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جوانان که داده های خداوند متعال است.
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، فعالیت های دانش بنیان می تواند به بهبود زندگی مردم کمک کند.

حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن رواحانی
ریاست محترم جمهوری
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دکتر سورنا ستاری
معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان
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بنیــاد  فعالیتهــای  اهــم 
ــان  ــتان زنج ــگان اس نخب

1394 ســال  در 

1



اهم فعاليتهای بنياد خنبگان استان در سال 1394

برنامه های مربوط به توانمندسازی نخبگان استان

2

برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مخترعین، نخبگان و استعدادهای برتر )جمعًا 2326 نفر- ساعت( با موضوعات: 

- نحوه ثبت الکترونیکی اختراع و جستجوی اسناد اختراع/ 30 نفر- ساعت

- ایده پردازي و خالقیت ویژه دانش آموزان مستعد و تیزهوش مقطع دبیرستان/ 464 نفر- ساعت 

- دوره های آمادگی دانش آموزان برای شرکت در المپیادها )المپیاد شیمی و ادبی( با همکاری موسسه دکتر حسابی/ 87 نفر- ساعت

- دوره هــاي توانمندســازي دانــش آمــوزان بــراي شــرکت در جشــنواره دانــش آمــوزي خوارزمــي بــا موضوعــات فیزیــک، الکترونیــک، ترمودینامیــک، 
کامپیوتــر و مکانیــک بــا همــکاری موسســه دکتــر حســابی/ 1325 نفــر- ســاعت

ــا همــکاری  ــک دانشــگاه زنجــان ب ــوژي و فیزی ــک، متال ــرق، مکانی ــاز رشــته های ب ــرای دانشــجویان ممت ــت ب ــردازی و خالقی ــده پ - دوره هــای ای
موسســه دکتــر حســابی/ 420 نفــر- ســاعت

 

نمودار کارگاه های آموزشی برگزار شده بنیاد نخبگان استان بر حسب عالقمندی افراد به هر یک از موضوعات )بر حسب نفر- ساعت(

گزارش عملکرد بنیاد نخبگان استان زنجان - 1394
3

 نحوه ثبت الکترونیکی اختراع و جستجوی اسناد اختراع

ایده پردازي و خالقیت ویژه دانش آموزان مستعد و تیزهوش مقطع دبیرستان

دوره های آمادگی دانش آموزان برای شرکت در المپیادها با همکاری موسسه دکتر حسابی

دوره هاي توانمندسازي دانش آموزان براي شرکت در جشنواره دانش آموزي خوارزمي

دوره هــای ایــده پــردازی و خالقیــت برای دانشــجویان دانشــگاه زنجان با همکاری موسســه دکتر حســابی



اهم فعاليتهای بنياد خنبگان استان در سال 1394

3

 
- برگــزاري نشســت هــم  اندیشــي بــا موضــوع »تاثیرگــذاري نخبــگان در امــور اســتان و کشــور« - تیــر مــاه 94/ 140نفــر- ســاعت

- نشست هم اندیشی در مورد فعالیت های تبلیغی، فرهنگی، دینی و نمازی -  تیر ماه 94/ 140نفر- ساعت

- بازدید جمعي از نخبگان و استعدادهاي برتر کشور از مراکز صنعتي استان  - شهریور ماه 94/ 160نفر- ساعت

- بازدیــد جمعــي از نخبــگان و اســتعدادهاي برتــر کشــور از جاذبــه هــاي طبیعــي و فرهنگــي- اجتماعــي اســتان  - شــهریور مــاه 94/ 160نفــر- ســاعت

- برگزاري نشست مشترک بنیاد نخبگان استان زنجان با خانه نخبگان بسیج علمي استان - تیرماه 94

- حضور فعال بنیاد نخبگان استان در نمایشگاه استاني به مناسبت روز کارآفریني - اردیبهشت 1394

- برگزیده شدن شرکت دانش بنیان نانو فناوري رادین در پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملي علم تا عمل سال 1394

- حضور مخترع استان زنجان در برنامه مثبت و منفي پنج

- برگزاري مراسم تجلیل از شرکت کنندگان در پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملي علم تا عمل - اردیبهشت 1394

- مصاحبــه احســان اعرابــي مدیــر عامــل شــرکت تعاونــي دانــش بنیــان بهینــه پویــان و برگزیــده اســتاني جشــنواره و نمایشــگاه ملــي علــم تــا عمــل 
در ســال 92 بــا هفتــه نامــه ایــران خــودرو

- حضور بنیاد نخبگان استان در نمایشگاه مهارت، کلید کارآفریني و اشتغال - مرداد 1394

- برگزاري چهارمین جلسه ستاد اجرایي استاني طرح شهاب - فروردین 1394/ 18نفر- ساعت

- برگزاري پنجمین جلسه ستاد اجرایي استاني طرح شهاب - شهریور 1394/ 25نفر- ساعت

گزارش عملکرد بنیاد نخبگان استان زنجان - 1394

برنامه های فرهنگی

حوزه مخترعین، نخبگان و استعدادهای برتر

طرح شهاب



برنامه های فرهنگی

جلسات برگزار شده رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان با مسئولین و رؤسا در محل بنیاد 
نخبگان استان )جمعًا 411 نفر- ساعت(

4

ــر حیــدری در خصــوص جمــع بنــدی کارهــای انجــام شــده در ســال 93 و اجرایــی نمــودن  ــه و دکت ــون رایان ــدگان شــرکت آلت ــا نماین 1- جلســه ب
ــن،  ــن و ســرآمدان اســتان - 10 جلســه/ فروردی ــک اطالعــات متخصصی ــه بان ــن در حــوزه تهی ــی مابی ــر اســاس قراردادهــای ف ــدی ب گام هــای بع

ــر- ســاعت ــان 94 - 81 نف ــر، شــهریور، مهــر، آب اردیبهشــت، تی

2- جلســه بــا رئیــس اتــاق تعــاون، مدیــر عامــل اتحادیــه شــرکت هــای تعاونــی دانــش بنیــان، دکتــر فرهــاد کبیــری اصفهانــی در خصــوص مســائل 
مرتبــط بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان اســتان و همــکاری هــای مشــترک میــان بنیــاد نخبــگان اســتان، اتــاق تعــاون و اتحادیــه شــرکت هــای تعاونــی 

دانــش بنیــان، startup weekend و تشــکیل کارگــروه نانــو - 6 جلســه/ خــرداد، شــهریور و مهــر 94 - 39 نفــر- ســاعت

ــر،  ــا حضــور اعضــای شــورای علمــی - 6 جلســه/ 139 نفــر- ســاعت - خــرداد، تی ــاد نخبــگان اســتان ب 3- برگــزاری جلســات شــورای علمــی بنی
ــان 94          مــرداد، شــهریور، مهــر، آب

4- نشســت مشــترک بــا رئیــس و معاونیــن آموزشــی و پژوهشــی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان پیرامــون ســاماندهی المپیادهــا و جشــنواره هــای 
دانــش آمــوزی مــورد تأییــد بنیــاد ملــی نخبــگان - 2 جلســه/ خــرداد 94 - 26نفــر- ســاعت

5- جلســه بــا آقایــان واعظــی، مرادلــو، میانجــی در خصــوص راه انــدازی هیــأت مؤســس خیریــن اســتان - 2جلســه/ مهــر و آبــان 94 - 17نفر- ســاعت 

6- جلســه بــا معــاون فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی، رئیــس بســیج دانشــجویی، نماینــدگان دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی و علــوم پزشــکی در خصــوص 
اردوهــای جهــادی - یــک جلســه/ 16نفــر- ســاعت  - مهــر 94 

7- برگزاری جلسه کارگروه تخصصی با حضور مدیران کارگروه - یک جلسه/ 18 نفر- ساعت - آبان 94

ــه  ــهرداری در خصــوص کمیت ــده ش ــی و نماین ــالت تکمیل ــگاه تحصی ــده دانش ــرورش، نماین ــوزش و پ ــده اداره کل آم ــا نماین ــه ب ــزاری جلس 8- برگ
ــان 94 ــر- ســاعت - آب ــه پژوهــش - 3 جلســه/ 42 نف ــه هــای هفت ــزاری برنام ــه مناســبت برگ ــوزی ب ــش آم جشــنواره دان

9- جلســه با مســئولین بســیج دانشــجویی استان در خصوص برگزاری جشــنواره مبتکرین و مخترعین بسیج استان - یک جلســه/ 4نفر- ساعت - آبان 94

ــی  ــزه تحصیل ــت جای ــه دریاف ــی ب ــده هــای دانشــجویان جهــت معرف ــا اعضــای شــورای علمــی در خصــوص بررســی پرون ــزاری جلســه ب 10- برگ
بنیــاد ملــی نخبــگان و انتخــاب 1/5 برابــر دانشــجویان مطابــق ظرفیــت اعالمــی هــر مقطــع تحصیلــی بــرای مقاطــع کارشناســی، کارشناســی ارشــد و 

دکتــری - 2 جلســه/ 17 نفــر- ســاعت - آبــان 94

11- جلسه کارگروه تخصصی توسعه مدیریت تحول با حضور اعضای کارگروه - یک جلسه/ 12 نفر- ساعت - آبان 94

گزارش عملکرد بنیاد نخبگان استان زنجان - 1394
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جلسه با نمایندگان شرکت آلتون رایانه و دکتر حیدری در خصوص تهیه بانک اطالعات متخصصین و سرآمدان استان

 جلســه بــا رئیــس اتــاق تعــاون، مدیر عامــل اتحادیه شــرکت های تعاونــی دانش بنیــان، دکتر فرهــاد کبیری اصفهانــی در خصوص 
مســائل مرتبــط بــا شــرکت های دانــش بنیان اســتان و همکاری هــای مشــترک، startup weekend و تشــکیل کارگــروه نانو 

جلسات شورای علمی بنیاد نخبگان استان با حضور اعضای شورای علمی

نشســت مشــترک بــا رئیــس و معاونیــن آموزشــی و پژوهشــی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان پیرامــون ســاماندهی المپیادهــا 
و جشــنواره هــای دانــش آمــوزی مــورد تأییــد بنیــاد ملــی نخبــگان

جلسه با 3 نفر از خیرین استان در خصوص راه اندازی هیأت مؤسس خیرین استان 

ــوم  ــا معــاون فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی، رئیــس بســیج دانشــجویی، نماینــدگان دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی و عل جلســه ب
پزشــکی در خصــوص اردوهــای جهــادی 

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی با حضور مدیران کارگروه

ــهرداری در  ــده ش ــی و نماین ــالت تکمیل ــگاه تحصی ــده دانش ــرورش، نماین ــوزش و پ ــده اداره کل آم ــا نماین ــه ب ــزاری جلس برگ
ــش ــه پژوه ــای هفت ــه ه ــزاری برنام ــبت برگ ــه مناس ــوزی ب ــش آم ــنواره دان ــه جش ــوص کمیت خص

جلسه با مسئولین بسیج دانشجویی استان در خصوص برگزاری جشنواره مبتکرین و مخترعین بسیج استان

برگــزاری جلســه بــا اعضــای شــورای علمــی در خصــوص بررســی پرونــده هــای دانشــجویان جهــت معرفــی بــه دریافــت جایــزه 
تحصیلــی بنیــاد ملــی نخبــگان و انتخــاب 1/5 برابــر دانشــجویان مطابــق ظرفیــت اعالمــی هــر مقطــع تحصیلــی 

جلسه کارگروه تخصصی توسعه مدیریت تحول با حضور اعضای کارگروه

نمودار نشست ها و جلسات برگزار شده در محل بنیاد نخبگان استان به تفکیک موضوع )بر حسب نفر- ساعت(
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1- شرکت در جلسات شورای اداری استان - 2 جلسه/ در طول سال 94

2- مالقــات بــا دکتــر مرادخانــی رئیــس جدیــد پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان - یــک جلســه/ فروردیــن 94

3- جلســات ســتاد اجرایی اســتانی طرح شــهاب و انعقاد قرارداد اجرای طرح شــهاب ســال تحصیلی )95-94( - 3 جلســه/ فروردین، شــهریور و آبان 94

4- شــرکت در مراســم تجلیــل از منتخبیــن علــم تــا عمــل ســال 93 برگــزار شــده در تــاالر بــورس اتــاق بازرگانــی - یــک مــورد/ اردیبهشــت 94

5- شرکت در نشست رؤسای بنیادهای نخبگان استانی با مسئولین بنیاد ملی نخبگان - یک 2 مورد/ مرداد و آذر 94

6- نشســت مشــترک بــا رئیــس و معاونیــن آموزشــی و پژوهشــی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان پیرامــون ســاماندهی المپیادهــا و جشــنواره هــای 
دانــش آمــوزی مــورد تأییــد بنیــاد ملــی نخبــگان و انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری- 2 جلســه/ اردیبهشــت 94

7- مراسم معارفه اعضای شورای علمی بنیاد نخبگان استان در سالن امام علی استانداری زنجان - یک جلسه/ اردیبهشت 94

8- دیــدار اعضــای شــورای علمــی و رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان بــا معــاون برنامــه ریــزی و نظــارت بنیــاد ملــی نخبــگان و مدیــرکل دفتــر امــور 
ــاد ملــی نخبــگان - 2 مــورد/ اردیبهشــت 94 ــاوری اســتان ها در محــل بنی فن

