

 نخبگان استان

جلسات مشترک رئیس بنیاد نخبگان استان  
با استاندار، مدیران دستگاه های اجرایی  

 استان

هم اندیشی نخبگان و استعدادهای برتر  
استان با نمایندگان زنجان و طارم در 

 مجلس شور ای اسالمی

برگزاری جلسات هماهنگی برای حضور در  
سومین جشنواره منطقه ای اختراعات شمال 

 غرب کشور  

برگزاری جلسات هماهنگی چهارمین  
جشنواره ملی علم تا عمل با دفتر آموزش و 

 پژوهش استانداری زنجان

اندیشی در حوزه   برگزاری نشست هم
های نوین در بیوشیمی با حضور   تکنولوژی

 تعدادی از اساتید برجسته بیوشیمی  
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 اختراعات سازیتجاری و بنیاندانش حوزه

  به تفکیک موضوع بنیاد نخبگان استان زنجان ها و جلسات رئیس نشست نمودار



 

 

 

 بنیان استان جهت دریافت تسهیالت به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان های دانش معرفی شرکت -6

بنیان،  های دانش برگزاری نشست میان رئیس بنیاد نخبگان استان، صندوق مهر امام رضا و مخترعین در جهت اعطای تسهیالت به شرکت -7

 ساعت -نفر 32

 

 / مرداد(اردبیل کوهساران)کشور شمالغرب اختراعات ای منطقه جشنواره سومین -1

 عمل/ آبان تا علم ملی نمایشگاه و جشنواره چهارمین -2

 اسالمی/ بهمن انقالب فجر شکوفایی و نوآوری نمایشگاه و جشنواره ششمین -3

 جوان/ آبان هفته مناسبت به استان فراغت اوقات نمایشگاه -4

 جوانان/ خرداد ازدواج موضوع با آسمانی پیوند تقدیر به مناسبت حضور فعال در نمایشگاه -5

 اول دوره درخشان استعدادهای مراکز آموزان دانش ویژه "نوآوری و خالقیت" همایش در زنجان استان نخبگان بنیاد رئیس سخنرانی -6

 استان/ آبان متوسطه

 1332همکاری در برگزاری یازدهمین جشنواره دانشجویان مخترع، مبتکر و ممتاز بسیجی شاهد ایثارگران استان/ اردیبهشت  -7

 درخشان استان زنجان/ شهریورآموختگان مراکز استعدادهای  همکاری در برگزاری چهارمین سمپادیوم دانش -8

  
 

 و پرور نخبه مراکز از مالی پشتیبانی و نخبگان ملی بنیاد ذاتی وظایف راستای در فناوری علمی معاونت اعتبارات ابالغ بر نظارت و پیگیری -1

 نخبگانکرد مبالغ اعتبار به معاونت پژوهشی بنیاد ملی  پذیر و ارسال گزارش نحوه هزینه نخبه

 / هشتاد میلیون ریال( بهشتی شهید)  زنجان درخشان استعدادهای مرکز -

 زنجان/ دویست میلیون ریال پایه علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه -

 زنجان/ سیصد میلیون ریال دانشگاه -

 سالاستان/ در طول  ادارات رؤسای و مدیران با استان نخبگان بنیاد رئیس مشترک های نشست و جلسات هماهنگی -2

 زنجان/ دی استان نخبگان بنیاد جدید و سابق رؤسای معارفه و تودیع مراسم برگزاری هماهنگی -3
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 هاهمایش و نمایشگاه، جشنواره در فعال شرکت و حضور

 حوزه امور اداری



 

 

 خدمت بدو توجیهی ،ICDL خانواده، شناسی آسیب شهروندی، حقوق) خدمت ضمن آموزشی های دوره در شرکت جهت همکاران معرفی -4

 / در طول سال...(و

 قالب در استانی و ای منطقه ملی، سطح در شده برگزار های همایش ، نمایشگاه جشنواره، در زنجان استان نخبگان بنیاد کارشناسان حضور -5

 اداری/ در طول سال مأموریت

 اداری/ آبان مأموریت قالب در ثریا سامانه آموزشی کارگاه ششمین در زنجان استان نخبگان بنیاد کارشناس حضور -6

 زنجان/ در طول سال استان نخبگان بنیاد رئیس با مراجعین حضوری های مالقات انجام جهت هماهنگی -7

 

 

 میلیون تومان 11/  1331فجر  جشنواره برگزیده مخترعین ویژه نوآوری و پژوهشی اعتبار پرداخت -1

ها/  نظارت ناظرین طرح حق و 1332 اردبیل و 1331زنجان  کوهساران جشنواره برگزیده مخترعین ویژه نوآوری و پژوهشی اعتبار پرداخت -2

 میلیون تومان 55

 میلیون تومان 30داوری/  حق و طرح سازی نمونه ویژه نوآوری و پژوهشی اعتبار پرداخت -3

 میلیون و پانصد هزار تومان 37مهارت  ملی نوآوری و پژوهشی اعتبار پرداخت -4

هزار  600اکبر/ آذر  علی حضرت جشنواره در برتر جوانان از نفر سه پژوهش، هفته مناسبت به استان برتر پژوهشگران از نفر 3 از تجلیل -5

 تومان

 هزار تومان 300اسالمی/ بهمن  انقالب پیروزی جشن در زنجان استان نخبگان بنیاد منتخب مخترع تجلیل از -6
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 حوزه امور مالی



 

 

 

 
 

 سال طول در مختلف/ های مناسبت در برتر استعدادهای و نخبگان مخترعین، به پیامك ارسال -1

( برتر استعدادهای و نخبگان مخترعین،)هدف  جامعه به نخبگان ملی بنیاد تسهیالت و شرایط و   نامه شیوه نمایشگاه، ، جشنواره رسانی اطالع -2

 پیامك، چاپ بروشور/ در طول سال ارسال سایت، در خبر لینك، درج طریق از

های بنیاد نخبگان استان از زمان تأسیس، تسهیالت بنیاد ملی نخبگان، حجم تسهیالت ارائه شده به مخترعین، نخبگان و  بنر فعالیت چاپ -3

 استاناستعدادهای برتر 

 های روز/ در طول سال چاپ بنر متناسب با مناسبت -4

 

 نخبگان )اردیبهشت، شهریور، اسفند( ملی بنیاد مسئولین با استانی نخبگان بنیادهای مشترک رؤسای های نشست -1

 عمل/ آبان تا علم جشنواره حضور در چهارمین -2

 نخبگان/ دی ملی بنیاد رئیس معارفه و تودیع مراسم -3

 

اعتبار پژوهشی مخترعین برگزیده  
 جشنواره فجر 

اعتبار پژوهشی  مخترعین برگزیده  
 جشنواره کوهساران و حق نظارت ناظرین

اعتبار پژوهشی نمونه سازی طرح و حق  
 داوری

 پرداخت اعتبار پژوهشی ملی مهارت  

تجلیل از پژوهشگران برتر استان به 
 مناسبت هفته پژوهش

تجلیل از مخترع منتخب بنیاد نخبگان 
 استان زنجان در جشن پیروزی انقالب 
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 عمومیروابطحوزه 

 نخبگان ملی بنیاد مسئولین با زنجان استان نخبگان بنیاد رئیس جلسات و هانشست

  نوآوری اعطا شده به مخترعین، نخبگان و استعدادهای برتر استان به تفکیک موضوعاعتبارات پژوهشی و نمودار 



 

 

 

استان/ در استان و انتخاب اعضای کارگروه شهاب طرح شدن در خصوص چگونگی اجرایی  شهاب طرح اجرایی ستاد جلسه برگزاری -1

 شهریور

 دولتی نمونه های دبیرستان و درخشان استعدادهای مراکز مدیران با زنجان استان نخبگان بنیاد رئیس اندیشی هم نشست اولین برگزاری -2

 ساعت -نفر 24استان/ آذر، 

استان/  دولتی نمونه های  دبیرستان و درخشان استعدادهای مراکز مدیران با استان نخبگان بنیاد رئیس اندیشی هم نشست دومین برگزاری -3

 ساعت -نفر 24دی، 

 

 

 خبرگزاری ایسنا با موضوعات:مصاحبه با 

 (01/04/1332)مورخ  کوهساران جشنواره -

 (24/04/1332)مورخ  عمل تا علم جشنواره -

 (23/04/1332)مورخ  استانی نخبگان مهاجرت -

 (25/06/1332کوهساران )مورخ  جشنواره در برگزیدگان استان -

 :با موضوع استان مرکزی خبرگزاریمصاحبه با 

 (08/06/1332)مورخ  استانی نخبگان مهاجرت -

 با موضوعات: فارس خبرگزاریمصاحبه با 

 (05/04/1332جشنواره کوهساران )مورخ  -

 (04/1332/ 25)مورخ  های بنیاد ملی نخبگان حمایت -

 (28/04/1332)مورخ  عمل تا علم جشنواره -

 :با موضوع صدا و سیمای مرکز زنجان )اشراق( خبرگزاریمصاحبه با 

 (23/04/1332)مورخ  بنیاد ملی نخبگان  -

 :با موضوع زنجان نو مردم روزنامهمصاحبه با 

 (26/04/1332)مورخ  جشنواره کوهساران -
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 شهاب طرح حوزه

 هارسانه و هاخبرگزاری با استان نخبگان بنیاد کارشناسان و رئیس مصاحبه



 

 

 

