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آیین نامه اعطای جایزه های  تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر 

           الف. هدایت دانشجویان صاحب استعداد برتر در زمینه های تخصصی فعالیت های علمی خود
           ب. پشتیبانی از فعالیت نخبگانی دانشجویی در سطح مؤسسه های کشور

           ج. رفع موانع پیشرفت اجتماعات نخبگانی دانشجویی

           د. طراحی روند رشد تدریجی و پیوسته دانشجویان صاحب استعداد برتر در مسیر نخبگی

هدف

بنیــاد هرســاله بــه تعــدادی از دانشــجویان صاحــب اســتعداد برتــر در مقاطــع مختلــف تحصیلــی، جایزه هایــی را در چهــار دســته 
زیــر و بــه نــام یکــی از دانشــمندان اســامی- ایرانــی اعطــا می کنــد:

الف. جایزه آموزش: با هدف تسهیل مسیر آموزشی و هدایت دانشجویان برای ورود به عرصه آموزش

ب. جایزه پژوهش: با هدف تسهیل مسیر پژوهشی و هدایت دانشجویان برای ورود به عرصه پژوهش

ج. جایزه فّناوری: با هدف تسهیل مسیر فّناورانه و نوآورانه و هدایت دانشجویان برای ورود به عرصه کارآفرینی

تسهیالت اعطایی به مشموالن:

اعتبار آموزش یاری

اعتبار پژوهش یاری

اعتبار توانمندی آموزشی

اعتبار ارتباطات علمی

اعتبار اجرای پایان نامه

راتبه دانشجویی

هدیه ازدواج

ودیعه اجاره مسکن

اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی

اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی

برنامه های اجرایی و نظارتی/ نظارت بر اجرای آیین نامه های ملی/ آیین نامه اعطای جایزه های تحصیلی

2



- اطالع رسانی فرآخوان اجرای آیین نامه اعطای جایزه های تحصیلی96-97 از طریق دانشگاه های استان:

ــدوداً 115  ــال 96-97 )ح ــی س ــز تحصیل ــان جوای ــده متقاضی ــی پرون ــتی آزمای ــده و راس ــی پرون - بررس
ــاه 96: ــان م ــر و آب ــده(/ مه پرون

- اعطای تسهیالت جوایز تحصیلی به مشموالن سال 97-96:

اقدامات انجام شده در استان زنجان:

اجرای آیین نامه اعطای جایزه های تحصیلی از شروع سال 96:

   برگــزاری کار گاه آموزشــی »معرفــی و تبییــن آییــن نامــه اعطــای جایــزه هــای تحصیلــی بنیــاد ملــی نخبــگان« بــا 
حضــور معــاون برنامــه ریــزي و نظــارت بنیــاد ملــي نخبــگان بــراي دانشــجویان اســتان در محــل دانشــگاه زنجــان/ روز 

ســه شــنبه مــورخ 96/02/19

   طراحي، چاپ و درج پوستر فراخوان ثبت نام جوایز تحصیلی در وبگاه بنیاد نخبگان استان/ تیرماه96

   ارسال پوستر فراخوان ثبت نام به دانشگاه های استان و درخواست اطاع رسانی/ تیرماه 96

  راهنماي تلفني و حضوري داوطلبان براي تشکیل پرونده و تکمیل آن

   بررسی و راستی آزمایی حدود 70 پرونده فعالیت های دانشجویی در دور اول

   بررسی و راستی آزمایی حدود 35 پرونده فعالیت های دانشجویی در دور دوم

   بررسی و راستی آزمایی کمتر از 10 پرونده فعالیت های دانشجویی در سایر مراحل

   انتخاب نهایی 22 نفر از دانشجویان برگزیده

   معرفی جوایز به مشموالن جدید و تشکیل پرونده در محل بنیاد

   انعقاد قرارداد های پژوهش یاری و آموزش یاری دانشجویان با دانشگاهها و ثبت آن در سامانه

ــه  ــوع تســهیات دانشــجویي ب ــه هــر ن ــوط ب ــغ مرب    بررســي قراردادهــا و درخواســت پرداخــت مبال
شــرح جــداول ذیــل:
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سال تحصیلیعنوان تسهیات
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

تعداد 
مشموالن

میزان 
حمایت

تعداد 
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

تعداد 
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

629/000/000 نفر315/000/000 نفر9600-95توانمندی آموزشی

ــی  ــی داخل ــریات علم ــتراک نش ــه »اش ــک هزین ــامل کم ــی« ش ــات علم ــار »ارتباط ــی: اعتب ــات علم ــار ارتباط -   اعتب
ــی  ــای اطاعات ــگاه ه ــه پای ــی ب ــت در دسترس ــی«، »عضوی ــی و خارج ــی داخل ــای علم ــن ه ــت در انجم ــی«، »عضوی و خارج

ــت. ــی اس ــاب علم ــد کت ــی« و خری تخصص

سال تحصیلیعنوان تسهیات
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

تعداد 
مشموالن

میزان 
حمایت

تعداد 
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

تعداد 
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

428/000/000 نفر15/000/000 نفر9600-95ارتباطات علمی

-   اعتبــار اجــرای پایــان نامــه: اعتبــار »اجــرای پایــان نامــه« منــوط بــه تصویــب طــرح پیشــنهادی پایــان نامــه دانشــجو 
در مؤسســه متبــوع بــرای رشــته هایــی اســت کــه پایــان نامــه دارنــد و بــر اســاس فهرســت هزینــه هــای مــورد تأییــد اســتاد 

راهنمــا بــه دانشــجو پرداخــت مــی شــود.

سال تحصیلیعنوان تسهیات
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

تعداد 
مشموالن

میزان 
حمایت

تعداد 
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

تعداد 
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

حمایت از پایان 
467/500/000 نفر690/000/000 نفر9600-95نامه

اعتبــار توانمنــدی آموزشــی: اعتبــار »توانمنــدی آموزشــی« بــرای شــرکت دانشــجو در دوره هــا و کارگاه هــای آموزشــی و 
بــا هــدف ارتقــای توانایــی هــای وی در موضــوع هــای تخصصــی مرتبــط بــا تحصیــل اعطــا مــی شــود.

ماهیانــه  قبــال  در  کــه  اســت  معیشــتی  هزینــه  کمــک  شــامل  دانشــجویی«  »راتبــه  دانشــجویی:  راتبــه     -
تعلــق وی  بــه  تحصیلــی(  ســال  نیــم  )دو  مــاه   9 مــدت  بــه  متبــوع  مؤسســه  در  دانشــجویی  کار  ســاعت   20

ــاری«، »هســته مســئله محــور  ــن ی ــاری«، »ف ــاری«، »پژوهــش  ی ــوزش ی ــار »آم ــد. چنانچــه دانشــجو مشــمول اعتب ــی یاب  م
ــد. ــق نمــی یاب ــه او تعل ــه ب ــن راتب ــی/ خارجــی« باشــد، ای ــی داخل ــا »فرصــت مطالعات ــه«، ی پژوهشــی/ فناوران

برنامه های اجرایی و نظارتی/  نظارت بر اجرای آیین نامه های ملی/ آیین نامه اعطای جایزه های تحصیلی
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سال تحصیلیعنوان تسهیات
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

تعداد 
مشموالن

تعداد میزان حمایت
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

تعداد 
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

125/000/0000000 نفر96-95راتبه دانشجویی

-   هدیــه ازدواج: »هدیــه ازدواج« بــا هــدف ترغیــب ســنت حســنه تشــکیل خانــواده اعطــا مــی شــود و منــوط بــه ازدواج در 
ســال مشــمولیت دانشجوســت.

سال تحصیلیعنوان تسهیات
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

تعداد 
مشموالن

میزان 
حمایت

تعداد 
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

تعداد 
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

هدیه ازدواج 
120/000/000 نفر1 نفر9600-95دانشجویی

ــاه  ــای رف ــدوق ه ــق صن ــنه از طری ــرض الحس ــورت وام ق ــه ص ــکن« ب ــاره مس ــه اج ــکن: »ودیع ــاره مس ــه اج -   ودیع
دانشــجویی وزارت علــوم/ وزارت بهداشــت یــا ســایر نهادهــای مالــی مــورد تأییــد بنیــاد ملــی و صرفــًا بــه دانشــجویان متأهــل و 

ــده اســت.  ــه اجــاره مســکن اعطــا گردی ــوط ب ــه مــدارک مرب ــه ارائ ــوط ب من
ــرد و  ــده صــورت مــی پذی ــدوق وام دهن ــررات صن ــق مق ــش آموختگــی دانشــجو و مطاب ــار پــس از دان ــن اعتب تســویه حســاب ای
چنانچــه دانشــجو بافاصلــه بــه مقطــع باالتــر تحصیلــی وارد شــود، مــدت اســتفاده از ایــن جایــزه تــا پایــان دوره تحصیلــی بعــد 

تمدیــد مــی شــود.

سال تحصیلیعنوان تسهیات
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

تعداد 
مشموالن

میزان 
حمایت

تعداد 
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

تعداد 
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

ودیعه مسکن
300/000/000 2 نفر95-960000

)وام(

150/000/000 1 نفر96-970000
)وام(

برنامه های اجرایی و نظارتی/  نظارت بر اجرای آیین نامه های ملی/ آیین نامه اعطای جایزه های تحصیلی
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-   اعتبــار آمــوزش یــاری: اعتبــار »آمــوزش یــاری« شــامل کارمــزد دســتیاری آموزشــی دانشــجو زیــر نظــر یکــی از اعضــای 
هیئــت علمــی مؤسســه متبــوع و بــر اســاس قــرارداد آمــوزش یــاری مــورد تأییــد بنیــاد )بــرای هشــت ســاعت فعالیــت در هفتــه( در 

هــر نیــم ســال تحصیلــی اعطــا مــی شــود.

سال تحصیلیعنوان تسهیات
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

تعداد 
مشموالن

میزان 
حمایت

تعداد 
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

تعداد 
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

122/500/00000 نفر9700-96آموزش یاری

ــی از  ــر یک ــر نظ ــتیاری پژوهشــی دانشــجو زی ــزد دس ــامل کارم ــاری« ش ــار »پژوهــش ی ــاری: اعتب ــش ی ــار پژوه -   اعتب
اعضــای هیئــت علمــی مؤسســه متبــوع و بــر اســاس قــرارداد پژوهــش یــاری مــورد تأییــد بنیــاد )بــرای هشــت ســاعت فعالیــت در 

هفتــه( در هــر نیــم ســال تحصیلــی اعطــا مــی شــود.

سال تحصیلیعنوان تسهیات
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

تعداد 
مشموالن

میزان 
حمایت

تعداد 
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

تعداد 
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

پژوهش یاری
10810/000/000 نفر7270/000/000 نفر95-9600

17688/500/000 نفر122/500/000 نفر96-9700

-   اعتبــار شــرکت در مجامــع علمــی داخلــی: اعتبــار »شــرکت در مجامــع علمــی داخلــی« بــه منظــور شــرکت دانشــجو 
ــا هــدف تســهیل  ــه بصــورت ســخنرانی/ پوســتر( و کارگاه هــای علمــی درون کشــور و ب ــه مقال ــا ارائ در کنفرانــس هــا )همــراه ب
ارتباطــات پژوهشــی اعطــا مــی شــود کــه بــرای هــر دانشــجو دو بــار در ســال و بــا تأییــد اســتاد راهنمــا، ارائــه گواهــی نــام نویســی 

در مجمــع و نیــز اســناد مثبتــه مالــی پرداخــت مــی گــردد.

سال تحصیلیعنوان تسهیات
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

تعداد 
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

تعداد 
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

تعداد 
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

اعتبار شرکت در 
26/000/000 نفر960000-95مجامع علمی داخلی

برنامه های اجرایی و نظارتی/ نظارت بر اجرای آببن نامه های ملی/ آیین نامه اعطای جایزه های تحصیلی
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-   اعتبــار شــرکت در مجامــع علمــی خارجــی: »مجــوز و اعتبــار شــرکت در مجامــع علمــی خارجــی« بــه منظــور شــرکت 
دانشــجو در کنفرانــس هــای علمــی خــارج از کشــور )همــراه بــا ارائــه مقالــه بــه صــورت ســخنرانی/ پوســتر( و بــا هــدف تســهیل 
ارتباطــات پژوهشــی، یــک بــار در ســال و بــر اســاس تأییــد اســتاد راهنمــا و اســناد مثبتــه نــام نویســی در مجمــع قابــل پرداخــت 
اســت. مجــوز مذکــور عــاوه بــر کنفرانــس هــای علمــی، بــه منظــور شــرکت در کارگاه هــا و دوره هــای علمــی خــارج از کشــور 

بــا دعوتنامــه مجمــع و تأییــد اســتاد راهنمــا نیــز صــادر مــی شــود.

سال تحصیلیعنوان تسهیات
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

تعداد 
مشموالن

میزان 
حمایت

تعداد 
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

تعداد 
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

اعتبار شرکت در 
360/000/000 نفر960000-95مجامع علمی خارجی

برنامه های اجرایی و نظارتی/  نظارت بر اجرای آیین نامه های ملی/ آیین نامه اعطای جایزه های تحصیلی

-   اعتبــار »اعــزام بــه فرصــت مطالعاتــی داخلــی: اعتبــار »اعــزام بــه فرصــت مطالعاتــی داخلــی« بــه منظــور ایجــاد 
ــوع و  ــی در مؤسســه متب ــه کشــور اســت کــه پــس از تصویــب اســتفاده از فرصــت مطالعات ــا نهادهــای علمــی و فناوران ــاط ب ارتب

ــه مــاه بــه دانشــجوی مشــمول پرداخــت مــی شــود. پذیــرش از نهــاد مقصــد، بــه طــور ماهیانــه و حداکثــر بــه مــدت نُ

-   اعتبــار اعــزام بــه فرصــت مطالعاتــی خارجــی: »مجــوز و اعتبــار اعــزام بــه فرصــت مطالعاتــی خارجــی« بــه منظــور 
ایجــاد ارتبــاط بــا نهادهــای علمــی و فناورانــه کشــور اســت کــه پــس از تصویــب فرصــت مطالعاتــی در مؤسســه متبــوع، پذیــرش 
از نهــاد مقصــد و تأییــد بنیــاد ملــی، بــر اســاس نــرخ ارز رســمی مصــوب بانــک مرکــزی محاســبه و بــه طــور ماهیانــه حداکثــر بــه 
مــدت شــش مــاه بــه دانشــجوی مشــمول پرداخــت مــی شــود. نهــاد مقصــد بایــد یکــی از مؤسســه هــای علمــی بــا رتبــه کمتــر از 
200 در رتبــه بنــدی هــای معتبــر جهانــی باشــد. اولویــت بــا فرصــت هایــی اســت کــه موضــوع آن هــا مرتبــط بــا اولویــت هــای 
ــرخ  ــر اســاس ن ــی ارز اســت کــه ب ــرای فرصــت مطالعاتــی خارجــی، معــادل ریال ــاد ب علــم و فنــاوری کشــور باشــد. پرداخــت بنی

رســمی بانــک مرکــزی محاســبه و پرداخــت مــی شــود.

سال تحصیلیعنوان تسهیات
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

تعداد 
مشموالن

میزان 
حمایت

تعداد 
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

تعداد 
مشموالن

میزان حمایت
)ریال(

اعتبار فرصت 
مطالعاتی خارجی

1240/000/000 نفر95-960000

1260/000/000 نفر96-970000
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آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی

           الف. ایجاد چارچوبی برای شناسایی برترین دانش آموختگان دانشگاهی در مقاطع کارشناسی،  کارشناسی 
              ارشد و  دکتری تخصصی

            ب. ایجاد تمهیدات الزم برای »تسهیل رشد و هدایت آنها در حوزه تخصصی«

            ج. »به کار گیری و اثرگذاری آنان در اجتماع تخصصی مرتبط«

هدف

 دانش آموختگان دانشگاهی به واسطه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی آنها جهت استفاده از تسهیات این ایین نامه 
شناسایی می گردند.