9- جلســه بــا آقــای جلیــل خانــی در خصــوص بررســی شــاخص هــای عمومــی ارزیابــی عملکــرد بنیــاد نخبــگان اســتان - یــک جلســه/ خــرداد 94

10- جلسه با معاونت فرهنگی شهرداری زنجان در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری و باشگاه نخبگان - یک مورد/ تیر 94

11- جلســه بــا آقــای همپــا و خانــم کرباســی و رایــزی در خصــوص هزینــه هــای آب، بــرق، گاز و محوطــه ســاختمان بنیــاد نخبــگان اســتان در محــل 
اســتانداری - 2 مــورد/ تیــر 94

12- جلســه رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان و نماینــدگان شــرکت آلتــون رایانــه و آقــای دکتــر حیــدری بــا دکتــر منتظــر، دکتــر جهــان پنــاه، 
دکتــر حســینی مقــدم، آقــای گیلکــی مســئول ســایت بنیــاد ملــی نخبــگان و کارشناســان بنیــاد نخبــگان اســتان البــرز در خصــوص بانــک اطالعــات 

ســرآمدان اســتان در محــل بنیــاد ملــی نخبــگان - 2 جلســه/ شــهریور 94

13- جلســه هماهنگــی برگــزاری مراســم هفتــه پژوهــش برگــزار شــده در محــل دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی علــوم پایــه - 2 جلســه / مهــر و آبان 94

14- شــرکت در جلســه برگــزار شــده بــا نماینــده اداره کل آمــوزش و پــرورش، نماینــده دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی و نماینــده شــهرداری در خصــوص 
کمیتــه جشــنواره دانــش آمــوزی بــه مناســبت برگــزاری برنامــه هــای هفتــه پژوهــش در محــل دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی علــوم پایــه- 3 جلســه/ 

41/5 نفــر- ســاعت - آبــان 94

15- جلسه اعضای شورای علمی با استاندار در محل استانداری - یک جلسه/ آبان 94

گزارش عملکرد بنیاد نخبگان استان زنجان - 1394
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برگزاری نشست هم  اندیشی با موضوع »تاثیرگذاری نخبگان در امور استان و کشور«

8

مــورخ چهارشــنبه   روز  در  کشــور«  و  اســتان  امــور  در  نخبــگان  »تاثیرگــذاری  موضــوع  بــا  هــم  اندیشــی  نشســت 
1394/04/24 از ساعت 19 الی 20:50 در سالن آمفی تئاتر دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، در ایــن نشســت کــه بــا حضــور دکتــر مظفــر قائــم مقــام ســتاد اقامــه نمــاز کشــور، رئیــس بنیــاد 
نخبــگان اســتان، جمعــی از اعضــای شــورای علمــی بنیــاد نخبــگان اســتان، رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز کشــور ، نخبــگان و اســتعدادهای برتــر کشــور 
جمعــی از اســاتید برجســته دانشــگاه هــای اســتان و شــرکت هــای دانــش بنیــان برگــزار شــد در خصــوص افزایــش تاثیرگــذاری نخبــگان در امــور 

اســتان بحــث و تبــادل نظــر شــد.

رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان: جامعــه بایــد نخبــگان را درجایگاهــی کــه شــان و منزلــت آنــان اســت قــرار دهــد و بــه 
پتانســیل و شایســتگی جامعــه نخبــگان بــاور داشــته باشــد.

دکتــر ورســایی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان در ایــن جلســه فرمودنــد:  تــالش بنیــاد نخبــگان ایــن اســت کــه بــا رســاندن نخبــگان بــه جایگاهــی 
کــه در شــان آنــان اســت، آنــان را بــه عنــوان الگــو معرفــی کنــد و مــورد تکریــم قــرار دهــد  ایشــان بــا بیــان اینکــه جامعــه بایــد بــه پتانســیل و 
شایســتگی نخبــگان بــاور داشــته باشــد بیــان کردنــد  هــم اکنــون هیــچ نهــادی در کشــور وجــود نــدارد کــه ایــن کار را بــا جامعیــت انجــام دهــد.

گزارش عملکرد بنیاد نخبگان استان زنجان - 1394
9



برنامه های فرهنگی

9

. دکتــر ورســایی اظهــار کــرد: بنیــاد نخبگان در تمامی امور نخبگان پیشــگام اســت و با  این حال انتظار آن اســت که اســتان تدریجآ انجام امــور را بر عهده 
گیــرد. ایشــان همچنیــن افزودنــد افزایــش تاثیرگذاری نخبگان در امور اســتان با شــکل گیــری کارگروه های تخصصی با جدیت در دســت پیگیری اســت.

رییــس بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان یــادآور شــد: متاســفانه یکــی ازمشــکالتی کــه پیــش روی  کارگــروه هــای وجــود دارد نبــود ضمانــت اجرایــی 
ــه  ــان جامع ــل الزم می ــد تعام ــال بای ــن ح ــا ای ــت ب ــا و ادارات اس ــاد ه ــایر نه ــه س ــان ب ــوی آن ــده از س ــه ش ــای ارای ــرح ه ــق ط ــرای تحق الزم ب
ــرداری کــرد. ــود شــرایط پیــش رو بهــره ب ــع مشــکالت و بهب ــگان در رف ــدی نخب ــوان از توانمن ــا بت ــرد ت ــی شــکل بگی ــگان و مســووالن اجرای نخب

ــم مقــام ســتاد اقامــه نمــاز کشــور:  نخبــگان در بخــش اقامــه و احیــای نمــاز نیــز تاثیــر  قائ
گــذار باشــند.

دکتــر مظفــر قائــم مقــام ســتاد اقامــه نمــاز کشــور در نشســت هم اندیشــی بررســی راهکارهــای افزایــش تاثیرگــذاری نخبــگان در امــور اســتان زنجــان 
نمــاز را حــالل مشــکالت جامعــه عنــوان کــرد و گفــت: نمــاز بهتریــن یــاور انســان بــه ویــژه نخبــگان در راســتای فعالیت هــای علمــی اســت.

فرهنگــی،  رشــد  بــرای  کــرد:  بیــان  و  کــرد  عنــوان  الهــی  توفیــق  و  ارزش  را  علــم  کشــور،  نمــاز  اقامــه  ســتاد  مقــام  قائــم 
تکامــل  بــه  زمانــی  نخبــه  یــک  داشــت   بیــان  مظفــر  دکتــر  شــود  اســتفاده  نخبــگان  ظرفیت هــای  از  بایــد  اقتصــادی  اجتماعــی، 
گویــد. پاســخ  خــود  روحــی  و  جســمی  نیاهــای  بــه  و  بدهــد  رشــد  یکســان  طــور  بــه  را  زندگــی  ابعــاد  بتوانــد  کــه  رســد  مــی 

وی خاطرنشــان کــرد: در صورتــی کــه فــرد نخبــه بتوانــد در کنــار نیــاز علمــی خــود نیــاز معنــوی خــود را نیــز ارتقــا دهــد، بــه حتــم میــزان تاثیرگــذاری 
کارهــا و اقدامــات وی چندیــن برابــر تاثیرگــذار مــی شــود.

دکتــر مظفــر ادامــه داد: در روایــات آمــده اســت کــه نمــاز یــک عالــم 70 برابــر یک فــرد عــادی ثــواب دارد و در صورتی کــه یک نخبه و اســتاد دانشــگاه 
بتوانــد از تمــام فرایــض دینــی فقــط نمــاز را بــه خوبــی اقامــه کنــد، موجب مــی شــود کــه حداقــل 70 نفــر از وی تاثیرگرفته و جــذب چنین کاری شــوند.

قائــم مقــام ســتاد اقامــه نمــاز کشــور بــا بیــان اینکــه عــزت و بزرگــی امــروز بــه دلیــل تاثیرگــذاری معنــوی نظــام اســالمی و تشــکیل آن توســط عالمــی 
تاثیرگــذار اســت، افــزود: امــام خمینــی )ره( بــا تشــکیل حکومــت اســالمی زمینــه معنــوی را در جامعــه فراهــم کرد.

دکتــر مظفــر بیــان کــرد: بایــد نخبــگان تصمیــم بگیرنــد در بخــش اقامــه و احیــای نمــاز نیــز تاثیرگــذار باشــند، ســتاد اقامــه نمــاز  جهــت کمــک در 
ایــن زمینــه، از آمادگــی الزم برخــوردار اســت.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور گفت: باید در کنار سایر موفقیت هایی که انسان دارد احیای نماز نیز مورد توجه باشد.
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معــاون فرهنگــی شــهردار زنجــان: شــهرداری زنجــان آمــاده انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری بــا بنیاد 
نخبــگان در بخش هــای فرهنگــی و اجتماعــی و برگــزاری جشــنواره ها و برنامه های پژوهشــی اســت. 

ســید ســعید صفــوی  در نشســت هم اندیشــی بررســی راهکارهــای افزایــش تاثیرگــذاری نخبــگان در امــور اســتان  اظهــار داشــت: در زنجــان شــهرداری 
را یــک دســتگاه اجرایــی و خدماتــی می داننــد در حالــی کــه در طــول یکــی دو ســال اخیــر تمــام ســعی خــود را در تغییــر ایــن نگــرش انجــام دادیــم 

و تمــام تــالش خــود را در زمینــه حرکــت شــهرداری در کنــار کارهــای خدماتــی خــود بــه ســمت فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی انجــام داده ایــم.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری زنجــان بــا تصریــح بــر اینکــه به منظــور اداره شــهرها و مدیریــت شــهری بایــد بیشــترین مشــارکت جــدی 

مــردم را طلــب کــرد، گفــت: توســعه بــا کمیــت و کیفیــت نیــروی انســانی رابطــه مســتقیمی دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه جامعــه متشــکل از نخبــگان متفــاوت عمــل کــرده و در ایــن جامعــه کارهــا اثر بخشــی فراوانــی دارنــد، بیــان کــرد: شــهرداری 

زنجــان ناگزیــر از تعامــل بــا نخبــگان اســت.
ــی آنهــا در شــهر شــاهد کارهــای  ــروی فکــر و توانای ــا اســتفاده از نی ــم ب ــان اینکــه امیدواری ــا بی ــاون فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری زنجــان ب مع
ــژه در بخش هــای فرهنگــی و اجتماعــی و برگــزاری جشــنواره ها  ــه وی ــاد ب ــا بنی ــادآور شــد: آمــاده انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری ب ــی باشــیم، ی متفاوت

ــتیم. ــی هس ــای پژوهش و برنامه ه
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اهم پیشــنهادات مطرح شــده در خصوص موانع تاثیر گذاری در نخبگان اســتان و راهکارهای ارائه شــده در جلســه هم اندیشــی نخبگان به شــرح زیر اســت:

- عدم تعریف سازوکار مناسب برای تاثیر گذاری نخبگان در استان
- عدم شناخت مسئولین از نخبگان و توانمندی های آنها

- عدم ایجاد ارتباط مناسب بین نخبگان پژوهشگر با سازمان ها در طرح های پژوهشی سازمان ها
- عدم ارتباط کافی صنعت و دانشگاه

- عدم شرکت نخبگان در پروژه های استانی
- توزیع ناعادالنه منابع در رشته های مختلف )تمرکز افراطی بر رشته های فنی(

- استفاده از ظرفیت صدا و سیما در شناسایی بنیاد نخبگان و افراد نخبه و ویژگیهای آن ها
- ایجاد تفکر علمی به جای تفکر سیاسی در بین مسئولین استان

- تشکیل اتاق های فکر مرکب از نخبگان در ارگان های مختلف برای چاره اندیشی در قبال مشکالت
- استفاده از شورای علمی بنیاد در سطح سیاستگذاری استان و مسئوالن اجرایی

- تشکیل کمیته های تخصصی در بنیاد نخبگان  و استانداری
- ایجاد کارگاه و آزمایشگاه برای تحقیقات در شهرک های صنعتی
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برگزاری نشست مشترک بنیاد نخبگان استان زنجان با خانه نخبگان بسیج علمی استان
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نشستی مشترک بنیاد نخبگان استان زنجان با خانه نخبگان بسیج استان در روز شنبه 94/04/20 در هتل پیام مخابرات برگزار گردید
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، در ایــن نشســت کــه بــا حضــور ســردار کرمــی فرمانــده ســپاه انصارالمهــدی )عــج( اســتان زنجــان، 
دکتــر ورســایی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان، اعضــای شــورای علمــی بنیــاد نخبــگان ، جنــاب آقــای دکتــر بابایــی رئیــس  ســازمان بســیج علمــی و 
پژوهشــی اســتان ، مســئولین و اعضــای  کارگــروه هــای تخصصــی بســیج و جمعــی از نخبــگان در محــل ســالن کنفرانــس هتــل پیــام برگــزار گردیــد 

در خصــوص چگونگــی کمــک بــه رشــد و اعتــالی همــه جانبــه اســتان و بهــره گیــری از ظرفیــت نخبــگان اســتان بحــث و تبــادل نظــر شــد.
ــه نخبــگان بســیج اســتان، در  ــه گزارشــی توســط روســای محتــرم کارگــروه هــای تخصصــی خان ــه ذکــر اســت در ایــن نشســت ضمــن ارائ الزم ب

