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نشست هم  اندیشی جمعی از نخبگان، استعدادهای برتر و صاحبان 
شرکت های دانش بنیان با برخی از مسئوالن اجرایی استان

ــتان،  ــی اس ــئوالن اجرای ــا مس ــر ب ــتعدان برت ــگان و مس ــل نخب ــتای تعام ــتان، در راس ــگان اس ــاد نخب ــی بنی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ     ب
ــی  ــئوالن اجرای ــی از مس ــا برخ ــان ب ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــان ش ــر و صاحب ــتعدادهای برت ــگان، اس ــی از  نخب ــی جمع ــم  اندیش ــت ه نشس
ــاي  ــتان، آق ــه ای اس ــی و حرف ــر کل فن ــادی مدی ــای صی ــتان، آق ــگان اس ــاد نخب ــس بنی ــتچی رئی ــر رش ــای دکت ــور آق ــا حض ــتان ب اس
ــهیدی  ــای ش ــان، آق ــگاه زنج ــاور دانش ــای فن ــد ه ــد واح ــز رش ــر مرک ــا مدی ــای صب ــات، آق ــاوری اطالع ــات و فن ــر کل ارتباط ــی مدی فرخ
سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان، آقــای حمیــدی معــاون امــور اقتصــادی 
ــور  ــر ام ــي مدی ــاي دنیای ــتان، آق ــرق اس ــروي ب ــع نی ــرکت توزی ــات  ش ــر تحقیق ــی دبی ــاي کابل ــی، آق ــادی و دارای ــور اقتص و اداره کل ام
ــع  ــرکت توزی ــا از ش ــوری نی ــاي منص ــتان و آق ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــت صنع ــین معاون ــان جانش ــاي نظری ــاون، آق ــاون و اداره کل تع تع
ــد.  ــزار ش ــتان برگ ــگان اس ــاد نخب ــات بنی ــالن جلس ــی 12 در س ــاعت 10 ال ــورخ 95/2/22 از س ــنبه م ــتان، در روز چهارش ــرق اس ــروي ب نی
در ابتــدا، رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان ضمن تشــکر از حضور مســئولین و نمایندگان دســتگاه ها و طــرح موضوع، هدف برگــزاری نشســت را  ایجاد ارتباط 
و تعامــل هــر چــه بیشــتر میــان نخبــگان و دســتگاه هــای اجرایــی برشــمردند. در ادامــه در خصــوص ارائــه راهکارهای توســعه اســتان بر مبنــای اقتصاد 
دانش بنیــان، برنامــه های دســتگاههای مربوطه، درخواســت نخبگان و شــرکت هــای دانش بنیان از ســازمان های مربوطه بحث و تبادل نظر شــد.

گانی«  »ربانهم اهی رفهنگی  - نشست اهی اجتماعات نخب
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اهم سخنان مطرح شده در نشست هم اندیشی

دکتر وحید رشتچی رئیس بنیاد نخبگان استان:

- آشنایی دستگاه ها با توانمندی های استعدادهای برتر استان و شرکت های دانش بنیان
- اشاره به نقش شرکت های دانش بنیان در توسعه استان

- بیان راهکارها، مشکالت و موانع شرکت های دانش بنیان
- مدیریت پروژه های استان به سمت پروژه های کاربردی و محصول محور و استفاده از شرکت های دانش بنیان در اجرای این پروژه ها

ــا مســئولین و نهــاد هــای اســتانی در جهــت تحقــق  ــه برنامــه هــای بنیــاد نخبــگان اســتان و  ایجــاد تعامــالت و هماهنگــی هــای بیشــتر ب - اشــاره ب
ــاد ملــی نخبــگان اهــداف کالن بنی

- پیاده سازی حمایت از 2000 شرکت دانش بنیان در راستای اقتصاد مقاومتی در سطح کشور

آقای صیادی مدیر کل فنی و حرفه ای استان:

- درخواست بازدید شرکت های دانش بنیان از مراکز و امکانات فنی و حرفه ای استان

آقای فرخی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات:

- داشتن 5 پروژه در دست اقدام که سه مورد آن به شرکت های دانش بنیان بر می گردد.
IT تعامل با شرکت های دانش بنیان در حوزه -

دکتر صبا رئیس مرکز رشد دانشگاه زنجان:

- عدم ارتباط مستمر بین دستگاهها و  مراکز علمی  
- آمادگی برای دریافت نیازهای دستگاهها، اولویت های اصلی شرکت ها و اعالن فراخوان در بخش های پژوهشی، تحقیقاتی و آموزشی

- سوق دادن پایان نامه ها به سمت نیازهای استان
- عدم استفاده اثربخش از ظرفیت 400 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان 

گانی«  »ربانهم اهی رفهنگی  - نشست اهی اجتماعات نخب
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نشست هم اندیشی جمعی از نخبگان، استعدادهای برتر و صاحبان شرکت های 
دانش بنیان با فرماندار زنجان و جمعی از مسئوالن استان

    نشســت هــم اندیشــی جمعــی از اســتعدادهای برتــر و صاحبــان شــرکت های دانش بنیــان اســتان بــا موضــوع "نقــش آفرینــی نخبــگان و مســتعدین در 
اقتصــاد مقاومتــی و بررســی مشــکالت آنــان" بــا حضــور فرمانــدار و جمعــی از مســئوالن اســتان زنجــان، در روز یکشــنبه مــورخ 1395/04/27 از ســاعت 10 

الــی 12 درســالن جلســات فرمانــداری برگــزار شــد.
    بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، در ایــن نشســت کــه بــا حضــور آقــاي فرخــی، فرمانــدار شهرســتان زنجــان، آقــای دکتــر رشــتچی 
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان، آقــای انصــاری سرپرســت اداره کل فنــی و حرفــه ای اســتان، آقــای رضایــی مدیــر امــور منابــع زنجــان و آقــای جزونقــی 
معــاون برنامــه ریــزی فرمانــداری و نمایندگانــی از بــرق منطقــه ای و جهــاد کشــاورزی اســتان، برگــزار شــد، در ابتــدا، دکتــر وحیــد رشــتچی رئیــس بنیــاد 
نخبــگان اســتان بــه برنامــه هــای بنیــاد نخبــگان اســتان در راســتای اقتصــاد دانــش بنیــان و نیــز اهمیــت میــزان فــروش ایــده هــا در ســطح کشــور اشــاره 

نمــوده و بــر پیگیــری ایجــاد کارگــزاری شــرکت هــای دانــش بنیــان در اســتان تاکیــد کردنــد.
    در ادامــه جلســه برخــی از مدیــران شــرکت هــای دانــش بنیــان و مســتعدین اســتان بــه ارانــه نظــرات، مشــکالت و پیشــنهادهای خــود پرداختنــد. در 
پایــان نیــز آقــای فرخــی فرمانــدار شهرســتان زنجــان بــا اشــاره بــه اینکــه دانــش و ســرمایه بایــد در کنــار هــم قــرار گیرنــد و بــه تولیــد محصــول کمــک 

کننــد افزودنــد: بایــد از طریــق جــذب ســرمایه گذار شــرایط بــرای تبدیــل ایــده بــه ثــروت فراهــم شــود.
ــا و  ــی طرح ه ــکان معرف ــد ام ــت: بای ــد و گف ــرمایه گذاری ش ــرکت س ــا ش ــتان ب ــگان اس ــاد نخب ــان بنی ــه می ــاد تفاهم نام ــتار انعق ــن خواس     وی همچنی

ــم شــود. ــع فراه ــه صنای ــگان ب ــای نخب ایده ه
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نشست هم اندیشی جمعی از مخترعین، نخبگان و مستعدین با رئیس بنیاد 
نخبگان استان

    نشست هم اندیشی جمعی از مخترعین، نخبگان و استعدادهای برتر با دکتر رشتچی رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان برگزار شد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، در راســتای تعامــل نخبــگان و مســتعدین برتــر بــا مســئوالن بنیــاد نخبگان اســتان، نشســت 
هــم اندیشــی بــا موضوع"تبــادل نظــر در راســتای اثــر بخشــی حمایــت هــای بنیــاد ملــی نخبــگان" بــا حضــور دکتــر رشــتچی رئیــس بنیــاد نخبــگان 
اســتان و جمعــی از مســتعدین اســتان در روز دوشــنبه مــورخ 95/05/18 از ســاعت 8:30 الــی 10 در ســالن جلســات بنیــاد نخبــگان اســتان برگــزار شــد. 
    در ایــن نشســت در ابتــدا، دکتــر رشــتچی ضمــن عــرض خیــر مقــدم بــه حضــار، بــه اهــداف نشســت اشــاره کردنــد. در ادامــه، مســتعدین اســتان 
بــه بیــان دیدگاههــای خــود در خصــوص جوایــز تحصیلــی بنیــاد، مبالــغ اعتبــار پژوهشــی و بســته هــای حمایتــی از مخترعیــن ســطح 3، توانمندســازی 
نخبــگان بــه منظــور ورود بــه بــازار کار و تأســیس شــرکت دانــش بنیــان، آییــن نامــه هــای تســهیالت نظــام وظیفــه بــرای دانــش آموختــگان برتــر و 
شــرکت هــای دانــش بنیــان، جــذب نخبــگان در دســتگاههای اجرایــی و ارتقــاء اختراعــات از ســطح 3 بــه ســطوح 2 و 1 پرداختنــد. ســپس پرســش و 

پاســخ میــان رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان و اســتعدادهای برتــر برگــزار شــد.
    الزم به ذکر است به منظور انعکاس نظرات و پیشنهادات به مسئوالن بنیاد ملی نخبگان در خصوص حمایت های بنیاد ملی نخبگان پرسشنامه هایی 

نیز توسط مستعدین استان تکمیل گردید.
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-  اطــالع رســانی فراخــوان شــرکت در مســابقه » ارائــه ایــده، طــرح و اقدامــات بــا موضــوع نقــش نخبــگان فــردا در اقتصــاد مقاومتــی «  بــه نخبــگان 

و اســتعدادهای برتــر اســتان

- برگــزاری جلســه داوری بــا حضــور معاونیــن آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاههای اســتان و انتخــاب و معرفــی ســه طــرح برتــر بــه بنیــاد ملــی نخبــگان 

- راهیابی دو طرح از استان زنجان به همایش تبیین نقش نخبگان فردا در تحقق  اقتصاد مقاومتي

فراخوان مسابقه » ارائه ایده، طرح و اقدامات با موضوع نقش نخبگان 
فردا در اقتصاد مقاومتی «
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    همزمــان بــا پانزدهمیــن روز از مــاه مبــارک رمضــان و والدت بــا ســعادت کریــم اهــل بیــت امــام حســن مجتبــی )ع(، نشســت »آشــنایی بــا بــرکات 
انــس بــا قــرآن« بــا حضــور حکیــم فرزانــه حضــرت آیــت اهلل حائــری شــیرازی، مــدرس حــوزه علمیــه قــم، دکتــر محســن شــاه رضایــی، مدیــر کل محترم 
دفتــر الگــو ســازی و تکریــم بنیــاد ملــی نخبــگان و جمعــی از نخبــگان و اســتعدادهای برتــر اســتان در روز ســه شــنبه مــورخ 95/04/1 در محــل دانشــگاه 

تحصیــالت تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان برگــزار شــد. 
    بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، در ابتــدا، پــس از تــالوت آیاتــی از کالم ا... مجیــد توســط یکــی از نخبــگان قرآنــی اســتان و 
خیرمقــدم رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان، دکتــر شــاه رضایــی برنامــه هــای بنیــاد ملــی نخبــگان و اهمیــت تکریــم از نخبــگان و اســتعداد هــای برتــر را 

تشــریح نمودنــد. 
    ســپس حضــرت آیــت اهلل حائــری شــیرازی، مــدرس حــوزه علمیــه قــم، ضمــن بیــان مطالبــی در بــاب دیــن و اخــالق در جامعــه، در ایــن محفــل 
نورانــی افزودنــد: حیــات دنیــای انســان بــه دیــن اســت و اینکــه دیــن را محــدود بــه آخــرت کنیــم ظلــم فاحــش بــه دیــن اســت. بشــر در ظاهــر راه 

امنیــت، عدالــت، آزادی، کرامــت انســانی و محبــت را دنبــال کــرده اســت، امــا در عمــل بــه ضــد ایــن هــا رســیده اســت. 
    ایشــان بــا بیــان اینکــه راه مقابلــه بــا تضــاد توســعه و امنیــت در جهــان خــود بــازداری انســان اســت، افزودنــد: بایــد خــدا، احســاس مســئولیت، قیامــت، 
بهشــت یــا جهنــم در زندگــی انســان وجــود داشــته باشــد تــا جهــان بــه تعــادل برســد. اگــر مــی بینیــم دنیــا بــه جهنــم تبدیــل شــده دلیلــش ایــن اســت 

کــه دیــن از آن حــذف شــده اســت. 
    حضــرت آیــت اهلل حائــری شــیرازی در پایــان دربــاره اهمیــت حفــظ دیــن فرمودنــد: دیــن را بــه عنــوان ناجــی بــه جهــان معرفــی کنیــم، چــرا کــه 

خالــق هســتی بــرای مهــار قــدرت در جهــان بشــری طــرح و برنامــه دارد.
سپس، برنامه با اجرای ابتهال توسط یکی از نخبگان قرآنی استان به پایان رسید.

نشست تربیتی »آشنایی با برکات انس با قرآن« با حضور حضرت آیت اهلل 
حائری شیرازی

»ربانهم اهی رفهنگی  - ربانهم اهی رتبیتی و آموزشی« 
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ضیافت افطاری با حضور جمعی از نخبگان و مستعدین استان

کارگاه آموزشی مهارت آموزی، کارآفرینی و اشتغال دانش آموختگان 
توسط بنیاد نخبگان استان زنجان

ــورخ  ــنبه م ــتان در روز ش ــهرداری اس ــاد دانشــگاهی و ش ــکاری جه ــا هم ــگان ب ــش آموخت ــتغال دان ــی و اش ــوزی، کارآفرین ــارت آم     کارگاه آموزشــی »مه
ــد. ــزار ش ــی 18برگ ــاعت 15 ال 95/07/10 از س

    بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، در ایــن کارگاه کــه بــا هــدف افزایــش شــناخت فراگیــران در زمینــه الگوهــا و مســیرهای شــغلی و بــا 
حضــور جمعــی از مخترعیــن، نخبــگان، اســتعدادهای برتــر، صاحبــان شــرکت هــای دانــش بنیــان و دانشــجویان کار آفریــن، توســط دکتــر مرتضــی پرهیــزکار 
)عضــو هیــات علمــی جهــاد دانشــگاهی( بــه عنــوان مــدرس کارگاه در ســالن جهــاد دانشــگاهی اســتان برگــزار شــد، شــرکت کننــدگان بــا موضوعــات و مباحــث 

ذیــل آشــنا شــدند:

- کارجویی یا کارآفرینی، چرا و چگونه

- چیستی کارجویی فعال و خوداشتغالی

- روش ها و ابزارهای انتخاب الگوی مناسب استخدام و کارآفرینی

- خودارزیابی مهارت های استخدام و کارآفرین

- شایستگی ها و مهارت های اساسی موثر در موفقیت های شغلی

»ربانهم اهی رفهنگی  - ربانهم اهی رتبیتی و آموزشی« 
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- تهیه برنامه توسعه فردی و حرفه ای

- گام های عملی برای تبدیل ایده به ثروت

- آشنایی با شغل های متناسب با تیب های شخصیتی بر اساس مدل هالند

- تبیین ارتباط بین استخدام، خوداشتغالی و کارآفرینی

- معرفی راه های استخدام موفق و کارآفرینی پایدار

- شناخت فراگیران در زمینه الگوها و مسیرهای شغلی

- بررسی تجارب و دیدگاه های شرکت کنندگان در مورد کارجویی و کارآفرینی

- آشنایی با مدل برنامه ریزی برای آینده شغلی و حرفه ای

ضمنًا در پایان کارگاه آموزشی به شرکت کنندگان، گواهی آموزشی از طرف جهاد دانشگاهی استان به مدت 4 ساعت صادر شد.
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کارگاه آموزشی »تکنیک های تنظیم هیجانی« 

    کارگاه آموزشــی »تکنیــک هــای تنظیــم هیجانــی« در روز دوشــنبه 15 آذر از ســاعت 10 الــی 13 در محــل دبیرســتان تیــز هوشــان شــهید بهشــتی 
ناحیــه دو زنجــان برگــزار شــد.

    بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، در راســتای برگــزاری کارگاههــای آموزشــی بــا هــدف اجرایــی ســازی گام نخســت نظــام 
مشــاوره در سراســر کشــور، بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان بــا همــکاری اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان، کارگاه آموزشــی تکنیــک هــای تنظیــم 

هیجانــی را بــا حضــور آقــای مهــدی شــیر محمــدی ) مــدرس کارگاههــای پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی ( برگــزار نمــود. 
    در ایــن کارگاه آموزشــی کــه بــا حضــور جمعــی نفــر از دانــش آمــوزان تیــز هــوش و مناطــق محــروم و بــه منظــور افزایــش شــناخت فراگیــران در 
زمینــه تکنیــک هــای تنظیــم هیجانــی برگــزار شــد، مــدرس کارگاه بــه ارائــه کارکردهــای هیجانــات، فیزیولــوژی هیجانــات، مدیریــت اســترس، مدیریــت 

خشــم، اضطــراب و نگرانــی و انــواع هیجانــات پرداختنــد. در پایــان پرســش و پاســخ میــان شــرکت کننــدگان و مــدرس کارگاه، برگــزار شــد.

»ربانهم اهی رفهنگی  - ربانهم اهی رتبیتی و آموزشی« 
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    بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، مراســم تجلیــل و تکریــم از نخبــگان قرآنــی اســتان زنجــان بــا حضــور حضــرت آیــت اهلل 
حائــری شــیرازی، آقــای دکتــر شــاهرضایی مدیــر کل دفتــر الگوســازی و تکریــم بنیــاد ملــی نخبــگان و ســایر مســئوالن اســتانی، روز ســه شــنبه مــورخ 
95/04/1 در محــل ســالن آمفــی تئاتــر دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان برگــزار و از نخبــگان قرآنــی دارای افتخــار ملــی و بیــن المللــی 

اســتان، آقایــان محمــود رنگــرز، حســن ســلیمانی و یوســف قاســمی تجلیــل بــه عمــل آمــد.

تجلیل و  تکریم از نخبگان قرآنی استان زنجان
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تجلیل از مخترعین، نخبگان و استعدادهاي برتر استان در جشنواره استانی 
حضرت علی اکبر)ع(

    مراســم تجلیــل از برگزیــدگان دومیــن جشــنواره اســتانی حضــرت علــي اکبــر )ع( بــا حضــور اعضــای ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان شهرســتان زنجــان 
و جوانــان برتــر ایــن شهرســتان، روز پنجشــنبه 8 مهــر مــاه در محــل فرمانــداری زنجــان برگــزار و از 23 جــوان بــه عنــوان جــوان برتــر در ســال 94 در 

محورهــای مختلــف تجلیــل شــد.
    بــه گــزارش روابــط عمومــي بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، در ایــن مراســم، از بنیــاد نخبــگان اســتان از آقایــان علیرضــا عباســی در بخــش جــوان 
ــزه عســگری در بخــش  ــی(، فائ ــز تحصیل ــده جوای ــم و فــن آوری )برگزی ــدری در بخــش جــوان و عل ــرع ســطح ســه(، تقــی حی کشــاورز روســتایی )مخت

ــه عمــل آمــد. ــاد نخبــگان اســتان( تجلیــل ب مختــرع جــوان )مختــرع ســطح ســه( و رمضــان شــریفی در بخــش جــوان و نمــاز )کارمنــد بنی
گفتنی است، این مراسم با حضور فرماندار شهرستان زنجان، مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان و جمعی از مدیران شهرستانی برگزار شد.
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تکریم از اساتید برجسته، سرآمدان صنایع دستي، مخترعین و جهادگران علم 
و فناوری استان

    همزمان با دوم آذرماه روز بسیج، انقالبیگري و پیشرفت، با حضور محمد رضا حسني آهنگر رئیس دانشگاه جامع امام حسین )ع(، از اساتید برجسته، 
سرآمدان صنایع دستي، مخترعین و جهادگران علم و فناور استان تجلیل به عمل آمد.