معیارهای شناسایی:

الــف. فعالیــت هــای آمــوزش؛ شــامل: پیشــینه تحصیلــی، کســب موفقیــت هــای آموزشــی و مــوارد مشــابه 

ــه، کســب موفقیــت هــای پژوهشــی و  ــه؛ شــامل: پیشــینه پژوهشــی و نوآوران ــت هــای پژوهشــی و فناوران ب. فعالی
ــوارد مشــابه آن ــه و و م فناوران

ج. فعالیــت هــای فرهنگــی و اجتماعــی؛ شــامل: ایفــای نقــش فرهنگــی و اجتماعــی در مؤسســه هــای علمــی کشــور، 
اشــتهار اخاقــی در زمــان تحصیــل، کســب موفقیــت هــای ادبــی، هنــری، قرآنــی و مشــابه آن

ادامه تحصیل در مقطع باالتر

دوره پسا دکتری )جایزه شهید چمران(

خدمت نظام وظیفه تخصصی

ــره  ــه ســفر عم ــه تشــرف ب ــه ازدواج، کمــک هزین ــا ســاخت مســکن، هدی ــد ی تســهیات فرهنگــی )وام خری
ــی( ــی و گردشــگری مل ــفرهای زیارت ــه س ــرده، کمــک هزین مف

تسهیالت : الف. تسهیالت هدایت و تواناسازی شامل:

جذب در نهادهای فناورانه )جایزه شهید حسن تهرانی مقدم(

جذب در مؤسسه های علمی: )جایزه سعید کاظمی آشتیانی(

ــر در  ــتعداد برت ــه و اس ــانی نخب ــروی انس ــداری نی ــذب و نگه ــه ج ــن نام ــی )آیی ــتگاههای اجرای ــذب در دس ج
ــی( ــای اجرای دســتگاه ه

ب. تسهیالت اشتغال و اثرگذاری؛ شامل:

برنامه های اجرایی و نظارتی/  نظارت بر اجرای آیین نامه های ملی/ آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی

8



برنامه های اجرایی و نظارتی/  نظارت بر اجرای آیین نامه های ملی/ آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی

اجرای آیین نامه دانش آموختگان برتر از شروع سال 96:
-   بررسی بالغ بر 100 پرونده فعالیت های علمی متقاضیان جهت بررسی پرونده مطابق با آیین نامه اعطای تسهیات به دانش 

آموختگان برتر دانشگاهی.

-   راستی آزمایی )برابر با اصل نمودن مدارک( پرونده متقاضیان تسهیات دانش آموختگان برتر )بالغ بر 80 پرونده(.

-   پاسخگویی تلفنی و حضوری به سواالت مراجعین؛ پیگیری، راهنمایی و تبیین آیین نامه های مربوطه )بالغ بر 700 مورد(.
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ایــن تســهیات بــا هــدف ارتقــای توانایــی هــای پژوهشــی، فناورانــه و آموزشــی دانــش آموختــگان برتــر دوره دکتــری تخصصــی 
بــه عنــوان پژوهشــگر پســا دکتــری و بــه پــاس منزلــت علمــی »شــهید مصطفــی چمــران« اعطــا مــی شــود. 

مشموالن این جایزه از مزایای زیر بهره مند می شوند:

       گذراندن دوره پسا دکتری زیر نظر استاد میزبان در یکی از مؤسسه های علمی
       اعطای حق الزحمه پژوهشگر معادل با حقوق و مزایای استادیار پایه یک در سال پذیرش پژوهشگر

       اعطای حق الزحمه بیمه پژوهشگر مطابق مقررات مؤسسه متبوع
       اعطای اعتبار ارتباطات علمی شامل:

                   الف. کمک هزینه شرکت در یک مجمع علمی خارجی
                   ب. کمک هزینه شرکت در دو مجمع علمی داخلی

                   ج. کمک هزینه عضویت در انجمن های علمی ملی و بین المللی
                   د. کمک هزینه اشتراک نشریه های علمی داخلی و خارجی

جایزه »شهید چمران« برای استفاده از تسهیالت »دوره پسا دکتری«

الف. تسهیالت هدایت و تواناسازی

تعداد مشموالنعنوان تسهیات
مبلغ اعطایی به هر نفر )ریال(

جمع کل )ریال(
وامباعوض

اعتبار پسا دکتری 
1240/000/0000240/000/000 نفر)عامه طباطبایی(

اعتبار پسا دکتری 
2240/000/0000480/000/000 نفر)شهید چمران(

720/000/000

خدمــت نظــام وظیفــه تخصصــی: بــرای بهــره منــدی دانــش آموختــگان برتــر دوره هــای کارشناســی، کارشناســی ارشــد، 
دکتــری تخصصــی از خدمــت نظــام وظیفــه تخصصــی

ــی،  ــای علم ــت ه ــعه فعالی ــت توس ــر در جه ــگان برت ــش آموخت ــای دان ــی ه ــه از توانای ــتفاده بهین ــدف اس ــا ه ــن تســهیات ب ای
ــود.  ــی ش ــا م ــی کشــور اعط ــه و عمران فرهنگــی، فناوران

برنامه های اجرایی و نظارتی/  نظارت بر اجرای آیین نامه های ملی/  آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی
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برنامه های اجرایی و نظارتی/  نظارت بر اجرای آببن نامه های ملی/ آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی

مشموالن این جایزه از مزایای زیر بهره مند می شوند:

        طــی خدمــت نظــام وظیفــه، شــامل دوره آمــوزش نظامــی و اجــرای طرحــی پژوهشــی، عمرانــی، فناورانــه یــا      
        مشابه آن در زمینه های مورد نیاز نیروهای مسلح یا دستگاههای اجرایی و دریافت کارت پایان خدمت.

        دانشــجویان برتــر دوره دکتــری تخصصــی کــه بــر اســاس مفــاد آییــن نامــه »اعطــای جایــزه هــای تحصیلــی به دانشــجویان
       صاحــب اســتعداد برتــر« مشــمول جایــزه هــای تحصیلــی بنیــاد شــده اند، در ســال مشــمولیت و مشــروط به دفــاع موفقیت آمیز
        از طــرح پیشــنهادی رســاله دکتــری، مــی تواننــد همزمــان بــا گذرانــدن رســاله دکتــری از مزایــای ایــن مــاده بهره مند شــوند.

تســهیالت فرهنگــی: بــرای بهــره منــدی دانــش اموختــگان برتــر از تســهیات عمومــی )ماننــد وام مســکن، هدیــه ازدواج، 
ســفرهای زیارتــی و مشــابه آن(

ایــن تســهیات بــه منظــور ارتقــای فرهنــگ اســامی- ایرانــی و کمــک بــه رفــع بخشــی از نیازهــای معیشــتی 
دانش آموختگان برتر اعطا می شود.

مشموالن این جایزه از مزایای زیر بهره مند می شوند:

وام خرید یا ساخت مسکن  
هدیه ازدواج  

کمک هزینه تشرف به سفر عمره مفرده  
کمک هزینه سفرهای زیارتی و گردشگری ملی  

اعتبار ریالی هر یک از بندهای این ماده ساالنه از سوی رئیس بنیاد تعیین می شود.

جمع کل )ریال(مبلغ اعطایی به هر نفر )ریال(تعداد مشموالنعنوان تسهیات

31/000/000/0003/000/000/000 نفروام مسکن 7 درصد

ب. تسهیالت اشتغال و اثرگذاری

جــذب در نهادهــای فناورانــه: بــرای جــذب دانــش آموختــگان برتــر در نهادهــای صنعتــی و فناورانــه
ایــن تســهیات بــا هــدف ایجــاد شــرایطی بــرای جــذب دانــش آموختــه برتــر در نهادهــای صنعتــی و فناورانــه و بــه 

پــاس خدمــات فناورانــه »شــهید حســن تهرانــی مقــدم« اعطــا مــی شــود. 
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مشموالن این جایزه از مزایای زیر بهره مند می شوند:

       بهــره منــدی از تســهیات اشــتغال در نهادهــای صنعتــی و فناورانــه کشــور از طریــق پرداخــت بخشــی از 
       حق الزحمه و حق بیمه شاغل )حداکثر برای مدت سه سال(

       اعطای راتبه فناوری در بدو ورود به نهاد فناورانه

جــذب در مؤسســه هــای علمــی: بــرای جــذب دانــش آموختــگان برتــر دوره دکتــری تخصصــی بــه عنــوان عضــو 
هیئــت علمــی در مؤسســه هــای علمــی کشــور

ــت  ــوان »عضــو هیئ ــه عن ــری تخصصــی ب ــر دوره دکت ــه برت ــش آموخت ــه جــذب دان ــا هــدف کمــک ب ــن تســهیات ب ای
علمــی« در مؤسســه هــای علمــی کشــور و بــه پــاس خدمــات علمی»مرحــوم ســعید کاظمــی آشــتیانی« اعطــا مــی شــود.

مشموالن این جایزه از مزایای زیر بهره مند می شوند:

ــا ــرایط یکســان ب ــی در ش ــای علم ــی در مؤسســه ه ــت علم ــوان عضــو هیئ ــه عن ــرش ب ــت بررســی و پذی            اولوی
ــی جــذب اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش ــه هیئــت عال ــق مصوب ــان )مطاب            ســایر متقاضی

           عالی در تاریخ 1389/07/19(

           بهــره منــدی از راتبــه پژوهشــی در بــدو ورود بــه مؤسســه علمــی: ایــن راتبــه بــه منظــور تمهیــد شــرایط اولیــه 
ــوع، ــق مؤسســه متب ــی و از طری ــس از جــذب در مؤسســه علم ــی پ ــت علم ــت پژوهشــی عضــو هیئ ــرای فعالی            ب

           اعطا می شود. مبلغ راتبه به طور ساالنه  از سوی رئیس بنیاد تعیین می گردد.

ــرای      ــرایط ب ــد ش ــور تمهی ــه منظ ــه ب ــن راتب ــی: ای ــه علم ــوع در مؤسس ــروه متب ــه گ ــزات ب ــه تجهی ــای راتب            اعط
ــور  ــه ط ــه ب ــغ راتب ــود. مبل ــی ش ــا م ــروه اعط ــه گ ــئول، ب ــرد مس ــوع ف ــش متب ــی/ پژوه ــروه آموزش ــز گ            تجهی

           ساالنه از سوی رئیس بنیاد تعیین می گردد.

           اعطای وام ایجاد شرکت دانش بنیان در حوزه فعالیت های تخصصی

تسهیات اعطا شده جذب در مؤسسه های علمی در استان زنجان در سال 96

مبلغ اعطایی به هر نفر )ریال(تعداد مشموالنعنوان تسهیات

-2 نفرمعرفی نامه جذب

1150/000/000 نفراعطای اعتبار

جذب در دستگاههای اجرایی: جهت استخدام دانش آموختگان برتر در دستگاه های اجرایی.
این تسهیات با هدف استخدام دانش آموخته برتر در دستگاه های اجرایی اعطا می شود. 

برنامه های اجرایی و نظارتی/ نظارت بر اجرای آببن نامه های ملی/ آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی

تسهیالت اعطایی:
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مشــموالن ایــن تســهیالت مطابــق آییــن نامــه »جــذب و نگهــداری نیــروی انســانی نخبــه و اســتعداد 
برتــر در دســتگاه هــای اجرایــی«، از مزایــای زیــر بهــره منــد مــی شــوند:

قرار گرفتن در یک رتبه باالتر نسبت به شاغان همتراز
اعطای سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 از قانون خدمات کشوری

شناور شدن ساعات کار کارمند بنا به تشخیص دستگاه اجرایی
کاهــش پنجــاه درصــدی ســوابق تجربــی مــورد نیــاز بــرای انتصــاب بــه ســمت هــای مدیریتــی )طبــق مــواد 

53 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری(
اولویــت در اســتفاده از راتبــه هــای آموزشــی کوتــاه مــدت در داخــل و خــارج از کشــور در شــرایط مســاوی بــا 

ســایر مشــموالن
اولویت در استفاده از امریه خدمت نظام وظیفه در دستگاه اجرایی

معرفی مشموالن این بند به دستگاه های اجرایی از طرف بنیاد صورت می پذیرد.

تسهیات اعطا شده جذب در دستگاههای اجرایی در استان در سال 96

تعداد مشموالنعنوان تسهیات

4 نفرمعرفی نامه جذب

2 نفرمعرفی نامه ارتقاء

برنامه های اجرایی و نظارتی/ نظارت بر اجرای آیین نامه های ملی/ آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی
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شناسایی و پشتیبانی از اختراعات برگزیده

هدف

ــیدن  ــور رس ــه منظ ــا ب ــازی آن ه ــدف، توانمندس ــا ه ــده ب ــای برگزی ــراع ه ــتیبانی از اخت ــایی و پش شناس

ــت  ــه الزم اس ــت ک ــوآوری اس ــه ن ــل چرخ ــا و تکمی ــرای آنه ــازار ب ــاد ب ــان و ایج ــش بنی ــی دان ــه محصول ب

مطابــق بــا آییــن نامــه »شناســایی و پشــتیبانی از اختــراع هــای برگزیــده« بــا همــکاری نهادهــای 

ــرد. ــاد دانشــگاهی و ... صــورت پذی ــاوری، جه ــم و فن ــارک عل ــس، پ ــاوری پردی ــارک فن توانمندســاز شــامل پ

اختــراع هــای ســطح 3: ایــن اختــراع هــا از میان اختــراع های ثبــت شــده در مراجــع رســمی و از مســیر رویدادهای مختلــف )نظیر 
جشــنواره هــای منطقــه ای، ملــی، خوارزمــی، شــیخ بهایــی، رازی( و بــر اســاس معیارهــای جــدول ذیــل داوری و برگزیــده مــی شــوند:

سقف امتیازمعیارردیف

35مبانی علمی و فناورانه اختراع1

25میزان تازگی اختراع و طول عمر فناوری2

25کاربردی بودن طرح و امکان بهره برداری از آن در شرایط کنونی کشور3

20قابلیت ورود به بازار و ارزش افزوده اقتصادی حاصل از تولید انبوه4

معیارهای شناسایی اختراع های سطح 3

فراینــد داوری اختــراع هــای ســطح 3 بــا تولیــت بنیــاد و بــا بهــره بــرداری از داوران ملــی و منطقــه ای و منتخــب از میــان 
اعضــای هیئــت علمی برجســته دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها، مهندســان کارآزمــوده صنایع و صاحبان کســب و کار و آشــنا 
بــا مســائل مربــوط بــه حــوزه حقــوق مالکیــت فکــری، تجــاری ســازی و ایجــاد کســب و کار دانش بنیــان انجام می شــود.

برنامه های اجرایی و نظارتی/  نظارت بر اجرای آببن نامه های ملی/ آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراعات برگزیده
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برنامه های اجرایی و نظارتی/  نظارت بر اجرای آببن نامه های ملی/ آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراعات برگزیده

تسهیالت اعطایی:

   اعام اسامی برگزیدگان جشنواره رویش و اعطای جوایز نقدی و گواهی سطح 3 برگزیدگان جشنواره های منطقه ای 

رویش در سال 1396

مبلغ اعطایی )ریال(مقطع زمانیعنوان طرحنام و نام خانوادگیردیف

اصاح شیمیایي سطح الیاف کربن به منظور بهبود عملکردنجمه ورناصری1

96

8/000/000

8/000/000ساخت سازه ژنی ترشحی برای اهداف داروییجواد پرچگانی2

8/000/000تهیه فرش دستباف نورتابسمانه بلباسی3

9/000/000فرایند لیچینگ کاني سولفید روي تحت فشار اتمسفريدکتر جواد مقدم4

9/000/000منبع تغذیه چند منظوره با قابلیت تغییر ولتاژسید طاهر همتی5

9/000/000تولید کربنات منگنز و کنستانتره کوبالتمصطفی رزاقی6

8/000/000اندازه گیری مقدار سولفیدو کربنات محلول در سیال حفاریعلیرضا نصراله نژاد7

تریمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزورهاي کروم بر پایه دکتر ابراهیم احمدی8
9/000/000لیگاند سه دندانه

8/000/000دستگاه تمام مکانیکی گره زن آرماتوربندیهادی طاهری9

الف(- جشنواره های رویش:

-   معرفی برگزیدگان به پارک فناوری پردیس تهران جهت آغاز فرآیند توانمندسازی مطابق آیین نامه 

-   راهنمایی و پیگیری امورات مربوط به مخترعین برگزیده

-   راهنمایــی مراجعیــن دارای طــرح هــای فناورانــه جهــت ثبــت و ارائــه اختــراع در یکــی از جشــنواره هــای  بنیــاد ملــی 
نخبــگان بــه منظــور ارزیابــی اختــراع
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ب- برگزیدگان سایر جشنواره ها:

- اعطای جوایز نقدی و لوح تقدیر به برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی

جایزه نقدی )ریال(نام جشنوارهنام و نام خانوادگیردیف

5/000/000جشنوارۀ جوان خوارزمی- بخش دانش پژوهان جوان مجتبي خراسانی1

2/000/000جشنواره جوان خوارزمی - بخش دانش آموزیابوالفضل حسینلو2

ج- پشتیبانی از برگزیدگان مسابقات ملی و بین المللی مهارت سازمان فنی و حرفه ای کشور

- نظــارت بــر راه انــدازی کســب و کار و اعطــای مبلــغ اعتبــار پژوهــش و نــوآوری طــی دو مرحلــه بــه 2 نفــر از برگزیــدگان 
ایــن مســابقات، قبــل و پــس از راه انــدازی کســب و کار

مبلغ اعتبار پرداختیعنوان و رشته افتخار مورد نظرنام و نام خانوادگیردیف
 مر حله اول )ریال(

مبلغ اعتبار پرداختی
مر حله دوم )ریال(

علیرضا احمدی1
مدال طای مسابقات ملی 

مهارت در رشته رباتیک و هوش 
مصنوعی

22/500/00052/500/000

مدال طای مسابقات ملی مهارت جواد صالحی2
CNC 22/500/00052/500/000در رشته فرز

برنامه های اجرایی و نظارتی/  نظارت بر اجرای آببن نامه های ملی/ آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراعات برگزیده
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ســیزدهمین جشــنواره شــهید رجایــی در روز پنجشــنبه 9 شــهریور 1396 در اســتان برگــزار شــد. در ایــن جشــنواره کــه در هفتــه 
دولــت و بــه منظــور معرفــی و تجلیــل از برگزیــدگان و تاشــگران عرصــه خدمــت اســتان برگــزار شــده بــود در مجمــوع 6 نفــر از 
اســتعدادهای برتــر اســتان بــه ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان و فرمانــداری هــای شهرســتان هــای ابهــر، ســلطانیه و 

خدابنــده معرفــی و طــی مراســمی از آنــان تجلیــل بــه عمــل آمــد.