 نفر(4) وظیفه در قالب پروژه تحقیقاتیخدمت نظام -

 نفر(4) وام مسکن -

 نفر(22اعتبار پژوهشی سطح سه بنیاد ملی نخبگان ویژه مخترعین ) -
 نفر(34جوایز تحصیلی ویژه افراد شاغل به تحصیل ) -
 نفر(5)اعتبار پژوهش و نوآوری ویزه مسابقات ملی مهارت  -
 نفر(3) تسهیالت ویژه استادیاران جوان -
 نفر(2تسهیالت پسا دکتری عالمه طباطبایی ) -
 نفر(1تسهیالت پسادکتری شهید چمران ) -

  

 

 خدمت نظام وظیفه  

 وام مسکن

اعتبار پژوهشی سطح سه بنیاد ملی 
 نخبگان

 جوایز تحصیلی

 اعتبار پژوهشی مسابقات ملی مهارت

 تسهیالت ویژه استادیاران جوان

 تسهیالت پسا دکتری عالمه طباطبایی

 تسهیالت پسادکتری شهید چمران
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 1392 سال در زنجان استان برتر استعدادهای و مخترعین، نخبگان به شده ارائه تسهیالت

  به تفکیک موضوع بنیاد نخبگان استان زنجانتسهیالت ارائه شده به نخبگان،   نمودار 
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استان زنجان برنامه کوهنوردی را با حضور بنیاد نخبگان  هفته معلم و روز کارگر همزمان با     

برگزار  13/02/1332معاون بنیاد نخبگان استان در روز جمعه مورخ  تعدادی از نخبگان، کارکنان، و

روی از میدان کوهنورد به سمت مزار شهدای گمنام هشت سال دفاع  پیاده نمود. این برنامه با

در پایان برنامه نیز پس از زیارت مزار و  یدآغاز گرد( داغی ایل)گاوازنگ  مقدس واقع در کوه

 .کنندگان جوایزی به رسم یادبود اهدا گردید شرکتشهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس به 

 

ز رو 18:30با موضوع نماز، ساعت کارگاه آموزشی  مناسبت ماه پرفضیلت رمضان،به      

در مجموعه  ، مصادف با بیست و هفتمین روز رمضان الکریم،14/05/1332دوشنبه مورخ 

دکتر علی رمضانی رئیس بنیاد در این کارگاه آموزشی، برگزارگردید،  کاروانسرای سنگی،

 االسالم حجتزنجان، آقای ناصری رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان،  نخبگان استان

مخترعین، نخبگان و  تعدادی از ،مجرب در حوزه نماز استاد داغی والمسلمین قره

 ایراد ضمن داغی والمسلمین قره االسالمت داشتند. حج استعدادهای برتر استان حضور

حاضرین در حوزه نماز پرسش به مسائل و سخنرانی با موضوع نماز و اهمیت و برکات آن 

 پرداختند.
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 رهفته معلم و روز کارگ برگزاری برنامه کوهنوردی به مناسبت بزرگداشت

 ضیافت افطاریکارگاه آموزشی با موضوع نماز همراه با برگزاری 

 ساعت( -نفر35)



 

 

 

 

 

 

های مکرر ایشان جهت یادگیری فرآیندهای جدید ثبت اختراع، بنیاد  با توجه به نیاز مخترعین استان و درخواست     

های آموزش ثبت  نخبگان استان زنجان، اقدام به برگزاری کارگاه

بار در محل بنیاد نخبگان استان  الکترونیکی اختراع، به صورت دو هفته یك

ت با حضور مخترعین متقاضی و اساتید مجرب، است. این جلسا اقدام نموده

ای بنیاد  های ملی و منطقه که خود دارای ثبت اختراع، برگزیده جشنواره

باشند، برگزار  ملی نخبگان و دارای مدرک تحصیلی مرتبط با اختراع می

گردد که طبق نظرسنجی انجام گرفته، مخترعین ضمن اعالم رضایت  می

کار گرفته شده  اند که امکانات به ظهار داشتهی برگزاری جلسات، ا از نحوه

در جلسات کمك شایانی به سهولت یادگیری روند ثبت الکترونیکی اختراع 

 اند.  نموده است و غالباً موفق به ثبت اختراع گردیده
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بار در به صورت دو هفته یك برگزاری کارگاه آموزش ثبت الکترونیکی اختراع

 بنیاد نخبگان استان زنجان



 

  

 

 تاریخ خبرگزاری موضوع عنوان ردیف

 25/06/1332 ایسنا کوهساران جشنواره در برگزیدگان استان استان نخبگان بنیاد رئیس 1

 08/06/1332 استان مرکزی استانی نخبگان مهاجرت استان نخبگان بنیاد رئیس 2

 23/04/1332 ایسنا استانی نخبگان مهاجرت استان نخبگان بنیاد رئیس 3

 23/04/1332 )اشراق( صدا و سیمای مرکز زنجان بنیاد ملی نخبگان استان نخبگان بنیاد رئیس 4

 28/04/1332 فارس عمل تا علم جشنواره استان نخبگان بنیاد رئیس 5

 04/1332/ 25 فارس های بنیاد ملی نخبگان حمایت استان نخبگان بنیاد رئیس 6

 05/04/1332 فارس کوهساران جشنواره استان نخبگان بنیاد رئیس 7

 26/04/1332 زنجان نو مردم روزنامه جشنواره کوهساران استان نخبگان بنیاد کارشناس 8

 24/04/1332 ایسنا عمل تا علم جشنواره استان نخبگان بنیاد کارشناس 3

 01/04/1332 ایسنا کوهساران جشنواره استان نخبگان بنیاد کارشناس 10
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هامصاحبه رئیس و کارشناسان بنیاد نخبگان استان زنجان با رسانه



 

 

 

 
 

 

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، بنیاد نخبگان استان زنجان برنامه       

نخبگان و مخترعین، ، کارکنانکوهنوردی را با حضور تعدادی از 

از میدان  05/07/1332روز جمعه مورخ در استان استعدادهای برتر 

کوهنورد به سمت مزار شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس واقع در کوه 

 نمود.نگ )ایل داغی( برگزار گاواز
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به مناسبت هفته دفاع مقدسکوهنوردی  برنامه برگزاری

صنعت المللیبین نمایشگاه سیزدهمین از استان مخترعین از تعدادی بازدید



 

 

 
 

 

با حضور رئیس بنیاد  فرهنگی شهرستان طارم -علمی اردوی      

در نفر از مخترعین، نخبگان و استعدادهای برتر  15نخبگان استان و 

 .گردیدبرگزار  25/07/1332شنبه مورخ  روز پنج

ق از مناطضمن بازدید کنندگان  شرکت، در ابتدا روزه اردوی یكدر این 

های مختلف شرکت  بخش از، تاریخی و گردشگری شهرستان طارم

کشی  از جمله روغن)طارم شهرستان فرآوری محصوالت طبیعت 

تعامل بیشتر با هدف گفتنی است این بازدید  نیز بازدید کردند. (زیتون

 صورت گرفت.  با صنعتبرتر  های و استعداد نخبگانمخترعین، 

با معاون فرماندار شهرستان طارم در شهر کنندگان  در پایان، شرکت

 .دیدار کردندنیز بر  آب
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برتر استعدادهای و نخبگان، مخترعین ویژه طارم شهرستان فرهنگی - علمی اردوی برگزاری



 

 
 

 

 

 

 

 

با حضور رئیس بنیاد نخبگان استان،  ،یکارگاه آموزشی کارآفرینی سازمان     

از مخترعین، نخبگان  یو تعداد یاستاد برجسته کارآفرین یسرکار خانم خسرو

در سالن جلسات بنیاد  04/08/1332روز شنبه مورخ  ،استانبرتر  یو استعدادها

 . نخبگان استان برگزار گردید

های کارآفرینی،  های موفقیت، مهارت کنندگان با راه شرکتدر این کارگاه، 

 .سازی ایده آشنا شدند تجاری و نحوه خالقیت یابی، ایده

 

 
 

در بنیاد  04/08/1332مورخ روز شنبه کارگاه آموزشی مبانی کارآفرینی،      

  .شد برگزار برتر نخبگان استان

، کارآفرینی مزایای، کارآفرینی انواع مدرس کارگاه، به تشریح یخانم خسرو

 موفقیت عوامل شناسایی، کارآفرینان های ویژگی، کارآفرینی های عرصه

 .پرداختند کارآفرینان نیاز مورد های مهارت انواع و کارآفرینان
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ساعت( -نفر 24) زنجان استان نخبگان بنیاد در سازمانی کارآفرینی آموزشی برگزاری کارگاه

ساعت( -نفر 24) زنجان استان نخبگان بنیاد در کارآفرینی مبانی آموزشی کارگاه برگزاری



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مورخ هبشن روز پنج ،کارگاه آموزشی ادبیات، نیاز امروز انسان     

  .بنیاد نخبگان استان برگزار گردیددر محل  16/08/1332

دکتر بخشی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد و مدرس  آقای مدرس کارگاه

 زندگی انسان پرداخت. درها و تاثیرات ادبیات  دانشگاه زنجان به بیان ویژگی

 .باشد الزم به ذکر است دکتر بخشی دارنده مدال طال المپیاد ادبیات می
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(ع)الحسین عبدهلل ابا سوگواری مراسم در استان نخبگان بنیاد کارکنان و رئیس حضور

ساعت( -نفر20) انسان امروز نیاز، ادبیات آموزشی کارگاه برگزاری



 

 

 

 

 

 

روز مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر استان زنجان، به مناسبت هفته پژوهش و فناوری،       

المللی غدیر دانشگاه زنجان برگزار  های بین در مرکز همایش 26/03/1332شنبه مورخ  سه

 گردید. 