    بــه گــزارش روابــط عمومــي بنیــاد نخبــگان اســتان، مراســم تکریــم جمعــي از اســاتید برجســته، ســرآمدان صنایــع دســتي، مخترعیــن و جهادگــران علــم 
و فنــاور اســتان، توســط بنیــاد نخبــگان اســتان بــا مشــارکت ســازمان بســیج علمــي، پژوهشــي و فنــاوري اســتان و بــا حضــور محمــد رضــا حســني آهنگــر 
رئیــس دانشــگاه جامــع امــام حســین )ع(، دکتــر رحیــم عصفــوري معــاون هماهنگــي امــور اقتصــادي و مدیریــت منابــع اســتانداري، دکتــر وحیــد رشــتچي 
ــگان و  ــي مســئول ســازمان بســیج علمــي و پژوهشــي اســتان، جمعــي از مســئولین، مخترعیــن، نخب ــاس بابای ــر عب ــگان اســتان، دکت ــاد نخب رئیــس بنی

پژوهشــگران اســتان، در ســالن همایــش دانشــگاه پیــام نــور زنجــان برگــزار شــد.
    در ایــن مراســم پــس از تــالوت آیاتــی از قــرآن کریــم و پخــش ســرود مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران، خــوش آمدگویــی بــه مدعویــن توســط مجــری 
و مســئوالن انجــام شــد. در ادامــه، آقــای دکتــر عصفــوری معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و مدیریــت منابــع اســتانداری زنجــان در ســخنانی ضمــن 
گرامیداشــت هفتــه بســیج فرمودنــد: جوانــان مــا بــا اســتعدادها و امکانــات موجــود، توانایــی انجــام کارهــای بزرگــی را در همــه زمینــه هــا دارنــد. وی افــزود: 
امــروز صنعــت دنیــا در حــال نــو شــدن اســت و اگــر ایــران نتوانــد خــود را بــا آن هماهنــگ و علــم را در سراســر کشــور نهادینــه و پژوهــش هــای انجــام 
شــده را اجرایــی کنــد، قطعــا نمیتوانــد بــه قطــار در حــال حرکــت تکنولــوژی دنیــا برســد. آقــای دکتــر عصفــوری در پایــان بــر فراهــم کــردن زمینه هــا 
بــرای فعالیــت اســتعدادها و جوانــان تاکیــد کردنــد. در ادامــه، آقــای دکتــر آهنگــر رئیــس دانشــگاه جامــع امــام حســین )ع(، پایــه و مایــه قــدرت بین المللــی را 
اقتــدار علمــی برشــمرند و افزونــد: رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــه دنبــال دانش هــای نوظهــور هســتند. حســنی آهنگــر ضمــن ارائــه پیشــنهاد راه انــدازی 

یــک قــرارگاه علــم و فنــاوری در اســتان زنجــان ادامــه داد: ایــن قــرارگاه می توانــد بــه صــورت تاکتیکــی شــکل گیــرد. 
    در ایــن مراســم از شــخصیت علمــی دکتــر علــی رمضانــی )برگزیــده جشــنواره بیــن المللــی خوارزمــی و دانشــمند برگزیــده جهــان اســالم( و از آقــای 
مرتضــی جــز صادقــی )دریافــت کننــده درجــه هنــری دو در ســال 1388 و 42 ســال فعالیــت در حــوزه صنایــع دســتی اســتان(، ســرکار خانــم روح انگیــز 
محمــدی )هنرمنــد شــاخص و دریافــت کننــده درجــه هنــری ســه در رشــته بافــت هــای داری و فــرش و ســابقه 22ســال آمــوزش(، آقــای عبدالحمیــد 
محــرر )دریافــت کننــده مهــر اصالــت بیــن المللــی اثــر از ســازمان یونســکو در حــوزه ملیلــه( بــه عنــوان ســرآمدان صنایــع دســتی بــا اهــدای لــوح تقدیــر و 
هدیــه، توســط آقایــان دکتــر رشــتچی ریاســت بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، عصفــوری معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و مدیریــت منابــع اســتانداری 

زنجــان، ســردار کرمــی فرمانــده ســپاه انصارالمهــدی زنجــان و دکتــر حســنی آهنگــر رئیــس دانشــگاه جامــع امــام حســین )ع( قدردانــی شــد.
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مراسم تجلیل از برگزیدگان آزمون هاي سراسري، المپیاد های 
دانش آموزی و جشنواره هاي مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان

    مراســم تجلیــل از برگزیــدگان آزمــون هــاي سراســري، المپیــاد هــا و جشــنواره هــاي مــورد تأییــد بنیــاد ملــی نخبــگان، توســط بنیــاد نخبــگان اســتان و 
بــا همــکاری اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان، صبــح روز ســه شــنبه 15 آذر در ســالن اجتماعــات شــهید نــوری جهــاد دانشــگاهی اســتان برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، در ایــن مراســم کــه بــا حضــور جمعــی از نخبــگان و اســتعدادهای برتــر، اســاتید دانشــگاه و 
مســئولین اســتان برگــزار شــد، پــس از تــالوت آیاتــی از قــرآن کریــم و پخــش ســرود مقــدس جمهــوری اســالمی، آقــای دکتــر وحیــد رشــتچی رئیــس 
بنیــاد نخبــگان اســتان پژوهــش را زیربنــا و محــور توســعه پایــدار دانســتند و بیــان نمودنــد اگــر پژوهشــی در کار نباشــد، برنامــه ریــزی و ســرمایه گذاریهــا 

پایــدار نخواهــد بــود.
    بــه گــزارش روابــط عمومــي بنیــاد نخبــگان اســتان، در ایــن مراســم کــه بــا حضــور رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان، رئیــس و معــاون پژوهــش و فنــاوری 
دانشــگاه زنجــان، مدیــر کل اداره آمــوزش و پــرورش اســتان، مدیــرکل اداري و مالــي اســتانداري زنجــان، رئیــس جهاد دانشــگاهی اســتان و ســایر مســئولین 
برگــزار شــد، پــس از تــالوت آیاتــی از قــرآن کریــم و پخــش ســرود مقــدس جمهــوری اســالمی، آقــای دکتــر وحیــد رشــتچی رئیــس بنیــاد نخبگان اســتان، 
پژوهــش را زیربنــا و محــور توســعه پایــدار دانســتند و بیــان نمودنــد اگــر پژوهشــی در کار نباشــد، برنامــه ریــزی و ســرمایه گــذاری هــا پایــدار نخواهــد بــود.

رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان در ادامــه خاطــر نشــان کــرد:. فعالیتهــا و حمایتهــای ایــن بنیــاد در دو ســطح صــورت مــی گیــرد: 1- ســطح پژوهــش هــای 
علمــی و فنــاوری، کــه دانشــجویان از مقطــع کارشناســی تــا مقاطــع پســا دکتــری و حتــی در ســطح هیئــت علمــی حمایــت مــی شــوند و 2- ســطح کشــف 
و اختــراع، کــه بــا برگــزاری جشــنواره اختراعــات و ابداعــات از اختراعــات و اکتشــافات حمایــت مــی شــود کــه نمونــه آن جشــنواره منطقــه ای اختراعــات 

شــمالغرب کشــور اســت کــه در اســفندماه ســال جــاری بــه میزبانــی بنیــاد نخبــگان اســتان در زنجــان برگــزار خواهــد شــد.
    ایشــان در ادامــه افزایــش تعــداد رتبه هــای برتــر کســب شــده در جشــنواره های مختلــف و رتبه هــای تک رقمــی و دو رقمــی کنکــور سراســری توســط 
ــگاه یکســان  ــر را نتیجــه ن ــن ام ــوت اســتان برشــمرده و ای ــه نقطــه ق ــر را از جمل ــاط دوردســت اســتان در ســال های اخی ــژه در نق ــه وی ــوزان ب دانش آم

آمــوزش و پــرورش بــه تمــام نقــاط اســتان بیــان کردنــد.
    در ادامــه، آقــای مرتضــی تمجیــدی، مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اظهــار کردنــد: دانش آمــوزان بایــد در کنــار علــم آمــوزی بــه مســائل تربیتــی هــم 

بپردازنــد و اینکــه تنهــا بــه درس بپردازنــد، کافــی نیســت.
    در پایــان، بــا حضــور مســئولین، از دانــش آمــوزان مســتعد اســتان در حــوزه هــاي برگزیــدگان رتبــه هــای برتــر کنکــور سراســری، المپیادهــای معتبــر 
علمــی کشــور، جشــنواره نوجــوان و جــوان خوارزمــي، جشــنواره جابربن حیــان، مســابقات فرهنگــی- هنــری مــورد تأییــد اداره کل آمــوزش و پــرورش و 

مســابقه پرســش مهــر تقدیــر و تجلیــل بــه عمــل آمــد.

گان و مستعدان ربرت«  »ربانهم اهی رفهنگی  - تکریم و الگوسازی از نخب



16

گان و مستعدان ربرت«  »ربانهم اهی رفهنگی  - تکریم و الگوسازی از نخب



17

تجلیل از برگزیدگان هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت 

    مراســم تجلیــل از برگزیــدگان مســابقات ملــی و مهــارت کشــوری ســال 95، طــی مراســمی توســط بنیــاد نخبــگان اســتان زنجان و بــا همــکاری اداره کل 
فنــی و حرفــه ای اســتان زنجــان، روز شــنبه مــورخ 95/12/07 از ســاعت 8:30 الی 12 در ســالن همایــش اداره کل فنی و حرفه ای اســتان زنجان برگزار شــد. 
ــر،  ــگان و اســتعدادهای برت ــی از نخب ــا حضــور جمع ــه ب ــا شــکوه ک ــن مراســم ب ــتان زنجــان، در ای ــگان اس ــاد نخب ــی بنی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ     ب
دانشــجویان، کارآمــوزان مهارتــی و مســئولین اســتان برگــزار شــد، پــس از تــالوت آیاتــی از قــرآن کریــم و پخــش ســرود مقــدس جمهــوری اســالمی 
ایــران، خــوش آمدگویــی بــه مدعویــن توســط مجــری و مســئوالن انجــام شــد. در ادامــه، دکتــر وحیــد رشــتچی رئیــس بنیــاد نخبــگان اظهــار کــرد: تکریــم 
و تجلیــل در هــر حــوزه ای بــه ویــژه در حــوزه مهارتــی و کارآفرینــی می توانــد زمینه ســاز معرفــی افــراد مســتعد در آینــده کشــور شــود. ایشــان در ادامــه 
بــه اقدامــات صــورت گرفتــه در جهــت بهــره گیــری از ظرفیــت فارغ التحصیــالن دانشــگاهی در حوزه هــای مختلــف از جملــه برگــزاری کارگاه هــای جــوار 
دانشــگاه توســط آمــوزش فنــی و حرفــه ای اشــاره نمــوده و تصریــح کــرد: هــر چقــدر جوانــان مــا در کنــار علــم بــه مهارت هــای فنــی و حرفــه ای مجهزتــر 
باشــند می تــوان از تــوان آنهــا در حــوزه تولیــد و اشــتغال بیشــتر بهــره بــرد. ایشــان در ادامــه بــه برگــزاری جشــنواره هــای اختراعــات رویــش در 6 پهنــه 
بــه منظــور حمایــت از اختراعــات جوانــان اشــاره نمــوده و از برگــزاری جشــنواره اختراعــات و ابتــکارات رویــش ســبالن بــه میزبانــی اســتان زنجــان خبــر داد. 
    در ادامــه، دکتــر عصفــوری معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و مدیریــت منابع اســتانداری زنجان اظهار کــرد: در راســتای اتاق های فکری که در ســال 92 
در ســطح اســتان تشــکیل شــد، شــاکله اقتصای اســتان 24 درصد در حوزه کشــاورزی، 32 درصد در زمینه صنعت و مابقی در بخش خدمات بود. ایشــان ادامه 
دادنــد یکــی از مــواردی کــه در بخــش خدمــات می تــوان آن را گســترش داد زمینــه  IT و فــن آوری اطالعــات اســت که بــا توجه بــه فعالیت 35 واحــد تولیدی 
در زمینــه صنایــع بــرق و الکترونیــک، زنجــان قابلیــت فعالیــت در ایــن زمینــه را دارد و دانــش آموختــگان زنجانــی در ایــن زمینه از نخبگان کشــوری هســتند. 

در این مراسم همچنین از 7 نفر از مدال آوران طال و نقره در  هفدهمین دوره مسابقات ملی با اهدای لوح تقدیر و هدیه، توسط مقامات استان قدردانی شد.
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بازدید جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر استان از کارگاه های 
اداره کل فنی و حرفه ای استان

    جمعــی از نخبــگان، اســتعدادهای برتــر و مخترعیــن بــه همــراه رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان، در روز دوشــنبه مــورخ 95/05/18 از ســاعت 10:30 الــی 
12:30  از کارگاههــای شــهید مفتــح اداره کل فنــی و حرفــه ای اســتان بازدیــد نمودنــد.

     بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، در ایــن بازدیــد علمــی کــه  بــا هــدف آشــنایی بــا  امکانــات کارگاهــی اداره کل فنــی و  
حرفــه ای اســتان و اســتفاده از تجهیــزات موجــود در جهــت رفــع نیازهــای نخبــگان برگــزار شــد، شــرکت کننــدگان از بخــش هــای مختلــف کارگاه هــای 
مرکــز شــهید مفتــح اداره کل فنــی و حرفــه ای اســتان از جملــه CNC، بــرق صنعتــی، صنایــع ســاختمانی، ســایپا، جوشــکاری، کشــاورزی )گلخانــه، پــرورش 
قــارچ، زنبــور عســل و زعفــران(، اتومکانیــک، الکترونیــک، مکاترونیــک، هیدرولیــک و پنوماتیــک، PLC – کنتــرل صنعتــی، بازدیــد نمــوده و از نزدیــک بــا 
امکانــات و تجهیــزات هــر بخــش آشــنا شــدند. در ایــن بازدیدهــا مربیــان کارگاههــا ضمــن ارائــه توضیحــات، بــه ســواالت نخبــگان و اســتعدادهای برتــر 

پاســخ دادنــد. 
گفتنــی اســت در ایــن بازدیــد دکتــر رشــتچی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان، ضمــن اشــاره بــه ظرفیــت هــای مطلــوب کارگاههــای اداره کل فنــی و حرفه ای 
افزودنــد: دانشــجویان بایــد بــا محیــط واقعــی کار آشــنا شــوند و از آنجاییکــه ایــن امــر همــواره بــرای همــه دانشــجویان امــکان پذیــر نیســت، بهــره گیــری از 
آمــوزش هــای عملــی و اســتفاده از ظرفیــت هــای کارگاه هــای آموزشــی فنــی وحرفــه ای را بــرای مخترعیــن، نخبــگان و اســتعدادهای برتــر مفیــد دانســتند.

    در ایــن بازدیــد همچنیــن مســئوالن اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان، بــه پتانســیل هــای کارگاههــای فنــی و حرفــه ای اســتان و اینکــه بیشــتر 
کارگاه هــای اســتان بــا تکنولــوژی روز کشــور مطابقــت دارد اشــاره کردنــد.

    در پایــان مقــرر گردیــد تفاهــم نامــه ای بیــن بنیــاد نخبــگان اســتان و اداره کل فنــی و حرفــه ای اســتان بــرای بهــره منــدی مســتعدین بنیــاد اســتانی از 
امکانــات اداره کل فنــی و حرفــه ای اســتان منعقــد گــردد.
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بازدید جمعی از نخبگان و استعداد های برتر استان از شرکت پارس سوئیچ

ــک در روز  ــرق و مکانی ــته ب ــتان در رش ــر اس ــای برت ــگان و اســتعداد ه ــی از نخب ــت و دانشــگاه، جمع ــن صنع ــه بیشــتر بی ــر چ ــل ه     در راســتای تعام
ــد. ــد نمودن ــان بازدی ــوئیچ زنج ــارس س ــرکت پ ــورخ 06/17/ 95 از ش ــنبه م چهارش

بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، در ایــن بازدیــد چهــار ســاعته، شــرکت کننــدگان از بخــش هــای مختلــف شــرکت از جملــه: 
ــی و  ــع، طراح ــت مهندســي صنای ــي و پوشــش، مدیری ــات حرارت ــازی، عملی ــه س ــاژ، قطع ــد مونت ــالن تولی ــالن آزمایشــگاه، س ــات، س ــوزه تحقیق ــالن م س
ابزارســازی و مدیریــت کنتــرل کیفیــت بازدیــد کردنــد. در حیــن بازدیــد، آقــای مهنــدس رضایــی مدیــر فنــی و ســایر متخصصــان توضیحــات الزم را در 
تخصــص هــای مربــوط بــه حــوزه خــود ارائــه نمــوده و بــه ســؤاالت مطــرح شــده پاســخ گفتنــد. پــس از اتمــام بازدیــد، آقــای مهنــدس بیــات مدیــر عامــل 
پــارس ســوئیچ بــا حضــور در ســالن آمــوزش تحقیقــات در یــک ارتبــاط دوســویه بــا نخبــگان، بــه پرســش و پاســخ دربــاره مســائل مربــوط بــه شــرکت 

پرداختنــد.
    الزم بــه ذکــر اســت در راســتای تعامــل بیشــتر میــان مســتعدین بــرق و مکانیــک اســتان زنجــان و اردبیــل، مســتعدین اســتان اردبیــل نیــز در جمــع 

مســتعدین اســتان زنجــان در بازدیــد از شــرکت پــارس ســوئیچ حضــور داشــتند.
    گفتنــی اســت شــرکت پارس ســویچ در ســال 1355 بــا همــکاري شــرکتهاي ســاتکاب ، آلســتوم فرانســه و بــا ســرمایه گــذاري ســهامداران خصوصــي 
تاســیس گردیــد. ایــن شــرکت اولیــن و بزرگتریــن ســازنده کلیدهــا و سکســیونرهاي فشــار قــوي و متوســط در ایــران و همچنیــن در زمینــه صنعــت بــرق 

در منطقــه خاورمیانــه بعنــوان یــک شــرکت برتــر شــناخته شــده اســت .
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بازدید جمعی از نخبگان، استعداد های برتر و صاحبان شرکت های دانش 
بنیان استان در رشته شیمی از شرکت سامان شیمی زنجان

    جمعــی از نخبــگان، اســتعداد هــای برتــر و صاحبــان شــرکت هــای دانــش بنیــان اســتان در رشــته شــیمی در روز چهارشــنبه مــورخ 05/08/ 95 از شــرکت 
ســامان شــیمی زنجــان بازدیــد نمودنــد.

    بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، در راســتای تعامــل هــر چــه بیشــتر بیــن صنعــت و دانشــگاه، جمعــی از نخبــگان، مســتعدین 
ــد و ســالن  ــه: ســالن پاالیشــگاه، ســالن تولی ــان اســتان در رشــته شــیمی از بخــش هــای مختلــف شــرکت از جمل ــان شــرکت هــای دانــش بنی و صاحب
آزمایشــگاه بازدیــد نمودنــد. در ایــن بازدیــد تخصصــی ســه ســاعته کــه بــا حضــور مدیــر عامــل و مدیــر فنــی شــرکت انجــام گرفــت، ابتــدا در نشســتی 
ــه توضیحــات الزم در خصــوص پیشــینه شــرکت، بخــش  ــر اســتان و ارائ ــگان و اســتعدادهای برت ــل شــرکت ضمــن اســتقبال از حضــور نخب ــر عام مدی
هــای مختلــف و محصــوالت تولیــدی آن، آمادگــی خــود را در جهــت همــکاری، عقــد قــرارداد و در اختیــار گذاشــتن آزمایشــگاه و تجهیــزات شــرکت بــرای 
مســتعدین دارای ایــده هــای نــو و عملیاتــی در حــوزه فعالیــت شــرکت اعــالم نمودنــد. در ادامــه نخبــگان و مســتعدین اســتان از بخــش هــای مختلــف 

شــرکت بازدیــد نمــوده و مدیــر فنــی و متخصصیــن هــر بخــش ضمــن ارائــه توضیحــات الزم، بــه ســواالت آنــان پاســخ دادنــد. 
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بازدید جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر استان از غارهای کتله خور 
زنجان و علیصدر همدان

    جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر استان در روز جمعه 21 آبان از دو غار عظیم و زیبای کتله خور زنجان و علیصدر همدان بازدید نمودند.
    بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، طبــق برنامه ریــزی هــای صــورت گرفتــه، روز جمعــه 21 آبــان 1395 دو بازدیــد گردشــگری 
درون اســتانی و بــرون اســتانی از دو غــار زیبــا و شــگفت انگیز کتلــه خــور زنجــان و علیصــدر همــدان صــورت گرفــت. در ایــن بازدیــد یــک روزه کــه بــه 
منظــور ارتقــای خودآگاهــی ملــی و حــس دلبســتگی بــه میهــن برگــزار شــد، در ابتــدا، جمعــی از مســتعدین اســتان بــه همــراه راهنمــای گردشــگری از بخش 
هــای مختلــف غــاز زیبــای کتلــه خــور زنجــان از جملــه میــدان شــیر خوابیــده، میــدان بیســتون، میــدان چهل ســتون، ســه راهی کوهــی، میــدان پنج شــیر، 

تــاالر عــروس، تونــل قندیلــی، اتــاق عقــد، پــای فیــل، شــتر باجهــاز، عــروس و دامــاد و ... بازدیــد نمودنــد.
    در ادامــه پــس از صــرف ناهــار در اســتان همــدان، مســتعدین اســتان از غــار زیبــای علیصــدر نیــز بازدیــد نمودنــد. در ایــن بازدیــد، مســتعدین ضمــن 
ــای  ــد از بخش ه ــد. بازدی ــی را مشــاهده نمودن ــاده طبیع ــر خارق الع ــن اث ــای ای ــای گردشــگری، شــگفتی ه ــا توضیحــات راهنم ــی، ب ــکات ایمن ــت ن رعای

مختلــف و دیدنــی غــار علیصــدر بــه مــدت دو ســاعت بــه طــول انجامیــد.

غار کتله خور

    غــار کتلــه خــور کــه در گویــش محلــی، مــردم منطقــه بــه آن کتــل کوتــول مــی گوینــد، غــاری اســت خشــکی - آبــی ، واقــع در اســتان زنجــان و 
در 80 کیلومتــری جنــوب خدابنــده و 173 کیلومتــری شــمال همــدان و 410 کیلومتــری تهــران و 5 کیلومتــری شــهر کوچــک گرمــاب واقــع اســت. ایــن 
غــار از لحــاظ وســعت دومیــن غــار جهــان و از لحــاظ زیبایــی اولیــن غــار جهــان شــناخته شــده اســت کــه گشــت و گــذار و دیــدن پدیــده هــای داخــل 
غــار اعــم از دهلیزهــا و گــذرگاه هــا و وجــود ســتون هــای عظیــم و وجــود اســتالگتیت هــا )چکنــده هــا( اســتالگمیت هــا )چکیــده هــا( بــه رنــگ هــای 
مختلــف و تعــدادی قندیــل هــای توخالــی و نیســانی کــه جــزء کمیــاب تریــن قندیــل هــا بــوده و بــه لحــاظ منحصــر بــه فــرد بــودن جلــوه ویــژه ای بــه 

غــار مــی دهــد.

غار علیصدر

    غــار علیصــدر یکــی از غارهــای تاالبــی ایــران و بزرگ تریــن غــار آبــی جهــان می باشــد. ایــن غــار در ارتفاعــات ســاری قیــه نزدیــک روســتای علی صــدر 
ــچ و  ــچ در پی ــر اســت. محوطــه غــار داالن هــای پی ــا 2100 مت ــاع غــار از ســطح دری ــع شــده  اســت. ارتف شهرســتان کبودراهنــگ در اســتان همــدان واق
دهلیزهــای متعــددی دارد. از مجموعــه رشــته آبهــا، دریاچــه بزرگــی در درون غــار بوجــود آمــده و از ایــن رو نفــوذ بــه ژرفــای غــار تنهــا بــا قایــق میســر 
اســت. آنچــه غــار علی صــدر را از ســایر غارهــای آبــی جهــان متمایــز می کنــد، ســهولت اســتفاده از کانالهــای آبــی درون آن اســت کــه بــه ســبب وســعت 

ــی از درون آنهــا گذشــت.  ــا قایق هــای معمول ــوان در آن طــی مســیر کــرده و ب ــه  راحتــی می ت آن ب
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بازدید جمعی از مستعدین و مخترعین سطح سه استان از بنای رختشویخانه

    بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، بــه منظــور ارتقــای خودآگاهــی ملــی و حــس دلبســتگی بــه میهــن و طبــق برنامه ریــزی 
هــای صــورت گرفتــه، جمعــی از مســتعدین و مخترعیــن ســطح ســه اســتان اســتان در روز ســه شــنبه مــورخ 10 اســفند 1395 از بنــای رختشــویخانه زنجــان 

بازدیــد نمــوده و بــا فلســفه وجــودی آن در اســتان آشــنا شــدند.