معرفی و تجلیل از 6 نفر از استعدادهای برتر استان در سیزدهمین 
جشنواره شهید رجایی

عنوان افتخار نام و نام خانوادگی ردیف
دانش آموخته برتر و برگزیده تسهیات شهید چمران بنیاد ملی نخبگان سمانه هاشمی کیا 1

دانش آموخته برتر و برگزیده تسهیات شهید چمران بنیاد ملی نخبگان روح اله جعفری 2

دانشجوی برگزیده بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 96-95 میثم نادری 3

دانشجوی برگزیده بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 96-95 فرنوش قربانی 4

دانشجوی برگزیده بنیاد ملی نخبگان در سال های 94- 95 و96 آقای مسعود ملکی 5

مخترع سطح 3 برگزیده بنیاد ملی نخبگان محمدجواد کاظمی بلگه شیری 6

کسب رتبه نخست پژوهش های بنیادی جشنواره بین المللی خوارزمی 
توسط دکتر بابک کریمی از اعضای شورای علمی بنیاد نخبگان استان زنجان

ــنواره  ــادی جش ــای بنی ــش پژوهش ه ــان در بخ ــتان زنج ــگان اس ــاد نخب ــی بنی ــورای علم ــو ش ــی عض ــک کریم ــر باب دکت
ــود. ــب نم ــت را کس ــه نخس ــال 96 رتب ــی س ــی خوارزم بین الملل

در آئیــن اختتامیــه ســی و یکمیــن دوره جشــنواره بین المللــی خوارزمــی، کــه بــا حضــور دکتــر حســن روحانــی ریاســت محتــرم 
جمهــوری اســامی ایــران، دکتــر منصــور غامــی وزیــر محتــرم علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، و دکتــر ســورنا ســتاری معــاون 
ــی صــداو ســیما  ــخ 5 اســفندماه 1396 در مرکــز همایش هــای بین الملل ــاوری ریاســت جمهــوری، در تاری ــرم علمــی و فن محت
ــا عنــوان »ســاخت  ــه طــرح خــود ب ــا ارائ برگــزار شــد، دکتــر بابــک کریمــی عضــو شــورای علمــی بنیــاد نخبــگان اســتان، ب
کاتالیزورهــای انتخابگــر بــر پایــه ترکیبــات مزوحفــره منظــم و کاربــرد آنهــا در تبدیــات شــیمیایی«، موفــق بــه کســب رتبــه 
ــه،  ــن برنام ــیه ای ــاوه، در حاش ــه ع ــدند. ب ــیمیایی ش ــای ش ــی فناوری ه ــروه تخصص ــادی در گ ــای بنی ــت پژوهش ه نخس
ــدند. ــز ش ــوب )COMSATS( نی ــدار جن ــعه پای ــرای توس ــاوری ب ــوم و فن ــزه اول کمیســیون عل ــه کســب جای ــق ب ایشــان موف
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برنامه های اجرایی و نظارتی/ شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش

حضور بنیاد نخبگان استان زنجان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، 
فناوری و فن بازار استان

همزمــان بــا هفتــه اســتانی پژوهــش و فنــاوری، نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش، فنــاوری و فــن بــازار اســتان بــه مــدت 
چهــار روز از مــورخ 8 الــی 11 آذرمــاه در محــل کارخانــه کبریــت ســابق برگــزار شــد.

ــرد  ــی، عملک ــی پژوهش ــی آموزش ــز علم ــای مراک ــیل ه ــا و پتانس ــی ظرفیته ــور معرف ــه منظ ــه ب ــگاه ک ــن نمایش در ای
ــا حضــور دانشــگاههای  ــاوری و پژوهشــی و ب ــان اســتان در حــوزه فن ــش بنی ــی و شــرکت هــای دان دســتگاههای اجرای
ــه  ــت و برنام ــازمان مدیری ــردی، س ــی کارب ــگاهی، آزاد، علم ــاد دانش ــکی، جه ــوم پزش ــی، عل ــات تکمیل ــان، تحصی زنج
ریــزی و شــهرداری اســتان و برخــی مراکــز علمــی و شــرکت هــای دانــش بنیــان اســتان برگــزار شــد، بنیــاد نخبــگان 
ــه مشــمولین  ــی ب ــت هــای اعطای ــی عملکــرد و حــوزه فعالیــت خــود و تســهیات و حمای ــه منظــور معرف ــز ب اســتان نی
ــد. ــه ســواالت مراجعیــن و بازدیدکننــدگان پاســخ دادن ــز ب ــاد نی هــر حــوزه حضــور فعــال داشــت و کارشناســان ایــن بنی
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در راســتای معرفــی حمایت هــا و تســهیات بنیــاد ملــی نخبــگان 
»معرفــی  آموزشــی  کارگاه  اســتان،  برتــر  اســتعدادهای  بــه 
ــی  ــت علم ــای هیئ ــتیبانی از اعض ــایی و پش ــه شناس ــن نام آیی
ــگاههای  ــی دانش ــت علم ــای هیئ ــور اعض ــا حض ــگاهی« ب دانش
اســتان، توســط معــاون محتــرم برنامــه ریــزی و نظــارت 
بنیــاد ملــی نخبــگان، روز ســه شــنبه 19 اردیبهشــت ســال 
ــد. ــزار گردی ــان برگ ــگاه زنج ــهروردی دانش ــالن س ــاری در س ج

در ابتــدای ایــن نشســت، دکتــر رشــتچی رئیــس بنیــاد نخبــگان 
ــر  ــر منتظ ــه دکت ــدم ب ــرض خیرمق ــن ع ــان، ضم ــتان زنج اس
اســتان،  دانشــگاههای  علمــی  هیئــت  محتــرم  اعضــای  و 
ــت  ــی سیاس ــاره چگونگ ــدد درب ــواالت متع ــه س ــخگویی ب پاس
هــای بنیــاد ملــی نخبــگان در زمینــه هــای مختلــف و آییــن نامــه 
هــای موجــود را از جملــه اهــداف برگــزاری ایــن کارگاه برشــمرد.

در آغــاز ایــن کارگاه، جنــاب آقــای دکتــر غامعلــی منتظــر 
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــارت بنی ــزی و نظ ــه ری ــرم برنام ــاون محت مع
بــه بیــان مفهــوم علمــی نخبگــی و دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری 
ــگان و  ــی نخب ــاد مل ــای بنی ــت ه ــداف و ماموری ــوص اه در خص
موضــوع کارگاه پرداختــه و افزودنــد: اعضــای هیــات  علمــی 
ــی  ــا در نظرگرفتــن مجمــوع فعالیــت هــای نخبگان دانشــگاه ها، ب
در ســاحت هــای »آمــوزش«، »پژوهــش«، »فنــاوری«، »فرهنــگ 
و خدمــت«، ســاالنه در دو ســطح »منطقــه ای«  و »ملــی« 
ــه بنیــاد ملــی نخبــگان معرفــی  مشــمولین فرآینــد شناســایی و ب
مــی شــوند و پــس از آن بــه مــدت 7 ســال بــا بررســی فعالیتهــای 
ــرد. ــی گی ــرار م ــان ق ــار آن ــژه در اختی ــهیات وی ــی، تس علم

ــاخص ها و  ــه، ش ــن نام ــداف آیی ــان اه ــه بی ــپس ب ــان س ایش
تســهیات  و  نخبگانــی  فعالیت هــای  شناســایی  ســنجه های 

ــد. ــاحت پرداختن ــک از 4 س ــر ی ــی در ه اعطای
ــدرس کارگاه و  ــان م ــخ می ــش و پاس ــز پرس ــان کارگاه نی در پای

ــد. ــزار ش ــی برگ ــت علم ــای هیئ اعض

 کارگاه آموزشی »معرفی آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از اعضای 
هیئت علمی دانشگاهی«

برنامه های اجرایی و نظارتی/ برگزاری کارگاه آموزشی سیاست ها و مقررات بنیاد
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کارگاه آموزشی »معرفی و تبیین آیین نامه اعطای جایزه های تحصیلی 
بنیاد ملی نخبگان«

در راســتای معرفــی حمایت هــا و تســهیات بنیــاد ملــی 
نخبــگان بــه اســتعدادهای برتــر اســتان، کارگاه هــای آموزشــی 
» معرفــی و تبییــن آییــن نامــه اعطــای جایــزه هــای تحصیلــی 
بنیــاد ملــی نخبــگان« بــا حضــور معــاون محتــرم برنامــه ریــزی 
و نظــارت بنیــاد ملــی نخبــگان، جناب آقــای دکتر منتظــر، برای 
ــال  ــنبه 19 اردیبهشــت س ــه ش ــتان، در روز س دانشــجویان اس
ــر دانشــگاه زنجــان برگــزار شــد. جــاری در محــل ســالن غدی

در ابتــدای ایــن نشســت، دکتــر رشــتچی رئیــس بنیــاد 
نخبــگان اســتان، پــس از عــرض خیرمقــدم بــه جنــاب آقــای 
ــدف از  ــت،  ه ــر در نشس ــجویان حاض ــر و دانش ــر منتظ دکت
ــی  ــای کل ــت ه ــن سیاس ــی را تبیی ــن گردهمای ــزاری ای برگ
ــای  ــزه ه ــای جای ــه اعط ــن نام ــگان و آیی ــی نخب ــاد مل بنی
ــد. ــه منظــور حمایــت از دانشــجویان اعــام نمودن تحصیلــی ب

دکتــر رشــتچی در ادامــه افــزود: در ســال تحصیلــی 95 - 94 بــا 
توجــه بــه ســهمیه هــای تخصیــص یافتــه بــه اســتان هــا، در 
اســتان زنجان 7 دانشــجوی دکتری و 4 دانشــجوی کارشناســی 
ارشــد توانســتند امتیازهــای الزم را بــرای بهــره منــدی از 
تســهیات بنیــاد کســب نماینــد و در ســال تحصیلــی 96 - 95 
ــه، 10 دانشــجوی  ــص یافت ــای تخصی ــهمیه ه ــش س ــا افزای ب
دکتــری و 7 دانشــجوی کارشناســی ارشــد و 1 دانشــجوی 
کارشناســی موفــق بــه کســب تســهیات بنیــاد شــدند.

ــه تشــکیل هســته  ــان ب ــگان اســتان، در پای ــاد نخب رئیــس بنی
هــای پژوهشــی دانشــجویی در حمایــت از دانشــجویان اشــاره 
نمــوده و افزودنــد: در ســال تحصیلــی 94 بــه علــت عــدم وجــود 
ــه  ــق ب ــای متقاضــی، موف ــگاه ه ــط در دانش ــه مرتب ــن نام آیی
اخــذ اعتبــار ایــن هســته نشــدیم ولــی بــا پیگیــری هــای بــه 
ــی  ــته پژوهش ــاری، 9 هس ــی ج ــال تحصیل ــده در س ــل آم عم
ــت. ــد گرف ــکل خواه ــگاه ش ــاد در دانش ــت بنی ــت حمای تح

در ادامــه دکتــر منتظــر ضمــن تعریــف مفهــوم نخبــه، بــه چهــار 
جایــزه مختلــف آمــوزش، پژوهــش، فنــاوری و فرهنــگ در ســه 
مقطــع کارشناســی، کارشناســی ارشــد )و دوره دکتــری حرفــه ای 
ــی  ــوزه فعالیت ــار ح ــرای چه ــی ب ــری تخصص ــکی( و دکت پزش

متفــاوت بــرای دانشــجویان اشــاره نمودنــد.

ایشــان در ادامــه ضمــن تشــریح اعتبــارات تخصیــص یافتــه بــه 
هــر یــک از جوایــز بــه تفکیــک مقطــع تحصیلــی، خاطرنشــان 
کردنــد کــه جایزه هــا بــرای یک ســال تحصیلــی به دانشــجویان 
جدیــد مشــموالن  هرســاله  و  می شــود  اعطــا  برگزیــده 

دانشــجویان،  نخبگانــی  فعالیت هــای  ارزیابــی  براســاس 
می شــوند. برگزیــده 

در پایــان کارگاه نیــز پرســش و پاســخ میــان مــدرس کارگاه و 
دانشــجویان برگــزار شــد
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برنامه های اجرایی و نظارتی/ رویدادهای کارآفرینی

همکاری بنیاد نخبگان استان با جهاد دانشگاهی زنجان در برگزاری 
اولین رویداد استارتاپی محصوالت کشاورزی با محوریت محصوالت سالم
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اقدامات انجام شده در خصوص طرح شهاب

-   انعقاد قرارداد خدمات اجرای طرح شهاب در بنیاد نخبگان استان
-   حضــور  در دورۀ آموزشــی ویــژۀ آمــوزگاران و ویــژۀ عوامل اجرایی در ســطح اســتان و نظارت و انجــام اقدامات ذیل:

                آمار شرکت کنندگان در دورۀ آموزشی
                ارزیابی کیفیت آموزش مدّرسان

                ارزیابی محتوای آموزشی و نظر سنجی از شرکت کنندگان در دوره های آموزشی استان
                نظارت بر کیفیت محل برگزاری دوره و برخورداری از امکانات آموزشی و رفاهی

                ارزشیابی هم خوانی سرفصل های برنامة زمان بندی شدۀ دورۀ آموزشی
                بررسی میزان ساعت های برنامة آموزشی ویژۀ آموزگاران

                بررسی میزان ساعت های برنامة آموزشی ویژۀ عوامل اجرایی
                دریافت پیشنهادات و دیدگاهه ها برای بهبود دوره های آتی

برنامه های اجرایی و نظارتی/ نظارت بر اجرای طرح شهاب در استان زنجان
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برنامه های اجرایی و نظارتی/ نظارت بر اجرای طرح شهاب در استان زنجان

دورة آموزشی عوامل اجرایی )مدیران و معاونان مدارس(دورة آموزشی ویژة آموزگاران

تاریخ )روز و ماه( برگزاری 
دورۀ آموزشی

تاریخ )روز و ماه( برگزاری مکان برگزاری دورۀ آموزشی
دورۀ آموزشی

مکان برگزاری دورۀ آموزشی

دبیرستان نمونه - شهرک رجایی26،12 آباندبیرستان نمونه - شهرک رجایی19،25،26،12 آبان

آموزشگاه بعثت4 و 5 آبانآموزشگاه بعثت4، 5، 11 و 12 آبان

دبیرستان امام صادق4 و 5 آباندبیرستان امام صادق4 و 5 آبان

دبستان شاهد آل یاسین19 و 25 آباندبستان شاهد آل یاسین25،19،12،11آبان

آزمایشگاه مرکزی جابربن حیان26مهر،10آبانآزمایشگاه مرکزی جابربن حیان26مهر،12،11،10آبان

آموزشگاه نوردانش قیدار27،26مهرآموزشگاه نوردانش قیدار27،26مهر و 4 ،11 آبان

دبیرستان الزهرا  سجاس28،27مهردبیرستان الزهرا  سجاس28،27مهر5،4 آبان

آموزشگاه شریعتی زرین رود29،28،27مهرآموزشگاه شریعتی زرین رود29،28،27مهر و 13،5،4 آبان

آموزشگاه شهید رجایی کرماب20، 21 مهرآموزشگاه شهید رجایی کرماب28،27،21،20 مهر

هنرستان حجاب آببر28،27 مهرهنرستان حجاب آببر28،27مهر و 12،11،5،4 آبان

آموزشگاه مهرپویا زنجان ومرکز 28،27مهر4،3 آبان
آموزشگاه مهرپویا زنجان ومرکز 28،27 مهرمشکات یادگیری زرین آباد

مشکات یادگیری زرین آباد

پژوهشسرای ماصدرا زنجان20 و 21 مهرپژوهشسرای ماصدرا زنجان21،20،14،13 مهر

پژوهشسرای ماهنشان26،20 مهرپژوهشسرای ماهنشان27،26،20 مهر

آموزشگاه جلیل خانی ناحیه یک 21،20 مهرآموزشگاه جلیل خانی ناحیه یک 28،27،21،20مهر
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ربانهم اهی فرهنگی

-   نشست های اجتماعات نخبگانی

-   برنامه های تربیتی و آموزشی

- نظام مشاوره 
 

-   بازدیــد از مراکــز علمــی، تحقیقاتــی، صنعتــی و فرهنگــی

-   تکریم و الگوسازی از نخبگان و مستعدان برتر

-   اردوهای جهادی



گانی ربانهم اهی فرهنگی/ نشست اهی اجتماعات نخب

در راســتای تعامــل هــر چــه بیشــتر نخبــگان و مســتعدین 
ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  و  یکدیگــر  بــا  اســتان 
آن  نیــاز هــای  و  از مشــکات  آگاهــی  نیــز  و  آنــان 
نخبــگان،  از  جمعــی  هــم  اندیشــی  نشســت  هــا، 
مخترعیــن و اســتعدادهای برتــر بــا مســئولین بنیــاد 
در  مــورخ 1396/02/12  روز ســه شــنبه  در  نخبــگان  
ســالن جلســات بنیــاد نخبــگان اســتان برگــزار شــد.

