
گزارش عملکرد

 بنياد نخبگان استان زنجان
سال 93





در مسير پيشرفت علمي بايد دورن زايي و درون جوششي
 علمي، اصل قرار گيرد و تقويت شود.

مقام معظم رهبری
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی(

ــه دنبــال آنهــا ــد کاری بکننــد کــه صنعــت ب نخبــگان کشــور باي
 حرکــت کنــد. بايــد کاری کنيــم کــه بخش هــای دولتــی و خصوصی 
زمينــه را بــرای اســتفاده از فکــر و ايــده نخبــگان بوجــود آورنــد.

حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری

بزرگتريــن مشــکل کشــور در حال حاضــر، اقتصــاد مبتنی بــر منابع 
زيرزمينــی و بــه خصــوص نفــت اســت. در اقتصــادی کــه ســاليان 
ســال بــر مبنــای نفــت حرکــت کــرده اســت، اصــوالً بــه کســانی که 
از طريــق تفکــر ارزش افــزوده ايجــاد مــی کننــد احتياجــی نيســت.

دکتر سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان
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برنامه های مربوط به توامندسازی نخبگان استان

 برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مخترعین، نخبگان و استعدادهای برتر )جمعًا 8209 نفر- ساعت( با موضوعات: 

- نحوه ثبت الکترونیکی اختراع و جستجوی اسناد اختراع )هر دو هفته یک بار(/ 213 نفر- ساعت 

- ایده پردازي و اختراع ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان/ 416 نفر- ساعت 

- ایده پردازي و اختراع )با رویکرد آموزش الکترونیک(/ 20 نفر- ساعت 

- نحوه ثبت اختراع بین المللي/ 75 نفر- ساعت

- مکاتبات بازرگانی بین المللي در راستاي تجاري سازي اختراعات/ 138 نفر- ساعت

- آشنایی با شرکتهای دانش بنیان و نحوه ثبت آن/ 96 نفر- ساعت

- ایده پردازي و خالقیت ویژه دانش آموزان استعدادهای درخشان و نمونه/ 1290 نفر- ساعت

- دوره های آمادگی دانش آموزان برای جشنواره و المپیادهای اعم از جشنواره خوارزمی، المپیاد ادبی، المپیاد ریاضی، المپیاد شیمی 

و فیزیک( با همکاری آموزش و پرورش و موسسه دکتر حسابی/ 5961 نفر- ساعت

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

نحوه ثبت الکترونیکی اختراع

ایده پردازی و اختراع ویژه دانش آموزان دبیرستان

ایده پردازی و اختراع با رویکرد الکترونیک

نحوه ثبت اختراع بین المللی

مکاتبات بازرگانی بین المللی در راستای تجاری سازی اختراعات

آشنایی با شرکتهای دانش بنیان و نحوه ثبت آن

ایده پردازی و خالقیت ویژه دانش آموزان استعدادهای درخشان و نمونه

دوره های آمادگی دانش آموزان برای جشنواره ها و المپیادها
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برنامه های فرهنگی

1- همـکاری بـا بنیـاد نخبـگان اسـتان قـم دراعزام کارشـناس فرهنگـی بنیـاد نخبگان اسـتان به حج عمـره نخبگان جهـت انجام 

برنامه هـای فرهنگـی/ فروردین

2- تقدیر از مخترع مورد تایید جشنواره منطقه اي اختراعات کوهساران، در مراسم تجلیل از بانوان فرهیخته استان/ اردیبهشت

3- برگزاری مراسم تجلیل از بانوان نخبه استان به مناسبت روز زن در بنیاد نخبگان استان/ اردیبهشت 

4- برگزاری همایش مهمترین مسائل و مشکالت جوانان استان با تاکید بر مسائل نخبگان جوان/ خرداد

5- برگزاري ضیافت افطاري و سخنراني با موضوع نماز با حضور مخترعین، نخبگان و استعدادهاي برتر استان/ مرداد

6- برگزاری نشست هم اندیشی با موضوع اید ه ها و راهکارهای نخبگان برای پیشرفت استان و کشور/ مرداد

7- برگزاری همایش ادبی "نخبگان علمی، هویت دینی، فرهنگ و ادبی پارسی" ویژه مخترعین، نخبگان و استعدادهای برتر 

استان/ شهریور

8- بازدید رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان از مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان/ مهر

9- بازدید استاندار زنجان از نمایشگاه والیت و اقتدار علمي برگزار شده توسط بنیاد نخبگان استان زنجان/ مهر

10- همکاری کارشناس فرهنگی در هشتمین همایش ملی نخبگان جوان و اولین جشنواره فرهنگی ورزشی نخبگان در استان 

مازندران/ مهر و آبان

11- برگزاری کارگاه آموزشی "مهارتهای زندگی"/ اسفند
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1- شرکت در جلسات شوراي اداري و کارگروه پژوهش، فناوري و تحول اداري استان - 4 جلسه/ در طول سال 93

2- جلسـات سـتاد اجرایي اسـتاني و کارگروه تخصصي طرح شـهاب و نشسـت هاي مشـترک در این زمینه با مدیرکل اداره آموزش 

و پـرورش اسـتان، معاونیـن آموزشـي و پژوهشـي، مدیران نواحـي اداره آموزش و پرورش زنجان - 6 جلسـه/ مرداد، مهـر و آبان 93

3- جلسه مشترک با مدیر کل و معاون فرهنگي کمیته امداد امام خمیني )ره( استان و امضای تفاهم نامه همکاري - یک جلسه/ آذر 93

4- بازدید از مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه زنجان - یک مورد / مهر 93

5- جلسه با رئیس و معاون عمراني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان - 2 جلسه/ تیر 93

6- نشست مشترک با رئیس شرکت شهرکهاي صنعتي استان و انعقاد تفاهم نامه همکاري - 3جلسه/ اردیبهشت 93

7- جلسه مشترک با استاندار، معاونین استاندار، رؤساي دانشگاه هاي استان در خصوص فعالیت هاي و عملکرد بنیاد نخبگان استان 

و هم اندیشي تشکیل کارگروه تخصصي بررسي مسائل نخبگان استان 2 جلسه/ اردیبهشت و آذر 93

8- جلسه با رئیس بسیج علمی پژوهشی استان و اعضای شوراي خانه نخبگان علمي بسیج استان - 2 جلسه/ اردیبهشت و شهریور 93

توسـعه  معـاون  ریـزي،  برنامـه  و  پژوهـش  معـاون  رئیـس،  بـا  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  رئیـس  مشـترک  هـاي  نشسـت   -9

93 سـال  طـول  در  جلسـه/   13 نخبـگان  ملـي  بنیـاد  هـاي  اسـتان  امـور  و  اداري  کل  مدیـر  و  منابـع  و  مدیریـت  و 

10- دیدار رئیس و کارکنان بنیاد نخبگان استان با نماینده ولي فقیه و امام جمعه استان زنجان - یک جلسه/ خرداد 93

11- نشست مشترک با رئیس و معاونین آموزشی و پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان و مدرسین دوره های المپیادها پیرامون 

برنامه ریزی المپیادها و جشنواره های دانش آموزی مورد تایید بنیاد ملی نخبگان و انعقاد تفاهم نامه همکاری - 7 جلسه/ آذر، دی و اسفند 93 

12- شرکت در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر برگزار شده در سالن غدیر دانشگاه زنجان - یک جلسه/ آذر 93

13- مصاحبه صدا و سیمای مرکز زنجان با رئیس بنیاد نخبگان استان - 2 مورد/ مرداد و بهمن 93

نشست ها و جلسات مشترک رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان با مسئولین
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نمودار نشست ها و جلسات مشترک رئیس بنیاد نخبگان استان با مسئولین به تفکیک موضوع )بر حسب تعداد جلسات(

شرکت در جلسات شورای اداری و کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان
جلسات ستاد اجرایی استانی و کارگروه تخصصی طرح شهاب و نشست های مشترک در این زمینه با مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان

جلسه مشترک با مسئولین کمیته امداد امام خمینی )ره( استان و امضای تفاهم نامه همکاری
بازدید از مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه زنجان

جلسه با مسئولین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
جلسه با رئیس شرکت شهرکهاي صنعتي استان و انعقاد تفاهم نامه همکاري

جلسه با استاندار، معاونین استاندار، رؤساي دانشگاه هاي استان در خصوص تشکیل کارگروه تخصصي بررسي مسائل نخبگان استان
جلسه با رئیس بسیج علمی پژوهشی و اعضای شوراي خانه نخبگان علمي بسیج استان

نشست هاي مشترک رئیس بنیاد نخبگان استان با مسئولین بنیاد ملي نخبگان
دیدار رئیس و کارکنان بنیاد نخبگان استان با امام جمعه استان

جلسه با مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان پیرامون برنامه ریزی المپیادها 
شرکت در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر برگزار شده در سالن غدیر دانشگاه زنجان

مصاحبه صدا و سیمای مرکز زنجان با رئیس بنیاد نخبگان استان
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1- جلسـه بـا کارشناسـان ارزیابـی عملکرد اسـتانداری در خصوص بررسـی شـاخص هـای اختصاصی بنیـاد نخبگان اسـتان – یک 

جلسـه/ خرداد 93 - 12/5نفر- سـاعت

2- جلسـه مشـترک بـا اسـاتید دانشـگاه و نماینـدگان شـرکت آلتون رایانـه در خصوص تدوین سـند توسـعه فناوری اسـتان و بانک 

اطالعاتـی متخصصیـن اسـتان – 6 جلسـه/ خـرداد، مهر، بهمن و اسـفند 93 – 50نفر- سـاعت

3- جلسـه مشـترک بـا مدیـر کل و معـاون فرهنگـی کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( اسـتان و انعقاد تفاهـم نامه همـکاری – یک 

جلسـه/ مـرداد 93 – 6نفر- سـاعت

4- نشسـت هـم اندیشـی بـا رؤسـای پـارک علـم و فنـاوری و مراکـز رشـد دانشـگاه هـای اسـتان بـه منظـور انعقـاد تفاهـم نامـه 

همـکاری – 2 جلسـه/ مهـر 93 – 20نفـر- سـاعت

5- نشسـت مشـترک بـا رئیـس و معاونین آموزشـی و پژوهشـی اداره کل آموزش و پرورش اسـتان و مدرسـین دوره هـای المپیادها 

پیرامـون برنامـه ریـزی المپیادهـا و جشـنواره هـای دانش آموزی مـورد تایید بنیاد ملـی نخبگان و انعقـاد تفاهم نامـه همکاری – 5 

جلسـه/ آذر، دی و بهمن 93 – 60/5نفر- سـاعت

سـاعت 4نفـر-   –  93 بهمـن  مـورد/  یـک  زنجـان–  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  رئیـس  بـا  ایسـنا  خبرگـزاری  مصاحبـه   -6

7- برگـزاری سـمینار "تعییـن رابطـه بیـن هـوش اخالقی و هـوش فرهنگی در میان دانشـجویان نخبه و اسـتعداد برتر" در راسـتای 

اجـرای شـیوه نامه حمایت از پایان نامه های کارشناسـی ارشـد و رسـاله دکتری با حضور اسـاتید دانشـگاه های زنجـان، تحصیالت 

تکمیلـی علـوم پایـه، علوم پزشـکی زنجـان و اداره کل آموزش و پرورش اسـتان – یـک مورد/ بهمن 93 – 14نفر- سـاعت

8- جلسـه بـا رؤسـای دانشـگاه هـای زنجـان، تحصیالت تکمیلـی، علوم پزشـکی و مدیـر کل دفتر آمـوزش و پژوهش اسـتانداری 

زنجـان در خصـوص سـفر دکتـر سـتاری معاون علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری و رئیـس بنیاد ملی نخبـگان به اسـتان زنجان 

– 2 مـورد/ دی 93 – 18نفر- سـاعت

جلسات برگزار شده در محل بنیاد نخبگان استان زنجان
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9- جلسـه بـا اعضـای بنیـاد نخبـگان اسـتان در سـتاد اجرایـی اسـتانی طرح شـهاب در خصـوص طرح شـهاب – یک مـورد/ آبان 

93 – 10نفر- سـاعت

10- جلسه با اساتید دانشگاه در خصوص شورای علمی بنیاد نخبگان استان زنجان – یک مورد/ آذر 93 – 6 نفر- ساعت

11- جلسـه بـا نماینـده بنیـاد نخبـگان اسـتان در خصـوص برگـزاری سـومین همایش ادبی دانشـگاه آزاد اسـالمی زنجـان – یک 

جلسـه/ تیـر 93 – 4/5نفر- سـاعت

12- جلسـه بـا رئیـس بسـیج علمی پژوهشـی اسـتان و اعضـای شـوراي خانه نخبگان علمي بسـیج اسـتان در خصـوص همکاری 

متقابـل بیـن بنیـاد نخبگان و بسـیج علمی پژوهشـی اسـتان - یک جلسـه/ بهمـن 93 – 8نفر- سـاعت
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نمودار نشست ها و جلسات برگزار شده در محل بنیاد نخبگان استان زنجان به تفکیک موضوع )بر حسب نفر - ساعت(

جلسه با کارشناسان ارزیابی عملکرد استانداری در خصوص بررسی شاخص های اختصاصی بنیاد نخبگان استان 
جلسه با اساتید دانشگاه و نمایندگان شرکت آلتون رایانه در خصوص تدوین سند توسعه فناوری استان و بانک اطالعاتی متخصصین استان 

جلسه مشترک با مدیر کل و معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان
جلسه با رؤسای پارک علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاه های استان

جلسه با مسئولین آموزش و پرورش استان پیرامون برنامه ریزی المپیادها و جشنواره های دانش آموزی مورد تایید بنیاد ملی نخبگان و انعقاد تفاهم نامه همکاری

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان
اجرای شیوه نامه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری

جلسه با رؤسای دانشگاه ها و مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری در خصوص سفر معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی 

نخبگان به زنجان

جلسه با اعضای بنیاد نخبگان استان در ستاد اجرایی استانی طرح شهاب
جلسه با اساتید دانشگاه در خصوص شورای علمی بنیاد نخبگان استان زنجان

جلسه با نماینده بنیاد نخبگان استان در خصوص برگزاری سومین همایش ادبی دانشگاه آزاد اسالمی زنجان
جلسه با رئیس بسیج علمی پژوهشی استان
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1- تقدیر از مخترع مورد تایید جشنواره منطقه ای اختراعات کوهساران، در مراسم تجلیل از بانوان فرهیخته استان / یک میلیون 

ریال

2- تجلیل از چهار نفر از پژوهشگران، فناوران و مخترعین برتر بنیاد نخبگان استان به مناسبت هفته پژوهش/ 30 میلیون ریال

3- پرداخت مرحله اول اعتبار پژوهش و نوآوری برندگان مسابقات ملی مهارت/ 157 میلیون و 500 هزار ریال

حوزه مخترعین، نخبگان و استعدادهای برتر

ردیف
نام و

 نام خانوادگی
مبلغ اعتبار

تخصیص یافته )ریال(
مبلغ اعتبار پرداختی

 مرحله اول )ریال(
رشته افتخار مورد نظر

رتبه اول رشته کنترل صنعتی75/000/00022/500/000محمد سلیمانی1
رتبه اول رشته تراش 75/000/00022/500/000CNCسجاد احمدی2
رتبه اول رشته گرافیک75/000/00022/500/000محمد خدادادی3
رتبه اول رشته آجرچینی75/000/00022/500/000سعید اسدی4
رتبه اول رشته رباتیک75/000/00022/500/000علیرضا احمدی5
رتبه اول رشته رباتیک75/000/00022/500/000ایرج بختیاری6
رتبه اول رشته کنترل صنعتی75/000/00022/500/000علی کرمی قفس آبادی7

525/000/000157/500/000جمع کل
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4- پرداخت اعتبار پژوهش و نوآوری از محل بودجه نمونه سازی طرح ها/ 111 میلیون و 400 هزار ریال

10

عنوان طرح نمونه سازی شدهنام و نام خانوادگی مخترعردیف
جمع کل

 )ریال(
2/000/000کنترل شارژ ups برای جلوگیری از اتالف انرژی و صدمه باتریرضا بیگدلی1
4/000/000لباس شنای هوشمند نجات حریقحسن مهدیخانی2
4/000/000صفحه برش چند منظورهجواد یاری فرد3
4/000/000دستگاه آموزش حفظ و قرائت ویژه کودکان )تسنیم کودکان(دادود امیرخانی4
1/400/000دستگاه آموزش روخوانی، روان خوانی قرآن کریم )طه(سپیده رسولی5
3/500/000سطل زباله هوشمندصادق قره باغی6
15/000/000نصب اتوماتیک نرم افزارها و بازی های کامپیوتری با تکنیک پردازش تصویراصغر بیگدلی7

15/000/000تولید پودر، فلیک و خمیر آلومینیوماسحق رزاقی8
طراحی و ساخت کوره مناسب تولید محصوالت کربنی جهت مصارف اکبر نیکخواه بهرامی9