در این مراسم از هفتاد و سه پژوهشگر برتر استان تجلیل به عمل آمد که در این میان آقایان 

، (ISI) مقاله 260المللی خوارزمی و دارای بیش از  دکتر علی رمضانی )برگزیده جشنواره بین

بهروز دمیرلو جماعت )مخترع برگزیده جشنواره نوآوری و شکوفایی فجر( و ابوالفضل جوادی 

)مخترع برگزیده جشنواره نوآوری و شکوفایی فجر( از سوی بنیاد نخبگان استان زنجان 

 .معرفی شدند

 

 

 

 

 

 

 

 

تجربی در سراسر دنیاست که طی سه روز  -استارت آپ ویکند یك رویداد آموزشی     

ای شامل  کنندگان پر انگیزه گردد. در این برنامه، شرکت ( برگزار میمتوالی )در انتهای هفته

 ای و طراحان گرافیك  های حرفه آپ، بازاریاب نویسان، مدیران تجاری، عاشقان استارت برنامه
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پژوهش هفته مناسبت به استان نخبگان بنیاد برتر پژوهشگران از نفر سه از تجلیل مراسم

ویکند آپ استارت معرفی



 

 

ها،  پایان برنامه، تیم ای را اجرا کند. در تشکیل بدهند و هر گروه ایدههایشان را مطرح کنند، گروه  ساعت ایده 54آیند تا طی  گرد هم می

کنند. در استارت آپ ویکند،  گذار و اساتید دانشگاهی و کارآفرینان هستند، ارائه می های خود را به هیاتی از داوران که از میان جامعه سرمایه پروژه

 ا!و فقط اجر شوند اما آنچه در این برنامه اهمیت فراوان دارد فقط سه چیز است. اجرا، اجرا های زیادی مطرح می ایده

در شهر تهران برگزار گردید و اکنون توسط مشتاقان و داوطلبان در شهرهای  1331رویداد استارتاپ ویکند برای اولین بار در کشور، در شهریور 

 مراجعه نمایید. startupweekend.irhttp//:جهت کسب اطالعات بیشتر به  .گردد مختلف کشور برگزار می

 

 

 

یکصد و پنجمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم جمهوری در به گزارش خبرگزاری ایسنا،       

 28/03/1332یس فرهنگستان علوم در تاریخ ئبه ریاست دکتر رضا داوری اردکانی رکه اسالمی ایران 

دکتر یوسف ثبوتی، از فرهیختگان بنیاد نخبگان استان زنجان، عضو پیوسته گروه علوم پایه ، برگزار شد

فرهنگستان علوم و استاد فیزیك دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان از طرف مجمع عمومی 

 .ها برگزیده شدند نگستانفرهنگستان علوم برای مراسم بزرگداشت فره

نیز موفق به دریافت جایزه ملی عالمه طباطبایی از  31است پرفسور ثبوتی اسفندماه سال  الزم به ذکر

 .نخبگان شدندملی سوی بنیاد 

 

 

طی چهار جلسه در بهمن و  "پردازی و اختراع  ایده"کارگاه آموزشی      

در جلسه اول در بنیاد نخبگان استان زنجان برگزار گردید.  32ماه   اسفند

آقای دکتر وزشی، پس از تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید کارگاه آم

ورسایی ریاست محترم بنیاد نخبگان استان ضمن عرض خیرمقدم و ابراز 

کنندگان، هدف از برگزاری چنین  خرسندی از استقبال پرشور شرکت

شناخت بیشتر با یکدیگر و تبادل  هایی را اجتماع نخبگان به منظور کارگاه

 های مختلف بیان نمودند.   تجربیات در زمینهها و   ایده
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ساعت( -نفر218)اختراع  و پردازیایده آموزشی برگزاری کارگاه

دانش دولتی یك درجه نشان اخذ برای علوم فرهنگستان طرف از ثبوتی یوسف دکتر انتخاب

http://startupweekend.ir/


 

 

مندی از اساتید و نخبگان برجسته را به منظور  ایشان همچنین بهره

 ها یك قدم مثبت دانستند. برگزاری هر چه بهتر اینگونه کارگاه

ذیل برای مباحث  کارگاه آموزشیالزم به ذکر است در طی چهار جلسه 

 تدریس شد: کنندگان شرکت

 های  روش و خالقانه فکر یك گیری  شکل چگونگی تشریح -

 سازی آن   ایجاد و فرموله

 های حل خالقانه مسئله  و روش TRIZ با نظریهآشنایی  -

 گروهی و فردی خالقیت خالقیت، و نوآوری مفاهیمآشنایی با  -

 نوآور لزوم و راهبردی های  چالش مسئله، خالقانه حل فرایند  -

 و جدید مسائل حل منظور به جامعه مردم عموم بودن

 نشده بینی پیش

 سازی   تشخیص مسئله و فرضیه ،محیط تحلیل -

  اختراع و پردازی ایده با ارتباط در جدید های تکنیك -

های  از جمله تکنیك)القیت گروهی خ های تکنیك -

  (نویسی و طوفان فکری سناریو
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های  مسائل حقوقی مخترعین، نخبگان و استعداد "کارگاه آموزشی       

در  15:30الی  14از ساعت  23/11/1332مورخ   روز چهارشنبه "برتر 

 .سالن اجتماعات بنیاد نخبگان استان زنجان برگزار شد

 :شد در این جلسه بطور مختصر به موارد زیر پرداخته

 آن مصادیق و معنوی مالکیت با آشنایی -

 مخترعین از حمایت و قوانین تاریخچه با آشنایی -

 و اختراع ثبت از ناشی مزایای و آثار تقدم، حق به مربوط موارد -

 اختراع ورقه اخذ

 مصادیق مادی و استثنائات اختراع؛ ثبت از ناشی مزایای و حقوق -

 سلبی، و ایجابی حمایت اختراع؛ ثبت حقوق در اجرایی ضمانت -

 کیفری و مدنی ضمانت

الزم به ذکر است مدرس این دوره خانم مهدوی شهیدلو از وکالی پایه 

باشند. در این جلسه یك و نیم ساعته مباحث کلی   یك دادگستری می

کنندگان قرار شد   پیرامون موضوع مطرح شد و با توجه به استقبال شرکت

 .تر برگزار گردد کاملجلسات دیگری به منظور ارائه مطالب 
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ساعت( -نفر54) " برتر هایاستعداد و نخبگان، مخترعین حقوقی مسائل " آموزشی برگزاری کارگاه



 

 

 

 

با  "نحوه ثبت اختراع و جستجوی اسناد اختراع"کارگاه آموزشی      

ای طی هفت جلسه در دی،  به صورت دورهحضور تعدادی از عالقمندان، 

 بنیاد نخبگان استان برگزار گردید.  در محل 32بهمن و اسفند ماه 

مدرس کارگاه، به خانی  آقای مهندس سعید حسین در این کارگاه آموزشی 

تشریح مفهوم اختراع، مزایای ثبت اختراع، اختراعات قابل ثبت، نحوه 

جستجوی اختراعات، مراحل ثبت اختراع، نگارش ادعا نامه و توصیف 

اختراع، نحوه ثبت اینترنتی اظهارنامه اختراع، مراحل داوری اختراع، نحوه 

 .ثبت پرونده و روزنامه پرداختند

نحوه ثبت اینترنتی اختراع و جستجوی "ارگاه آموزشی الزم به ذکر است ک

بر حسب تقاضای افراد به صورت دو هفته یکبار در محل  "اسناد اختراع

توانند با یکی از سه   متقاضیان مید. گرد  بنیاد نخبگان استان برگزار می

 روش مراجعه به سایت بنیاد نخبگان استان به آدرس

http://zanjan.bmn.ir،  5266660مراجعه حضوری و یا تماس با 

نام و شرکت در کارگاه اقدام نمایند. ضمناً زمان برگزاری  نسبت به ثبت 

 شود  کارگاه آموزشی از طریق پیامك اطالع رسانی می
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 ساعت( -نفر180) "اختراع اسناد جستجوی و اختراع ثبت نحوه" آموزشی برگزاری کارگاه

http://zanjan.bmn.ir/
http://zanjan.bmn.ir/


 

 

 

 

 

پردازی و اختراع )با رویکرد آموزش الکترونیك( روز  کارگاه آموزشی ایده      

در سالن جلسات بنیاد نخبگان استان برگزار شد. در  17/12/1332شنبه مورخ 

ابتدا آقای مهندس غالمرضا بیات مدرس کارگاه، در رابطه با تاریخچه 

الکتریسیته و ساخت اولین باطری طی چهارصد سال گذشته مطالبی ارائه 

نمود. در ادامه، ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل قطعات الکتریکی مانند 

 .شرح داده شدنیز مفاهیم ولتاژ و جریان مستقیم  مقاومت، خازن و سلف،
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ساعت( -نفر22) "(الکترونیك آموزش رویکرد با) اختراع و پردازیایده" آموزشی برگزاری کارگاه



 

 

 
 

پردازی و اختراع ویژه  ایده"اولین جلسه کارگاه آموزشی       

نفر از  52با استقبال پرشور  "آموزان مقطع دبیرستان دانش 

 1  آموزان مدارس مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان ناحیه دانش

 21/12/1332روز چهارشنبه مورخ ، و دبیرستان نمونه دولتی غدیر

 .در محل بنیاد نخبگان استان برگزار گردید

سازی   گیری و فرموله  مدرس کارگاه، ضمن تشریح چگونگی شکل

های  و روش TRIZ کنندگان را با نظریه تفکر خالقانه، شرکت

 .حل خالقانه مسئله آشنا ساختند
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ساعت( -نفر104) "دبیرستان مقطع آموزان دانش ویژه اختراع و پردازیایده" آموزشی برگزاری کارگاه



 

 

 

 