ــه نخبــگان بســیج بحــث و تبــادل نظــر شــد. ــا خان خصــوص نحــوه همــکاری بنیــاد نخبــگان اســتان ب
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جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر کشور از مراکز صنعتی استان بازدید نمودند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، در ایــن بازدیــد کــه در تاریــخ 29 شــهریور 94 بــا همــکاری جهــاد دانشــگاهی امیرکبیــر و 
جهــاد دانشــگاهی اســتان زنجــان انجــام شــد. بازدیــد کننــدگان از بخــش هــای مختلــف کارخانــه ایــران ترانســفو شــامل ســیم کشــی )توزیــع ســیم(، 
تســت، مونتــاژ ترانــس و همچنیــن از بخــش هــای توزیــع خــط، شــبکه ورودی هــوا، ژنراتــور، کمپراســور، توربیــن گاز، سیســتم روغــن کاری و اتــاق 
کنتــرل نیــروگاه ســلطانیه بازدیــد نمودنــد و از نزدیــک بــا طــرز عملکــرد واحدهــا بخصــوص در زمینــه بــرق و مکانیــک بــا توضیحــات اســاتید راهنمــا 

در کارخانــه ایــران ترانســفو و نیــروگاه ســیکل ترکیبــی ســلطانیه آشــنا شــدند.
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تعدادی از نخبگان و استعدادهای برتر کشور از مکان های گردشگری، فرهنگی و توریستی استان زنجان بازدید کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، ایــن بازدیــد علمــی- فرهنگــی کــه در روز شــنبه مــورخ 94/06/28 در اســتان زنجــان 
بــا حضــور 20 نفــر از نخبــگان و اســتعدادهای برتــر کشــور از اســتان هــای کشــور برگــزار گردیــد. شــرکت کننــدگان از گنبــد ســلطانیه، مــوزه مــردان 

نمکــی، مــوزه ذوالفقــاری، رختشــویخانه و گاوازنــگ بازدیــد نمــوده و از نزدیــک بــا جاذبــه هــای فرهنگــی و تاریخــی اســتان آشــنا شــدند.
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بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، در راســتای گرامیداشــت هفتــه پژوهــش، صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 93/9/17 رئیــس بنیــاد 
نخبــگان اســتان زنجــان بــه همــراه آقایــان مهنــدس ســیدمحمود ســیفي نیــا، معاونــت پژوهــش وبرنامــه ریــزي اداره کل آمــوزش، رمضــان شــریفی 
کارشــناس بنیــاد نخبــگان و اکبرحیــدري رئیــس و مدیریــت پورتــال تخصصــي گــروه تحقیــق وپژوهــش اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان زنجــان از 
دبیرســتان دخترانــه فرزانــگان )متوســطه دوره دوم( ناحیــه یــک زنجــان، تیــز هوشــان شــهید بهشــتی )متوســطه دوره دوم( ناحیــه دو زنجــان و موسســه 

دکتــر حســابی بازدیــد بعمــل آوردنــد و از نزدیــک در جریــان توانمنــدی هــا و مشــکالت آنهــا قــرار گرفتنــد. 
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روز یکشــنبه 29 آذر مــاه 94 جمعــی از اســتعداد هــای برتــر اســتان بــا هــدف آشــنایی بــا ظرفیــت هــای علمــی کشــورمان در پژوهشــکده رویــان حاضــر 
شــدند. ایــن بازدیــد یــک روزه از ســاعت 10 صبــح در مجموعــه رویــان آغــاز شــد. پــس از معرفــی کلــی فعالیــت هــای پژوهشــکده، از آقــای دکتــر 
بهارونــد بــرای معرفــی بیشــتر و تخصصــی تــر مجموعــه دعــوت بــه ســخنرانی شــد. آقــای دکتــر حســین بهارونــد اســتاد تمــام ســلولهای بنیــادی 
پژوهشــکده رویــان و برنــده جایــزه علــوم زیســتی یونســکو،  بــه مــدت 2 ســاعت از فعالیــت هــای پژوهشــکده رویــان در زمینــه ســلولهای بنیــادی را 
تشــریح کردنــد. ایشــان پــس از اتمــام معرفــی پژوهشــکده رویــان،  از بازدیدکننــدگان خواســت تــا از آزمایشــگاه هــای پژوهشــکده نیــز بازدیــد کننــد. 
در ایــن بازدیــد تعــدادی از اســتعداد هــای برتــر جهــت همــکاری بــا پژوهشــکده راهنمایــی شــدند. ایــن بازدیــد ســاعت 14 بــه اتمــام رســید و بازدیــد 
کننــدگان پژوهشــکده را بــه مقصــد اســتان زنجــان تــرک نمودنــد. الزم بــه ذکــر اســت ایــن بازدیــد بــا حمایــت دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان و 

برنامــه ریــزی و هماهنگــی بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان برگــزار شــد.



برنامه های فرهنگی

14
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بــه  مربــوط  هــاي  برنامــه 
توانمندســازی نخبگان استان

16



اســتان خنبــگان  توامنندســازی  بــه  مربــوط  هــاي  برنامــه 

برگزاری کارگاه آموزشی »ایده پردازی و  اختراع« 

17

از  تعــدادی  حضــور  بــا  اختــراع«  و  پــردازی  »ایــده  آموزشــی  کارگاه  زنجــان،  اســتان  نخبــگان  بنیــاد  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
شــد. برگــزار  اســتان  نخبــگان  بنیــاد  محــل  در  شــهریور  و  خــرداد  در  جلســه   2 طــی  اســتان  دانشــجویان  و  نــواوران  مخترعیــن، 
پرداختنــد: زیــر  مفاهیــم  تشــریح  بــه  کارگاه،  مــدرس  حســین  خانــی  ســعید  مهنــدس  آقــای  جلســات،  ایــن  در 

 
- روش های طرح مسائل خالقانه و بدست آوردن ایده های جدید برای اثبات مسائل

- روش های پویا برای رهیافت حل مسأله
- آشنایی با مفهوم ایده و روش های ایده پردازی

- مفهوم اختراع، مزایای ثبت اختراع و مراحل کلی ثبت اختراع
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اســتان خنبــگان  توامنندســازی  بــه  مربــوط  هــاي  برنامــه 

برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی استعدادهای برتر دانش آموزی برای شرکت 
در جشنواره های خوارزمی و المپیادها توسط موسسه دکتر حسابی

18
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بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد نخبـگان زنجـان، بـا حمایت بنیـاد نخبگان اسـتان زنجـان، جهـت آمادگـی دانش آمـوزان برای 

جشـنواره هـا و المپیادهـا )اعم از المپیاد ادبی و المپیاد شـیمی و جشـنواره خوارزمی با موضوعات: فیزیـک، الکترونیک، ترمودینامیک، 

مکانیـک و کامپیوتـر(، در مجمـوع بـه مدت337 سـاعت و 1412 نفر- سـاعت، در شـش ماهه اول سـال 1394 دوره های آموزشـی 

برای دانش آموزان مسـتعد توسـط موسسـه دکتر حسـابی، خانه ریاضیات و پژوهشـکده غضنفریان به شـرح جدول ذیل برگزار شـد:

عنوان دوره آموزشیردیف
زمان 

برگزاری
تعداد جلسات

تعداد

 دانش آموزان
نفر - ساعت

شـیمی1 المپیـاد  دوم  مرحلـه  بـرای  آمادگـی  هـای  دوره 
از 94/01/05 تا 

94/02/09
357 نفر10 جلسه 

ادبـی2 المپیـاد  دوم  مرحلـه  بـرای  آمادگـی  هـای  دوره 
از 94/02/09 تا 

94/02/16
430 نفر5 جلسه 

3
دوره های توانمندسـازی برای شـرکت در جشـنواره دانش آموزی 

خوارزمـی بـا موضوعـات فیزیـک، الکترونیـک و ترمودینامیـک

از 94/02/02 تا 

94/06/15
2250 نفر17 جلسه 

4
دانـش  جشـنواره  در  شـرکت  بـرای  توانمندسـازی  هـای  دوره 

کامپیوتـر و  الکترونیـک  موضوعـات   بـا  خوارزمـی  آمـوزی 

از 94/02/04 تا 

94/06/15
340 نفر6 جلسه 

5
دوره های توانمندسازی برای شرکت در جشنواره دانش آموزی 

خوارزمی با موضوعات مکانیک، الکترونیک و کامپیوتر

از 94/01/19 تا 

94/06/15
91035 نفر16 جلسه



اســتان خنبــگان  توامنندســازی  بــه  مربــوط  هــاي  برنامــه 

برگزاری کارگاه آموزشی »ایده پردازی و خالقیت برای دانش آموزان نخبه استان« 

17

بــرای  خالقیــت  و  »ایده پــردازی  آموزشــی  کارگاه  اســتان،  ریاضیــات  خانــه  همــکاری  بــا  اســتان  نخبــگان  بنیــاد 
 15 طــی  همچنیــن  و   1394/03/31 تــا   1394/01/20 تاریــخ  از  جلســه   15 طــی  را  اســتان«  نخبــه  دانش آمــوزان 
نمــود. برگــزار  اســتان  نخبــه  و  مســتعد  دانش آمــوزان  از  نفــر   13 بــرای   1394/06/31 تــا   1394/04/01 تاریــخ  از  جلســه 
گردیــد: تدریــس  مهــری  ســیما  خانــم  کالس  مــدرس  توســط  زیــر  مباحــث  آموزشــی  کارگاه  ایــن  در 

قضیــه  سیمســون،  خــط  کارنــو،  قضیــه  دزارگ،  منالئــوس،  ســوا،  نقطــه،  نــه  دایــره  مثلــث،  محــاط  دوایــر  و  نیمســاز   -
مســطحه هندســه  و  بــرداری  هندســه  محــور،  هــم  دایره هــای  متعامــد،  دایره هــای  اصلــی،  محــور  پاســکال، 
اکســترمال« اصــل  ناوردایــی،  اصــل  مضاعــف،  شــمارش  آمیــزی،  رنــگ  کمــک  بــه  »اثبــات  مباحــث  ترکیبــات  بخــش  در   -

نقطــه  قــوت  زوایــا،  و  دایــره  مثلث هــا،  تشــابه  مثلث هــا،  همنهشــتی   « مباحــث  هندســه  بخــش  در   -
مثلــث« میانه هــای  مثلــث،  ارتفاع هــای  هندســی،  مــکان  محاطــی،  چهارضلعی هــای  دایــره،  بــه  نســبت 
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اســتان خنبــگان  توامنندســازی  بــه  مربــوط  هــاي  برنامــه 

برگزاری دوره های آموزشی ایده پردازی و خالقیت برای دانشجویان ممتاز توسط موسسه دکتر حسابی

19

هـای  دوره  زنجـان،  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  حمایـت  بـا  زنجـان،  نخبـگان  بنیـاد  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

دانشـگاه  فیزیـک  و  متالـوژی  مکانیـک،  بـرق،  رشـته  ممتـاز  دانشـجویان  بـرای  خالقیـت  و  پـردازی  ایـده  آموزشـی 

شـد. برگـزار   1394 سـال  اول  ماهـه  شـش  در  سـاعت،  نفـر-   420 و  سـاعت   30 مـدت  بـه  مجمـوع  در  زنجـان، 

در ایـن کارگاه آموزشـی مـدرس کارگاه بـه بیـان برخـی از مباحـث حـوزه مکانیـک، کامپیوتـر و بـرق و چگونگی بکارگیـری این 3 

رشـته در کنـار هـم در یـک پـروژه و نیـز بیـان وظایـف یک ارتبـاط دهنده تیمـی در پروژه هـای مشـترک  و باز توضیـح چند مثال 

و پرونـده عملـی بـرای آشـنایی کاربـردی تـر با نقـش Leader در پـروژه های بیـن رشـته ای  پرداختند.
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اســتان خنبــگان  توامنندســازی  بــه  مربــوط  هــاي  برنامــه 

برگزاری کارگاه آموزشی لذت ریاضی توسط بنیاد نخبگان زنجان

21

در راســتای برگــزاری برنامــه هــای کمیتــه دانــش آمــوزی هفتــه پژوهــش و فنــاوری، بنیــاد نخبــگان اســتان بــا همــکاری دانشــگاه تحصیــالت تکمیلی 
علــوم پایــه زنجــان، و اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان کارگاه آموزشــی »لــذت ریاضــی« را از ســاعت 9 الــی 11 روز چهارشــنبه مــورخ 94/9/18 

در خانــه ریاضیــات بــرای دانــش آمــوزان عالقمنــد برگــزار نمــود.
در ایــن کارگاه آموزشــی کــه بــا هــدف آشــنایی دانــش آمــوزان بــا کاربردهــای ریاضــی در زندگــی واقعــی و تکنولــوژی و نیــز عالقمنــد نمــودن آنهــا بــه 

ریاضــی بــا مطــرح نمــودن مباحــث و مثال هــای جــذاب برگــزار شــد، جنــاب آقــای معصومــی راد مــدرس کارگاه بــه تشــریح مباحــث زیــر پرداختنــد:
- ذکر چند نمونه از کاربردهای ریاضی در امور مالی

- آشنا نمودن دانش آموزان با مباحث تکنولوژی اطالعات، شبکه، اینترنت و حک
- نظریه بازی ها و چند مثال از بازی های کامپیوتری و ارتباط آنها با دنیای واقعی
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هــا نامــه  تفاهــم  و  جلســات  هــا،  نشســت 

برگزاری کارگاه آموزشی لذت اندیشه توسط بنیاد نخبگان زنجان

22

در راســتای برگــزاری برنامــه هــای کمیتــه دانــش آمــوزی هفتــه پژوهــش، بنیــاد نخبــگان اســتان بــا همــکاری دانشــگاه تحصیــالت تکمیلی علــوم پایه 
و اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان اقــدام بــه برگــزاری کارگاه آموزشــی »لــذت اندیشــه« از ســاعت 9 الــی 11 روز چهارشــنبه مــورخ 18 /94/9 نمــود.