کشاورزی و صنعتی
17/500/000

4/000/000سنتز 2، 4، 6، 8، 10، 12 هگزا آزا ایزووتزیتال در حضور نانو ذرات مغناطیسیوحید عزیزخانی10
15/000/000بیو راکتور تولید کمپوست هوازی و غیر هوازی )بیوگاز(داود دداشی11
1/500/000عصای بذرکار چندمنظورهامین سپهری علمداری12
9/500/000دستگاه برداشت زیتونحسن محمدی نژاد13
15/000/000طراحی و ساخت دستگاه هوشمند پیرایش و هرس کن بوته هاجالل الدین قضاوتی14

111/400/000جمع کل
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نسبت اعتبارات تخصیصی به حوزه های مختلف علوم از کل اعتبارات تخصیص داده شده )نمونه سازی و ملی مهارت(

نمودار اعتبارات پژوهشی و نواوری اعطا شده به مخترعین، نخبگان و استعدادهای برتر استان به تفکیک موضوع

تجلیل از بانوان فرهیخته استان به مناسبت روز زن

تجلیل از پژوهشگران برتر استان به مناسبت هفته پژوهش

پرداخت اعتبار پژوهشی نمونه سازی

پرداخت اعتبار پژوهشی ملی مهارت

علوم کشاورزی

فنی مهندسی

علوم پایه

مهارت های صنعتی
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5- برگزیده شدن سه اختراع از مخترعین استان در چهارمین جشنواره منطقه ای نواوری و شکوفایی کوهساران )گیالن(/ آبان

6- تجلیل از چهار نفر از پژوهشگران، فناوران و مخترعین برتر بنیاد نخبگان استان به مناسبت هفته پژوهش/ آذر

12

پیگیری امور نخبگان

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

مراکز نخبه پرور و نخبه پذیر/ 522 میلیون 290 هزار ریال، در طول سال

مبلغ )ریال(موضوع حمایتمرکز نخبه پرورردیف

حمایت از طرح کلکسیون گیاهان دارویی با تاکید بر گیاهان دانشگاه زنجان1
دارویی مناطق سردسیر

425/000/000

حمایت از طرح بررسی اثر النه گزینی و کارایی تزریق سلول های دانشگاه علوم پزشکی2
بنیادی

75/000/000

52/290/000حمایت از اجرای طرح شهاب در استاناداره کل آموزش و پرورش استان زنجان3

2- هماهنگـی جلسـات و نشسـت هـای مشـترک رئیـس بنیاد نخبگان اسـتان با مدیران و رؤسـای ادارات اسـتان/ در طول سـال

آیـات  بنیـاد نخبـگان اسـتان زنجـان در دوره هـای آموزشـی )آداب و اسـرار نمـاز، تفسـیر  3- معرفـی و حضـور کارکنـان 

برگزیـده قـرآن کریـم، دومیـن دوره دانـش افزایـی مدیـران و مسـئوالن مراکـز روابـط عمومـی بنیادهـای نخبـگان اسـتانی، 

سـند راهبـردی کشـور در امـور نخبـگان، برابـر بـا اصـل نمـودن مـدارک متقاضیـان در سـامانه ثریـا(/ مـرداد، شـهریور، آذر

4- شـرکت رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان در نشسـت های مشـترک رؤسـای بنیادهـای نخبگان اسـتانی با مسـئولین بنیـاد ملی 

نخبـگان/ در طول سـال

سـال  طـول  در  اسـتان/  برتـر  اسـتعدادهای  و  نخبـگان  مخترعیـن،  تاییـد  بـه  منتـج  پرونـده   28 پیگیـری   -5
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طرح شهاب

اولین جلسه ستاد اجرایی استانی طرح شهاب

اولین جلسه کارگروه تخصصی طرح شهاب

دومین جلسه ستاد اجرایی استانی طرح شهاب

سومین جلسه ستاد اجرایی استانی طرح شهاب و انعقاد تفاهم نامه اجرایی

بازدیـد رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان  از رونـد اجـرای طـرح شـهاب در 

شهرسـتان خرمـدره و گردهمایـی بـا مدیـر و معـاون آمـوزش ابتدایـی 

اسـتان در شهرسـتان خرمـدره

1- برگزاری اولین جلسه ستاد اجرایی استانی طرح شهاب زنجان/ مرداد، )16نفر - ساعت(

2- برگزاری اولین جلسه کارگروه تخصصی طرح شهاب زنجان/ شهریور، )36نفر - ساعت(

3- برگزاری دومین جلسه ستاد اجرایی استانی طرح شهاب زنجان/ مهر، )22نفر - ساعت(

4- برگـزاری سـومین جلسـه سـتاد اجرایـی اسـتانی طرح شـهاب زنجـان و انعقاد تفاهم نامـه اجرایی میـان بنیاد نخبـگان و اداره 

کل آمـوزش و پـرورش اسـتان/ آبان و آذر، )28نفر - سـاعت(

5- بازدیـد رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان زنجـان از مراحـل اجـرای طرح شـهاب و گردهمایی بـا مدیـران دوره ابتدایـی و معاون 

آمـوزش ابتدایـی اسـتان در شهرسـتان خرمـدره/ دی، )196 نفر - سـاعت(
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حضور و شرکت فعال در جشنواره ها و نمایشگاه ها

1- نخستین جشنواره ملی حلقه های علمی بسیج اساتید استان/ مرداد

2- نمایشگاه والیت و اقتدار علمی/ مهر

3- نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان/ آذر

4- چهارمین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی کوهساران )گیالن(/ آبان

مصاحبه رئیس بنیاد نخبگان استان با خبرگزاری ها و رسانه ها

مصاحبه با خبرگزاری ایرنا با موضوعات:
- برگـزاری نمایشـگاه دسـتاوردهای نخبـگان، مخترعـان و شـرکت هـای دانش بنیان اسـتان زنجان بـا عنوان "والیـت و اقتدار 

علمی" )مـورخ 1393/07/16(

مصاحبه با خبرگزاری تسنیم با موضوعات:
- اعالم نتایج جشنواره اختراعات منطقه ای کوهساران )مورخ 1393/09/06(

- امضای تفاهم نامه بین بنیاد نخبگان زنجان و شرکت شهرک های صنعتی )مورخ 1393/09/06(

- اعالم برنامه های آتی بنیاد )مورخ 1393/09/06(

گفتگو با شبکه اشراق )برنامه سالم زنجان( با موضوع:

- تشریح فعالیت ها و عملکرد بنیاد نخبگان استان )مورخ 1393/11/26(

مصاحبه با خبرگزاری ایسنا با موضوع:

- جایگاه مطلوب دانشگاه های استان در تولید علم و نقش شرکت های دانش بنیان در ارتقاء جایگاه تولید علم )مورخ 1393/12/17(
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عملکرد پنجساله بنیاد نخبگان استان زنجان

نمودار مقایسه ای عملکرد پنجساله بنیاد نخبگان استان زنجان

اعـداد نشـان داده شـده بـا رنـگ قرمـز در نمـودار فـوق، "نسـبت عملکـرد بنیـاد نخبـگان اسـتان زنجـان از آذر 92 تـا کنون به 

میانگیـن عملکـرد 4 سـال قبـل" را نشـان مـی دهد.

اعداد محور عمودی نمودار نیز بر حسب "نفر- ساعت" بیان شده است. 
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نمودار مقایسه ای عملکرد پنجساله بنیاد نخبگان استان زنجان

اعـداد نشـان داده شـده بـا رنـگ قرمـز در نمـودار فـوق، "نسـبت عملکـرد بنیـاد نخبـگان اسـتان زنجـان از آذر 92 تـا کنون به 

میانگیـن عملکـرد 4 سـال قبـل" را نشـان مـی دهد.

اعداد محور عمودی نمودار نیز بر حسب "تعداد" بیان شده است. 
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- الزم به ذکر است که ستون های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند.

اعـداد نشـان داده شـده بـا رنـگ قرمز در نمـودار فوق "نسـبت عملکرد بنیـاد نخبگان اسـتان زنجـان از آذر 92 تاکنون بـه میانگین 

عملکـرد 4 سـال قبـل  "  را نشـان می دهد. 

اعداد محور عمودی نمودار نیز بر حسب "تعداد" بیان شده است. 

نمودار مقایسه ای عملکرد پنجساله بنیاد نخبگان استان زنجان
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 همکاری با بنیاد نخبگان استان قم دراعزام کارشناس فرهنگی بنیاد نخبگان استان  به 
حج عمره نخبگان جهت انجام برنامه های فرهنگی برای نخبگان سراسر کشور

اهم برنامه های فرهنگی اجرا شده توسط کارشناس فرهنگی در مکه و مدینه منوره

برتـر  اسـتعدادهای  و  نخبـگان  برجسـته،  اسـاتید  میـان  تعامـل  ارتقـای  هـدف  بـا  تخصصـی  نشسـت های  برگـزاری   -

- هماهنگی برگزاری جلسـه مشـترک اسـاتید برجسـته و نخبگان با نماینده بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره و مکه مکرمه 

مفـرده  عمـره  معنـوی  سـفر  برگـزاری  نحـوه  اسـالم پژوهی،  خصـوص  در  نخبـگان  نظـرات  و  ظرفیـت  از  اسـتفاده   -

زیارتـی سـفر  در  کشـور   داخلـی  مسـائل  دربـاره  تبادل نظـر  و  بحـث  دانشـگاهیان،  عمـره  سـتاد  توسـط  نخبـگان 

- بازدید از موزه مکه

- هماهنگی برای سخنرانی تعدادی از اساتید برجسته  کشور برای کاروان در خصوص برداشت های خود از این سفر الهی

- زیارت مسجد شیعیان در مدینه
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- رایزنـی بـا نماینـده بعثـه مقـام معظـم رهبـری در مدینـه منـوره و مکـه مکرمـه و اهـدای 60 بسـته فرهنگـی بـه نخبـگان و 

اسـتعدادهای برتـر

-  فرهنـگ سـازی نـوآوری در کمـک بـه مسـجد شـیعیان )اهـدای کمـک نقدی به مسـجد شـیعیان به جـای خرید سـوغات برای 

اطرافیـان و اهـدای قبض آن(

- شناسایی و استفاده از ظرفیت فرهیختگان در کاروان از قبیل مدیحه سرایی، دل نوشته، عکاسی و سفرنامه نویسی

- بازدید از موزه مکه
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- شرکت در مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا )س( در محل ستاد عمره دانشگاهیان

- سـخنرانی کارشـناس فرهنگـی در خصـوص حـج عمره نخبـگان و برنامه های به اجـرا در آمده در طول سـفر و معرفی برگزیدگان 

مسـابقات در بخش های ختم قرآن، دل نوشـته، خاطرات، عکاسـی، فیلمبرداری، سـفرنامه نویسـی
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تقدیر از مخترع مورد تایید جشنواره منطقه اي اختراعات کوهساران، در مراسم تجلیل از 
بانوان فرهیخته استان

بـه گـزارش روابط عمومـي بنیاد نخبگان اسـتان زنجان، مراسـم 

تجلیـل از 35 نفـر بانـوي برگزیده اسـتان در عرصه هـاي علمي، 

اجتماعـي و فرهنگـي، بـا حضـور نماینـده ولـي فقیـه در اسـتان، 

اسـتاندار و جمعـي از مدیـران سـتادي و بانـوان برتـر حوزه هـاي 

در   1393/02/01 دوشـنبه  روز  اجرایـي،  دسـتگاه هاي  مختلـف 

سـالن اجتماعـات اسـتانداري برگزار شـد. 

گفتني اسـت در این مراسـم از خانم زهرا قرباني مخترع دسـتگاه 

هوشـمند کمک آموزشـي سـیگنال هاي مـادون قرمـز و برگزیده 

جشـنواره اختراعات منطقه اي کوهسـاران 1392 تقدیر شـد.



23

برنامه هاي فرهنگي

برگزاري مراسم تجلیل از بانوان نخبه استان به مناسبت روز زن در بنیاد نخبگان استان

 به مناسـبت گرامیداشـت روز زن نشسـت صمیمانه میان دکتر 

سـعاد ورسـائي رئیس بنیاد نخبگان اسـتان و تعـدادي از بانوان 

مختـرع، نخبـه و اسـتعداد برتر اسـتان در روز سـه  شـنبه مورخ 

93/02/02 در محـل بنیـاد نخبـگان اسـتان برگـزار گردیـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد نخبـگان اسـتان، در ایـن 

جلسـه دکتر ورسـائي، ضمـن تبریک والدت باسـعادت حضرت 

زهـرا )س( و روز زن، بـه تقویـت ارتبـاط بیشـتر نخبـگان زن 

بـا یکریگـر و بـا بنیـاد نخبـگان اسـتان بـا هـدف آشـنایي بـا 

مشـکالت آن هـا و انجـام پیگیـري  هـاي الزم از سـوي بنیـاد 

نخبـگان اسـتان بـه منظور حـل این مشـکالت تاکیـد نمودند.

در ادامـه ایـن نشسـت بانـوان شـرکت  کننـده در جلسـه ضمن 

اسـتقبال از برگـزاري ایـن گونـه جلسـات و ارائـه توانمنـدي  

هـا خـود، مشـکالتي کـه در زمینـه  هـاي مختلـف از جملـه 

جـذب در دانشـگاه  هـا، بازاریابـي اختراعـات، تجـاري  سـازي 

اختراعـات، رونـد ثبـت اختـراع و انتخـاب ناظـر طرح، مسـائل 

آزمایشـگاه   زمینـه  در  پسـادکتري  دانشـجویان  مشـکالت  و 

در  ضمنـًا  نمودنـد.  بیـان  را  هسـتند  مواجـه  آن هـا  بـا  هـا 

بـه  زن  روز  گرامیداشـت  مناسـبت  بـه  نیـز  جلسـه  پایـان 

بانـوان حاضـر در جلسـه بسـته  هـاي فرهنگـي تقدیـم شـد.
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بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد نخبـگان اسـتان زنجـان، 

مدعویـن  حضـور  بـا  کـه  اندیشـی  هـم  نشسـت  ایـن  در 

برتـر  اسـتعدادهای  و  نخبـگان  مخترعیـن،  از  تعـدادی  و 

اسـتان در روز شـنبه مـورخ 93/05/04 برگزارگردیـد، حجـة 

االسـالم نظـری از سـتاد اقامـه نمـاز بـه ایـراد سـخنرانی بـا 

موضـوع نمـاز و اهمیـت و بـرکات آن پرداختنـد. در پایـان 

نشسـت نیـز نمـاز جماعـت و ضیافـت افطـاری برگـزار شـد.

برگزاري ضیافت افطاري و سخنرانی با موضوع نماز با حضور مخترعین، نخبگان و 
استعدادهای برتر استان
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برگزاری همایش ادبی "نخبگان علمی، هویت دینی، فرهنگ و ادب پارسی"

و  فرهنـگ  دینـی،  هویـت  علمـی،  "نخبـگان  ادبـی  همایـش 

شـد. برگـزار  زنجـان  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  توسـط  پارسـی"  ادب 

بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد نخبـگان اسـتان، همایـش ادبـی 

"نخبگان علمی، هویت دینی، فرهنگ و ادب پارسـی" در روز شانزدهم 

شـهریورماه 93 از ساعت 16 الی 21 در سالن سهروردی برگزار گردید.

این همایش شامل بخش های زیر بود:

- سـخنرانی دکتـر ورسـایی رئیـس بنیـاد نخبگان اسـتان در خصوص 

ماموریـت هـا و فعالیـت های بنیـاد نخبگان

- سخنرانی دکتر سرامی در خصوص پیام داستان زال و رودابه
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- اجرای موسیقی توسط گروه موسیقی محمدرضا سعیدی 

- نقل داستان زال و رودابه توسط خانم پریسا سیمین مهر

- سخنرانی در باب وجه غنایی حماسه ملی و هنجارشکنی زنان در شاهنامه توسط دکتر رضا ساریخانی

- اجرای داستان ورود باربد، نوازنده بنام دوره ساسانی به دربار خسرو پرویز توسط خانم مولیا سرامی

- شاهنامه خوانی کودک چهار ساله "هانا شیرازی" 

- جمع بندی مطالب و بیان اهداف همایش توسط دکتر سرامی 

- تقدیر از برگزار کنندگان همایش توسط دکتر سرامی
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برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی

کارگاه آموزشی "مهارت های زندگی" در روز دوشنبه مورخ 93/12/25 در بنیاد نخبگان استان زنجان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان، در این کارگاه که با حضور جمعی از استعدادهای برتر و دانشجویان برگزار شد 

حجت االسالم والمسلمین عبد الرضا جاهدی مدرس کارگاه به موضوع راه های کنترل خشم، اضطراب و استرس از  دیدگاه 

آیات و روایات پرداختند. در پایان کارگاه نیز پرسش و پاسخ میان شرکت کنندگان مدرس کارگاه برگزار شد.
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تجلیل از فعالین ویژه امر مناز دستگاه های اجرایی استان زنجان
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طـی مراسـمی کـه مـورخ 1393/12/18 از سـوی سـتاد اقامه نمـاز اسـتان در دفتر امام جمعه اسـتان برگـزار گردیـد از فعالین ویژه 

امـر نمـاز در دسـتگاههای اجرائی تجلیل بعمل آمـــد .