رختشویخانه زنجان

    یکــی از نقــاط دیدنــی شــهر زنجــان مــوزه و یــا بنــای رختشــویخانه زنجــان اســت. مجموعــه ی تاریخــی رختشــویخانه در قلــب بافــت تاریخــی شــهر 
ــی  ــط عل ــی توس ــری شمس ــال 1307هج ــده و در س ــاخته ش ــاه س ــدت 15 م ــا در م ــن بن ــد،. ای ــهر می باش ــی ش ــار قدیم ــر حص ــق ب ــه منطب ــان ک زنج
اکبرتوفیقــی، رئیــس بلدیــه ی شــهر خریــداری شــده اســت. مــردم شــهر لبــاس و رخــت خــود را در آن محــل می شســته اند. رختشــویخانه شــبانه روز دایــر 
بــوده و اســتفاده از ایــن محــل بــرای شــهروندان رایــگان بــوده اســت. هــدف از ســاخت ایــن رختشــویخانه تامیــن امنیــت و آســایش زنــان در یــک مــکان 
سرپوشــیده بــوده اســت. فضــای داخلــی بنــا، بــا منظــره ای زیبــا طراحــی و اجــرا شــده اســت. دو ردیــف طــاق و تویــزه بــه طــور متوالــی کــه ســکوهای 
ســنگی آنهــا را از هــم جــدا می ســازند. ایــن فضــا توســط 11 ســتون بــه طــور قرینــه، ســالن را بــه دو قســمت تقســیم نمــوده اســت. آنچــه کــه از ایــن 
ــر ایــن مجموعــه اســت کــه از نظــر رعایــت موازیــن بهداشــتی، امــری الزم و ضــروری  ــز اهمیــت اســت، موضــوع نظــم اجتماعــی حاکــم ب منظــر حائ
می باشــد و بــرای آن تدابیــری اندیشــیده شــده بــود. در حــال  حاضــر ایــن  اثــر تاریخــی  بــه  مــوزه  باســتان  شناســی  و مــردم  شناســی  تبدیــل  شــده  اســت . 

مجموعــه  تاریخــی  رختشــویخانه  در فهرســت  آثــار تاریخــی ایــران  بــه  ثبــت  رســیده  اســت. 
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بازدید جمعی از صاحبان استعداد برتر از عمارت ذوالفقاری )موزه مردان نمکی(

    بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، طبــق برنامه ریــزی هــای صــورت گرفتــه، جمعــی از مســتعدین و مخترعیــن ســطح ســه 
ــۀ توضیحــات  ــا ارائ ــد، ابتــدا شــرکت کنندگان ب ــد. در ایــن بازدی اســتان، در روز ســه شــنبه مــورخ 10 اســفند 1395 از مــوزه مــردان نمکــی بازدیــد نمودن
راهنمــای مــوزه بــا تاریــخ تأســیس مــوزه، اهــداف تشــکیل آن آشــنا شــدند  ســپس بــه بازدیــد از بخــش هــای مختلــف مــوزه مــردم شناســی رخشــویخانه 

پرداختنــد.

عمارت ذوالفقاری )موزه مردان نمکی(
    عمــارت ذوالفقــاری در یکــی از محــالت قدیمــی شــهر زنجــان موســوم بــه محلــۀ »داالن آلتــی« در ضلــع شــمالی ســبزه میــدان و مســجد جامــع قــرار 
دارد. ایــن بنــا ســاختمان مســکونی و اداری حکمــران زنجــان بــوده و از مجموعــه بناهــای اندرونــی و بیرونــی و بخشــهای مختلفــی تشــکیل یافتــه بــود. 

بنــا بــه روایاتــی ایــن خانــه توســط ســردار اســعدالدوله )پــدر محمــود خــان( دراواخــر حکومــت قاجــار بنــا گردیــده اســت.
ــا انتقــال مجموعــه آثــار بدســت آمــده از  در ســال 1379 میــراث فرهنگــی اســتان زنجــان تصمیــم بــه حفاظــت و مرمــت عمــارت ذوالفقــاری گرفــت. ب
معــدن نمــک چهرآبــاد در ســال 1386 مــوزه موقــت مومیایــی هــا در ایــن مــکان بوجــود آمــد و در ســال 1388 اولیــن مــوزه باستانشناســی اســتان زنجــان 

در عمــارت ذوالفقــاری افتتــاح گردیــد. ایــن بنــا در تاریــخ 75/12/25بــه شــماره 1852 در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت.
    در حــال حاضــر ایــن عمــارت تبدیــل بــه مــوزه ســه تــن از مــردان نمکــی شــده  اســت. مــردان نمکــی نامــی اســت کــه بــه شــش مومیایــی کشــف  
شــده در زمســتان ســال 1372 )1993 میــالدی( در معــدن نمــک چهرآبــاد اســتان زنجــان داده شــده  اســت. بعــد از گشــایش ایــن مــوزه ســه جســد از چهــار 
جســد بــرای بازدیــد عمــوم از مــوزه رختشــویخانه زنجــان بــه ایــن مــکان منتقــل شــدند ســر و پــای چــپ یکــی دیگــر از ایــن مــردان در مــوزه ملــی ایــران 

در تهــران قابــل بازدیــد اســت.

»ربانهم اهی رفهنگی  - بازدید از رمازک علمی، تحقیقاتی، صنعتی و رفهنگی« 
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بازدید جمعی از صاحبان استعداد برتر از بازارچه هنرهای سنتی و صنایع 
دستی استان زنجان

ــی از  ــع دســتی اســتان، جمع ــا صنای ــی و آشــنایی ب ــای خودآگاهــی مل ــه منظــور ارتق ــگان اســتان زنجــان، ب ــاد نخب ــط عمومــی بنی ــزارش رواب ــه گ     ب
مســتعدین و مخترعیــن ســطح ســه اســتان روز ســه شــنبه مــورخ 10 اســفند 1395 از بازارچــه دائمــی هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی بازدیــد نمودنــد.  

بازارچه هنرهای سنتی و صنایع دستی استان زنجان

ــه  ــن بازارچ ــمتی از ای ــید. در قس ــرداری رس ــداث و بهره ب ــویخانه« اح ــای »رختش ــار بن ــه ای کن ــان، در محوط ــتی زنج ــه صنایع دس ــه بازارچ     مجموع
صنعتگــران بــه تولیــد انــواع صنایع دســتی از جملــه ملیلــه، حکاکــی روی مــس، ظــروف مســی، چــاروق، چاقــو، چــرم، جاجیــم و مینــاکاری مــی پردازنــد. 
ایــن بازارچــه در کنــار نمایــش صنایع دســتی زنجــان، مکانــی بــرای تولیدکننــدگان و فرصتــی بــرای  آشــنایی نزدیــک بــا هنرهــای ســنتی اســتان زنجــان 

مــی باشــد.

»ربانهم اهی رفهنگی  - بازدید از رمازک علمی، تحقیقاتی، صنعتی و رفهنگی« 



جلسه هماهنگی اردوی جهادی دندانپزشکی در بنیاد نخبگان استان

ــی  ــه هماهنگ ــتان، جلس ــروم اس ــق مح ــه مناط ــانی ب ــت رس ــتای خدم ــتان، در راس ــگان اس ــاد نخب ــی بنی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ     ب
فــرزان عضــو هیئــت  زنجــان، دکتــر آرش  نخبــگان  بنیــاد  رئیــس  آقایــان دکتــر وحیــد رشــتچی  بــا حضــور  اردوی جهــادی 
علمــی دانشــکده دندانپزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان زنجــان، کاظمــی مســئول بســیج ســازندگی اســتان و رمضــان 
شــریفی کارشــناس بنیــاد نخبــگان اســتان در روز چهارشــنبه مــورخ 95/02/29 در محــل بنیــاد نخبــگان اســتان برگــزار گردیــد. 
ــا اردو و ســهم مشــارکت و وظایــف هریــک از  ــط ب ــوارد مرتب ــن جلســه هماهنگــی هــای الزم در خصــوص م ــه ذکــر اســت در ای     الزم ب

ارگانهــا بحــث و تصمیــم گیــری شــد.

اردوی جهادی دندان پزشکی در سه روستای بخش دندی شهرستان ماهنشان

    اردوی جهــادی یــک روزه در راســتای خدمــت رســانی بــه مناطــق محــروم بــا همــکاری مشــترک بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، دانشــکده 
دندانپزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان زنجــان و همچنیــن بســیج دانشــجویی اســتان در روز پنــج شــنبه مــورخ 95/03/6 برگــزار گردیــد.

    بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، در ایــن اردوی جهــادی، نخبــگان و دانشــجویان اســتان، فعالیــت خــود را بــا محوریــت 
خدمــات آموزشــی، بهداشــتی، درمانــی در روســتاهای یوســف آبــاد، قــواق ســفلی و قــواق علیــا برگــزار کردنــد.

    الزم بــه ذکــر اســت در ایــن اردوی جهــادی، 23 نفــر از نخبــگان و دانشــجویان پزشــکی اســتان شــامل 11 خواهــر و 12 بــرادر در حــوزه 
تخصصــی دندانپزشــکی حضــور داشــتند کــه ضمــن ویزیــت رایــگان، آمــوزش هــای الزم را در رابطــه بــا بهداشــت دنــدان و دهــان بــه اهالــی 
روســتاهای ذکــر شــده ارائــه دادنــد. در ایــن اردو همچنیــن بــه افــراد، گواهــی پزشــکی بــرای ادامــه مراحــل درمــان خــود در ســطح شــهر داده 
شــد کــه افــراد بــا ایــن داشــتن گواهــی پزشــکی می تواننــد بــه مراکــز تعییــن شــده در شــهر مراجعــه و  مراحــل درمــان خــود را پیگیــری کننــد.

29
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»ربانهم اهی رفهنگی  -اردواهی جهادی« 
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ویژه نامه اردوی جهادی تخصصی - دندانپزشکی بنیاد نخبگان استان

»ربانهم اهی رفهنگی  -اردواهی جهادی« 



2- برنامه های نظارتی
 

- اجــرای مقــررات آییــن نامــه اعطــای جایزه هــای تحصیلی 
بــه دانشــجویان برتر

- نظارت بر اجرای آیین نامه های ملی

- نظارت بر اجرای برنامه شهاب
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نشست رئیس بنیاد نخبگان استان با معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاههای 
استان، در خصوص جزئیات آیین نامه »جایزه های تحصیلی« 

ــای  ــه 96-95( اعط ــیوه نام ــد )ش ــررات جدی ــرای مق ــگاه ها در اج ــش دانش ــگان و نق ــی نخب ــاد مل ــد بنی ــای جدی ــن فرآینده ــه تبیی     جلس
ــان،  ــگاه زنج ــش دانش ــاون پژوه ــد مع ــر جلیلون ــتان،  دکت ــگان اس ــاد نخب ــس بنی ــتچی رئی ــد رش ــر وحی ــور دکت ــا حض ــی ب ــزه تحصیل جای
ــی  ــر وکیل ــوزش و دکت ــاون آم ــر اســکندری مع ــه، دکت ــوم پای ــی عل ــالت تکمیل ــوزش و پژوهــش دانشــگاه تحصی ــاون آم ــر کاظمــی مع دکت
ــد.  ــزار ش ــتان برگ ــگان اس ــاد نخب ــل بنی ــورخ 1/31/ 95 در مح ــنبه م ــه ش ــان، در روز س ــکی زنج ــوم پزش ــگاه عل ــش دانش ــر پژوه مدی
    بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، دکتــر رشــتچی در ابتــدا، هــدف از برگــزاری ایــن جلســه را، هماهنگــی بــا دانشــگاه های 
ــازی،  ــت، توانمندس ــذب، هدای ــایی، ج ــدف شناس ــا ه ــگان ب ــی نخب ــاد مل ــد: بنی ــار نمودن ــالم و اظه ــاد اع ــررات بنی ــرای مق ــی در اج اصل
ــی و  ــر شناســایی و توانمندســازی اجتماعــات مختلــف نخبگان ــن راســتا ب ــگان در کشــور، تأســیس شــده و در ای بکارگیــری و اثرگــذاری نخب
ــی،  ــزه هــای تحصیل ــه، در خصــوص برگــزاری کارگاههــای آموزشــی اعطــای جای ــد شــده اســت.  در ادام ــر تأکی ــان اســتعدادهای برت صاحب
ــد. ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــگاهی بح ــده دانش ــی برگزی ــت علم ــای هیئ ــتیبانی از اعض ــگاهی و پش ــر دانش ــگان برت ــش آموخت ــتیبانی از دان پش

تحصیلی هب دانشجویان ربرت« 
»ربانهم اهی نظارتی  - ارجای مقررات آیین انهم اعطای جازیه اهی 



- برگــزاری جلســه هماهنگــی معرفــی آییــن نامــه اعطــای جوایــز تحصیلــی بنیــاد ملــی نخبــگان بــا حضــور معاونیــن آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاههای 

دولتــی اســتان  )فروردیــن 95(

- برگــزاری کارگاه آموزشــی »نحــوه اعطــای جوایــز تحصیلــی بنیــاد ملــی نخبــگان بــرای دانشــجویان اســتان« بــا حضــور مدیــر کل دفتــر برنامــه ریــزی 

تواناســازی مســتعدان  بنیــاد ملــی نخبــگان  )اردیبهشــت 95(

- طراحی، چاپ و درج پوستر در وبگاه بنیاد نخبگان استان )خرداد 95(

- اطالع رسانی آغاز ثبت نام جوایز تحصیلی به دانشگاههای دولتی استان )خرداد 95(

- راهنمای تلفنی و حضوری داوطلبان برای تشکیل پرونده و تکمیل آن

- بررسی پرونده های متقاضیان جوایز تحصیلی 96-95 و راستی آزمایی آن )شهریور 95(

- تشکیل جلسه کارگروه ارزیابی جوایز تحصیلی و انتخاب مشموالن )شهریور 95(

- انتخاب نهایی 19 نفر از دانشجویان برگزیده و معرفی آنان به بنیاد ملی نخبگان

34

فرآیند اجرای آیین نامه جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

تحصیلی هب دانشجویان ربرت« 
»ربانهم اهی نظارتی  - ارجای مقررات آیین انهم اعطای جازیه اهی 



- مکاتبــه بــا دانشــگاههای اســتان جهــت تســهیل در اجــرای آییــن نامــه مذکــور و عقــد قــرارداد پژوهــش یــاری، آمــوزش یــاری و یــا فــن یــاری در 

قالــب آییــن نامــه جوایــز تحصیلــی

- بررسی قراردادها و نظارت بر اجرای آن و درخواست پرداخت مبالغ مربوط به هر نوع تسهیالت دانشجویی در قالب جدول ذیل:

تسهیالت
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

تعداد مشموالن 

)نفر(

میزان حمایت 

)ریال(

تعداد مشموالن 

)نفر(

میزان حمایت 

)ریال(

تعداد مشموالن 

)نفر(

میزان حمایت 

)ریال(

0015/000/00000ارتباطات علمی

0034/000/00044/000/000بیمه اشتغال )3 ماه پایانی سال 95(

اعتبار حمایت از پایان نامه ها
003

به ازای 3 نفر

35/000/000
122/500/000

0000120/000/000هدیه ازدواج

هسته پژوهشی
002-7-

00002ودیعه مسکن
 150/000/000

)برای هر نفر(

2راتبه دانشجویی

22/500/000

)برای هر نفر(

0000

007اعتبار پژوهش یاری

ماهانه 

5/000/000

از مورخ 

95/7/1 الی 

95/3/31

11

ماهانه 

10/000/000

از مورخ 

95/7/1 الی 

95/3/31

35

فرآیند اعطای  جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

تحصیلی هب دانشجویان ربرت« 
»ربانهم اهی نظارتی  - ارجای مقررات آیین انهم اعطای جازیه اهی 
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نظارت بر تسهیالت اعطایی معاونت علمی و فناوری به
 مراکز علمی استان

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 

مبلغ )ریال(موضوع حمایتمرکز نخبه پرورردیف

دانشگاه تحصیالت 1
تکمیلی علوم پایه زنجان

حمایت از ایجاد پایگاه تخصصی همکاری با متخصصان و 

دانشمندان برجسته ایرانی غیرمقیم
1/000/000/000

دانشگاه زنجان2

حمایت از فعالیت های مربوط به حمایت از تجاری سازی 

فناوری از طریق اعطای جایزه تجاری سازی فناوری به دانشگاه 

ها و موسسات پژوهشی از طریق شرکت های تابعه متناسب 

با حجم فروش محصوالت تجاری سازی مبتنی بر دانش فنی 

برخواسته از آن ها مطابق با مفاد آیین نامه

172/000/000

سازمان تحقیقات، آموزش 3
و ترویج کشاورزی

حمایت از غنی سازی گونه های گیاهان دارویی در کلکسیون 

استان زنجان
125/000/000

بررسی پرونده در سامانه ثریا و برابر با اصل نمودن مدارک

تعداد )در طول سال(عنوانردیف

150 پروندهبررسی پرونده های متقاضیان تسهیالت دانش آموختگان1

350 پروندهبررسی پرونده های دانشجویان2

100 پروندهبرابر با اصل نمودن مدارک3
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موارد مرتبطموضوع اصلی
تعداد کل

 تماس های تلفنی
تعداد کل

مراجعات حضوری

تسهیالت نظام 
وظیفه

در خصوص نحوه بهره مندی از تسهیالت نظام وظیفه، پیگیری پرونده 

در انتظـار کمیته نظـام وظیفه و اعتراض به نتیجه کمیته نظام وظیفه
164105

سامانه ثریا

 در خصوص نحوه تشکیل، تکمیل پرونده در سامانه ثریا و پیگیری 

رفع مشکالت در روال تشکیل پرونده، برابر اصل کردن مدارک و 

رفع نقص و غیره

388135

تسهیالت دانشجویی
 در خصوص آیین نامه جدید جوایز تحصیلی و پیگیری در خصوص 

نحوه دریافت تسهیالت پیش بینی شده در آن و غیره
578340

اختراعات

نحوه بهره مندی از تسهیالت بنیاد در زمینه اختراعات، پیگیری 

دریافت اعتبار اختصاص یافته در سطح 3، اعتراض به نتیجه 

ارزیابی های انجام شده، پیگیری نتایج جشنواره های برگزاره شده، 

شرکتهاي دانش بنیان و غیره

747108

تسهیالت مسکن، 
هدیه ازدواج

پرسش در خصوص تسهیالت مسکن نخبگان و نحوه دریافت آن، 

پیگیری زمان معرفی به بانک عامل، اعتراض به شرایط بانک در 

زمینه اعطای وام )سود تسهیالت، قیمت ملک، زمان اعطا(، ودیعه 

مسکن، هدیه ازدواج و غیره

4022

37

تبیین آیین نامه های شناسایی و حمایتی بنیاد ملی نخبگان و اقدامات صورت 
گرفته جهت اعطای تسهیالت به مراجعین و یا پاسخگویی به آنان
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موارد مرتبطموضوع اصلی
تعداد کل

 تماس های تلفنی
تعداد کل

مراجعات حضوری

امور مالی

دریافت کارت بانکی واریز وجه جوایز تحصیلی، پیگیری رفع 

مشکالت کارت بانکی دریافت شده )صدور المثنی، رفع انسداد و 

...(، دریافت کارت بیمه مکمل درمان، و غیره

2039

آیین نامه دانش 
آموختگان برتر

در خصوص نحوه استفاده از آیین نامه دانش آموختگان برتر، 

اعتراض به نتایج کمیته دانش آموختگان برتر و غیره
16287

بورس دکترای 
تخصصی )بورس 

شهید احدی(

پرسش در خصوص نحوه اقدام برای پذیرش در دوره دکتری 

تخصصی بدون آزمون، پیگیری عقد قرارداد از سوی بنیاد با 

دانشگاه، پیگیری جهت رفع مشکالت پیش آمده در روال ثبت نام 

در دانشگاه و ...

3012

سایر
پیگیری مشکالت موردی، پرسش در خصوص موارد غیر مرتبط 

با حیطه وظایف و اختیارات بنیاد نخبگان و ...
9868

2227916جمع کل

38

ادامه تبیین آیین نامه های شناسایی و حمایتی بنیاد ملی نخبگان به 
مراجعین و یا پاسخگویی به آنان
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بازدید رئیس بنیاد نخبگان استان از مدارس مجری طرح شهاب

    دکتــر رشــتچی، رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، در روز ســه شــنبه مــورخ 95/02/21 از رونــد اجــرای طــرح شــهاب در مــدارس ناحیــه 
دو زنجــان بازدیــد کــرد.

    بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، در این بازدیــد، از مراحل برگــزاری طرح شــهاب )شناســائی و هدایت اســتعدادهای برتر( در 
پایــه چهــارم مــدارس ابتدائــی ناحیــه دو زنجــان بازدیــد بعمل آمــد و اقدامات انجام شــده در خصــوص اجرای طرح شــهاب در مــدارس، نحوه ثبت 
اطالعــات طــرح شــهاب در ســامانه همــگام و بررســی چــک لیســت هــای تکمیــل شــده مــورد بررســی و ارزیابی قــرار گرفــت. همچنیــن در این 
بازدیــد، مدیــران مــدارس و آمــوزگاران مجــری طــرح، نظرات خود را در راســتای بهبود اجرای طرح در اســتان با  دکتر رشــتچی در میان گذاشــتند.