نخبــگان  بنیــاد  رئیــس  ابتــدا  نشســت،  ایــن  در 
و  تســهیات  اعطــای  رونــد  خصــوص  در  اســتان 
حمایــت هــای بنیــاد ملــی نخبــگان بــه مســتعدین و 
نخبــگان حائــز شــرایط توضیحاتــی را ارئــه نمودنــد.

دکتــر رشــتچی در ادامــه، هــدف از برگــزاری چنین جلســاتی 
را، جمــع بنــدی نظــرات، مشــکات و نیازهــای نخبــگان و 
ــر  ــر بخشــی ه ــرای اث ــای پیشــنهادی ب ــت راهکاره دریاف
چــه بهتــر فعالیــت هــا و برنامــه هــای بنیــاد عنــوان نمودند. 
فرهنگــی  هــای  برنامــه  بیــان  از  پــس  ادامــه،  در 
اســتان،  نخبــگان  بنیــاد   96 ســال  مصــوب 
شــرکت کننــدگان نظرات و پیشــنهادات خــود را در خصوص 
ــد. ــوان نمودن ــا عن ــه ه ــر برنام ــه بهت ــر چ ــزاری ه برگ

ــتعدین  ــگان و مس ــان نخب ــخ می ــش و پاس ــپس، پرس س
در  اســتان  نخبــگان  بنیــاد  رئیــس  بــا  اســتان 
حــوزه هــای مختلف اعــم از: برنامــه های فرهنگی، تشــکیل 
هســته های پژوهشــی دانشــجویی، ارتقــاء اختراعات ســطح 
3 به ســطوح 2 و 1، تســهیات نظام وظیفه و ... برگزار شــد.

برگزاری نشست هم اندیشی جمعی از استعدادهای برتر با مسئولین بنیاد نخبگان استان
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گانی ربانهم اهی فرهنگی/ نشست اهی اجتماعات نخب

ــان  ــن، صاحب ــی از مخترعی ــی جمع ــم اندیش ــت ه نشس
ــتعدادهای  ــگان و اس ــان، نخب ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
ــردم  ــده م ــی نماین ــر وقفچ ــور دکت ــا حض ــتان، ب ــر اس برت
ــورای  ــس ش ــارم در مجل ــان و ط ــای زنج ــتان ه شهرس
ــگان اســتان،  ــاد نخب ــس بنی ــر رشــتچی رئی اســامی، دکت
زنجــان،  دانشــگاهی  جهــاد  رئیــس  عباســی  آقــای 
دکتــر جلیلونــد معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه 
ــیج  ــازمان بس ــس س ــی رئی ــر بابای ــای دکت ــان و آق زنج
      17 ســاعت  اســتان،  فنــاوری  و  پژوهشــی  علمــی، 
روز چهارشــنبه مــورخ 96/03/31 در ســالن کنفرانــس 
شــهید شــهریاری جهــاد دانشــگاهی زنجــان برگــزار شــد.

ــتان،  ــگان اس ــاد نخب ــس بنی ــتچی رئی ــر رش ــدا، دکت در ابت
ــگان از مســتعدین  ــی نخب ــاد مل ــی بنی برنامــه هــای حمایت
ــت از  ــه حمای ــی از جمل ــف تحصیل ــع مختل ــر در مقاط برت
آموختــگان  دانــش  هنــری،  برگزیــدگان  دانشــجویان، 
ــان نمــوده  ــر و شــامخ و مخترعیــن را بی ــر، اســاتید برت برت
هــای بســته  برگزیــده  دانشــجویان  بــرای  افــزود:  و 

ــا،  ــه ه ــان نام ــت از پای ــامل: حمای ــی ش ــی مختلف حمایت
ــای  ــته ه ــی، بس ــای مطالعات ــت ه ــه، فرص ــرری ماهان مق

ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــی و پژوهش آموزش
دکتــر رشــتچی در ادامــه،  بــه تشــکیل کارگروههــای 
ــگان  ــاد نخب ــف بنی ــی از وظای ــوان یک ــه عن ــی ب تخصص
و  تشــکیل  فلســفه  افــزود:  و  نمــوده  اشــاره  اســتان، 
اســتان مشــکات  طــرح  هــا،  کارگــروه  ایــن  اداره 

توســط دســتگاههای اجرایی اســتان و ســپس پیگیری و ارائه 
راه حــل توســط نخبــگان و متخصصیــن ایــن کارگــروه هــا 
اســت کــه در صورت همــکاری دســتگاههای اجرایی اســتان 
مــی تــوان حمایتهــای خوبــی را از ایــن طریــق جــذب نمود.

در ادامــه نشســت، دکتــر وقفچــی نماینــده محتــرم مــردم 
ــورای  ــس ش ــارم در مجل ــان و ط ــای زنج ــتان ه شهرس
ــگان، ــش روی نخب ــع پی ــه موان ــاره ب اســامی، ضمــن اش

ــگان  ــری از توانمنــدی هــا و ظرفیــت هــای نخب بهــره گی
ــد. ــوان نمودن ــور عن ــداف کش ــه اه ــیدن ب ــا راه رس را تنه

وقف چــی در ادامــه افــزود: وقتــی کــه مقــام معظــم 
ــتعدادهای  ــری از اس ــد روی بهره گی ــن ح ــا ای ــری ت رهب
نخبــگان در پیشــبرد اهــداف کشــور تاکیــد می کننــد، 
مســئوالن نیــز بایــد بــدون کوچک تریــن وقفــه ای و خــارج 
ــند. ــه باش ــر فرهیخت ــن قش ــنوای ای ــوش ش ــت گ از نوب

اول  جبهــه  در  نخبــگان  کردنــد:  نشــان  خاطــر  وی   
خــود  همــت  بایــد  مســئوالن  و  هســتند  جامعــه 
و  سیاســی  نــگاه  از  دور  بــه  و  کــرده  مضاعــف  را 
کننــد. دفــاع  مــردم  حقــوق  از  و خصوصــی،  دولتــی 

برگزاری نشست هم اندیشی جمعی از مخترعین، شرکت های دانش بنیان، نخبگان و 
استعدادهای برتر استان با نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی
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ســپس مخترعیــن، مدیــران شــرکت های دانــش بنیان و مســتعدین 
اســتان، نظــرات، پیشــنهادات، مشــکات خــود را بیــان نمودنــد کــه

اهم آن به شرح ذیل می باشد:

- نیــاز بــه تشــکیل تیم هــای مشــاوره از طــرف نماینــدگان بــرای 
پیگیــری مطالبــات و آنالیــز مشــکات نخبــگان

امــور  پتانســیل ها و متولــی دار شــدن  - ضــرورت شناســایی 
دانش بنیــان شــرکت های 

- ایجاد کارگروه های تخصصی بنیاد نخبگان در حوزه کشاورزی

- واگذاری پروژه ها به شرکت های دانش بنیان

- برگزاری جلسات منظم نخبگان با مسئولین

- پرداخت پژوهانه به دانشجویان دکتری

- جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی

- در اختیار قرار دادن طرح های آموزشی و پژوهشی به نخبگان

- درج امتیاز نخبگی در مصاحبه دکتری

- ایجــاد اتــاق هــای فکــر در ســازمان هــای مختلــف بــا مشــارکت 
نخبگن
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برگزاری نشست هم اندیشی جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر، مخترعین و صاحبان 
شرکت های دانش بنیان با مسئولین جمعیت هالل احمر استان

در راســتای تفاهــم نامــه فــی مــا بیــن جمعیــت هــال احمــر 
کشــور و بنیــاد ملــی نخبــگان، نشســت هــم اندیشــی جمعــی از 
نخبــگان و اســتعدادهای برتــر، مخترعیــن و صاحبــان شــرکت 
هــای دانــش بنیــان بــا مســئولین جمعیــت هــال احمــر اســتان 
ــت  ــل جمعی ــورخ 96/04/14 در مح ــنبه م ــح روز چهارش صب

هــال احمــر اســتان برگــزار شــد.
ــر عامــل  ــدا آقــای شــهرام میرزایــی مدی  در ایــن نشســت، ابت
جمعیــت هــال احمــر اســتان، گزارشــی از وظایــف و ظرفیــت 
ــه  ــد. در ادام ــه نمودن ــت هــال احمــر اســتان ارائ هــای جمعی
ــال  ــت ه ــان جمعی ــاون داوطلب ــی مع ــای رجای ــت، آق نشس
ــازمان  ــن س ــات ای ــا و خدم ــان فعالیته ــه بی ــتان، ب ــر اس احم
پرداختــه و افزودنــد:  ایــن ســازمان در راســتای بهبــود عملکــرد 
ــه  ــگان و ارائ ــد همــکاری نخب ــف نیازمن ــای مختل در حــوزه ه
ایــده هــا و طــرح هــای نــو مــی باشــد تــا بــا ترکیــب دانــش و 
اطاعــات نخبــگان و تجــارب همــکاران آن ســازمان، خدمــات 

ــه نمایــد.  ــه مــردم اســتان و کشــور ارائ ــده ای ب ارزن
ــان  ــه بی ــتان ب ــتعدین اس ــگان و مس ــی از نخب ــه جمع در ادام
ــوزه  ــود در ح ــای خ ــده ه ــنهادات و ای ــا، پیش ــت ه درخواس
ــود  ــه منظــور بهب ــر اســتان ب ــت هــال احم ــا جمعی ــط ب مرتب
عملکــرد آن ســازمان پرداختنــد کــه اهــم مــوارد مطروحــه بــه 

ــی باشــد: ــل م شــرح ذی
- درخواســت برگــزاری دوره هــای آموزشــی مــورد نیــاز بــرای 

مســتعدین بنیــاد توســط جمعیــت هــال احمــر اســتان

ــا و  ــرح ه ــه ط ــت ارائ ــی جه ــکیل کارگروه ــت تش - درخواس
پژوهــش هــای مــورد نیــاز جمعیــت هــال احمــر اســتان بــه 

ــگان ــاد نخب بنی

- ارائــه ضعــف هــای طــرح هــای کنونــی موجــود در جمعیــت 
هــال احمــر اســتان در کارگــروه مربوطــه بــه منظــور بهبــود 

کارآیــی و بهــره وری آنهــا

- برگــزاری بازدیــد یکروزه از مراکــز مختلف جمعیت هال احمر 
اســتان به منظور شــناخت بهتــر از مجموعه و خدمات ارائه شــده

ــه از  ــه عمــوم جامع ــه و پیشــرفته ب ــوزش هــای بهین ــه آم - ارائ
ــازی ــق تکنیــک هــای ب طری

بــرای  مختلــف  هــای  بــازی  و  هــا  انیمیشــن  تولیــد   -
ــای  ــک ه ــات از آوار، کم ــای نج ــوزه ه ــوزان در ح ــش آم دان
اولیــه و همچنیــن ایجــاد قــدرت تصمیــم گیــری در آنهــا

ــداکاری و  ــکاس ف ــت انع ــازی جه ــای مج ــبکه ه ــاد ش - ایج
ــران ــا امدادگ ــری ه ایثارگ

احمــر هــال  عضــو  داوطلــب  نخبــگان  از  برندســازی   -

ــاوری  ــی GIS و فن ــات مکان - اســتفاده از سیســتم هــای اطاع
ــراد در فصــل ســرما ــرای تشــخیص موقعیــت اف ــی ب مکان

در ادامــه جلســه دکتــر رشــتچی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان، 
ضمــن اشــاره بــه تعاریــف داینامیــک ارائــه شــده بــرای نخبگــی 
ــت:  ــون، گف ــا کن ــگان ت ــی نخب ــاد مل ــیس بنی ــدای تاس از ابت
بنیــاد ملــی نخبــگان بــرای شناســایی مســتعدین برتــر در مقاطــع 
تحصیلــی دانشــجویی، فــارغ التحصیلــی، اعضــای هیئــت علمــی 
ــس  ــراد پ ــوده و اف ــف نم ــی را تعری ــک های ــا و مح و ... معیاره
از شناســایی بــر اســاس آییــن نامــه هــای مربوطــه بــه صــورت 
داینامیــک مــورد حمایــت قــرار مــی گیرنــد و اینگونــه نیســت کــه 
فــرد بــا کســب یــک افتخــار در یــک دوره زمانــی خــاص همچنان 
ــد. ــتفاده نمای ــاد اس ــای بنی ــت ه ــهیات و حمای ــد از تس بتوان

رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان  در ادامــه جلســه یکــی از 
اهــداف نشســت را ایجــاد و تقویــت زمینه هــای همفکــری 
ــه  ــي ب ــف حاکمیت ــطوح مختل ــي و س ــات نخبگان ــان اجتماع می
ــتگاه هاي  ــي دس ــئله شناس ــور مس ــا در ام ــارکت آنه ــور مش منظ
زمانــی مســتعدین  افزودنــد:  و  دانســته  نخبــگان  اجرایــي 

 مــی تواننــد در حــوزه تخصصــی خــود در جامعــه نقــش آفرینــی 
کننــد کــه حمایــت همــه دســتگاه هــای اجرایــی را داشــته باشــند.
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نشســت هــم اندیشــی اجرایــی ســازی ســند راهبــردی کشــور 
در امــور نخبــگان بــا حضــور دکتــر طالبــی رئیــس کمیســیون 
ــند،  ــازی س ــی س ــتاد اجرای ــذاری س ــر گ ــازی اث ــه س زمین
ــگان اســتان، کارشناســان  ــاد نخب ــر رشــتچی رئیــس بنی دکت
بنیــاد نخبــگان اســتان و جمعــی از اســاتید دانشــگاهی، 
ــرداد  ــنبه 25 م ــر در روز چهارش ــتعدادهای برت ــگان و اس نخب
ــد. ــزار ش ــتان برگ ــگان اس ــاد نخب ــالن جلســات بنی 96 در س

برگزاری نشست هم اندیشی اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور 
نخبگان در بنیاد نخبگان استان زنجان

دکتــر رشــتچی در پایــان اظهــار داشــت، هــدف دیگــر مــا 
ــرای  ــه جلســات، ایجــاد زمینــه ای ب از برگــزاری ایــن گون
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــد و خاق ــد، توانمن ــگان عاقمن نخب

ــتند. ــرای انجــام پژوهــش هس ــی ب ــال موضوع دنب
در پایــان جلســه مقررگردیــد تفاهــم نامــه همــکاری 
فــی مابیــن جمعیــت هــال احمــر و بنیــاد نخبــگان اســتان 
ــدادی،  ــای ام ــوزش ه ــگ آم ــاء فرهن ــوص ارتق در خص
تشــکیل کارگاه هــای تخصصــی در راســتای بهینــه ســازی 
برگــزاری  توانبخشــی،  و  امــدادی  هــای  فعالیــت 
ــژه  ــه وی ــای اولی ــک ه ــداد وکم ــوزش ام ــای آم دوره ه
نخبــگان اســتان، تکریــم از نخبــگان عضــو داوطلــب 
مراکــز  از  یکــروزه  بازدیــد  و  اســتان  احمــر  هــال 
ــردد. ــد گ ــتان منعق ــر اس ــال احم ــت ه ــف جمعی مختل
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ــتان،  ــگان اس ــاد نخب ــس بنی ــدا رئی ــت در ابت ــن نشس در ای
ــائل و  ــع، مس ــا، موان ــش ه ــات، چال ــه ابهام ــاره ب ــن اش ضم
و  نخبگــی  بحــث  در  موجــود  متعــددی  هــای  دیــدگاه 
ــگان  ــردی کشــور در امــور نخب ــن ســند راهب ــگان، تدوی نخب
ــگان در  ــگاه نخب ــن جای ــت تبیی ــی در جه ــاس و بنیان را اس
کشــور دانســته و افزودنــد: تنهــا وجــود یــک ســند در حمایــت 
از نخبــگان کافــی نیســت و بایســتی مجموعــه ای از اقدامــات 
ــرد. ــی ســازی آن صــورت گی و فعالیــت هــا در جهــت اجرای

در ادامــه جلســه جنــاب آقــای دکتــر طالبــی رئیس کمیســیون 
زمینــه ســازی اثــر گــذاری ســتاد اجرایــی ســازی ســند، بــه 
ــه ای از  ــط مجموع ــند توس ــب س ــن و تصوی ــد تدوی فرآین
ــاب  ــی انق ــورای عال ــوی ش ــاغ آن از س ــران و اب صاحبنظ
فرهنگــی در تاریــخ 91/08/17 اشــاره نمــوده و افزودنــد: ایــن 
ــرد  ــدف کان،5 راهب ــداز، 8 ه ــم ان ــک چش ــند دارای ی س
ــپس  ــت. س ــی اس ــدام مل ــی و 70 اق ــرد مل کان،12  راهب
ضمــن تشــریح راهبردهــای کان ســند، زمینــه ســازی بــرای 
ــت  ــه در مدیری ــای نخب ــروه ه ــراد و گ ــه اف ــذاری  بهین اثرگ
ــان  ــی بی ــام نخبگان ــی نظ ــت اصل ــور را ماموی ــوالت کش تح
ــاد ملــی  ــه برنامــه هــای آتــی بنی نمــوده و در ایــن زمینــه ب
نخبــگان از جملــه ایجــاد خانــه نخبــگان و نیــز ایجــاد

شــرکت هــای کارگــزاری منابــع انســانی متخصص بــه عنوان 
عوامــل و نهادهــای میانجــی و حلقــه واســط بیــن نخبــگان 
بــا صنعــت، دســتگاههای دولتــی و خصوصــی اشــاره نمودنــد.