زنجان با همکاری بنیاد نخبگان دانشگاه پیام نور استان      

را در  "آشنایی با نحوه ثبت اختراع"استان، کارگاه آموزشی 

ساعت در سالن سالن  3به مدت  32/12/17شنبه مورخ    روز 

 .آمفی تئاتر دانشگاه پیام نور برگزار کردند

خانی  در این کارگاه آموزشی آقای مهندس سعید حسین 

ختراع، مزایای ثبت اختراع، مدرس کارگاه، به تشریح مفهوم ا

اختراعات قابل ثبت، نحوه جستجوی اختراعات، مراحل ثبت 

اختراع، نگارش ادعا نامه و توصیف اختراع، نحوه ثبت اینترنتی 

اظهارنامه اختراع، مراحل داوری اختراع، نحوه ثبت پرونده و 

 .روزنامه پرداختند
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 ساعت( -نفر360)   اختراع ثبت نحوه با آشنایی" آموزشی کارگاه برگزاری در زنجان استان نخبگان بنیاد همکاری
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، سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری، سال 1332در اولین روزهای سال     

حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی نام گرفت، بنیاد نخبگان استان زنجان روزهای 

گذاران و مخترعین که در  پربار و پرکاری را سپری نمود. کار هماهنگی سرمایه

جشنواره نوآوری و شکوفایی فجر انقالب اسالمی و پنجمین  CIPبخش 

به توافق اولیه رسیده  1331سازی اختراعات در بهمن ماه  نمایشگاه بزرگ تجاری

انجام گرفت که به عقد شش قرارداد میان  1331بود، در واپسین روزهای سال 

های تهران، زنجان، اصفهان منجر  گذارانی از استان مخترعین زنجانی و سرمایه

علی رمضانی رئیس بنیاد نخبگان  اختراع با حضور پروفسور 6قرارداد نهاییگردید. 

گذاران،  مخترعین، سرمایه استان زنجان، دکتر سهراب رحمانی معاون بنیاد،

رسانه در بنیاد  سازی بنیاد ملی نخبگان و اصحاب تجاری بخشنمایندگانی از 

 .به امضا رسید 06/01/1332شنبه مورخ  در روز سه نخبگان استان زنجان

روی، الکترونیك،  های زمینهامضا شده در  قراردادهایالزم به ذکر است      

 .باشد کشاورزی و برق می
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 گذاران در بنیاد نخبگان استان زنجانهمیان مخترعین و سرمایسازی تجاریقرارداد  ششانعقاد 



 

 

 

 

      

سیاسی، حماسه اقتصادی پیرو  رسانی بنیاد نخبگان استان زنجان، در سال حماسه به گزارش روابط عمومی و اطالع      

ی اختراعات در زسا انقالب اسالمی و نمایشگاه بزرگ تجاری المللی نوآوری و شکوفایی فجر برگزاری پنجمین جشنواره بین

این جشنواره،  CIP بنیاد نخبگان استان زنجان در بخشگذاران و مخترعان توسط  نامه میان سرمایه اهمتف 10 و انعقاد اولیه 1331بهمن ماه 

سازی بنیاد ملی نخبگان، آقای رمضان شریفی  غالمی مسئول تجاری پذیر با حضور آقای قرارداد نهایی طرح هیترهای سیلیکونی انعطاف

فن  قدیریان نماینده شرکت همیان پذیر آقای استان زنجان، آقای فریدون مرادی مخترع طرح هیترهای سیلیکونی انعطاف کارشناس بنیاد نخبگان

شنبه مورخ  در روز سهسازی بنیاد ملی نخبگان در بنیاد ملی نخبگان  قسمت تجاریحقوقی  مشاورانگذار طرح، و نمایندگانی از  سرمایه

 .به امضا رسید 20/01/1332

 

 

 

 

با حضور پروفسور علی رمضانی رئیس بنیاد نخبگان استان و دکتر ، این بازدید     

، که شدنژاد و دکتر داریوش سلیمی به عنوان مجریان طرح برگزار  هرکی محمدطاهر

. این شرکت آمد بنیان بازدید به عمل های مختلف این شرکت دانش از بخش طی آن،

آزمایشگاهی  های آزمایشگاهی و ایستگاه گله تحقیقاتی است که مجموعه دارای بخش

 های نوین زیستی دانشگاه زنجان و گله تحقیقاتی در آن در پژوهشکده فناوری

کیلومتری غرب زنجان مستقر است.  35 هکتار واقع در 450ایستگاهی به مساحت 

در این بازدید هدف این ایستگاه تحقیقاتی در مرحله اول را انتقال  مجریان طرح

های دامداران متقاضی دانستند و  لقاح طبیعی و مصنوعی به دام طریقاز های ژن  الل

های این ژن به  تحت پوشش به مدت چهار سال ردیابی الل های بیان داشتند در گله

های نر حاوی ژن و  های آتی بره شود تا دامدار در سال می های ژنتیك مولکولی انجام روش

 عنوان دام مولد انتخاب کنند.  به رادارای سایر صفات ممتاز 
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 در بنیاد ملی نخبگان زنجانی مخترع گذار ومیان سرمایهسازی تجاریانعقاد قرارداد 

 

 بنیان رهیافت دانش ایرانیاننخبگان استان از شرکت دانشد بازدید پروفسور علی رمضانی رئیس بنیا

 



 

 

بنیان،  های این شرکت دانش ، با تالشفقط در اختیار چهار کشور بود که از این پس الزم به ذکر است تخصص تولید ژن چند قلوزایی تاکنون

 پذیری با شرایط آب و هوای مناطق سردسیر، شیر مطلوب، سازگاری و عادت یدشد باال، تولر مند خواهد شد. سرعت ایران نیز از آن بهرهکشور 

 .شود های این نژاد محسوب می از ویژگی های منطقه توان چند قلوزایی و مقاوم در برابر امراض و انگل

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

      

این بازدیدها  روابط عمومی بنیاد نخبگان استان زنجان، در به گزارش      

 های ها و طرح پروفسور علی رمضانی رئیس بنیاد نخبگان استان از شرکت

های  )محصول ارگانیسم بیوسنتزی های بنیان از قبیل طرح تولید نوشابه دانش

های قلبی و  طبیعی با اثرات درمانی هدفمند جهت بیماری مفید(، کامالً

بنیان  جهان، شرکت زرین زنگان، شرکت دانش سرطانی برای اولین بار در

از  آوری پدیده و کشاورزی فن های شرکت تعاونی مهر بهینه پویان، طرح

روند  جریان بازدید نموده و از نزدیك در های طبی و صنعتی زغالکارگاه تولید 

و مشکالت و ها  ها و چگونگی حمایت از این طرح پشرفت صورت گرفته طرح

 نظر پرداختند. به بحث و تبادلها  با مجریان طرحموانع پیش رو، 
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 پویان،بنیان سحر نوش دارو، زرین زنگان، بهینههای دانشو طرح هابازدید رئیس بنیاد نخبگان استان از شرکت

 های طبی و صنعتیپدیده، زغالی آورمهر کشاورزی فن

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

بنیان برای حضور در چهارمین جشنواره و نمایشگاه  های دانش لسه داوری طرحج

با حضور رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان، مدیرکل دفتر  ،علم تا عمل یمل

مخترعین و آموزش و پژوهش استانداری زنجان، معاون بنیاد نخبگان استان، 

مورخ  شنبه الی پنج 02/07/1332مورخ  شنبه روز سهها از  داوران طرح

مخترعان به شد و رگزار در سالن جلسات بنیاد نخبگان استان ب 04/07/1332

 های خود پرداختند. طرح دفاع از
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 بنیاندانش طرح 24 داوری خصوص در زنجان استانداری پژوهش و آموزش دفتر با زنجان استان نخبگان بنیاد همکاری

 عمل تا علم ملی نمایشگاه و جشنواره چهارمین در حضور برای



 

 

 

 

 

 

 

 

 

توسط معاونت علمی و فناوری  "علم تا عمل" چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی     

بنیان از سراسر  های دانش ریاست جمهوری و با حضور مخترعین، فناوران و شرکت

 .در مصلی بزرگ امام خمینی تهران برگزار گردید 32ماه  آبان 14الی  11کشور از 

 1104که بیش از  به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان، در این جشنواره

از آقای احسان اعرابی مدیر عامل  ،سازی شرکت داشتند شرکت که با قابلیت تجاری

اختراع دستگاه تستر باتری و شارژهای صنعتی  با بنیان بهینه پویان شرکت تعاونی دانش

  تقدیر به عمل آمد. استانیهای برتر  در بخش طرح و خودرویی
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 عمل تا علم ملی نمایشگاه و جشنواره چهارمین در پویان بهینه بنیاندانش تعاونی شرکت شدن برگزیده



 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان، در این        

جلسه که با حضور رئیس بنیاد نخبگان زنجان، نمایندگان 

آذرماه بنیان استان  های دانش صندوق مهر امام رضا )ع( و شرکت

در بنیاد نخبگان استان تشکیل شد. آقای دکتر سعاد ورسائی  32

مقدم به خیرعرض رئیس بنیاد نخبگان استان، ضمن 

کنندگان در جلسه، بر حمایت از مخترعین در راستای  شرکت

ایجاد کسب و کار و اشتغال پایدار در حوزه دانش بنیان تاکید 

 .کردند

میلیون  100 در این جلسه هم چنین چگونگی اعطای تسهیالت

بنیان و مخترعین استان توسط آقای  های دانش تومانی به شرکت

 .سیدی نماینده صندوق مهر امام رضا )ع( تشریح گردید

در خصوص شرایط شده  یان جلسه با توجه به مباحث مطرحدر پا

کنندگان وام توسط نماینده صندوق  عمومی و اختصاصی دریافت

جلسات با حضور نمایندگان مهر امام رضا)ع(، مقرر شد ادامه 

بنیان، صندوق مهر امام رضا )ع( و بنیاد  های دانش شرکت

نخبگان استان در جهت تسهیل شرایط اعطای وام به 

درصد اقدامات مقتضی  4های دانش بنیان استان با سود  شرکت

 .صورت گیرد
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 و( ع) رضا امام مهر صندوق نمایندگان، زنجان نخبگان بنیاد رئیس مشترک جلسه برگزاری