بـه گـزارش روابـط عمومـي بنیـاد نخبـگان اسـتان زنجـان، در این مراسـم که با حضـور حضـرت آیـت ا... خاتمی نماینـده محترم 

ولـی فقیـه و امـام جمعـه اسـتان زنجـان، معـاون توسـعه و مدیریـت منابـع انسـانی اسـتانداری زنجـان، رئیـس سـتاد اقامـه نمـاز 

اسـتان، مدیـران دسـتگاههای اجرائــــــی اسـتان و رابطیـن اقامـه نمـاز تشـکیل شـد. از آقـای دکتـر سـعاد ورسـایی رئیـس 

بنیـاد نخبـگان اسـتان و آقـای رمضـان شـریفی رابـط اقامـه نمـاز بنیـاد نخبـگان استــــان بـا اهـدای لـوح تقدیـر تجلیـل شـد

الزم بـه ذکـر اسـت در راسـتاي توسـعه و ترویـج فرهنـگ نمـاز و در ارزیابـی عملکـرد نمازی دسـتگاه هـای اجرایی اسـتان، بنیاد 

نخبـگان اسـتان امتیـاز شایسـته تقدیر را کسـب کرد.



بــه  مربــوط  هــاي  برنامــه 
توانمندســازی نخبگان استان
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ــازی  ــه توامنندس ــوط ب ــاي مرب ــه ه برنام

ــتان ــگان اس نخب

برگزاري کارگاه آموزشي ایده پردازي و اختراع ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان
)416 نفر- ساعت(

کارگاه آموزشـي "ایـده پـردازي و اختـراع ویـژه دانـش آموزان 

شـد. برگـزار  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  در  دبیرسـتان"  مقطـع 

بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد نخبـگان اسـتان، کارگاه 

آموزشـی ایـده پردازی و اختـراع ویِژه دانش آموزان دبیرسـتان 

هـاي نمونه دولتي روزبه، مرکز اسـتعدادهاي درخشـان شـهید 

دبیرسـتان  کوثـر،  نمونه دولتـي  دبیرسـتان  ناحیـه2،  بهشـتي 

نمونـه دولتـي شـهدا، دبیرسـتان نمونـه دولتـي غدیـر، مرکـز 

اسـتعدادهاي درخشـان فرزانـگان ناحیه 1دختران و دبیرسـتان 

اردیبهشـت ماه  در  جلسـه  چهـار  طـي   2 ناحیـه  فرزانـگان 

شـد. برگـزار  زنجـان  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  محـل  در   93

مباحث بحث شده در کارگاه

- تشـریح چگونگـي شـکل  گیـري و فرمولـه  سـازي تفکـر 

خالقانـه

مسـئله  خالقانـه  حـل  هـاي  روش   و   TRIZ نظریـه   -
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شـامل  مسـئله  خالقانـه  حـل  فرآینـد  تشـریح   -

تحلیـل محیـط، تکنیـک  هـاي خـالق بـراي تحلیـل 

خـل  سـازي،  فرضیـه   و  مسـئله  تشـخیص  محیـط، 

کنتـرل  و  اجـرا  انتخـاب،  مختلـف،  راهکارهـاي 

- تشـریح تکنیک هاي حل خالقانه مسـئله با ذکر مثال 

پیشـرفت  رونـد  بـا  دانش آمـوزان  آشـنایي   -

در  فیلمـي  پخـش  طریـق  از  تکنولـوژي  نانـو 

ایـران  در  تکنولـوژي  نانـو  توسـعه  بـا  ارتبـاط 

- تشـریح روند شـکل  گیـري چند اختـراع از جمله اولین 

دسـتگاه تلگراف و دستگاه ضبط 

ــازی  ــه توامنندس ــوط ب ــاي مرب ــه ه برنام

ــتان ــگان اس نخب
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برگزاري کارگاه آموزشي ایده پردازي و اختراع )با رویکرد آموزش الکترونیک(
)20 نفر- ساعت(

کارگاه آموزشـي ایـده پـردازي و اختراع )بـا رویکرد آموزش 

گردیـد. برگـزار  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  در  الکترونیـک(  

اسـتان،  نخبـگان  بنیـاد  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

رویکـرد  )بـا  اختـراع  و  پـردازي  ایـده  آموزشـي  کارگاه 

اردیبهشـت  در  جلسـه  دو  طـي  الکترونیـک(  آمـوزش 

توسـط  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  در   93 خـرداد  مـاه  و 

مدرسـان کارگاه آقایـان حقیقـت پـور و بیـات برگـزار شـد.

موارد مطرح شده در کارگاه:

-  مـرور کلـي بـر مباني بـرق و الکتریسـیته، مفاهیـم ولتاژ 

جریان و 

 - ذکـر مثـال هـاي سـاده و عملـي، سـاختمان خـازن و 

مقاومـت و عملکـرد هـر کـدام 

- پاسخ به سواالت شرکت کنندگان 

- مـرور مباحـث جلسـات گذشـته، مفهـوم قطعـه سـلف 

متنـاوب و  مسـتقم  جریـان  در  آن  عملکـرد  و  )القاگـر( 

ــازی  ــه توامنندس ــوط ب ــاي مرب ــه ه برنام

ــتان ــگان اس نخب
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برگزاري کارگاه آموزشي" نحوه ثبت اختراع و جستجوي اسناد اختراع
)213 نفر- ساعت(

کارگاه آموزشـي "نحـوه ثبـت اختـراع و جسـتجوي اسـناد 

اختـراع" توسـط آقـای سـعید حسـین خانی طي 7 جلسـه در 

بنیـاد نخبـگان اسـتان برگـزار گردید.

موارد مطرح شده در کارگاه:

-  تشریح مفهوم اختراع

- مزایاي ثبت اختراع

- اختراعات قابل ثبت

- نحوه جستجوي اختراعات

- مراحل ثبت اختراع

- نگارش ادعا نامه و توصیف اختراع

-  نحوه ثبت اینترنتي اظهارنامه اختراع،

- مراحل داوري اختراع

- نحوه ثبت پرونده و روزنامه 

الزم بـه ذکـر اسـت کارگاه آموزشـي"نحوه ثبـت اینترنتـي 

اختراع و جسـتجوي اسـناد اختـراع" بر حسـب تقاضاي افراد 

بـه صـورت دو هفتـه یکبـار در محـل بنیـاد نخبگان اسـتان 

برگـزار مـي  گردد.

ــازی  ــه توامنندس ــوط ب ــاي مرب ــه ه برنام

ــتان ــگان اس نخب
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برگزاري کارگاه آموزشي "نحوه ثبت اختراع بین المللي" 

اختـراع  ثبـت  "نحـوه  آموزشـي  کارگاه 

شـد. برگـزار  بنیـاد  در  المللـي"   بیـن 

بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد نخبـگان اسـتان،  

کارگاه آموزشـي "نحـوه ثبـت اختـراع بیـن المللـي" 

شـنبه  سـه  روز   15:30 الـي   9:30 سـاعت  از 

نخبـگان  بنیـاد  محـل  در   93/03/20 مـورخ 

برگـزار شـد. میـرداوودی  توسـط مهنـدس  اسـتان 

موارد مطرح شده در کارگاه:

- تبیین مفهوم اختراع

- مالکیـت فکـري در محیـط صنعـت، آثـار ادبـي و 

هنـري و حقوق مربوط به سـایر دارایـي هاي فکري

- مفهـوم ثبـت اختـراع بیـن المللـي )PATENT( و 

انـواع سیسـتم ثبـت اختراع

نحـوه  و  پتنـت  اطالعاتـي  بانـک  هـاي  انـواع   -

آن هـا در  شـده  ثبـت  اختراعـات  جسـتجوي 

- فرآیند ثبت اختراع در آمریکا 

- پاسـخ بـه سـواالت مطرح شـده توسـط مخترعین

ــازی  ــه توامنندس ــوط ب ــاي مرب ــه ه برنام

ــتان ــگان اس نخب
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برگزاري کارگاه آموزشي "مکاتبات بین المللي در راستاي تجاري سازي اختراعات"

اسـتان،  نخبـگان  بنیـاد  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 

راسـتاي  در  المللـي  بیـن  "مکاتبـات  آموزشـي  کارگاه 

دو  جلسـه  یـک  طـی  اختراعـات"  سـازي  تجـاري 

بهمـن  در  سـاعته   4 جلسـه   2 و  خـرداد  در  سـاعته 

شـد.  برگـزار  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  محـل  در   93

دکتـر  توسـط  زیـر  مباحـث  جلسـات  ایـن  در 

گردیـد: تدریـس  کارگاه  مـدرس  زنـدي 

سـازي  تجـاري  مرحلـه  اهمیـت  بـه  اشـاره   -

آن ثبـت  مرحلـه  از  پـس  اختـراع  یـک 

- نحـوه ایجـاد ارتباطـات و مکاتبات در فضاي کسـب و 

کار بیـن المللـي بـه منظـور عقد قـرارداد فـروش اختراع 

یـا امتیاز آن 

- ذکـر چند مثال اصـول کلي مکاتبه در عرف بین المللي

مراحـل  اهمیـت  و  نـگارش  فرآینـد  جزئیـات  بیـان   -

سـامان  پـردازی،  ایـده   جملـه  از  آن  مختلـف 

و  هـا  ایـده  آوردن  کاغـذ  روی  هـا،  ایـده  بـه  دادن 

نوشـتار کیفـی  و  کمـی  ارتقـای  و  ویرایـش  نحـوه 

ــازی  ــه توامنندس ــوط ب ــاي مرب ــه ه برنام

ــتان ــگان اس نخب
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- آشـنایی شـرکت کننـدگان بـا اجـزای مختلـف یـک 

چنـد  اولیـه  نسـخه  نـگارش  و  انگلیسـی  نامـه  متـن 

بـه عنـوان تمریـن عملـی بـا عناویـن مختلـف  نامـه 

- آمـوزش اصـول ویرایـش و اصـالح کیفیـت نـگارش 

از طریـق بررسـی سـه نسـخه متفـاوت از یـک ایمیـل 

- بیـان اصطالحـات مهـم موجـود در متـون مربـوط به 

عقـد قـرارداد خریـد و فـروش اختـراع و امتیـاز اختـراع 

- بررسی یک نمونه متن توافقنامه واگذاری امتیاز اختراع

ارائـه  موضـوع  بـا  نامـه  نمونـه  یـک  بررسـی   -

اختـراع حـق  مـورد  در  مذاکـره  و  پیشـنهاد 

ــازی  ــه توامنندس ــوط ب ــاي مرب ــه ه برنام

ــتان ــگان اس نخب



برگزاری کارگاه آموزشی "آشنایی با شرکت های دانش بنیان و نحوه ثبت آن"

کارگاه آموزشـی " آشـنایی با شـرکتهای دانش بنیان 

و نحوه ثبت آن" در بنیاد نخبگان اسـتان برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد نخبـگان اسـتان، 

کارگاه آموزشـی " آشـنایی با شـرکتهای دانش بنیان 

و نحـوه ثبـت آن" بـا حضـور 24 نفـر از نماینـدگان 

شـرکتهای دانـش بنیـان بنیـاد و شـرکتهای مسـتقر 

در پـارک علـم و فنـاوری، واحد مرکز رشـد دانشـگاه 

زنجـان، دانشـگاه علـوم پزشـکی زنجان، و سـازمان 

بسـیج علمی و پژوهشـی زنجان از سـاعت 9 الی 13 

روز چهارشـنبه مـورخ 1393/06/19 در محـل بنیـاد 

نخبـگان اسـتان زنجـان توسـط آقای محمـد مهدی 

کرامتی معاون کارگروه ارزیابی شـرکتها و مؤسسـات 

دانـش  بنیان در معاونت علمی و فناوری  برگزار شـد.

در این کارگاه مباحث زیر تدریس گردید:

- قانون حمایت از شـرکتها و موسسـات دانش بنیان 

و تجاری سـازی نوآوری هـا و اختراعات

38
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تشـخیص  و  ارزیابـی  کارگـروه  جایـگاه   -

بنیـان  دانـش  موسسـات  و  شـرکتها  صالحیـت 

قانـون( اجرایـی  نامـه  )آییـن  اجـرا  بـر  نظـارت  و 

http://daneshbonyan.ir سامانه -

- شرایط احراز صالحیت شرکتهای دانش بنیان

- فرایند تشخیص صالحیت شرکتهای دانش بنیان

- آمار عملکرد ارزیابی شرکتهای متقاضی

- نتایج و برکات ارزیابی شرکتهای متقاضی

- چگونگی ثبت تقاضا برای قانون دانش بنیان

ــازی  ــه توامنندس ــوط ب ــاي مرب ــه ه برنام

ــتان ــگان اس نخب
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برگزاری دوره هاي ایده پردازي و خالقیت

بـه گـزارش روابـط عمومـي بنیـاد نخبـگان زنجـان، بنیـاد نخبـگان 

اسـتان زنجـان بـا همـکاري خانـه ریاضیات زنجـان دوره هـاي ایده 

پـردازي و خالقیـت را از تاریـخ 1 تیر تـا پایان مهر مـاه در دو مرحله 

مقدماتـی و پیشـرفته در خانـه ریاضیـات برگـزار نمـود. ایـن دوره ها 

در محورهـاي گوناگـون در مـورد روش هـاي ایـده پـردازي و حـل 

مسـآله برگـزار شـد. الزم بـه ذکـر اسـت 20 نفـر از دانـش آمـوزان 

پسـر و 20 نفـر از دانـش آمـوزان دختـر اسـتعدادهاي درخشـان و 

نمونـه شـرکت داشـتند. هـر کـدام از ایـن محورها بـا حضور اسـاتید 

و کارشناسـان مجـرب طي 10 جلسـه 2 سـاعته براي دختـران و 10 

جلسـه 2 سـاعته براي پسـران تشـکیل شـد. این کارگاه آموزشي که 

توسـط 6 نفر از اسـاتید و کارشناسـان مجرب برگزار شـد در مجموع 

120 جلسـه 2 سـاعته بـه طـول انجامیـد. بـا توجـه بـه نظرسـنجي 

هـاي صـورت گرفتـه طـي ایـن دوره هـا حـدود 70 درصـد از دانش 

آمـوزان کالس هـا را بسـیار مفیـد ارزیابـي کـرده انـد. همچنین 90 

درصـد دانـش آمـوزان نیـز مایـل بـه ادامـه دوره هـا مـي باشـند.

ــازی  ــه توامنندس ــوط ب ــاي مرب ــه ه برنام

ــتان ــگان اس نخب
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دانـش  آمادگـی  جهـت  زنجـان،  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  حمایـت  بـا  زنجـان،  نخبـگان  بنیـاد  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

و  شـیمی  المپیـاد  ریاضـی،  المپیـاد  ادبـی،  المپیـاد  خوارزمـی،  جشـنواره  از  )اعـم  المپیادهـا  و  هـا  جشـنواره  بـرای  آمـوزان 

آمـوزان  دانـش  بـرای  آموزشـی  هـای  دوره   1393 سـال  طـول  در  سـاعت،  نفـر-   17332 مـدت  بـه  مجمـوع  در  فیزیـک(، 

شـد: برگـزار  ذیـل  جـدول  شـرح  بـه  غضنفریـان  پژوهشـکده  و  ریاضیـات  خانـه  حسـابی،  دکتـر  موسسـه  توسـط  مسـتعد 

برگزاری دوره های آموزشی آمادگی دانش آموزان برای جشنواره ها و المپیادها توسط 
موسسه دکتر حسابی، خانه ریاضیات و پژوهشکده غضنفریان

عنوان دوره آموزشیردیف
زمان 

برگزاری
تعداد جلسات

تعداد

 دانش آموزان
نفر - ساعت

از 93/02/04 دوره های آمادگی برای المپیاد فیزیک1

تا 93/04/26

10 جلسه 90 

دقیقه ای 

575 نفر

از 93/05/06 دوره های آمادگی برای المپیاد شیمی2

تا 93/12/22

35 جلسه 90 

دقیقه ای 

4210 نفر

از 93/11/09 دوره های آمادگی برای المپیاد ادبی3

تا 93/11/30

29 جلسه 90 

دقیقه ای 

22957 نفر

از 93/09/06 دوره های آمادگی برای المپیاد ریاضی4

تا 93/01/11

32 جلسه 90 

دقیقه ای 

5240 نفر

دوره های آمادگی برای جشنواره دانش آموزش 5

خوارزمی

از 93/01/27 

تا 93/12/06

321 جلسه 90 

دقیقه ای 

73370 نفر

اعزام تیم به مسابقات IRAN OPEN 2014  و نیز 6

شرکت در اولین دوره مسابقات دانش آموزی مرکز 

 CERN تحقیقات بین المللی فیزیک ذرات بنیادی در

از 92/07/03 

تا 93/11/19

104 جلسه 90 

دقیقه ای 

به ترتیب 50 و 

30 نفر

12480
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نتایج حاصل از دوره های فوقمسابقه علمیردیف
نتایج 

استان
درصد

714/28 نفریک نفرالمپیاد فیزیک1

825 نفر2 نفرالمپیاد شیمی2

2114/28 نفر3 نفرالمپیاد ادبی3

1040 نفر4 نفرالمپیاد ریاضی4

ضمنًا نتایج حاصل از شرکت دانش آموزان در مسابقات علمی در سال 93 به شرح زیر است:

نتایج حاصل از دوره های فوقمسابقه علمیردیف
بـه جشنواره دانش آموزش خوارزمی1 یابـی  راه  و  اسـتانی  برگزیـده  رتبـه  کسـب 

کشـوری چهـارم  رتبـه  کسـب  و  کشـوری  مرحلـه 
2IRAN OPEN 2014 کسب مقام بهترین توسعه ایده مسابقاتمسابقات

اولین دوره مسابقات دانش آموزی مرکز 3

تحقیقات بین المللی فیزیک ذرات بنیادی 

CERN در )BL4S  2014(

از 300 تیم شرکت کننده جزو 15 تیم برتر جهان شدند و از 
طرف مدیر عامل 

موسسه CERN برای اعضای تیم گواهینامه ارسال گردید.
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نشست ها، جلسات و تفاهم نامه ها

همایش "مهمترین مسائل و مشکالت جوانان استان"

سرپرســت دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه  زنجــان: بایــد در حــوزه فرهنگــی بــا عــزم ملــی و مدیریــت 

جهــادی فعالیت هــای مطلوبــی انجــام شــود و  ضمــن شناســایی آســیب ها برای حــل این مشــکالت اقدامــات الزم صــورت گیرد.

