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هدف

    بــه اســتناد بنــد 1 مــاده 3 اساســنامة بنیــاد ملــی نخبــگان و در اجــرای اقدام هــای ملــی 1-1-1 ، 2-1-3 ، 2-1-4 و 2-2-2 از ســند راهبــردی 
ــاوری کشــور،  ــی در دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و مراکــز فن ــد دانشــجویان مســتعد تحصیل ــه منظــور هدایــت هدفمن ــگان و ب کشــور در امــور نخب

آییــن نامــه پشــتیبانی از فعالیت هــای علمــی و فرهنگــی دانشــجویان مســتعد تحصیلــی کشــور طراحــی و اجــرا شــده اســت. 

معیارهای شناسایی
ــای  ــی فعالیت ه ــند. ارزیاب ــی باش ــه و فرهنگ ــی، فناوران ــی، پژوهش ــای آموزش ــاز از فعالیت ه ــترین امتی ــد دارای بیش ــمول بای ــجویان مش      دانش
ــر اســاس فعالیت هــای فــردی و گروهــی دانشــجویان در حوزه هــای مختلــف آموزشــی،  ــه و فرهنگــی دانشــجویان ب آموزشــی، پژوهشــی، فناوران

ــرد. ــا شــیوه نامه  مربوطــه انجــام مــی گی ــق ب ــه و فرهنگــی مطاب پژوهشــی، فناوران

تسهیالت اعطایی به مشموالن
     بنیــاد هــر ســاله بــه تعــدادی از دانشــجویان صاحــب اســتعداد برتــر در مقاطــع مختلــف تحصیلــی، جایــزه هایــی تحت عناویــن زیر اعطا مــی کند:

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.

-   اعتبار آموزش یاری                                                               -    بیمه تکمیل درمان

    -   اعتبار همکاری های علمی- اجرایی                                                  -    هدیه ازدواج

    -   اعتبار فن یاری )مطابق مقررات جایزه شهید احمدی روشن(          -    ودیعه اجاره مسکن

    -   اعتبار توانمندی آموزشی                                                               -    اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی

    -   توانمندی کارآفرینی                                                                     -    اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی

    -   اعتبار ارتباطات علمی                                                               -     اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی

    -   اعتبار اجرای پایان نامه/ رساله                                                         -   اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی

    -   راتبه دانشجویی                                                               -    اعتبار استفاده از تسهیالت شبکه آزمایشگاهی

    -   اعتبار هسته مسئله محور پژوهشی/ فناورانه                                    -   برنامه های فرهنگی

    -   مجوز خروج از کشور بدون سپردن وثیقه نظام وظیفه برای شرکت در مجامع/ فرصت مطالعاتی خارجی

پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور
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ــی  ــتعد تحصیل ــجویان مس ــی دانش ــی و فرهنگ ــای علم ــت ه ــتیبانی از فعالی ــه پش ــن نام ــرای آیی اج
ــال 97 ــدای س ــور از ابت کش

اقدامات انجام شده در استان زنجان
-   اطــاع رســانی فراخــوان اجــرای آییــن نامــه پشــتیبانی از فعالیــت هــای علمــی و فرهنگــی دانشــجویان مســتعد 

تحصیلــی در ســال 98-97 از طریــق دانشــگاه هــای اســتان:

-   بررســی پرونــده و راســتی آزمایــی پرونــده متقاضیــان آییــن نامــه پشــتیبانی از فعالیــت هــای علمــی و فرهنگــی 
ــان 98: دانشــجویان مســتعد تحصیلــی کشــور در ســال 99-98/ مهــر و آب

-   اعطای تسهیات دانشجویی به مشموالن سال 97-98:

عناوین اعتبارات پرداخت شده و مبالغ هر کدام
-   اعتبــار آمــوزش یــاری: ایــن اعتبــار 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 نیمســال تحصیلــی اعطــا می شــود.

ــام آییــن نامــه پشــتیبانی از فعالیــت هــای علمــی و فرهنگــی دانشــجویان مســتعد تحصیلــی در ســال  درج پوســتر فراخــوان ثبــت ن
ــگان اســتان/ تیرمــاه 98. ــاد نخب ــگاه بنی 99-98 در وب

ارسال پوستر فراخوان ثبت نام به دانشگاه های استان و درخواست اطالع رسانی/ تیرماه 98.

راهنمایی تلفنی و حضوری متقاضیان برای تشکیل پرونده و تکمیل آن.

ــات  ــکی و خدم ــوم پزش ــان، عل ــای زنج ــگاه ه ــگان« در دانش ــی نخب ــاد مل ــهیالت بنی ــا تس ــنایی ب ــی »آش ــزاری کارگاه آموزش برگ
ــرداد 98. ــرداد و م ــت، خ ــه/ اردیبهش ــوم پای ــی عل ــالت تکمیل ــی و تحصی ــتی درمان بهداش

بررسی و راستی آزمایی 60  پرونده فعالیت های دانشجویی در دوره اول.

بررسی و راستی آزمایی 12 پرونده فعالیت های دانشجویی در دوره دوم )نو ورودی ها(.

بررسی و راستی آزمایی 70 پرونده درخواست تسهیالت دانشجویی از دانشگاه های استان تهران.

انتخاب نهایی 18 نفر از دانشجویان برگزیده.

معرفی جوایز به مشموالن جدید و تشکیل پرونده در محل بنیاد.

انعقاد قراردادهای پژوهش یاری و آموزش یاری دانشجویان با دانشگاه ها و ثبت آن در سامانه.

بررسی قراردادها و درخواست پرداخت مبالغ مربوط به هر نوع تسهیالت دانشجویی.
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سال تحصیلیعنوان تسهیالت
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

میزان حمایت تعداد مشموالن
میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(

میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(
)ریال(

آموزش یاری
97-9800002100/500/000

98-990000140/500/000

-   اعتبــار پژوهــش یــاری:  ایــن اعتبــار شــامل کارمــزد دســتیاری پژوهشــی دانشــجو زیــر نظــر یکــی از اعضــای هیئــت علمــی مؤسســه 
متبــوع و بــر اســاس قــرارداد پژوهــش یــاری مــورد تأییــد بنیــاد )بــرای هشــت ســاعت فعالیــت در هفتــه( در هــر نیمســال تحصیلــی اعطــا مــی شــود.

سال تحصیلیعنوان تسهیالت
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

میزان حمایت تعداد مشموالن
میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(

میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(
)ریال(

11615/000/000 نفر376/500/000 نفر9800-97پژوهش یاری

-   اعتبــار همــکاری هــای علمــی- اجرایــی:  ایــن اعتبــار شــامل  کارمــزد همــکاری برگزیــده بــا اعضــای هیئــت علمــی 
ــه  ــکاری ب ــال هم ــی، در قب ــال تحصیل ــم س ــر نی ــام کار، در ه ــه انج ــی و تأییدی ــاد مل ــد بنی ــورد تأیی ــرارداد م ــاس ق ــر اس ــوع، ب ــه متب مؤسس
ــرای  ــول ب ــل قب ــای قاب ــت ه ــود. فعالی ــی ش ــت م ــده پرداخ ــه برگزی ــاه، ب ــاعت در م ــصت س ــا ش ــه ی ــاعت در هفت ــل 15 س ــزان حداق می
ــت.  ــل اس ــدول ذی ــاس ج ــر اس ــا، ب ــک از آن ه ــوب هری ــت در چهارچ ــل حمای ــدگان قاب ــداد برگزی ــی و تع ــی- اجرای ــای علم ــکاری ه هم

سال تحصیلیعنوان تسهیالت
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

میزان حمایت تعداد مشموالن
میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(

میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(
)ریال(

همکاری های 
51/215/000/000  نفر445/000/000 نفر9900-98علمی- اجرایی

-   اعتبــار توانمنــدی آموزشــی: ایــن اعتبــار 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:

سال تحصیلیعنوان تسهیالت
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

میزان حمایت تعداد مشموالن
میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(

میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(
)ریال(

214/000/000 نفر980000-97توانمندی آموزشی
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ــاعت کار  ــه 20 س ــال ماهان ــی، در قب ــال تحصیل ــر نیم س ــت که در ه ــتی اس ــة معیش ــامل:  کمک هزین ــار ش ــن اعتب ــجویی: ای ــه دانش -  راتب
ــدگان پرداخــت می شــود. ــه برگزی ــط در مؤسســه، ب ــت ذی رب ــد معاون ــا تأیی ــوع، ب دانشــجویی در مؤسســة متب

سال تحصیلیعنوان تسهیالت
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

میزان حمایت تعداد مشموالن
میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(

میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(
)ریال(

راتبه دانشجویی
3380/000/0000000 نفر97-98

4720/000/0000000 نفر98-99

-   اعتبــار ارتباطــات علمــی: ایــن اعتبــار شــامل: کمــک هزینــه »اشــتراک نشــریات علمــی داخلــی و خارجــی«، »عضویــت در انجمــن هــای 
علمــی داخلــی و خارجــی«، »عضویــت در دسترســی بــه پایــگاه هــای اطالعاتــی تخصصــی« و خریــد کتــاب علمــی اســت.

سال تحصیلیعنوان تسهیالت
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

میزان حمایت تعداد مشموالن
میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(

میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(
)ریال(

424/080/000 نفر311/900/00000 نفر98-97ارتباطات علمی

-   اعتبــار اجــرای پایــان نامــه/ رســاله: ایــن اعتبــار منــوط بــه تصویــب طــرح پیشــنهادی پایــان نامــه دانشــجو در مؤسســه متبــوع بــرای 
ــه دانشــجو پرداخــت مــی شــود. ــر اســاس فهرســت هزینــه هــای مــورد تأییــد اســتاد راهنمــا ب ــد و ب ــان نامــه دارن رشــته هایــی اســت کــه پای

سال تحصیلیعنوان تسهیالت
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

میزان حمایت تعداد مشموالن
میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(

میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(
)ریال(

352/780/000 نفر9817/000/00000-97حمایت از پایان نامه

-   هدیه ازدواج: »هدیه ازدواج« با هدف ترغیب ســنت حســنه تشــکیل خانواده اعطا می شــود و منوط به ازدواج در ســال مشــمولیت دانشجوســت.
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-   ودیعــه اجــاره مســکن: »ودیعــه اجــاره مســکن« بــه صــورت وام قــرض الحســنه از طریــق صنــدوق هــای رفــاه دانشــجویی وزارت علــوم/ 
وزارت بهداشــت یــا ســایر نهادهــای مالــی مــورد تأییــد بنیــاد ملــی و صرفــًا بــه دانشــجویان متأهــل و منــوط بــه ارائــه مــدارک مربــوط بــه اجــاره 

مســکن اعطــا گردیــده اســت.
تســویه حســاب ایــن اعتبــار پــس از دانــش آموختگــی دانشــجو و مطابــق مقــررات صنــدوق وام دهنــده صــورت مــی پذیــرد و چنانچــه دانشــجو 

بالفاصلــه بــه مقطــع باالتــر تحصیلــی وارد شــود، مــدت اســتفاده از ایــن جایــزه تــا پایــان دوره تحصیلــی بعــد تمدیــد مــی شــود.