و  گــردد  اندیشــه  انحــراف  باعــث  اســت  ممکــن  کــه  خطاهایــی  بــا  آمــوزان  دانــش  آشــنایی  هــدف  بــا  آموزشــی  کارگاه  ایــن 
گردیــد. تدریــس  زاده  فتــح  دکتــر  آقــای  جنــاب  توســط  ورزی،  اندیشــه  و  فهــم  بــاب  در  معاصــر  دیدکاههــای  معرفــی  نیــز 

مهمترین سرفصل های این دوره آموزشی به شرح ذیل می باشد:
- تعریف اندیشه و خطای سیستماتیک

- آشنایی با اندیشه کوچگر
- آشنایی با انواع سوگیری

- تقابل روش و آموزه
- معرفت شناسی فضیلت محور
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هــا نامــه  تفاهــم  و  جلســات  هــا،  نشســت 

برگزاری کارگاه آموزشی »خالقیت« توسط بنیاد نخبگان زنجان

21

روز  الــی 11  از ســاعت 9  آموزشــی » خالقیــت«  پژوهــش، کارگاه  آمــوزی هفتــه  دانــش  برنامــه هــای کمیتــه  برگــزاری  راســتای  در 
ــد. ــزار ش ــد برگ ــوزان عالقمن ــش آم ــرای دان ــه ب ــوم پای ــی عل ــالت تکمیل ــگاه تحصی ــر دانش ــی تئات ــالن آمف ــورخ 94/9/18 در س ــنبه م چهارش
الزم بــه ذکــر اســت ایــن کارگاه بــا همــکاری دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان، بنیــاد نخبــگان و آمــوزش و پــرورش برگــزار شــد.

جنــاب آقــای مهنــدس آهنــی مــدرس کارگاه بــه تشــریح مفاهیــم نــوآوری و خالقیــت، خالقیــت فــردی و گروهــی، فراینــد حــل خالقانــه مســئله، 
تشــخیص مســئله و فرضیــه  ســازی پرداختنــد.
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نشســت هــا، جلســات و تفاهــم نامه ها
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هــا نامــه  تفاهــم  و  جلســات  هــا،  نشســت 

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان بنیاد نخبگان استان و سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان

21

ــن  ــورخ 94/02/4 مابی ــنبه م ــتان در روز چهارش ــاوری اس ــی و فن ــی، پژوهش ــیج علم ــازمان بس ــتان و س ــگان اس ــاد نخب ــکاری بنی ــه هم ــم نام تفاه
آقــای دکتــر ســعاد ورســایی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان و دکتــر عبــاس بابایــی رئیــس ســازمان بســیج علمــی، پژوهشــی و فنــاوری امضــا شــد.

آموزشــی   همــکاری  گســترش  و  ایجــاد  منظــور  بــه  اســتان،  نخبــگان  بنیــاد  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
شــد. امضــا  نامــه  تفاهــم  ایــن  اســتان،  معضــالت  و  مشــکالت  حــل  در  جهــت  در  نهــاد  دو  میــان  پژوهشــی 

گزارش عملکرد بنیاد نخبگان استان زنجان - 1394



هــا نامــه  تفاهــم  و  جلســات  هــا،  نشســت 

برگزاری مراسم معارفه اعضای شورای علمی بنیاد نخبگان استان زنجان

22

ــی شــدند. ــگان اســتان زنجــان معرف ــاد نخب ــس شــورای اســالمی اعضــای شــورای علمــی بنی ــردم زنجــان و طــارم در مجل ــده م ــا حضــور نماین ب

با حضور محســن علیمردانی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شــورای اســالمی اعضای شــورای علمی بنیاد نخبگان اســتان زنجان معرفی شــدند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیاد نخبگان اســتان زنجان، مراســم معارفــه و اهدای احــکام اعضای شــورای علمی بنیاد نخبگان اســتان زنجان برگزار شــد.
و  زنجــان،  دانشــگاه  رئیــس  زنجان،خلیــل جمشــیدی  اســتان  پزشــکی  دانشــگاه علــوم  رئیــس  بیگلــری،  مراســم علیرضــا  ایــن  طــی 
حمیــد رضــا خالصــی فــرد رئیــس دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان بــه عنــوان اعضــای حقوقــی معرفــی شــدند.

اســتان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســازی  دارو  دانشــکده  رئیــس  و  دارویــی  و  فنــآوری  نانــو  اســتاد  حمیــدی  مهــرداد  همچنیــن 
روش  مــدرس  و  مدیریــت  رشــته  دکتــرای  عظیمــی،  پارسیان،حســین  کاتالیســت  شــرکت  مدیرعامــل  رزاقــی،  زنجان،اســحاق 
شــدند. معرفــی  حقیقــی  اعضــای  عنــوان  بــه  نیــز  صیــدی  ناصــر  امیــری،  علــی  زنجــان،  اســتان  نمونــه  پژوهشــگر  و  تحقیــق 
ایــن احــکام از ســوی دکتــر ســورنا ســتاری، رئیــس بنیــاد علمــی نخبــگان  و معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه ایــن افــراد اهــدا شــد.
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علمــی  شــورای  کــرد:  تاکیــد  زنجــان  اســتان  نخبــگان  بنیــاد  رئیــس 
شــود. تبدیــل  زنجــان  در  تأثیرگــذار  نهــادی  بــه  بایــد  نخبــگان  بنیــاد 

و  معارفــه  مراســم  در  زنجــان  اســتان  نخبــگان  بنیــاد  رئیــس  زنجــان،  اســتان  نخبــگان  بنیــاد  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
وظیفــه  گفــت:  و  دانســت  مهــم  را  اســتانی  نخبــگان   بنیــاد  علمــی  شــورای  اعضــای  وظایــف  علمــی،  شــورای  احــکام  اهــدای 
اســت. اســتان  مشــکالت  حــل  در  نخبــگان  هــای  پتانســل  از  گیــری  بهــره  بــرای  ســازی  ظرفیــت  اســتان  در  علمــی  شــورای 

گفــت:  و  کــرد  عنــوان  اســتان  در  تاثیرگــذار  نهــادی  بــه  نخبــگان  علمــی  شــورای  تبدیــل  را  ماموریــت  ایــن  غائــی  هــدف  وی 
کننــد. کمــک  را  نخبــگان  علمــی  شــورای  مهــم  ایــن  تحقــق  بــرای  اجرایــی  هــای  دســتگاه  و  مدیــران  همــه  اســت  ضــروری 

وی بــه کار گیــری و تهمیــد امکانــات اســتان  و بهــره گیــری از واقفــان و خیــران بــرای حــل مســائل نخبــگان را ضــروری دانســت و افــزود: شــورای 
علمــی بــه عنــوان شــورای مــورد اعتمــاد  در امــور مربــوط بــه نخبــگان قــرار گیــرد.

ــورای  ــت: ش ــان گف ــتانداری زنج ــول اداری اس ــانی و تح ــع انس ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
ــل ارتباطــی بیــن مراکــز رشــد و نخبــگان مــی شــود. ــگان اســتان زنجــان پ ــاد نخب علمــی بنی

عــادل علیپــور در مراســم معارفــه و اهــدای احــکام اعضــای شــورای علمــی بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان تشــکیل شــورای علمــی بنیــاد نخبــگان 
اســتان زنجــان را بــرای انســجام امــور نخبــگان بــرای ایجــاد پــل ارتباطــی بیــن مراکــز رشــد و نخبــگان ضــروری دانســت و گفــت: بایــد فعالیــت 

هــای جزیــره ای کنــار گذاشــته شــده و بــا انســجام الزم برنامــه هــای ایــن شــورا ادامــه یابــد.
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ــا و  ــتعداد ه ــتفاده از اس ــر اس ــالمی: ب ــورای اس ــس ش ــی مجل ــیون اجتماع ــس کمیس ــب ریی نای
توانمنــدی هــای نخبــگان در امــور کشــور تاکیــد کــرد و اســتفاده از نیروهــای انســانی نخبــه را 

ــمرد. ــور برش ــا از کش ــرار مغزه ــری از ف ــب جلوگی موج

 نماینــده مــردم زنجــان و طــارم در مجلــس شــورای اســالمی در مراســم معارفــه و اهــدای احــکام اعضــای شــورای علمــی بــه توجــه دولــت و مجلــس 
شــورای اســالمی بــه موضــوع نخبــگان و حمایــت مالــی از آنــان اشــاره کــرد و جهــت گیــری کنونــی دولــت در اســتفاده از نخبــگان را مناســب خوانــد.

علیمردانی اظهار داشت: خود را نیازمند راهنمایی اعضای شورای علمی بنیاد نخبگان می دانم.
ــا نخبــگان محقــق مــی شــود، افــزود: در همــه زمینــه هــای فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی بایــد  ــا بیــان اینکــه توســعه جامعــه ب وی ب

ــد. نخبــگان ورود داشــته و فعالیــت کنن
علیمردانــی تاکیــد کــرد: در صورتــی کــه نخبــگان در حاشــیه باشــند، ایــن مشــکالت ســال بــه ســال عمیــق تــر مــی شــود و تحولــی نیــز در مســیر 

پیشــرفت کشــور رخ نمــی دهــد.
وی گفت: متاسفانه بسیاری از تصمیم ها در کشور با آزمون و خطا پیش می رود و شاخصی برای تصمیم گیری کارشناسی وجود ندارد.

هــم چنیــن رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات درمانــی اســتان زنجــان گفــت: نــو آوری و ابتــکارات اســتانی موجــب مــی شــود تــا فعالیــت 
هــای شــورای علمــی بنیــاد نخبــگان اســتان مثمــر ثمرتــر باشــد.

در ادامــه  رئیــس دانشــکده داروســازی و معــاون داروســازی دانشــگاه علــوم پزشــکی گفــت: بایــد تعــارف را کنــار گذاشــته و بــرای توســعه علمــی کشــور 
و اســتان شــورای علمــی نخبــگان بــه عنــوان بــازوی اجرایــی اســتان بایــد مــورد توجــه بیشــتری قــرار گیــرد.

آقــای عظیمــی هئیــت علمــی دانشــگاه زنجــان در ایــن نشســت گفــت: شــورای علمــی بنیــاد نخبــگان بایــد سیاســتگذاری کــرده و کارگــروه هــای 
تخصصــی بــرای رســیدن بــه برنامــه هــای بهتــری تشــکیل دهــد.
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اولیــن جلســه شــورای علمــی بنیــاد نخبــگان اســتان در روز یکشــنبه مــورخ 1394/02/13 در ســالن امــام علــی اســتانداری زنجــان  و بــا 
حضــور اعضــای شــورای علمــی بنیــاد نخبــگان اســتان برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، در ایــن جلســه دکتــر ســعاد ورســائی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان اظهــار 
داشــت: تبدیــل شــورای علمــی بنیــاد نخبــگان بــه نهــادی تاثیرگــذار از اهــداف تشــکیل ایــن جلســات اســت.

وی گفــت: شــورا قــادر اســت مســائل اولویــت داراســتان را تبییــن کــرده و بــرای آن هــا راهــکار ارائــه دهــد ســپس بکارگیــری و اعمــال 
راهکارهــا را از مســئوالن مطالبــه نمایــد.

رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان بــا بیــان اینکــه ایــن شــورا بایــد بــه دنبــال ارائــه راهکارهــای الزم بــرای حــل مشــکالت اســتان 
بــه مســئوالن باشــد، تصریــح کــرد: اجــرای مصوبــات شــورای علمــی بنیــاد نخبــگان نیــز بایــد مــورد توجــه جــدی مســئوالن قــرار گیــرد.

ورســائی گفــت: ســازوکارمطالبه گــری بایــد توســط ایــن شــورا فراهــم شــود، تــا مســئوالن راهــکار هــای پیشــنهادی از طــرف  کارگــروه 
هــای تخصصــی را مــورد توجــه قــرار دهنــد.