چهارشـنبه  روز  در  قره داغـی  علـی  حجت االسـالم  زنجـان،  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

نخبـگان  مسـائل  بـر  تاکیـد  بـا  اسـتان  جوانـان  مشـکالت  و  مسـائل  مهم تریـن  همایـش  در   1393/03/21 مـورخ 

گیـرد.  قـرار  ویـژه  توجـه  مـورد  بایـد  تمدن سـازی  خصـوص  در  رهبـری  معظـم  مقـام  بیانـات  کـرد:  بیـان  جـوان 

اسـت. قشـر  ایـن  ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  و  نخبـگان  شناسـایی  امـروز  جامعـه  نیـاز  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 

موجـب  اسـالمی  زندگـی  سـبک  بـه  توجـه  عـدم  گذشـته  سـال   35 طـول  در  اینکـه  بیـان  بـا  قره داغـی  حجت االسـالم 

شـده اسـت تـا مقـام معظـم رهبـری بـا طـرح مشـکالت و مسـائل سـبک زندگـی بـه ایـن نکتـه گوشـزد کننـد، تصریـح 

گیـرد.  صـورت  الزم  اقدامـات  مشـکالت  ایـن  حـل  بـه  نسـبت  و  شـده  شناسـایی  بایـد  فرهنگـی  آسـیب های  کـرد: 

وی بـا اشـاره به نامگذاری سـال جـاری با عنـوان اقتصاد 

و فرهنـگ بـا عـزم ملـی و مدیریت جهـادی اظهـار کرد: 

بایـد در حـوزه فرهنگـی بـا عزم ملـی و مدیریـت جهادی 

فعالیت هـای فرهنگـی مطلوبـی انجام شـود. این مسـئول 

پرداختنـد. جهـادی  مدیریـت  هـای   ویژگـی  بیـان  بـه 
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میــان  پاســخ  و  پرســش  نیــز  جلســه  پایــان  در 

حجت االســالم  و  جلســه  در  کننــدگان  شــرکت 

مقــام  نمایندگــی  نهــاد  سرپرســت  قره داغــی 

معظــم رهبــری در دانشــگاه زنجــان برگــزار شــد.
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دیدار رئیس و کارکنان بنیاد نخبگان استان با نماینده ولي فقیه و امام جمعه استان زنجان

آیت اله خامتی:

در سال های اخیر جمله ما می توانیم را تا حد زیادی اثبات کرده ایم.

کردنـد. دیـدار  خاتمـی  آیـت  الـه  بـا  بنیـاد  ایـن  کارکنـان  و  ورسـائي  دکتـر  آقـای  زنجـان،  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  رئیـس 

بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد نخبـگان اسـتان زنجـان بـه نقـل از پایـگاه اطـالع رسـانی دفتـر نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و 

امـام جمعـه زنجـان )www.adinezn.ir(، در ایـن دیـدار کـه در روز شـنبه مـورخ 03/24/ 1393 در چهارمیـن سـالگرد بنیـاد نخبـگان 

اسـتان برگـزار گردیـد، پـس از ارائـه گـزارش از عملکـرد ایـن بنیـاد توسـط رئیـس بنیاد نخبـگان اسـتان، نماینده ولـی فقیه در اسـتان 

و امـام جمعـه زنجـان ضمـن تقدیـر و تشـکر از زحمـات اعضـای بنیـاد نخبـگان افزودنـد: مسـئله ي نخبـه بـودن در مرحلـه ي اول 

اسـتعداد و قابلیتـي اسـت کـه خداونـد تبـارک و تعالـي در نهـاد افـراد قـرار داده اسـت. در مرحلـه  ي بعـدي بایـد ایـن قـوه را بـارور 

کـرد و بـه فعلیـت رسـاند. معمـوال" روشـنفکري و روشـنگري جوامـع را نخبـگان آن جامعـه فراهـم مـي  کنـد چـه در بعـد اسـتقالل 

و خـود کفایـي، چـه در بعـد وابسـتگي  واسـتثمار؛ بایـد نخبـگان فراتـر از گرایـش  هـاي سیاسـي و اجتماعـي بـه مسـائل نـگاه کننـد.
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جایگاهشـان  و  هسـتند  دانشـمندان  نخبـگان  بنیـاد  هـدف  جامعـه  ي  فرمودنـد:  سخنانشـان  پایـان  در 
بدانیـم. هـا  زمینـه   درایـن  را  پیشـرفته  کشـورهاي  تجربیـات  از  اسـت  خـوب  اسـت.  علمـي  ومراکـز  دانشـگاه ها 
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برگزاری نشست هم  اندیشی با موضوع "ایده  ها و راهکارهای نخبگان برای پیشرفت استان 
و کشور" 

در نشسـت هـم  اندیشـی بـا موضـوع "ایـده  هـا و 
و  اسـتان  پیشـرفت  بـرای  نخبـگان  راهکارهـای 

کشـور" مطـرح شـد. 
مسئوالن نظرات نخبگان را با گوش و جان بشوند:

رئیـس بنیاد نخبگان اسـتان زنجـان گفت: نخبـگان زنجانی 
از سـر صـدق و صفـای دل نظرات خـود را ارائـه می کنند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان اسـتان زنجان، سـعاد 
ورسـائی روز شـنبه  مورخ 93/05/04 در نشسـت هم اندیشـی 
ایده ها و راهکارهای نخبگان برای پیشـرفت اسـتان و کشـور 
اظهـار کـرد: یکـی از اهـداف راهبـردی بنیـاد ملـی نخبگان 
ایجـاد جامعـه نخبگانی اسـت. ایـن جامعه واحدی اسـت که 
در آن روابـط و پیوندهـای وثیقـی میان نخبـگان وجود دارد.

وی بـا اشـاره بـه اینکه بایـد هر نخبـه ای در ایـن واحد خود 
را عضـوی از خانـواده بزرگ نخبگان تصور کند، خاطرنشـان 
کـرد: این دیدگاه موجب می شـود که نخبـگان جامعه را مانند 
خانـه خود تصور کرده و حالل مشـکالت جامعه خود باشـند.
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داد:  ادامـه  نخبـگان  هم اندیشـی  جلسـه  برگـزاری  بـه  اشـاره  بـا  زنجـان  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  رئیـس 
اسـت. کشـور  و  اسـتان  از  پیشـرفت  زمینـه  در  نخبـگان  دغدغه هـای  اخـذ  منظـور  بـه  جلسـه  ایـن 

ورسـائی بـا بیـان اینکـه نتایج این جلسـه دسـته بندی و تفکیک می شـود، یادآور شـد: نظـرات کارشناسـی نخبگان به مسـئوالن مربوطه 

بـرای پیگیری ارائه می شـود.

وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود یکـی از ویژگی هـای نخبـگان را داشـتن ضمیر پـاک عنوان کـرد و افزود: نخبگان از سـر صدق 

و صفـای دل نظـرات خود را ارائـه می کنند.

ایـن مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه باید مسـئوالن نظـرات نخبـگان را با گـوش و جان بشـوند، اضافه کـرد: نظـرات کارشناسـی نخبگان 

گره گشـای مشـکالت است.

اهم پیشنهادات مطرح شده در جلسه هم اندیشی نخبگان:

مشکالت ارائه شده در حوزه مسائل استانردیف
عدم شرکت نخبگان در جلسات مدیریتی استانداری1

عدم تخصیص بودجه برای طرح های پیشنهادی نخبگان برای حل مشکالت استان مطروحه در جلسات استانداری2

نبود امکانات آزمایشگاهی در استان3
رکود استان زنجان در زمینه فناوری نانو4
نبود امکانات و فضای مناسب برای کار برای نخبگان5

نبود امکانات کافی و عدم حمایت دستگاه ها و ارگان های زیربط از نخبگان6
فقدان انگیزه در معلمان و دانش آموزان7

نبـود زمیـن و فضـای صنعتـی الزم بـرای فعالیت هـای صنعتـی و نداشـتن سـرمایه الزم بـرای خرید زمین و سـاختمان 8

صنعتـی بـرای مخترعین
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راهکارهای پیشنهادی در حوزه مسائل استانردیف

تشکیل کارگروههای تخصصی بنیاد نخبگان مثال کارگروه کشاورزی ، فنی1

تعریف پروژه های بزرگ )مگا پروژه( برای هر استان متناسب با امکانات و مزیت های نسبی آن استان2

دعوت از نخبگان واقعی نه سیاسی برای تصمیم سازیهای کالن در کشور3

احصـاء مشـکالت و معضـالت اسـتان و تعریـف آن بصـورت پروژه هـای تحقیقاتی جهـت اسـتفاده از ظرفیت و پتانسـیل نخبگان اسـتان در حل 4

ایـن معضالت بـا مدیریـت بنیاد نخبگان اسـتان
 ایجاد کارگروه های تخصصی بنیاد نخبگان با همکاری مراکز آموزشی استان5

 تشکیل پژوهشکده های وزارت دفاع در استان6

تدوین سند رشد علمی استان برای سال آینده و کشف پتانسیل های استان7

همکاری مسئولین استان در ارائه تسهیالت و زمین و ... برای شکوفایی هر چه بهتر نخبگان8

استفاده از نخبگان استانی در انتصاب های دولتی و تخصصی در استان9

واگذاری تسهیالت مالی با شرایط مناسب توسط بانک ها برای نخبگان به منظور احداث واحدها و سرمایه در گردش10

اتخـاذ دسـتورات الزم از سـوی اسـتاندار و ابـالغ آن بـه مدیریـت شـرکت شـهرک های صنعتـی بـا هـدف حمایـت از شـرکت های دانش بنیان از 11

طریـق تخصیـص زمیـن و زیرسـاخت های الزم شـامل آب، بـرق، گاز بـا شـرایط ویژه
ارائه زمین مناسب برای نخبگان به منظور اجرای طرح های کارفرمایی12

ارائه تسهیالت کم بهره13

اختصـاص مـکان مناسـب بـرای فعالیـت شـرکت های دانش بنیـان بـا حداقـل هزینـه  اولیـه و اسـترداد مابقـی هزینه هـا بعـد از تجاری سـازی و 14

راه انـدازی موفـق شـرکت ها
استفاده از نخبگان جوان و مستعد در حوزه های فرهنگی و اقتصادی به خصوص جوانانی که در نهاد خاصی استخدام نشده اند15

ارتباط با مسئولین بلندپایه کشوری در استان16

تشـکیل کارگروه هـای مختلف در اسـتانداری اسـتان و اسـتفاده از افـکار نخبگان بعنوان مشـاوران صنعتی، علمـی، فرهنگی و ... اسـتاندار زنجان17

تشکیل کارگروه نانو فناوری با همکاری استانداری و بنیاد منخبگان استان18

ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوری پیشرفته علوم و فنون در کشور و استان19
تسهیل ارتباط دانشگاه ها با دستگاه های اجرایی از جمله صنعت20
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ادامه راهکارهای پیشنهادی در حوزه مسائل استانردیف
تشکیل کارگروه تخصصی در زمینه نانو فناوری با محوریت بنیاد ملی نخبگان و استانداری زنجان و نیز تجهیز آزمایشگاه های استان21

استفاده از نخبگان در تصمیم گیری های مهم استان22

بررسی موانع و مشکالت نخبگان و تالش برای رفع آن ها23

ایجاد ارتباط ارگانیک بین بنیاد نخبگان و آموزش و پرورش با مکانیسم معرفی یک رابط24

فراهـم نمـودن حداقـل 5 درصـد از امکانـات و تجهیـزات آزمایشـگاهی، کتابخانـه ای و مالـی موجـود در اسـتان تهـران بـرای اسـتان زنجـان و 25
شناسـایی و بکارگیـری پتانسـیل های موجـود در اسـتان

تاسیس شهرک علم و فناوری برای ارتقاء استان و جلوگیری از خروج ایده های نو از طریق حمایت از شرکت های دانش بنیان26

هماهنگـی بنیـاد نخبـگان بـا اسـتانداری و شـهرک های صنعتی اسـتان جهت ایجاد شـهرک علمـی و صنعتـی و اختصاص واحد به شـرکت های 27
فعال دانش بنیـان 

ایجاد پارک علم و فناوری در استان زنجان جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان28

استفاده از استعدادهای پنهان نخبگان در مسائل اقتصادی، فرهنگی29

ارائه تسهیالت کم بهره به نخبگان دارای طرح کارفرمایی و یا خود اشتغالی30

ارائه زمین کارگاهی رایگان برای افراد دارای طرح کارفرمایی31

معرفی و بهره گیری از نخبگان مهارتی در دستگاههای اجرایی استان32
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مشکالت ارائه شده در حوزه کشوریردیف

بی توجهی به تجاری سازی دانش و فناوری های مورد نیاز صنعت1

کم توجهی به ایجاد سازوگارهای مناسب برای افزایش سهم مشارکت نخبگان در تصمیم سازی ها و مدیریت استان و کشور2

کم توجهی به حاکمیت دانش و فناوری3

عدم شناخت صنایع مختلف نسبت به علوم نانو فناوری و مقاومت صنایع نسبت به استفاده از تکنولوزی های نو4

بی توجهی مسئولین نسبت به توانایی های خودی و کارگروه های نخبگان5

عدم معرفی شرکت های دانش بنیان به سرمایه گذاران داخلی و خارجی6

طوالنی بودن مراحل ثبت اختراع و نیز مشکل مربوط به یافتن مرجعی جهت گرفتن تأییدیه اختراع و اعالم7

عدم آشنایی مردم و مسئوالن با کارایی رشته های خاص علوم انسانی8

کمبود بودجه تحقیقاتی در زمینه علوم انسانی9

نبود فضای مناسب برای پژوهش10

عدم احساس امنیت معنوی در مورد کپی برداری11

توسعه نرم افزار و تجاری سازی آن12

عدم ارتباط مناسب با صنعت13

حمایت از کنفرانس های علمی برای توسعه علمی14

رشد بی رویه دوره های تحصیالت تکمیلی )رشد کمی بدون توجه به رشد کیفی و گرایش به سمت مدرک گرایی(15

عدم اعتماد صنعت به پتانسیل های نخبگان و عدم باور صنعت )مخصوصًا صنایع دولتی به توانایی نخبگان(16

جایگزین شدن روابط به جای ضوابط و توانمندی در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه17

نبود امکانات کافی برای طرح های تحقیقاتی18

نبود اتاق های فکری برای ایده ها19

نبود امنیت شغلی با وجود تحصیل در بهترین دانشگاه کشور20

عدم حمایت شرکت ها و کارخانه ها برای تجاری سازی21

عدم اعتامد جامعه و مدیران صنایع و ادارات به حرکت نخبگان برای حل مشکالت22
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ادامه مشکالت ارائه شده در حوزه کشوریردیف

مشغول شدن به کارهایی که خارج از حیطه پژوهش و علم می باشد جهت گذراندن زندگی و کسب درآمد23

عدم توجه به علوم انسانی24

تلقی شدن آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد تعلیمی دست چندم25

نبود امکانات و فضای مناسب برای کار26

عدم حمایت مالی27

عدم حمایت معنوی28

نبود مکان هایی برای تحقیق و پژوهش29

عدم توجه به رشته های علوم انسانی30

هدایت پژوهش ها به سمت نیاز محور و نیازهای مرتبط با جامعه31

عدم برخورد مناسب در مدارس با دانش آموزان مستعد32

عدم انجام پزوهش های هدفمند مرتبط با نیاز و مشکالت صنعت و جامعه33

کم توجهی و حمایت کم مالی از پژوهش های تقاضا محور و مشتری محور34

بی توجهی به تجاری سازی دانش و فناوری های مورد نیاز صنعت35

عدم شناخت صنایع مختلف نسبت به علوم نانو فناوری و مقاومت صنایع نسبت به استفاده از تکنولوزی های نو36
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راهکارهای مطرح شده در حوزه مسائل کشوریردیف