سال تحصیلیعنوان تسهیالت
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

میزان حمایت تعداد مشموالن
میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(

میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(
)ریال(

ودیعه مسکن
150/000/000 1 نفر97-980000

)وام(

250/000/000 1 نفر98-990000
)وام(

-   اعتبــار شــرکت در مجامــع علمــی داخلــی: ایــن اعتبــار بــه منظــور شــرکت دانشــجو درکنفرانــس هــا )همــراه بــا ارائــه مقالــه بــه 
صــورت ســخنرانی/ پوســتر( و کارگاه هــای علمــی درون کشــور و بــا هــدف تســهیل 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 تسهیالت
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

میزان حمایت تعداد مشموالن
میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(

میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(
)ریال(

اعتبار شرکت در 
000 /317/460 نفر980000-97مجامع علمی داخلی

ــه منظــور شــرکت دانشــجو در کنفرانــس هــای علمــی خــارج از کشــور  ــار ب ــار شــرکت در مجامــع علمــی خارجــی: ایــن اعتب -   اعتب
)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 عــالوه بــر کنفرانــس هــای علمــی، بــه منظــور شــرکت در 

کارگاه ها و دوره های علمی خارج از کشور با دعوتنامه مجمع و تأیید استاد راهنما نیز صادر می شود.

سال عنوان تسهیالت
تحصیلی

مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

میزان حمایت تعداد مشموالن
میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(

میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(
)ریال(

اعتبار شرکت در 
2120/000/000 نفر980000-97مجامع علمی خارجی
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-   اعتبــار اعــزام بــه فرصــت مطالعاتــی داخلــی: ایــن اعتبــار بــه منظــور ایجــاد ارتبــاط بــا نهادهــای علمــی و فناورانــه کشــور اســت 
کــه پــس از تصویــب اســتفاده از فرصــت مطالعاتــی در مؤسســه متبــوع و پذیــرش از نهــاد مقصــد، بــه طــور ماهیانــه و حداکثــر بــه مــدت نـُـه مــاه 

بــه دانشــجوی مشــمول پرداخــت مــی شــود.

سال عنوان تسهیالت
تحصیلی

مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

میزان حمایت تعداد مشموالن
میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(

میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(
)ریال(

اعتبار اعزام به فرصت 
3135/000/000 نفر980000-97مطالعاتی داخلی

-   اعتبــار اعــزام بــه فرصــت مطالعاتــی خارجــی: ایــن اعتبــار 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 علــم و فنــاوری کشــور باشــد. پرداخــت بنیــاد بــرای فرصــت مطالعاتــی خارجــی، معــادل ریالــی ارز اســت کــه بــر اســاس 

ــرخ رســمی بانــک مرکــزی محاســبه و پرداخــت می شــود. ن

سال تحصیلیعنوان تسهیالت
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

میزان حمایت تعداد مشموالن
میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(

میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(
)ریال(

اعتبار فرصت 
5100 یورو2 نفر980000مطالعاتی خارجی
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     دانــش آموختــگان دانشــگاهی بــه واســطه فعالیــت هــای آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگــی آنهــا جهــت اســتفاده از تســهیالت ایــن آییــن نامــه 
شناســایی مــی شــوند.

تسهیالت اعطایی به مشموالن

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. »بکارگیری و اثرگذاری آنان در اجتماع تخصصی مرتبط«.

الف. فعالیت های آموزشی؛ شامل: پیشینه تحصیلی، کسب موفقیت های آموزشی و موارد مشابه.

ب. فعالیــت هــای پژوهشــی و فناورانــه؛ شــامل: پیشــینه پژوهشــی و  نوآورانــه، کســب موفقیــت هــای پژوهشــی و فناورانــه 
و مــوارد مشــابه آن.

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

معیارهای شناسایی

هدف

الف. تسهیات هدایت و تواناسازی شامل:

ب. تسهیات اشتغال و اثرگذاری شامل:

ادامه تحصیل در مقاطع باالتر.
دوره پسا دکتری )جایزه شهید چمران(.

خدمت نظام وظیفه تخصصی.
تســهیالت فرهنگــی )شــامل: وام خریــد یــا ســاخت مســکن، هدیــه ازدواج، کمــک هزینــه تشــرف بــه ســفر عمــره مفــرده، کمــک 

هزینــه ســفرهای زیارتــی و گردشــگری ملــی(.

جذب در نهادهای فناورانه )جایزه شهید حسن تهرانی مقدم(.
جذب در مؤسسه های علمی )جایزه مرحوم کاظمی آشتیانی(.

جــذب در دســتگاه هــای اجرایــی )آییــن نامــه جــذب و نگهــداری نیــروی انســانی نخبــه و اســتعداد برتــر در دســتگاه هــای اجرایــی(.
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اجرای آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر از ابتدای سال 1397

الف. تسهیات هدایت و تواناسازی

-  ادامه تحصیل در مقاطع باالتر: برای پذیرش دانش آموختگان برتر دوره کارشناسی ارشد در مقطع دکتری تخصصی.

ــای  ــدف ارتق ــا ه ــهیالت ب ــن تس ــری«: ای ــا دکت ــهیات »دوره پس ــتفاده از تس ــرای اس ــران« ب ــهید چم ــزه »ش -  جای
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.

         اعطــای اعتبــار ارتباطــات علمــی شــامل: الــف. کمــک هزینــه شــرکت در یــک مجمــع علمــی خارجــی. ب. کمــک هزینــه شــرکت در 
دو مجمــع علمــی داخلــی. ج. کمــک هزینــه عضویــت در انجمــن هــای علمــی ملــی و بیــن المللــی. د. کمــک هزینــه اشــتراک نشــریه هــای 

علمــی داخلــی و خارجــی.

تعداد مشموالنعنوان تسهیالت
مبلغ اعطایی به هر نفر )ریال(

جمع کل )ریال(
وامبالعوض

3 نفراعتبار پسا دکتری )شهید چمران(

احراز شرایط 
و در فرآیند 
پرداخت قرار 

دارد.

فعال پرداخت نشده0

-   خدمــت نظــام وظیفــه تخصصــی )دانشــگاهی/ فنــاور(: بهــره منــدی دانــش آموختــگان برتــر دوره هــای کارشناســی، کارشناســی 
ارشــد، دکتــری تخصصــی از خدمــت نظــام وظیفــه تخصصــی.

ایــن تســهیالت بــا هــدف اســتفاده بهینــه از توانایــی هــای دانــش آموختــگان برتــر در جهــت توســعه فعالیــت هــای علمــی، فرهنگــی، فناورانــه 
و عمرانــی کشــور اعطــا مــی شــود.

ــای  ــه اعط ــن نام ــا آیی ــق ب ــده مطاب ــی پرون ــت بررس ــان جه ــی متقاضی ــای علم ــت ه ــده فعالی ــداد 96 پرون ــی تع بررس
ــگاهی. ــر دانش ــگان برت ــش آموخت ــه دان ــهیالت ب تس

راســتی آزمایــی )برابــر بــا اصــل نمــودن مــدارک( پرونــده متقاضیان تســهیالت دانــش آموختــگان برتر )بالــغ بــر 76 پرونده(.

پاســخگویی تلفنــی و حضــوری به ســؤاالت مراجعین؛ پیگیری، راهنمایــی و تبیین آیین نامه های مربوطــه )بالغ بر 500 مورد(.
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 مشموالن این جایزه از مزایای زیر بهره مند می شوند:

تعداد افراد تأیید شدهتعداد متقاضیعنوان تسهیالت

حدوداً 40 نفرحدوداً 50 نفرتسهیالت نظام وظیفه دانشگاهی/ فناور

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

ایــن تســهیالت بــه منظــور ارتقــای فرهنگ اســالمی- ایرانی و کمک بــه رفع بخشــی از نیازهای معیشــتی دانش آموختــگان برتر اعطا می شــود. 

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 مشموالنسالعنوان تسهیالت

سود وام مسکن
340/000/000120/000/000 نفر1398 )7 درصد(

ب. تسهیات اشتغال و اثرگذاری

-   جذب در نهادهای فناورانه: برای جذب دانش آموخته برتر در نهادهای صنعتی و فناورانه.
 ایــن تســهیالت 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.

مشموالن این جایزه از مزایای زیر بهره مند می شوند:

طــی خدمــت نظــام وظیفــه، شــامل دوره آمــوزش نظامــی و اجــرای طــرح پژوهشــی، عمرانــی، فناورانــه یــا مشــابه آن در زمینــه هــای 
مــورد نیــاز نیروهــای مســلح یــا دســتگاه هــای اجرایــی و دریافــت کارت پایــان خدمــت.

دانشــجویان برتــر دوره دکتــری تخصصــی کــه بــر اســاس مفــاد آیین نامــه »اعطــای جایزه هــای تحصیلی بــه دانشــجویان صاحب اســتعداد 
برتر« مشــمول جایزه های تحصیلی بنیاد شــده اند، در ســال مشــمولیت و مشــروط به دفاع موفقیت آمیز از طرح پیشــنهادی رســاله دکتری، 

می توانند همزمان با گذراندن رساله دکتری از مزایای این ماده بهره مند شوند.

بهــره منــدی از تســهیالت اشــتغال در نهادهــای صنعتــی و فناورانــه کشــور از طریــق پرداخــت بخشــی از حــق الزحمــه و حــق بیمــه 
شــاغل )حداکثــر بــرای مــدت ســه ســال(.

اعطای راتبه فناوری در بدو ورود به نهاد فناورانه.
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جمع کل )ریال(مبلغ اعطایی به هر نفر )ریال(تعداد مشموالنعنوان تسهیالت

50 درصد قرارداد فی مابین فرد و شرکت در هر ماه2 نفرتهرانی مقدم
210/000/000

)فعاًل برای یک نفر 
پرداخت شده است.(

-   جــذب در مؤسســه هــای علمــی: ایــن تســهیالت بــا هــدف کمــک بــه جــذب دانــش آموختــه برتــر دوره دکتــری تخصصــی بــه 
ــر شــهریاری« و »مرحــوم ســعید  ــات علمــی »شــهید دکت ــاس خدم ــه پ ــت علمــی« در مؤسســه های علمــی کشــور و ب ــوان »عضــو هیئ عن

کاظمــی آشــتیانی« اعطــا مــی شــود.

مشموالن این جایزه از مزایای زیر بهره مند می شوند:

         

مبلغ اعطایی به هر نفر )ریال(تعداد مشموالنعنوان تسهیالت

-1 نفرشهید شهریاری

1150/000/000 نفردکتر کاظمی آشتیانی

-   جــذب در دســتگاه هــای اجرایــی: ایــن تســهیالت بــا هــدف اســتخدام دانــش آموخته برتــر در دســتگاه هــای اجرایــی اعطا می شــود.