    الزم به ذکر است این طرح از زمان آغاز فرآیند اجرا، در مدارس مقاطع چهارم و پنجم دبستان شهرستان خرمدره و مقطع چهارم ناحیه دو زنجان، 
اجــرا گردیــده و از ســال تحصیلــی آینــده، نیــز چهار منطقــه ناحیه یک زنجــان، ابهــر، خدابنده و ایجــرود نیز به مجریــان طرح افزوده خواهند شــد.
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تقدیر از مدرسان آموزشی طرح شهاب با حضور رئیس بنیاد نخبگان استان

   همزمــان بــا برگــزاری دوره آموزشــی طــرح شــهاب در دانشــگاه پردیــس شــهید بهشــتی زنجــان، دکتــر وحیــد رشــتچی رئیــس بنیــاد نخبــگان 
اســتان، در روز جمعــه مــورخ 95/02/31، از فرآینــد اجــرای دوره بازدیــد نمــوده و از زحمــات مدرســان طــرح بــا اهــدای لــوح تقدیــر، قدردانــی 

. ند نمود
    بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، پــس از بازدیــد، در نشســت مشــترک  رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان بــا مجریــان طــرح، 
در خصــوص ارائــه نقطــه نظــرات و پیشــنهادات بــه منظــور بهبــود اجــرای طــرح بــا مدرســان دوره آموزشــی و مجریــان بحــث و تبــادل نظــر 

 . شد
    الزم بــه ذکــر اســت طبــق هماهنگــی هــای بعمــل آمــده دوره هــای آموزشــی 16ســاعته در راســتای اجــرای برنامــۀ ملــی شناســایی و هدایت 

اســتعدادهای برتــر )شــهاب( بــرای دانشــجو معلمــان دانشــگاه فرهنگیــان ورودی ســال 1391 برگزار شــد. 
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نظارت بر مراحل اجرای طرح شهاب در مدارس مناطق تحت پوشش در 
شهرستان خرمدره و ناحیه دو زنجان

نظارت بر برگزاری دوره آموزشی طرح شهاب برای دانشجویان دانشگاه 
فرهنگیان )پردیس های شهید بهشتی و الزهراء(
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انعقاد قرارداد اجرای برنامه ملی شهاب بین بنیاد نخبگان و اداره کل
 آموزش و پرورش استان

ــاد  ــس بنی ــی 96-95، توســط رئی ــی شــهاب در ســال تحصیل ــه مل ــرای برنام ــرارداد اج ــتانی طــرح شــهاب، ق ــتاد اس ــن جلســه س     در اولی
ــد. ــتان امضــا گردی ــرورش اس ــوزش و پ ــر کل اداره کل آم ــان و مدی ــتان زنج ــگان اس نخب

    اولیــن جلســه ســتاد اســتانی طــرح شــهاب در ســال تحصیلــی 96-95، بــا حضــور مرتضــی تمجیــدی مدیــر کل اداره آمــوزش و پــرورش 
اســتان، دکتــر وحیــد رشــتچی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان، رؤســای کارگــروه تخصصــی و ســتاد اجرایــی اســتانی طــرح شــهاب، رؤســای 
کارگــروه علمــی - اجرایــی طــرح، دبیــر و اعضــای ســتاد اجرائــی اســتانی طــرح، صاحــب نظــر مســائل آمــوزش و پــرورش و کارشــناس طــرح 
شــهاب بنیــاد نخبــگان اســتان، ســاعت 12 روز یکشــنبه مــورخ 95/07/25 در ســالن غدیــر اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان برگــزار شــد.

    در آغــاز ایــن جلســه، آقــای مرتضــی تمجیــدی مدیــر کل اداره آمــوزش و پــرورش اســتان ضمــن اشــاره بــه نونهــال بــودن طــرح شــهاب در 
کشــور گفــت : بایــد نقــاط قــوت و ضعــف طــرح، شناســایی و مشــکالت و نگرانــی هــای اجــرای آن بــه برنامــه تبدیــل شــده و ضمــن انجــام 
کارشناســی دقیــق در ایــن خصــوص توســط مســئولین مجــری مناطــق، رؤســای مناطــق موضــوع را در جلســات شــورای آمــوزش و پــرورش، 
شــورای معاونیــن و کمیتــه برنامــه ریــزی منطقــه بعنــوان یــک برنامــه ی ویــژه مطــرح و کارگــروه پشــتیبانی و نظــارت بــر اجــرای طــرح را 

فعــال کننــد.
    ســپس دکتررشــتچی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان ضمــن تقدیــر از آمــوزش و پــرورش در اجــرای دو دوره ی قبلــی ایــن طــرح، گفــت: 
در ارزیابــی هــای انجــام شــده توســط بنیــاد ملــی نخبــگان، خوشــبختانه اســتان زنجــان در نیمــه باالیــی جــدول مجریــان طــرح قــرار دارد.

وی افــزود: بــا توجــه بــه گســترش تعــداد مناطــق مجــری در ســال جــاری، و افزایــش حجــم کار، بهبــود جایــگاه اســتان، نیازمنــد جدیــت و 
تــالش هــر چــه بیشــتر مجریــان اســت.

    در ادامــه جلســه، در خصــوص اجــرای ایــن طــرح در اســتان میــان اعضــا تبــادل نظــر شــد و پــس از قرائــت متــن قــرارداد اجــرای برنامــه 
ملــی شــهاب، بــه امضــای طرفیــن رســید.

    الزم بــه ذکــر اســت امســال طــرح ملــی شــهاب در ســطح شــش منطقــه ابهــر، خرمــدره، خدابنــده، ایجــرود و نواحــی یــک و دو زنجــان کــه 
شــامل 576 مدرســه بــا پوشــش حــدود 18 هــزار و 575 نفــر دانــش آمــوز در مقطــع ابتدائــی مــی باشــد، اجــرا مــی گــردد.
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    دکتــر وحیــد رشــتچی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان روز ســه شــنبه 11 آبــان از مراحــل برگــزاری دوره آموزشــی شــهاب در شهرســتان 
ــد نمودند. ایجــرود بازدی

    بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، طبــق هماهنگــی هــای بعمــل آمــاده از ســوی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان، 
دکتــر وحیــد رشــتچی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان بــه همــراه آقــای جمــادی کارشــناس آمــوزش ابتدایــی و آقــای شــریفی کارشــناس شــهاب 
ــرای آمــوزگاران پایــه چهــارم ابتدایــی در شهرســتان ایجــرود  ــاد نخبــگان اســتان از مراحــل برگــزاری دوره آموزشــی طــرح ملــی شــهاب ب بنی

بازدیــد نمــوده و بــا عوامــل اجرایــی و مدرســان بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد.
ــاد نخبــگان اســتان،  ــه ریاســت بنی ــرورش شهرســتان ایجــرود، ضمــن خیرمقــدم ب ــر آمــوزش و پ ــدا آقــای بهرامــی مدی ــد ابت     در ایــن بازدی
گــزارش کاملــی از رونــد اجــرای برنامــه شــهاب ارائــه نمودنــد. در ادامــه رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان بــا ارائــه نــکات الزم، بــر اجــرای مطلبوتــر 

طــرح شــهاب در ایــن شهرســتان تأکیــد کردنــد.
    گفتنــی اســت طــرح شــهاب بــرای اولیــن بــار در شهرســتان ایجــرود بــه منظــور شناســایی و هدایــت اســتعداد هــای برتــر دانــش آمــوزان پایــه 

چهــارم ابتدایــی اجــرا مــی شــود.

بازدید رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان از مراحل برگزاری دوره 
آموزشی شهاب در شهرستان ایجرود

»ربانهم اهی نظارتی  - نظارت رب ارجای ربانهم شهاب« 
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 نشست مشترک معاون برنامه ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان با 
رؤسای مناطق اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

ــر دانــش  ــا هــدف شناســایی و هدایــت اســتعدادهای برت ــا بیــان اینکــه برنامــه ملــی شــهاب ب ــاد ملــی نخبــگان ب     معــاون برنامه ریــزی و نظــارت بنی
ــی شــده اســت. ــوز اجرای ــون دانش آم ــک میلی ــرای ی ــن طــرح امســال ب ــت: ای ــوزی اجــرا می شــود، گف آم

    بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، نشســت هــم اندیشــی دکتــر منتظــر معــاون برنامــه ریــزی و نظــارت بنیــاد ملــی نخبــگان 
بــا رؤســای آمــوزش و پــرورش اســتان در خصــوص طــرح شــهاب، در روز ســه شــنبه مــورخ 95/12/10 در ســالن جلســات باشــگاه فرهنگیــان اســتان برگــزار 
شــد. دکتــر منتظــر در ایــن نشســت بیــان نمودنــد: برنامــه ملــی شــهاب نخســتین برنامــه مشــترک ملــی اســت کــه از هشــت ســال پیــش بــه تصویــب 
بنیــاد ملــی نخبــگان و ســازمان آمــوزش و پــرورش رســیده و از ســه ســال گذشــته وارد فــاز اجرایــی شــده اســت. وی در ادامــه افــزود: ایــن طــرح در ســال 
تحصیلــی 94 - 93 پایــه چهــارم، ســال تحصیلــی 95 -95 پایــه چهــارم و پنجــم ابتدایــی و در ســال جاری نیــز پایه هــای چهــارم، پنجــم و ششــم ابتدایــی 
را زیــر پوشــش خــود قــرار داده و ســال آینــده در همــه نقــاط کشــور اجرایــی خواهــد شــد. در ایــن طــرح هشــت گــروه اســتعدادیابی کالمــی، هنــری، 

فرهنگــی و دینــی، فضایــی، مهارتــی و بدنــی، ریاضــی، علــوم و اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
    معــاون برنامه ریــزی و نظــارت ســازمان ملــی بنیــاد نخبــگان گفــت: ایــن طــرح بــا کمــک معلمــان در مــدارس اجــرا می شــود و دانــش آمــوزان طــی 
ــا در بخش هــای  ــل شــده توســط معلمــان، اطالعــات آنه ــه هــای تکمی ــر اســاس پرســش نام ــاه( رصــد شــده ب ــا بهمن م ــان ت ــار ماهــه )از آب دوره چه

مختلــف ثبــت و بــر اســاس آن بــه تفکیــک، اســتعدادها مــورد ارزیابــی و بررســی قــرار می گیرنــد.
    دکتــر منتظــر بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته 380 هــزار دانــش آمــوز در برنامــه ملــی شــهاب مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد، گفــت: امســال ایــن تعــداد بــه 
حــدود یــک میلیــون نفــر و ســال آینــده تحصیلــی بــه حــدود 2 میلیــون نفــر خواهــد رســید، خاطرنشــان کــرد: طــی 10 ســال آینــده همــه دانش آمــوزان 
کشــور زیــر پوشــش برنامــه ملــی شــهاب قــرار گیرنــد. ایشــان تاکیــد کردنــد: عملکــرد اســتان زنجــان در برنامــه ملــی شــهاب خــوب ارزیابــی شــده اســت.

»ربانهم اهی نظارتی  - نظارت رب ارجای ربانهم شهاب« 
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    بنیــاد ملـّـی نخبــگان بــا هــدف رونــق بخشــیدن بــه فضــای ابتــکار، انگیــزه بخشــیدن بــه جوانــان و شناســایی اختراع هــای برگزیــده و تســهیل در مســیر 
آنهــا بــه منظــور رســیدن بــه محصولــی دانش بنیــان و تکمیــل چرخــۀ نــوآوری و تبدیــل دارایی هــای فکــری بــه ثــروت، جشــنواره های منطقــه ای رویــش را 
در طــول ســال برگــزار می نمایــد. ایــن جشــنواره ها فرصتــی را بــرای ارزیابــی و بررســی ســطح اختراعــات از نظــر نــوآوری و قابلیــت تجاری ســازی فراهــم 
ــگان اســتان  ــاد نخب ــده« و انتخــاب بنی ــد 6 » سیاســت نامۀ برگــزاری رویدادهــای شناســایی اختراع هــای برگزی ــه بن ــن راســتا، باتوجــه ب ــد. در همی می نمای
زنجــان بــه عنــوان میزبــان جشــنوارة منطقــه ای اختراعــات و ابتــکارات پهنــۀ اســتان های آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غربــی، اردبیــل و زنجــان در ســال 
1395 و انتصــاب دکتــر وحیــد رشــتچی رئیــس بنیــاد  نخبــگان اســتان زنجــان بــه عنــوان »رئیــس جشــنوارة منطقــه ای اختراعــات و ابتــکارات رویــش در 
ــا مشــارکت اســتان های  ــی نخبــگان در اردیبهشــت ماه 1395، ایــن جشــنواره ب ــاد مل ــرم برنامه ریــزی و نظــارت بنی ــۀ 2 کشــور« از ســوی معــاون محت پهن

پهنــه شــمالغرب کشــور در روزهــای دهــم و یازدهــم اســفند ماه ســال 1395 در محــل جهــاد دانشــگاهی زنجــان برگــزار گردیــد.
    بــا هماهنگی هــای صــورت گرفتــه بــا جهــاد دانشــگاهی، پــارک علــم و فنــاوری و اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی اســتان، همزمــان و در 
جنــب برگــزاری جشــنواره اختراعــات و ابتــکارات رویــش ســبالن، نمایشــگاه فــن بــازار، بــازار کار ایرانــی و نشســت مدیــران تجاری ســازی جهــاد دانشــگاهی 

کشــور برگــزار گردیــد. 
    در قســمت داوری جشــنواره در مرحلــه اولیــه ثبــت نــام، مجموعــًا 213 طــرح بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال گردیــد و پــس از بررســی و داوری اولیــه، 
138 طــرح بــه مرحلــه داوری حضــوری جشــنواره راه یافتنــد کــه از ایــن تعــداد، 125 طــرح بــه صــورت حضــوری مــورد ارزیابــی داوران قــرار گرفتنــد. 60 
درصــد اختراعــات حاضــر در جشــنواره، از پهنــه شــمالغرب و مابقــی از ســایر نقــاط کشــور بودنــد. از بیــن اختراعــات حاضــر در جشــنواره، ســهم اســتان های 
ــا  ــود. ب ــی11 طــرح، زنجــان 27 طــرح و ســایر اســتان ها 66 طــرح ب ــه ترتیــب اردبیــل 4 طــرح، آذربایجــان شــرقی 30 طــرح، آذربایجــان غرب ــه ب هم پهن
ــه  ــش ســبالن ب ــکارات در ســال 1395، جشــنواره روی ــات و ابت ــزاری جشــنواره های اختراع ــگان در خصــوص برگ ــی نخب ــاد مل ــزی بنی ــه برنامه ری توجــه ب
عنــوان آخریــن جشــنواره در ســال 95، بــا اســتقبال گســترده مخترعیــن همــراه بــود و در طــول جشــنواره اختراعــات حاضــر توســط داوران ملــی و اســتان های 
هــم پهنــه مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد. تعــداد داوران بومــی در داوری حضــوری 15 نفــر در 6 زمینــه علمــی بــود کــه طبــق اظهــارات دبیــر محتــرم کمیتــه 

داوران جشــنواره، حضــور پررنــگ و همچنیــن ســطح بــاالی علمــی داوران بومــی بــه غنــای علمــی جشــنواره افــزوده اســت. 

جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش سبالن
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 ندارد

 
 رشتچیوحیذ جناب آقاي دكتر 

 استان زنجانرئیس محترم بنیاد نخبگان 
 

ذ  ِ ٌث ِ ث ج ٍ ادة، ثبَت ّٕب س٘بست »  6ضوي عرض سالم  ٍٗذاد ٕ ر ٔ ثرگسار ٖ اختراع ًبه ٕ ثرگسٗذُ شٌبسٗب ِ « ّب ِ ث ج ٓ ٍ ثب َت /د 20107/5ًبٔه شوبر
َرّخ  ٘بدً خجگبى   14/11/1304ه طِق استبى ًزجبى ِثهجٌٖ ثر اًتخبة ٌث َآر ٌه ٘سثبى جشٌ َاى ه ٌٔ استبى ٌع جبى ّٕب  ٕا اختراعبتٍ  اثتکبرات ْپ آررثٗب

جبى غرٖث ٖ، آررثٗب ل ،شرق َاى ، 1305ٍ زًجبى در سبل  ارد٘ث ِ ٌع ي حکن ث جت ٗا ِ َه طِق»ث ٓ ٌه َار ٍٗش  ر٘ئس جشٌ ٍ اثتکبرات ر ٕ اختراعبت  در ا
 ٔ ٌْ َر 2پ َٗذ. ٌهصَة ٖه« کش  ش
ٍٗکرد  ّن ٘جبًٖ از اختراعچٌبى کِ هستحضرٗذ ر ٘بد پشت ٍٕر است ٌث ي ٍر ضر َر است، از ٗا َٖل تقبضب هح جبد هحص ُ، ثرٕا ٗا ثرترٗي  ّٕب ثرگسٗذ

ٖ دًاش اختراع ذف تشک٘ل شرکت ٘بى ّب ثبّ  َپب ٌث ً َُ ٕ اًج ٕ اخترا ثرا ي اهر سبز ِ ٗا ًَذ ک ْب اًتخبة ش ٕ کردى ًآ ٍ تجبر ٔ  هستلسم رعٗبت هفبدً ظبمع  ًبه
ٖ اخترا ٖ شٌبسٗب  ّب است. عاجرٗا

  ٕ ّوکبر  ٍ ًٍذ حک٘ن  کل ثر خذا ذ است ثب َت َٗرت ّوکبراى هحترم درا٘ه ٕ هأه َفق ثبش٘ذ.   اجرا ِ ه َّل ٕ هح  ّب
َاُر ِث ظٗبف ر٘ئس جشٌ نٍ  ست ّا طِق پَ٘ ٕ ٌه ْرُ ّب ٍ ث ٕ استحضبر  ٍٗش ثرا ٕ ر ٕ تقذٗن ٖه ا َد. ثردار  ش
 
 

 با تقذیم احترام                     
                      

 
 

 
 
 

 رونوشت: 
 جٌبة آقبٕ دکتر ستبرٕ، رئ٘س هحترم ثٌ٘بد هلّٖ ًخجگبى، ثرإ استحضبر 
  ثرإ استحضبرًخجگبى استبى آررثبٗجبى شرقٖ، رئ٘س هحترم ثٌ٘بد تجرٗسٕ اهبهٖجٌبة آقبٕ دکتر ، 
  استحضبر، ثرإ ًخجگبى استبى آررثبٗجبى غرثٖ، رئ٘س هحترم ثٌ٘بد اه٘راًٖ چْلجٌبة آقبٕ دکتر 
  ثرإ استحضبرًخجگبى استبى اردث٘ل، رئ٘س هحترم ثٌ٘بد شبٗقٖجٌبة آقبٕ دکتر ، 
 استبى زًجبىإ رٍٗش ثرإ استحضبر ٍ ّوکبرٕ ثب ثٌ٘بد ًخجگبى  دث٘ر هحترم ّ٘ئت داٍراى جشٌَارٓ هٌطقِ ،طبّرٕجٌبة آقبٕ دکتر 
 ،ٕ1305ّبٕ سبل ثرإ اطالع ٍ درج در سَاثق جشٌَارُ ت ثر فراٌٗذّب،هعبٍى هحترم دفتر هذٗرٗت ٍ ًظبر جٌبة آقبٕ هٌْذس قٌجر 

 
 

»ربانهم اهی ارجایی  - میزبانی جشنواره منطقه ای رویش اختراعات« 
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برگزاری جلسه هماهنگی جشنواره رویش اختراعات با حضور 
رؤسای بنیاد های استانی شمالغرب کشور در زنجان

    جلســه هماهنگــی جشــنواره رویــش اختراعــات بنیــاد ملــی نخبــگان بــا حضــور آقایــان دکتــر رشــتچی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، 
دکتــر شــایقی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان اردبیــل، دکتــر امامــی تبریــزی رئیــس بنیاد نخبــگان اســتان آذربایجــان شــرقی، دکتر چهــل امیرانی 
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان آذربایجــان غربــی، در روز پنــج شــنبه مــورخ 95/02/9 در  محــل بنیــاد نخبــگان اســتان برگــزار و در خصــوص 
اقدامــات اجرایــی و جزئیــات برگــزاری جشــنواره منطقــه ای اختراعــات و ابتــکارات رویــش )پهنــه شــمالغرب کشــور( بحــث و تبــادل نظــر شــد.
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    بــه منظــور بهره گیــری از ظرفیــت و پتانســیل دســتگاههای اجرایــی اســتان، مذاکــرات متعــددی بــا دســتگاههای اجرایــی اعــم از پــارک علــم و فنــاوری 
دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان، دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان، اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی زنجــان، 
دانشــگاه آزاد اســالمی زنجــان، شــرکت پــارس ســوئیچ زنجــان، جهــاد دانشــگاهی اســتان، شــرکت بــرق منطقــه ای زنجــان، شــرکت توزیــع بــرق زنجــان، 
دانشــگاه زنجــان و اســتانداری زنجــان، پیرامــون همــکاری و تعامــل در برگــزاری جشــنواره اختراعــات و ابتــکارات رویــش ســبالن صــورت گرفــت کــه شــرح 

مســاعدت های نهادهــای اجرایــی در قالــب جــدول ذیــل )جــدول 1( ارائــه گردیــده اســت.

جدول 1. همکاری نهادهای درون استان در برگزاری جشنواره

فعالیت صورت پذیرفتهنام نهادردیف

پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت 1
تکمیلی علوم پایه زنجان

مشـارکت در برگـزاری نمایشـگاه جانبـی جشـنواره بـا عنـوان نمایشـگاه فن بـازار بـه صـورت 
دعـوت از شـرکت های مسـتقر در پـارک علـم و فنـاوری و مراکـز رشـد دانشـگاه های اسـتان

- در اختیار قرار دادن خوابگاه دانشجویی برای تعداد 70 مخترعدانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان2
- پذیرایی از تعداد 70 مخترع در وعده های صبحانه و شام

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 3
زنجان

مشـارکت در برگـزاری نمایشـگاه جانبی جشـنواره با عنوان نمایشـگاه بازار کار بـه صورت دعوت 
از شـرکت های دارای مجوز کارت بازرگانی

در اختیار قرار دادن یک دستگاه میدل باس دانشگاه با راننده و همکار فیلمبردار از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی زنجان4
دانشگاه

در اختیار قرار دادن مهمانسرای دانشگاه جهت اسکان 10 نفر از مخترعینشرکت پارس سوئیچ زنجان5

جهاد دانشگاهی استان6

برگـزاری  سـالن  قبیـل:  از  دانشـگاه  امکانـات  از  ای  مجموعـه  دادن  قـرار  اختیـار  در 
نفـر   200 گنجایـش  بـا  دانشـگاه  تئاتـر  آمفـی  سـالن  رایـگان،  بصـورت  نمایشـگاه 
محـل  تأمیـن  آموزشـی،  کارگاه هـای  برگـزاری  و  افتتاحیـه  مراسـم  برگـزاری  جهـت 
داور(  31( کارگـروه  شـش  اعضـای  شـور  جهـت  داوری  کمیتـه  نیـاز  مـورد  امکانـات  و 

در اختیار قرار دادن مهمانسراشرکت آب و فاضالب استان زنجان7

در اختیار قرار دادن مهمانسراشرکت توزیع برق زنجان8

مشارکت در  نصب بنر جشنواره در سطح شهردانشگاه زنجان9

تأمین 20/000/000 ریالاستانداری زنجان10

دستگاههای همکار در برگزاری جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش سبالن

»ربانهم اهی ارجایی  - میزبانی جشنواره منطقه ای رویش اختراعات« 



50

ــا رؤســای  ــا هــدف برگــزاری مطلــوب جشــنواره اختراعــات و ابتــکارات رویــش ســبالن، مکاتبــات، مذاکــرات و جلســات متعــددی ب     ب
بنیادهــای نخبــگان اســتانی هم پهنــه در خصــوص تعییــن زمــان دقیــق برگــزاری جشــنواره و نــام آن و برنامه ریــزی بــرای اجــرای مطلــوب 
جشــنواره بــا همــکاری ســایر بنیادهــای نخبــگان اســتانی پهنــه انجــام گردیــد کــه شــرح اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه در قالــب 

جــدول 2 ارائــه گردیــده اســت.