1

محـدود کـردن رشـد کمـی دوره هـای تحصیالت تکمیلـی و تمرکز بـر روی کیفیـت دوره های کارشناسـی ارشـد و دکتری، 

علی الخصـوص در تعریـف پایان نامه ها و رسـاله هایی که گره از مشـکالت صنعتی کشـور بگشـایند. )حرکـت از مدرک گرایی 

بـه سـمت توانمند سـازی از طریق بـاال بردن شـاخص های ارزیابـی کیفی(.
دعـوت از مدیـران صنعـت و دریافت مشـکالت تولیدی و صنعتی و ارائه پیشـنهاد عملی برای حل مشـکالت صنعت مربوطه2
جذب سرمایه گذاران به سمت صنعت و حمایت از طرح های پژوهشی، صنعتی و ...3
احداث محل هایی برای انجام کارهای پژوهشی و علمی4
استفاده از مدیران دانشگاهی و روشنفکران در مراکز مختلف5
استفاده از نظرات و پیشنهادات نخبگان در تمامی زمینه ها اعم از صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و ...6

7
آشـنا سـاختن افـراد بـا موضوعات مختلـف و ایجاد مکانی مناسـب با امکانـات مورد نیاز افـراد برای انجام کارهای پژوهشـی 

بـه ویژه در سـطح دانش آموزی

8
کاهـش وابسـتگی اقتصـاد کشـور به نفـت از طریق ایجـاد آزمایشـگاه  های تخصصی و حمایـت مالی از طرح هـا جهت تولید 

نمونـه آزمایشـگاهی و تبدیل آن هـا به ثروت
ایجاد کارگروه های تخصصی و ارزیابی9
بازنگری متون، محتوا و برنامه های آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر نیاز بازار کار10
ایجاد، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های کاربردی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی11
ایجاد شهرک های علمی و تحقیقاتی در دانشگاه ها، شهرک های فناوری، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد12
پرهیز از سیاست ورزی نسبت به نخبگان و وارد نمودن آن ها در حزب های فکری به نفع گروه خواص13
ارتقاء منزلت اجتماعی نخبگان از طریق فرهنگ سازی14
کاهش تصدی گری، جلوگیری از انجام امور موازی و تقویت نقش حاکمیت وزارت علوم15
ارتقاء دید و فرهنگ مدیران در تک تک قسمت های مدیریتی16
بهبود فضای کسب و کار17
اصالح ساختار اداری18
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ادامه راهکارهای مطرح شده در حوزه مسائل کشوریردیف

تاسیس پژوهشکده های تخصصی در حیطه علوم انسانی19
ایجاد حلقه علمی گروه های تخصصی علوم انسانی20
حمایت از شرکت های دانش بنیان و ارائه مشاوره های حقوقی 21
حمایت دولت از بخش خصوصی- حمایت بانکهااز شرکتهای خصوص 22
تعریف پروژه هاي عملي در هر شـاخه و و نیازمندي صنایع- ارتباط و همسـویي با شـرکتها و مراکز و کارخانجات خصوصي23

راهکارهای مطرح شده در حوزه مسائل نخبگانردیف
عدم همکاری مناسب توسط ارگان های حمایتی علی رغم موظف بودن با نخبگان1
دعـوت از مدیـران صنعـت و دریافت مشـکالت تولیدی و صنعتی و ارائه پیشـنهاد عملی برای حل مشـکالت صنعت مربوطه2
کم توجهی و حمایت کم مالی از پژوهش های تقاضا محور و مشتری محور3

4

نرسـیدن اکثـر اختراعـات از مرحلـه تولیـد نمونـه آزمایشـگاهی بـه مرحلـه تولیـد انبوه بنا بـه دالیل: عـدم توجیـه اقتصادی 

اکثـر اختراعـات موجـود، عـدم تـوان مالـی اکثر مخترعـان و مبتکـران جهـت تجاری سـازی، عدم اقبـال بنگاه هـای مالی و 

بانک هـا بـه اعطـای تسـهیالت بـه مخترعـان، بروکراسـی گسـترده ثبت شـرکت ها و اخـذ مجوزها
عدم حمایت فکری و مالی در امور اختراعات بویژه اختراعاتی که نمونه سازی و یا نیمه صنعتی شده اند.5
عدم حمایت معنوی از اختراعات نیمه صنعتی و یا اختراعاتی که به صورت صنعتی تولید می گردد.6
نبود زمین و فضای کارگاهی مناسب برای تجاری سازی و تشکیل شرکت دانش بنیان7
نبود زمین کارگاهی مناسب به نخبگان و نبود تسهیالت کم بهره به نخبگان8
تسریع در فرآیند ارائه تسهیالت به برگزیدگان مسابقات ملی مهارت9
بی نتیجه ماندن ایده ها و اختراعات به دلیل نبود حمایت10
سیستم آموزشی فلج کننده استعداد دانش آموزان11
عدم ارتباط جامعه بین الملل12
مشکل اعتبارات در اموزش و پرورش13
عدم حمایت از تولید انبوه اختراعات ثبت شده در داخل کشور14
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راهکارهای مطرح شده در حوزه مسائل نخبگانردیف
عدم هم ارزی تأییدیه های نخبگان با تأییدیه هایی همچون خوارزمی15
محدودیت مالی در تأمین هزینه های تحقیق16
حمایت مسئوالن از نظر مکان و دریافت تسهیالت با کارمزد پایین جهت تجاری سازی اختراعات17
نبود امنیت شغلی و بیکاری، هزینه های سنگین18
انتزاعی بودن پژوهش ها و عدم انجام پژوهش های مرتبط با صنعت و نیز با مشکالت و چالش های جامعه19
عدم پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان نخبه20
بوروکراسی شدید اداری در خیلی از موارد21

راهکارهای پیشنهادی در حوزه مسائل نخبگانردیف

دادن فضـا بـه نخبـگان جهـت نشـان دادن توانایی هایشـان و همچنیـن مشـارکت دادن آن هـا در تجربیـات صنعتـی. )کادر سـازی بـرای تربیـت 1
متخصصیـن بـرای آینده کشـور(

برداشتن شرط معدل برای اخذ وام ضروری2

تشکیل کارگروه هایی با مشارکت نخبگان و صنعت جهت ارزیابی منصفانه و تخصصی پیشنهادات پژوهشی3

حمایت همه جانبه از طرح های قابل اجرا4

حذف بوروکراسی و تشکیل کارگروه های تخصصی جهت راهنمایی و ارائه مشاوره جهت اجرایی شدن5

آن هـا6 اجرایـی شـدن  و  تولیـد  ویـژه جهـت  وام هـای  و تخصیـص  اجـرا  قابـل  بـرای طرح هـای  ویـژه  امتیـازات  ارائـه 
تسریع در فرآیند ارائه تسهیالت به برگزیدگان مسابقات ملی مهارت7
حذف شرط معدل باالی 17 برای استفاده از تسهیالت بنیاد ملی نخبگان8
موجـود9 مشـکالت  از  اگاهـي  و  اندیشـي  هـم  و  هـا  نشسـت  طریـق  از  قـوت  و  ضعـف  نقـاط  یافتـن 
هزینه باالی ثبت اختراع بین المللی در سازمان جهانی مالکیت فکری10
فراهم آوردن ادامه تحصیل نخبگان در تحصیالت تکمیلی11
حمایت از حمایت های بنیاد که به علل مختلف اجرایی نمی شود12
عدم تحقق ایجاد ارتباط بین نخبگان برای ایجاد موضوعات بین رشته ای و تبادل امکانات و تسهیالت13
حمایت بیشتر بنیاد نخبگان از مخترعین14
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ادامه راهکارهای پیشنهادی در حوزه مسائل نخبگانردیف
بکارگیری نخبگان در دستگاههای اجرایی15
حمایت و پیگیری دولت از حقوقی که به نخبگان تعلق می گیرد16
هزینه باالی تکمیل و ساخت اختراع به صورت انبوه17

18
تقویـت نقـاط ضعـف از طریق مدیریت مشـارکتي حمایـت مالي و معنـوي از قبیل ارتباط با آزمایشـگاه ها و مراکـز تحقیقاتي 

جهـت همـکاري وکاهش هزینه هـاي آزمون ها
نبود حمایت مناسب برای تجاری سازی اختراعات19
عدم حمایت از تولید انبوه اختراعات ثبت شده در داخل کشور20
ایجاد مشکالتی همچون عدم اجازه مرخصی به دانش آموزان نخبه برای حضور در جمع نخبگان، مسابقات21
عدم پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان نخبه22

آشنایی با پیشرفت های علمی کشورهای توسعه یافته و نیز آشنایی با نیازها و مشکالت صنعت و جامعه جهت انجام پژوهش های هدفمند23

افزایش سطح کیفیت زندگی تمام افراد از طریق افزایش سطح آگاهی تمام اقشار جامعه24

ادامه جلسات هم اندیشی25

ادغام بسیج نخبگان در واحد نخبگان جهت استفاده از اهرم های فرهنگی26

حمایت از تجاری سازی دست آورد نخبگان27

28
راهنمایـی مخترعـان در زمینـه ثبـت و دفـاع از حقـوق معنـوی اختـراع بـه ویـژه در مـورد اختراعاتی کـه نیاز بـه هزینه های 

بـاال بـرای تولیـد انبوه می باشـند
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استاندار زنجان در افتتاحیه نمایشگاه والیت و اقتدار علمی بیان کردند: تشکیل کارگروه 
آسیب شناسی مشکالت نخبگان در زنجان

بـه گزارش روابـط عمومی بنیاد نخبگان اسـتان زنجان، همزمان 

بـا دهـه امامت و والیت نمایشـگاه »والیت و اقتـدار علمی« روز 

چهارشـنبه مورخ 93/07/16 با حضور جمشـید انصاری اسـتاندار 

اسـتان زنجـان، دکتر سـعاد ورسـائی رئیـس بنیاد ملـی نخبگان 

اسـتان زنجـان، سـرکار خانم کرباسـی مدیر کل دفتـر آموزش و 

پژوهـش اسـتانداری ،دکتـر اوجاقـی رئیس مرکز رشـد دانشـگاه 

زنجـان، دکتـر خاونـدکار رئیـس پـارک وعلـم و فناوری اسـتان 

زنجـان، مرتضـی تمجیـدی آموزش و پـرورش اسـتان زنجان،و 

دیگر مسـئوالن اسـتانی در محل بنیاد نخبگان زنجان افتتاح شد.

زنجـان،  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

ایـن  در  داشـت:  اظهـار  مراسـم  ایـن  در  انصـاری  جمشـید 

توانمندی هـای  و  اسـتعدادهای  از  بخشـی  نمایشـگاه 

اسـت. شـده  گذاشـته  نمایـش  بـه  زنجـان  اسـتان  نخبـگان 

ایشـان بـه تاکیدات مقـام معظم رهبری و مسـئوالن نظام درباره 

توسـعه دانش بنیان در کشورمان اشـاره کرد ند و افزودند: عنوان 

برنامه توسـعه چهارم کشـور توسـعه دانش بنیان بوده اسـت و در 

برنامه توسـعه ششـم نیز بر اهمیت توسعه دانش بنیان تاکید شده
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و  بنیـان  دانـش  توسـعه  مبنـای  بـر  را  کشـور  توسـعه  سـال   10 برنامـه  بایـد  نیـز  مسـئوالن   و   اسـت 

ببرنـد. دهند.پیـش  هـم  دسـت  بـه  دسـت  مشـکالت  کـردن  مرتفـع  و  حـوزه  ایـن  در  اسـتان  سـطح  ارتقـای 

رویکردهـای  بایـد  موجـود  اشـکاالت  و  مشـکالت  حـل  بـرای  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  زنجـان  اسـتاندار 

اسـت. نیـاز  مناسـب  مالـی  منابـع  بـه  اهـداف  تحقـق  بـرای  افزودنـد:  شـود،  اتخـاذ  مناسـب تری 

دسـتاوردهای  نخبگـی  حـوزه  در  می تواننـد  دانشـجویان  و  دانش  آمـوزان  اینکـه  بیـان  بـا  انصـاری  مهنـدس 

شـود. فراهـم  جامعـه  در  اهـداف  ایـن  تحقـق  بـرای  الزم  شـرایط  بایـد  نمودنـد:  بیـان  باشـند،   داشـته  خوبـی 

وی دولت را متولی توسـعه در بخش های مختلف کشـورمان دانسـت و گفت: در مکان ها و شرایط مورد نیاز دولت وارد عمل می شود.

تشـکیل  زنجـان  در  نخبـگان  مشـکالت  آسیب شناسـی  کارگـروه  آینـده  هفتـه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  زنجـان  اسـتاندار 

می شـود. تشـکیل  زنجـان  اسـتان  نخبـگان  مشـکالت  سـاختن  مرتفـع  راسـتای  در  کارگـروه  ایـن  داشـت:  بیـان  می شـود، 

وضـع  آسیب شناسـی  در  اثـر  منشـاء  کارگـروه  ایـن  اسـت  امیـد  کردنـد:  خاطرنشـان  پایـان  در  مسـئول  ایـن 

کنـد. مرتفـع  را  مشـکالت  مختلـف  مسـائل  بـه  پرداختـن  و  جدیـد  رویکردهـای  ارائـه  بـا  و  باشـد  موجـود 
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رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان در افتتاحیه نمایشگاه والیت و اقتدار علمي بیان کردند: 
ارتقاي جامعه نخبگان به توجه جدي مسئوالن نیاز دارد.

بـه گـزارش روابـط عمومـي بنیـاد نخبـگان زنجـان، دکتـر سـعاد ورسـایي ریاسـت محتـرم بنیـاد نخبـگان اسـتان زنجـان  در 

نمایشـگاه والیـت و اقتـدار علمـي  کـه بـا حضـور  مهنـدس جمشـید انصـاري اسـتاندار محترم اسـتان زنجـان و دیگر مسـئوالن 

نخبـگان شـدند. و  بـه مخترعیـن  توجـه جـدي مسـئوالن  افتتـاح شـد  خواسـتار  زنجـان  نخبـگان  بنیـاد  اسـتاني در محـل 

دکتـر ورسـایي در سـخناني بیـان داشـتند نخبـه و نخبگـي و امـور مربـوط بـه آن از ابتکاراتـي بـود کـه 10 سـال پیـش از سـوي 

مقـام معظـم رهبـري مطـرح شـد و با گذشـت زمان نیـز بر اهمیـت آن افزود شـد که تاثیر بسـیاري در توسـعه علمي کشـور دارد.

ایشـان خاطرنشـان کردنـد: توجـه بـه قشـر مختـرع، مبتکـر و 

اسـتعدادهاي برتـر کـه مي تواننـد در تولیـد علـم و فنـاوري بـه 

کشـور کمـک کننـد، از اهمیـت بسـیاري برخـوردار اسـت و بایـد 

شـرایطي فراهم شـود کـه ایـن جامعه الگویـي براي جامعه شـود 

و اقدامـي نکنیـم کـه فضـاي ناامیـدي در ایـن قشـر ایجـاد کند.

وي بیـان کردنـد: بنیـاد نخبـگان اسـتان از چهـار سـال گذشـته 

مختـرع   255 تاکنـون  و  اسـت  کـرده  آغـاز  را  خـود  فعالیـت 

نهـاد  ایـن  طریـق  از  اسـتان  در  دانش بنیـان  شـرکت   32 و 

تسـهیالت  ریـال  میلیـارد   20 همچنیـن  رسـیده اند.  ثبـت  بـه 

اختیـار  در   93 سـال  ابتـداي  تـا  پژوهشـي  اعتبـارات  جملـه  از 

اسـت. داده  قـرار  دانش بنیـان  شـرکت هاي  و  مخترعیـن 
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دسـت  در  برنامه هـاي  جملـه  از  کردنـد:  تصریـح  ورسـایي  دکتـر 

اقـدام ایـن بنیـاد مي تـوان بـه تهیـه بانـک اطالعـات متخصصـان 

آبان مـاه  در  مخترعیـن  ویـژه  ایرانگـردي  ملـي  اسـتان،  برنامـه 

دانش آمـوزان  آماده سـازي  و  شـهاب  طـرح  اجـراي  امسـال، 

کـرد. اشـاره  خوارزمـي  جشـنواره هاي  و  المپیادهـا  بـراي 

کارگاهـي  و  کار  مناسـب  فضـاي  ایجـاد  کردنـد:  اظهـار  وي 

نیـز  و  دانش بنیـان  هـاي  شـرکت  و  نخبـگان  ویـژه 

اسـتان  تصمیم گیري هـاي  در  جامعـه  ایـن  دادن  شـرکت 

اسـت. مسـوولین  از  قشـر  ایـن  هـاي  درخواسـت  جملـه  از 

ایـن مسـوول افزودنـد: ایجـاد باشـگاه نخبـگان و ایجـاد فضـاي 

نیـز  و  یکدیگـر  بـا  نخبـگان  مناسـب  تعامـل  بـراي  مناسـب 

فراهـم  نیـز  و  برتـر  اسـتعدادهاي  و  نخبـگان  یـا  جـوان  جامعـه 

اسـتعدادهاي  توانمندسـازي  و  بـراي شناسـایي  زمینـه اي  سـاختن 

گیـرد. قـرار  مربوطـه  مسـووالن  کار  دسـتور  در  بایـد  نیـز  برتـر 
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دیدار نخبگان و برگزیدگان استان رنجان با رئیس جمهور

اینکـه  بیـان  بـا  زنجـان  اسـتان  برگزیـدگان  و  نخبـگان  دیـدار  در  روحانـی  حسـن  دکتـر  والمسـلمین  حجت االسـالم 
زندگـی  امـروز  اسـت کـه در جامعـه  بسـیار مهـم  اظهـار داشـت:  اسـت،  تغییـر و تحـول  بـه سـرعت در حـال  جهـان 
کنیـم.  تـالش  جامعـه   فـردای  بـرای  ولـی  بگیریـم  بهـره  دیـروز  توشـه های  از  و  باشـد  فـردا  بـه  نگاهمـان  امـا  کنیـم 
بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد نخبـگان اسـتان، در ایـن دیـدار کـه در روز چهارشـنبه مـورخ 1393/07/30 برگـزار شـد، 
رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه مـا امـروز نیازهـای فراوانـی در جامعـه داریـم کـه بـرای آن نیازهـا، متخصـص بـه انـدازه 
کافـی وجـود نـدارد و در مقابـل متخصصانـی وجـود دارند که مشـخص نیسـت تخصص آنهـا در چـه زمینه ای کارایـی دارد.