در این جلسه سایر اعضا نیز به بیان دیدگاه های خود در خصوص مسائل مرتبط با شورا پرداختند.
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ریــزی  برنامــه  معــاون  منتظــر  دکتــر  بــا  اســتان  نخبــگان  بنیــاد  علمــی  شــورای  اعضــای  از  تعــدادی  نشســت 
شــد. برگــزار  نخبــگان  ملــی  بنیــاد  در   94/02/27 مــورخ  یکشــنبه  روز  در  نخبــگان  ملــی  بنیــاد  نظــارت  و 

بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، در ایــن جلســه کــه بــا حضــور آقــای دکتــر منتظــر معــاون برنامــه ریــزی و نظــارت بنیــاد ملــی 
نخبــگان، آقــای دکتــر ســعاد ورســائی )رئیــس محتــرم بنیــاد نخبــگان اســتان و رئیــس شــورای علمــی بنیــاد نخبــگان اســتان(، آقــای دکتــر واعظــی 
ــاد نخبــگان اســتان(، آقــای  ــر فرآینــد هــا، آقــای دکتــر مهــرداد حمیــدی )عضــو محتــرم شــورای علمــی بنی مدیــر کل دفتــر مدیریــت و نظــارت ب
ــاد  ــزی و نظــارت بنی ــر برنامــه ری ــای قنبــری کارشــناس دفت ــگان اســتان( و آق ــاد نخب ــرم شــورای علمــی بنی مهنــدس اســحق رزاقــی )عضــو محت
ــاد نخبــگان اســتان( برگــزار شــد. ــه شــورای علمــی بنی ــاد نخبــگان اســتان )عضــو دبیرخان ملــی نخبــگان و آقــای رمضــان شــریفی کارشــناس بنی

پرداخــت  اســتان  نخبــگان  بنیــاد  علمــی  شــورای  وضعیــت  خصــوص  در  گزارشــی  ارائــه  بــه  ورســایی  دکتــر  آقــای  ابتــدا  در 
پرداختنــد  آن  پیرامــون  مســائل  و  شــورا  حقوقــی  جایــگاه  خصــوص  در  را  خــود  ســئواالت  و  نظــرات  شــورا  اعضــا  ســپس  و 
فرمودنــد: زنجــان  اســتان  نخبــگان  بنیــاد  علمــی  شــورای  اعضــای  بــه  مقــدم  خیــر  ضمــن  منتظــر  دکتــر  آقــای  ســپس  و 

بنیــاد نخبــگان اســتان هــا  کانــون تدبیــر )اســتان( اســت. مــی خواهیــم بنیــاد هــای نخبــگان اســتانی کوچــک امــا چــاالک و متفکــر باشــند و )بنیــاد 
هــای اســتانی بایــد(  بتواننــد مشــکل اســتان را پیــدا کننــد، بشــینند راجــع بــه مشــکل اســتان فکــر کننــد و راه حــل )ارائــه دهیــد( و حلــش بــا دســتگاه 
ذیربــط اســت . معــاون برنامــه ریــزی و نظــارت بنیــاد ملــی نخبــگان بــا بیــان اینکــه  از نظــر مــا شــورا عقــل منفصــل اســتان اســت.  در ادامــه فرمودند:

عقــل منفصــل مــی توانــد کار کنــد  کــه چگونــه برخــی از حــوزه هــا را جلــو ببــرد مــا کارگــروه هــای تخصصــی اســتانی را بــرای 
ماننــد صنعــت  اســتان  هــای  دســتگاه  اگــر  اســت  اســتان  نیــاز  اســتانی  هــای تخصصــی  کارگــروه  مبــدا  و  ایــم  دیــده  هــا  بنیــاد 
بیاینــد بگوینــد مــا ایــن مشــکل را داریــم کارگــروه ایجــاد مــی کنیــم و مــا کارگــروه هــا را وصــل مــی کنیــم، بــه ســتاد هــای 
تزریــق کننــد. آن طریــق  از  بتواننــد  باشــد  داشــته  مالــی وجــود  تزریــق  بــه  نیــاز  اگــر  فنــاوری  و  معاونــت علمــی  در  تــا  فنــاوری 

.
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دفتــر  مدیــرکل  تــاروردی   حاجــی  صــادق  محمــد  دکتــر  بــا  اســتان  نخبــگان  بنیــاد  علمــی  شــورای  اعضــای  از  تعــدادی  نشســت 
شــد. برگــزار  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  در   94  /02/27 مــورخ  یکشــنبه  روز  در  اســتان ها  فنــاوری  امــور 

ــاروردی مدیــرکل دفتــر  ــا حضــور آقــای دکتــر محمــد صــادق حاجــی ت ــاد نخبــگان اســتان, در ایــن جلســه کــه ب ــه گــزارش روابــط عمومــی بنی ب
ــتان(،  ــگان اس ــاد نخب ــی بنی ــورای علم ــس ش ــتان و رئی ــگان اس ــاد نخب ــرم بنی ــائی)رئیس محت ــعاد ورس ــر س ــای دکت ــتان ها، آق ــاوری اس ــور فن ام
آقــای دکتــر مهــرداد حمیدی)عضــو محتــرم شــورای علمــی بنیــاد نخبــگان اســتان(، آقــای مهنــدس اســحق رزاقی)عضــو محتــرم شــورای علمــی 
ــزار شــد  ــگان اســتان( برگ ــاد نخب ــه شــورای علمــی بنی ــاد نخبگان)عضــو دبیرخان ــای رمضــان شــریفی کارشــناس بنی ــگان اســتان( و آق ــاد نخب بنی
ــد. ــادل نظــر ش ــان بحــث و تب ــش بنی ــوآور و دان ــای ن ــازار و حــل مشــکالت طــرح ه ــن ب ــا، ایجــاد ف ــتان ه ــاوری در اس ــعه فن در خصــوص توس
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بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، دومیــن جلســه شــورای علمــی بنیــاد نخبگان اســتان بــا حضــور اعضا این شــورا، شــامل دکتر ســعاد 
ورســایی رئیــس شــورا، دکتــر خلیــل جمشــیدی رئیــس دانشــگاه زنجــان، دکتــر حمیــد رضــا خالصــی فــرد رئیــس دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی علــوم 
پایــه زنجــان، دکتــر علیرضــا بیگلــری، رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان زنجــان بــه عنــوان اعضای حقوقــی شــورا و  مهنــدس ناصر صیــدی مدیر 
عامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی، مهنــدس اســحق رزاقــی ، دکتــر حســین عظیمــی، دکتــر علــی امیــری به عنــوان اعضــای حقیقــی شــورا و آقای 
رمضــان شــریفی و خانــم طیبــه برزآبــادی فراهانــی کارشناســان بنیــاد اســتان بــه عنــوان اعضــای دبیرخانــه شــورا علمــی بنیــاد نخبــگان اســتان و آقــای 
محمــدی سرپرســت دفتــر آمــوزش و پژوهــش اســتانداری بــه عنــوان مدعــو، در روز شــنبه مــورخ 94/03/16 در محــل بنیــاد نخبگان اســتان برگزار شــد.

درایــن نشســت آقــای دکتــر ورســایی رئیــس بنیــاد نخبــگان و رئیــس شــورای علمــی بنیــاد نخبــگان اســتان ضمــن خــوش آمــد گویــی و تبریــک اعیاد 
شــعبانیه و گرامیداشــت 14 و 15 خــرداد گزارشــی از جلســه جمعــی از اعضــای شــورای علمــی بنیــاد بــا دکتــر منتظــر معــاون برنامــه ریــزی و نظــارت 
بنیــاد ملــی نخبــگان ارائــه کــرد و ســپس اعضــای شــورا  دیــدگاه هــا و نکتــه نظــرات خــود را در ارتبــاط بــا اهــداف تشــکیل شــورا، کارگــروه هــای 
تخصصــی مــورد نیــاز اســتان، اتــاق فکــر ، برنامــه هــای فرهنگــی بنیــاد و زمــان بنــدی  تشــکیل جلســات شــورا بــه صــورت ماهانــه بیــان نمودنــد.

الزم بــه ذکــر اســت شــورای علمــی بنیــاد نخبــگان اســتان بــه اســتناد مــواد چهــار و هفــت آیــن نامــه تاســیس و اداره بنیــاد و بــه منظــور تنظیــم 
فرایندهــای تصیمیــم گیــری بنیادهــای نخبــگان اســتانی تشــکیل شــده اســت. در آییــن نامــه مذکــور ماموریــت و وظایــف ایــن شــورا ایجــاد زمینــه 
ــای کالن  ــا و رویکرده ــه سیاســت ه ــه ب ــا توج ــاد اســتان ب ــای بنی ــت ه ــی فعالی ــور و ارزیاب ــی، هماهنگــی ام ــای اجرای ــزی ه ــه ری ــرای برنام ی ب
ــات  ــایی اجتماع ــی شناس ــای اجرای ــا و فراینده ــه ه ــب برنام ــه و تصوی ــالیانه، تهی ــای س ــه ه ــن برنام ــده اســت. تدوی ــف ش ــی تعری ــاد علم ــن نه ای
نخبــگان اســتان ، ارزیابــی برنامــه هــای و بنیــاد و کارگــروه هــای تخصصــی آن، برنامــه ریــزی بــرای ایجــاد تعامــالت هــم افــزا میــان اجتماعــات 
نخبــگان اســتان و بررســی پیشــنهادهای رییــس بنیــاد دربــاره اعضــای کارگــروه هــای تخصصــی و تاییــد آن هــا ازجملــه وظایــف ایــن شــورا اســت. 

.
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سومین جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان استان زنجان برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، ســومین جلســه شــورای علمــی بنیــاد نخبــگان اســتان بــا حضــور اعضــا ایــن شــورا، شــامل دکتــر 
ــوم پزشــکی اســتان  ــری، رئیــس دانشــگاه عل ــر علیرضــا بیگل ــر خلیــل جمشــیدی رئیــس دانشــگاه زنجــان، دکت ســعاد ورســایی رئیــس شــورا، دکت
ــی، مهنــدس اســحق رزاقــی،  ــر عامــل شــرکت شــهرک هــای صنعت ــده مدی ــوان اعضــای حقوقــی شــورا و مهنــدس جعفــری نماین ــه عن زنجــان ب
دکتــر حســین عظیمــی و دکتــر حمیــدی بــه عنــوان اعضــای حقیقــی در روز شــنبه مــورخ 94/04/13 در محــل بنیــاد نخبــگان اســتان برگــزار شــد.

گزارشــی  اســتان  نخبــگان  بنیــاد  علمــی  رئیــس شــورای  و  نخبــگان  بنیــاد  رئیــس  ورســایی  دکتــر  آقــای  ابتــدا  در  نشســت  درایــن 
در  را  خــود  نظــرات  نکتــه  و  هــا  دیــدگاه  شــورا  اعضــای  ســپس  و  کــرد  ارائــه  شــورا  دوم  جلســه  مصوبــات  پیگیــری  خصــوص  در 
ارتبــاط بــا گزارشــی از وضعیــت و آمــار نخبــگان اســتان، گزارشــی از اقدامــات انجــام شــده توســط شــورای علمــی در ســایر اســتان 
گرفــت. قــرار  تصویــب  مــورد  و  بررســی  بــرای ســال جــاری،  نخبــگان  بنیــاد  فرهنگــی  برنامــه هــای  نمودنــد. ســپس  بیــان  هــا، 
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بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، چهارمیــن جلســه شــورای علمــی بنیــاد نخبــگان اســتان بــا حضــور اعضــا ایــن شــورا، شــامل دکتــر ســعاد 
ورســایی رئیــس شــورا، دکتــر خلیــل جمشــیدی رئیــس دانشــگاه زنجــان، بــه عنــوان اعضــای حقوقــی شــورا و مهنــدس ناصــر صیــدی مدیــر عامــل شــرکت 
شــهرک هــای صنعتــی، مهنــدس اســحق رزاقــی، دکتــر حســین عظیمــی، دکتــر علــی امیــری و دکتــر مهــرداد حمیــدی بــه عنــوان اعضــای حقیقــی و آقایــان 

دکتــر مجیــد محمــدی راد و دکتــر تقــی حیــدری بــه عنــوان مدعــو در روز شــنبه مــورخ 1394/05/10 در محــل بنیــاد نخبــگان اســتان برگــزار شــد.
در ایــن نشســت در ابتــدا آقــای دکتــر ورســایی رئیــس بنیــاد نخبــگان و رئیــس شــورای علمــی بنیــاد نخبــگان اســتان در خصــوص گــردآوری داده ها و ســرآمدان 
اســتانی و برنامــه هــای اجرایــی بنیــاد در ســال 94  مطالبــی ارائــه کردنــد و ســپس مهنــدس محمــدی راد و دکتــر حیــدری در خصــوص گــردآوری داده هــا و 

اطالعــات ســرآمدان اســتانی و تدویــن مقــررات و  آییــن نامــه هــای مربوطــه گزارشــی ارائــه کــرد انــد.
در ادامــه اعضــای شــورا دیــدگاه هــا و نکتــه نظــرات خــود را در ارتبــاط بــا گــزارش ارائــه شــده بیــان نمودنــد. ســرانجام چگونگــی تشــکیل 
گیــرد. قــرار  جلســه  دســتور  در  آتــی  جلســه  در  شــد  مقــرر  و  گرفــت  قــرار  بررســی  مــورد  اســتان  نیــاز  مــورد  تخصصــی  هــای  کارگــروه 
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پنجمین جلســه شــورای علمی بنیاد نخبگان اســتان با حضور اعضا این شــورا، شــامل دکتر ســعاد ورســایی رئیس شــورا، دکتر علیرضا بیگلری رئیس دانشــگاه علوم 
پزشــکی، دکتــر حمیــد رضــا خالصــی فــرد رئیس دانشــگاه تحصیــالت تکمیلی علــوم پایه زنجــان به عنــوان اعضای حقوقی شــورا و دکتر حســین عظیمــی و دکتر 
علــی امیــری بــه عنــوان اعضــای حقیقــی و آقــای دکتــر تقی حیــدری به عنــوان مدعــو در روز شــنبه مــورخ 94/06/14 در محــل بنیاد نخبگان اســتان برگزار شــد

بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، در ایــن نشســت در ابتــدا آقــای دکتــر ورســایی رئیــس بنیــاد در خصــوص گــردآوری داده هــا و ســرآمدان 
اســتانی و تشــکیل کارگــروه هــای تخصصــی مطالبــی ارائــه کردنــد .