جدول 2. همکاری بنیادهای هم پهنه در برگزاری جشنواره
   

فعالیت صورت پذیرفتهنام نهادردیف

بنیاد نخبگان استان اردبیل1
- مکاتبـه، مذاکـره و برگـزاری جلسـه بـا رؤسـای بنیادهای نخبگان اسـتانی 

پهنـه در خصوص:

- تعیین زمان دقیق برگزاری جشنواره
- انتخاب نام جشنواره

- ارسـال پوسترجشـنواره بـه اسـتان های پهنه جهـت توزیع در دانشـگاهها و 
مراکـز مربوطه

- مکاتبه جهت درج لوگوی دانشگاهها در پوستر جشنواره
- راهنمایی مخترعان جهت حضور در روز قبل از آغاز جشنواره در استان زنجان

بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی2

بنیاد نخبگان استان آذربایجان غربی3
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ــزات  ــف( پزشــکی )تجهی ــداد 213 طــرح در حوزه هــای: ال ــی 10 بهمــن(، تع ــی 10 آذر ال ــازه زمان ــام در جشــنواره )ب ــد ثبت ن ــاز فرآین ــا آغ ــان ب     همزم
ــی  ــرل، ه( مهندس ــک و کنت ــدرت، الکترونی ــرق ق ــی، د( ب ــع غذای ــاورزی، صنای ــیمی، ج( کش ــت، گاز و پتروش ــیمی، نف ــی، ب( ش ــوم داروی ــکی(، عل پزش
مکانیــک، و( مهندســی عمــران، بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال گردیــد و پــس از بررســی و داوری اولیــه، 138 طــرح بــه مرحلــه داوری حضــوری جشــنواره 
راه یافتنــد کــه از ایــن تعــداد 125 مختــرع در جشــنواره حضــور یافتنــد. از بیــن اختراعــات حاضــر در جشــنواره، 60 درصــد آن از پهنــه شــمالغرب و مابقــی 
از ســایر نقــاط کشــور بودنــد کــه ســهم اســتان های هم پهنــه بــه ترتیــب اردبیــل بــا 4 طــرح، آذربایجــان شــرقی بــا 30 طــرح، آذربایجــان غربــی بــا 11 

طــرح، زنجــان بــا 27 طــرح و ســایر اســتان ها بــا 66 طــرح در جشــنواره شــرکت نمودنــد.

تعداد اختراعات در مرحلۀ 
غیرحضوری

تعداد اختراعات راه یافته به 
تعداد اختراعات جشنوارهمرحلۀ حضوری

213138
غایبحاضر

12513

                                                                                                                                         استان ها

            نمودار مقایسه ای تعداد اختراعات حاضر در جشنواره به تفکیک استان

آمار شرکت کنندگان راه یافته به مرحلة حضوری جشنواره اختراعات 
و ابتکارات رویش سبالن
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مراسم افتتاحیه جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش سبالن

    طبــق برنامه ریــزی و هماهنگــی صــورت گرفتــه بــا دســتگاههای همــکار، برنامــه افتتاحیــه جشــنواره اختراعــات و ابتــکارات رویــش ســبالن، 
ســاعت 9 صبــح روز سه شــنبه مــورخ 1395/12/10 در محــل ســالن همایــش جهــاد دانشــگاهی واحــد اســتان زنجــان و بــا حضــور آیــت الــه 
ــی فقیــه در زنجــان، مهنــدس درویــش امیــری، اســتاندار محتــرم زنجــان، دکتــر حمیــد طیبــی،  خاتمــی، امــام جمعــه محتــرم و نماینــده ول
رئیــس محتــرم جهــاد دانشــگاهی کشــور، دکتــر غالمعلــی منتظــر، معــاون محتــرم برنامه ریــزی و نظــارت بنیــاد ملــی نخبــگان، دکتــر وحیــد 
رشــتچی، رئیــس محتــرم بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان و رئیــس جشــنواره، دکتــر علــی اصحابــی، معــاون محتــرم ســاماندهی و توانمندســازی 
صنــدوق کارآفرینــی امیــد کشــور، اعضــای محتــرم شــورای علمــی بنیــاد نخبــگان اســتان، رؤســای محتــرم بنیادهــای نخبگانــی اســتان های 
ــدی عباســی،  ــدس مه ــتان، مهن ــد دانشــگاه های اس ــز رش ــرم مراک ــران محت ــرم آموزشــی پژوهشــی و مدی ــن محت ــا و معاونی ــه، رؤس هم پهن
رئیــس محتــرم جهــاد دانشــگاهی اســتان، مهنــدس غالمحســین جمیلــی، رئیــس محتــرم اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی اســتان 
ــر کل  ــه اســتان، مدی ــوم پای ــی عل ــالت تکمیل ــاوری دانشــگاه تحصی ــم و فن ــارک عل ــرم پ ــی شــهیدی، رئیــس محت ــدس مجتب زنجــان، مهن

ــد.  ــران دســتگاه های اجرایــی مرتبــط برگــزار گردی محتــرم مرکــز خدمــات جــذب ســرمایه گذاری اســتان و ســایر مدی
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    در ابتــدای ایــن مراســم پــس از تــالوت آیاتــی چنــد از کالم اهلل مجیــد و پخــش ســرود جمهــوری اســالمی ایــران، مهنــدس عباســی رئیــس 
ــه برگــزاری جشــنواره اختراعــات رویــش  ــان و مدعویــن حاضــر در جشــنواره، ب ــه میهمان جهــاد دانشــگاهی اســتان ضمــن عــرض خیرمقــدم ب
ســبالن همزمــان بــا ســه رخــداد دیگــر اشــاره نمــوده و افــزود: ایــن رخدادهــا در راســتای اســتفاده از امکانــات دســتگاه ها بــا یکدیگــر، بــه طــور 

همزمــان در جهــاد دانشــگاهی زنجــان برگــزار می شــود.

    در ادامــه دکتــر وحیــد رشــتچی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان و دبیــر جشــنواره، پــس از عــرض خیرمقــدم بــه میهمانــان و مدعویــن حاضــر در 
جشــنواره، مطالبــی را در خصــوص اقدامــات صــورت گرفتــه در خصــوص برگــزاری جشــنواره اختراعــات و ابتــکارات رویــش ســبالن بیــان نمودنــد.

ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــه همــت ات ــی ب ــازار کار ایران ــا همــکاری 4 دســتگاه شــامل جشــنواره ب ــه برگــزاری همزمــان 4 رخــداد مهــم ب ســپس ب
کشــاورزی اســتان، فــن بــازار بــا همــکاری پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان، جشــنواره رویــش بــه همــت بنیــاد 
ــای کار و شــرکت های  ــاط افــراد مســتعد جوی ــا هــدف فراهــم نمــودن امــکان ارتب ــران تجاری ســازی جهــاد دانشــگاهی، ب نخبــگان اســتان و نشســت مدی

تجــاری بــا یکدیگــر اشــاره نمودنــد.
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    در ادامــه دکتــر حســین فضلــی معــاون محتــرم آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان، بــه فعالیــت 16 شــرکت دانــش 
بنیــان و 54 واحــد فنــاوری فعــال در دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان اشــاره نمــوده و افزودنــد: تــالش می کنیــم فعالیــت پــارک علــم و 
فنــاوری نیــز در همیــن راســتا ایجــاد شــود. وی در ادامــه افزودنــد: بایــد بــه تعــادل توجــه کــرد؛ چــرا کــه کاربــرد بــدون توجــه بــه علــوم پایــه و بالعکــس 

ــا شــاهد پیشــرفت کشــور باشــیم.  ــم ت ــد این هــا را ترکیــب کنی مشکل ســاز اســت و بای
    ســپس غالمحســین جمیلــی رئیــس محتــرم اتــاق بازرگانــی، صنایــع معــادن و کشــاورزی اســتان زنجــان، از کســب مجبــور تأســیس هفتمیــن صنــدوق 
غیرانتفاعــی حمایــت از ایده هــا و اســتعدادهای خــاص در اســتان بــه همــت و همــکاری اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی اســتان و دانشــگاه علــوم 

پزشــکی خبــر داده و افــزود: افتتــاح ایــن صنــدوق می توانــد در حمایــت از مخترعیــن، تجاری ســازی و تولیــد ثــروت بســیار مؤثــر باشــد.

    در ادامــه مراســم دکتــر حمیــد طیبــی رئیــس محتــرم جهــاد دانشــگاهی کشــور، رســالت اصلــی جهــاد دانشــگاهی را انجــام فعالیت هــای شــاخص علمــی 
فناورانــه و پیگیــری آنهــا تــا تجاری ســازی بیــان نمــوده و اظهــار داشــتند در مجموعــه جهــاد دانشــگاهی ســعی کردیــم تــا تولیــد علــم و تجاری   ســازی آن 
را در کشــور الگوســازی کنیــم. ایشــان در ادامــه افزودنــد: نیــاز اصلــی کشــور، پیشــرفت دانش بنیــان اســت و مولفه هــای آن نیــز اقتــدار اقتصــادی در کنــار 
تحقــق عدالــت و اخــالق اســت کــه مــا در جهــاد دانشــگاهی ســعی کرده ایــم بــه ایــن موضوعــات توجــه داشــته باشــیم. ســپس عــدم برنامه ریــزی جامــع 
ــی و  ــک هم افزای ــه ی ــاز ب ــه پیشــرفتی کشــور نی ــد: در برنام ــف را یکــی از مشــکالت مهــم کشــور دانســته و افزودن ــرای طرح هــای مختل ــدت ب ــد م و بلن
وفــاق ملــی در بیــن نخبــگان کشــور وجــود دارد. ایشــان در خاتمــه ضمــن اشــاره بــه اینکــه برنامه ریــزی دراز مــدت و هماهنگــی بــرای اجــرای برنامه هــا 
ــراز کــرد: جامــع بــودن برنامه هــا یعنــی از همــه نخبــگان جامعــه در جناح هــای گوناگــون اســتفاده شــود و هیــچ دولتــی  در کشــور دچــار ضعــف اســت، اب
در یــک بــازه زمانــی کوتــاه نمی توانــد مشــکالت را حــل کنــد و بایــد برنامــه ای تنظیــم شــود کــه بــا تغییــر دولتهــا آن را زیــر ســئوال نبرنــد و از اجــرای آن 

شــانه خالــی نکننــد.
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    ســپس مهنــدس درویــش امیــری اســتاندارد محتــرم زنجــان، نخبــگان را ســرمایه های اصلــی ایــن نظــام دانســته و افزودنــد: ملــت ایــران و بــه تبــع 
آن مــردم زنجــان، مردمــی بــا اســتعداد، خــالق و دارای ســوابق درخشــان علمــی و پژوهشــی بــوده و نخبــگان و دانشــمندان نــام دار بســیاری پــرورش یافتــه 
اســت و بایــد ایــن مهــم همچنــان در اســتان تقویــت گــردد. ایرانیــان ملــت متمــدن و دارای ســابقه تاریخــی در جهــان بــوده و همــه جهانیــان از آنــان 
انتظــار فعالیــت در عرصــه علــم و پژوهــش را دارنــد کــه بایــد از تــوان علمــی مخترعیــن، نخبــگان و پژوهشــگران بــرای جبــران ایــن عقــب افتادگــی و 

توســعه همــه جانبــه کشــور اســتفاده نماییــم و قــدر ایــن ســرمایه های اصلــی کشــور را بدانیــم.

    در ادامــه، آقــای دکتــر غالمعلــی منتظــر معــاون محتــرم معــاون برنامــه ریــزی و نظــارت بنیــاد ملــی نخبــگان، بــا اشــاره بــه فرمایشــات رهبــر معظــم 
انقــالب، از جملــه وظایــف بنیــاد ملــی نخبــگان را نخبه گزینــی، نخبه شناســی، نخبه پــروری و تــالش بــرای بازنمــودن درهــای اقتصــادی نخبــگان عنــوان 
نمــوده و ســپس هم افزایــی درون اســتانی و بــرون اســتانی را هــدف بنیــاد ملــی نخبــگان از برگــزاری جشــنواره های اختراعــات رویــش بــه صــورت منطقــه 
ای بیــان نمودنــد. ایشــان در خاتمــه ســخنان خــود افزودنــد: در بنیــاد ملــی نخبــگان در یــک فرآینــد یــک ســاله از بیــن 3 هــزار طــرح، یــک هــزار و 500 
طــرح بــه جهــت نداشــتن بــار علمــی و یــا قابلیــت تجاری ســازی، کنــار گذاشــته شــده و از 1500 اختــراع مابقــی بررســی شــده 260 تــا 270 مــورد آن 

تاییــد شــد و اگــر بتوانیــم در بهتریــن حالــت 30 مــورد را بــه مرحلــه ایجــاد شــرکت برســانیم، کار بزرگــی انجــام داده ایــم.
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     در پایــان جنــاب آقــای علــی اصحابــی معــاون ســاماندهی و توانمندســازی صنــدوق کارآفرینــی امیــد، گفــت صنــدوق کارآفرینــی امیــد، تنهــا نهــادی 
ــر اســاس معیارهــای  اســت کــه در بخــش حمایــت از کســب و کارهــای کوچــک ورود پیــدا کــرده اســت. وی در ادامــه افــزود: اســتراتژی  ایــن نهــاد ب
منبع گرایــی و بازار گرایــی اســت، یعنــی از کســب و کارهایــی حمایــت می شــود کــه بــازار فــروش داشــته و تجارتــی نشــده باشــند. ایشــان در پایــان بــه 

ــود. ــاره نم ــاوری اش ــم و فن ــای عل ــان و پارک ه ــرکت های دانش بنی ــد از ش ــی امی ــدوق کارآفرین ــت صن حمای

ــوب از  ــتفاده مطل ــه اس ــاره ب ــن اش ــخنانی ضم ــتان در س ــرم اس ــه محت ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــده ول ــی نماین ــت اهلل خاتم ــپس آی     س
ظرفیت هــای علمــی کشــور اظهــار داشــتند کــه تحقــق ایــن امــر مســتلزم مدیریــت و برنامــه ریــزی صحیــح اســت و بایــد بــه نخبــگان و 
مخترعیــن در جامعــه بهــا داده شــود تــا شــاهد توســعه کشــور در همــه عرصه هــا باشــیم. ایشــان در ادامــه افزودنــد: دنیــا منتظــر رســیدن 
ایــران بــه نقطــه فعلــی رشــد و توســعه علمــی نخواهــد مانــد و ایــن ایرانیــان هســتند کــه بایــد جبــران ایــن عقب ماندگــی و حرکــت در 

مســیر پیشــرفت ســرعت حرکــت خــود را بیشــتر کننــد.
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نام طرحشماره ثبت اختراعنام و نام خانوادگیردیف

فرآیند تغلیظ و تخلیص محلول کلریدی حاوی طال82800نیما صادقي1

کلید هوشمند کولر آبی دارای قابلیت فیوز محافظ جان90962عبدالحمید معلمي خیاوي2

ساخت میکروپمپ بر اساس نیروی الکتروترمال88250رضا حاجي آقایي وفایي3

ابزار جراحی کانوالی قابل انعطاف MV جهت کورتاژ89596مریم واعظي4

علوفه خرد کن تمام اتوماتیک با سیستم برشی شانه ای86472پیمان عبدي پور5

بازیافت قوطی مستعمل آلومینیمی - اکستروژن گرم89421مازیار آزادبه6

طراحي و ساخت دستگاه تولید کننده میکروحباب89894مهدي علي محمدي7

گالید اسکوپ با قابلیت مانیتورینگ91270دامون نوري حصار8

سیستم هوشمند کنترل و هشدار خوردگي و تخریب دیواره 87232محمدرضا پسنده9
نسوز کوره القایی

ماشین خودکار بسته بندي سبزیجات تازه مبتنی بر سیستم 90355محمود سلطانی فیروز10
کنترلی توسعه یافته اسکادا

 

معرفی برگزیدگان جشنواره اختراعات و ابتکارات منطقه ای  رویش سبالن
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نام طرحشماره ثبت اختراعنام و نام خانوادگی

سیستم انتقال صداي مسافر براي تاکسي هاي شهري78283مهدي معزز11

86912محمد پزشکي مدرس12

تخریـب  قابلیـت  بـا  پلیمـری  هـای  آمیـزه  تولیـد 
و  پذیـر  تخریـب  پلیمرهـای  حـاوی  کامـل  پذیـری 
اسـتفاده  جهـت  کننـده  پذیـر  تخریـب  هـای  افزودنـی 
اکسـتروژنی  و  تزریقـی  قطعـات  پلیمـری  هـای  فیلـم  در 

دستگاه همگرایی سنج لیزری90750محمد کمیلیان13

راه اندازی و بهینه سازی روشی برای سنجش میزان بیان87845حمید قائدي14

فروشویی زیستی فلزات پالتین و رنیوم از کاتالیست ها83825مونا معتقد15

تولید کربنات منگنز و کنستانتره کوبالت86140مصطفي رزاقي16

منبع تغذیه چند منظوره با قابلیت تغییر ولتاژ و جریان 86463سید طاهر همتي17
خروجی

فرآیند لیچینگ کاني سولفید روي تحت فشار اتمسفري82858جواد مقدم18

ساخت سازه ژنی ترشحی برای اهداف دارویی88810جواد پرچکاني19

تهیه فرش دستباف نورتاب89603سمانه بلباسي20

اصالح شیمیایي سطح الیاف کربن به منظور بهبود عملکرد آن 90064نجمه ورناصري21
در کامپوزیت های الیاف کربن/ اپوکسی رزین

ساخت آلیاژ نقره-مس-ژرمانیوم مقاوم به سیاه شدن88193بابک خسروي22

خشک کن رفرکتنس ویندو اولترا88688وحید باقبالي23
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نام طرحشماره ثبت اختراعنام و نام خانوادگیردیف

آنالیزور اسپین ذاتي الکترون84973حسین مجلسي24

کاور پلي اتیلني کنسول جهت پرنده زدگي و سنجاب زدگي89810علي مقیمي25

دستگاه اندازه گیری تصویری خزش89525نگین حقیقت26
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     ایــن جشــنواره بــا هــدف انگیــزه بخشــیدن بــه جوانــان و شناســایی اختراعــات برگزیــده و تســهیل در رســیدن بــه محصولــی دانــش بنیــان بــا حضــور 
پررنــگ مخترعــات شــمالغرب کشــور و بــه نســبت تعییــن شــده ســایر اســتان ها برگــزار شــد. بخش هــای ایــن جشــنواره شــامل داوری، تجــاری ســازی، 
داالن هــای تســهیل گر و کارگاه هــای آموزشــی بــود. در ایــن جشــنواره بــا هماهنگی هــای بعمــل آمــده 4 رویــداد شــامل: جشــنواره رویــش، بــازار کار، فــن 
بــازار و گردهمایــی مدیــران تجــاری ســازی توســط بنیــاد نخبــگان اســتان و بــا همــکاری جهــاد دانشــگاهی اســتان، پــارک و علــم و فنــاوری دانشــگاه 
علــوم پایــه و اتــاق بازرگانــی و صنایــع معــادن و کشــاورزی اســتان برنامه ریــزی و برگــزار شــد و نمونــه مثــال زدنــی از هم افزایــی میــان دســتگاهها در 

اســتان را شــاهد بودیــم.
ــرآورده کــردن تمــام اهــداف جشــنواره رویــش در زمینــه داوری اختراعــات، تجاری ســازی اختراعــات، داالن هــای      در ایــن جشــنواره مــا هــم چنیــن ب

ــم. ــد کننــدگان ملــی و اســتانی را شــاهد بودی تســهیل گــر، کارگاه هــای آموزشــی، برنامه هــای فرهنگــی، بازدی

نقاط قوت جشنواره:
- برگزاری 4 رویداد به صورت همزمان

- حمایت هــای نقــدی و غیــر نقــدی ارگان هــای اســتانی در تهیــه امکانــات  مــورد نیــاز جشــنواره از قبیــل: ســالن برگــزاری، ســالن افتتاحیــه، اتاق هــای 
داوران،  اســکان مخترعیــن، تهیــه وعده هــای غذایــی مخترعیــن )شــام و صبحانــه(

- حضور اساتید بومی با درجه علمی باال و انجام بیش از 400 مورد داوری به کمک این داوران

- فرصت های ایجاد شده برای آشنایی مخترعین از حمایت های بنیاد ملی نخبگان

- تأیید 26 طرح بصورت رسمی 

- تایید 6 طرح بصورت غیر رسمی مشروط به ارائه ثبت اختراع

- اخــذ قــول مســاعدت از ســوی آقــای دکتــر علــی اصحابــی، معــاون محتــرم ســاماندهی و توانمند ســازی صنــدوق کارآفرینــی امیــد کشــور جهــت حمایــت 
از برگزیــدگان جشــنواره رویــش ســبالن زنجــان کــه پیگیــری آن پــس از انتشــار نتایــج جشــنواره انجــام خواهــد گردیــد.

- تهیه مکان مناسب برای جشنواره و نمایشگاه )بدون هزینه(

- حضور مهمانان کشوری و استانی از تمام استان های کشور

- حضور پررنگ مخترعان در جشنواره )200 طرح(

- حضور داالن های تسهیل گر از پارک پردیس، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، صندوق کار آفرینی امید کشور و مراکز رشد

- جذب کمک دستگاهها در جشنواره و برگزاری جشنواره بصورت مطلوب با کمترین هزینه 

- تدارک اسکان به همراه غذا برای مخترعین )سه روز(

جمع بندی و نتیجه گیری از برگزاری جشنواره اختراعات
 و ابتکارات رویش سبالن

»ربانهم اهی ارجایی  - میزبانی جشنواره منطقه ای رویش اختراعات« 
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کارگاه  آموزشی معرفی و تبیین آیین نامه اعطای جایزه تحصیلی به 
دانشجویان صاحب استعداد برتر

    در راســتای آگاهی بخشــی هرچه بیشــتر مدیران دانشــگاهی و دانشــجویان مســتعد اســتان، کارگاه آموزشــی معرفی و تبیین » آیین نامه اعطای 
جایــزه تحصیلــی بــه دانشــجویان صاحــب اســتعداد برتــر« توســط دکتــر حســینی مقــدم، مدیــر کل محتــرم دفتــر برنامــه ریــزی و توانمندســازی 
مســتعدان بنیــاد ملــی نخبــگان در تاریــخ 30 اردیبهشــت مــاه ســال جــاری  در محــل ســالن روزبه دانشــگاه علوم پزشــکی زنجــان برگــزار گردید. 
بنیــاد  رئیــس  رشــتچی  دکتــر  آقــای  نشســت،  ایــن  ابتــدای  در  اســتان،  نخبــگان  بنیــاد  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه      
ایــن  برگــزاری  از  هــدف  اســتان،  دانشــجویان  و  دانشــگاهی  مدیــران  بــه  مقــدم  خیــر  ضمــن  زنجــان،  اســتان  نخبــگان 
گردهمایــی را تبییــن فرآیندهــای جدیــد بنیــاد ملــی نخبــگان و نقــش دانشــگاه ها در اجــرای مقــررات جدیــد اعطــای جایــزه 
نمودنــد. اعــالم  بنیــاد  تحصیلــی  جوایــز  از  منــدی  بهــره  جهــت  اســتان  مســتعد  دانشــجویان  بیشــتر  آشــنایی  و  تحصیلــی 

    در ادامــه، جنــاب آقــای دکتــر حســینی مقــدم مدیــر کل محتــرم دفتــر برنامــه ریــزی و توانمنــد ســازی مســتعدان بنیــاد 
ملــی نخبــگان و مــدرس کارگاه، بــه تشــریح و تبییــن آییــن نامــه ی جدیــد جوایــز تحصیلــی بنیــاد ملــی نخبــگان پرداختنــد.