ــریح  ــه تش ــی ب ــورت تفضیل ــه ص ــه ب ــی در ادام ــر طالب دکت
ــروه  ــی، گ ــت نخبگان ــر، فعالی ــتعداد برت ــه، اس ــم نخب مفاهی
ــی،  ــاع نخبکان ــر، اجتم ــتعداد برت ــب اس ــروه صاح ــه، گ نخب
ــد. ــند پرداختن ــداف س ــداز و اه ــم ان ــی، چش ــام نخبگان نظ

ایشــان در پایــان بــه برخــی از اقدامــات اجــرا شــده از جملــه 
برگــزاری بازدیدهــای تخصصی و طــرح خیرین اشــاره نمودند.
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برگزاری نشست هم   اندیشی جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر با مسئولین 
آب و فاضالب شهری استان

ــتعدادهای  ــگان و اس ــی از نخب ــی جمع ــم   اندیش ــت ه نشس
برتــر بــا مســئولین آب و فاضــاب شــهری اســتان، روز ســه 
شــنبه مــورخ 1396/06/07 در ســالن جلســات آب و فاضــاب 

شــهری برگــزار شــد.
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور آقــای دکتــر رشــتچی رئیــس 
ــل  ــر عام ــمی، مدی ــز قاس ــای ج ــتان، آق ــگان اس ــاد نخب بنی
ــی  ــور ثبوت ــتان، پروفس ــهری اس ــاب ش ــرکت آب و فاض ش
برگزیــده جایــزه عامــه طباطبایــی، آقــای ابراهیمــی، معــاون 
برنامــه ریــزی شــرکت آب و فاضــاب اســتان، آقــای رضازاده 
خیــاط، مدیــر دفتــر تحقیقــات آب منطقــه ای اســتان، 
ــگاه  ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــرد، عض ــولی ف ــر رس ــای دکت آق
علــوم پایــه زنجــان و جمعــی از نخبــگان و اســتعدادهای برتــر 
برگــزار شــد، پــس از تــاوت آیاتــی چنــد از کام ا... مجیــد 
و پخــش کلیــپ زیــر ســاخت هــای آب و فاضــاب شــهری 
ــرکت  ــزی ش ــه ری ــاون برنام ــی، مع ــای ابراهیم ــتان، آق اس
ــا و  ــت ه ــف، ظرفی آب و فاضــاب اســتان گزارشــی از وظای
پــروژه هــای در دســت اقــدام شــرکت ارائــه نمودنــد. 
در ادامــه نشســت آقــای جــزء قاســمی، مدیــر عامــل شــرکت 
ــد: 21  آب و فاضــاب شــهری اســتان زنجــان تصریــح کردن
ــزار  ــر 700 ه ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ــان ب ــتان زنج ــهر در اس ش
نفــر تحــت پوشــش خدمــات شــرکت آب و فاضــاب شــهری 
اســتان زنجــان قــرار دارنــد. جــزء قاســمی ضمــن اشــاره بــه 
بحــران آب در کشــور، بــر ضــرورت اســتفاده از آب خاکســتری 
یــا همــان فاضــاب و بازچرخانــی آن تاکیــد نمــوده و گفــت: 
بایــد در ایــن راه و در عبــور از بحــران آب از ظرفیــت نخبــگان 
ــی  ــا و ویژگ ــدی ه ــه توانمن ــه ب ــا توج ــی ب ــو مطلوب ــه نح ب
هــای آنــان اســتفاده شــود. مدیــر عامــل شــرکت آب و 
ــاد  ــس از انعق ــد: پ ــان افزودن ــتان زنج ــهری اس ــاب ش فاض
تفاهــم نامــه همــکاری بیــن بنیــاد نخبــگان و شــرکت آب و 
فاضــاب شــهری اســتان زنجــان، رابطــه همفکــری و خطوط 
ارتباطــی بیــن شــرکت و ینبــاد نخبــگان اســتان برقــرار شــده 
و در صــدد هســتیم ایــن روابــط بیــش از پیــش ارتقــاء یابــد.

در ادامــه جلســه آقــای دکتــر رشــتچی رئیــس بنیــاد نخبــگان 
اســتان،  بــه زمینــه هــای همــکاری فــی مابیــن بــه منظــور 
اســتفاده حداکثــری طرفیــن از ظرفیــت هــای طــرف مقابل در 
پــروژه هــای مطالعاتــی، دوره هــای آموزشــی، بازدیــد هــای

تخصصــی، جــذب و بکارگیــری مســتعدین معرفــی شــده در 
پــروژه هــای تحقیقاتــی و غیــره در راســتای تحقــق اهــداف 

ــد.  دو ســازمان اشــاره نمودن
در ادامــه نخبــگان و مســتعدین اســتان در ســخنانی بــه بیــان 
درخواســت هــا، پیشــنهادات و ایده هــای خود در حــوزه مرتبط 
بــا آب و فاضــاب شــهری و آب منطقــه ای اســتان پرداختنــد.

گانی ربانهم اهی فرهنگی/ نشست اهی اجتماعات نخب
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»نشســت اخاقــی نخبــگان و نمــاز« در روز چهارشــنبه 
ــی  ــات تکمیل ــورخ 96/03/17 در محــل دانشــگاه تحصی م

ــد. ــزار ش ــه زنجــان برگ ــوم پای عل
ــده  ــت اهلل خاتمــی نماین ــا حضــور آی ــه ب ــن نشســت ک در ای
محتــرم ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه زنجــان، 
ــتان،  ــاز اس ــه نم ــتاد اقام ــرم س ــس محت ــای ناصــری رئی آق
آقــای میرزایــی مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان 
ــزار  ــتان برگ ــر اس ــتعدادهای برت ــگان و اس ــی از نخب و جمع
شــد، پــس از تــاوت آیاتــی چنــد از کام ا...مجیــد توســط 
ــر وحیــد رشــتچی  ــدا دکت ــی، ابت یکــی از نخبــگان قرآن
رئیــس محتــرم بنیــاد نخبــگان اســتان ضمــن عــرض 
وجــود  گفــت:  نشســت  حاضریــن  بــه  مقــدم  خیــر 
برنامــه هــای فرهنگــی و تربیتــی در کنــار آمــوزش و 
ــگاهی  ــط دانش ــودن محی ــارج نم ــر خ ــاوه ب ــش ع پژوه
ــت  ــیر درس ــجو را در مس ــه و دانش ــرد نخب ــی، ف از یکنواخت
ــه هــدف مــورد انتظــار هدایــت  ــرای رســیدن ب و صحیــح ب
ــرار  ــه ق ــی ب ــف نخبگ ــه در تعری ــد. ایشــان در ادام ــی کن م
گرفتــن فعالیتهــای نخبــگان ذیــل گفتمــان اســامی و نظــام 
ــد:  در نظــام اســامی و در اســامی اشــاره نمــوده و افزودن

بنیــاد نخبــگان نیــز نخبگانــی مــورد حمایــت و توجــه 
ــداف  ــا و اه ــه ه ــتای برنام ــه در راس ــد ک ــی گیرن ــرار م ق
ــند. وی  ــذار باش ــش و اثرگ ــوده و اثربخ ــت نم ــام حرک نظ
ــن  ــده بی ــا ش ــه امض ــم نام ــه تفاه ــان ب ــن در پای همچنی
ــتان در  ــر اس ــال احم ــت ه ــگان و جمعی ــی نخب ــاد مل بنی
ــد. ــاره نمودن ــت اش ــای رحم ــرح هم ــرای ط ــوص اج خص

ســپس آقــای میرزایــی مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر 
ــا،  ــری، فعالیته ــکل گی ــه ش ــوص تاریخچ ــتان در خص اس
وظایــف و اهــداف ایــن نهــاد عمومــی و مردمــی توضیحاتــی 
ــر ــال احم ــت ه ــور جمعی ــد: مح ــوده و افزودن ــه نم ارائ

داوطلــب محــوری اســت و داوطلبان بــه چهار گــروه حمایت، 
ــوند ــی ش ــدی م ــیم بن ــارت تقس ــارکت و مه ــت، مش هدای

ــرح  ــرای ط ــت اج ــروه حمای ــه گ ــتا وظیف ــن راس ــه در ای ک
ــد. ــی باش ــت م ــای رحم هم

برگزاری»نشست اخالقی نخبگان و نماز« بنیاد نخبگان استان زنجان با 
حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان به همراه ضیافت افطاری

ــن  ــر ای ــه بهت ــر چ ــرای ه ــور اج ــه منظ ــه ب ــان در خاتم ایش
طــرح، یــاری و حمایــت نخبــگان و اســتعدادهای برتــر اســتان 

را خواســتار شــدند.
ــده  ــی نماین ــت اهلل خاتم ــرت آی ــز حض ــت نی ــان نشس در پای
ــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه زنجــان ضمــن  محتــرم ول
اشــاره بــه دالیــل وقــوع جنــگ جهانــی اول و دوم، بــه اهمیت 
ــوان عامــل  ــه عن ــم و آگاهــی در جامعــه ب رشــد و توســعه عل
بازدارنــده جنــگ هــای بشــری تاکیــد نمــوده و افزودنــد:  دنیــا 
بایــد بــا علــم جهــت دار اداره شــود بــه عبــارت دیگــر علــم در 
خدمــت انســانیت انســانها باشــد و بــا تقویــت ایــن بعــد جنــگ 

نیــز مهــار خواهــد شــد. 
نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در اســتان در ادامــه اظهار داشــتند: 
تحصیــات تکمیلــی و مراکــز تحقیقاتــی شیشــه عمــر حیــات 
ــتا الزم  ــن راس ــت و در ای ــور اس ــک کش ــی ی ــی و سیاس علم
ــا تــاش در فعالیتهــای علمــی و پژوهشــی  اســت نخبــگان ب
ــامی  ــام اس ــان نظ ــداف و گفتم ــج اه ــت تروی ــود، در جه خ
ــاتید و  ــد، اس ــان خاطرنشــان کردن ــد. ایشــان در پای گام بردارن
نخبــگان دانشــگاهی همیــن کــه کاس درس را بــا بســم ا... 
شــروع نماینــد و یــا در حیــن تدریــس، یــک جملــه از بــرکات 
نمــاز بگوینــد، تأثیــرات آن بــه مراتــب بیشــتر از گــوش دادن 

بــه ســخنرانی هــای اخاقــی مــی باشــد.
ــگان و  ــت، نخب ــام نشس ــس از اتم ــت پ ــر اس ــه ذک الزم ب
اســتعدادهای برتــر اســتان در ضیافــت افطــاری بنیــاد نخبــگان 

ــد. ــرکت کردن ــتان ش اس
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ــتان  ــر اس ــی برت ــتگاه اجرای ــل از 30 دس ــم تجلی مراس
در امــر ترویــج و توســعه فرهنگــی اقامــه نمــاز، روز 
چهارشــنبه مــورخ 96/11/4 در دفتــر نماینــده ولــی فقیــه 

ــد. ــزار ش ــان برگ ــه زنج ــام جمع ــتان و ام در اس
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور حضــرت آیــت الــه خاتمی 
ــان،  ــه زنج ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
ــران  ــان، مدی ــتاندار زنج ــری اس ــش امی ــدس دروی مهن
دســتگاههای اجرایــی اســتان و رابطیــن نمــاز دســتگاهها 
برگــزار شــد، از رئیــس و رابــط اقامــه نمــاز بنیــاد 
ــد. ــل ش ــر تجلی ــوح تقدی ــدای ل ــا اه ــتان ب ــگان اس نخب

الزم بــه ذکــر اســت در راســتای ترویــج و توســعه 
فعالیتهــای  بــه  مربــوط  نمــاز  اقامــه  فرهنگــی 
ســال 1395، در ارزیابــی عملکــرد نمــازی دســتگاه 
اســتان  نخبــگان  بنیــاد  اســتان،  اجرایــی  هــای 
نمــود. کســب  را  ویــژه  تقدیــر  شایســته  امتیــاز 
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 برگزاری جلسه شورای اقامه نماز بنیاد نخبگان استان زنجان با حضور
 مدیر ستاد اقامه نماز استان 

ــاد  ــاز بنی ــه نم ــورای اقام ــس و ش ــن رئی ــترک بی ــه مش جلس
ــتاد  ــناس س ــر و کارش ــور مدی ــا حض ــان ب ــتان زنج ــگان اس نخب
اقامــه نمــاز اســتان، صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 96/12/15 در 

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــگان اس ــاد نخب ــل بنی مح
در ایــن جلســه کــه بــا هــدف تعامــل و همــکاری هــای بیشــتر 
در راســتای اجــرای برنامــه هــای ترویــج فرهنــگ نمــاز، برنامــه 
هــای تربیتــی - آموزشــی، تکریــم از شــخصیت هــای برجســته 
ــود،  ــده ب ــزار ش ــی و ... برگ ــای فرهنگ ــی، بازدیده ــی و دین علم
جنــاب آقــای ناصــری مدیــر ســتاد اقامــه نمــاز اســتان، نظــرات 
ــان  و پیشــنهادات خــود را در خصــوص مباحــث مطــرح شــده بی
ــه وجــود پتانســیل نخبــگان در  ــد. ایشــان ضمــن اشــاره ب نمودن
حــوزه نمــاز، بــر تقویــت همــکاری بنیــاد نخبــگان اســتان و ســتاد 
اقامــه نمــاز در جهــت رشــد و بالندگــی حــوزه نمــازی نخبــگان 

تاکیــد نمودنــد.
ــواده را در  ــه نقــش خان ــه نمــاز اســتان، در ادام ــر ســتاد اقام مدی
ــر  ــته و مؤث ــیار برجس ــاز بس ــازی نم ــی و فرهنگس ــت دین تربی
دانســته و اظهــار داشــتند: ریشــه نمــاز در خانــواده شــکل گرفتــه، 
در مدرســه رشــد یافتــه و در نهایــت در جامعــه نمایــان مــی شــود.

ــه هــای انجــام  ــزارش از برنام ــه گ ــس از ارائ ــه جلســه پ در ادام
شــده و در دســت اقــدام توســط دبیــر اقامــه نمــاز بنیــاد و ارائــه 
ــوص  ــاز، در خص ــه نم ــورای اقام ــای ش ــط اعض ــرات توس نظ

ــد. ــاذ گردی ــی اتخ ــترک تصمیمات ــای مش ــکاری ه هم
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کارگاه آموزشــی مهــارت ســخنرانی و ارائــه مؤثــر )ســمینار، دفاع 
پایــان نامــه و ...( توســط بنیــاد نخبــگان اســتان و بــا همــکاری 
جهاد دانشــگاهی اســتان در روز پنجشــنبه مورخ 1396/06/23 به 
مــدت 6 ســاعت در محــل جهــاد دانشــگاهی اســتان برگزار شــد.

ــن  ــتان، در ای ــگان اس ــاد نخب ــی بنی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــر  ــتعدادهای برت ــنایی اس ــور آش ــه منظ ــه ب ــی ک کارگاه آموزش
اســتان بــا مهــارت هــای ارتبــاط، حالــت هــای کامــی و بداهــه 
ــه ســیمنار و  ــار گویندگــی و نحــوه ارائ ــان و وق ــن بی ــی، ف گوی
ــای  ــاب آق ــر توســط جن ــث زی ــد، مباح ــزار ش ــه برگ ــان نام پای
دکتــر بهــداد بیرانونــد بــه عنــوان مــدرس کارگاه تدریــس گردید:

- تعریف ارتباط کامی
- مهارتهای چهارگانه ارتباط کامی

- نیروی کلمات و تاثیری که در دیگران دارند
- ارتباط غیر کامی

- استفاده از زبان بدن
- ایجاد تصویری ایداآل از خود

- پوشش ظاهری
- هماهنگی با نیاز حاضرین جلسه

- شیوه های انتقال اطاعات به مخاطب
- آمادگی ذهنی

- اصول پاسخگویی
- جذابیت رفتار مناسب و کیفیت پاسخگویی

- شناخت مخاطب و درک متقابل
- برقراری رفتاری دوستانه و انسانی با مخاطب

- هوش عمومی و حسی باال
در پایان کارگاه نیز پرسش و پاسخ میان شرکت کنندگان و 

مدرس کارگاه انجام شد.