ــر در  ــتعداد برت ــه و اس ــانی نخب ــروی انس ــداری نی ــذب و نگه ــه »ج ــن نام ــق آیی ــهیات مطاب ــن تس ــموالن ای  مش
ــوند:          ــد می ش ــره من ــر به ــای زی ــی«، از مزای ــای اجرای ــتگاه ه دس

اولویــت بررســی و پذیــرش بــه عنــوان عضــو هیئــت علمــی در مؤسســه هــای علمــی در شــرایط یکســان بــا ســایر متقاضیــان )مطابــق 
مصوبــه هیئــت عالــی جــذب اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عالــی در تاریــخ 1389/07/19(.  )شــیوه نامــه شــهید 

شهریاری(.

بهــره منــدی از راتبــه پژوهشــی در بــدو ورود بــه مؤسســه علمــی: ایــن راتبــه بــه منظــور تمهیــد شــرایط اولیــه بــرای فعالیــت پژوهشــی 
عضــو هیئــت علمــی پــس از جــذب در مؤسســه علمــی و از طریــق مؤسســه متبــوع، اعطــا مــی شــود. مبلــغ راتبــه بــه طــور ســاالنه  از 

ســوی رئیــس بنیــاد تعییــن مــی گــردد. )شــیوه نامــه دکتــر کاظمــی آشــتیانی(.

ــرای تجهیــز گــروه آموزشــی/   ــه منظورتمهیــد شــرایط ب ــه گــروه متبــوع در مؤسســه علمــی: ایــن راتبــه ب اعطــای راتبــه تجهیــزات ب
ــه طــور ســاالنه از ســوی رئیــس بنیــاد تعییــن مــی گــردد.   ــه گــروه اعطــا مــی شــود. مبلــغ راتبــه ب پژوهشــی متبــوع فــرد مســئول، ب

ــر کاظمــی آشــتیانی(. )شــیوه نامــه دکت
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معرفی مشموالن این بند به دستگاه های اجرایی از طرف بنیاد صورت می پذیرد.

تعداد مشموالنعنوان تسهیالت

1 نفرمعرفی نامه جذب

قرار گرفتن در یک رتبه باالتر نسبت به شاغالن 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 قانــون مدیریــت 
خدمــات کشــوری(.

ــموالن. ــایر مش ــا س ــاوی ب ــرایط مس ــور در ش ــارج از کش ــل و خ ــدت در داخ ــاه م ــی کوت ــای آموزش ــه ه ــتفاده از راتب ــت در اس اولوی
اولویت در استفاده از امریه خدمت نظام وظیفه در دستگاه اجرایی.
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هدف
     شناســایی و پشــتیبانی از اختــراع هــای برگزیــده بــا هــدف، توانمندســازی آنهــا بــه منظور رســیدن بــه محصولی دانش بنیــان و ایجاد بــازار برای 
آنهــا و تکمیــل چرخــه نــوآوری و تبدیــل دارایی هــای فکــری بــه ثــروت اســت، کــه الزم اســت مطابــق بــا آییــن نامــه »شناســایی و پشــتیبانی از 
اختــراع هــای برگزیــده« با همکاری نهادهای توانمندســاز شــامل پارک فنــاوری پردیس، پارک علــم و فناوری، جهاد دانشــگاهی و ... صورت پذیرد.

اختراع های سطح 3 
     ایــن اختــراع هــا از میــان اختــراع هــای ثبــت شــده در مراجــع رســمی و از مســیر رویدادهــای مختلــف )نظیــر جشــنواره هــای منطقــه ای، 

ملــی، خوارزمــی، شــیخ بهایــی، رازی( و بــر اســاس معیارهــای جــدول ذیــل داوری و برگزیــده مــی شــوند:

سقف امتیازمعیارردیف

35مباني علمي و فناورانه اختراع1

25میزان تازگي اختراع و طول عمر فناوري2

25کاربردي بودن طرح و امکان بهره برداري از آن در شرایط کنوني کشور3

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

     فرآینــد داوری اختــراع هــای ســطح 3 بــا تولیــت بنیــاد و بــا بهــره بــرداری از داوران ملــی و منطقــه ای و منتخــب از میــان اعضــای هیئــت 
علمــی برجســته دانشــگاه هــا و پژوهشــگاه هــا، مهندســان کارآزمــوده صنایــع و صاحبــان کســب و کار و آشــنا بــا مســائل مربــوط بــه حــوزه 

حقــوق مالکیــت فکــری، تجــاری ســازی و ایجــاد کســب و کار دانــش بنیــان انجــام مــی شــود.

تسهیالت اعطایی

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

شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده
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گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

مقطع زمانیعنوان طرحنام و نام خانوادگیردیف

اصالح شیمیایی سطح الیاف کربن به منظور بهبود عملکردنجمه ورناصری1

1398

ساخت سازه ژنی ترشحی برای اهداف داروییجواد پرچگانی2

تهیه فرش دستباف نورتابسمانه بلباسی3

فرآیند لیچینگ گانی سولفید روی تحت فشار اتمسفریدکتر جواد مقدم4

منبع تغذیه چند منظوره با قابلیت تغییر ولتاژسید طاهر همتی5

دستگاه تمام مکانیکی گره زن آرماتوربندیهادی طاهری6

-   راهنمایی و پیگیری امورات مربوط به مخترعین برگزیده.
-   راهنمایــی مراجعیــن دارای طــرح هــای فناورانه جهت ثبت و ارائه اختراع در یکی از جشــنواره های بنیاد ملی نخبگان بــه منظور ارزیابی اختراع.



ربانهم اهی حوزه معاونت آینده سازان

- برنامه های آموزشی و توانمندسازی 

نظام مشاوره

برنامه های معرفتی- هویتی

کارگاه های دانش افزایی و مهارت آموزی

برنامه های تربیتی- آموزشی و علمی- ترویجی

رویدادهای کارآفرینی



معاونت آینده سازان/ برنامه های آموزشی و توانمندسازی/ نظام مشاوره----------------------------------------------------------------------------17

کارگاه مشاوره » سبک زندگی سالم «

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

ــی از  ــور جمع ــا حض ــالم« ب ــی س ــبک زندگ ــاوره »س      کارگاه مش
ــی 14 روز چهارشــنبه 26 تیرمــاه در  ــر از ســاعت 9 ال اســتعدادهای برت

ــد. ــزار ش ــتان زنجــان برگ ــگان اس ــاد نخب ــالن جلســات بنی س
ــاد  ــریح ابع ــن و تش ــور تبیی ــه منظ ــه ب ــاوره ک ــن کارگاه مش      در ای
ــر ســعید زکــوی پژوهشــگر و  ــا تدریــس دکت ــه ســالم و ب اصــول تغذی
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان 
برگــزار شــد، وی عوامــل اصلــی مــرگ و میــر در ایــران را مــواردی از 
ــن  ــود ویتامی ــی اســتخوان، کمب ــت، پوک ــل: ســکته، ســرطان، دیاب قبی
D، مصــرف ســیگار، مــواد مخــدر و مصــرف مــواد آرایشــی برشــمرده 
و بــر لــزوم اصــالح و بهبــود ســبک زندگــی بــه منظــور پیشــگیری از 

معضــالت و بیمــاری هــای یــاد شــده تاکیــد نمــود.

     وی در ادامــه، ضمــن اشــاره بــه بــاال بــودن آمــار ســرطان در ایــران 
و کاهــش ســن شــیوع آن بــه کمتــر از 15 ســال، نبــود آمــوزش هــای 
ــن  ــار ای ــودن آم ــاال ب ــل ب ــه دالی الزم و دشــواری تشــخیص را از جمل
بیمــاری در ایــران عنــوان نمــوده و افــزود: مصــرف زیــاد شــیرینی هــا، 
روغــن و غذاهــای ســرخ کردنــی، وجــود فلــزات ســنگین در غذاهــا و 
کمبــود شــدید ویتامیــن C و D در بــروز ایــن بیمــاری نقــش داشــته و 
ــًا در فازهــای ســوم و چهــارم تشــخیص داده می شــود. بیمــاری عمدت

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان، 
در ادامــه عنــوان داشــت بیشــترین آمــار مــرگ و میــر در ایــران مربــوط 
بــه ســکته اســت کــه اســترس، کمبــود ویتامیــن D، بــاال بــودن میــزان 
قنــد و چربــی در بــدن در بــروز ســکته نقــش دارنــد. وی ســن شــروع 
پوکــی اســتخوان را کمتــر از 35 ســال برشــمرد و گفــت: کمبــود 

ویتامیــن D در بــروز پوکــی اســتخوان نقــش دارد.

     همچنیــن در ایــن کارگاه مشــاوره، در خصــوص بهداشــت آب، نــان و 
شــیرینی، لــزوم و روش هــای تهویــه ســالم؛ کمبــود اکســیژن و خطرات 
ــن  ــن دی اکســید، روش هــای ســالم تامی ــر و کرب گازهــای رادون، کل
روشــنایی؛ بررســی خطــرات المــپ هــای موجــود، الگــوی تغذیه ســالم، 
مایکوتوکســین هــا، پروبیوتیــک هــا، محصــوالت تراریختــه، نابــاروری 
ــیمیایی در  ــی ش ــردن و گندزدای ــتریل ک ــتانداردهای اس ــران، اس در ای

دندانپزشــکی و آرایشــگاه توضیحاتــی را ارائــه نمــود.
     در پایــان نیــز، پرســش و پاســخ بیــن شــرکت کننــدگان و مــدرس 

کارگاه برگــزار شــد.
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کارگاه مشاوره » مدیریت زمان « ویژه استعداد های برتر استان

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

ــاد       در راســتای سیاســت اجــرای برنامه هــای فرهنگــی مصــوب بنی
ــای درون  ــتگاه ها و نهاده ــت دس ــتفاده از ظرفی ــا اس ــگان ب ــی نخب مل
ــج  ــان « در روز چهارشــنبه و پن ــت زم  اســتانی کارگاه مشــاوره »مدیری

شــنبه مــورخ 25 و 26 دی مــاه برگــزار شــد.
ــارت  ــش و مه ــاء دان ــه منظــور ارتق ــه ب ــن کارگاه مشــاوره ک      در ای
اجتمــاع نخبگانــی در هدف گــذاری و حرکــت در مســیر نخبــگان 
ــدرس کارگاه آموزشــی و  ــور م ــده علیپ ــر وحی ــم دکت ــزار شــد، خان برگ
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه زنجــان، اظهــار داشــت: مدیریــت زمــان 
یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــای انســان هــای امــروزی مــی باشــد و 
ضمــن بیــان نکاتــی در خصــوص اســتفاده بهینــه از زمــان و افزایــش 
ســطح انــرژی بدنــی افــزود: مدیریــت صحیــح زمــان مــی توانــد تاثیــر 