در ادامــه اعضــای شــورا دیــدگاه هــا و نکتــه نظــرات خــود را در ارتبــاط بــا  تشــکیل کارگــروه هــای تخصصــی بیــان نمودنــد کــه ســرانجام تشــکیل کارگــروه 
هــای تخصصــی کشــاورزی، صنعــت و معــدن، فرهنــگ و هنــر، علــم و فنــاوری، ســالمت، توســعه مدیریــت و تحــول و مطالعــات عمــران شــهری تصویــب شــد.
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نشســت هــم  اندیشــی مخترعیــن، نخبــگان و مســتعدان برتــر بــا مســئوالن اجرایــی اســتان در روز ســه شــنبه  مــورخ07/07/ 94 در ســالن جلســات 
شــرکت گاز از ســاعت 15 الــی 17:30 برگــزار شــد.

ــا مســئوالن اجرایــی اســتان نشســت هــم اندیشــی  بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، در راســتای تعامــل نخبــگان و مســتعدان ب
ــوم پزشــکی  ــری رئیــس دانشــگاه عل ــر بیگل ــگان اســتان، دکت ــاد نخب ــر ورســایی رئیــس بنی ــا حضــور دکت ــا مســئوالن اجرایــی اســتان ب ــگان ب نخب
زنجــان، آقــای نیکخــو مدیــر کل دیــوان محاســبات، آقــای کاظمــی مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان، آقــای دنیایــی مدیــر امــور 
تعــاون و اداره کل تعــاون، آقــای گرانمایــه عضــو هیئــت مدیــره شــرکت آب منطقــه ای، آقــای کالنتــری معــاون صنعــت معــدن و تجــارت اســتان و 
خانــم محمــد رضایــی مدیــر دفتــر تحقیقــات شــرکت بــرق منطقــه ای زنجــان و جمعــی از نخبــگان، اســتعدادهای برتــر کشــور و شــرکت هــای دانــش 

بنیــان برگــزار شــد.
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برگزاری نشست هم  اندیشی مخترعین، نخبگان و مستعدان برتر با مسئوالن 
اجرایی استان
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الزم بــه ذکــر اســت  در ایــن نشســت مقــرر گردیــد درخواســت هــا و مســائل مطــرح شــده نخبــگان در نشســت، از طریــق بنیــاد نخبــگان اســتان از 
مســئولین پیگیــری و بــه نخبــگان انعــکاس داده شــود. ایــن درخواســت هــا بــه تفکیــک عنــوان درخواســت و دســتگاه مربوطــه بــه شــرح جــدول ذیــل 

جمعبنــدی گردیــده اســت:
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نتایــج مؤثــر نشســت هــم  اندیشــی مخترعیــن، نخبــگان و مســتعدان برتــر بــا مســئوالن اجرایــی 
اســتان:  انجــام یــک پــروژه بــا عنــوان  »طراحــی و ســاخت ریمــوت کنترلــر همشــمند پیشــرفته 
ی سکســیونرهای خطــوط فشــار متوســط بــرق«  توســط یکــی از مخترعیــن مــورد تأییــد بنیــاد 

ملــی نخبــگان بــرای شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان زنجــان

ــا  گفتنــی اســت نتایــج برگــزاری ایــن نشســت موجــب ایجــاد تعامــالت مناســبی شــد کــه یکــی از ایــن تعامــالت منجــر بــه انجــام یــک پــروژه ب
ــر همشــمند پیشــرفته ی سکســیونرهای خطــوط فشــار  ــوان  »طراحــی و ســاخت ریمــوت کنترل ــا عن ــی ب ــاء در حــوزه فن ــدگاه توســعه ی و ارتق دی
متوســط بــرق«  توســط آقــای حامــد نصرالهــی از مخترعیــن مــورد تأییــد بنیــاد ملــی نخبــگان بــرای شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان زنجــان 
گردیــد کــه ایــن پــروژه در مــدت کوتاهــی بعــد از ایــن نشســت انجــام گرفتــه و مــورد تاییــد شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان قــرار گرفــت و در 

خصــوص تولیــد انبــوه آن نیــز مذاکــرات و هماهنگــی هایــی بصــورت عملیاتــی انجــام گرفتــه اســت.  
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ششمین جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان استان در روز شنبه مورخ1394/07/11 در سالن جلسات بنیاد نخبگان استان برگزار گردید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان،  ششــمین جلســه شــورای بــا حضــور جمعــی از اعضــا شــورا، شــامل دکتــر ســعاد ورســایی رئیــس 
شــورا، دکتــر جمشــیدی رئیــس دانشــگاه زنجــان، بــه عنــوان اعضــای حقوقــی شــورا و آقایــان دکتــر حســین عظیمــی و دکتــر علــی امیــری، دکتــر 
حمیــدی و مهنــدس رزاقــی بــه عنــوان اعضــای حقیقــی و آقــای رمضــان شــریفی و خانــم طیبــه برزآبــادی فراهانــی کارشناســان بنیــاد اســتان بــه 
عنــوان اعضــای دبیرخانــه شــورا علمــی بنیــاد نخبــگان اســتان و آقایــان دکتــر تقــی حیــدری، دکتــر کبیــری اصفهانــی و مجیــد محمــدی بــه عنــوان 

مدعو برگزار شد. 
در ایــن نشســت در ابتــدا آقــای دکتــر ورســایی رئیــس بنیادضمــن تشــکر از همــدردی اعضــا بــا ایشــان در خصــوص درگذشــت پدرشــان و بیــان دســتور 
جلســه در مــورد طــرح پیشــنهادی ایجــاد کارگــروه نانــو و انتخــاب روئســای پیشــنهادی کارگــروه هــا و بررســی و تبــادل نظــر در خصــوص گــردآوری 

داده هــا و ســرامدان اســتانی مطالبــی ارائــه کردنــد .
در ادامــه آقایــان دکتــر کبیــری اصفهانــی و مجیــد محمــدی دیــدگاه هــای خــود را در مــورد طــرح پیشــنهادی ایجــاد کارگــروه نانــو ارائــه دادنــد و 
ــد کــه ســرانجام روســای  ــا روئســای پیشــنهادی کارگــروه هــا بیــان نمودن ســپس اعضــای شــورا دیــدگاه هــا و نکتــه نظــرات خــود را در ارتبــاط ب
کارگــروه هــای پیشــنهادی در زمینــه کشــاورزی، صنعــت و معــدن، فرهنــگ و هنــر، علــم و فنــاوری، ســالمت، توســعه مدیریــت و تحــول و مطالعــات 

عمــران شــهری انتخــاب شــدند.
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برگزاری ششمین جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان استان
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هفتمین جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان استان در روز شنبه مورخ94/08/9 در سالن جلسات بنیاد نخبگان استان برگزار گردید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، هفتمیــن جلســه شــورای بــا حضــور جمعــی از اعضــا شــورا، شــامل دکتــر ســعاد ورســایی رئیــس 
شــورا، دکتــر بیگلــری رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان، بــه عنــوان اعضــای حقوقــی شــورا و آقایــان دکتــر حســین عظیمــی و دکتــر علــی 
امیــری، دکتــر حمیــدی و مهنــدس رزاقــی بــه عنــوان اعضــای حقیقــی و آقــای رمضــان شــریفی و خانــم طیبــه برزآبــادی فراهانــی کارشناســان بنیــاد 

اســتان بــه عنــوان اعضــای دبیرخانــه شــورا علمــی بنیــاد نخبــگان اســتان و آقــای دکتــر تقــی حیــدری بــه عنــوان مدعــو برگــزار شــد.
در ایــن نشســت در ابتــدا آقــای دکتــر حیــدری گزارشــی از ســامانه گــردآوری اطالعــات ســرآمدان اســتان توســط ارائــه دادنــد و ســپس اعضــای شــورا 

دیــدگاه هــا و نکتــه نظــرات خــود را در ایــن ارتبــاط بیــان نمودنــد.
در ادامــه آقــای دکتــر ورســایی رئیــس بنیــاد نخبــگان گزارشــی در خصــوص جلســه برگــزار شــده بــا روئســای کارگــروه تخصصــی هــای ارائــه دادنــد 

و ســپس بحــث و بررســی در خصــوص کارگــروه هــا انجــام شــد.
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اولین جلسه کمیته جشنواره دانش آموزی هفته پژوهش و فناوری در روز یکشنبه مورخ 1394/08/17 در بنیاد نخبگان استان برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد تخبــگان، در ایــن جلســه کــه بــا حضــور  اعضــاء کمیتــه شــامل آقــای دکتــر ســعاد ورســائی دبیــر کمیتــه جشــنواره 
دانــش آمــوزی هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتانی و رئیــس محتــرم بنیــاد نخبــگان اســتان، آقــای  محمــد مــرادی نماینــده اســتانداری، آقــای دکتــر 
فرشــید محمــد رفیعــی نماینــده دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی علــوم پایــه، آقــای اکبــر حیــدری  نماینــده اداره کل آمــوزش و پــرورش، ســرکار خانــم 
ســیده لیــال حســنی نماینــده شــهرداری، آقــای رمضــان شــریفی  کارشــناس بنیــاد نخبــگان اســتان و آقایــان حســین عبادتــی و فرهــود آهنــی دعــوت 

شــده از طــرف دبیــر کمیتــه دانــش آمــوزی برگــزار شــد.
در خصــوص بررســی و تصویــب برنامــه هــای پیشــنهادی کمیتــه دانــش آمــوزی در هفتــه پژوهــش،  تعییــن وظایــف اعضــا کمیتــه دانــش آمــوزی و 

معرفــی ســایر اعضــا پیشــنهادی بحــث و تبــادل نظــر شــد.
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دومین جلسه کمیته جشنواره دانش آموزی هفته پژوهش و فناوری در روز یکشنبه مورخ 1394/08/24 در بنیاد نخبگان استان برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان، در ایــن جلســه کــه بــا حضــور اعضــا کمیتــه شــامل آقــای دکتــر ســعاد ورســائی دبیــر کمیتــه جشــنواره 
دانــش آمــوزی هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتانی و رئیــس محتــرم بنیــاد نخبــگان اســتان، آقــای  محمــد مــرادی نماینــده اســتانداری، آقــای جعفــر 
ســلیمی ) نماینــده اداره کل آمــوزش و پــرورش(، ســرکار خانــم ســیده لیــال حســنی و گلــی بهشــتی )نماینــدگان شــهرداری(، آقــای رمضــان شــریفی 

کارشــناس بنیــاد نخبــگان اســتان و آقایــان حســین عبادتــی و فرهــود آهنــی دعــوت شــده از طــرف دبیــر کمیتــه دانــش آمــوزی برگــزار شــد.
در ایــن جلســه در خصــوص ارائــه گــزارش پیشــرفت کار در خصــوص مصوبــات اولیــن جلســه کمیتــه ، تعییــن جوایــز و ســین برنامــه بحــث و تبــادل 

نظــر شــد.
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سومین جلسه کمیته جشنواره دانش آموزی هفته پژوهش و فناوری در روز یکشنبه مورخ 1394/09/1 در بنیاد نخبگان استان برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان، در ایــن جلســه کــه بــا حضــور اعضــا کمیتــه آقــای محمــد مــرادی نماینــده اســتانداری، 
آقــای اکبــر حیــدری )نماینــده اداره کل آمــوزش و پــرورش(، ســرکار خانــم ســیده لیــال حســنی )نماینــده(، آقــای رمضــان شــریفی 
کارشــناس بنیــاد نخبــگان اســتان و آقــای مســعود ســاعت ســاز ) نماینــده دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی( و آقــای حســین عبادتــی 
ــل  ــه تجلی ــین برنام ــنواره و س ــان جش ــز، حامی ــن جوای ــوص تعیی ــد در خص ــزار ش ــوزی برگ ــش آم ــه دان ــر کمیت ــرف دبی ــده از ط ــوت ش دع
از دانــش آمــوزان پژوهنــده و گزارشــی از پیشــرفت کار توســط اعضــای کمیتــه جشــنواره دانــش آمــوزی بحــث و تبــادل نظــر شــد.
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حضــور  بــا  جهــادی  اردوهــای  تشــکیل  جهــت  ریــزی  برنامــه  جلســه  اســتان،  نخبــگان  بنیــاد  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دانشــجویی  بســیج  ســازمان  و  دانشــگاهی  جهــاد  اســتان،  پزشــکی  علــوم  و  تکمیلــی  تحصیــالت  هــای  دانشــگاه  نماینــدگان 
گردیــد. برگــزار  اســتان  نخبــگان  بنیــاد  جلســات  ســالن  در   12:30 الــی   11 ســاعت  از   94/07/1 مــورخ  چهارشــنبه  روز  در 
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بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، در ایــن جلســه کــه اعضــای ســتاد مرکــزی طــرح شــهاب حضــور داشــتند آقــای دکتــر ورســائی، 
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان خواســتار تــالش در برطــرف کــردن نواقصــات و اجــرای مطلوبتــر طــرح بــرای ســال تحصیلــی 95-94 شــد و بیــان 
نمــود آشناســازی و مطلــع کــردن بهتراولیــای دانــش آمــوزان مشــمول طــرح، برگــزاری کارگاه هــا و جلســات تخصصــی بــا مجریــان در طــول برگــزاری 
طــرح، تهیــه و توزیــع بیشــتر منابــع و کتــب الزم در خصــوص تبییــن بهتــر طــرح، همــکاری بیشــتر بــا بازرســین بنیــاد جهــت بازدیــد از دوره هــای 
آموزشــی و در نهایــت تســریع همــراه بــا دقــت در انجــام مکاتبــات مابیــن آمــوزش و پــرورش و بنیــاد نخبــگان جــزو برنامــه هــای ایــن نهــاد در ســال 