دکتـر روحانـی بـا تأکیـد بـر اینکـه نبایـد چنیـن تصور شـود کـه حـل تمامی معضالت کشـور بـر عهـده دولت اسـت، اظهار 
داشـت: دولـت نماینـده مـردم بـوده و می توانـد حـل برخی از مشـکالت جامعـه را بـر دوش بگیرد، بـرای رفع مشـکالت در 
عرصـه اقتصـاد، فرهنـگ، مسـایل اجتماعـی، سیاسـت داخلـی و خارجـی و امنیـت، دولـت به تنهایی قادر نیسـت مشـکالت 
را حـل کنـد و همـه بایـد دسـت بـه دسـت هـم داده و در مسـیر رفـع مشـکالت مشـارکت و همیاری داشـته باشـیم. رییس  
جمهـوری افـزود: نخبـگان و فرهیختـگان جامعـه در مسـایل و مشـکالت کشـور بایـد منتقـد، حامـی و همـراه دولت باشـد.
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جامعـه  مشـکالت  و  مسـایل  فصـل  و  حـل  در  اتفاق نظـر  و  اولویت بنـدی  بـر  تأکیـد  بـا  روحانـی  دکتـر 
و  حضـور  بـه  دولـت  امیـد  تمـام  زمینـه  ایـن  در  و  کنیـم  فصـل  و  حـل  را  مشـکالت  تمامـی  بایـد  گفـت: 
بـود. خواهـد  صحنـه  در  خـود  تـوان  حـد  در  نیـز  دولـت  بی تردیـد  و  اسـت  صحنـه  در  مـردم  وظیفـه  احسـاس 

و  فرهنگیـان  دانشـگاه  علمـی  هیـأت  عضـو  کاونـدی  الهـام  دکتـر  ثبوتـي،  یوسـف  پروفسـور  مراسـم  ایـن  ابتـدای  در 
مهنـدس بهـروز فرخـی فعـال دانشـجویی و روزنامه نـگار بـا تقدیـر از اقدامـات سـازنده و مثبـت دولـت در یکسـال گذشـته 
گذاشـتند. میـان  در  جمهـوری  رییـس   بـا  فرهنگـی  و  اجتماعـی  سیاسـی،  حوزه هـای  در  را  خـود  نظـرات  و  دیدگاه هـا 

نگـرش  اصـالح  دانشـجویان،  مطالبـات  بـه  توجـه  دانشـگاهی،  و  آموزشـی  محیط هـای  کـردن  بانشـاط  بـرای  تـالش 
نسـبت بـه شـخصیت و جایـگاه زن، اشـتغال و حضـور اجتماعـی بانـوان، توجـه بـه شایسته سـاالری در سـطح مدیریـت 
کشـور و تـالش بـرای رفـع معضـالت اجتماعـی و فرهنگـی، از جملـه دیدگاه هـای مطـرح شـده از سـوی نخبـگان بـود.



تفاهم نامه بنیاد نخبگان استان زنجان و کمیته امداد استان 

بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد نخبگان اسـتان، تفاهم نامـه همکاري بیـن کمیته امـداد و بنیاد نخبگان اسـتان در 10 مـاده و دو 

تبصـره توسـط رئیـس بنیـاد نخبگان اسـتان زنجـان و مدیـر کل کمیته امداد اسـتان در روز چهارشـنبه مـورخ93/09/12 امضا شـد. 

هـدف از امضـاي ایـن تفاهـم نامـه همـکاري بنیـاد در شناسـایي، هدایـت و توانمندسـازي و الگوسـازي در اجتماع هـاي نخبـگان 

مـورد حمایـت کمیتـه امـداد و تبـادل اطالعـات و بهره  گیـري متقابـل از ظرفیت هـاي طرفیـن مبتنـي بـر اسـناد باال دسـتي اسـت.

64

نشست ها، جلسات و تفاهم نامه ها



تفاهم نامه بنیاد نخبگان استان زنجان و مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان

هدف:

- همکاری بنیاد نخبگان استان و مرکز رشد دانشگاه زنجان در رسیدن به اهداف عالیه
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تفاهم نامه بنیاد نخبگان استان زنجان و شرکت شهرکهای صنعتی استان

هدف:

ــودن  ــردی نم ــگاه و کارب ــت و دانش ــان صنع ــاط می ــاد ارتب - ایج

ــی  ــای علم ــه ه یافت

- ایجــاد و گســترش همــکاری های آموزشــی و پژوهشــی فی مابین
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برگزاری نشست هم اندیشی میان اداره کل فنی و حرفه ای و بنیاد نخبگان زنجان

زنجـان  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  و  اسـتان  حرفـه ای  و  فنـی  کل  اداره  میـان  هم اندیشـی  جلسـه 

شـد. برگـزار  حرفـه ای  و  فنـی  و  آمـوزش  کل  اداره  محـل  در   93/10/20 مـورخ  شـنبه  روز  در 

ظرفیت هـا  بـا  آشـنایی  هـدف  بـا   کـه  جلسـه  ایـن  در  زنجـان،  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

بنیـاد  رئیـس  شـد،  برگـزار  نخبـگان   بنیـاد  و  زنجـان  اسـتان  حرفـه ای  و  فنـی  آمـوزش  کل  اداره  توانایی هـای  و 

همـکاری  بـا  داشـتند:  اظهـار  و  کردنـد  اشـاره  حمایتـی  جدیـد  سیاسـت های  اجـرای  بـه  زنجـان   اسـتان  نخبـگان 

شـویم. نائـل  خـود  اهـداف  بـه  مهـارت  و  دانـش  تلفیـق  بـا  و  شناسـایی  را  نخبـگان  بـود  خواهیـم  قـادر  بیشـتر 

ایـن  در  نخبـگان  شناسـایی  بـا  شـد:  یـادآور  و  کـرد  اشـاره  خوارزمـی  جشـنواره  بـه  ورسـائی  سـعاد  دکتـر 

افزایـش  بـا  و  شـده  شناسـایی  مهارتـی  و  علمـی  برتـر  اسـتعدادهای  حرفـه ای  و  فنـی  حمایت هـای  و  بخـش 

کـرد. خواهیـم  فراهـم  مهارتـی  المپیادهـای  در  را  افـراد  ایـن  موثـر  حضـور  زمینه هـای  آنهـا  مهـارت  و  دانـش 

وی بیان داشت: با حمایت های دو جانبه و برگزاری برنامه های مشترک از این نخبگان در ارتقای علمی و فناوری موثر خواهیم بود.
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در ایـن جلسـه هـم چنیـن  مدیرکل آمـوزش فنی و حرفه ای اسـتان زنجان اظهار داشـت: این اداره کل همگام با سیاسـت های 

سـازمان در طـرح ارتقـای شایسـتگی های حرفـه ای دانشـجویان و دانش آموختـگان دانشـگاهی بـا هـدف رفـع نیـاز بـازار کار 

کشـور بـه نیـروی متخصـص تـالش می کنـد. وی با اشـاره بـه ظرفیت های گسـترده فنـی و حرفه ای زنجـان خواسـتار تعامل 

بیشـتر و تنظیـم تفاهـم نامـه ای در راسـتای تحقق سیاسـت های کلی علـم و فناوری ابالغی از سـوی مقام معظم رهبری شـد.

الزم بـه ذکـر اسـت، در پایـان ایـن جلسـه رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان زنجـان از کارگاه هـای کنتـرل صنعتـی، الکترونیک، 

اداره کل در حـوزه مهارتـی آشـنا شـد. ایـن  بـا توانمندی هـای  بازدیـد کـرد و   CNC لولـه کشـی و رباتیـک، تاسیسـات 

سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان به استان زنجان

معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـور در ادامه سـفرهای اسـتانی خود، بـه منظور بازدیـد از مراکـز تحقیقاتی و دانشـگاهی، 

وارد اسـتان زنجان شـد. 

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان زنجان، دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور روز دوشنبه 

مورخ 93/10/08، به اتفاق هیئت همراه، در سفر خود به  استان زنجان، در ابتدا از مرکز رشد دانشگاه زنجان بازدید کردند.

المللـی  بیـن  هـای  همایـش  مرکـز  در  کـه  نشسـتی  در  دانشـگاه،  رشـد  مرکـز  از  بازدیـد  از  پـس  سـتاری  دکتـر 

سـخنان  در  ایشـان  کردنـد.  دیـدار  دانشـجویان  و  علمـی  هیـأت  اعضـای  بـا  شـد،  برگـزار  زنجـان  دانشـگاه  غدیـر 

مـورد  در  را  توضیحاتـی  جمهـوری،  ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  فعالیـت  حـوزه  معرفـی  ضمـن  خـود، 

نمودنـد. ارائـه  بنیـان  دانـش  هـای  شـرکت  و  هـا  دانشـگاه  علمـی  هیـأت  اعضـاء  محققـان،  از  پشـتیبانی  چگونگـی 
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بازدید از مرکز رشد دانشگاه زنجان

نشست با اساتید و دانشجویان دانشگاه زنجان
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دکتر ستاری در ادامه به پارک علم و فناوری رفتند و ضمن بازدید از تک تک واحدهای مستقر در این پارک از روند رشد و 

پیشرفت کسب و کار آنها مطلع شدند.

پایـه  علـوم  تکمیلـی  تحصیـالت  دانشـگاه  پردیـس  بـه  فنـاوری،  و  علـم  پـارک  از  بازدیـد  از  پـس  ایشـان 

اشـاره  بنیـان  دانـش  اقتصـاد  بـه  شـیمی  سـاختمان  اجتماعـات  سـالن  در  خـود  سـخنرانی  در  و  رفتنـد  زنجـان 

دانسـتند. خـالق  و  کارآفریـن  دانشـجوی  تربیـت  را  محصولـی  تـک  اقتصـاد  از  رفـت  بـرون  راه  و  کردنـد 
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بازدید از  پارک علم و فناوریاستانداری زنجان

بازدید از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری
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در ادامه، نشست هم اندیشی پژوهشی و فناوری استان با حضور دکتر ستاری و معاونان ایشان، استاندار زنجان، رئیس بنیاد نخبگان 

اسـتان، و روئسـای دانشـگاه های اسـتان و جمعی از نخبگان استان در سـالن اجتماعات پیامبر اعظم استانداری زنجان برگزار گردید.

دکتـر سـتاری در بیانـات خـود به طور عمده به اولویت های اصلی ”دولت اقتصاد دانش بنیان“ اشـاره داشـتند کـه از معضالت اجرای 

آن مباحـث فرهنگـی می باشـد. ایشـان فرمودند ”اقتصـاد نفتی“ در گذشـته باعث ایجاد زمینه های فکری مسـدود و راکد گشـته که 

مانـع پویایـی کشـور در زمینـه صنعت شـده اسـت. لذا بـا توجه به وضعیـت موجود ایـن آمادگی وجـود دارد که بنیاد نخبگان کشـور 

از اختیـارات خـود بـه سـایر بخـش های متقاضی اعطـا نموده که شـامل دانشـگاه ها و برخی نهادهـای مؤثر در این زمینه می شـود.

نشست ها، جلسات و تفاهم نامه ها

بازدید از شرکت های مستقر در پارک علم و فناورینشست با اساتید مرکز تحصیالت تکمیلی

نشست هم اندیشی پژوهشی و فناوری استان
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وی در ادامه خاطرنشان کردند ما پژوهش ها را به دو بخش تبدیل می کنیم:

1- پژوهش های بنیادی که سرمایه مورد نیاز برای آن ها در اختیار دولت می باشد.

2- تجاری سـازی کـه بـه عنـوان مقولـه و بحـث جدیدی در کشـور مطرح شـده اسـت و نقـش دولت در اینجـا به عنوان تسـهیل گر 

و حمایت کننـده از شـرکت های دانش بنیـان و پاییـن آوردن ریسـک سـرمایه گذاری در ایـن زمینـه خواهد بود.

لـذا، اولویـت و آینـده ”اقتصـاد دانش بنیان“ حذف دودکش هاسـت که شـامل مباحثی چون صنعت توریسـم، آب، گیاهـان دارویی و...

می باشـد که از فرصت های این نوع اقتصاد محسـوب می شـوند. لذا، هدف اصلی برنامه ریزی پژوهشـی برای موارد مذکور می باشـد.

پس از اتمام نشست دکتر ستاری با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان دیدار کردند.

نشست ها، جلسات و تفاهم نامه ها

نشست هم اندیشی پژوهشی و فناوری استان

دیدار با امام جمعه زنجان



ارائه گزارش توسط دکتر سعاد ورسایی رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان در  نشست 
هم اندیشی پژوهشی و فناوری استان
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بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد نخبـگان اسـتان زنجـان، در این نشسـت هـم اندیشـی پژوهشـی و فناوری کـه با حضـور دکتر 

سـتاری و معاونـان ایشـان، اسـتاندار زنجـان و رؤسـای دانشـگاه هـای اسـتان و جمعـی از نخبـگان اسـتان در روز دوشـنبه مـورخ 

93/10/8 در سـالن اجتماعـات پیامبـر اعظـم اسـتانداری زنجـان برگـزار گردید.

دکتـر ورسـایی طـی گزارشـی مبسـوط، در ابتـدا بـه موضـوع توانمندی هـای اسـتان از نقطه نظـر نخبه پـروری پرداختنـد و بدین 

منظـور تأثیـر فعالیـت هـای بنیاد ملـی نخبـگان در زمینه انتخاب طـرح های برتر و یا اسـتعدادهای برتر را در اسـتان مورد بررسـی 

قـرار دادنـد. مطابـق ایـن گزارش، آمار و شـاخص های مقایسـه ای میان سـال جـاری و میانگین چهار سـال قبل حاکـی از افزایش 

تعـداد طرح ها و اسـتعدادهای برتر اسـتان اسـت. 

در ادامـه ایشـان بـه موضـوع فعالیـت هـای بنیـاد نخبگان اسـتان پرداختنـد. ایشـان اذعان داشـتند که فعالیـت های بنیاد در سـال 

جاری دارای رشـد و پیشـرفت چشـمگیری بوده اسـت. همچنین برای توانمندسـازی نخبگان برنامه هایی از جمله برگزاری کارگاه 

هـای مختلـف هماننـد ایده پـردازی و خالقیـت، کارگاه نحوه ثبـت اختراع اجرا گردیده اسـت. 

در انتهـا ایشـان از برنامـه هـای در دسـت اجـرا ماننـد طـرح شـهاب، نظـام مند کـردن و پویـا سـاختن امور مربـوط بـه المپیادها و 

جشـنواره هـای علمـی، تشـکیل شـورای علمـی و کارگروههای تخصصی نام بردند و از مسـئولین اسـتان خواسـتند نسـبت به بهره 

منـدی از پتانسـیل هـای جامعـه نخبگانی و رفع مشـکالت آنـان اهتمام بیشـتری مصـروف دارند. 