ساعت( -نفر24) استان نخبگان بنیاد در استان بنیان دانش هایشرکت  



 

 
 

 

 
 

 

درک و مخترعین  بنیاد نخبگان استان بابه منظور ارتباط هر چه بیشتر       

های  شرکت نمایندگانای با حضور  ها، جلسه های پیش روی آن مشکالت و چالش

بنیاد  در 3/12/1332مورخ  در روز شنبهبنیاد نخبگان استان  سئیو ر بنیان دانش

 .برگزار گردیدنخبگان استان زنجان 

مقدم به  خیرعرض استان ضمن  دکتر سعاد ورسائی رئیس بنیاد نخبگان ابتدادر 

با همکاری نخبگان استان  کنندگان در جلسه، بر تالش همه جانبه بنیاد شرکت

 نمودند.تاکید  بنیان های دانش شرکتدر جهت رفع مشکالت مسئوالن 

های  مشکالت و درخواستارائه  بنیان ضمن های دانش نمایندگان شرکت، در ادامه

های خود عنوان نمودند و خواستار پیگیری  هدغدغرا از مشکل فضای کارگاهی  ،خود

 آن در نشست مشترک با حضور مسئوالن استانداری شدند.

 

 

 

 

بنیان با حضور معاون توسعه  های دانش شرکت دومین نشست حمایت از      

مدیریت و منابع انسانی استانداری زنجان، مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش 

های  استانداری زنجان، رئیس بنیاد نخبگان استان و نمایندگان شرکت

در بنیاد نخبگان  04/12/1332بنیان استان زنجان در روز یکشنبه مورخ  دانش

 استان برگزار شد.
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ساعت( -نفر10) استان نخبگان بنیاد رئیس و استان بنیاندانش هایشرکت نمایندگان میان جلسه برگزاری  

 زنجان استان نخبگان بنیاد رئیس، زنجان استانداری انسانی منابع مدیریت توسعه معاون مشترک نشست برگزاری

 ساعت( -نفر16) زنجان استان نخبگان بنیاد در بنیاندانش هایشرکت نمایندگان و



 

 

 

در پایان جلسه آقای علیپور ضمن جمع بندی مباحث، رهنمودهایی به 

 شرح ذیل ارائه نمودند:

های صنعتی  برگزاری جلسه با مدیر شرکت شهرک -

 درخصوص تأمین فضای کارگاهی

ای  ایجاد بانك اطالعاتی نخبگان جهت پرهیز از جزیره -

 ها در این خصوص  عمل کردن و هماهنگی کلیه دستگاه

 بندی آنها نیازهای پژوهشی استان و اولویت بررسی -

بنیان به منظور رفع  های دانش ایجاد شهرک شرکت -

 اساسی مشکل فضای کارگاهی 
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اردیبهشت سال جاری، در محل دائمی مهمانسرای عباسی شهر  21تا  13نهمین جشنواره ملی شیخ بهایی از      

آقای مخترع زنجانی، لوح و تندیس زرین به ، جشنوارهاین آفرینان  در بخش فنتاریخی اصفهاان برگزار گردید که 

برگزیده بخش صنعت جشنواره ملی شده اعطا شد.  پذیر تقویت با طرح تولید مخازن سوخت انعطافمهدی شاه محمدی 

ای نوآوری و شکوفایی بنیاد ملی نخبگان  و طرح منتخب در چهارمین جشنواره منطقه 1331اکبر )ع( سال  رت علیحض

، 1331در استان البرز، طرح منتخب استان زنجان در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل سال  1330سال

 باشد. میمحمدی  مله افتخارات آقای مهدی شاهاز جمهندسی پلیمر آسمان مهر بنیان موفق  مدیر عامل شرکت دانش

آفرینان، طراحان  برگزیدگان این جشنواره در سه بخش، فن، به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان زنجان     

کارآفرین معرفی شدند. بر اساس این گزارش در  گذاران کسب و کار و سرمایه

 لوح و تندیس زرین به ترتیب به آقای های نوپا آفرینان و در رده شرکت بخش فن

 . و داوود روناسی اهدا شداز زنجان محمدی  مهدی شاه

یید أهای مورد ت جشنواره ترین الزم به ذکر است جشنواره شیخ بهایی از مهم     

توانند از تسهیالت  بنیاد ملی نخبگان و وزارت علوم است که برگزیدگان آن می

  د.شونبنیاد ملی نخبگان بهره مند 
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 آفرینانآفرینی شیخ بهایی در بخش فنفن جشنواره ملیاهدای لوح و تندیس زرین نهمین 

  محمدیآقای مهدی شاه یبه مخترع زنجان 



 

 

 

 

های عضو ستاد ساماندهی امور جوانان استان زنجان در روز چهارشنبه مورخ  دستگاه همزمان با هفته جوان نمایشگاه اوقات فراغت     

 .زنجان در فرهنگسرای امام خمینی )ره( زنجان افتتاح شدمحترم با حضور استاندار  23/03/1332

 )ع(نمایشگاه که توسط اداره کل ورزش و جوانان در حاشیه جشنواره حضرت علی اکبر بنیاد نخبگان استان در اینبه گزارش روابط عمومی      

ند. در این نمایشگاه، استاندار محترم زنجان با حضور در محل های خود در ایام تابستان پرداخت ها به ارائه برنامه دستگاه ، هر یك ازشده بود برگزار

 های بنیاد نخبگان استان قرار گرفتند. ها و برنامه استان زنجان، از نزدیك در جریان فعالیتغرفه بنیاد نخبگان 

 

 

 

 

نژاد استاندار  اکبر)ع( با حضور دکتر محمد رئوفی از برگزیدگان دومین جشنواره استانی حضرت علی     

علی رمضانی رئیس بنیاد  ورزش و جوانان و آقای دکترمدیر کل  محترم استان زنجان، آقای رحمانی

 ،در فرهنگسرای امام خمینی، 1332سال خرداد  23استان عصر روز چهارشنبه  نخبگان و سایر مقامات

 .تجلیل شد
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 مناسبت هفته جواندر نمایشگاه اوقات فراغت استان به  بازدید استاندار زنجان از غرفه بنیاد نخبگان

 به عنوان جوانان برتر  استعدادهای برتر استانو نفر از مخترعین، نخبگان  سه انتخاب

 (در دومین جشنواره استانی حضرت علی اکبر)ع



 

 

 ر بخش مخترع جوان، جوان برتر د ، آقای بهروز دمیرلوجماعت به عنواناین مراسم به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان زنجان در     

آموزی،  های دانش و آقای امیرحسین شکوری به عنوان جوان برتر در بخش تشکل در بخش علم و فناوری جوان برترآقای تقی حیدری به عنوان 

 معرفی و از آنان تجلیل بعمل آمد.از بنیاد نخبگان استان 

 .لوح و تندیس جشنواره به آنان اعطا شد اسامی نفرات برتر این جشنواره به شرح زیر اعالم و     

 

 

 

 

 

 

 های جشنواره استانی بخش برگزیدگان ردیف

 قرآنجوان و  محمد کریمی 1

 خبرنگار و عکاس جوان ساالر نیرهدی 2

 کشاورز و روستایی جوان مقدم نظری ناصر 3

 جوان و ورزش قهرمانی امیرحسین گل پسند 4

 جوان و ورزش بانوان زاده فرناز اسماعیل 5

 جوان و هنرهای نمایشی انصاری سجاد 6

 جوان و کارآفرینی محمد الماسی 7

 موسیقیجوان و  پویا محمدی 8

 جوان فعال در مسجد و هیئات مذهبی مهدی رسولی 3

 طلبه جوان هادی بکشلو 10

 های مردم نهاد جوانان جوان برتردر سازمان وحیداهلل ورن 11

 جوان و ادبیات خانی و لیال عبدی رضا اسم 12

13  آموزی های دانش جوان برتر در تشکل امیرحسین شکوری 

 فیلم جوان مجتبی حیدری 14

 سربازجوان سعید محمدی 15

 های خاص جوان با توانایی ابوالفضل نباتی 16

 جوان و هنرهای تجسمی مرتضی حیدری 17

18  جوان و علم و فناوری تقی حیدری 

 جوان و رسانه زهرا امینی 13

20  مخترع جوان بهروز دمیرلوجماعت 
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ای اختراعات شمال غرب کشور  جلسه هماهنگی سومین جشنواره منطقه     

 سالن در استان نخبگان بنیاد کارشناسانمعاون و حضور  با)کوهساران( 

در این جلسه ضمن ایجاد د. ش جلسات بنیاد نخبگان استان برگزار

های  حضور با شکوه در این جشنواره، بخشر های الزم به منظو هماهنگی

 .مختلف جشنواره نیز مورد بررسی قرار گرفت

نمایشگاه  ی کوهساران ویای نوآوری و شکوفا جشنواره منطقه     

های شمالغرب کشور  سازی اختراعات هر ساله در یکی از استان تجاری

شود و این جشنواره امسال نیز در چهار بخش داوری اختراعات،  برگزار می

 .شود برگزار می مردادماه به میزبانی استان اردبیل 31، و 30، 23بنیان  های دانش شرکتهای نو و  انرژی سازی اختراعات، تجاری
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 (ای اختراعات شمال غرب کشور )کوهسارانجشنواره منطقه سومیندر برگزاری جلسه هماهنگی برای حضور 