ــر بهــره وری مــا بگــذارد.  بســیار مطلوبــی ب
     ایشــان در ادامــه در خصــوص اهمیــت مدیریــت زمــان، خــود ارزیابی 
و اطــالع از نحــوه گذرانــدن زمــان، یادگیــری اصــول مدیریــت زمــان، 
تکنیــک هــای مدیریــت برنامــه ریــزی و اولویــت بنــدی، درک اهمیــت 
هدف گــذاری شــخصی و بکارگیــری آن، اولویــت  بنــدی کارهــا، 
روش هــای مــدرن مدیریــت زمــان، درک اهمیــت نگــرش و مدیریــت 
ــان در عصــر  ــت زم ــان و مدیری ــت زم ــی مدیری ــن طالی ــردی، قوانی ف
ــه  ــز، جلس ــان کارگاه نی ــد. در پای ــه نمودن ــی را ارائ ــال توضیحات دیجیت

پرســش  و پاســخ میــان اســتعداد هــای برتــر و مــدرس برگــزار شــد.
     الزم بــه ذکــر اســت، ایــن کارگاه مشــاوره بــا هــدف تبییــن ابعــاد 
ــت  ــوه مدیری ــت و نح ــالف وق ــل ات ــایی عوام ــزی و شناس برنامه ری
آن هــا برنامــه ریــزی و بــه همــت بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان و بــا 

همــکاری جهــاد دانشــگاهی زنجــان برگــزار شــد.
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کارگاه آموزشی »تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسالم« 

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

     بــه منظــور آشــنایی نخبــگان و مســتعدان بــا شــکل گیری 
ــالم،   ــران و اس ــدن ای ــل تم ــات متقاب ــالم و خدم ــران و اس ــدن ای تم
کارگاه آموزشــی » تاریــخ فرهنــگ و تمــدن ایــران و اســالم « 
ــی از  ــور جمع ــا حض ــان و ب ــتان زنج ــگان اس ــاد نخب ــت بنی ــه هم ب
ــاعت  ــورخ 98/7/09 از س ــنبه م ــر در روز چهارش ــای برت ــتعداد ه اس
ــد. ــزار ش ــتان برگ ــگان اس ــاد نخب ــات بنی ــالن جلس ــی 16 در س 14 ال

ــی  ــت علم ــو هیئ ــکواری عض ــر اش ــی دکت ــن کارگاه آموزش      در ای
دانشــگاه زنجــان و مــدرس کارگاه، ابتــدا بــه مفهــوم شناســی تمــدن و 
فرهنــگ پرداخــت و ادامــه داد: تمــدن محصــول تــالش جمعــی بشــر 
ــن  ــی تری ــه عال ــیدن ب ــرای رس ــان ب ــور انس ــن منظ ــه همی ــوده و ب ب
ــود را  ــای خ ــت ه ــا و خالقی ــتعداد ه ــه اس ــانی هم ــال انس ــه کم مرتب
ــه کار مــی گیــرد. وی در ادامــه افــزود: گذشــته ماننــد جریــان یــک  ب
ــه  ــر آنچ ــخ و ه ــی تاری ــه یعن ــان رودخان ــن جری ــت و ای ــه اس رودخان
ــر  ــر جــای مــی گــذارد، تمــدن مــی باشــد. دکت در ســواحل از خــود ب
اشــکواری همچنیــن، ویژگــی هــای تمــدن را، داشــتن خاســتگاه 
عقالنــی، نظــم هــای اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی، هنــری و... 
ــمرد. ــی برش ــت و پویای ــتن هوی ــز داش ــودن و نی ــی ب ــی و عین و جهان

ــدن  ــه تم ــپس، ب ــالمی س ــل اس ــدن مل ــخ و تم ــروه تاری ــر گ      مدی
اســالمی )تعریــف، محــدوه زمانــی و جغرافیایــی، ارکان و شــاخص هــای 
ــی،  ــدن ایران ــالمی: تم ــدن اس ــم در تم ــگاه عل ــالمی، جای ــدن اس تم
ــش  ــالمی، نق ــدن اس ــان و تم ــدی(، ایرانی ــدن هن ــی، تم ــدن یونان تم
ایرانیــان در شــکل گیــری و پویایــی تمــدن اســالمی، خدمــات متقابــل 
ــا،  ــخ، جغرافی ــف: تاری ــوم مختل ــان در عل ــش ایرانی ــران، نق اســالم و ای
نجــوم، ریاضیــات، طــب و...( و تاثیــر تمــدن اســالمی بــر تمــدن غــرب 
)مســیر هــای تمــدن اســالمی بــه غــرب: جنــگ هــای صلیبــی، تجارب 
و بازرگانــی، اندلــس و دارالترجمــه طلیطلــه و سیســیل( پرداخــت.
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کارگاه آموزشی »فلسفه زندگی و خانواده خوشبخت« ویژه نخبگان و 
استعداد های برتر استان

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

     کارگاه آموزشــی »فلســفه زندگــی و خانــواده خوشــبخت« بــا 
حضــور جمعــی از اســتعداد هــای برتــر اســتان در روز چهارشــنبه مــورخ 
98/07/17 از ســاعت 15 الــی 17 در مرکــز تخصصــی آخونــد خراســانی 

مشــهد برگــزار شــد.
     در ابتــدای ایــن برنامــه، حجــت االســالم والمســلمین واعــظ 
موســوی مــدرس کارگاه، بــا بیــان اینکــه فلســفه زندگــی از امــور مهــم 
انســان  شناســی و از اساســی  تریــن موضوعــات زندگــی انســان اســت، 
ــی  ــش از زندگ ــد هدف ــخیص ده ــد تش ــان نتوان ــر انس ــه داد: اگ ادام
چیســت، زندگــی را بــی  معنــی خواهــد یافــت. ایشــان، ســنگ زیریــن 
ــا  ــراه ب ــازی هم ــی نی ــاس ب ــان احس ــان را هم ــخصیت انس ــد ش رش
احســاس رضایــت از زندگــی دانســت و بــه مباحــث مرتبــط بــا خانــواده 
خوشــبخت پرداخــت و افــزود: نــگاه جوانــان در ازدواج بایــد مبتنــی بــر 
واقعیــت باشــد نــه ایــده آل هــا؛ وجــود چالــش هــا در زندگــی مشــترک 
امــری بدیهــی اســت کــه بــا تقویــت آســتانه تحمــل و افزایــش ســعه 
صــدر قابــل رفــع اســت و اگــر زوجیــن بپذیرنــد کــه انســان  هــا ترکیــب 
ــر  ــرای تغیی ــالش ب ــای ت ــه ج ــد، ب ــی دارن ــی متفاوت ــادات زندگ و ع
دیگــران کــه کاری بســیار طاقــت فرســا و عمــاًل نشــدنی اســت، بایــد 
خــود را تغییــر دهنــد. مــدرس کارگاه در ادامــه، اظهــار داشــت: انســان 
توانمنــد کســی اســت کــه نــه تنهــا احســاس نیــاز نمــی کنــد، بلکــه در 

صــدد پاســخ گویــی بــه احســاس نیــاز دیگــران نیــز مــی باشــد.
ــه  ــرای ازدواج و ادام ــزود: ب ــه اف ــی در ادام ــدرس کارگاه آموزش      م
زندگــی مشــترک، مالک هــای ازدواج مطــرح نیســتند بلکــه توجــه بــه 
خــط قرمزهــا از جملــه کمال  گرایــی و مطلــق گرایــی در نــگاه به همســر 
و زندگــی مشــترک امــری ضــروری اســت. وی در پایــان عنــوان نمــود: 
ــیرین  ــی همیشــه ش ــه زندگ ــند ک ــته باش ــه داش ــان بایســتی توج جوان
نیســت و انســان بایســتی تحمل تلخی های زندگی را نیز داشــته باشــد.
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کارگاه آموزشی »اخالق نخبگی« ویژه استعداد های برتر استان

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

ــی و  ــوان  افزای ــای ت ــا و نشســت  ه ــزاری کارگاه   ه ــة برگ      در ادام
مهــارت  آمــوزی مســتعدان  برتــر، کارگاه آموزشــی» اخــالق نخبگــی«، 
ــز  ــکاری مرک ــا هم ــان و ب ــتان زنج ــگان اس ــاد نخب ــت بنی ــه  هم ب
تبلیغــات اســالمی اســتان و بنیــاد نخبــگان اســتان خراســان رضوی به 
مــدت 2 ســاعت در روز چهارشــنبه مــورخ 98/07/17 از ســاعت 17:30 
ــد. ــزار ش ــانی مشــهد برگ ــد خراس ــز تخصــص آخون ــی 19 در مرک ال

     در ایــن کارگاه، حجت االســالم  والمســلمین مجتبــی الهــی 
ــی،  ــالق نخبگ ــه اخ ــگاه، در زمین ــوزه و دانش ــدرس ح ــانی؛ م خراس
ــت آن  ــای تقوی ــگان و راهکاره ــی نخب ــالمی و اجتماع ــالق اس اخ
مطالبــی را مطــرح نمودنــد. ایشــان، بــا بیــان اینکــه نخبــه مفهومــی 
متمایــز بــا تیزهــوش، اســتعداد درخشــان و متخصــص اســت، گفــت: 
اخــالق نخبگــی، شــاخه ای از اخــالق کاربــردی و حرفــه ای اســت کــه 
بــا توجــه بــه اصــالح درک از نخبگــی، بایــد روی حــوزه کنش گــری 
ایــن  در  پایــه  بینش هــای  همچنیــن  و  محرک هــا  و  نخبــگان 

ــد. ــز باش ــگری متمرک کنش
ادامــه،  در  خراســانی  الهــی  والمســلمین  حجت االســالم        
ســرفصل های اخــالق نخبگــی بــا رویکــرد اســالمی از قبیــل نگــرش 
بــه خــود، نگــرش  نخبــگان بــه جامعــه و دیگــران، نگــرش نخبــگان 
ــا  ــی ب ــاط اخالق ــای ارتب ــول و مهارت ه ــگان و اص ــر نخب ــه دیگ ب
محیــط و دیگــران را تشــریح کــرد و اظهــار داشــت: نگــرش بــه خــود، 
ــرمایه ها(،  ــا و آال )س ــه نعمت ه ــه ب ــی، توج ــت متعال ــه حقیق ــکا ب ات
تــوکل و تســلیم، بــه جــای خوداتکایــی، احســاس مســئولیت بــه جــای 
ــب  ــای فری ــه ج ــل ب ــته های بالفع ــه داش ــه ب ــت، توج ــاس مزی احس
ســرمایه های بالقــوه، زکات ســرمایه و علــم بــه جــای تکاثــر، فضیلــت 
ــی در  ــالق نخبگ ــن ارکان اخ ــکون از مهمتری ــای س ــه ج ــرک ب تح