جــاری اســت. 
و ســپس آقــای مرتضــی تمجیــدی مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان ضمــن اشــاره بــه اجــرای موفــق طــرح در ســال گذشــته، از تــالش هــای 
مدیریــت و همــکاران آمــوزش و پــرورش خرمــدره تقدیرکــرده و ابــراز امیــدواری نمــود ایــن طــرح در ســال جــاری نیــز شــاهد رشــد و موفقیــت هــم 

در ناحیــه دو و هــم شهرســتان خرمــدره باشــد.
وی ضمــن تشــکر از جدیــت بنیــاد نخبــگان در اجــرای مطلــوب طــرح، بــر اجرایــی شــدن درخواســت هــای مطــرح شــده از ســوی بنیــاد نخبــگان، 

تاکیــد کــرد.
همچنیــن در پایــان ضمــن قرائــت نامــه بنیــاد ملــی در خصــوص اقــدام هــای الزم بــرای اجــرای مطلــوب طــرح در اســتان و متــن کامــل توافــق نامــه 
اجرایــی طــرح شــهاب توســط آقــای شــریفی نماینــده بنیــاد، ایــن توافــق نامــه در حضــور اعضــای ســتاد بــا امضــای تمجیــدی مدیــرکل آمــوزش و 

پــرورش اســتان و آقــای دکتــر ورســائی رئیــس بنیــاد نخبــگان منعقــد و الزم االجــرا گردیــد.
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اولین جلســه رؤســای کارگروهای تخصصی بنیاد نخبگان اســتان در روز ســه شــنبه مورخ 94/08/05 در ســالن جلسات بنیاد نخبگان اســتان برگزار گردید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، اولین جلســه رؤســای کارگروهای تخصصــی در بنیــاد نخبگان اســتان با حضور دکتر ســعاد و رســایی 
رئیــس بنیــاد نخبــگان و اعضــا کارگــروه هــا شــامل دکتــر حســین عظیمــی ) توســعه مدیریت و تحــول (، دکتــر علی امیــری ) کارگــروه علم و فنــاوری(، 
دکتــر مقیمــی )مطالعــات عمــران شــهری(، دکتر رامیــن محمدی نیایــی ) صنعت و معــدن(، خانم طیبه برزآبــادی فراهانی از کارشناســان بنیاد برگزار شــد.

در ایــن نشســت در ابتــدا آقــای دکتــر ورســایی رئیــس بنیــاد ضمــن تشــکر از حضــور اعضــا در مــورد تبییــن آییــن نامــه تشــکیل و اداره کارگــروه هــای 
تخصصــی و انتخــاب رؤســای کارگــروه هــا مطالبــی ارائــه کردنــد و ســپس ســایر اعضــا مطالــب خــود را ارائــه نمودنــد.
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ــگان اســتان در روز ســه شــنبه  ــاد نخب ــت و تحــول بنی ــن جلســه کارگــروه توســعه مدیری ــگان اســتان، اولی ــاد نخب ــط عمومــی بنی ــه گــزارش رواب ب
ــد. ــزار گردی ــتان برگ ــگان اس ــاد نخب ــالن جلســات بنی ــی 12:30 اعضــای پیشــنهادی در س ــورخ94/08/26 از ســاعت 11 ال م

الزم بــه ذکــر اســت در ایــن جلســه در خصــوص مســائل اولویــت دار دســتگا ههــای اجرایــی اســتان در حــوزه توســعه مدیریــت و تحــول در بنیــاد 
نخبــگان بحــث و تبــادل نظــر شــد. 
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ــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، دومیــن جلســه کارگــروه توســعه مدیریــت و تحــول بنیــاد نخبــگان اســتان در روز ســه شــنبه  ب
ــاد  ــا موضــوع تعییــن اولویــت هــای برنامــه کارگــروه در ســالن جلســات بنی ــا حضــور اعضــای پیشــنهادی ب ــی 12ب مــورخ94/09/3 از ســاعت 10 ال

نخبــگان اســتان برگــزار گردیــد.
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49

بنیاد نخبگان اســتان زنجان به منظور ارائه دســتاوردهای این بنیاد در نمایشــگاه اســتانی به مناســبت روز کارآفرینی در تاریخ 94/02/3 حضور فعالی داشــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، در ایــن نمایشــگاه که توســط دفتر آمــوزش و پژوهــش اســتانداری زنجان با همــکاری اتــاق بازرگانی 
اســتان برگــزار شــده بــود، 20 شــرکت  برگزیــده اســتان کــه در پنجمیــن جشــنواره و نمایشــگاه ملــی علــم تــا عمــل حضــور پیــدا کــرده بودنــد توانمندی 
هــای خــود را در معــرض عمــوم عالقــه منــدان قــرار دادنــد. الزم بــه ذکــر اســت در ایــن نمایشــگاه بنیــاد نخبــگان اســتان نیــز ضمــن بــر پایــی غرفــه 
بــه ارائــه دســتاورها و خدمــات خــود بــه نخبــگان و اســتعداد هــای برتــر پرداخــت و همچنیــن آقــای رمضــان شــریفی کارشــناس بنیــاد نخبــگان اســتان، 
پاســخگوی ســواالت مراجعــه کننــدگان در خصــوص معرفــی تســهیالت و حمایــت های بنیــاد ملی، آشــنا ســاختن مخترعین با جشــنواره هــای اختراعات 
و تحــت حمایــت قــرار گرفتــن از طریــق ایــن جشــنواره هــا و مشــاوره در امــور تجــاری ســازی اختراعــات و ســایر برنامــه های آموزشــی و فرهنگــی بود.
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ملــی  نمایشــگاه  و  جشــنواره  پنجمیــن  در  شــرکت کننده  فعــال  و  دانش بنیــان  شــرکت های  از  تجلیــل  مراســم 
شــد. برگــزار  اســتان  بازرگانــی  اتــاق  هــای  همایــش  ســالن  در   94/02/3 مــورخ  شــنبه  پنــج  روز  در  عمــل  تــا  علــم 

و  جشــنواره  پنجمیــن  در  کننــدگان  شــرکت  از  تجلیــل  مراســم  اســتان،  نخبــگان  بنیــاد  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
جمعــی  و  زنجــان  اســتانداری  انســانی  منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون  حضــور  بــا  عمــل،  تــا  علــم  ملــی  نمایشــگاه 
شــد. برگــزار  اســتان  بازرگانــی  اتــاق  همــکاری  بــا  و  اســتانداری  پژوهــش  و  آمــوزش  دفتــر  توســط  کل  مدیــران 

در   93 ســال  مــاه  اســفند   5 تــا   2 تاریــخ  در  کــه  عمــل  تــا  علــم  ملــی  نمایشــگاه  و  جشــنواره  پنجمیــن  در  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
کمیتــه شــرکتهای  مســؤولیت  کــه  داشــتند  نمایشــگاه حضــور  در  زنجــان  اســتان  از  برگــزار شــد 20 شــرکت  امــام خمینــی  مصلــی 
داشــتند. برعهــده  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  را  صنعتــی  هــای  شــرکت  مســؤولیت  و  نخبــگان  بنیــاد  را  بنیــان  دانــش 

پلیمــر  پــارس،  الکتریکــی  عایق هــای  رادیــن،  فنــاوری  نانــو  آســیا،  معــدن  زریــن  گامــا،  تجهیــز  شــرکت های  از  مراســم  ایــن  در 
پــرداز،  فرانگــر  پــارس  پارســیان،  زیســت  کیمیــا  پاســارگاد،  مــوادد  نانــو  زندیــگان،  ســاختمان  فنــاوری  پردیــس  مهــر،  آســمان 
زیســت  خــوش  قطــره،  یاشــیل  زنجــان،  روی  ســازان  خالــص  خــرم دره،  مینــو  ترانســفو،  ایــران  ســوم،  هــزاره  داروی  ترینــا 
آمــد. عمــل  بــه  تجلیــل  آینــده  نویــن  افــزار  بیلیــم  شــرکت  و  پارســیان  کاتالیســت  زریــن،  نگارســتان  اطالعــات  فنــاوری  جاویــد، 
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نمایشــگاه مهــارت، کلیــد کارآفرینــي و اشــتغال شــنبه مــورخ 94/05/10 بــا هــدف آمــوزش هــاي فنــي و حرفــه اي پایــدار، توســعه پایــدار و ارتقــاي 
توانمنــدي هــاي فناورانــه ملــي در اســتان افتتــاح شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، در ایــن  نمایشــگاه کــه بــا هــدف آمــوزش هــاي فنــي و حرفــه اي، رفــاه اجتماعــي و توســعه پایدار، 
روح ســالم در شــهر ســالم، ارتقــاي توانمنــدي هــاي فناورانــه ملــي، نهادینــه کــردن فرهنــگ کار و فعالیــت، مشــارکت همگانــي و آرامــش بصــري و 
تحقــق حقــوق شــهروندي برگــزار شــده اســت، بنیــاد نخبــگان اســتان نیــز بــا برپایــی غرفــه بــه معرفــی تســهیالت و حمایــت هــای بنیــاد نخبــگان 
اســتان و ارائــه گزارشــی از فعالیــت هــای انجــام شــده در بنیــاد نخبــگان اســتان در حــوزه مخترعیــن، نخبــگان و اســتعدادهای برتــر پرداختــه اســت.

الزم بــه ذکــر اســت در ایــن نمایشــگاه 18 غرفــه در بخــش صنعــت، خدمــات و کشــاورزي بــا همــکاري 12 ارگان دولتــي و صنعتــي، 21 آموزشــگاه 
آزاد فنــي و حرفــه اي، هشــت واحــد تولیــدي صنفــي و 19 واحــد تولیــدي تحــت پوشــش برخــي از ارگان هــا و نهادهــاي حمایتــي برپــا شــده اســت.
این نمایشــگاه از 10 تا 16 مرداد در ســالن کارخانه کبریت زنجان براي بازدید عموم مردم دایر اســت و زمان بازدید نیز از ســاعت 16 تا 21 شــب اســت.
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ــتاوردهای  ــازی دس ــور تجاری س ــل و تبل ــا عم ــم ت ــی عل ــگاه مل ــنواره و نمایش ــن جش ــتان، پنجمی ــگان اس ــاد نخب ــي بنی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا  ــا ب ــتانداری ه ــتانی و اس ــگان اس ــای نخب ــاد ه ــکاری بنی ــا هم ــوری و ب ــاوری ریاســت جمه ــی و فن ــت علم ــط معاون ــه توس ــاوری ک ــی و فن علم
ــی  ــام خمین ــی ام ــال 93 در مصل ــاه س ــفند م ــا 5 اس ــخ 2 ت ــور در تاری ــر کش ــان از سراس ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــاوران و ش ــن، فن ــور مخترعی حض
برگــزار شــد شــرکت دانــش بنیــان نانــو فنــاوری رادیــن از اســتان زنجــان در بخــش طــرح هــای برگزیــده اســتانی از اســتان زنجــان برگزیــده شــد.
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مختــرع اســتان زنجــان و مدیــر عامــل شــرکت دانش بنیان نانــو فناوری رادین بــا حضور در برنامه مثبــت و منفي پنج به ارائه دســتاوردهای خــود پرداخت. 
علــم  ملــی  نمایشــگاه  و  جشــنواه  برگزیــده  محمــدی  آرمیــن  آقــای  زنجــان  اســتان  نخبــگان  بنیــاد  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
انســاني، اجتماعــي، طیبعــي و امکانــات،  برنامــه »مثبــت و منفــي پنــج«،  کــه بــه تحلیــل و بررســي ســرمایه هــاي  تــا عمــل در 
پرداخــت. خویــش  اختراعــات  و  دســتاوردها  معرفــی  بــه  و  یافــت  حضــور  پــردازد  مــی  اســتان  هــر  هــاي  محدویــت  و  ظرفیتهــا 
ــی شــود. ــه پخــش م ــه از ســاعت 21:15 دقیق ــدت 90 دقیق ــه م ــه ب ــر هفت ــه ه ــج شــنبه و جمع ــاي پن ــه در روزه ــن برنام ــر اســت ای ــه ذک الزم ب
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ــده  ــد کنن ــزون روان ســازان میهــن تولی ــان اف ــش بنی ــی و توســعه کســب و کار شــریف، شــرکت دان ــن دوره جشــنواره سراســری کارآفرین در هفتمی
افزودنــی هــای روغــن موتــور از اســتان زنجــان، بــرای اولیــن بــار در کشــور موفــق بــه کســب مقــام دوم ایــن جشــنواره گردیــد. اســتقرار در مرکــز 
رشــد و کارآفرینــی دانشــگاه صنعتــی شــریف، و ســرمایه گــذاری از طــرف شــرکت هــای پتروشــیمی پــارس و پتروشــیمی غدیــر و یکــی از شــرکت 