»ربانهم اهی ارجایی  - ربزگاری کارگاه آموزشی مقررات بنیاد« 
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کارگاه آموزشی » توانمندسازی اختراعات سطح سه بنیاد ملی نخبگان« 

    در راستای توانمندسازی مخترعین، کارگاه آموزشی " توانمندسازی اختراعات سطح سه بنیاد ملی نخبگان" توسط بنیاد نخبگان استان زنجان و با همکاری 
جهاد دانشگاهی استان، ساعت 15 روز سه شنبه 10 اسفندماه برگزار شد.

    بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان، در ایــن کارگاه کــه توســط جنــاب آقــای محمدیــان و بــا حضــور مخترعیــن، صاحبــان شــرکت هــای 
دانــش بنیــان، اســتعدادهای برتــر و دانشــجویان در محــل جهــاد دانشــگاهی اســتان برگــزار شــد، شــرکت کننــدگان بــا موضوعــات و مباحــث ذیل آشــنا شــدند:

- هدف از برگزاری جشنواره های  رویش 
- معیارهای شناسایی اختراعات سطح3، 2 و 1

- الزامات مربوط به سطوح مختلف اختراع
- آیین نامه و شیوه نامه مربوط به اختراعات

- تسهیالت اعطایی به اختراعات
- ملزومات موفقیت در کسب و کار

- تهیه و تدوین کسب و کار و نسخه تجاری سازی اختراع )طراحی مدل کسب و کار(

ضمنًا در پایان کارگاه آموزشی به شرکت کنندگان، گواهی شرکت در کارگاه آموزشی از طرف بنیاد نخبگان استان صادر گردید.

»ربانهم اهی ارجایی  - ربزگاری کارگاه آموزشی مقررات بنیاد« 
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کارگاه آموزشــی » فرآیند ثبت اختراع و چگونگی مستندســازی اسناد آن« 

    همزمان با برگزاری جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش سبالن، کارگاه آموزشی »فرآیند ثبت اختراع و چگونگی مستندسازی اسناد آن« توسط بنیاد 
نخبگان استان زنجان و با همکاری جهاد دانشگاهی استان ساعت 13:30 روز سه شنبه 10 اسفندماه برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان، در این کارگاه که با حضور مخترعین، صاحبان شرکت های دانش بنیان، استعدادهای برتر و دانشجویان 
در محل جهاد دانشگاهی استان برگزار شد، موضوعات و مباحث ذیل توسط مدرس کارگاه جناب آقای مهرداد الیاسی )رئیس محترم اداره ثبت اختراعات 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور( تدریس گردید:

تاریخچه مالکیت فکری
تعاریف و مصادیق مالکیت فکری

اهداف و مزایای حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع
زمان مناسب برای اقدام در خصوص ثبت اختراع

رابطه انتشارات با پتنت
آشنایی با موتورهای جستجوی اختراع در سطح ملی و بین المللی

ضمنًا در پایان کارگاه آموزشی به شرکت کنندگان، گواهی شرکت در کارگاه آموزشی از طرف بنیاد نخبگان استان صادر شد.

»ربانهم اهی ارجایی  - ربزگاری کارگاه آموزشی مقررات بنیاد« 



شرکت فعال بنیاد نخبگان استان زنجان در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهش، فناوری و فن بازار استان

ــی آموزشــی پژوهشــی،  ــز علم ــای مراک ــا و پتانســیل ه ــا، ظرفیته ــاوری، نمایشــگاه توانمندیه ــتانی پژوهــش و فن ــه اس ــا هفت ــان ب     همزم
دســتاوردهای پژوهشــی دســتگاههای اجرایــی و شــرکت هــای دانــش بنیــان اســتان بــه مــدت ســه روز از تاریــخ 15 الــی 17 آذرمــاه در محــل 

کارخانــه کبریــت ســابق برگــزار شــد.
    در ایــن نمایشــگاه کــه بــا حضــور دانشــگاههای زنجــان، تحصیــالت تکمیلــی، علــوم پزشــکی، جهــاد دانشــگاهی و مراکــز علمــی اســتان 
برگــزار شــد، بنیــاد نخبــگان اســتان نیــز بــا معرفــی تســهیالت و آییــن نامــه هــای اعطایــی بــه مشــموالن هــر حــوزه و برنامــه هــای فرهنگــی، 
نظارتــی و اجرایــی انجــام شــده و در حــال اجــرا حضــور فعــال داشــت و کارشــناس ایــن بنیــاد بــه ســواالت مراجعیــن و بازدیدکننــدگان پاســخ 

دند. دا
    شــایان ذکــر اســت دو مختــرع و صاحــب شــرکت دانــش بنیــان نیــز در غرفــه بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، اختراعــات و نــوآوری هــای 

خــود را در معــرض بازدیــد عمــوم قــرارداده بودنــد.
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بازدید استاندار زنجان از غرفه بنیاد نخبگان استان در هفدهمین 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

    اســداله درویــش امیــری اســتاندار محتــرم زنجــان و هیئــت همــراه، در هفدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش، فنــاوری و فــن بــازار از غرفــه بنیــاد 
نخبــگان اســتان زنجــان بازدیــد نمودنــد.

    بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، در ایــن بازدیــد کارشــناس بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان در خصــوص 
برتــر،  اســتعدادهای  و  نخبــگان  مخترعیــن،  بــه  یــک  هــر  احــزار  شــرایط  و  نخبــگان  ملــی  بنیــاد  اعطایــی  حمایتهــای  و  تســهیالت 
بنیــاد نخبــگان اســتان در زنجــان  بــه میزبانــی  نیــز برگــزاری جشــنواره اختراعــات رویــش ســبالن  برنامــه هــای فرهنگــی و نظارتــی و 
توضیحاتــی را ارائــه دادنــد و اســتاندار زنجــان در خــالل بازدیــد بــا فعالیتهــا و برنامــه هــای بنیــاد نخبــگان اســتان بیشــتر آشــنا شــدند.

الزم به ذکر است، دو نفر از مخترعین حاضر در غرفه بنیاد نخبگان استان نیز به معرفی اختراعات و نوآوری خود پرداختند.
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حلسه اول:

- زمان برگزاری: روز شنبه مورخ 1395/05/30 از ساعت 11 الی 13
حاضرین:

آقایــان دکتــر وحیــد رشــتچی )رئیــس محتــرم بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان و رئیــس شــورا(، و آقایــان دکتــر خلیــل جمشــیدی، دکتــر علیرضــا بیگلــری، دکتــر 
بابــک کریمــی، دکتــر حســین عظیمــی و  مهنــدس اســحق رزاقــی )اعضــای شــورای علمــی  بنیــاد نخبــگان اســتان(

دستور جلسه:
بحث و تبادل نظر در خصوص:

- تشکیل کارگروه انتخاب مشموالن جوایز تحصیلی 95-96
- برگزاری جشنواره اختراعات و ابتکارات منطقه ای رویش سبالن

- ایجاد بانک اطالعات سرآمدان با توجه به مزیت های نسبی استان
- تشکیل کارگروه های تخصصی

- تشکیل کارگروه انتخاب اختراعات سطح 2 بنیاد ملی نخبگان
- ایجاد انجمن خیرین کارآفرین

جلسه دوم:

- زمان برگزاری: روز شنبه مورخ 1395/10/18 از ساعت 9 الی 11
حاضرین:

ــر  ــری، دکت ــر علیرضــا بیگل ــل جمشــیدی، دکت ــر خلی ــورا(، دکت ــس ش ــتان زنجــان و رئی ــگان اس ــاد نخب ــرم بنی ــس محت ــد رشــتچی )رئی ــر وحی ــان دکت آقای
ــی  ــین فضل ــر حس ــتان(، دکت ــگان اس ــاد نخب ــی بنی ــورای علم ــرم ش ــای محت ــی )اعض ــحق رزاق ــدس اس ــی و مهن ــین عظیم ــر حس ــدی، دکت ــرداد حمی مه
ــو ــان مدع ــتان ( مهم ــد اس ــاد دانشــگاهی واح ــرم جه ــس محت ــی )رئی ــدی عباس ــای مه ــتان( و آق ــه اس ــوم پای ــی عل ــالت تکمیل ــده دانشــگاه تحصی )نماین

دستور جلسه:
بحث و تبادل نظر در خصوص: 

- بررسی و تصویب برنامه های فرهنگی بنیاد نخبگان استان در سال 1396
- برگزاری جشنواره منطقه ای اختراعات رویش سبالن به میزبانی استان زنجان )10 و 11 اسفند ماه 1395(

برگزاری جلسات شورای علمی بنیاد نخبگان استان زنجان در سال 95

تخصصی« 
»ربانهم اهی ارجایی  - شورای علمی و کاررگوههای 



 3-  روابط عمومی و
اطالع رسانی
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نشست خبری رئیس بنیاد نخبگان استان با اصحاب رسانه در خصوص 
برنامه های اجرا شده و در دست اجرا

روابط عمومی
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روابط عمومی
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مکاتبه با صدا و سیما، خبرگزاری ها و روزنامه های استان در 
خصوص برگزاری جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش سبالن

روابط عمومی
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اطالع رسانی برگزاری جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش سبالن 
در سطح استان و منطقه

انجام مکاتبه با:

- استانداری و دستگاههای اجرایی استان و ارسال پوستر جشنواره

 

 

11/10/1331 
2213/12/31 
 داسد

 

 سمه تعالياب
 

 شعبانی  جناب آقای 
 زنجانعمومی استانذاری  مذیرکل محترم روابط

 

 با سالم ٍ احتشام؛

جشنٌَاسُ اختشاعناو ٍ ابترناساو    دس سال اقتصاد هقاٍهتی، اقذام ٍ عول،  هتعال خذاًٍذ اص استعاًت سساًذ با هی استحضاسبِ      

دس  ،بناصاس  فني ٍ بناصاس اناس   بِ ّوشاُ ًوایشگاُ جاى غشبی، اسدبیل ٍ صًجاى، ّای آرسبایجاى ششقی، آرسبای ٍیژُ استاىسٍیش سبالى 

اتنا  باصساناًی، انٌایم، هعنادى ٍ      ا ّورناسی بن تَسط بٌیاد ًخبگاى اسنتاى صًجناى ٍ   اسفٌذ هاُ سال جاسی  11ٍ  10 سٍصّای

   َاّذ اشدیذ.پاسک علن ٍ فٌاٍسی داًشگاُ تحصیالو ترویلی علَم پایِ صًجاى بشاضاس خٍ  اشاٍسصی صًجاى

ٍ بِ بعذ بِ باشذ هَسد بشسسی ٍ اسصیابی قنشاس خَاٌّنذ    1332تاسیخ ثبت آًْا اِ ، اسای ثبت اختشاعد ّای دس ایي جشٌَاسُ طشح

اص ٍ شنًَذ   هنی شنٌاختِ   بٌیناد هلنی ًخبگناى    3اشفت ٍ دس اَسو تأییذ ّش طشح دس ایي جشٌَاسُ، بِ عٌنَاى هختنشع سن      

 .  اشدیذذ ٌخَاّ هٌذ بْشُ آىتسْیالو 

بنا هشاجعنِ    10/11/1331تَاًٌذ تا تناسیخ   ٍ ٍاجذیي ششایط جْت اسب اطالعاو ٍ ششات دس ایي جشٌَاسُ هی عالقوٌذاى     

 ایٌذ.  ًو اقذام ًام بتث ًسبت بِ http://zanjan.bmn.irسساًی بٌیاد ًخبگاى استاى صًجاى بِ آدسس  بِ پایگاُ اطالع

جْت اذٍس دستَس ّشاًَنِ اقنذام هقتضنی     بِ ّوشاُ فایل الرتشًٍیری پَستش جشٌَاسُ،عذد پَستش  3تعذاد بِ پیَست لزا،      

 اشدد.   حضَستاى اسسال هی

 

 توفیق الهی  با آرزوی                                                      
 وحیذ رشتچی                                                      

 رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان                                                       
 
 
 

 
 
 
 

 

 

16/10/1335 
2253/62/35 

 داسد

 

 سمه تعالياب

 

 زاده قاضیجناب آقای 
 زنجان ای منطقه برق شرکت محترم مذیرعامل

 با سالم ٍ احتشام؛

جشنٌَاسُ اختشاعناو ٍ ابترناساو    دس سال اقتصاد هقاٍهتی، اقذام ٍ عول،  هتعال خذاًٍذ اص استعاًت سساًذ با هی استحضاسبِ      

دس  ،بناصاس  فني ٍ بناصاس اناس   بِ ّوشاُ ًوایشگاُ اى غشبی، اسدبیل ٍ صًجاى، ّای آرسبایجاى ششقی، آرسبایج ٍیژُ استاىسٍیش سبالى 

اتنا  باصساناًی، انٌایم، هعنادى ٍ      ا ّورناسی بن تَسط بٌیاد ًخبگاى اسنتاى صًجناى ٍ   اسفٌذ هاُ سال جاسی  11ٍ  10 سٍصّای

   اّذ اشدیذ.پاسک علن ٍ فٌاٍسی داًشگاُ تحصیالو ترویلی علَم پایِ صًجاى بشاضاس خٍَ  اشاٍسصی صًجاى

ٍ بِ بعذ بِ باشذ هَسد بشسسی ٍ اسصیابی قنشاس خَاٌّنذ    1332تاسیخ ثبت آًْا اِ ، اسای ثبت اختشاعد ّای دس ایي جشٌَاسُ طشح

اص ٍ شنًَذ   هنی شنٌاختِ   بٌیناد هلنی ًخبگناى    3اشفت ٍ دس اَسو تأییذ ّش طشح دس ایي جشٌَاسُ، بِ عٌنَاى هختنشع سن      

 .  اشدیذذ ٌخَاّ هٌذ بْشُ آىتسْیالو 

بنا هشاجعنِ    10/11/1335تَاًٌذ تا تناسیخ   ٍ ٍاجذیي ششایط جْت اسب اطالعاو ٍ ششات دس ایي جشٌَاسُ هی عالقوٌذاى     

 ایٌذ.  ًو اقذام ًام بتث ًسبت بِ http://zanjan.bmn.irسساًی بٌیاد ًخبگاى استاى صًجاى بِ آدسس  بِ پایگاُ اطالع

خَاّشوٌذ است دسنتَس فشهایینذ ًسنبت     بِ ّوشاُ فایل الرتشًٍیری پَستش جشٌَاسُ،عذد پَستش  4لزا، ضوي اسسال تعذاد      

 جشٌَاسُ دس سایت آى هشاض اقذام الصم هعوَل اشدد.   پَستشسساًی ٍ دسج  بِ اطالع

 

 توفیق الهی  با آرزوی                                                      
 وحیذ رشتچی                                                      

 رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان                                                       
 

 
 
 
 

 
 

 

 

11/10/1331 
2213/12/31 
 داسد

 

 سمه تعالياب
 

 حمیذنیاجناب آقای 
 زنجان استان صنعتی های شهرک شرکت محترم مذیرعامل

 

 با سالم ٍ احتشام؛

جشنٌَاسُ اختشاعناو ٍ ابترناساو    دس سال اقتصاد هقاٍهتی، اقذام ٍ عول،  هتعال خذاًٍذ اص استعاًت سساًذ با هی استحضاسبِ      

دس  ،بناصاس  فني ٍ بناصاس اناس   بِ ّوشاُ ًوایشگاُ آرسبایجاى غشبی، اسدبیل ٍ صًجاى، ّای آرسبایجاى ششقی،  ٍیژُ استاىسٍیش سبالى 

اتنا  باصساناًی، انٌایم، هعنادى ٍ      ا ّورناسی بن تَسط بٌیاد ًخبگاى اسنتاى صًجناى ٍ   اسفٌذ هاُ سال جاسی  11ٍ  10 سٍصّای

   اضاس خَاّذ اشدیذ.پاسک علن ٍ فٌاٍسی داًشگاُ تحصیالو ترویلی علَم پایِ صًجاى بشٍ  اشاٍسصی صًجاى

ٍ بِ بعذ بِ باشذ هَسد بشسسی ٍ اسصیابی قنشاس خَاٌّنذ    1332تاسیخ ثبت آًْا اِ ، اسای ثبت اختشاعد ّای دس ایي جشٌَاسُ طشح

اص ٍ شنًَذ   هنی شنٌاختِ   بٌیناد هلنی ًخبگناى    3اشفت ٍ دس اَسو تأییذ ّش طشح دس ایي جشٌَاسُ، بِ عٌنَاى هختنشع سن      

 .  اشدیذذ ٌخَاّ هٌذ بْشُ آىتسْیالو 

بنا هشاجعنِ    10/11/1331تَاًٌذ تا تناسیخ   ٍ ٍاجذیي ششایط جْت اسب اطالعاو ٍ ششات دس ایي جشٌَاسُ هی عالقوٌذاى     

 ًوایٌذ.   اقذام ًام بتث ًسبت بِ http://zanjan.bmn.irسساًی بٌیاد ًخبگاى استاى صًجاى بِ آدسس  بِ پایگاُ اطالع

خَاّشوٌذ است دسنتَس فشهایینذ ًسنبت     بِ ّوشاُ فایل الرتشًٍیری پَستش جشٌَاسُ،عذد پَستش  1لزا، ضوي اسسال تعذاد      

 جشٌَاسُ دس سایت آى هشاض اقذام الصم هعوَل اشدد.   پَستشسساًی ٍ دسج  بِ اطالع

 

 با آرزوی توفیق الهی                                                       
 وحیذ رشتچی                                                      

 رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان                                                       
 
 
 

 
 
 
 

 

 

11/10/1331 
2213/12/31 
 داسد

 

 سمه تعالياب
 

 فغفوریجناب آقای 
 زنجاناستان تجارت  و معذن صنعت، سازمان محترم مذیرکل

 

 با سالم ٍ احتشام؛

جشنٌَاسُ اختشاعناو ٍ ابترناساو    دس سال اقتصاد هقاٍهتی، اقذام ٍ عول،  هتعال خذاًٍذ اص استعاًت سساًذ با هی استحضاسبِ      

دس  ،بناصاس  فني ٍ بناصاس اناس   بِ ّوشاُ ًوایشگاُ ی، آرسبایجاى غشبی، اسدبیل ٍ صًجاى، ّای آرسبایجاى ششق ٍیژُ استاىسٍیش سبالى 

اتنا  باصساناًی، انٌایم، هعنادى ٍ      ا ّورناسی بن تَسط بٌیاد ًخبگاى اسنتاى صًجناى ٍ   اسفٌذ هاُ سال جاسی  11ٍ  10 سٍصّای

   بشاضاس خَاّذ اشدیذ. پاسک علن ٍ فٌاٍسی داًشگاُ تحصیالو ترویلی علَم پایِ صًجاىٍ  اشاٍسصی صًجاى

ٍ بِ بعذ بِ باشذ هَسد بشسسی ٍ اسصیابی قنشاس خَاٌّنذ    1332تاسیخ ثبت آًْا اِ ، اسای ثبت اختشاعد ّای دس ایي جشٌَاسُ طشح

اص ٍ شنًَذ   هنی شنٌاختِ   بٌیناد هلنی ًخبگناى    3اشفت ٍ دس اَسو تأییذ ّش طشح دس ایي جشٌَاسُ، بِ عٌنَاى هختنشع سن      

 .  اشدیذذ ٌخَاّ هٌذ بْشُ آىتسْیالو 

بنا هشاجعنِ    10/11/1331تَاًٌذ تا تناسیخ   ٍ ٍاجذیي ششایط جْت اسب اطالعاو ٍ ششات دس ایي جشٌَاسُ هی عالقوٌذاى     

 ًوایٌذ.   اقذام ًام بتث ًسبت بِ http://zanjan.bmn.irسساًی بٌیاد ًخبگاى استاى صًجاى بِ آدسس  بِ پایگاُ اطالع

خَاّشوٌذ است دسنتَس فشهایینذ ًسنبت     بِ ّوشاُ فایل الرتشًٍیری پَستش جشٌَاسُ،عذد پَستش  1لزا، ضوي اسسال تعذاد      

 جشٌَاسُ دس سایت آى هشاض اقذام الصم هعوَل اشدد.   پَستشسساًی ٍ دسج  بِ اطالع

 

 با آرزوی توفیق الهی                                                       
 وحیذ رشتچی                                                      

 رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان                                                       
 
 
 

 
 
 
 

روابط عمومی
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- دانشگاهها و مراکز علمی استان و ارسال پوستر جشنواره

- مرکز رشد فناوری های دارویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه زنجان، پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی 

علوم پایه زنجان و ارسال پوستر جشنواره 

 

 

11/10/1331 
2213/12/31 
 داسد

 

 سمه تعالياب
 

 دکتر جمشیذیجناب آقای 
 رئیس محترم دانشگاه زنجان

 

 با سالم ٍ احتشام؛

جشنٌَاسُ اختشاعناو ٍ ابترناساو    دس سال اقتصاد هقاٍهتی، اقذام ٍ عول،  هتعال خذاًٍذ اص استعاًت سساًذ با هی استحضاسبِ      

دس  ،بناصاس  فني ٍ بناصاس اناس   بِ ّوشاُ ًوایشگاُ دبیل ٍ صًجاى، ّای آرسبایجاى ششقی، آرسبایجاى غشبی، اس ٍیژُ استاىسٍیش سبالى 

اتنا  باصساناًی، انٌایم، هعنادى ٍ      ا ّورناسی بن تَسط بٌیاد ًخبگاى اسنتاى صًجناى ٍ   اسفٌذ هاُ سال جاسی  11ٍ  10 سٍصّای

   پاسک علن ٍ فٌاٍسی داًشگاُ تحصیالو ترویلی علَم پایِ صًجاى بشاضاس خَاّذ اشدیذ.ٍ  اشاٍسصی صًجاى