ــه خــود اســت. نگــرش ب
     وی بــا اشــاره بــه موضــوع نگــرش نخبــگان بــه جامعــه و 
ــدا  ــه ج ــه تافت ــت ن ــه اس ــول جامع ــه، محص ــزود: نخب ــران، اف دیگ
ــردن  ــت ک ــه خدم ــع(، دغدغ ــا تواض ــر ی ــر آن )کب ــم ب ــه و حاک بافت
ــه  ــران(، ب ــر دیگ ــا کل ب ــج ی ــا، حوائ ــدن )قض ــت ش ــای خدم ــه ج ب
رســمیت شــناختن و احســاس مســئولیت نســبت بــه دیگــران 
ــه  ــه جــای کلیشــه ذهنــی ب ــگاه واقعــی ب )مــودت و مواســات و...(، ن
ــوءظن(،  ــدم  س ــی و ع ــاوت و واقع گرای ــی )عدم قض ــاف اجتماع اصن
)رعایــت  دیگــران  تجــارب  و  تخصــص  فضیلــت،  بــه  احتــرام 
ــت. ــور اس ــن مح ــات ای ــن موضوع ــت( از مهمتری ــای فضیل معیاره

وی پیرامــون محــور نگــرش نخبــگان بــه دیگــر نخبــگان نیــز گفــت: 
غبطــه بــه جــای حســد بــه همســانان، هم  افزایــی در عمــل بــه جــای 
ــی و احســاس  ــای خودرای ــه ج ــم ب خودبســندگی، مشــورت در تصمی

ــد. بی نیــازی از دیگــران، در ایــن محــور وجــود دارن
     حجت االسالم والمســلمین الهــی خراســانی در پایــان، ســازگاری بــا 
محیــط، تــرک مــراء و جــدال و خصومــت )درک تفــاوت و تقیــه و...(، مــدارا 
و مــردم داری، مــودت و مهــرورزی، زکات و نشــر علــم، تأثیرگــذاری مثبــت، 
ــتجوگری و  ــی، جس ــه های ذهن ــدن در کلیش ــای مان ــه ج ــی ب ــالش عین ت
کنــش فعــال، تبدیــل مشــکالت بــه مســائل، تأثیــر واقعــی بــه جــای نمایــش 
ــول و  ــی در اص ــات اصل ــا را از موضوع ــی کنش ه ــبه و ارزیاب ــر، محاس تأثی

ــمرد. ــران برش ــط و دیگ ــا محی ــی ب ــاط اخالق ــای ارتب مهارت ه
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کارگاه آموزشی »آشنایی با تسهیالت بنیاد ملی نخبگان« در دانشگاه زنجان  

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

ــا دانشــگاه زنجــان  ــی انجــام شــده ب ــرو هماهنگــی هــای قبل      پی
و نیــز بــا توجــه بــه لــزوم آشــنایی دانشــجویان و دانــش آموختــگان 
ــا  ــنایی ب ــی »آش ــگان، دوره آموزش ــی نخب ــاد مل ــهیالت بنی ــا تس ب
ــنبه  ــح روز دوش ــاعت 10 صب ــگان« س ــی نخب ــاد مل ــهیالت بنی تس
ــد.  ــزار ش ــان برگ ــگاه زنج ــهروردی دانش ــالن س 1398/02/30 در س
ــی از دانشــجویان و  ــا حضــور جمع ــه ب ــن دوره آموزشــی ک      در ای
دانــش آموختــگان دانشــگاه زنجــان، توســط بنیــاد نخبــگان اســتان و 
بــا همــکاری دانشــگاه زنجــان برگــزار شــد، تســهیالت دانشــجویی و 
دانــش آموختــگان برتــر بنیــاد ملــی نخبــگان در دو بخــش جداگانــه 
توســط رئیــس و کارشــناس بنیــاد نخبــگان اســتان معرفــی و جزئیــات 
هــر کــدام از شــیوه نامــه هــای »پشــتیبانی از فعالیــت هــای علمــی 
ــزة شــهید  و فرهنگــی دانشــجویان مســتعد تحصیلــی کشــور«، »جای
دکتــر چمــران«، »جایــزة دکتــر کاظمــی آشــتیاني«، »جایــزة شــهید 
تهرانــي مقــدم«، »جــذب در دســتگاه هاي اجرایــي«، »جایــزة شــهید 
ــه  ــه« ب ــام وظیف ــی«، و »نظ ــهیالت فرهنگي-رفاه ــدي«، »تس اح
همــراه جــداول امتیــازی آن هــا بــه تفصیــل تشــریح گردیــد و پــس از 
اتمــام هــر بخــش نیــز به ســواالت شــرکت کننــدگان پاســخ داده شــد.
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جلسه هماهنگی جهت معرفی تسهیالت بنیاد ملی نخبگان 

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

ــال و  ــا ارس ــگاه ه ــه دانش ــتان ب ــگان اس ــاد نخب ــط بنی ــام توس ــت ن ثب
اطــالع رســانی وســیع بــه دانشــجویان، بــا همــکاری ادارات اســتعدادهای 
ــرد.  ــورت گی ــتان ص ــای اس ــگاه ه ــی دانش ــط عموم ــان و رواب درخش

ــگان  ــی نخب ــاد مل ــی تســهیالت بنی      جلســه هماهنگــی جهــت معرف
بــرای دانشــجویان و دانــش آموختــگان دانشــگاهی، روز دوشــنبه مــورخ 

ــاد نخبــگان اســتان برگــزار شــد.  1398/02/16 در محــل بنی
     در ایــن جلســه کــه بــا حضــور مدیــران ادارات اســتعدادهای درخشــان 
ــر  ــدا دکت ــد، ابت ــزار ش ــتان برگ ــای اس ــگاه ه ــی دانش ــط عموم و رواب
ــکالت  ــه مش ــاره ب ــن اش ــتان، ضم ــگان اس ــاد نخب ــس بنی ــی رئی ربیع
متعــدد موجــود در زمینــه معرفــی و اطــالع رســانی تســهیالت و 
حمایــت هــای بنیــاد ملــی نخبــگان در ســطح اســتان از جملــه: 
بــی اطالعــی دانشــجویان و دانــش آموختگان دانشــگاهی از تســهیالت و 
حمایــت هــای اعطایــی بنیــاد و فراخــوان هــای ثبــت نــام، آمــار محــدود 
ثبــت نــام کننــدگان نســبت بــه تعــداد دانشــجویان و دانــش آموختــگان 
ــت  ــور دریاف ــه منظ ــه ب ــن جلس ــه ای ــود ک ــان نم ــتان بی ــود در اس موج
ــدی آن هــا جهــت  ــران دانشــگاهی و جمعبن نظــرات و پیشــنهادات مدی
اقــدام مناســب بــه منظــور رفــع مشــکالت مذکــور برگــزار شــده اســت.

ــران دانشــگاه هــای اســتان نیــز پیشــنهادات خــود را       در ادامــه، مدی
در خصــوص نحــوه برگــزاری دوره هــای آموزشــی آشــنایی بــا تســهیالت 
دانشــجویان و دانــش آموختگان توســط بنیــاد نخبگان اســتان ارائه نمودند.

در پایــان جلســه مقــرر گردیــد، دوره هــای آموزشــی آشــنایی بــا 
تســهیالت بنیــاد ملــی نخبــگان ویــژه دانشــجویان و دانــش آموختــگان 
دانشــگاه هــا، پــس از تعییــن زمــان دوره توســط هــر دانشــگاه و اعــالم 
ــورت  ــه ص ــتان ب ــای اس ــگاه ه ــجویان دانش ــرای دانش ــاد، ب ــه بنی آن ب

ــردد.  ــزار گ ــتان برگ ــگان اس ــاد نخب ــط بنی ــه توس جداگان
ــدی  ــدن زمانبن ــخص ش ــض مش ــه مح ــد ب ــرر گردی ــن، مق      همچنی
ثبــت نــام تســهیالت دانشــجویی از ســوی بنیــاد ملــی نخبــگان، فراخوان 
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کارگاه آموزشی »آشنایی با تسهیالت بنیاد ملی نخبگان« در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی زنجان

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

ــوم  ــگاه عل ــا دانش ــده ب ــام ش ــی انج ــای قبل ــی ه ــرو هماهنگ      پی
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــان و نی ــی زنج ــتی درمان ــات بهداش ــکی و خدم پزش
ــاد  ــا تســهیالت بنی ــگان ب ــش آموخت ــنایی دانشــجویان و دان ــزوم آش ل
ــی  ــاد مل ــا تســهیالت بنی ــگان، کارگاه آموزشــی »آشــنایی ب ــی نخب مل
ــالن  ــنبه 1398/03/20 در س ــح روز دوش ــاعت 10 صب ــگان« س نخب

ابن سینا دانشکده پزشکی دانشگاه برگزار شد.

    

و  دانشــجویی  تســهیالت  آموزشــی،  کارگاه  ایــن  در       
ــه  ــگان در دو بخــش جداگان ــی نخب ــاد مل ــر بنی ــگان برت ــش آموخت دان
توســط کارشــناس بنیــاد نخبــگان اســتان معرفــی و جزئیات هر کــدام از 
ــی  ــی و فرهنگ ــای علم ــت ه ــتیبانی از فعالی ــای »پش ــه ه ــیوه نام ش

دانشــجویان مســتعد تحصیلــی کشــور«، »جایــزة شــهید دکتــر چمران«، 
ــدم«،  ــی مق ــزة شــهید تهران ــر کاظمــی آشــتیانی«، »جای ــزة دکت »جای
»جــذب در دســتگاه های اجرایــی«، »جایزة شــهید احدی«، »تســهیالت 
فرهنگی-رفاهــی«، و »نظــام وظیفــه دانشــگاهی - فنــاور- غیرمقیــم« 
بــه همــراه جــداول امتیــازی آن هــا بــه تفصیــل تشــریح گردیــد و پــس 
از اتمــام هــر بخــش بــه ســواالت شــرکت کننــدگان پاســخ داده شــد.

     الزم بــه ذکــر اســت، ایــن کارگاه توســط بنیــاد نخبــگان اســتان و 
بــا همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان برگــزار شــد.
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تبیین ویژگی های طرح شهید احمدی روشن با حضور معاونین پژوهش و 
فناوری دانشگاه های استان

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

ــن و  ــدی روش ــهید احم ــرح ش ــای ط ــی ه ــن ویژگ ــه تبیی      جلس
همچنیــن شــیوه نامــه مرحــوم کاظمــی آشــتیانی )اســتادیاران جــوان(، 
بــا حضــور معاونیــن محتــرم پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه هــای اســتان 
روز ســه شــنبه مــورخ 1398/10/03 از ســاعت 12 الــی 14 برگــزار شــد.