 



 

 

 

 علم ملی نمایشگاه و جشنواره چهارمینلسه هماهنگی برای حضور در ج اولین    

آقای دکتر رمضانی رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان، آقای  تا عمل با حضور

پژوهش استانداری زنجان، آقای دکتر رحمانی  رحمانی مدیر کل دفتر آموزش و

دفتر آموزش و پژوهش و  بنیاد نخبگان استانمعاون بنیاد نخبگان و کارشناسان 

استان تشکیل ن د نخبگادر بنیا 10/04/1332در روز دوشنبه مورخ ، استانداری

حضور  بنیان و های دانش های الزم برای داوری طرح شد. در این جلسه هماهنگی

 .گرفت انجام جشنواره این در بنیان دانش های شرکت و مخترعان باشکوه

 

 
 

کوهساران( در سه بخش داوری اختراعات، ) ای اختراعات شمال غرب کشور منطقهسومین جشنواره     

مورخ شنبه  مخترع و صاحب طرح و ایده از روز سه 200 های نو با حضور بیش از سازی و انرژی تجاری

جشنواره  به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان، سومین. آغاز به کار کرد ،به مدت سه روز، 23/05/1332

شرقی،  های آذربایجان استان ای نوآوری و شکوفایی اختراعات شمال غرب کشور )کوهساران( با حضور منطقه

  گردید.استان اردبیل برگزار  غربی، زنجان و اردبیل به میزبانی بنیاد نخبگان آذربایجان

 های نو شرکت داشتند. بنیان و انرژی دانشسازی،  های داوری اختراعات، تجاری در بخش تان زنجاناختراع از اس 33این جشنواره در 
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نمایشگاه ملی علم تا عمل در بنیاد نخبگان استانو برگزاری جلسه هماهنگی چهارمین جشنواره 

(کوهسارانشمالغرب کشور )ای اختراعات سومین جشنواره منطقهمشارکت در برگزاری 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان زنجان، در سومین      

ای اختراعات شمالغرب کشور )کوهساران(، که طی  جشنواره منطقه

روزهای بیست و نهم تا سی و یکم مردادماه سال جاری در محل 

کننده استان  مخترع شرکت 27المللی اردبیل برگزار شد، از  نمایشگاه بین

مخترع موفق به دریافت تأییدیه سطح  15اره، در بخش داوری این جشنو

 شدند.سه بنیاد ملی نخبگان 
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ای اختراعات شمالغرب کشور )کوهساران(استان زنجان در بخش داوری سومین جشنواره منطقه اختراع 15برگزیده شدن 



 

 

 ای اختراعات کشور ) کوهساران ( بخش داوری سومین جشنواره منطقهبرگزیدگان استان زنجان در 

 مبلغ اعتبار پژوهشی )ریال( عنوان اختراع خانوادگی نام و نام ردیف

 000/000/54 های رنگی فرآیند و جذب پیگمن جذب شونده و تولید گل ابوالفضل جوادی 1

 NBR-PVC 000/500/43طراحی و ساخت قطعات کامپوزیت  محمدی مهدی شاه 2

 000/500/43 ها سازی پودر فلزات و نانوکامپوزیت دستگاه فشرده بهروز دمیرلوجماعت 3

 000/500/43 میکروپمپ فروفلوئیدیك دفیوزری حامد غالمیان 4

 000/000/33 سنتز پلیمرهای نمك آمونیوم چهارتایی خیس کننده داشلوجه توران یوسفی 5

 000/000/33 آب افشانی قطعات بتنی و تایمر مخصوص دستگاه هوشمند محمودرضا محمدی 6

 000/000/33 کمك فنر با میل تعادل هیدروپنوماتیك حسین محمدی 7

 000/000/33 انحالل نیمه پیوسته مس فلزی با راندمان و سرعت باال سیدرضا موسوی قیداری 8

 000/000/33 دار های نطفه مرغ درآری تخم افزایش درصد جوجه رسول کریمی 3

 000/000/33 ربوت کشت بذر درون سینی نشاء الدین قضاوتی جالل 10

 000/000/33 الکتریکی جهت گیرش قطعات-میکرو عملگر هیبریدی فردوطن حامد مجیدی 11

 000/000/33 های مادون قرمز دستگاه هوشمند کمك آموزشی سیگنال زهرا قربانی 12

 000/000/33 های ایمنی وینیل بوتیرال مناسب برای شیشه  سازی پلی بهینهتولید و  جم علیرضا زنجانی 13

 000/000/33 بند مختص سیاالت دارای ذرات سیلیس ساخت قطعه آب یاصغر محمد 14

 000/000/33 دستگاه حمل و نقل مکانیزه کاه لو اسمعیل خدابنده 15
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ای اختراعات  سازی سومین جشنواره منطقه عمومی بنیاد ملی نخبگان، در بخش تجاری به گزارش روابط     

 دستگاهشمالغرب کشور)کوهساران(، که به میربانی اردبیل برگزار گردید، آقای بهروز دمیرلوجماعت با طرح 

ای اختراعات  سازی سومین جشنواره منطقه در بخش تجاری ،ها نانوکامپوزیت و فلزات پودر سازی فشرده

 شمالغرب کشور)کوهساران( به عنوان طرح برگزیده معرفی و از ایشان تقدیر بعمل آمد.
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ای اختراعات شمالغرب کشور )کوهساران(سازی سومین جشنواره منطقهبرگزیده شدن طرح مخترع زنجانی در بخش تجاری

جوانان ازدواج موضوع با آسمانی پیوند نمایشگاه در زنجان استان نخبگان بنیاد حضور



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17 الی 14روزهای  اختراعات بنیاد نخبگان استان زنجان، ششمین جشنواره نوآوری و شکوفایی فجر انقالب اسالمی به گزارش واحد      

اختراع، بخش  250سازی تعداد  تجاری  در بخشالمللی تهران برگزار گردید. در این نمایشگاه  فارس نمایشگاه بین در سالن خلیج 32 ماه بهمن

از شرکت حضور داشتند. گفتنی است  50)داالن تسهیل کنندگان( حدوداً گذار  های نوآور و سرمایه بخش شرکت اختراع و در 200تعداد داوری 

با نظارت بنیاد ملی و در این میان سازی حضور فعال داشتند  تجاری بخشدر اختراع مورد تایید به شرح جدول ذیل  6استان زنجان نیز تعداد 

 گردید. گذاری ای فارس ریال میان شرکت سرمایه 000/000/310نامه  به عقد تفاهممنجر  حاق زراقیو اسطرح آقای آرمین محمدی  ،نخبگان
 

 

 

 

 

 

 

 نماینده اختراع شماره ثبت عنوان اختراع ردیف

 علیرضا ملکی 73883 دستگاه ردیابی آنالین و آفالین افراد و اشیاء با قابلیت شنود مخفی 1

دار جهت تولید جوجه مقاوم به گرما های نطفه مرغ فرآیند اعمال تنش گرمایی به تخم 2  رسول کریمی 74012 

3 
های ایمنی و همچنین  سازی پلی وینیل بوتیرال مناسب برای شیشه تولید و بهینه

 های کربنی برای ارتقای خواص رزین های مربوطه با نانولوله ساخت کامپوزیت
 علیرضا زنجانی جم 78320

فلزی با راندمان و سرعت باالانحالل نیمه پیوسته مس  4  سید رضا موسوی قیداری 73206 

 آرمین محمدی 75432 ساخت قطعه آب بند مختص سیاالت دارای ذرات سیلیس 5

 بهروز دمیرلوجماعت 78175 دستگاه هاپکینسون بار کششی برای بررسی رفتار دینامیکی مواد 6
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اسالمی انقالب فجر شکوفایی و نوآوری جشنواره ششمینسازی بخش تجاری در استان مخترعین حضور
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 و نخبگان به رسانی اطالع و زنجان استان نخبگان بنیاد سایت در هاجشنواره ها/ نمایشگاه نام ثبت  آگهی درج

  پیامك ارسال طریق از استان برتر استعدادهای

یبهای شیخ آفرینیفن ملی جشنواره برگزاری دهمین مخابرات المللی بین سمپوزیوم هفتمین برگزاری  

 برگزاری دومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
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 حضور با استان برتر استعدادهای و نخبگان مخترعین، اندیشی تعدادی از نشست هم     

محسن پروفسور علی رمضانی رئیس بنیاد نخبگان استان، حاج محمد اسماعیلی و دکتر 

در بنیاد ، زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمیهای  شهرستاننمایندگان  علیمردانی

 برگزار شد.نخبگان استان 

ی ال 16نخبگان استان زنجان، در این دیدار که از ساعت  به گزارش روابط عمومی بنیاد     

پس از تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید و ، برگزار گردید 03/02/32مورخ  وز دوشنبهر 18

جمهوری اسالمی ایران پروفسور علی رمضانی رئیس بنیاد نخبگان استان در  سرود مقدس

 به و نخبگان حاضر در این جلسه،ضمن خیر مقدم به نمایندگان استان  سخنان کوتاهی

بنیاد ملی نخبگان و اهمیت همفکری میان نخبگان و نمایندگان استان  تشکیل اهداف تشریح

 کننده در این نشست، پس از شرکتمخترعین، نخبگان و استعدادهای برتر  در ادامه،پرداختند. 