هــای گــروه مپنــا از جملــه دســتاوردهای ایــن شــرکت در ایــن رویــداد مــی باشــد.
ــی شــریف راه  ــی دانشــگاه صنعت ــه اهتمــام مرکــز کارآفرین ــدادی اســت کــه ب ــی و توســعه کســب و کار شــریف )vcc up(، روی جشــنواره کارآفرین
انــدازی شــده اســت. در ادامــه برگــزاری موفــق شــش دوره قبلــی ایــن جشــنواره، هفتمیــن دوره آن بــه صــورت کشــوری در بخش هــا و حــوزه هــای 
مختلــف برگــزار گردیــد. آییــن پایانــی هفتمیــن دوره ایــن جشــنواره پــس از طــی فرآینــد شــش ماهــه داوری هــا و برنامه هــای آموزشــی و ترویجــی 
ــا حضــور در دانشــگاه  ــی ب ــه کارآفرین ــدان ب ــرمایه گذاران، دانشــجویان و عالقه من ــان، س ــا حضــور کارآفرین ــاه 94 ب ــنبه 24 آذر م ــه ش آن، در روز س

صنعتــی شــریف برگــزار شــد.
ــی شــریف و ســایر  ــی مرکــز رشــد دانشــگاه صنعت ــات حمایت ــری اســت کــه ضمــن برخــورداری از خدم ــن جشــنواره، طرح  هــای برت ــدگان ای برگزی
ــه منظــور تجــاری شــدن طــرح و تولیــد  ــاوری شــریف و ســایر ســرمایه  گذاران ب نهادهــای حامــی، امــکان ســرمایه گــذاری صنــدوق پژوهــش و فن
محصــول مربوطــه را خواهنــد داشــت. ایــن جشــنواره در دو بخــش شــامل ایده هــای نوآورانــه و کســب  و کارهــای نوپــا برگــزار می گــردد. طــرح هــای 
شــرکت کننــده در هــر ســرفصل بطــور جداگانــه مــورد داوری و ارزیابــی قــرار گرفتــه و برگزیــدگان هــر حــوزه مــورد تقدیر قــرار مــی گیرنــد. برگزیدگان 
از جوایــزی همچــون جوایــز نقــدی، تســهیالت ارزان قیمــت و امــکان اســتقرار در مرکــز رشــد دانشــگاه صنعتــی شــریف بهــره منــد خواهنــد شــد.
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چهارمیــن جلســه ســتاد اجرایــي اســتاني طــرح شــهاب بــا حضــور اعضــاي ســتاد ســاعت 5 عصــر روز یکشــنبه مــورخ 1394/01/30 در ســالن غدیــر 
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان زنجــان برگــزار شــد. 

ــه نتایــج حاصــل از اجــرای ایــن طــرح در ســال گذشــته، از  در ایــن جلســه در ابتــدا آقــاي رحمتــی پــس از بیــان دســتور جلســه و ضمــن اشــاره ب
مهمتریــن نقــاط قــوت طــرح، بــه حســاس شــدن همــکاران بــر روی تفــاوت هــای فــردی و توانایــی هــای دانــش آمــوزان، آگاهــی بیشــتر مجریــان 
از عوامــل مؤثــر بــر یادگیــری و پیشــرفت تحصیلــی، فعــال شــدن مجریــان بــرای دســتیابی بــه راهکارهــای خــالق و مناســب جهــت اجــرای طــرح 
و ثبــت اطالعــات و هدفــدار کــردن وضعیــت تحصیلــی و زمینــه ســازی بــرای هدایــت صحیــح و مناســب تحصیلــی دانــش آمــوزان اشــاره نمودنــد. 
ایشــان در ادامــه بــه توضیــح محورهــای دوم و ســوم جلســه یعنــی تعییــن منطقــه ای جدیــد بــرای اجــرای طــرح شــهاب و انتخــاب مدرســانی جدیــد 

بــرای اعــزام بــه دوره هــای کشــوری پرداخــت و از حاضریــن خواســت نظــران خــود را در ایــن رابطــه ارائــه دهنــد.
در ادامــه آقــای تمجیــدی رئیــس ســتاد طــرح شــهاب بــا اعــالم اینکــه اولیــن ســال اجــرای طــرح شــهاب در مجمــوع رضایــت بخــش بــوده، تأکیــد 
کــرد بــرای ســال هــای بعــد بایســتی بــا برگــزاری دوره هــای آموزشــی بیشــتر بــرای مجریــان طــرح، معایــب احتمالــی طــرح را برطــرف نمــود. در 
ادامــه پیشــنهاد نمودنــد مقایســه ای بیــن ایــن طــرح و آزمــون تیمــز انجــام شــود و میــزان بهــره وری نتایــج ایــن آزمــون در پیشــبرد اهــداف طــرح 
شــهاب مــورد بررســی قــرار گیــرد. همچنیــن بــا توجــه بــه نظــر اعضــای جلســه، مــدارس ابتدائــی ناحیــه )2( زنجــان را بــه عنــوان منطقــه ای جدیــد 
بــرای اجــرای طــرح شــهاب در ســال تحصیلــی )95 - 94( معرفــی نمودنــد و ضمــن تاکیــد بــر انتخــاب مدرســین طــرح شــهاب از خــود منطقــه آقایــان 

دکتــر احمدنیــا و علــی جعفــری را نیــز بــه عنــوان مدرســین دوره پیشــنهاد نمودنــد.
در ادامه جلسه آقایان دکتر ورسایی، دکتر احمدنیا و شهبازی به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص موضوعات مطرح شده پرداختند.

گزارش عملکرد بنیاد نخبگان استان زنجان - 1394



طرح شهاب

57
گزارش عملکرد بنیاد نخبگان استان زنجان - 1394

برگزاري پنجمین جلسه ستاد اجرایي استاني طرح شهاب 

پنجمیــن جلســه ســتاد اجرایــي اســتاني طــرح شــهاب بــا حضــور اعضــاي ســتاد ســاعت 8 صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 1394/06/10 در ســالن غدیــر 
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان زنجــان برگــزار شــد. 

در ایــن جلســه در ابتــدا آقــای رحمتــی ضمــن تشــریح نــکات مهــم دســتورالعمل طــرح شــهاب در ســال تحصیلــی )95 - 94( و اینکــه امســال دو 
منطقــه خرمــدره و ناحیــه )2( مجــری ایــن طــرح خواهنــد بــود، گزارشــی از برگــزاری دوره کشــوری مدرســان شــهاب کــه در مــرداد مــاه امســال در 
تهــران برگــزار گردیــد ارائــه نمودنــد و خواســتار پیگیــری هــای الزم از معاونــت محتــرم پژوهشــی اداره کل و مناطــق مجــری جهــت برگــزاری دوره 
هــای ضمــن خدمــت بــرای معلمــان و عوامــل اجرایــی طــرح شــهاب در ســطح اســتان و مناطــق مجــری شــدند. همچنیــن از معاونــت محتــرم ابتدایــی 

اداره کل درخواســت شــد در اولیــن فرصــت بــه تشــکیل کارگــروه تخصصــی اقــدام نماینــد.
در ادامــه آقــای تمجیــدی مدیــر کل محتــرم نیــز بــا اشــاره بــه پاییــن بــودن برخــی از شــاخص هــای کیفــی و کمــی آموزشــی در ســطح اســتان تأکیــد 
نمودنــد اجــرای صحیــح طــرح هایــی ماننــد شــهاب مــی توانــد راهــکار خوبــی بــرای کیفیــت بخشــی بــه مســائل آموزشــی و پرورشــی باشــد و الزمــه 

اجــرای صحیــح ایــن طــرح آن اســت کــه مســئوالن و مجریــان طــرح بــه اهــداف آن بــاور داشــته باشــند.
در ادامــه ضمــن ادامــه گزارشــی از نتایــج مثبــت و مشــکالت اجــرای طــرح در منطقــه خرمــدره توســط آقــای باباخانــی، ســایر اعضــای ســتاد نیــز بــه 

ارائــه نقطــه نظــرات خــود پرداختنــد.
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روابــط  کنفرانــس  چهارمیــن  و  الکترونیــک  عمومــی  روابــط  همایــش  دهمیــن  اســتان,  نخبــگان  بنیــاد  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
و  جمهــور  رئیــس  معــاون  ابتــکار  معصومــه  دکتــر  حضــور  بــا  حضــور   بــا  مــاه  28اردیبهشــت  و   27 مــورخ  در  صنعــت  و  عمومــی 
اســتاندار  هاشــمی،  حســین  ســید  رئیس جمهــور،  رســانه ای  مشــاور  صــادق،  محمدرضــا   , زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  رئیــس 
. شــد  برگــزار  تهــران  در  صنعــت  و  روابط عمومــی  حــوزه  نظــران  صاحــب  و  کارشناســان  مدیــران،  مدیــران،  از  جمعــی  و  تهــران 
داشــتند. شــرکت  زنجــان  اســتان  نخبــگان  بنیــاد  عمومــی  روابــط  مســئول  عنــوان  بــه  شــریفی  آقــای  مراســم  ایــن  در 
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بنیــاد  جشــنواره  ایــن  در  شــد.  برگــزار  زنجــان  اســتانداری  و  رســانه  بســیج  همــت  بــه  جشــنواره  ایــن 
گردیــد. ســازمانی  ارتبــاط  بهتریــن  بخــش  در  ویــژه  تقدیــر  لــوح  دریافــت  بــه  موفــق  اســتان  نخبــگان 

ــی  ــای اجرای ــتگاه ه ــن دس ــش تری ــد بخ ــاب امی ــنواره انتخ ــتین جش ــان در نخس ــتان زنج ــگان اس ــاد نخب ــی بنی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــازمانی،  ــاط س ــی، ارتب ــاط مردم ــانه ای، ارتب ــاط رس ــوآوری، ارتب ــق و ن ــش، تحقی ــه پژوه ــش گان ــای ش ــتگاه در محوره ــان، 28 دس ــتان زنج اس
ــد. ــل ش ــل تجلی ــرح ذی ــه ش ــژه ب ــر وی ــار و تقدی ــم افتخ ــن، دیپل ــس بلوری ــا تندی ــی و ب ــک معرف ــی الکترونی ــط عموم ــی و رواب ــاد مقاومت اقتص

تقدیر ویژه روابط عمومی های امید بخش به دستگاه های ذیل اعطا شد:
بخــش  در  فرهنگــی  میــراث  ســازمان  عمومــی  روابــط  پژوهــش،  و  تحقیــق  محــور  در  شــهری  فاضــالب  و  آب  عمومــی  روابــط 
هــای  عمومــی  روابــط  مردمــی،  ارتبــاط  بخــش  در  اســتان  اســالمی  تبلیغــات  و  گاز  شــرکت  عمومــی  روابــط  رســانه ای،   ارتبــاط 
در  تعــاون  کل  اداره  و  کاربــردی  علمــی  دانشــگاه  ســازمانی،  ارتبــاط  بخــش  در  پســت  شــرکت  و  زنجــان  اســتان  نخبــگان  بنیــاد 
شــدند. تجلیــل  الکترونیــک  عمومــی  روابــط  بخــش  در  نیــز  ایــران  بیمــه  و  اســتان  اجتماعــی  تامیــن  و  مقاومتــی  اقتصــاد  بخــش 

دیپلم افتخار برترین روابط عمومی امید بخش به دستگاه های ذیل اهدا شد :
ــوم پزشــکی و  ــان، دانشــگاه عل ــی اداره کل ورزش و جوان ــط عموم ــق و پژوهــش، رواب ــی اســتانداری زنجــان در محــور تحقی ــط عموم اداره کل رواب
ــای  ــی کتابخانه ه ــاد عموم ــداری و نه ــی فرمان ــط عموم ــانه ای، رواب ــاط رس ــاد در محــور ارتب ــگ و ارش ــی و اداره کل فرهن ــتی درمان ــات بهداش خدم
اســتان در محــور ارتبــاط مردمــی، روابــط عمومــی شــرکت بخــش فرآورده هــای نفتــی و اداره کل ثبــت احــوال اســتان در محــور ارتبــاط ســازمانی، 
ــات و فرماندهــی  ــی اداره کل مالی ــط عموم ــی و رواب ــتانداری زنجــان در محــور اقتصــاد مقاومت ــی و اس ــی شــرکت شــهرک های صنعت ــط عموم رواب
ــت  ــد بخــش شــدند و دریاف ــی امی ــط عموم ــن رواب ــم افتخــار برتری ــز دیپل ــی الکترونیــک حائ ــط عموم ــز در محــور رواب ــی اســتان نی ــروی انتظام نی
کننــدگان تندیــس بلوریــن جشــنواره برتریــن روابــط عمومــی امیدبخــش بــه روابــط عمومــی هــای اتــاق بازرگانــی و صنعــت معــدن و تجــارت اســتان 
در بخــش تحقیــق و پژوهــش، اســتانداری در بخــش ارتبــاط رســانه ای، اداره کل بهزیســتی و آمــوزش و پــرورش در بخــش ارتبــاط مردمــی، اداره کل 
منابــع طبیعــی زنجــان در بخــش ارتبــاط ســازمانی اهــدا شــد. همچنیــن روابــط عمومــی صــدا و ســیما و ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان در 
بخــش اقتصــاد مقاومتــی و روابــط عمومــی شــهرداری و اســتانداری نیــز در بخــش روابــط عمومــی الکترونیــک تندیــس بلوریــن را دریافــت کردنــد.
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