     در ابتــدای ایــن جلســه، دکتــر عبــاس ربیعــی رئیــس بنیــاد نخبــگان 
ــت هــای موجــود  ــواع تســهیالت و حمای ــه ان اســتان، ضمــن اشــاره ب
در بنیــاد ملــی نخبــگان و همچنیــن پتانســیل علمــی بــاالی اعضــای 
هیئــت علمــی دانشــگاههای اســتان بــه منظــور حــل مشــکالت ملــی 
و بومــی در قالــب ایجــاد هســته هــای نخبگانــی دانشــجویی و ارتبــاط 

ایــن دو موضــوع نکاتــی را ارائــه نمودنــد.
     ســپس، ضمــن معرفــی طــرح شــهید احمــدی روشــن و همچنیــن 
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــوان بنی ــتادیاران ج ــتیبانی از اس ــه پش ــیوه نام ش
عنــوان نمــود کــه بــا ابــالغ ایــن موضــوع بــه اعضــای هیئــت علمــی 
دانشــگاهها اســتان زمینــه ایجــاد هســته هــای احمــدی روشــن و نیــز 
بهــره منــدی از تســهیالت اســتادیاران جــوان در اســتان فراهــم خواهــد 

شــد.
ــن  ــن و همچنی ــدی روش ــهید احم ــرح ش ــات ط ــه، جزئی      در ادام
شــیوه نامــه مرحــوم کاظمــی آشــتیانی توســط کارشــناس بنیــاد نخبگان 

اســتان، آقــای مــرادی تشــریح گردید.
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کارگاه آموزشی »رزومه نویسی«

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

ــی، کارگاه  ــی- آموزش ــای تربیت ــه ه ــزاری برنام ــتای برگ      در راس
ــر  ــی از اســتعدادهای برت ــا حضــور جمع ــه نویســی« ب آموزشــی »رزوم
ــالن  ــورخ 1398/05/16 در س ــنبه م ــی 11 روز چهارش ــاعت 9 ال از س

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــگان اس ــاد نخب ــات بنی جلس
     در ایــن کارگاه آموزشــی کــه بــه منظــور ارتقــای مهــارت 
اســتعدادهای برتــر در حــوزه رزومــه نویســی برگــزار شــد، دکتــر حامــد 
ــگاه  ــی دانش ــأت علم ــو هی ــی و عض ــدرس کارگاه آموزش ــدی، م زن
ــک زدن  ــور مح ــه منظ ــان ب ــه زنج ــوم پای ــی عل ــالت تکمیل تحصی
ــی،  ــال علم ــگارش شــرح ح ــدگان در خصــوص ن ــش شــرکت کنن دان
پرسشــنامه کوتاهــی را بیــن شــرکت کننــدگان توزیــع نمــود و پــس از 
ــدرس کارگاه و  ــن م ــل پرسشــنامه، در خصــوص ســواالت آن بی تکمی

ــد. ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــر بح ــای برت ــتعداد ه اس
 CV ــاوت ــه، تف ــف رزوم ــا تعری ــدگان ب ــرکت کنن ــه، ش      در ادام
و رزومــه، ســاختار رزومــه نویســی علمــی و نحــوه نــگارش آن، 
نبایدهــای  و  بایدهــا  رزومــه،  بــرای  اســتاندارد  هــای  قالــب 
ــنایی  ــور آش ــه منظ ــپس ب ــدند. س ــنا ش ــی در CV و ... آش اطالعات
هــر چــه بهتــر شــرکت کننــدگان بــا اصــول نــگارش رزومــه 
ــود. ــی نم ــل و بررس ــدد را تحلی ــای متع ــه ه ــب، رزوم ــی مناس نویس

     در پایــان نیــز، پرســش و پاســخ بیــن شــرکت کننــدگان و مــدرس 
کارگاه آموزشــی در خصــوص مباحــث مطــرح شــده برگــزار شــد.
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کارگاه آموزشی » فن بیان و سخنرانی«

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

ــاد  ــی بنی ــی- آموزش ــای تربیت ــه ه ــزاری برنام ــتای برگ      در راس
ــه منظــور تقویــت مهــارت هــای ســخنرانی و فــن بیــان  نخبــگان و ب
ــخنرانی« روز  ــان و س ــن بی ــی »ف ــر، کارگاه آموزش ــتعدادهای برت اس
چهارشــنبه 9 مــرداد مــاه بــه مــدت 2 ســاعت در ســالن جلســات بنیــاد 

ــزار شــد. ــتان برگ ــگان اس نخب
     در ایــن کارگاه آموزشــی کــه بــا حضــور دکتــر ربیعــی رئیــس بنیــاد 
ــای  ــزار شــد، آق ــر برگ ــی از اســتعدادهای برت ــگان اســتان، و جمع نخب
داداشــی مجــری شــبکه اســتانی اشــراق و مــدرس کارگاه در خصــوص 
تعریــف فــن بیــان و اهمیــت آن، تکنیــک  هــای کاربــردی فــن بیــان، 
فــن بیــان در محیــط کار، محیــط علمــی و درســی، روابــط اجتماعــی، 
ــت و  ــع خجال ــک رف ــق زدن، تکنی ــه کالم و تپ ــه، تکی ــارت و ارائ تج
کــم حرفــی، تکنیــک هــای ارتقــاء اعتمــاد بــه نفــس، تمریــن ســرعت 
بیــان، تمریــن قــدرت کالم و لفــظ، روانشناســی و شــخصیت شناســی در 
گفتــار و ســخنرانی، آداب ارتباطــات کالمــی، زبــان بــدن و پیــام هــای 
ــر کالمــی، تقویــت صــدا و افزایــش قــدرت آن، اســتفاده از واژگان  غی
ــیوه  ــبک و ش ــاب س ــخنرانی و انتخ ــن س ــتن مت ــوه نوش ــب، نح مناس

ــد. ــه نمودن ســخنرانی توضیحاتــی را ارائ
     در پایــان نیــز پرســش و پاســخ میــان مــدرس کارگاه و اســتعدادهای 

برتــر اســتان برگزار شــد.
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ــان، جلســه انتخــاب جــوان  ــات ســتاد ســاماندهی امــور جوان پیــرو مصوب
برتــر اســتان در حــوزه علــم و فنــاوری و اختراعــات ســاعت 14 روز شــنبه 
مــورخ 1398/01/24 در محــل بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان برگزار شــد. 
در ایــن جلســه کــه بــا حضــور نماینــدگان دانشــگاه هــای زنجــان، علمــی 
کاربــردی و فنــی و حرفــه ای اســتان، اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
و پــارک علــم و فنــاوری اســتان برگــزار شــد، رزومــه افــراد معرفــی شــده 
توســط دســتگاه هــای مذکــور، مطابــق شــاخص هــای تعییــن شــده بــرای 
انتخــاب جــوان برتــر در حــوزه علــم و فنــاوری مــورد بررســی قــرار گرفت 
و در نهایــت یــک نفــر از مســتعدین بنیــاد نخبــگان اســتان، بعنــوان جــوان 
برگزیــده انتخــاب و بــه اداره کل ورزش و جوانــان اســتان معرفــی گردیــد.

الزم بــه ذکــر اســت، بعلــت نزدیــک بــودن امتیــاز افــراد کاندیــد، از هــر 
دســتگاه افــرادی بــه عنــوان جــوان شایســته تقدیــر انتخــاب شــدند و مقرر 
ــزه ای از ســوی  ــا امضــای اســتاندار محتــرم و جای ــر ب ــوح تقدی ــد ل گردی
ــردد.  ــدا گ ــان اه ــه ایش ــم ب ــه و در مراس ــده تهی ــنهاد دهن ــتگاه پیش دس

جلسه انتخاب و معرفی جوان برتر در حوزه علمی، فناوری و اختراعات 

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان



ربانهم اهی حوزه معاونت آینده سازان

و  ها  جشنواره  و  ها  نمایشگاه  در  شرکت  و  برگزاری   -
رویدادهای کارآفرینی
جشنواره های همکار

نمایشگاه هفته پژوهش

رویداد کارآفرینی
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همکاری بنیاد نخبگان استان با سازمان بسیج علمی پژوهشی فناوری استان در 
برگزاری جشنواره جهادگران علم و فناوری

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

     بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه بســیج و آییــن تقدیــر از برگزیــدگان 
علمــی بســیج زنجــان و رونمایــی از محصــوالت مخترعــان بســیجی، 
جشــنواره جهادگــران علــم و فنــاوری بــه همــت ســازمان  بســیج علمــی 
ــا  ــگان اســتان ب ــاد نخب ــا همــکاری بنی ــاوری اســتان و ب پژوهشــی فن
حضــور مســئولین اســتانی، جمعــی از اســتعدادهای برتــر و مخترعیــن در 
روز چهارشــنبه مــورخ 06 /98/09 از ســاعت 9:30 الــی12:30در ســالن 

جلســات جهــاد دانشــگاهی اســتان برگــزار شــد.
معــاون  بابایــی  عبــاس  دکتــر  ابتــدا  جشــنواره  ایــن  در       
هماهنــگ کننــده ســپاه، ضمــن بیــان اهــداف جشــنواره، فعالیــت هــای 
صورت گرفته در حوزه بســیج علمی، پژوهشــی و فناوری را تشــریح نمود.