در  روی خود را با نمایندگان مطرح کردند. ، سؤاالت، مسائل و مشکالت پیشمعرفی خود

ضمن تشکر از برگزارکنندگان این جلسه،  علیمردانی، ، آقایان اسماعیلی و دکترپایان نیز

عملکرد بنیاد نخبگان استان زنجان را طی سه سال گذشته راهگشا ارزیابی کرده ضمن پاسخ 

به سؤاالت مطرح شده، در خصوص حل مسائل و موانع پیش روی نخبگان و استعدادهای 

 برتر قول مساعد دادند. 
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 نخبگان و استعدادهای برتر استان اندیشی تعدادی از مخترعین،همبرگزاری نشست 

 اسالمی با نمایندگان زنجان و طارم در مجلس شورای



 

آموزش و پرورش استان اداره کل سالن الغدیر ر د 12/06/1332مورخ شنبه  شهاب با حضور اعضای ستاد در روز سهح جلسه ستاد اجرایی طر     

 .برگزار شد

ستان که با حضور دکتر علی رمضانی رئیس بنیاد ابه گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان زنجان در جلسه ستاد اجرایی طرح شهاب در

 رحمانی معاوندکتر عاون آموزش و پرورش متوسطه استان، آقای و پروش استان، آقای عسگری م کل آموزش نخبگان استان، آقای نظری مدیر

طرح شدن استان برگزار شد در خصوص چگونگی اجرایی  بنیاد نخبگان استان و آقای حیدری مسئول استعدادهای درخشان آموزش و پرورش

 پرداختند.بحث و تبادل نظر به مباحث مرتبط ر در استان و انتخاب اعضای کارگروه و دیگشهاب 

 

 

 در دانشگاه زنجان برگزار شد. 32شهریور  14آموختگان مرکز استعدادهای درخشان استان با همکاری بنیاد نخبگان استان  همایش دانش     

نخبگان استان، در این همایش که با به گزارش روابط عمومی بنیاد 

کنندگان  های تجاری میان شرکت هدف ایجاد تعامل و همکاری

آموختگان ادوار مختلف مرکز  نفر از دانش 1300برگزار شد، 

 استعدادهای درخشان استان حضور داشتند.

التحصیالن و  الزم به ذکر است در این همایش در کنار سخنرانی فارغ

سازی ایده و راهنمای  درخشان، دو کارگاه تجاری اساتید استعدادهای

 کار و تحصیل در خارج از کشور نیز برگزار شد.
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 زنجان برگزاری جلسه ستاد اجرایی طرح شهاب در استان

 زنجان دانشگاه در درخشان استعدادهای مرکز آموختگاندانش همایش برگزاری در استان نخبگان بنیاد همکاری



 

 

 

 

ویژه اساتید و نخبگان  جایزه ملی عالمه طباطبایی  مراسم اعطای دومین مرحله     

نخبه و  برجسته و نخستین دوره اهدای جایزه شهیدآوینی ویژه هنرمندان

ریاست د در نها ،نژاد دکتر احمدی جمهور، ، رئیسهای برتر هنری با حضور استعداد

 .جمهوری برگزار شد

دکتر و  در این مراسم دکتر مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی     

دکتر  سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان،

 هنرمندان برجسته و ،محققان ،معلم رئیس فرهنگستان هنر و جمعی از اساتید علی

ناپذیر پروفسور یوسف ثبوتی،  ها تالش و تحقیق خستگی د. در این مراسم، با اعطای جایزه ملی عالمه طباطبایی از سالکشور حضور داشتننخبه 

 استاد و محقق برجسته دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، تقدیر بعمل آمد.
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 اعطای جایزه ملی عالمه طباطبائی به نخبه زنجانی



 

 

 

 

روز چهارشنبه مورخ  ،های نوین در بیوشیمی تکنولوژیدر حوزه اندیشی  جلسه هم     

 در سالن جلسات بنیاد نخبگان استان برگزار شد.  21/8/1332

که با حضور رئیس بنیاد نخبگان استان، دکتر داودی استاد برجسته در این جلسه 

پژوهشی دانشکده  معاونبیوشیمی دانشگاه تهران، رئیس مرکز رشد دانشگاه زنجان، 

 علوم و زنجان های از اساتید دانشگاه برخیداروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 

 جمشید دکتر ،شد یلکتش استان برتر استعدادهای و نخبگان از تعدادی و پزشکی

 .پرداختند دنیا در بیوشیمی حوزه در جدید های یافته ارائه به داودی

 

 

 

 

 

 

 

 

بنیاد نخبگان استان زنجان با همکاری پرورش ناحیه یك شهرستان زنجان و و به همت اداره آموزش      

مورخ  پنجشنبه، روز دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان استان مختص "خالقیت و نوآوری"همایش 

  در سالن اجتماعات هنرستان دخترانه حضرت فاطمه الزهرا )س( برگزار شد. 30/08/1332
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 در بیوشیمی برجسته اساتید از تعدادی حضور با بیوشیمی در نوین هایتکنولوژی حوزه در اندیشیهم نشست برگزاری

زنجان استان نخبگان بنیاد

 آموزان دانش ویژه "نوآوری و خالقیت" همایش در زنجان استان نخبگان بنیاد رئیس سخنرانی

 زنجان استان متوسطه اول دوره درخشان استعدادهای مراکز



 

 

، به اهمیت آموزش و استانپروفسور علی رمضانی رئیس بنیاد نخبگان  در این همایش

پیشرفت و عدالت  پرورش استعدادهای درخشان در دهه چهارم انقالب اسالمی که با عنوان

زنجان در این استان اقدامات بنیاد نخبگان از نامگذاری شده است تاکید نموده و به برخی 

ای و ملی،  های اختراعات منطقه زمینه از جمله آموزش ثبت اختراع، برگزاری جشنواره

استعدادهای برتر اشاره نمودند. در پایان، نخبگان و اعطای تسهیالت متنوع به مخترعین، 

با همکاری بنیاد نخبگان  "خالقیت، ابداعات و اختراعات"برنامه کارگاه آموزشی با عنوان 

 .یداستان برگزار گرد

 
 

اندیشی رئیس بنیاد نخبگان استان با مدیران مراکز  اولین جلسه هم      

با حضور آقای دکتر  های نمونه دولتی استان های درخشان و دبیرستان استعداد

ورسایی رئیس بنیاد نخبگان استان و مدیران مراکز استعدادهای درخشان سعاد 

های نمونه دولتی  مدیران دبیرستاننواحی یك و دو شهید بهشتی و فرزانگان، 

کوثر و شهدا و همچنین جناب آقای دکتر حسنی از اعضای خانه  غدیر، روزبه،

تشکیل در بنیاد نخبگان استان  16/03/1332روز شنبه مورخ  در ریاضیات زنجان

و  ررسی راهکارهای موجود برای بهبودحاضرین به بحث و بدر این جلسه گردید. 

نخبگان و استعدادهای برتر  نخبگان استان و نیز افزایش تعداد ارتقای سطح بنیاد

 .پرداختند استان

در پایان مقرر شد هر یك از مدیران مدارس، راهکارهای پیشنهادی خود را در 

نخبگان استان الذکر به صورت مکتوب به ریاست بنیاد  جهت نیل به اهداف فوق

 .های مذکور اتخاذ گردد اجرای طرحابالغ نموده تا تدابیر الزم جهت جذب بودجه و 
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 مراکز مدیران زنجان با استان نخبگان بنیاد رئیس اندیشیهم اولین نشست برگزاری

 استان دولتی نمونه هایدبیرستان و درخشان استعدادهای



 

 

 

 

 

 

 بااستان  مورد تاییدجمعی از مخترعین  اندیشی نشست هم    

روز چهارشنبه مورخ زنجان، بنیاد نخبگان استان  سئیر

 .برگزار گردیدنخبگان استان در بنیاد  04/10/1332

دکتر سعاد ورسائی  ،پس از تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید

مقدم به  خیرعرض ضمن  رئیس بنیاد نخبگان استان

ن یاندیشی با مخترع بر لزوم برگزاری جلسات هم ،کنندگان شرکت

 وبه منظور تعامل بیشتر و افراد تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان 

با جلسات متعدد  برگزارینیز ها و  مشکالت آنمسائل و آشنایی با 

 دکتر ورسایی در ادامه. نمودندتاکید  ها در جهت رفع آن نیمسئول

ایجاد باشگاه  وبه اهمیت ارتباط مستمر نوآوران با یکدیگر 

در  .نمودنداشاره استان نخبگان  بنیادنخبگان در محل ساختمان 

های خود را با رئیس  مشکالت و درخواست ،مخترعین استان پایان

  .بنیاد نخبگان استان مطرح نمودند
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 زنجان استاناندیشی مخترعین استان با رئیس بنیاد نخبگان برگزاری جلسه هم
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زنجان استان نخبگان بنیاد جدید و اسبق رؤسای معارفه و تودیع مراسم برگزاری

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بین رئیس بنیاد نخبگان زنجان و مدیر کل دفتر آموزش و جلسه مشترکی        

پژوهش استانداری زنجان با حضور خانم اصغری رئیس دفتر مدیر کل دفتر 

در  03/11/1332آمورش و پژوهش استانداری زنجان، روز چهارشنبه مورخ 

محل بنیاد نخبگان استان برگزار شد. در پایان جلسه، در موارد زیر تفاهماتی 

 .یرفتصورت پذ
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 زنجان استانداری پژوهش و آموزش دفتر کل مدیر و استان نخبگان بنیاد رئیس بین مشترک جلسه برگزاری



 

 
 