نشست ها، جلسات و تفاهم نامه ها
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نشست ها، جلسات و تفاهم نامه ها



و  نخبــگان  مخترعيــن،  حــوزه 
برتــر اســتعدادهای 
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حضور مخترعین بنیاد نخبگان استان زنجان در نخستین جشنواره ملي حلقه  هاي علمي 
بسیج اساتید

حوزه مخرتعین، نخبگان و استعدادهای برتر
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بازدید رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان از مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان

منودنـد. بازدیـد  زنجـان  دانشـگاه  فنـاوری  واحدهـای  رشـد  مرکـز  از  زنجـان  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  رئیـس 

واحدهـای  رشـد  مرکـز  دعـوت  بـه   23/7/93 مـورخ  چهارشـنبه  روز  کـه  بازدیـد  ایـن  اسـتان،در  نخبـگان  بنیـاد  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

بنیـاد  رئیـس  ورسـایی  دکـر  آقـای  پذیرفـت  صـورت  مابیـن  فـی  همـکاری  نامـه  تفاهـم  عقـد  و  ارتباطـات  گسـرش  منظـور  بـه  و  فنـاوری 

شـدند. آشـنا  مسـتقر  هـای  رشکـت  هـای  توامننـدی  و  مشـکالت  بـا  نزدیـک  از  و  پرداختنـد  فنـاور  هـای  رشکـت  از  بازدیـد   بـه  اسـتان  نخبـگان 

حوزه مخرتعین، نخبگان و استعدادهای برتر
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بازدید ویژه استاندار زنجان از نمایشگاه والیت و اقتدار علمي بنیاد نخبگان استان زنجان

بـه گـزارش روابـط عمومـي بنیـاد نخبـگان اسـتان زنجـان، 

از  زنجـان  اسـتاندار  انصـاري  مهنـدس  بازدیـد  ایـن  در 

نمایشـگاه دسـتاوردهاي مخترعیـن و شـرکت هـاي دانـش 

بنیـان اسـتان بازدیـد نمودنـد و از نزدیـک بـا مشـکالت و 

توانمنـدي هـاي ایـن شـرکت هـا و مخترعیـن اسـتان آشـنا 

علمي  دستاوردهـاي  نمایشگاه  اسـت  ذکـر  بـه  شـدند. الزم 

نخبگان، مخترعان و شرکت هـاي دانش بنیان استان زنجان 

با عنوان »والیت و اقتدار علمي« بـا حضـور 45 مختـرع با 

از  برداري  بهـره  و  معرفي  براي  مناسب  بستر  ایجاد  هـدف 

بـود. برپـا شـده  زنجان  استان  فناوري  و  یافته هـاي علمي 

حوزه مخرتعین، نخبگان و استعدادهای برتر
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لیست طرحهای شرکت کننده در نمایشگاه والیت و اقتداری علمی

ردیف
نام و نام 

خانوادگی
عنوان افتخارعنوان طرح

1
دکتر محمدطاهر 

هرکی نژاد
دانش بنیانانتقال ژن چندقلوزایی به گله های گوسفند مردمی

دکتر عمارلو2
تولید نوشابه هاي بیوسنتزي نچرال دارویي براي بیماري هاي قلبي عروقي و 

کلیوي
دانش بنیان

مخترع سطح 3تکنولِوژی پاستوریزاسیون شیر به روش جریان القاییسیمین حق نظری3
مخترع سطح 3ساخت راکتور نوری جهت اندازه گیری سطح انرژی کوازی فرمی)رسانش( نیمه رساناهاعلی اصغر صفری4

5
اسحق رزاقی و شیخ 

حسن مظلومی

تولید ورق و شمش با گرید یک با فرایند الکترووبنینگ از خاک معدني و باطله 

هاي روي
مخترع سطح 3

دانش بنیانتولید مخازن سوخت انعطاف پذیر تقویت شدهمهدی شاه محمدی6
دانش بنیانماشین دروگر پشت تراکتوریامیر حسین بیگدلی7
دانش بنیانطراحي و ساخت دستگاه هاي آزمایشگاهي هوشمند و - تمام اتوماتیک الکتروریسيمجید محمدی8
دانش بنیانتولید کمپلکس اسید آمینه  ماده معدنی جهت مصرف تغذیه دام و طیورداوود زحمتکش9
دانش بنیانتولید کمپلکس اسید آمینه  ماده معدنی جهت مصرف تغذیه دام و طیورداوود زحمتکش10
دانش بنیانکیت آزمایشگاهی شیمی در مقیاس کوچکلیال یوسفي11
نمونه سازیزنجیر چرخ با قطعهداوود داداشی12
دانش بنیانتولید قطعات پرس آیزن کامپوزیتي صنعتي ترانسفورماتوروحید سلطاني13

-----فرهود آهنی14
جشنواره جوان 

خوارزمی

15
حمید رضایی و 

فریدون مرادی
دانش بنیانطراحی و ساخت انواع هیترهای انعطاف پذیر

مخترع سطح 3تولید الیاف نانو کامپوزیت حاوی نانو کامپوزیت زینک اکسیدالهام فکوری16

حوزه مخرتعین، نخبگان و استعدادهای برتر
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لیست طرحهای شرکت کننده در نمایشگاه والیت و اقتداری علمی

عنوان افتخارعنوان طرحنام و نام خانوادگیردیف
مخترع سطح 3شیر قطع کننده خودکار جریان آبپریسا آذری17
مخترع سطح 3ماسک جوشکاریغالمرضا بیات18

حامد کافی19
دستگاه تمام اتوماتیک رنگ آمیزی و تصویربرداری ژل در آزمایشگاه های 

زیست شناسی مولکولی
مخترع سطح 3

مخترع سطح 3چراغ rgb با قابلیت کنترل رنگ و توان خروجی و حذف تلفات مقاومتیحامد نصراللهی20
مخترع سطح 3فرایند و جذب پیگمنت جذب شونده و تولید گلهای رنگیابولفضل جوادی21
مخترع سطح 3ربوت کشت بذر  درون سیني نشاءجالل الدین قضاوتی22
مخترع سطح 3ساخت قطعه آب بند مختص سیاالت داراي ذرات سیلیساصغر محمدی23
مخترع سطح 3انحالل نیمه پیوسته مس فلزي با راندمان و سرعت باالسید رضا موسوی قیداری24
مخترع سطح 3دستگاه فشرده سازی پودر فلزات و نانوکامپوزیت هابهروز دمیرلوجماعت25
مخترع سطح 3آبگرمکن خورشیدیامیر حسین شکوری26
مخترع سطح 3دستگاه هوشمند کمک آموزشی سیگنالهای مادون قرمززهرا قربانی27
مخترع سطح 3دستگاه آبساالنگ الکتریکی پزشکیآرزو کریمی28
مخترع سطح 3دستگاه سیم پیچسی چند محوره با استفاده از میکروکنترولراصغر بیگدلی29
مخترع سطح 3ماسک جوشکاریغالمرضا بیات30

حوزه مخرتعین، نخبگان و استعدادهای برتر



81

حضور مخترعین بنیاد نخبگان استان در چهارمین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی کوهساران

چهارمیـن جشـنواره منطقـه ای نـوآوری و شـکوفایی کوهسـاران با هدف بهره بـرداری از نتایج یافتـه های علمـی در تولید ثروت با 

رویکرد تجاری سازی اختراعات در روزهای 28 الی 30 آبان 1393 به میزبانی بنیاد نخبگان استان گیالن و با مشارکت بنیاد نخبگان 

اسـتان هـای آذربایجان شـرقی،آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، قزویـن، البر و تهران برگزار گردید.  به گـزارش روابط عمومی بنیاد 

نخبـگان اسـتان، در این جشـنواره در بخـش داوری اختراعات تعداد 146 اختراع در شـش گروه اصلی ) بـرق، الکترونیک، کامپیوتر(، 

)مواد، شـیمی، مهندسـی شیمی، پتروشـیمی(، ) کشـاورزی، صنایع غذایی(، )پزشکی، تجهیزات پزشـکی(، ) عمران(، )مکانیک( مورد 

بررسـی و ارزیابی داوران قرار گرفت. تعداد 21 طرح نیز در بخش تجاری سـازی جشـنواره کوهسـاران طرح های خود را ارائه نمودند.

آقـای دکتـر ورسـائی رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان زنجـان نیـز در ایـن جشـنواره حضـور داشـتند و از تعـدادی از طـرح هـای 

مخترعیـن بازدیـد بعمـل آوردنـد در ایـن نمایشـگاه تعـداد 7 اختـراع توسـط مخترعیـن اسـتان زنجـان ارائـه گردیـد. در مراسـم 

اختتامیـه ایـن جشـنواره طـرح " تولیـد فلـز منگنـز از کانسـنگ کـم عیـار پیرولوزیـت" توسـط مختـرع اسـتان زنجـان دکتـر 

و شـاخص  برگزیـده  از چهارطـرح  یکـی  بهـزاد صداقـت(،  و  مرادخانـی  داود  دکتـر  )آقایـان  و همـکاران  اصغـر صفـری  علـی 

جشـنواره انتخـاب گردیـد. نتایـج داوری جشـنواره طـی 3 هفتـه آینـده توسـط کمیتـه اجرایـی بـه عمـوم اعـالم خواهـد شـد.

حوزه مخرتعین، نخبگان و استعدادهای برتر
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حوزه مخرتعین، نخبگان و استعدادهای برتر
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برگزیده شدن 3 اختراع از مخترعین استان در چهارمین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی 
کوهساران )گیالن(

شماره ثبتعنوان طرحنام و نام خانوادگیردیف
82437تولید پودر و خمیر آلومینیم با روش )ثقلی - گازی(آرمین محمدی1

81610تولید فلز منگنز از کانسنگ کم عیار پیرولوزیتعلی اصغر صفری2

83330تولید پودر اکسید مس یک ظرفیتی و آلیاژ فلزات رویفرهاد قره باغی3

حوزه مخرتعین، نخبگان و استعدادهای برتر
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حوزه مخرتعین، نخبگان و استعدادهای برتر

برگزیده شدن 3 اختراع از مخترعین استان در چهارمین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی 
کوهساران )گیالن(

8تعداد استان های شرکت کننده در جشنواره

146تعداد کل اختراعات شرکت کننده در جشنواره

7تعداد اختراعات استان زنجان

16تعداد کل اختراعات موفق به اخذ سطح سه در جشنواره

3تعداد کل اختراعات موفق سطح سه استان زنجان در جشنواره

4/8%درصد اختراعات شرکت کننده استان زنجان به کل شرکت کنندگان

18/75%درصد موفقیت اختراعات زنجان به کل اختراعات تایید شده
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حضور بنیاد نخبگان استان زنجان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان

دسـتاوردهای  نمایشـگاه  در  زنجـان  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد 

پژوهشـی اسـتان زنجان کـه از تاریـخ 18 الـی 20 آذرماه  در 

دانشـگاه پیـام نور برگزار شـد، بـه صورت فعال شـرکت نمود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد نخبـگان اسـتان زنجان در  

ایـن نمایشـگاه  کـه بـا حضور دسـتگاه هـای اجرایی اسـتان 

بـه مـدت 3 روز و بـه همـت دانشـگاه هـای اسـتان و مراکـز 

فعـال پژوهشـی بـه میزبانـی دانشـگاه پیـام نور مرکـز زنجان 

بـه مناسـبت هفتـه پژوهـش  برگـزار شـد، بنیـاد نخبـگان 

اسـتان زنجـان در غرفه اختصاصـی به  ارائه گـزارش عملکرد 

خویـش و دسـتاوردهای برخـی از مخترعیـن اسـتان پرداخت.
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عکس از آنیا نیکخواه بهرامی

حوزه مخرتعین، نخبگان و استعدادهای برتر



87

حوزه مخرتعین، نخبگان و استعدادهای برتر



88

عنوان طزرح نمونه سازی شدهنام و نام خانوادگی مخترعردیف
جمع کل 

)ریال( 
2/000/000کنترل شارژ ups برای جلوگیری از اتالف انرژی و صدمه باتریرضا بیگدلی1
4/000/000لباس شنای هوشمند نجات غریقحسن مهدیخانی2
4/000/000صفحه برش چند منظورهجواد یاری فرد3
4/000/000دستگاه آموزش حفظ و قرائت ویژه کودکان )تسنیم کودکان(داود امیرخانی4
1/400/000دستگاه آموزش روخوانی، روان خوانی قرآن کریم )طه(سپیده رسولی5
3/500/000سطل زباله هوشمندصادق قره باغی6

اصغر بیگدلی7
نصب اتوماتیک نرم افزارها و بازی های کامپیوتری با تکنیک پردازش 

تصویر
15/000/000

15/000/000تولید پودر، فلیک و خمیر آلومینیوماسحق رزاقی8

اکبر نیکخواه بهرامی9
طراحی و ساخت کوره مناسب تولید محصوالت کربنی جهت مصارف 

کشاورزی و صنعتی
17/500/000

وحید عزیزخانی10
سنتز 12،10،8،6،4،2 هگزابنزیل 12،10،8،6،4،2هگزا آزاایزوورتزیتال در 

حضور نانو ذرات مغناطیسی
4/000/000

15/000/000بیو راکتور تولید کمپوست هوازی و غیر هوازی )بیو گاز(داود داداشی11
1/500/000عصای بذر کار چند منظورهامین سپهری علمداری12
9/500/000دستگاه برداشت زیتونحسن محمدی نژاد13
15/000/000طراحی و ساخت دستگاه هوشمند پیرایش و هرس کن بوته هاجالل الدین قضاوتی14

111/400/000جمع کل

پرداخت اعتبار پژوهش و نوآوری توسط بنیاد نخبگان استان

1- پرداخت اعتبار پژوهش و نوآوری از محل بودجه نمونه سازی طرح ها
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نام و نام خانوادگیردیف
مبلغ اعتبار تخصیص 

یافته )ریال(

مبلغ اعتبار پرداختی 

مرحله اول )ریال(
رشته افتخار مورد نظر

رتبه اول رشته کنترل صنعتی75/000/00022/500/000محمد سلیمانی1

رتبه اول رشته تراش 75/000/00022/500/000CNCسجاد احمدی2

رتبه اول رشته گرافیک75/000/00022/500/000محمد خدادادی3

رتبه اول رشته آجر چینی75/000/00022/500/000سعید اسدی4

رتبه اول رشته رباتیک75/000/00022/500/000علیرضا احمدی5

رتبه اول رشته رباتیک75/000/00022/500/000ایرج بختیاری6

رتبه اول رشته کنترل صنعتی75/000/00022/500/000علی کرمی قفس آبادی7

525/000/000157/500/000جمع کل

2- پرداخت مرحله اول اعتبار پژوهش و نواوری برندگان مسابقات ملی مهارت
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علوم کشاورزی

فنی مهندسی

علوم پایه

مهارت های صنعتی

نسبت اعتبارات تخصیصی  به حوزه های مختلف علوم از کل اعتبارات تخصیص داده شده )نمونه سازی و ملی مهارت(
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تجلیل از چهار  نفر از پژوهشگران، فناوران و مخترع برتر بنیاد نخبگان استان به مناسبت 
هفته پژوهش

مراسـم تجلیـل از پژوهشـگران و فنـاوران برتـر اسـتان مورخـه 93/09/17 در مرکـز همایش  های بیـن  المللی غدیر دانشـگاه زنجان 

برگـزار گردید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد نخبگان اسـتان زنجان در این مراسـم که به مناسـبت هفته پژوهـش  و با حضور حضـرت آیت اله 

خاتمـی نماینـده محتـرم ولـی فقیـه امام جمعه اسـتان و مسـئولین اسـتانی انجام پذیرفت، از 48 پژوهشـگر و دسـتگاه برتـر در حوزه 

پژوهشـی در اسـتان تجلیـل بـه عمـل آمـد . در این مراسـم از بنیـاد نخبگان اسـتان آقایـان دکتر ابراهیـم احمدی، علیرضـا احمدی، 

ایـرج بختیـاری و جـالل الدیـن قضاوتـی به عنوان پژوهشـگر برتر ، فنـاوران برتـر و مخترع برتر تجلیل شـد.



 در ایـن مراسـم همچنیـن آیـت اهلل خاتمـی بـه ایـراد سـخنرانی پرداختند و افزودند: اسـاتید، دانشـگاهیان و پژوهشـگران روشـنفکران 

جامعـه هسـتند و همـواره روشـنفکران یـک گام از سـایر اقشـار جامعـه جلوتـر حرکـت مـی کنند. ایشـان فرمودنـد: همانگونه کـه امام 

راحـل فرمودنـد نظام اسـالمی و دانشـگاهیان باید به سـوی کسـب علم جهـت دار و هدفگذاری شـده حرکت کنند. آیـت اهلل خاتمی با 

تاکیـد بـر اینکـه بـا وجـود تمام پیشـرفت های رخ داده همچنان فاصله بسـیاری تا رسـیدن به شـکوه علمی سـابق کشـور باقـی مانده 

اسـت، خاطـر نشـان کردنـد: در صورتـی که کشـوری قصد دسـتیابی بـه اقتدار، ثـروت، قدرت و نفـوذ در جهان را داشـته باشـد باید در 

مسـیر علـم حرکـت کـرده و بـه فنـاوری و دانـش روز دسـت یابـد. نماینده ولی فقیـه در اسـتان و امام جمعـه زنجان  در پایـان تصریح 

کردنـد امـروز بزرگتریـن قـدرت کشـور، دانشـمندانی هسـتند کـه در عرصـه هـای مختلـف بـه تولید علـم و فنـاوری می پردازنـد و بر 

داشته های علمی نظام اسالمی می افزایند.
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داوری 23 شرکت دانش بنیان با حضور اعضای کمیته دانش بنیان جهت شرکت در 
پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل در بنیاد نخبگان استان

و  جشـنواره  پنجمیـن  در  شـرکت  جهـت  اسـتان  بنیـان  دانـش  هـای  شـرکت 

شـدند ارزیابـی  بنیـان  دانـش  هـای  طـرح  کمیتـه  در  عمـل  تـا  علـم  ملـی  نمایشـگاه 

بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد نخبـگان اسـتان، ارزیابـی 23 شـرکت دانـش بنیـان بـا حضـور اعضـای کمیتـه دانـش بنیـان 

متشـکل از نماینـده دانشـگاه های اسـتان، رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان، رئیـس پـارک علـم و فنـاوری اسـتان و روسـای مراکـز 

رشـد،  نماینـده شـرکت بخـش خصوصـی و نیـز نماینـده دفتر آمـوزش و پژوهـش اسـتانداری در مدت سـه روز در  بنیـاد نخبگان 

اسـتان انجـام شـد. الزم بـه ذکـر اسـت از میـان شـرکت هـای شـرکت کننـده در کمیتـه دانـش بنیـان و صنعـت 20 شـرکت از 

بنیـاد دنخبـگان اسـتان، پـارک علـم و فنـاوری اسـتان، شـرکت شـهرک هـای صنعتـی،  مرکـز رشـد دانشـگاه زنجـان و مرکـز 

رشـد واحدهـای فنـاور دارویـی دانشـگاه علـوم پزشـکی کمیتـه طـرح های دانـش بنیـان در پنجمیـن جشـنواره و نمایشـگاه ملی 

علـم تـا عمـل کـه از سـوم تـا پنجـم اسـفندماه کـه در مصلی بـزرگ امـام خمینـی برگـزار خواهد شـد حضور پیـدا خواهنـد کرد.