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت سخنرانی و ارائه مؤثر
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جمعیــت  بــا  گرفتــه  صــورت  هــای  هماهنگــی  پیــرو 
مســئولیت پذیري  مشــاوره  کارگاه  اســتان،  احمــر  هــال 
حضــور  بــا  داوطلبــي،  مهارت هــاي  و  اجتماعــي 
برتــر در روزهــای چهارشــنبه،  اســتعدادهای  نخبــگان و 
پنجشــنبه و شــنبه مــورخ 27،26 و 29 مهرمــاه در محــل 
ــد. ــزار ش ــان برگ ــتان زنج ــر شهرس ــال احم ــت ه جمعی

ــاره  ــن اش ــدا، ضم ــدرس کارگاه، در ابت ــیدی م ــای جمش آق
ــه تشــریح  ــه اهمیــت یادگیــری مهــارت هــای داوطلبــی، ب ب
تاریخچــه هــال احمــر و خدمــات داوطلبانــه آن و نیــز 
ــد. در  ــور پرداختن ــطح کش ــت در س ــن جمعی ــاي ای فعالیت ه
ــزار  ــاعته برگ ــه 4 س ــورت 3 جلس ــه ص ــه ب ــن کارگاه ک ای
ــا اصــول و اهــداف هــال احمــر، ــدگان ب شــد، شــرکت کنن

ــا، کار گروهــی، تاریخچــه  کمــک هــای روانشناســی در بای
صلیــب ســرخ و هــال احمر، حقــوق بشــر دوســتانه و خدمات 
ــی  ــران و ارزیاب ــت بح ــر، مدیری ــف امدادگ ــه وظای داوطلبان
ــن دچــار ایســت  ــه در مصدومی مصــدوم و کمــک هــای اولی
قلبــی - تنفســی بــه صــورت تئــوری و عملــی آشــنا شــدند.

در  کننــدگان  شــرکت  بــه  اســت،  ذکــر  بــه  الزم 
جمعیــت  طــرف  از  رســمی  گواهــی  دوره  ایــن 
شــد. اعطــا  زنجــان  شهرســتان  احمــر  هــال 

برگزاری کارگاه آموزشی »مسئولیت پذیري اجتماعي و مهارت هاي 
داوطلبی«،  با همکاری جمعیت هالل احمر استان
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کارگاه آموزشــي »مســئولیت پذیري اجتماعــي و کمک هــاي 
اولیــه«، بــا حضــور جمعــی از نخبگان و اســتعداد هــای برتر، 
ــاه در محــل  ــان م ــا 2 آب ــاه ت ــه مــدت 3 روز از 30 مهرم ب
ــد. ــزار ش ــان برگ ــتان زنج ــر شهرس ــال احم ــت ه جمعی

ــگیري از  ــرد پیش ــا رویک ــه ب ــی ک ــن کارگاه آموزش در ای
ــر  ــتعداد برت ــان اس ــي صاحب ــردي و اجتماع ــیب هاي ف آس
توســط آقــای جمشــیدی از مربیــان جمعیــت هــال احمــر 
ــایل  ــن مس ــم تری ــا مه ــدگان ب ــرکت کنن ــد، ش ــزار ش برگ
ــورت  ــه ص ــه ب ــای اولی ــک ه ــه کم ــوط ب ــث مرب و مباح

ــدند. ــنا ش ــردی آش کارب
آقــای جمشــیدی هــدف از برگــزاری ایــن دوره را ارتقــای 
ســطح آمادگــی و انجــام واکنــش هــای صحیــح و منطقــی 
ــوادث و  ــی، ح ــای بحران ــت ه ــوادث و موقعی ــان ح در زم
ســوانح دانســتند. ایشــان در ادامــه اظهــار داشــتند بــا توجــه 
بــه آمــار بــاالی تصادفــات و ســکته هــای قلبــی در ایــران، 
ــادی از بیمــاران و مصدومــان، قبــل  همــه ســاله تعــداد زی
از دریافــت درمــان هــای پزشــکی اولیــه بخاطــر وضعیــت 
نامســاعد جســمی در صحنــه حادثــه و نیــز اقدامــات اشــتباه 
ــا  ــنایی ب ــدم آش ــل ع ــه دلی ــه ب ــر در صحن ــراد حاض اف

کمک های اولیه، فوت می کنند.
مــدرس کارگاه در ادامــه افزودنــد: رســیدگی بــه بیمــاران و 
مصدومــان حــوادث در نخســتین لحظــات، تاثیر چشــمگیری 
در افزایــش بهبــودی، کاهــش آســیب و پیشــگیری از مــرگ 
را بــه دنبــال دارد. بــرای مثــال بازنگــه داشــتن راه تنفســی 
فــرد بیهــوش، مــی توانــد از مــرگ یــا آســیب هــای مغــزی 

و اثــرات ناشــی از آن پیشــگیری کنــد.

برگزاری کارگاه آموزشي »مسئولیت پذیري اجتماعي و کمک هاي اولیه«، با 
همکاری جمعیت هالل احمر استان

در ایــن کارگاه مســتعدین اســتان بــا کمک هــای اولیــه و 
ــف  ــه، وظای ــای اولی ــک ه ــداف کم ــول و اه ــداف آن، اص اه
ــه  ــریع از صحن ــی س ــی، ارزیاب ــه روان ــل ضرب ــر، مراح امدادگ
ــا مصــدوم،  ــر در تصــادف، روش برخــورد ب ــه، عوامــل مؤث حادث
ــار  ــران، فش ــت بح ــه(، مدیری ــه، ثانوی ــدوم )اولی ــی مص ارزیاب
ــی در کمــک هــای  ــی و قانون خــون و اجــزای آن، اصــول ایمن
ــزی، پانســمان،  ــوی، خونری ــی، ری ــای قلب ــه، خفگی هــا، احی اولی
آســیب های اســتخوانی، مفصلــی و عضانــی، بانــداژ، آتــل 
بنــدی، حمــل مصــدوم، فوریــت هــای پزشــکی، مســمومیت ها و 
ســوختگی هــا تئــوری و عملی آشــنا شــدند. پــس از اتمــام کارگاه 
مذکــور، بــه شــرکت کنندگان لوح فشــرده آموزشــی نیز داده شــد.
ضمن دوره،  های  سرفصل  اتمام  از  پس  است  ذکر  به   الزم 
از سوی سازمان جمعیت هال احمر استان،  صدور گواهی دوره 
توانبخشی مرکز  از  بازدید  کارگاه،  بیشتر  بخشی  اثر  منظور   به 
کشور شمالغرب  نجات  و  امداد  پایگاههای  و  استان  احمر   هال 

شد.  برگزار  مشاوره  کارگاه  در  کنندگان  شرکت  برای 
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برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت زمان و برنامه ریزی

کارگاه آموزشــی مدیریــت زمــان و برنامــه ریــزی بــا حضــور 
جمعــی از نخبــگان و اســتعدادهای برتر اســتان، توســط بنیاد 
نخبــگان اســتان و با همــکاری جهــاد دانشــگاهی زنجان در 
روز پنج شــنبه مورخ 1396/09/23 از ســاعت 14 الی 20 در 
ســالن کنفرانــس جهــاد دانشــگاهی زنجــان برگــزار گردیــد.

ــو  ــی عض ــن میرزائ ــر نورالدی ــای دکت ــاب آق ــدا، جن در ابت
هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد زنجــان و مــدرس کارگاه، 
ضمــن تعریــف و بســط مدیریــت زمــان، بــر اهمیــت 
و ضــرورت برنامه ریــزی و آفــت هــای وقــت و زمــان 
را  کارگاه  ایــن  برگــزاری  از  هــدف  و  نمــوده  اشــاره 
ــان  ــت زم ــزی و مدیری ــه ری ــاد برنام ــریح ابع ــن و تش تبیی
بــه صــورت تخصصــی دانســتند. ایشــان در ادامــه، در 
خصــوص فلســفه و تاریــخ مدیریــت زمــان، تعییــن اهــداف 
و اولویتهــا، روان شناســی مدیریــت زمــان، ماهیــت و 
ــت  ــی کــردن مدیری ــزی و اجرای ــه ری تکنیــک هــای برنام
زمــان و برنامــه ریــزی توضیحاتــی را ارائــه نمودنــد.

الزم بــه ذکــر اســت پــس از اتمــام کارگاه بــرای مســتعدین 
شــرکت کننــده در کارگاه گواهــی معتبــر آموزشــی بمــدت 8 
ســاعت از طــرف جهــاد دانشــگاهی اســتان صــادر گردیــد.
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ــز  ــت و دانشــگاه و نی ــتر صنع ــه بیش ــر چ ــل ه ــتای تعام در راس
آشــنایی نخبــگان و مســتعدین اســتان بــا مراکــز علمــی، 
ــای صــورت  ــق هماهنگــی ه ــتان، طب ــی اس ــی و صنعت تحقیقات
گرفتــه بــا جهــاد دانشــگاهی اســتان، صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 
1396/02/12 بــه مــدت 2 ســاعت جمعــی از نخبــگان، مخترعین 
و اســتعدادهای برتــر اســتان از آزمایشــگاه صنایــع غذایــی جهــاد 
دانشــگاهی اســتان بازدیــد نمودنــد. در ایــن بازدیــد ابتــدا، مدیــر 
ــات  ــت و خدم ــه فعالی ــه، دامن ــوص تاریخچ ــگاه در خص آزمایش
ــپس  ــد. س ــه دادن ــی را ارائ ــگاه، توضیحات ــده آزمایش ــه ش ارائ
ــف آزمایشــگاه شــامل:  ــدگان از بخــش هــای مختل شــرکت کنن
ــگاه  ــتگاهی، آزمایش ــز دس ــگاه آنالی ــیمی، آزمایش ــگاه ش آزمایش
ــئولین  ــوده و مس ــد نم ــا بازدی ــه ه ــاق نمون ــوژی و ات میکروبیول
هــر بخــش ضمــن ارائــه توضیحاتــی در خصــوص حــوزه فعالیــت 
و نحــوه کار تجهیــزات موجــود، بــه ســواالت شــرکت کننــدگان 

ــد. ــر پاســخ دادن نی
خصــوص  در  الزم  هماهنگــی  گردیــد  مقــرر  همچنیــن 
همــکاری و ارتبــاط مســتمر افــراد مســتعد در رشــته هــای 
ــرد. ــتان، صــورت گی ــی اس ــع غذای ــا آزمایشــگاه صنای ــط ب مرتب

آزمایشــگاه صنایــع غذایــی، فعالیــت هــای خــود را در زمینــه آنالیز 
مــواد غذایــی در دو حــوزه آزمــون هــای فیزیــک و شــیمیایی و 
میکروبیولــوژی از ســال 1389 آغــاز نمــوده و موفــق بــه کســب 
ــد و در ســال  ــی اســتاندارد گردی آزمایشــگاه همــکار ســازمان مل
ــتاندارد  ــی اس ــازمان مل ــه س ــگاه نمون ــوان آزمایش ــه عن 1392 ب

منتخــب شــد.

 بازدید علمی جمعی از مخترعین، نخبگان و استعدادهای برتر استان از
 آزمایشگاه صنایع غذایی جهاد دانشگاهی استان
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بازدید تخصصی جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر استان از سد مشمپا و
 تصفیه خانه آب شهر زنجان

ــا مســئولین آب منطقــه  طبــق هماهنگــی هــای انجــام شــده ب
ــر  ــتعدادهای برت ــگان و اس ــی از نخب ــان، جمع ــتان زنج ای اس
اســتان در روز ســه شــنبه مــورخ 1396/05/10 از ســد مشــمپا و 
تصفیــه خانــه آب شــهر زنجــان )واقــع در 116کیلومتــری غــرب 

ــد.  شهرســتان زنجــان( بازدیــد نمودن
در ابتــدای ایــن بازدیــد، یکــی از مدیــران فنــی ســد توضیحاتــی 
در خصــوص تاریخچــه ســد و پیشــرفت فیزیکــی آن ارائــه داده 
و در ادامــه بــا همراهــی مســئولین ســد، نخبــگان و اســتعدادهای 
ــداث  ــال اح ــد در ح ــف س ــای مختل ــش ه ــتان، از بخ ــر اس برت
خصــوص در  بخــش  هــر  مهندســین  و  نمــوده  بازدیــد 

ــه  ــوده و ب ــه نم ــی را ارئ ــد توضیحات ــف س ــای مختل ــش ه بخ
ــد. ــخ دادن ــدگان پاس ــرکت کنن ــواالت ش س

در ادامــه نیــز، نخبــگان و اســتعدادهای برتــر از مراحــل مختلــف 
ــد نمــوده و مســئولین  ــه آب آشــامیدنی شــهر بازدی ــه خان تصفی
ــد. ــه دادن مربوطــه در خصــوص هــر بخــش، توضیحاتــی را ارائ

در پایــان بازدیــد، بــا توجــه بــه اســتقبال مســئولین شــرکت آب 
ــد  ــرر گردی و فاضــاب شــهر زنجــان از نظــرات مســتعدین، مق
ــاب   ــئولین آب و فاض ــتی جداگانــه بــا مس ــزودی در نشس ب
اســتان در خصــوص طــرح موضوعــات شــرکت در قالــب اجــرای 
ــر  ــتعدادهای برت ــگان و اس ــکاری نخب ــا هم ــی ب ــرح تحقیقات ط

ــردد. ــادل نظــر گ اســتان بحــث و تب

تصاویر بازدید از سد مشمپا

ربانهم اهی فرهنگی/ بازدید از مراکز علمی، تحقیقاتی، صنعتی و فرهنگی

41



تصاویر بازدید از تصفیه خانه آب شهر زنجان
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بازدید علمی - فرهنگی جمعی از مخترعین، نخبگان و استعدادهای برتر 
استان از استان اردبیل

ــی  ــق هماهنگ ــل و طب ــتان اردبی ــی اس ــه میزبان ــرز ب ــش الب ــکارات روی ــات و ابت ــنواره اختراع ــزاری جش ــا برگ ــان ب همزم
ــورخ 96/04/21،  ــنبه م ــتان در روز چهارش ــر اس ــتعدادهای برت ــگان و اس ــن، نخب ــی از مخترعی ــه، جمع ــورت گرفت ــای ص ه
آبدرمانــی  مجتمــع  از  البــرز،  رویــش  ابتــکارات  و  اختراعــات  جشــنواره  مختلــف  هــای  بخــش  از  بازدیــد  ضمــن 
ســبان، بقعــه تاریخــی شــیخ صفــی الدیــن اردبیلــی و شــرکت الکترونیــک پــردازش ســبان نیــز بازدیــد نمودنــد.

بازدید مجتمع آبدرمانی سبانبازدید از جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش البرز
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بازدید از بقعه تاریخی شیخ صفی الدین اردبیلی
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بازدید جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر استان از مرکز توانبخشی شهید 
چمران و پایگاه پشتیبانی امداد و نجات شمالغرب کشور

صنعتــی  تحقیقاتــی،  علمــی-  بازدیدهــای  ادامــه  در 
و  نخبــگان  از  جمعــی  زنجــان،  اســتان  فرهنگــی  و 
مــورخ  چهارشــنبه  روز  در  اســتان  برتــر  اســتعدادهای 
و  چمــران  شــهید  توانبخشــی  مرکــز  از   ،96/08/03
ــد. ــد نمودن ــگاه امــداد و نجــات شــمالغرب کشــور بازدی پای

ــز  ــا همراهــی مســئولین مرک ــدا مســتعدین اســتان ب در ابت
توانبخشــی هــال احمــر اســتان، از بخــش هــای مختلــف 
ایــن مرکــز شــامل: فیزیوتراپــی، تهیــه اندام هــای مصنوعی، 
اورتــز، پروتــز و کفش های طبــی و امکانــات آن مرکز بازدید 
نمــوده و مســئولین مربوطــه نیــز ضمــن ارائــه توضیحــات 
ــد. ــدگان پاســخ دادن ــه ســواالت شــرکت کنن ــردی، ب کارب

ــل  ــتان قب ــتعدین اس ــگان و مس ــت نخب ــر اس ــه ذک الزم ب
از بازدیــد، بــه مــدت 22 ســاعت دوره هــای کمــک هــای 
ــال  ــت ه ــکاری جمعی ــا هم ــات را ب ــداد و نج ــه و ام اولی

ــد. ــه بودن ــرا گرفت احمــر اســتان ف

پایگاه پشتیباني امداد و نجات شمالغرب کشور:
پایــگاه پشــتیبانی امــداد و نجــات شــمال غرب کشــور در فاز 
یــک و دو شــامل چهــار ســوله، ســاختمان مرکــز آمــوزش 
هــای تخصصــی، ســاختمان مرکــزی آنســت )ســگ هــای 
جســت و جــو و نجــات( و زیرســاخت هــای مــورد نیــاز مــی 
باشــد.این پایــگاه در 24 کیلومتــری آزادراه زنجــان- قزویــن 
واقــع شــده و فــاز ســوم پــروژه، شــامل آشــیانه و پــد بالگــرد 

و 2 ســوله اســت کــه در آینــده، ســاخته خواهــد شــد.
پایــگاه پشــتیبانی امــداد و نجــات شــمال غرب کشــور بــرای 
ــامل  ــمال غرب ش ــتان های ش ــات اس ــداد و نج ــش ام پوش
ــل،  ــی، اردبی ــان غرب ــرقی، آذربایج ــان ش ــان، آذربایج زنج
همــدان، کردســتان، قزویــن و گیــان احــداث شــده اســت.