در ادامــه برنامــه، دکتــر عبــاس ربیعــی رئیــس بنیــاد نخبــگان 
ــگان را  ــور نخب ــور در ام ــردی کش ــند راهب ــازی س ــی س ــتان، اجرای اس
ــا بیــان  اصلــی تریــن محــور برنامــه هــای بنیــاد عنــوان نمــود. وی، ب
ــوری  ــام جمه ــده در نظ ــل ش ــرفت های حاص ــیاری از پیش ــه بس اینک
ــه  ــت، ب ــیجی اس ــر بس ــگ و تفک ــای فرهن ــر مبن ــران ب ــالمی ای اس
ــیج  ــوص بس ــری در خص ــم رهب ــام معظ ــل و مق ــام راح ــدگاه ام دی
ــم،  ــا، عل ــف ه ــی ضع ــود برخ ــا وج ــت: ب ــار داش ــوده و اظه ــاره نم اش
ــوردار  ــی برخ ــیار خوب ــگاه بس ــور از جای ــاوری در کش ــش و فن پژوه
اســت و دســتاوردهای خوبــی نیــز در ایــن خصــوص داشــته ایم. 
ــا تاکیــد بــر ضــرورت توجــه بــه       رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان، ب
بیانیــه گام دوم انقــالب، افــزود: بــه رغــم محدودیــت هــا و مشــکالت، 
رونــد رو بــه رشــد علمــی کشــورخوب مــی باشــد امــا نبایــد بــه ایــن 
قانــع بــود بلکــه بــرای رســیدن بــه قله هــای رفیــع پیشــرفت بایســتی 
ــت  ــت و الزم اس ــاوری داش ــش و فن ــم، پژوه ــه عل ــژه ای ب ــه وی توج

ــه شــکل بهتــری وارد عرصــه شــوند.  ــز ب ــان نی جوان
     وی ضمــن تاکیــد بــر توســعه متــوازن علمــی کشــور، بــر توســعه و 
تقویــت حمایتهــای ایــن بنیــاد در ســال جــاری اشــاره نمــوده و تصریــح 
کــرد: حمایــت از دانشــجویان، دانــش آمــوزان و اعضــای هیــأت علمــی، 
برنامه هــای تربیتــی و آموزشــی، انجــام بازدیدهــای تخصصــی، تکریــم 
ــی اردوهــای جهــادی، حمایتهــای مــادی  ــگان، برپای و نکوداشــت نخب
ــاتید  ــه اس ــهیالت ب ــه تس ــتعدین، ارای ــجویان و مس ــوی از دانش و معن
جــوان، تســهیالت جــذب در موسســات علمــی، تشــکیل هســته هــای 
ــام  ــن( و تســهیالت نظ ــدی روش ــهید احم ــرح ش ــب ط ــی )در قال علم
وظیفــه تخصصــی بــرای فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی، ازجملــه 

ــگان اســت.  ــی نخب ــاد مل ــا و تســهیالت بنی برنامه ه

     در ادامــه برنامــه دکتــر علــی اصغــر صفــری مدیــر عامــل شــرکت 
ملــی ســرب و روی ایــران و از مخترعــان ســطح ســه بنیاد ملــی نخبگان 
نیــز گفــت: بــا توجــه بــه اعمــال تحریم هــا، تولیــدات در حــوزه صنعــت 
ســرب و روی بــا مشــکالتی مواجــه شــده اســت امــا بــا تصمیمــات و 
ــن  ــی از ای ــای داخل ــه توانمندی ه ــتیابی ب ــده و دس ــاذ ش ــر اتخ تدابی
مشــکالت نیــز عبــور خواهیــم کــرد. وی در ادامــه افــزود: تولیــد ســاالنه 
شــمش روی ایــران 160 هــزار تــن اســت و رتبــه 14 جهــان را داریــم 
کــه بــا وجــود معــادن بیشــتر در کشــور، می تــوان ایــن جایــگاه را ارتقــا 
داد. وی اظهــار داشــت: در ایــران 70 کارخانــه فعــال در حــوزه ســرب و 
روی وجــود دارد کــه اغلــب ایــن کارخانجــات بــه دلیــل وجــود معــدن 

انگــوران در اســتان زنجــان هســتند. 
     مدیــر عامــل شــرکت ملــی ســرب و روی ایــران در ادامــه ضمــن 
اشــاره بــه بومــی بــودن دانــش تولیــد روی در کشــور افــزود: بــا وجــود 
ــرای  ــده ب ــود آم ــخت بوج ــرایط س ــده و ش ــال ش ــای اعم ــم ه تحری
ــا  ــور ب ــد چط ــی دانن ــوب م ــت خ ــن صنع ــان ای ــدگان، صاحب تولیدکنن
ایــن تحریم هــا کنــار آمــده و از آن عبــور کننــد. وی همچنیــن اظهــار 
داشــت: میــزان تولیــدات ســرب و روی ایــران نســبت بــه ســال گذشــته 

نــه تنهــا کاهــش نداشــت بلکــه افزایــش یافتــه اســت.
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همکاری بنیاد نخبگان استان با بسیج علمی پژوهشی در برگزاری جشنواره 
جهادگران علم و فناوری

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

     در ادامــه مهنــدس ایــرج فکــور مشــاور مدیــر عامــل شــرکت ایــران 
ــرکت  ــل ش ــی در داخ ــات واردات ــی قطع ــد برخ ــز از تولی ــفو، نی ترانس
ــر داد و گفــت: امــروز  ــم هــا خب ــران ترانســفو پــس از اعمــال تحری ای
تولیــد برخــی ترانــس هــا را کامــال داخلــی کــرده ایــم و شــرکت ایــران 
ترانســفو طــی 6 دهــه فعالیــت خــود، ســال جــاری بهتریــن عملکــرد را 

نســبت بــه ســال هــای گذشــته داشــته اســت. 
     مهــم تریــن بخــش جشــنواره جهــاد گــران، رونمایــی از طــرح ملــی 
سیســتم حفاظتــی و مصــرف بهینــه جریــان هــای پــر فشــار بود کــه این 
طــرح بــا محــدود کــردن جریــان خــط هــا و بــا اســتفاده از تکنولــوژی 
راکتــور DC انجــام شــده اســت. مهنــدس امیــر حیــدری و برخــی از 
ــد. ــن سیســتم شــده ان ــه طراحــی ای ــی موفــق ب ــه زنجان ــان نخب جوان

ــتان  ــده اس ــیجی برگزی ــجویان بس ــان و دانش ــز از مخترع ــان نی در پای
ــر شــد.  تقدی

     الزم به ذکر است در این جشنواره از طرح های نوآورانه رونمایی شد و 
شــرکت کنندگان از دســتاوردهای مخترعان بســیجی نیز بازدیــد نمودند. 
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بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری از غرفه بنیاد نخبگان استان در 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار 

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

     بیســتمین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش، فنــاوری و فــن بــازار 
بــه مناســبت هفتــه پژوهــش بــا حضــور خانــم شــاددل معــاون محتــرم 
توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری در محــل کارخانــه کبریــت 

ــاح شــد. زنجــان افتت
ــگاهها،  ــی دانش ــی تمام ــتاوردهای پژوهش ــگاه، دس ــن نمایش      در ای
ــی  ــز رشــد و ســازمان هــای دولت ــاوری، مراک ــم و فن ــارک هــای عل پ
ــاون  ــاددل مع ــم ش ــر کار خان ــت. س ــرار گرف ــش ق ــرض نمای در مع
محتــرم توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری بــا حضــور در غرفــه بنیــاد 

ــاد آشــنا شــد. ــا فعالیــت هــای بنی ــگان اســتان ب نخب
     الزم بــه ذکــر اســت، بنیــاد نخبــگان اســتان در ایــن نمایشــگاه، بــا 
معرفــی تســهیالت و آییــن نامــه هــای اعطایــی بــه مشــموالن، حضــور 
ــواالت  ــه س ــز ب ــاد نی ــن بنی ــان ای ــس و کارشناس ــت و رئی ــال داش فع

ــد. ــدگان پاســخ دادن ــن و بازدیدکنن مراجعی
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حضور فعال بنیاد نخبگان استان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و 
فن بازار استان

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

     همزمــان بــا هفتــه اســتانی پژوهــش و فناوری، بیســتمین نمایشــگاه 
دســتاوردهای پژوهــش، فنــاوری و فــن بــازار اســتان بــه مــدت ســه روز 
از مــورخ 23 الــی 26 آذرمــاه در محــل کارخانــه کبریــت ســابق برگــزار 

. شد
ــا حضــور 19 ســازمان و 60 واحــد فنــاور       در ایــن نمایشــگاه کــه ب
ــهیالت و  ــی تس ــا معرف ــز، ب ــتان نی ــگان اس ــاد نخب ــد، بنی ــزار ش برگ
آییــن نامــه هــای اعطایــی بــه مشــموالن هــر حــوزه و برنامــه هــای 
ــور  ــرا حض ــال اج ــده و در ح ــام ش ــی انج ــی و اجرای ــی، نظارت فرهنگ
ــه ســواالت مراجعیــن و  ــاد ب فعــال داشــت و رئیــس و کارشناســان بنی

ــد. ــخ دادن ــدگان پاس بازدیدکنن
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دوره آموزش کارآفرینی و اردوی استارت آپی

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ زگارش عملکرد بنیاد نخب
بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استان زنجان

     پنجمیــن دوره آمــوزش کارآفرینــی و اردوی اســتارت آپــی بــا رویکرد 
ــاد  ــکاری بنی ــا هم ــت ب ــی و خالقی ــتارت آپ ها، ایده یاب ــا اس ــنایی ب آش
ــزار شــد. ــتان برگ ــاوری اس ــارک علم وفن ــتان زنجــان و پ ــگان اس نخب

در ایــن رویــداد کــه بــه مــدت دو روز و با حضــور 100 نفــر از عالقمندان 
و تیم هــای اســتارت آپــی برگــزار شــد، در روز اول مباحــث کارآفرینــی 
اعــم از: مســائل مرتبــط بــا مســیر کارآفرینــی، آشــنایی با اســتارت آپ ها، 
ــز  ــه یــک دقیقــه ای و در روز دوم نی ــی و خالقیــت و نحــوة ارائ ایده یاب
ــب وکار و  ــدل کس ــونا، MVP، م ــنجی، پرس ــد: اعتبارس ــی مانن مباحث
انــواع مــدل درآمــدی و انتخــاب مشــتری مــورد بررســی قــرار گرفــت.      
     بخــش دوم ایــن رویــداد نیــز بــا حضــور تیم هــای شــرکت کننده در 
ســال 99 در مرکــز نــوآوری بــا حضــور منتورهــا و داوران برگــزار خواهــد 
شــد. در ایــن بخــش، شــرکت کنندگان پــس از کار روی ایده هــای 
خــود بــا همــکاری منتورهــا، بــه ارائــه آنهــا خواهنــد پرداخــت.      
ــارک  ــه رســمی از پ ــه شــرکت کنندگان گواهینام      در انتهــای دوره ب
ــای  ــن تیم ه ــد شــد. همچنی ــه خواه ــتان زنجــان ارائ ــاوری اس علم وفن
ــاوری  ــارک علم وفن ــوآوری پ ــگان در مرکــز ن ــر ضمــن اســتقرار رای برت
مســتقر از حمایت هــای ایــن مرکــز نیــز بهره منــد خواهنــد شــد.



ربانهم اهی حوزه معاونت آینده سازان

- برگزاری و شرکت در نشست ها 

نشست های اجتماعات نخبگانی

شورای علمی بنیاد نخبگان استان

کارگروه های تخصصی
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نشست هم اندیشی جمعی از استعدادهای برتر با رئیس بنیاد نخبگان استان 

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

      نشســت هــم اندیشــی جمعــی از اســتعدادهای برتــر بــا رئیــس بنیــاد 
ــگان اســتان صبــح روز چهارشــنبه مــورخ 1398/03/29 در ســالن  نخب

جلســات بنیــاد نخبــگان اســتان برگــزار شــد.
      در ابتــدای نشســت، دکتــر ربیعــی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان 
ــن  ــاد آیی ــی از مف ــرات برخ ــه تغیی ــت، ب ــداف نشس ــان اه ــن بی ضم
نامــه حمایــت بنیــاد ملــی نخبــگان از فعالیــت هــا علمــی و فرهنگــی 

ــود. ــاره نم ــجویان اش دانش

     در ادامــه، کارشــناس نظــارت و اجتماعــات نخبگانــی بنیــاد نخبــگان 
اســتان، تغییــرات مهــم صــورت گرفتــه در آییــن نامــه جدیــد حمایــت 
بنیــاد ملــی نخبــگان از فعالیــت هــا علمــی و فرهنگــی دانشــجویان در 
خصــوص شــرایط انتخــاب دانشــجویان و همچنیــن میــزان تســهیالت 

و حمایــت هــا را عنــوان نمــود. 