ٍ بِ بعذ بِ باشذ هَسد بشسسی ٍ اسصیابی قنشاس خَاٌّنذ    1332تاسیخ ثبت آًْا اِ ، اسای ثبت اختشاعد ّای دس ایي جشٌَاسُ طشح

اص ٍ شنًَذ   هنی شنٌاختِ   بٌیناد هلنی ًخبگناى    3اشفت ٍ دس اَسو تأییذ ّش طشح دس ایي جشٌَاسُ، بِ عٌنَاى هختنشع سن      

 .  اشدیذذ ٌخَاّ هٌذ بْشُ آىتسْیالو 

بنا هشاجعنِ    10/11/1331تَاًٌذ تا تناسیخ   ٍ ٍاجذیي ششایط جْت اسب اطالعاو ٍ ششات دس ایي جشٌَاسُ هی عالقوٌذاى     

 ًوایٌذ.   اقذام ًام بتث ًسبت بِ http://zanjan.bmn.irسساًی بٌیاد ًخبگاى استاى صًجاى بِ آدسس  بِ پایگاُ اطالع

خَاّشوٌذ است دستَس فشهاییذ ًسنبت   بِ ّوشاُ فایل الرتشًٍیری پَستش جشٌَاسُ،عذد پَستش  10لزا، ضوي اسسال تعذاد      

 جشٌَاسُ دس سایت آى هشاض اقذام الصم هعوَل اشدد.   پَستشسساًی ٍ دسج  بِ اطالع

 

  با آرزوی توفیق الهی                                                      
 وحیذ رشتچی                                                      

 رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان                                                       
 
 
 

 
 
 
 

 

 

11/10/1331 
2213/12/31 
 داسد

 

 سمه تعالياب
 

 جناب آقای دکتر کریمی

 محترم دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان رئیس

 با سالم ٍ احتشام؛

جشنٌَاسُ اختشاعناو ٍ ابترناساو    دس سال اقتصاد هقاٍهتی، اقذام ٍ عول،  هتعال خذاًٍذ اص استعاًت سساًذ با هی استحضاسبِ      

دس  ،بناصاس  فني ٍ بناصاس اناس   بِ ّوشاُ ًوایشگاُ شقی، آرسبایجاى غشبی، اسدبیل ٍ صًجاى، ّای آرسبایجاى ش ٍیژُ استاىسٍیش سبالى 

اتنا  باصساناًی، انٌایم، هعنادى ٍ      ا ّورناسی بن تَسط بٌیاد ًخبگاى اسنتاى صًجناى ٍ   اسفٌذ هاُ سال جاسی  11ٍ  10 سٍصّای

   اى بشاضاس خَاّذ اشدیذ.پاسک علن ٍ فٌاٍسی داًشگاُ تحصیالو ترویلی علَم پایِ صًجٍ  اشاٍسصی صًجاى

ٍ بِ بعذ بِ باشذ هَسد بشسسی ٍ اسصیابی قنشاس خَاٌّنذ    1332تاسیخ ثبت آًْا اِ ، اسای ثبت اختشاعد ّای دس ایي جشٌَاسُ طشح

اص ٍ شنًَذ   هنی شنٌاختِ   بٌیناد هلنی ًخبگناى    3اشفت ٍ دس اَسو تأییذ ّش طشح دس ایي جشٌَاسُ، بِ عٌنَاى هختنشع سن      

 .  اشدیذذ ٌخَاّ هٌذ بْشُ آىتسْیالو 

بنا هشاجعنِ    10/11/1331تَاًٌذ تا تناسیخ   ٍ ٍاجذیي ششایط جْت اسب اطالعاو ٍ ششات دس ایي جشٌَاسُ هی عالقوٌذاى     

 ًوایٌذ.   اقذام ًام بتث ًسبت بِ http://zanjan.bmn.irسساًی بٌیاد ًخبگاى استاى صًجاى بِ آدسس  بِ پایگاُ اطالع

خَاّشوٌذ است دستَس فشهاییذ ًسنبت   بِ ّوشاُ فایل الرتشًٍیری پَستش جشٌَاسُ،عذد پَستش  10لزا، ضوي اسسال تعذاد      

 جشٌَاسُ دس سایت آى هشاض اقذام الصم هعوَل اشدد.   پَستشسساًی ٍ دسج  بِ اطالع

 

 با آرزوی توفیق الهی                                                       
 وحیذ رشتچی                                                      

 رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان                                                       
 
 
 
 

 

 

11/10/1331 
2213/12/31 
  داسد

 سمه تعالياب
 

 عباسیجناب آقای 
رئیس محترم 

واحذ استان  دانشگاهی جهاد
 زنجان

 

 سالم ٍ احتشام؛
با

 
 هتعال خذاًٍذ اص استعاًت سساًذ با هی استحضاسبِ      

ی، اقذام ٍ عول، 
ل اقتصاد هقاٍهت

دس سا

او ٍ ابترناساو    
شنٌَاسُ اختشاعن

ج

سٍیش سبالى 
 ٍیژُ استاى

ى ششقی، آرسبایج
ّای آرسبایجا

سدبیل ٍ صًجاى، 
اى غشبی، ا

ّوشاُ ًوایشگاُ 
بِ 

دس  ،بناصاس  فني ٍ بناصاس اناس   

 11ٍ  10 سٍصّای
هاُ سال جاسی 

اسفٌذ 

سنتاى صًجناى ٍ   
ط بٌیاد ًخبگاى ا

تَس

 ا ّورناسی بن 
ٌایم، هعنادى ٍ     

  باصساناًی، ان
اتنا

ٍ  اشاٍسصی صًجاى

ًجاى بشاضاس خَ
یلی علَم پایِ ص

ُ تحصیالو ترو
ٍ فٌاٍسی داًشگا

پاسک علن 

   اّذ اشدیذ.

ي جشٌَاسُ طشح
دس ای

د ّای 
سای ثبت اختشاع

ا
اِ ، 

 1332تاسیخ ثبت آًْا 

 قنشاس خَاٌّنذ   
شسسی ٍ اسصیابی

ذ بِ باشذ هَسد ب
ٍ بِ بع

هختنشع سن      
َاسُ، بِ عٌنَاى 

شح دس ایي جشٌ
َسو تأییذ ّش ط

اشفت ٍ دس ا

3 
د هلنی ًخبگناى   

بٌینا
اص ٍ شنًَذ   هنی شنٌاختِ   

 عالقوٌذاى      .  اشدیذذ ٌخَاّ هٌذ بْشُ آىتسْیالو 

ي جشٌَاسُ هی
و ٍ ششات دس ای

ت اسب اطالعا
ذیي ششایط جْ

ٍ ٍاج

 
بنا هشاجعنِ    10/11/1331تَاًٌذ تا تناسیخ  

 بِ پایگاُ اطالع

ى صًجاى بِ آدسس 
یاد ًخبگاى استا

سساًی بٌ

http://zanjan.bmn.ir
 ایٌذ.  ًو اقذام ًام بتث ًسبت بِ 

     
ي اسسال تعذاد 

لزا، ضو
عذد پَستش  10

پَستش جشٌَاسُ،
ایل الرتشًٍیری 

بِ ّوشاُ ف

 

فشهاییذ ًسنبت  
ٌذ است دستَس 

خَاّشو
 پَستشسساًی ٍ دسج  بِ اطالع

م هعوَل اشدد.  
ى هشاض اقذام الص

ٌَاسُ دس سایت آ
جش

 

 

                            
                          

با آرزو
                             ی توفیق الهی 

                          

                             وحیذ رشتچی
                           

رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

11/10/1331 
2213/12/31 
 داسد

 

 سمه تعالياب
 

 رجاییدکتر جناب آقای 
 زنجانواحذ  اسالمی آزاد دانشگاهرئیس محترم 

 

 با سالم ٍ احتشام؛

جشنٌَاسُ اختشاعناو ٍ ابترناساو    دس سال اقتصاد هقاٍهتی، اقذام ٍ عول،  هتعال خذاًٍذ اص استعاًت سساًذ با هی استحضاسبِ      

دس  ،بناصاس  فني ٍ بناصاس اناس   بِ ّوشاُ ًوایشگاُ سبایجاى غشبی، اسدبیل ٍ صًجاى، ّای آرسبایجاى ششقی، آر ٍیژُ استاىسٍیش سبالى 

اتنا  باصساناًی، انٌایم، هعنادى ٍ      ا ّورناسی بن تَسط بٌیاد ًخبگاى اسنتاى صًجناى ٍ   اسفٌذ هاُ سال جاسی  11ٍ  10 سٍصّای

   اس خَاّذ اشدیذ.پاسک علن ٍ فٌاٍسی داًشگاُ تحصیالو ترویلی علَم پایِ صًجاى بشاضٍ  اشاٍسصی صًجاى

ٍ بِ بعذ بِ باشذ هَسد بشسسی ٍ اسصیابی قنشاس خَاٌّنذ    1332تاسیخ ثبت آًْا اِ ، اسای ثبت اختشاعد ّای دس ایي جشٌَاسُ طشح

اص ٍ شنًَذ   هنی شنٌاختِ   بٌیناد هلنی ًخبگناى    3اشفت ٍ دس اَسو تأییذ ّش طشح دس ایي جشٌَاسُ، بِ عٌنَاى هختنشع سن      

 .  اشدیذذ ٌخَاّ هٌذ بْشُ آىتسْیالو 

بنا هشاجعنِ    10/11/1331تَاًٌذ تا تناسیخ   ٍ ٍاجذیي ششایط جْت اسب اطالعاو ٍ ششات دس ایي جشٌَاسُ هی عالقوٌذاى     

 ًوایٌذ.   اقذام ًام بتث ًسبت بِ http://zanjan.bmn.irسساًی بٌیاد ًخبگاى استاى صًجاى بِ آدسس  بِ پایگاُ اطالع

خَاّشوٌذ است دسنتَس فشهایینذ ًسنبت     بِ ّوشاُ فایل الرتشًٍیری پَستش جشٌَاسُ،عذد پَستش  7لزا، ضوي اسسال تعذاد      

 جشٌَاسُ دس سایت آى هشاض اقذام الصم هعوَل اشدد.   پَستشسساًی ٍ دسج  بِ اطالع

 

 با آرزوی توفیق الهی                                                       
 وحیذ رشتچی                                                      

 رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان                                                       
 
 
 

 
 
 
 

 

 

11/10/1331 

2213/12/31 

 داسد

 

 سمه تعالياب

جناب آقای  
 توابیدکتر 

رئیس محترم دانشگاه 
 زنجان واحذ نور پیام

 

با سالم ٍ احتشام؛
 

 هتعال خذاًٍذ اص استعاًت سساًذ با هی استحضاسبِ      

دس سال اقتصاد هقاٍهتی، اقذام ٍ عول، 

جشنٌَاسُ اختشاعناو ٍ ابترناساو    

سٍیش سبالى 
 ٍیژُ استاى

ّای آرسبایجاى ششقی، آرسبا

یجاى غشبی، اسدبیل ٍ صًجاى، 

بِ ّوشاُ ًوایشگاُ 
دس  ،بناصاس  فني ٍ بناصاس اناس   

 11ٍ  10 سٍصّای
اسفٌذ هاُ سال جاسی 

تَسط بٌیاد ًخبگاى اسنتاى صًجناى ٍ   

 ا ّورناسی بن 
اتنا  باصساناًی، انٌایم، هعنادى ٍ     

اشاٍسصی صًجاى
  ٍ

پاسک علن ٍ فٌاٍسی داًشگاُ تحصیالو ترویلی علَم پایِ صًجاى بشاضاس 

   خَاّذ اشدیذ.

دس ایي جشٌَاسُ طشح
د ّای 

اسای ثبت اختشاع
اِ ، 

تاسیخ ثبت آًْا 
1332 

ٍ بِ بعذ بِ باشذ هَسد بشسسی ٍ اسصیابی قنشاس خَاٌّنذ   
اشفت ٍ دس اَسو تأییذ ّش طشح دس ایي جشٌَاسُ، بِ عٌنَاى هختنشع سن      

3 
بٌیناد هلنی ًخبگناى   
اص ٍ شنًَذ   هنی شنٌاختِ   

 .  اشدیذذ ٌخَاّ هٌذ بْشُ آىتسْیالو 

 عالقوٌذاى     

ٍ ٍاجذیي ششایط جْت اسب اطالعاو ٍ ششات دس ایي جشٌَاسُ هی

 
تَاًٌذ تا تناسیخ  

بنا هشاجعنِ    10/11/1331

 بِ پایگاُ اطالع

سساًی بٌیاد ًخبگاى استاى صًجاى بِ آدسس 

http://zanjan.bmn.ir
 ًوایٌذ.   اقذام ًام بتث ًسبت بِ 

     
لزا، ضوي اسسال تعذاد 
عذد پَستش  7

بِ ّوشاُ فایل الرتشًٍیری پَستش جشٌَاسُ،

 

خَاّشوٌذ است دسنتَس فشهایینذ ًسنبت    

سساًی ٍ دسج  بِ اطالع
 پَستش

جشٌَاسُ دس سایت آى هشاض اقذام الصم هعوَل اشدد.  

 

 
                                                      

با آرز
وی توفیق الهی 

 

                                                      

 وحیذ رشتچی

                                                       

رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

11/10/1331 
2213/12/31 
 داسد

 

 سمه تعالياب
 

 بیگلریدکتر جناب آقای 
 زنجان استان درمانی بهذاشتی خذمات و پسشکی علومرئیس محترم دانشگاه 

 

 با سالم ٍ احتشام؛

جشنٌَاسُ اختشاعناو ٍ ابترناساو    دس سال اقتصاد هقاٍهتی، اقذام ٍ عول،  هتعال خذاًٍذ اص استعاًت سساًذ با هی استحضاسبِ      
دس  ،بناصاس  فني ٍ بناصاس اناس   بِ ّوشاُ ًوایشگاُ ّای آرسبایجاى ششقی، آرسبایجاى غشبی، اسدبیل ٍ صًجاى،  ىٍیژُ استاسٍیش سبالى 

اتنا  باصساناًی، انٌایم، هعنادى ٍ      ا ّورناسی بن تَسط بٌیاد ًخبگاى اسنتاى صًجناى ٍ   اسفٌذ هاُ سال جاسی  11ٍ  10 سٍصّای
   یلی علَم پایِ صًجاى بشاضاس خَاّذ اشدیذ.پاسک علن ٍ فٌاٍسی داًشگاُ تحصیالو تروٍ  اشاٍسصی صًجاى

ٍ بِ بعذ بِ باشذ هَسد بشسسی ٍ اسصیابی قنشاس خَاٌّنذ    1332تاسیخ ثبت آًْا اِ ، اسای ثبت اختشاعد ّای دس ایي جشٌَاسُ طشح

اص ٍ شنًَذ   هنی شنٌاختِ   بٌیناد هلنی ًخبگناى    3اشفت ٍ دس اَسو تأییذ ّش طشح دس ایي جشٌَاسُ، بِ عٌنَاى هختنشع سن      
 .  اشدیذذ ٌخَاّ هٌذ بْشُ آىتسْیالو 

بنا هشاجعنِ    10/11/1331تَاًٌذ تا تناسیخ   ٍ ٍاجذیي ششایط جْت اسب اطالعاو ٍ ششات دس ایي جشٌَاسُ هی عالقوٌذاى     
 ًوایٌذ.   اقذام ًام بتث ًسبت بِ http://zanjan.bmn.irسساًی بٌیاد ًخبگاى استاى صًجاى بِ آدسس  بِ پایگاُ اطالع

خَاّشوٌذ است دستَس فشهاییذ ًسنبت   بِ ّوشاُ فایل الرتشًٍیری پَستش جشٌَاسُ،عذد پَستش  10لزا، ضوي اسسال تعذاد      
 جشٌَاسُ دس سایت آى هشاض اقذام الصم هعوَل اشدد.   پَستشسساًی ٍ دسج  بِ اطالع

 

 با آرزوی توفیق الهی                                                       
 وحیذ رشتچی                                                      

  رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان                                                       
 
 

 
 
 
 

 

 

11/10/1331 
2213/12/31 
  داسد

 سمه تعالياب
 

 صبادکتر جناب آقای 
زنجان دانشگاه فناور واحذهای رشذ مرکس محترم رئیس

 سالم ٍ احتشام؛ 
با

 
 هتعال خذاًٍذ اص استعاًت سساًذ با هی استحضاسبِ      

، اقذام ٍ عول، 
قتصاد هقاٍهتی

دس سال ا

و ٍ ابترناساو    
شنٌَاسُ اختشاعنا

ج

سٍیش سبالى 
 ٍیژُ استاى

سبایجاى ششقی،
ّای آر

 
دبیل ٍ صًجاى، 

ایجاى غشبی، اس
آرسب

ّوشاُ ًوایشگاُ 
بِ 

دس  ،بناصاس  فني ٍ بناصاس اناس   

 11ٍ  10 سٍصّای
هاُ سال جاسی 

اسفٌذ 

نتاى صًجناى ٍ   
ٌیاد ًخبگاى اس

تَسط ب

 ا ّورناسی بن 
ٌایم، هعنادى ٍ     

  باصساناًی، ان
اتنا

شاٍسصی صًجاى
ا

  ٍ

َم پایِ صًجاى ب
الو ترویلی عل

 داًشگاُ تحصی
ک علن ٍ فٌاٍسی

پاس

س خَاّذ اشدیذ.
شاضا

   

 جشٌَاسُ طشح
دس ایي

د ّای 
ای ثبت اختشاع

اس
اِ ، 

 1332تاسیخ ثبت آًْا 

 قنشاس خَاٌّنذ   
شسسی ٍ اسصیابی

 بِ باشذ هَسد ب
ٍ بِ بعذ

هختنشع سن      
َاسُ، بِ عٌنَاى 

شح دس ایي جشٌ
سو تأییذ ّش ط

اشفت ٍ دس اَ

3 
 هلنی ًخبگناى   

بٌیناد
اص ٍ شنًَذ   هنی شنٌاختِ   

 عالقوٌذاى      .  اشدیذذ ٌخَاّ هٌذ بْشُ آىتسْیالو 

ي جشٌَاسُ هی
و ٍ ششات دس ای

ت اسب اطالعا
ذیي ششایط جْ

ٍ ٍاج

 
َاًٌذ تا تناسیخ  

ت
بنا هشاجعنِ    10/11/1331

 بِ پایگاُ اطالع

ى صًجاى بِ آدسس 
اد ًخبگاى استا

سساًی بٌی

http://zanjan.bmn.ir
 ًوایٌذ.   اقذام ًام بتث ًسبت بِ 

     
ي اسسال تعذاد 

لزا، ضو
 جشٌَاسُ،عذد پَستش  3

نبت بنِ اطنالع     
تَس فشهایینذ ًس

شوٌذ است دسن
خَاّ

 پَسنتش سسناًی ٍ دس    
 هعوَل اشدد.  

هشاض اقذام الصم
ُ دس سایت آى 

جشٌَاس

  

                           
                           

با آرزوی توفیق الهی 
           

                           
                 

                            وحیذ رشتچی
                           

 

رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

11/10/
 داسد 2213/12/31 1331

 
اب

سمه تعالي
 

 

جناب آقای 

دکتر 
حمیذی
 

 رئیس
 رشذ مرکس محترم

فناوری
 های

دارویی
 

 علوم دانشگاه
پسشکی
 

 زنجان

حتشام؛
الم ٍ ا

با س

بِ       
تحضاس

اس
 هی 

ساًذ با
س

 
ستعاًت

ا
 اص 

 هتعال خذاًٍذ

عول، 
ذام ٍ 

هتی، اق
د هقاٍ

ل اقتصا
دس سا

ناساو    
 ٍ ابتر

شاعناو
سُ اخت

جشنٌَا

سبالى 
سٍیش 

 استاى
ٍیژُ

ّا 

ًجاى، 
یل ٍ ص

ی، اسدب
اى غشب

رسبایج
شقی، آ

جاى ش
ی آرسبای

یشگاُ 
شاُ ًوا

بِ ّو

س اناس   
بناصا

دس  ،بناصاس  فني ٍ 

ٍصّای
س

 10  ٍ11 

جاسی 
ُ سال 

فٌذ ها
اس

ناى ٍ   
ى صًج

ى اسنتا
 ًخبگا

ط بٌیاد
تَس

بن 
رناسی 

ا ّو
 

ادى ٍ     
م، هعن

 انٌای
اناًی،

  باصس
اتنا

 صًجاى
اٍسصی

اش

  ٍ

ویلی 
الو تر

 تحصی
اًشگاُ

ٍسی د
ن ٍ فٌا

سک عل
پا

اشدیذ.
خَاّذ 

شاضاس 
ًجاى ب

 پایِ ص
علَم

   

ُ طشح
جشٌَاس

س ایي 
د

د ّای 

اختشاع
ی ثبت 

اسا

اِ ، 

ت آًْا 
سیخ ثب

تا

1332 

اٌّنذ   
شاس خَ

ابی قن
 ٍ اسصی

شسسی
 هَسد ب

ِ باشذ
ِ بعذ ب

ٍ ب

سن      
ختنشع 

نَاى ه
، بِ عٌ

شٌَاسُ
 ایي ج

شح دس
ذ ّش ط

و تأیی
س اَس

ت ٍ د
اشف

3 

خبگناى   
هلنی ً

بٌیناد 

 
ٌاختِ  

شن
 هنی 

اص ٍ شنًَذ  

ْیالو 
تس

ذ ٌخَاّ هٌذ بْشُ آى
 .  اشدیذ

     
وٌذاى

عالق
 

اسُ هی
 جشٌَ

دس ایي
ششات 

عاو ٍ 
ب اطال

ت اس
ط جْ

ي ششای
 ٍاجذی

ٍ

 

ناسیخ  
ٌذ تا ت

تَاً

10/11/
1331 

جعنِ   
بنا هشا

 اطالع
 پایگاُ

بِ
 

آدسس 
اى بِ 

ى صًج
ى استا

 ًخبگا
ی بٌیاد

سساً

http://zanjan.bmn.ir

 
بت بِ

ًس
 اقذام ًام بتث 

وایٌذ.  
ً

 

     

 تعذاد 
 اسسال

 ضوي
لزا،

3 
َستش 

عذد پ

شٌَاسُ،
ج

 

طنالع     
ت بنِ ا

ذ ًسنب
فشهایین

سنتَس 
ست د

شوٌذ ا
خَاّ

 
ٍ دس   

سناًی 
س

َسنتش 
پ

 

اشدد.  
عوَل 

 الصم ه
ض اقذام

ى هشا
سایت آ

سُ دس 
جشٌَا

 

 

           
           

           
           

          

با آرزوی 

توفیق الهی 
 

           
           

           
           

          

وحیذ رشتچی
 

           
           

           
           

           

س بنیاد نخبگان استان زنجان
رئی

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

11/10/1331 

2213/12/31 

 داسد

 

 سمه تعالياب

جناب آقای  
 شهیذی

 زنجاى پایه علوم تکویلی تحصیالت دانشگاه فناوری و علن پارک هحترم رئیس

با سالم ٍ احتشام؛
 

بِ      
 هتعال خذاًٍذ اص استعاًت سساًذ با هی استحضاس

دس سال اقتصاد هقاٍهتی، اقذام ٍ عول، 

جشنٌَاسُ اختشاعناو ٍ ابترناساو    

سٍیش سبالى 
ّا ٍیژُ استاى

ی آرسبایجاى ششقی، آرسبایجاى غشبی، اسدبیل ٍ صًجاى، 

بِ ّوشاُ ًوایشگاُ 

بناصاس اناس   
دس  ،بناصاس  فني ٍ 

 11ٍ  10 سٍصّای
اسفٌذ هاُ سال جاسی 

تَسط بٌیاد ًخبگاى اسنتاى صًجناى ٍ   

بن 
ا ّورناسی 
 

اتنا  باصساناًی، انٌایم، هعنادى ٍ     

اشاٍسصی صًجاى
  ٍ

پاسک علن ٍ فٌاٍسی داًشگاُ تحصیالو ترویلی 

علَم پایِ صًجاى بشاضاس خَاّذ اشدیذ.