 :موضوعات

های آموزشی آشنایی مدیران با بنیاد نخبگان و مسائل  برگزاری دوره -

 ها پیگیری ثبت کشوری این دورهنخبگان و 

های آموزشی دفتر آموزش و پژوهش از جمله  شرکت نخبگان در دوره -

 های مهارت زندگی و تعامالت اجتماعی دوره

های آموزشی به  بنیان جهت ارائه دوره های دانش استفاده از شرکت -

 مدیران

 ها تبیین ابعاد همکاری و عقد تفاهم نامهبرگزاری جلسه مشترک دفتر آموزش و پژوهش با دفتر بنیاد نخبگان جهت  -

 

 

 

های درخشان و نمونه دولتی استان با  دومین جلسه مدیران مراکز استعداد     

های آموزشی مدارس جهت نیل  استان و با هدف ارائه برنامه رئیس بنیاد نخبگان

 100رشته ریاضی فیزیك، زیر  150های زیر   کسب رتبه"به اهداف طرح 

و همچنین کسب  "رشته هنر 40های علوم تجربی و علوم انسانی و زیر   رشته

در محل بنیاد  23/10/1332روز دوشنبه مورخ  ،های علمی کشور موفقیت در المپیاد

 .نخبگان استان برگزار گردید

های پیشنهادی خود را ارائه   در شروع جلسه ابتدا مدیران مدارس مذکور برنامه

ها و مشکالت خود در راستای رسیدن به اهداف طرح را   کردند و همچنین نیازمندی

 اعالم نمودند. 
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 استعدادهای مراکز مدیران با استان نخبگان بنیاد رئیس اندیشیهم نشست دومین برگزاری

 استان دولتی نمونه هایدبیرستان و درخشان



 

 

در ادامه رئیس بنیاد نخبگان استان ضمن تشکر از توجه مدیران مدارس به این 

پرورش های معمول آموزش و   امر، یادآور شدند که این برنامه در راستای برنامه

های بالقوه، رصد هوشمندانه و  باشد و مبتنی است بر شناسایی استعداد  می

 .غربالگری

االختیار سازمان آموزش و   ای با حضور نمایندگان تام  در پایان مقرر گردید جلسه

رو در اجرایی کردن  و مرتفع نمودن مشکالت پیش  پرورش جهت هماهنگی

 .های مدیران برگزار گردد برنامه

 

 

 

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان، دکتر علی      

رمضانی، از فرهیختگان بنیاد نخبگان استان زنجان و استاد گروه شیمی 

شیمیدان برجسته دانشگاه زنجان از سوی انجمن شیمی ایران به عنوان 

 .شیمی آلی کشور انتخاب شدند

بنیاد نخبگان استان زنجان این موفقیت را به پرفسور علی رمضانی و جامعه 

علمی استان تبریك عرض نموده و برای ایشان آروزی توفیق روز افزون را 

  .دارد
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 ایران برجسته شیمیدان عنوان به ایران شیمی انجمن طرف از رمضانی علی دکتر انتخاب
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 هایحجم فعالیت توضیحات

ف تسهیالت انجام شده
 ردی

های بنیاد ملی نخبگان به واجدین شرایط تسهیالت ارائه مطابق با آیین نامه

 1 وظیفه در قالب پروژه تحقیقاتیخدمت نظام نفر 4 گردیده است.
های خوارزمی، فارابی، المپیاد نخبگان)برگزیدگان جشنوارهنفر از  10معرفی 

آموختگان برتر( به بانك عامل جهت دریافت تسهیالت وام دانشجویی و دانش

 مسکن

 2 وام مسکن نفر 4

سازی و تحقیقات تکمیلی از طریق مراکز ناظر این اعتبار برای کمك به تجاری

 شود.پرداخت میمورد تأیید بنیاد ملی نخبگان به مخترعین 
 اعتبار پژوهشی سطح سه بنیاد ملی نخبگان نفر 22

 )ویژه مخترعین(
3 

 ها توسط بنیاد ملی نخبگان،پس از تشکیل پرونده و تأیید آن

 شود.مقرری ماهانه تحصیلی پرداخت می
 جوایز تحصیلی نفر 34

 )ویژه افراد شاغل به تحصیل(
4 

 5 نوآوری ویزه مسابقات ملی مهارتاعتبار پژوهش و  نفر 5 **************

 6 تسهیالت ویژه استادیاران جوان نفر 3 **************

 7 عالمه طباطباییدکتری تسهیالت پسا  نفر 2 **************
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 1392تسهیالت ارائه شده به نخبگان، مخترعین و استعدادهای برتر استان زنجان در سال 

 نمودار تسهیالت ارائه شده به مخترعین، نخبگان و استعدادهای برتر استان به تفکیک موضوع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

 مبلغ ) میلیون ریال( موضوع حمایت پرورمرکز نخبه

 توسعه زیست فناوریهای اعالم شده ستاد  های پژوهشی و کاربردی از اولویت حمایت از طرح دانشگاه زنجان 1
 پانصد

(000/000/500) 

 هفتمین مرحله حمایت از دانشجویان دکتری مشمول طرح پژوهانه دانشگاه زنجان 2
 هشتصد

 (000/000/800) 

 های پژوهشکده فیزیولوژی در زمینه گیاهان دارویی و طب سنتی حمایت از پژوهش دانشگاه زنجان 3
 پانصد

(000/000/500) 

 حمایت از مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان پزشکی زنجان علومدانشگاه  4
 نود و پنج

 (000/000/35) 

 هفتمین مرحله حمایت از دانشجویان دکتری مشمول طرح پژوهانه پزشکی زنجان دانشگاه علوم 5
 هشتصد

 (000/000/800) 

6 
دانشگاه تحصیالت تکمیلی 

 پایه زنجان علوم
 هفتمین مرحله حمایت از دانشجویان دکتری مشمول طرح پژوهانه

 یکصد و نود

(000/000/130) 

 های ستاد توسعه زیست فناوری حمایت از برنامه دانشگاه زنجان 7
 پانصد

(000/000/500) 

 حمایت از اعطای پژوهانه مرحله هشتم به دانشجویان دکتری پزشکی زنجان دانشگاه علوم 8
 دویست

000/000/200 

 حمایت از اعطای پژوهانه مرحله هشتم به دانشجویان دکتری دانشگاه زنجان 3
 چهارصد و پنجاه

000/000/450 
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ابالغ اعتبارات معاونت علمی فناوری در راستای وظایف ذاتی بنیاد ملی نخبگان و پشتیبانی مالی از مراکز  و نظارت بر پیگیری

 پذیرپرور و نخبهنخبه



 

 

 

 

 

 علی دکتر حضور با سازی ها جهت استفاده از تسهیالت نمونه جلسه داوری طرح

 سرکار و مقدادی دکتر، نظریان دکتر، افصحی دکتر، زاده کاظمی دکتر، رمضانی

 استان نخبگان بنیاد دردر روز  مورخ   ها طرح نمایندگان و ارقامی دکتر خانم

، منظوره چند برش صفحه عناوین با طرح 22 . در این جلسهگردید برگزار

، عملی حسابداری آموزش افزار نرم تولید، غریق نجات هوشمند شنای لباس

 نصب، هوشمند زباله سطل، نوری های جلوه و صدا بر مبتنی نورپردازی سیستم

  تکنیك با کامپیوتری های بازی و افزارها نرم اتوماتیك

 

 سرقت از پیشگیری(، طه)کریم  قران خوانی روان، روخوانی آموزش دستگاه

( کودکان تسنیم)کودکان  ویژه قرائت و حفظ آموزش دستگاه، منزل و خودرو

 مدرن توالت، باتری صدمات و انرژی اتالف از جلوگیری برای شارژ کنترل

 تولید، آلومینیوم خمیر و فلیك، پودر تولید، ارگونومیك قابلیت با اسالمی ایرانی

 کوره ساخت و طراحی، صنعتی پسماندهای از( مس و کادمیوم روی)فلزات  پودر

 عوامل تولید، صنعتی و کشاورزی مصارف جهت کربنی محصوالت تولید مناسب

 کرم، کرچك روغن از استفاده با اکسید دی تیتانیوم رنگدانه کننده روان و خیس

 آزاایزوورتزیتال هگزا12،10،8،6،4،2 هگزابنزیل 12،10،8،6،4،2 سنتز، خوار سرب

 هوازی غیر و هوازی کمپوست تولید راکتور بیو، مغناطیسی ذرات نانو حضور در

 ساخت و طراحی، زیتون برداشت دستگاه، منظوره چند کار بذر عصای(، گاز بیو)

 در ارگونومیك صندلی و میز و ها بوته کن هرس و پیرایش هوشمند دستگاه

 به طرح ارائه ضمن ها طرح گان نمایندو  گرفت قرار داوری مورد نشسته حالت

 .دادند پاسخ نیز داوران های پرسش
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 استان نخبگان بنیاد در اختراعات سازی نمونه تسهیالت از استفاده جهت طرح 22 داوری جلسه برگزاری



 

 

 
        

گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان زنجان، مرحله دوم کمیته داوری به  

طرح حاضر در این کمیته با حضور داوران آقایان دکتر فواد  5شیمی برای 

کاظمی و دکتر علی اصغر صفری از اساتید دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم 

در سالن  06/12/1332شنبه مورخ  ها، روز سه   پایه زنجان و نمایندگان طرح

جلسات بنیاد نخبگان استان برگزار گردید. نتایج داوری برای پرداخت مرحله 

 .رسانی خواهد شد های آتی اطالع  ها، در روز  دوم حمایت مالی این طرح

های ثبت شده آبان   الزم به ذکر است مرحله اول کمیته داوری برای تمام طرح

 .ها تصویب و پرداخت شد  جهت حمایت از ساخت این طرحماه امسال برگزار گردید و مبالغی نیز  
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  شده سازینمونه هایطرح برای شیمی داوری کمیته دوم برگزاری مرحله



 
 