مرکز توانبخشی شهید چمران هالل احمر استان 
زنجان:

مرکــز جامــع توانبخشــی شــهید چمــران زنجــان در ســال 
1372 افتتــاح شــد . ایــن مرکــز دارای قســمت های مختلــف

ــز و  ــز، پروت ــی، اورت ــای مصنوع ــه اندام ه ــی، تهی فیزیوتراپ
ــت. ــی اس ــای طب کفش ه

ــی  ــز توانبخش ــد مرک ــترین تولی ــت بیش ــر اس ــه ذک الزم ب
ــه  ــت،  ک ــی اس ــای طب ــان کفش ه ــران زنج ــهید چم ش
ــرای  ــز پزشــک متخصــص ب ــس از تجوی ــا پ ــن کفش ه ای

ــود. ــاخته می ش ــراد س اف

ربانهم اهی فرهنگی/ بازدید از مراکز علمی، تحقیقاتی، صنعتی و فرهنگی

45



بازدید جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر استان زنجان از شرکت
 رهیافت دانش ایرانیان

ــی،  ــی - تحقیقات ــای علم ــد ه ــزاری بازدی ــتای برگ در راس
ــج  ــان در روز پن ــتان زنج ــر اس ــتعدادهای برت ــی از اس جمع
شــنبه مــورخ 96/08/25 از شــرکت رهیافــت دانــش ایرانیــان 

ــد. ــد نمودن بازدی
در ایــن بازدیــد ابتــدا دکتــر اســکندر نصــب مســئول شــرکت، 
ــر  ــتعدادهای برت ــگان و اس ــور نخب ــتقبال از حض ــن اس ضم
ــت  ــه فعالی ــه، دامن ــوص تاریخچ ــرکت، در خص ــتان در ش اس
ــپس  ــد. س ــه دادن ــی را ارائ ــده، توضیحات ــه ش ــات ارائ و خدم
ــد  ــدگان از بخــش هــای مختلــف شــرکت بازدی شــرکت کنن
ــه  ــات الزم ب ــه توضیح ــن ارائ ــز ضم ــئولین، نی ــوده و مس نم
ســواالت شــرکت کننــدگان نیــر پاســخ دادنــد. در ایــن 
ــی در  ــن ایســتگاه تحقیقات ــان طــرح، هــدف ای ــد مجری بازدی
ــی  ــاح طبیع ــق لق ــای ژن طری ــال الل ه ــه اول را، انتق مرحل
ــا  ــتند ت ــی دانس ــداران متقاض ــای دام ــه دام ه ــی ب و مصنوع
ــاوی ژن و دارای  ــر ح ــای ن ــی بره ه ــالهای آت ــدار در س دام
ســایر صفــات ممتــاز را بــه عنــوان دام مولــد انتخــاب کننــد.

مســئولین  بازدیــد،  خــال  در  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
آمادگــی هــای خــود را در جهــت هــر گونــه همــکاری 
ــای  ــراد مســتعد در رشــته ه ــاط مســتمر اف ــی و ارتب تحقیقات

ــد. ــام نمودن ــط، اع مرتب
معرفی محل بازدید:

ایــن شــرکت در ســال 1390 بــه منظــور انتقــال یافتــه هــای 
ــش ــی و افزای ــش چندقلوزای ــی افزای ــای تحقیقات ــرح ه ط
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ــن  ــط محققی ــداران توس ــای دام ــه ه ــه گل ــه ب ــان الش راندم
ــن  ــد ف ــز رش ــی در مرک ــال ژن چندقلوزای ــرح انتق مجــری ط
ــازمان  ــگاه و س ــت دانش ــا حمای ــان و ب ــگاه زنج آوری دانش
ــرکت  ــد. ش ــیس گردی ــان تاس ــتان زنج ــاورزی اس ــاد کش جه
دارای بخــش هــای آزمایشــگاهی و ایســتگاه گلــه تحقیقاتــی 
ــکده  ــگاهی آن در پژوهش ــه آزمایش ــه مجموع ــد ک ــی باش م
فــن آوریهــای نویــن زیســتی دانشــگاه زنجــان و گلــه 
ــع ــار واق ــاحت 450 هکت ــه مس ــتگاهی ب ــی در ایس تحقیقات
در 35 کیلومتــری غــرب زنجــان )مرکــز تحقیقاتــی قــره چریان

جهــاد کشــاورزی( مســتقر اســت. الزم بــه ذکــر اســت ســرعت 
رشــد بــاال، تولیــد شــیر مطلــوب، ســازگاری و عــادت پذیــری 
بــا شــرایط آب و هــوای مناطــق سردســیر، قــدرت راهپیمایــی 
ــراض و ــر ام ــاوم در براب ــی و مق ــد قلوزای ــوان چن ــب، ت مناس
 انگل های منطقه از ویژگی های این نژاد محســوب می شــود.

 همزمــان بــا ســالروز تأســیس نهــاد کتابخانــه هــای 
نخبــگان  بنیــاد  کارشناســان  و  رئیــس  عمومــی، 
اســتان زنجــان، در روز پنجشــنبه مــورخ 17 اســفند، از 
کتابخانــه عمومــی مهــدوی زنجــان بازدیــد نمودنــد.

ــا  ــتان، ب ــگان اس ــاد نخب ــس بنی ــی رئی ــاس ربیع ــر عب دکت
حضــور در کتابخانــه مهــدوی زنجــان، ضمن دیــدار و گفتگو 
بــا آقــای نیــک بخــش مدیــر کل کتابخانــه هــای عمومــی 
ــد  ــه بازدی ــن کتابخان ــف ای ــای مختل ــش ه ــتان، از بخ اس
نمودنــد. دکتــر ربیعــی در ایــن بازدیــد بــا اشــاره بــه طــرح 
کتابخانــه گــردی کــه بــا هــدف فرهنــگ ســازی و ترویــج 
ســنت حســنه اهــدای کتــاب، ارتقــای فرهنــگ مطالعــه و 
کتابخوانــی و تســهیل دسترســی عمــوم مــردم بــر امکانــات 
کتــاب و کتابخوانــی برگــزار شــده بــود، اظهــار داشــتند: این 
ــنایی بیشــتر مســئولین  ــرای آش ــبی ب ــرح فرصــت مناس ط
دســتگاههای اجرایــی اســتان بــا رونــد فعالیت هــا و اقدامات 
اجرایــی کتابخانــه هــای عمومــی و همچنیــن تقویــت نقــاط 
قــوت و رفــع نقــاط ضعــف موجــود مــی باشــد و در صــورت 
ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــی را ب ــار مثبت ــق آن، آث تحق

 بازدید رئیس و کارشناسان بنیاد نخبگان استان زنجان از کتابخانه عمومی 
مهدوی زنجان
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تجلیــل  مراســم  پژوهــش،  هفتــه  آغــاز  بــا  همزمــان 
اســتان  آمــوزی  برتردانــش  فنــاوران  و  پژوهشــگران  از 
بــا حضــور آقــای تمجیــدی مدیــر کل اداره آمــوزش و 
ــگان  ــاد نخب ــس بنی ــتچی رئی ــر رش ــتان، دکت ــرورش اس پ
ــاد دانشــگاهی زنجــان،  ــس جه ــر عباســی رئی اســتان و دکت
در روز پنجشــنبه مــورخ 96/09/09 در ســالن اجتماعــات 
ــد. ــزار گردی ــان برگ ــگاهی زنج ــاد دانش ــوری جه ــهید ن ش

در ایــن مراســم دکتــر وحیــد رشــتچی رئیــس بنیــاد نخبــگان 
اســتان زنجــان ضمــن اشــاره بــه اهمیــت پژوهــش در مقاطــع 
تحصیلــی باالتــر حوزه دانشــگاه گفــت: این تفکر کــه پژوهش 
ــت. ــتی نیس ــر درس ــد، تفک ــوف باش ــی معط ــر خاص ــه قش ب

وی ادامــه داد: بــا توســعه پژوهــش، پــای پژوهش بــه  ادارات، 
دســتگاه ها و کاخانه هــا بــاز شــد؛ چــرا کــه هــر کــدام از این ها 
ــد و پژوهــش توســط یکــی از ایــن  مشــکات متفاوتــی دارن
بخش هــا نمی توانــد مشــکات دیگــر بخش هــا را رفــع کنــد.

دکتــر رشــتچی بــا بیــان ابهامــات موجــود در بحــث پژوهــش 
دانش آمــوزی، خاطرنشــان کــرد: بایــد پژوهــش دانش آمــوزی 
را تفکــر و تعقــل بــر روی مســائل مطــرح شــده دانســته و از 
نــگاه آموزشــی و کنکــوری بــرای دانش آمــوزان دوری کنیــم؛ 
ــی حــل  ــًا توانای ــوزان صرف ــوارد دانش آم ــن م چــرا کــه در ای

مســائلی را دارنــد کــه در رابطــه بــا آن آمــوزش دیده انــد.
وی تصریــح کــرد: بنیــاد نخبــگان متولــی فعالیت هــای 
دانشــجویان اســت و در حال حاضر به دنبال آن اســت که دامنه 
فعالیت هــای خــود را تــا ســطوح دانش آمــوزی گســترش دهــد.

و  پژوهشــگران  از  نفــر   41 از  مراســم  ایــن  پایــان  در 
فنــاوران برتــر دانش آمــوزی، تجلیــل بــه عمــل آمــد.

برگزاری مراسم تجلیل ازپژوهشگران و فناوران برتردانش آموزی 
استان به مناسبت هفته پژوهش با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان
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در  اســتان  برگزیــده  هــای  رتبــه  از  تجلیــل  مراســم 
ــگان  ــاد نخب ــط بنی ــال 1396 توس ــری س ــای سراس ــون ه آزم
ــاد  ــرورش و جه ــوزش و پ ــکاری اداره کل آم ــا هم ــتان ب اس
ــورخ 96/11/04  ــنبه م ــح روز چهارش ــان صب ــگاهی زنج دانش
در ســالن آمفــی تئاتــر جهــاد دانشــگاهی اســتان برگــزار شــد.

در ایــن مراســم بــا حضــور دکتــر عبــاس ربیعــی رئیــس بنیــاد 
ــاون پژوهــش  ــا مع ــای ســیفی نی ــگان اســتان زنجــان، آق نخب
ــای  ــتان، آق ــرورش اس ــوزش و پ ــزی اداره کل آم ــه ری و برنام
دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهــش  معــاون  جلیلونــد  دکتــر 
زنجــان، جمعــی از برگزیــدگان آزمــون هــای سراســری و 
ــدارس  ــوزان م ــش آم ــدادی از دان ــان و تع ــای آن ــواده ه خان
ــتان،  ــگان اس ــتی و فرزان ــهید بهش ــان ش ــتعدادهای درخش اس
ــد  ــد از کام ا.. مجی ــی چن ــاوت آیات ــس از ت ــد، پ ــزار ش برگ
توســط یکــی از نخبــگان قرآنــی و پخــش ســرود ملــی، ابتــدا 
ــن  ــتان، ضم ــگان اس ــاد نخب ــس بنی ــی رئی ــاس ربیع ــر عب دکت
اشــاره بــه تجلیــل از 21 برگزیــده اســتانی حائــز رتبه هــای برتر 
در رشــته هــای مختلــف تحصیلــی آزمــون سراســری ســال 96 
بــر تــداوم درخشــش و افتخــار آفرینــی ایــن عزیزان در رســیدن 
ــد. ــدواری نمودن ــراز امی ــگاه اب ــی در دانش ــای علم ــه ه ــه قل ب

ــگان  ــی نخب ــاد مل ــهیات بنی ــی از تس ــه، یک ــان در ادام ایش
را ارائــه جوایــز تحصیلــی مختلــف بــرای دانشــجویان و 
اســتعدادهای برتــر برشــمردند تــا ایــن افــراد مســیر پــر 
ــری طــی  ــای کمت ــه ه ــا دغدغ ــی را ب ــراز و نشــیب تحصیل ف
ــایی و  ــرح شناس ــق ط ــرای موف ــه اج ــن ب ــد. وی همچنی نماین
ــا  ــر دانــش آمــوزی )شــهاب( ب ــر اســتعدادهای برت هدایــت برت
همــکاری اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان اشــاره نمودنــد.

در ادامــه مراســم آقــای ســیفی نیــا معــاون پژوهــش و 
برنامــه ریــزی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان زنجان ضمن 
اشــاره بــه افزایــش شــمار رتبــه هــای برتــر آزمــون سراســری 
ــوزان  ــش آم ــتند: دان ــار داش ــتان اظه ــاری در اس ــال ج در س
بایســتی بداننــد بــا همــت، تــاش و حرکــت در مســیر درســت
صرفــًا و  رســید  خواهنــد  خــود  مطلــوب  اهــداف  بــه 
حضــور در برخی مدارس اســتعدادهای درخشــان مــاک و معیار 
موفقیــت نیســت و کســب رتبــه های برتر توســط دانــش آموزان 
مــدارس مختلــف در آزمون سراســری بیانگر این موضوع اســت.

 برگزاری مراسم تجلیل از رتبه های برگزیده استان در آزمون های سراسری سال 96
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ــی  ــت علم ــو هیئ ــی عض ــر رحمان ــه، دکت ــه برنام در ادام
ــان  ــه بی دانشــکده مهندســی مکانیــک دانشــگاه زنجــان ب
ــه  ــود پرداخت ــی خ ــی و علم ــارب تحصیل ــا وتج ــدگاه ه دی
ــک  ــه در ی ــراد نخب ــود اف ــت وج ــر اهمی ــد ب ــا تاکی و ب
ــردم  ــه م ــت ب ــی را خدم ــه نخبگ ــن نتیج ــه، مهمتری جامع
شــهر وکشــور خــود دانســته و افزودنــد: موفقیــت تحصیلــی 
نخبــگان نیازمنــد شناســایی توانمنــدی هــا و اســتعداد 
ــف  ــق در مقاطــع مختل هــای خــود و داشــتن الگــوی موف

ــد. ــی باش ــی م ــی و زندگ تحصیل
از  اجتنــاب  بــر  تاکیــد  ضمــن  ادامــه  در  ایشــان 
حرکــت و رشــد تــک بعــدی، تقویــت جنبــه هــای 
هنــری  دیگــر  هــای  جنبــه  بــه  توجــه  و  انســانی 
دانســتند. خاقیــت  شــکوفایی  الزمــه  را  وادبــی 

ــه ورزش،  ــه ب ــگاه توج ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــن عض ای
بهــره گیــری از مراکــز مشــاوره ای، برقــراری ارتبــاط 
اســتخراج  نحــوه  بــا  آشــنایی  علمــی،  مراکــز  بــا 
مطالــب علمــی از منابــع و همچنیــن فعالیــت علمــی 
هــای  شــاخصه  از  را  اســاتید  تحقیقاتــی  تیــم  در 
برشــمردند. دانشــگاه  در  علمــی  پیشــرفت  مهــم 

ــت  ــتی حرک ــه ســامت و درس ــه ب ــن توج ایشــان همچنی
ــراد  ــن وجــه زندگــی اف ــراد در مســیر زندگــی را مهمتری اف
عنــوان نمــوده و در پایــان مهمتریــن دســتاورد زندگــی افراد 
ــر  ــته و ب ــود دانس ــی خ ــدی از زندگ ــت من ــزان رضای را می
پرهیــز از اعتمــاد بــه نفــس کاذب و یــا کمبــود اعتمــاد بــه 

ــد. نفــس تاکیــد نمودن
الزم بــه ذکــر اســت، در پایــان از 21 نفــر از رتبــه هــای برتر 
کنکــور سراســری اســتان تقدیــر و تجلیــل بــه عمــل آمــد. 
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در راســتای تکریــم و نکوداشــت مقــام شــامخ مفاخــر اســتان 
و الگوســازی از آنــان، مراســم نکوداشــت اســتاد رضــا روزبــه 
بــا حضــور، آیــت ا... خاتمــی نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و 
امــام جمعــه زنجــان، دکتــر نیــک سرشــت معــاون هماهنگی 
امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری زنجــان، پرفســور 
ثبوتــی چهــره مانــدگار فیزیــک ایــران، دکتــر خاتمــی 
ــرود در  ــان و ایج ــای ماهنش ــتان ه ــردم شهرس ــده م نماین
مجلــس شــورای اســامی، مهنــدس عباســی رئیــس جهــاد 
ــه از  ــتاد روزب ــاگردان اس ــدادی از ش ــان، تع ــگاهی زنج دانش
نقــاط مختلــف کشــور، برخــی از مســئولین اســتان و جمعــی 
ــنبه  ــتان، در روز چهارش ــر اس ــگان و اســتعدادهای برت از نخب
مــورخ 96/12/09 در ســالن اجتماعــات شــهید نــوری جهــاد 

دانشــگاهی زنجــان برگــزار شــد.