   

دس ایي جشٌَاسُ طشح
د ّای 

اسای ثبت اختشاع
اِ ، 

تاسیخ ثبت آًْا 
1332 

ٍ بِ بعذ بِ باشذ هَسد بشسسی ٍ اسصیابی قنشاس خَاٌّنذ   
اشفت ٍ دس اَسو تأییذ ّش طشح دس ایي جشٌَاسُ، بِ عٌنَاى هختنشع سن      

3 
بٌیناد هلنی ًخبگناى   
شنٌاختِ   

اص ٍ شنًَذ   هنی 

تسْیالو 
 .  اشدیذذ ٌخَاّ هٌذ بْشُ آى

     
 عالقوٌذاى

ٍ ٍاجذیي ششایط جْت اسب اطالعاو ٍ ششات دس ایي جشٌَاسُ هی

 
تَاًٌذ تا تناسیخ  

10/11/1331 
بنا هشاجعنِ   

بِ پایگاُ اطالع
 

سساًی بٌیاد ًخبگاى استاى صًجاى بِ آدسس 

http://zanjan.bmn.ir

 ًوایٌذ.   اقذام ًام بتث ًسبت بِ 

     

لزا، ضوي اسسال تعذاد 

10 
عذد پَستش 

 جشٌَاسُ،

خَاّشوٌذ است دستَس فشهاییذ ًسنبت بنِ اطنالع   

 
سسناًی ٍ دس   

 پَسنتش 

جشٌَاسُ دس سایت آى هشاض اقذام الصم هعوَل اشدد.  

 

 

                                                      

 با آرزوی
توفیق الهی 

 

                                                      

وحیذ رشتچی
 

                                                       

رئیس بنیاد نخبگاى استاى زنجاى

 

 
 

 
 

 
 

 

روابط عمومی
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- شرکت ها و کارخانجات سطح استان و ارسال پوستر جشنواره

- بنیادهای نخبگان استانی و ارسال پوستر جشنواره

    

 

16/10/1335 
2253/62/35 
 داسد

 

 سمه تعالياب
 

 پور دکتر فتحیجناب آقای 
 ایران ترانسفوشرکت محترم  مذیرعامل

 

 با سالم ٍ احتشام؛

جشنٌَاسُ اختشاعناو ٍ ابترناساو    دس سال اقتصاد هقاٍهتی، اقذام ٍ عول،  هتعال خذاًٍذ اص استعاًت سساًذ با هی استحضاسبِ      

دس  ،بناصاس  فني ٍ بناصاس اناس   بِ ّوشاُ ًوایشگاُ اى غشبی، اسدبیل ٍ صًجاى، ّای آرسبایجاى ششقی، آرسبایج ٍیژُ استاىسٍیش سبالى 

اتنا  باصساناًی، انٌایم، هعنادى ٍ      ا ّورناسی بن تَسط بٌیاد ًخبگاى اسنتاى صًجناى ٍ   اسفٌذ هاُ سال جاسی  11ٍ  10 سٍصّای

   اّذ اشدیذ.پاسک علن ٍ فٌاٍسی داًشگاُ تحصیالو ترویلی علَم پایِ صًجاى بشاضاس خٍَ  اشاٍسصی صًجاى

ٍ بِ بعذ بِ باشذ هَسد بشسسی ٍ اسصیابی قنشاس خَاٌّنذ    1332تاسیخ ثبت آًْا اِ ، اسای ثبت اختشاعد ّای دس ایي جشٌَاسُ طشح

اص ٍ شنًَذ   هنی شنٌاختِ   بٌیناد هلنی ًخبگناى    3اشفت ٍ دس اَسو تأییذ ّش طشح دس ایي جشٌَاسُ، بِ عٌنَاى هختنشع سن      

 .  اشدیذذ ٌخَاّ هٌذ بْشُ آىتسْیالو 

بنا هشاجعنِ    10/11/1335تَاًٌذ تا تناسیخ   ٍ ٍاجذیي ششایط جْت اسب اطالعاو ٍ ششات دس ایي جشٌَاسُ هی عالقوٌذاى     

 ایٌذ.  ًو اقذام ًام بتث ًسبت بِ http://zanjan.bmn.irسساًی بٌیاد ًخبگاى استاى صًجاى بِ آدسس  بِ پایگاُ اطالع

 پَسنتش سسناًی ٍ دس    خَاّشوٌذ است دسنتَس فشهایینذ ًسنبت بنِ اطنالع      جشٌَاسُ،عذد پَستش  4لزا، ضوي اسسال تعذاد      

 جشٌَاسُ دس سایت آى هشاض اقذام الصم هعوَل اشدد.  

 

 با آرزوی توفیق الهی                                                       
 وحیذ رشتچی                                                      

 رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان                                                       
 
 
 

 
 
 
 

 

 

16/10/1335 
2253/62/35 
 داسد

 

 سمه تعالياب
 

 مهنذس مرادلوجناب آقای 
 سازان روی زنجان خالصشرکت محترم  مذیرعامل

 

 با سالم ٍ احتشام؛

جشنٌَاسُ اختشاعناو ٍ ابترناساو    دس سال اقتصاد هقاٍهتی، اقذام ٍ عول،  هتعال خذاًٍذ اص استعاًت سساًذ با هی استحضاسبِ      

دس  ،بناصاس  فني ٍ بناصاس اناس   بِ ّوشاُ ًوایشگاُ رسبایجاى غشبی، اسدبیل ٍ صًجاى، ّای آرسبایجاى ششقی، آ ٍیژُ استاىسٍیش سبالى 

اتنا  باصساناًی، انٌایم، هعنادى ٍ      ا ّورناسی بن تَسط بٌیاد ًخبگاى اسنتاى صًجناى ٍ   اسفٌذ هاُ سال جاسی  11ٍ  10 سٍصّای

   ضاس خَاّذ اشدیذ.پاسک علن ٍ فٌاٍسی داًشگاُ تحصیالو ترویلی علَم پایِ صًجاى بشاٍ  اشاٍسصی صًجاى

ٍ بِ بعذ بِ باشذ هَسد بشسسی ٍ اسصیابی قنشاس خَاٌّنذ    1332تاسیخ ثبت آًْا اِ ، اسای ثبت اختشاعد ّای دس ایي جشٌَاسُ طشح

اص ٍ شنًَذ   هنی شنٌاختِ   بٌیناد هلنی ًخبگناى    3اشفت ٍ دس اَسو تأییذ ّش طشح دس ایي جشٌَاسُ، بِ عٌنَاى هختنشع سن      

 .  اشدیذذ ٌخَاّ هٌذ بْشُ آىتسْیالو 

بنا هشاجعنِ    10/11/1335تَاًٌذ تا تناسیخ   ٍ ٍاجذیي ششایط جْت اسب اطالعاو ٍ ششات دس ایي جشٌَاسُ هی عالقوٌذاى     

 ًوایٌذ.   اقذام ًام بتث ًسبت بِ http://zanjan.bmn.irسساًی بٌیاد ًخبگاى استاى صًجاى بِ آدسس  بِ پایگاُ اطالع

 پَسنتش سسناًی ٍ دس    خَاّشوٌذ است دسنتَس فشهایینذ ًسنبت بنِ اطنالع      جشٌَاسُ،عذد پَستش  4لزا، ضوي اسسال تعذاد      

 جشٌَاسُ دس سایت آى هشاض اقذام الصم هعوَل اشدد.  

 

 با آرزوی توفیق الهی                                                       
 وحیذ رشتچی                                                      

 رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان                                                       
 
 
 

 
 
 
 

 

 

16/10/
1335

 

2253/62/
35 

 داسد

 

اب
سمه تعالي
 

 
جناب آقای 

 ولی
اله بیات
 

مذیرعامل
 

محترم 

شرکت پارس
 سوئیچ 

 

با سالم ٍ احتشام؛

 

بِ      
استحضاس
 هی 

سساًذ با
 

استعاًت
 اص 

 هتعال خذاًٍذ

دس سال اقتصاد هقاٍهتی، اقذام ٍ عول، 

جشنٌَاسُ اختشاعناو ٍ ابترناساو    

سٍیش سبالى 

ٍیژُ استاى
 

ّای آرسبایجاى ششقی، آرسبایجاى غ

شبی، اسدبیل ٍ صًجاى، 

بِ ّوشاُ ًوایشگاُ 

بناصاس اناس   
 فني ٍ 

دس  ،بناصاس 

سٍصّای
 10  ٍ

11 

اسفٌذ هاُ سال جاسی 

تَسط بٌیاد ًخبگاى اسنتاى صًجناى ٍ   

بن 
ا ّورناسی 
 

اتنا  باصساناًی، انٌایم، هعنادى ٍ     

اشاٍسصی صًجاى

  ٍ

پاسک علن ٍ فٌاٍسی داًشگاُ تحصیالو ترویلی علَم پایِ صًجاى بشاضاس خَاّذ 

   اشدیذ.

دس ایي جشٌَاسُ طشح

د ّای 

اسای ثبت اختشاع

اِ ، 

تاسیخ ثبت آًْا 

1332 

ٍ بِ بعذ بِ باشذ هَسد بشسسی ٍ اسصیابی قنشاس خَاٌّنذ   
اشفت ٍ دس اَسو تأییذ ّش طشح دس ایي جشٌَاسُ، بِ عٌنَاى هختنشع سن      

3 

بٌیناد هلنی ًخبگناى   

 
شنٌاختِ  

 هنی 
شنًَذ  
اص ٍ 

تسْیالو 
 آى

ذ ٌخَاّ هٌذ بْشُ
 .  اشدیذ

     
عالقوٌذاى
 

ٍ ٍاجذیي ششایط جْت اسب اطالعاو ٍ ششات دس ایي جشٌَاسُ هی

 
تَاًٌذ تا تناسیخ  

10/11/
1335 

بنا هشاجعنِ   

بِ پایگاُ اطالع
 

سساًی بٌیاد ًخبگاى استاى صًجاى بِ آدسس 

http://zanjan.bmn.ir

 
ًسبت بِ
 ًام بتث 

 اقذام
ًوایٌذ.
   

     

لزا، ضوي اسسال تعذاد 

4 
عذد پَستش 

جشٌَاسُ،
 

خَاّشوٌذ است دسنتَس فشهایینذ ًسنبت بنِ اطنالع     

 
سسناًی ٍ دس   

پَسنتش 
 

جشٌَاسُ دس سایت آى هشاض اقذام الصم هعوَل اشدد.  

 

 

                                                      

با آرزوی توفیق الهی 

 

                       

                               

وحیذ رشتچی
 

                                                       

رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 داسد 2253/62/35 16/10/1335

 
اب

سمه تعالي
 

 

 

مذیرعامل
 

محترم 
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با س
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ا
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 10  ٍ11 
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ُ سال 
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ط بٌیاد
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بن 
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ا ّو
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م، هعن

، انٌای
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نا  باص
ات

 صًجاى
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ا
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اشدیذ.
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م پایِ 
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شگاُ ت
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دس ای

ُ طشح
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د ّای 

اختشاع
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اِ ، 
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اسیخ ثب

ت

1332 

َاٌّنذ   
نشاس خ

صیابی ق
ی ٍ اس

د بشسس
شذ هَس

ذ بِ با
ٍ بِ بع

سن      
ختنشع 

نَاى ه
، بِ عٌ

شٌَاسُ
 ایي ج

طشح دس
یذ ّش 

سو تأی
دس اَ

شفت ٍ 
ا

3 

خبگناى   
هلنی ً

بٌیناد 

 
ٌاختِ  

شن
 هنی 

اص ٍ شنًَذ  

ْیالو 
تس

 .  اشدیذذ ٌخَاّ هٌذ بْشُ آى

     
وٌذاى

عالق
 

اسُ هی
 جشٌَ

دس ایي
ششات 

عاو ٍ 
ب اطال

ت اس
یط جْ

ي ششا
 ٍاجذی

ٍ

 
تناسیخ  

اًٌذ تا 
تَ

10/11/
1335 

اجعنِ   
بنا هش

 اطالع
 پایگاُ

بِ
 

آدسس 
جاى بِ 

ستاى صً
بگاى ا

یاد ًخ
ساًی بٌ

س
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سبت بِ

ً
 اقذام ًام بتث 

وایٌذ.  
ً

 

ل     

 تعذاد 
 اسسال

، ضوي
زا

4 
پَستش 

عذد 

شٌَاسُ،
ج

 

اطنالع     
ت بنِ 

ذ ًسنب
فشهایین

سنتَس 
است د

شوٌذ 
خَاّ

 
ٍ دس   

سناًی 
س

 پَسنتش 

اشدد.  
عوَل 

 الصم ه
ض اقذام

آى هشا
سایت 

اسُ دس 
جشٌَ

 

 

            
            

            
            

      

با آرزوی توفیق الهی 

 

            
            

       

            
           

وحیذ رشتچی
 

            
            

            
            

       

س بنیاد نخبگان استان زنجان
رئی

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

11/10/1331 
2213/12/31 
 داسد

 

 سمه تعالياب
 

 آبادی مهنذس علیجناب آقای 
 ترانسفورماتورسازی کوشکن )تسکو(شرکت محترم  مذیرعامل

 

 با سالم ٍ احتشام؛

جشنٌَاسُ اختشاعناو ٍ ابترناساو    دس سال اقتصاد هقاٍهتی، اقذام ٍ عول،  هتعال خذاًٍذ اص استعاًت سساًذ با هی استحضاسبِ      

دس  ،بناصاس  فني ٍ بناصاس اناس   بِ ّوشاُ ًوایشگاُ ایجاى ششقی، آرسبایجاى غشبی، اسدبیل ٍ صًجاى، ّای آرسب ٍیژُ استاىسٍیش سبالى 

اتنا  باصساناًی، انٌایم، هعنادى ٍ      ا ّورناسی بن تَسط بٌیاد ًخبگاى اسنتاى صًجناى ٍ   اسفٌذ هاُ سال جاسی  11ٍ  10 سٍصّای

   ایِ صًجاى بشاضاس خَاّذ اشدیذ.پاسک علن ٍ فٌاٍسی داًشگاُ تحصیالو ترویلی علَم پٍ  اشاٍسصی صًجاى

ٍ بِ بعذ بِ باشذ هَسد بشسسی ٍ اسصیابی قنشاس خَاٌّنذ    1332تاسیخ ثبت آًْا اِ ، اسای ثبت اختشاعد ّای دس ایي جشٌَاسُ طشح

اص ٍ شنًَذ   هنی شنٌاختِ   بٌیناد هلنی ًخبگناى    3اشفت ٍ دس اَسو تأییذ ّش طشح دس ایي جشٌَاسُ، بِ عٌنَاى هختنشع سن      

 .  اشدیذذ ٌخَاّ هٌذ بْشُ آىتسْیالو 

بنا هشاجعنِ    10/11/1331تَاًٌذ تا تناسیخ   ٍ ٍاجذیي ششایط جْت اسب اطالعاو ٍ ششات دس ایي جشٌَاسُ هی عالقوٌذاى     

 ًوایٌذ.   اقذام ًام بتث بًِسبت  http://zanjan.bmn.irسساًی بٌیاد ًخبگاى استاى صًجاى بِ آدسس  بِ پایگاُ اطالع

 پَسنتش سسناًی ٍ دس    خَاّشوٌذ است دسنتَس فشهایینذ ًسنبت بنِ اطنالع      جشٌَاسُ،عذد پَستش  3لزا، ضوي اسسال تعذاد      

 جشٌَاسُ دس سایت آى هشاض اقذام الصم هعوَل اشدد.  

 

 با آرزوی توفیق الهی                                                       
 وحیذ رشتچی                                                      

 رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان                                                       
 
 
 

 
 
 
 

 

 

13/00/1321 
111120/6/21 

 دارد

 سمه تعالياب
 
 

 استانی نخبگان بنیادهای محترم رؤسای
 
 
 
 
 

 با سالم ي احترام؛

 کار بازار ومایشگاٌ َمراٌ بٍ سبالن ريیش ابتکارات ي اختراعات جشىًارٌ»  برگساری بٍ عىایت با     

 پًستر پیًست بٍ زوجان، استان میسباوی بٍ 1321 سال اسفىدماٌ 11 ي 10 مًرخ در «بازار فه ي

 فرمائید دستًر است خًاَشمىد. گردد می ارسال حضًرتان رساوی اطالع ي استحضار جُت رٌجشىًا

 .گردد درج بىیاد آن ایىتروتی پایگاٌ در جشىًارٌ وام ثبت لیىک

 با آرزوی توفیق الهی                                               
 وحیذ رشتچی                                        

 رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان                                         
 
 
 
 

 

 

13/07/1395 
111827/6/95 

 دارد

 سمه تعالياب
 
 

 جناب آقای دکتر شایقی
 رئیس محترم بنیاد نخبگان استان اردبیل

 
 
 
 
 

 با سالم ي احترام؛

 پًستر وسخٍ از 30، بٍ پیًست تعذاد 05/10/1395/د مًرخ 1601/451بازگشت بٍ وامٍ شمارٌ      

 جُت« ازارب فه ي کار بازار ومایشگاٌ َمراٌ بٍ سبالن ريیش ابتکارات ي اختراعات جشىًارٌ »

ایه خصًص در  فرمائیذ دستًر است خًاَشمىذ. گردد می حضًرتان ارسال رساوی اطالع ي استحضار

 اقذام مقتضی معمًل گردد.

 

 با آرزوی توفیق الهی                                               
 وحیذ رشتچی                                        

 رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان                                         
 

 

 

13/00/
1321

 

111120
/6/

21 

دارد
 

اب
سمه تعالي
 

 
 

جناب آقای دکتر 

امامی
 

تبریسی
 

رئیس محترم بنیاد نخبگان استان 

آرربایجان شرقی

 

 
 

 
 

 

با سالم ي احترام؛

 

     

ضمه آرزيی سالمتی ي بُريزی برای جىابعالی ي َمکاران محترم، 

بٍ پیًست تعذاد 

100
 

وسخٍ 

 از
پًستر

 « 
جشىًارٌ

 
اختراعات

 ي 
ابتکارات

 
ريیش

 
سبالن

 بٍ 
َمراٌ

و 
مایشگاٌ

 
بازار

 ي کار 
 فه

بازار
 »

جُت
 

استحضار
 ي 

اطالع
 

رساوی
 

حضًرتان ارسال

 می 
گردد

 .

خًاَشمىذ

 
است
 

دستًر
 

فرمائیذ
در  

ایه 

خصًص اقذام مقتضی معمًل گردد.

 

 

                                               

با آرزوی توفیق الهی

 

                                        

وحیذ رشتچی

 

                                         

رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان

 

 

 

 

13/00/1321 

111120/6/21 

 دارد

اب
 سمه تعالي

 
 

جناب آقای دکتر 

اردوخانی
 

رئیس محترم بنیاد نخبگان استان 

 تهران

 
 

 
 

 
با سالم ي احترام؛
 

اختراعات جشىًارٌ» برگساری بٍ عىایت با
 ي 

 ي کار بازار ومایشگاٌ َمراٌ بٍ سبالن ريیش ابتکارات

 10 تعذاد پیًست زوجان،بٍ استان میسباوی بٍ 1321 سال اسفىذماٌ 11 ي 10 مًرخ در «بازار فه

. گردد می ارسال حضًرتان رساوی اطالع ي استحضار جُت جشىًارٌ پًستر از وسخٍ
خًاَشمىذ

 است 

 .گردد معمًل مقتضی اقذام خصًص ایه در فرمائیذ دستًر

                                               

با آرزوی توفیق الهی
 

                                        

وحیذ رشتچی
 

                                         

رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان

 

 

 

 

13/07/
1395

 111827
 دارد 6/95/

اب
سمه تعالي
 

 
 

جناب آقای دکتر 

 چهل
امیرانی
 

م بنیاد نخبگان استان 
رئیس محتر

آرربایجان غربی

 

 
 

 
 

 

ترام؛
الم ي اح

با س

      

مارٌ 
 وامٍ ش

ت بٍ
بازگش

145/441

د مًرخ 
/

07/10/
1395

ت تعذاد 
ٍ پیًس

، ب

40 
خٍ از

وس
 

 پًستر

« 
ىًارٌ

جش
 

ختراعات
ا

 ي 
تکارات

اب
 

 ريیش
سبالن

 بٍ 
َمراٌ

 
شگاٌ

ومای
« بازار فه ي کار ارباز 

 جُت

استحضار
 ي 

اطالع
 

رساوی
 

ضًرتان ارسال
ح

 می 
. گردد

خًاَشمىذ
است 

 
ستًر

د
 

در  فرمائیذ

ایه خصًص 

گردد.
ی معمًل 

م مقتض
اقذا

 

 

         
         

         
         

         
  

با آرزوی توفیق الهی

 

         
         

         
         

    

وحیذ رشتچی

 

         
         

         
         

     

س بنیاد نخبگان استان زنجان
رئی

 

 

روابط عمومی
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- اداره ثبت اختراعات سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و مرکز توسعه کسب و کار فناوری جهت درج لینک ثبت نام در وب سایت

درج لینک ثبت نام و اطالعیه های مربوط به جشنواره اختراعات 
و ابتکارات رویش سبالن در سایت بنیاد نخبگان استان

روابط عمومی
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نشست خبری رئیس بنیاد نخبگان زنجان با اصحاب رسانه استان در 
خصوص جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش سبالن 

روابط عمومی
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پوشش خبری مراسم افتتاحیه جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش 
سبالن توسط صدا و سیما و خبرگزاری های استان

روابط عمومی
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روابط عمومی