92

حوزه مخرتعین، نخبگان و استعدادهای برتر



93

حوزه مخرتعین، نخبگان و استعدادهای برتر



همکاری بنیاد نخبگان استان زنجان با دفتر آموزش و پژوهش استانداری زنجان در 
برپایی غرفه استان در پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل

 به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان اسـتان، پنجمین جشـنواره و نمایشـگاه ملی علم تا عمل در سـالی که به فرمایش مقام 

معظـم رهبـری سـال ” اقتصـاد و فرهنگ، با عـزم ملی و مدیریت جهادی” نام گذاری شـده اسـت، به میزبانـی معاونت علمی و 

فناوری ریاسـت جمهوری و با همکاری وزارت کشـور در محل مصلی حضرت امام خمینی )ره( تهران از سـوم تا پنجم اسـفند ماه 

برگزار شـد. در این جشـنواره 20 شـرکت دانش بنیان و نوآور از سـوی شـرکت شـهرک های صنعتی، بنیاد نخبگان، پارک علم و 

فناوری تحصیالت تکمیلی، مرکز رشـد دانشـگاه علوم پزشـکی و مرکز رشد دانشگاه زنجان که پس از ارزیابی و داوری در کمیته 

دانـش بنیـان و صنعـت معدن و تجارت درجشـنواره ملي علم تا عمل از اسـتان زنجان در جشـنواره حضور یافتـه و رقابت کردند.

پژوهـش  و  آمـوزش  دفتـر  محـل  در  زنجـان   اسـتان  در  جشـنواره  اسـتانی  دبیرخانـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 

بـود. شـده  واگـذار  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  بـه  بنیـان  دانـش  هـای  طـرح  داوری  کمیتـه  و  اسـتانداری 

94

حوزه مخرتعین، نخبگان و استعدادهای برتر



95

حوزه مخرتعین، نخبگان و استعدادهای برتر



شرکتها و طرح های منتخب استان جهت حضور در جشنواره
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مرکز مستقرعنوان طرحنام شرکتردیف
مرکز رشد دانشگاه زنجانانواع جوهرهاي چاپگر و پالتر و جوهرهاي امنیتي و ضد جعل کوانتوم داتتجهیز گاما1

شرکت شهرکهای صنعتیفلوتاسیون خاک کم عیار و سولفیدهزرین معدن2

بنیاد نخبگان استانتولید پودر فلیک و خمیر فلز آلومینیوم به روش ثقلي گازينانو فناوري رادین3

شرکت شهرکهای صنعتیمیکروست انفیوژن پمپمددبخش4

شرکت شهرکهای صنعتیساخت قطعات عایقي فرم دار ترانس هاي قدرتعایقهاي الکتریکي پارس5

بنیاد نخبگان استانآنتي باکتریال کامال طبیعينانو ساختار آرین6

بنیاد نخبگان استانطراحي و فرموالسیون قطعات پلیمري و کامپوزیتي )پلي اسایرن و پلي یورتان(پلیمر آسمان مهر7

سـاختمان 8 فنـاوري  پردیـس 
زنـدگان

اجـراي صنعتـي سـاختمانهاي خورشـیدي بي نیاز از انـرژي از طریـق بومي نمودن 
فرآیندهـاي اجـراي سـاختمان براي انطبـاق با اقلیم

پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه 
تکمیلـی تحصیـالت 

مرکز رشد دانشگاه زنجانتولید شوینده هاي نانونانو مواد پاسارگاد9

مرکز رشـد دانشگاه علوم پزشکی5 نوع تزریق طوالني اثر براي اولین بار در جهانکیمیا زیست پارسیان10

پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه سیستم نظارت بر اموال و درخواستهاي بخش فناوري اطالعاتپارس فرانگر پرداز11
تکمیلـی تحصیـالت 

مرکز رشـد دانشگاه علوم پزشکی7 نوع نانو داروي خوراکي براي اولین بار در جهانتریتا داروي هزاره سوم12

شرکت شهرکهای صنعتیاولین ترانس تغذیه کوره با توان  )30 مگا ولت آمپر(ایران ترانسفو13

شرکت شهرکهای صنعتیتولید بیسکویت سبوس دار بدون شکرمینو14

شرکت شهرکهای صنعتیشمش فلز روي با استفاده از لیچینگ اتمسفري سولفید رويخالص سازان روي زنجان15

شرکت شهرکهای صنعتینوار آبیاري قطره چکان دار چند الیهیاشیل قطره16

مرکز رشد دانشگاه زنجانتولید کود ورمي کمپوستخوش زیست جاوید17

نگارسـتان 18 فنـاوري اطالعـات 
ین ر پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه سیستم مدیریت پرداختهاي آنالینز

تکمیلـی تحصیـالت 

پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه آند کلسیم دار سربي )آلیاژي(کاتالیست پارسیان19
تکمیلـی تحصیـالت 

پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه سامانه پزشکي ورزشي هوشمند بدنسازي و تناسب اندام )بیلیم الیف(بیلیم افزار نوین آینده20
تکمیلـی تحصیـالت 
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بازدید معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری زنجان از غرفه استان در 
پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل در مصلی امام خمینی

انسـانی  منابـع  و  مدیریـت  توسـعه  معـاون  علیپـور  آقـای  زنجـان،  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

ملـی  جشـنواره  و  نمایشـگاه  پنجمیـن  در  زنجـان  اسـتان  غرفـه  از   93 مـاه  اسـفند   5 شـنبه  سـه  روز  زنجـان  اسـتانداری 

کـرد. گفتگـو  هایشـان  در خصـوص طـرح  در جشـنواره   اسـتان  کننـده  بـا مخترعیـن شـرکت  و  بازدیـد  تـا عمـل  علـم 

هدف اصلی این دوره از نمایشـگاه و جشـنواره به تصویر کشـیدن توان اسـتانهای مختلف در اقتصاد دانش بنیان بوده اسـت بدین 

منظور پنجمین نمایشگاه و جشنواره در سه سطح شرکت کنندگان در نمایشگاه، برگزیدگان استانی و برگزیدگان ملی برگزار شد.
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در راسـتای اجـرای »شـیوه نامـه حمایـت از پایـان نامـه هـای کارشناسـی ارشـد و رسـاله دکتـری« )موضـوع ابالغیـه شـماره 

مشـاوره  رشـته  ارشـد  کارشناسـی  التحصیـل  فـارغ  بـراری  شـهره  خانـم  سـمینار  ارائـه   ،)1389/1/31 مـورخ  5/ص   /11593

مدرسـه بـا موضـوع »تعییـن رابطـه بیـن هـوش اخالقـی و هـوش فرهنگـی در میـان دانشـجویان نخبـه و اسـتعداد برتـر« 

از سـاعت 10 الـی 12 صبـح روز چهارشـنبه مـورخ 1393/11/15 بـا حضـور آقـای دکتـر سـعاد ورسـائی رئیـس بنیـاد نخبـگان 

اسـتان زنجـان، آقـای دکتـر منوچهـر ذاکـر عضـو محتـرم هیئـت علمـی دانشـگاه تحصیـالت تکمیلـی علـوم پایـه زنجـان، 

آقـای ذکریـا اسـکندری مربـی هیئـت  افراشـته عضـو محتـرم هیئـت علمـی دانشـگاه زنجـان،  آقـای دکتـر مجیـد یوسـفی 

اسـتان  وپـرورش  آمـوزش  مدیـر کل  اجرایـی  مشـاور  احمدنیـا  دکتـر هـادی  آقـای  زنجـان،  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  علمـی 

زنجـان، آقـای محمـد مـرادی کارشـناس بنیـاد نخبـگان اسـتان، در محـل سـالن جلسـات بنیـاد نخبـگان اسـتان برگـزار گردیـد.

حوزه مخرتعین، نخبگان و استعدادهای برتر
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در ابتـدای جلسـه پـس از قرائـت آیاتـی چنـد از کالم اهلل مجیـد، دکتـر ورسـائی ضمـن خـوش آمدگویـی بـه حاضریـن بـه بیـان 

مختصـری از فعالیـت هـای بنیـاد ملـی نخبـگان در راسـتای حمایـت هـای ایـن بنیـاد از پایـان نامـه هـای کارشناسـی ارشـد و 

دکتـری بـا موضوعـات مرتبـط بـا نخبـگان اشـاره نمودنـد. ایشـان هـدف از برگزاری ایـن جلسـه را " بررسـی نتایج بدسـت آمده از 

پایـان خانـم بـراری و چگونگـی بهـره بـرداری از نتایـج بدسـت آمـده آن در واحدهـای متبـوع" دانسـت. سـپس با اشـاره به شـیوه 

نامـه حمایـت از پایـان نامـه هـا در بنیـاد ملـی نخبـگان، برگـزاری جلسـه حاضـر را یکـی از مراحـل فرآینـد مذکـور دانسـتند و از 

حاضریـن خواسـتند تـا بـا دقـت تمـام پرسـش نامـه موجـود را پـس از دفـاع دانشـجو و بـا تکیـه بـر هـدف جلسـه تکمیـل نمایند.

سپس خانم براری به تشریح پایان نامه خویش پرداختند و پس از آن با پاسخ گفتن به سواالت مطرح شده دفاع ایشان به پایان 

رسید. سپس هیئت داوری وارد شور نهایی شده و فرم های نظر سنجی را تکمیل نمودند.

حوزه مخرتعین، نخبگان و استعدادهای برتر
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اســتعدادهای برتــر دانش آموزان

)طرح شهاب(
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برگزاری اولین جلسه ستاد اجرایی استانی طرح شهاب زنجان

اولین جلسـه سـتاد اجرایی اسـتانی طرح شـهاب با حضور اعضای ستاد ساعت 8 صبح روز دوشـنبه مورخ 1393/05/20 در سالن 

غدیـر اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان زنجان برگزار شـد. به گـزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان اسـتان، در این جلسـه در 

خصـوص نحـوه انتخـاب منطقـه مجری طرح، تشـکیل جلسـه کارگـروه اجرایی علمـی و تشـکیل کارگروه تخصصی اسـتانی و 

صـدور ابالغیـه اعضـاء بحث و گفتگو شـد و مقرر گردید تا سـواالت و مشـکالت مطرح شـده در رابطه با اجرای طرح در جلسـه 

سـتاد به سـتاد مرکزی اجرایی طرح شـهاب در وزارتخانه انعکاس داده شـده و پیگیری های الزم در این خصوص انجام شـود.



طرح شهاب

برگزاری اولین جلسه کارگروه تخصصی طرح شهاب 

اولیـن جلسـه کارگـروه تخصصـی طـرح شـهاب بـا اعضـای کارگـروه سـاعت 9 صبـح روز پنجشـنبه مـورخ 1393/06/27 در 

سـالن کنفرانـس اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان زنجـان برگـزار شـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد نخبگان اسـتان، 

در ایـن جلسـه مقـرر گردیـد تـا پیگیـری هـای الزم در خصـوص برگـزاری دوره های آموزشـی بـرای مجریان طرح در سـطوح 

مختلـف صـورت گرفتـه و همچنیـن مقدمـات الزم بـرای اجـرای مطلـوب طـرح توسـط منطقـه مجـری برنامـه ریـزی شـود.
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برگزاری دومین جلسه ستاد اجرایی استانی طرح شهاب

دومیـن جلسـه سـتاد اجرایـی اسـتانی طـرح شـهاب بـا حضـور اعضـای سـتاد سـاعت 8 صبـح روز شـنبه مـورخ 1392/07/19 

در سـالن غدیـر اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان زنجـان برگـزار شـد.  بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد نخبـگان اسـتان، 

در ایـن جلسـه مقـرر شـد در صـورت ارسـال متـن تفاهم نامـه از سـوی بنیـاد ملـی نخبـگان در اولیـن زمـان ممکـن تفاهم نامـه 

اجرایـی طـرح شـهاب بیـن بنیـاد نخبـگان و اداره کل آمـوزش و پـرورش انعقـاد گـردد. همچنیـن بـا توجـه بـه نقـش عمـده 

معلمـان در اجـرای ایـن طـرح مقـرر گردید آمـوزش های الزم بـرای آمـوزگاران در غالـب دوره های ضمـن خدمت برگـزار گردد.
 همچنیـن مقـرر گردید به اسـتناد بخشـنامه وزارتی، جلسـه ای  بین 

اعضای سـتاد، کارشناسـان مرتبـط اداره کل و ناحیه مجری طرح با 

حضور مدرسـان دوره اجرایی اسـتان تشـکیل گردد تـا نقطه نظرات 

اعضای ستاد به مدرسان دوره ابالغ و تبادل نظر الزم صورت گیرد.
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برگزاری سومین جلسه ستاد اجرایی استانی طرح شهاب 

روز  صبـح   8:30 سـاعت  سـتاد  اعضـای  حضـور  بـا  شـهاب  طـرح  اسـتانی  اجرایـی  سـتاد  جلسـه  سـومین 

شـد.  برگـزار  زنجـان  اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  کل  اداره  غدیـر  سـالن  در   1393/08/24 مـورخ  شـنبه 

در ایـن جلسـه در ابتـدا آقـای دکتـر ورسـائئ رئیـس بنیـاد نخبـگان زنجـان گزارشـی از اقدامـات انجـام شـده در خصـوص 

و  جلسـات  از  گزارشـی  شـهاب  طـرح  اجرایـی  کارگـروه  رئـس  باباخانـی  آقـای  ادامـه  در  دادنـد.  ارئـه  را  شـهاب  طـرح 

و  نامـه  تفاهـم  تنظیـم  نامـه  شـیوه  سـپس  دادنـد.  ارئـه  را  آمـوزگاران  و  مدیـران  بـرای  شـده  برگـزار  آموزشـی  هـای  دوره 

بـه  نهایـت  در  گردیـد.  قرائـت  جلسـه  در  حاضریـن  بـرای  آن  متـن  و  ارائـه شـد  ورسـایی  دکتـر  توسـط  نامـه  تفاهـم  متـن 

گردیـد. موکـول   93/09/01 مـورخ  شـنبه  روز  بـه  نامـه  تفاهـم  امضـای  جلسـه  پایـان  در  سـتاد  رئیـس  عـدم حضـور  دلیـل 
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شـد. امضـا  اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  کل  اداره  و  نخبـگان  بنیـاد  میـان  اجرایـی  نامـه  تفاهـم 

در  شـهاب،  طـرح  شـدن  اجرایـی  خصـوص  در  شـهاب  طـرح  اسـتانی  اجرایـی  سـتاد  جلسـه  سـومین  مصوبـات  پیـرو 

پـرورش  و  آمـوزش  کل  اداره  و  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  بیـن  طـرح  ایـن  اجرایـی  نامـه  تفاهـم   93/9/1 مـورخ  شـنبه  روز 

شـود.  برگـزار  اجرایـی  عوامـل  و  آمـوزگاران  بـرای  الزم  آموزشـی  هـای  دوره  اول  فـاز  در  گردیـد  مقـرر  و  شـد  امضـاء 

انعقاد تفاهم نامه اجرایی میان بنیاد نخبگان و اداره کل آموزش و پرورش استان
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بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد نخبـگان اسـتان زنجـان، مطابـق برنامـه ریـزی بعمـل آمـده از سـوی ادره کل آمـوزش و 

پـرورش اسـتان بـا حضـور دکتـر ورسـایی رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان، ترابـی کارشـناس اداره سـمپاد، شـریفی کارشـناس بنیاد 

نخبـگان اسـتان از رونـد اجـرای طـرح شـهاب درمـدارس شهرسـتان خـرم دره بازدیـد بعمـل آمـد. درایـن بازدیـد ضمـن نشسـت 

صمیمـی بـا مجریـان طـرح در دبسـتانهای شـاهد آل یاسـین و نـور، نـکات الزم بـرای اجـرای مطلـوب طـرح یـادآوری گردیـد.

بازدید رئیس بنیاد نخبگان استان از مراحل اجرای طرح شهاب در شهرستان خرمدره