اهم موارد مطرح شــده در نشســت توســط ســخنرانان مراســم:

دکتــر عبــاس ربیعــی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان:
دکتــر عبــاس ربیعــی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان 
ــگاه علمــی  ــه اهمیــت و جای ــدا ضمــن اشــاره ب زنجــان، ابت
ــم و  ــزاری مراســم تکری ــه، برگ ــتاد رضــا روزب ــوی اس و معن
ــه  ــتان، را از جمل ــی اس ــاهیر علم ــر و مش ــت مفاخ نکوداش
ــمردند. ــگان برش ــی نخب ــاد مل ــف بنی ــا و وظای ــالت ه رس

ایشــان در ادامــه، از اســتاد روزبــه بــه عنــوان عالمــی بــا تقوا، 
انســانی بــزرگ، معلــم اخــاق و افتخــار اســتان یــاد نمودنــد.

دکتــر ربیعی در پایان، ضمن تشــکر از دســتگاههای همکار در 
برگــزاری ایــن برنامــه، افــزود: امیدواریــم بتوانیــم بــا برگزاری 
مطلوبتــر اینگونــه برنامــه هــا در ســال هــای آتــی، گامــی در 
ــم. ــتان برداری ــته اس ــای برجس ــره ه ــایی چه ــت شناس جه

پرفسور ثبوتی چهره ماندگار فیزیک ایران
ــن  ــران و از مس ــک ای ــدگار فیزی ــره مان ــی چه ــور ثبوت پرفس
ــان  ــه بی ــود ب ــخنان خ ــه، در س ــتاد روزب ــاگردان اس ــن ش تری
ــتاد  ــدند: اس ــادآور ش ــه و ی ــه پرداخت ــتاد روزب ــی از اس خاطرات
ــا  ــال های 1315 و ت ــه در س ــود ک ــی ب ــی از معلمان ــه یک روزب
ــق خدمــت می کــرد.  ــود و در دبســتان توفی 1330 در اســتان ب
بعــد از ســال 1330 اســتاد بــه تهــران رفــت و مدرســه علــوی 
ــن مدرســه شــخصیت های برجســته  ــه ای ــود ک را تأســیس نم

ــل داده اســت. ــه تحوی ــه جامع ــادی را ب زی
وی در ادامــه، بــه جایــگاه اســتاد روزبــه اشــاره نمــوده و 
ــه، اصــول،  ــی داشــت و در فق ــات مذهب ــد: ایشــان تعلق افزودن

ــت.  ــن داش ــرای گفت ــی ب ــث و کام حرف حدی

 برگزاری مراسم نکوداشت استاد رضا روزبه
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دکتر نیک سرشت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری زنجان:

اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون  نیک سرشــت  دکتــر 
ــش  ــه نق ــاره ب ــا اش ــان، ب ــتانداری زنج ــع اس ــعه مناب و توس
ــعه  ــت: توس ــار داش ــور، اظه ــی کش ــعه مل ــگان در توس نخب
ــک کشــور  ــه ی ــک دســتاورد بشــری، محــدود ب ــوان ی ــه عن ب
ــزود:  ــه اف ــی دارد. وی در ادام ــت جهان ــوده و قابلی ــاص نب خ
هــر نخبــه در جامعــه صاحــب نقــش و تأثیــر اســت کــه 
ــس  ــه نف ــاد ب ــع آن اعتم ــه تب ــی و ب ــت مل ــاد هوی ــبب ایج س
ــگان، شــناخته می شــود.  ــه واســطه نخب ــی شــود و کشــور ب م
وی ادامــه داد: پژوهشــگران حوزه هــای مختلفــی نظیر سیاســی، 
اقتصــادی، مدیریــت، فرهنــگ و سیاســت را واکاوی نموده انــد، 
نمی توانیــم در سیاســت، توســعه یافته باشــیم مگــر اینکــه 
ــری  ــی، انتقادپذی ــردی و اجتماع ــروع ف ــی، آزادی مش دموکراس



ایشــان در ادامــه افزودنــد: تــا زمانــی کــه مشــارکت های 
مردمــی و نقــش دادن بــه تــوده هــای مردمــی در حــوزه 
اقتصــادی وجــود نداشــته باشــد، توســعه اقتصــادی هــم 
ــتلزم  ــز مس ــت، نی ــعه مدیری ــق توس ــت. تحق ــم داش نخواهی
ــت،  ــت. در نهای ــان اس ــه آن ــش دادن ب ــردم و نق ــارکت  م مش
ــا زمانــی کــه نخبه گرایــی و اصــاح حــوزه نخبگــی نداشــته  ت

ــت. ــم داش ــز نخواهی ــی نی ــعه فرهنگ ــیم، توس باش
وی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: نخبــه عاملــی اســت کــه بــا 
ــر و مدیریــت و خاقیتــی کــه دارد مســیر توســعه  تفکــر و تدب
ــود. ــعه می ش ــرای توس ــل ب ــک عام ــرد و ی ــار می گی را در اختی

دکتر دولتی یکی از شاگردان استاد روزبه:
دکتــر دولتــی یکــی از شــاگردان اســتاد روزبــه، بــا بیــان اینکــه 
ــار  ــوند، اظه ــی ش ــن نم ــش روش ــدون آت ــمع ب ــا ش ــون ه میلی
داشــتند میلیــون هــا انســان بــه تعالــی و انســانیت راه نمــی یابند 
مگــر آنکــه یــک روح معنــوی ماننــد اســتاد روزبه داشــته باشــند.

ــوا و  ــه تق ــوان نابغ ــه عن ــه ب ــتاد روزب ــه از اس ــان درادام ایش
ــش  ــا دان ــتاد ب ــار اس ــد: رفت ــرده و افزودن ــاد ب ــل ی ــل عم اه
آمــوزان خــود بــه گونــه ای بــود کــه در حضــور ایشــان روحیــه 
ــد. ــی پرداختن ــل م ــه تحصی ــتری ب ــه بیش ــا عاق ــه و ب گرفت

دکتــر دولتــی در پایان ضمن اشــاره به تربیت شــاگردان و اســاتید 
بزرگــی در مکتــب اســتاد روزبــه، عنــوان نمودنــد کــه هــر یک از 
مــا بایــد یــک روزبــه باشــیم و ایشــان را الگــوی خود قــرار دهیم.

ــان و  ــای ماهنش ــتان ه ــردم شهرس ــده م ــی نماین ــر خاتم دکت
ــامی: ــورای اس ــس ش ــرود در مجل ایج

ــان و  ــای ماه نش ــتان ه ــردم شهرس ــده م ــی نماین ــر خاتم دکت
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــامی، ب ــورای اس ــس ش ــرود در مجل ایج
اســتاد روزبــه از جملــه شــخصیت هایی بــود کــه از یــک 
ــی  ــا ط ــت ب ــت و توانس ــی برخواس ــی و مذهب ــواده معمول خان
ــزود:  ــد، اف ــام باش ــاص و ع ــهره خ ــی، ش ــات عال ــودن درج نم
ــاق،  ــاص، اخ ــه اخ ــتاد از جمل ــن اس ــای ای ــام ویژگی ه تم
چهــره علمــی بــودن و مربــی بــودن ایشــان، از زندگــی شــخصی 
ــه  ــتند ک ــور هس ــادی در کش ــزرگان زی ــرد. ب ــه می گی او ریش
جایــگاه باالیــی دارنــد امــا تجمیــع همــه ایــن خصوصیــات، کار 
هــر کســی نیســت و اســتاد روزبــه بــه واســطه ممارســتی کــه در 

ــد. ــم دســت یافتن ــن مه ــه ای ــا داشــت ب انجــام کاره
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آقای دوایی از شاگردان استاد روزبه:
در ادامــه مراســم، آقــای دوایــی از شــاگردان دیگــر اســتاد روزبــه، 
ــت  ــام و منزل ــر مق ــاوه ب ــه را ع ــتاد روزب ــخصیتی اس ــه ش وج
علمــی، ســجایای اخاقــی و انســانی مثــال زدنــی ایشــان 
ــل  ــزرگ قاب ــت انســانهای ب دانســته و نقــش زنجــان را در تربی

ــد. ــی کردن ــه ارزیاب توج



آیــت ا... خاتمــی نماینده ولی فقیه در اســتان و امــام جمعه زنجان:
آیــت اهلل خاتمــی نماینــده ولــی فقیــه در اســتان، بــا بیــان اینکــه 
ــی  ــن برنامه های ــزاری چنی ــه برگ ــازی ب ــچ نی ــه هی ــتاد روزب اس
ــا  نــدارد، افــزود: نســل جــوان بــه ویــژه حوانــان اســتان بایــد ب
ــتاد  ــی اس ــه زندگ ــه لحظ ــده و از لحظ ــنا ش ــه آش ــتاد روزب اس

ــد. ــه درس بگیرن روزب
وی بــا اشــاره بــه عمــر کوتــاه اســتاد روزبــه و تربیــت شــاگردان 
زیــادی کــه نمونــه اخــاق و اخــاص هســتند، افــزود: مرحــوم 
روزبــه فراتــر از زنجــان و افتخــار زنجــان اســت. شــعاع روحــی، 
علمــی، معنــوی و انســان ســازی روزبــه بــه گونــه ای اســت کــه 
ــاب توانســته اند  ــد از انق ــل و بع شــاگردان ایشــان در دوران قب
نقــش بــه ســزایی در جامعــه داشــته باشــد. نگــرش اســتاد روزبــه 
هنــوز هــم شــاگردان خــود را تربیــت می کنــد و چنیــن نیســت 
کــه بــا مــرگ ایشــان مربــی بــودن او بــه اتمــام رســیده باشــد.

در پایــان ایــن مراســم بــا اهــدای ارج نامــه و هدیــه بــه نماینــده 
خانــواده اســتاد روزبــه از مقــام علمی ایشــان تجلیل بــه عمل آمد.

ــتاد  ــی اس ــام علم ــت مق ــم نکوداش ــت، مراس ــر اس ــه ذک الزم ب
ــا همــکاری دانشــگاه  ــاد نخبــگان اســتان و ب ــه توســط بنی روزب
زنجــان، جهــاد دانشــگاهی زنجــان و ســازمان میــراث فرهنگــی، 

ــد. صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان، برگــزار گردی
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ربانهم اهی فرهنگی/  اردواهی جهادی

برگزاری اردوی جهادی آموزشی- فرهنگی با محوریت کار آفرینی و اشتغال 

ــا محوریــت کار آفرینــی  اردوی جهــادی آموزشــی- فرهنگــی ب
ــاع  ــذاری اجتم ــرای اثرگ ــازی ب ــدف زمینه س ــا ه ــتغال، ب و اش
ــه  ــان نســبت ب ــری آن ــاء حــس مســؤولیت پذی ــی و ارتق نخبگان
ــا  جامعــه بومــی، بــه همــت بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان و ب
حضــور جمعــی از مخترعیــن و اســتعدادهای برتــر اســتان در روز 
ــره پشــتلو )بخــش  ــه ق ــاه 96 در منطق ــان م ــج شــنبه 25 آب پن

ــد. ــاری( برگــزار گردی ــه، روســتای ســهرین و م ارمغانخان
در ایــن اردو، نخبــگان، اســتعداد هــای برتــر و مخترعیــن دارای 
شــرکت دانــش بنیــان در برنامــه هــای جداگانــه ای، بــه ترویــج 
طــرح انتقــال ژن چنــد قلوزایــی گوســفندان، مدیریــت زنجیــره 
ــر  ــا ســفره ، سمپاشــی موث ــه ت ــالم از مزرع ــد محصــول س تولی
ــا ماشــین آالت مناســب، تولیــد محصــول ارگانیــک، پــرورش  ب
طیــور محلــی، پــرورش زنبــور عســل، نحــوه راه انــدازی کســب 
و کار بومــی و دریافــت تســهیات، معرفــی و تشــریح گونه هــای 
ــن  ــن شــرایط کاشــت، داشــت و برداشــت ای ــی و همچنی صنعت
گیاهــان، در قالــب کارگاه آموزشــی پرداختــه و توصیه هــای 
علمــی و عملــی بــرای بهبــود بهــره وری ارائــه نمودنــد. نشســت 
ــه  ــتلو، ارائ ــره پش ــه ق ــئوالن منطق ــایر مس ــدار و س ــا بخش ب
مطالــب در خصــوص مقــاوم ســازی ســاختمان هــا و پیشــگیری 
از مســائل کیفــری در اطفــال بخــش دیگــری از ایــن برنامــه بود.

همچنیــن در ایــن اردو نشســتی نیــز بــا اهالــی روســتا بــا هــدف 
آشــنایی بــا مشــکات جــاری، برگــزار شــد.

قابــل ذکــر اســت در ایــن اردو بخشــداری منطقــه قــره پشــتلو، 
اعضــای شــوراهای اســامی و دهیــاری هــای بخــش ارمغانخانه، 

روســتای مــاری و ســهرین همــکاری داشــتند.
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حضور  و همکاری کارشناس بنیاد نخبگان استان زنجان در برپایی اردوی جهادی 
آموزشی، فرهنگی و عمرانی بنیاد ملی نخبگان در منطقه کالترزان 

اقدامات انجام شده در اردو توسط نخبگان و مستعدین استان:

1. ارائه خدمات پزشکی از قبیل معاینه و چکاپ عمومی توسط پزشک
2.  بررسی ساختار قامتی دانش آموزان مقطع ابتدایی از نظر ناهنجاری پروتکل های تمرینی جهت اصاح

3.  حضور در مرکز پرورش ماهی روستای دریله و آموزش و راهنمایی در خصوص بیماری های آبزیان
4.  برگــزاری جلســه بــا آمــوزگاران منطقــه کاتــرزان در راســتانی نیازســنجی و بررســی مشــکات فرهنگــی و آموزشــی دانــش آمــوزان 

تــرک تحصیــل کــرده
5.  انجام کارهای عمرانی از قبیل بتن کاری و آماده کردن سقف خانه

6.  رنــگ آمیــزی کاس هــای مدرســه شــهدای غــزه شویشــه، برگــزاری مســابقه فرهنگــی و آموزشــی جهــت کــودکان و نوجوانــان
ــا مســئولین جهــاد  ــکاری  ب ــروری و درخت ــه کشــاورزی، باغــداری، دامپ ــادل نظــر در مــورد مشــکات موجــود در زمین 7. گفتگــو و تب

کشــاورزی،  بخشــداری  و شــهرداری
8. آموزش در زمینه کارآفرینی در زمینه زنبور عسل
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روابط عمومی و اطالع رسانی



- اطاع رسانی جشنواره رویش به مخترعین و دانشگاههای استان

- بارگذاری و به روز رسانی کلیه اخبار، مطالب و اطاع رسانی ها در سامانه جدید بنیاد نخبگان استان

58



تهیه و ارسال گزارش فعالیت های انجام شده بنیاد نخبگان استان به 
واحد خبری بنیاد ملی نخبگان

- مکاتبه با خبرگزاری ها و صدا و سیما جهت پوشش خبری برنامه های بنیاد نخبگان استان در سال جاری
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- پوشش خبری برنامه ها و فعالیت های بنیاد نخبگان استان در پایگاه اطاع رسانی بنیاد ملی نخبگان
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- توزیع ماهنامه های خبری، علمی، آموزشی و تحلیلی سرآمد و اقتصاد دانش بنیان 

- مصاحبه رئیس بنیاد نخبگان استان با اصحاب رسانه و خبرگزاری ها

مورخ 96/01/27، طرح شهاب مورخ 96/11/19،  ارائه گزارش از فعالیت ها و عملکرد سال مورخ 96/05/03، طرح شهاب
جاری بنیاد نخبگان به مناسبت دهه فجر انقاب اسامی
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- تهیه، و تنظیم ویژه نامه اردوی جهادی



آدرس: زنجان، ابتدای کوی فرهنگ، میدان مدیریت، جنب مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری، بنیاد نخبگان استان زنجان
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