     ســپس، کارشــناس فرهنگــی برنامــه هــای ســال 98 بنیــاد نخبــگان 
اســتان در حــوزه معاونــت هــای مســتعدان، آینــده ســازان و نخبــگان و 

ســرآمدان را بیــان کــرد. 
     در پایــان نشســت نیــز پرســش و پاســخ میــان مســتعدین و ریاســت 

بنیــاد نخبــگان اســتان برگــزار شــد.
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نشست هم  اندیشی جمعی از استعدادهای برتر با مسئولین پارک علم و فناوری استان 

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

ــی  ــم  افزای ــی و ه ــم  اندیش ــای ه ــت  ه ــزاری نشس ــة برگ      در ادام
ــا مســئولین اســتانی و آشــنایی بیشــتر اجتمــاع  ــی ب اجتماعــات نخبگان
ــوان و  ــئولین از ت ــی مس ــغلی، آگاه ــای ش ــت ه ــا فرص ــی ب  نخبگان
ــا و  ــی چالش ه ــز بررس ــتان و نی ــر اس ــتعدین  برت ــای مس ــت  ه قابلی
مشــکالت موجود در اســتان، نشســت هم اندیشــی جمعی از اســتعدادهای 
برتــر بــا رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان در روز دوشــنبه مــورخ 

02 /98/10 از ساعت 9:30 الی 12 برگزار شد.
ــاد نخبــگان اســتان،  ــر ربیعــی رئیــس بنی      در ابتــدای نشســت، دکت
حمایــت هــای بنیــاد ملــی نخبــگان و آخریــن تغییــرات ایجــاد شــده در 
آییــن نامــه هــای بنیــاد را تشــریح نمــود. وی ســپس هــدف از برگــزاری 
ایــن گونــه نشســت هــا را، تبــادل نظــر در خصــوص راه هــای افزایــش 
ــوده و  ــوان نم ــتگاهی عن ــان دس ــای مشــترک می ــکاری ه ســطح هم
ــات و ظرفیــت هــای  ــر از امکان ادامــه داد: اســتفاده اســتعداد هــای برت
ــگان  ــده هــای نخب ــه تجــاری ســازی ای ــاوری، زمین ــم و فن ــارک عل پ

اســتان را فراهــم خواهــد نمــود.
     ســپس، آقــای مــرادی کارشــناس نظــارت و اجتماعــات نخبگانــی 
ــگان اســتان، طــرح شــهید احمــدی روشــن )هســته هــای  ــاد نخب بنی

ــی دانشــجویی( را تشــریح نمــود. نخبگان
     در ادامــه نشســت، دکتــر مرادخانــی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
اســتان، بــه معرفــی فعالیتهــای پــارک پرداختــه و عنــوان نمــود: 
پارکهــای علــم و فنــاوری محلــی بــرای تبدیــل پژوهــش بــه ســرمایه 
هســتند. وی در ادامــه افــزود: در همیــن راســتا بــا دســتگاه  هــای دولتــی 
ــرایط  ــا ش ــانده ایم ت ــا رس ــه امض ــی ب ــه  های ــم  نام ــی تفاه و غیردولت

ــی همــوار شــود.  ــرای توســعه اکوسیســتم کارآفرین ب
     رئیــس پــارک علــم و فنــاوری مهــم  تریــن وظیفــه پــارک را حمایــت 
از ایــده هــای فناورانــه دانســت و اظهــار داشــت: ایــده هــای فنــاور پس 
از ارزیابــی شناســایی شــده و بــه یکــی از ســاختارهای تعریــف شــده در 
ــزاری جلســات  ــا برگ ــارک وارد می شــوند و ب ــی پ اکوسیســتم کارآفرین

مشــترک زمینــه تبدیــل ایــده هــا بــه محصــول فراهــم خواهــد شــد.
ســپس، نیــاز ســنجی برنامــه هــای فرهنگــی ســال 1399 از مســتعدان 

شــرکت کننــده توســط کارشــناس امــور فرهنگــی بنیــاد انجــام شــد.
و  برگــزار شــد  پاســخ  و  پرســش  نشســت  نیــز،  پایــان  در       
مســتعدین  برتــر بــه بیــان نظــرات، ســؤاالت و مســائل خــود در حــوزه 
ــاوری و همچنیــن آییــن نامــه هــای  ــم و فن ــارک عل حمایــت هــای پ

ــد. ــگان پرداختن ــی نخب ــاد مل ــی بنی حمایت
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نشست هم  اندیشی جمعی از استعدادهای برتر با رئیس کل دادگستری استان 

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

ــی  ــم  افزای ــی و ه ــم  اندیش ــای ه ــت  ه ــزاری نشس ــة برگ      در ادام
اجتماعــات نخبگانــی بــا مســئولین اســتانی، نشســت هم اندیشــی جمعی 
ــی  ــماعیل نیارک ــالم اس ــا حجت االس ــتان ب ــر اس ــتعدادهای برت از اس
رئیــس کل دادگســتری اســتان در روز چهارشــنبه مــورخ 98/11/02 از 

ــزار شــد.  ــی 11 برگ ســاعت8:30 ال
     در ایــن نشســت حجت االســالم اســماعیل نیارکــی ضمــن اشــاره بــه 
رهنمود هــا و بیانــات ارزشــمند مقــام معظــم رهبــری در گام اول و دوم 
انقــالب افــزود: رهبــر انقــالب در نمــاز جمعــه اخیــر رهنمود هــا و بیانات 
ــد.  ــان نمودن ــان بی ــران و مســلمانان جه ــت ای ــرای مل راهگشــایی را ب
ــو  ــه جل ــا حرکــت رو ب ــان اینکــه ب ــا بی ــی، ب      حجت االســالم نیارک
تحــول ایجــاد می شــود، دیــدار بــا نخبــگان را اســتفاده از فرصت هــای 
ــای  ــت ه ــرات و صحب ــنیدن نظ ــرد: ش ــوان ک ــته و عن ــود دانس موج
نخبــگان ارزشــمند بــوده و مســئولین بایســتی نخبــگان وقــت بگذارنــد.

     رئیــس کل دادگســتری اســتان زنجــان در ادامــه، ضمــن اســتقبال از 
پیشــنهادات نخبــگان در حــوزه دادگســتری، اجــرای صحیح عدالــت را از 
اولویت هــای مهــم قــوه قضائیــه دانســته و افــزود: وظیفه و تکلیــف داریم 
بــه پیشــنهادات نخبــگان توجــه کــرده و جایــگاه عدلیــه را ارتقــا دهیــم. 
     ایشــان ارتبــاط حاکمیــت بــا مــردم را پایه مردم ســاالری دینی عنوان 
کــرد و گفــت: قــوه قضائیــه نیز بــا همین هدف بــه ویژه در طــرح تحول، 
ارتبــاط بــا مــردم و جلــب رضایــت آنهــا را مــورد توجــه قــرار داده اســت. 
وی ضمــن تاکیــد بــه موضــوع اعتمــاد ســازی مردم و بــه ویــژه تعامل با 
نخبــگان افــزود: در ارتبــاط بــا مــردم چنــد برنامــه داریــم کــه طــرح هــر 
مســجد یــک حقو قــدان، یکــی از مظاهــر ارتبــاط گیــری بــا مردم اســت. 
ــه  ــزود: توصی ــه توصیه هــای گام دوم اف ــر عمــل ب ــد ب ــا تاکی      وی ب
ــردم  ــارات م ــث از انتظ ــن بح ــت و ای ــت اس ــن گام، عدال ــارم ای چه
مــی باشــد و اگــر نتوانیــم انتظــارات مــردم را بــرآورده کنیــم در 
رســیدن بــه هــدف تعالــی خواهیــم مانــد. وی در ادامــه عنــوان 
داشــت: امــروز قــوه قضائیــه در ســایر امــورات مختلــف اعــم از: تولیــد 
ــکیل  ــادی را تش ــتاد اقتص ــام س ــازمانی بن ــرده و س ــت ورود ک و صنع
داده و ســتاد اقتصــاد مقاومتــی قــوه قضائیــه نیــز کامــال فعــال اســت.

     الزم بــه ذکــر اســت، نخبــگان حاضــر در ایــن دیــدار نیــز مطالبــی 
ــت انســانی،  ــه کرام ــه ب ــه دادرســی، توج را در خصــوص کاهــش اطال
ــی،  ــای دادرس ــه ه ــش هزین ــده، کاه ــه پرون ــیدگی ب ــریع در رس تس
ــت از  ــه و حمای ــتان و توج ــات اس ــع از اتفاق ــه موق ــانی ب ــالع رس اط
صنعــت و تولیــد بیــان نمودنــد و رییــس کل دادگســتری اســتان ضمــن 
اســتقبال از مطالــب ارزشــمند ارائــه شــده گفــت دســتگاه قضایی اســتان 
بــه نظــرات و خواســته هــای نخبــگان توجــه و اهتمــام خواهــد داشــت.
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تصویب برنامه های ابتکاری بنیاد نخبگان استان زنجان در جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

     جلســه شــورای علمــی بنیــاد نخبــگان اســتان بــا حضــور اعضــای 
ــات  ــالن جلس ــورخ 1398/03/19 در س ــنبه م ــک ش ــورا، روز ی ــن ش ای

بنیــاد نخبــگان اســتان برگــزار شــد.
ــط  ــدم توس ــالم و خیرمق ــرض س ــس از ع ــه، پ ــدای جلس      در ابت
دکتــر ربیعــی رئیــس شــورا و رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان، کارشــناس 
ــتان  ــگان اس ــاد نخب ــی بنی ــات نخبگان ــی و اجتماع ــارت هماهنگ نظ
ــجویی و ــوزه دانش ــگان در ح ــی نخب ــاد مل ــهیالت بنی ــی از تس گزارش

 دانــش  آموختــگان ارائــه داد. در ادامــه جلســه، برنامــه  هــای پیشــنهادی 
ابتــکاری بنیــاد نخبــگان اســتان در ســال جــاری بــا عناویــن: برگــزاری 
ــنواره  ــتان، جش ــاوری اس ــش و فن ــه پژوه ــجویی هفت ــنواره دانش جش
دانــش آمــوزی هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان، مدرســه کارآفرینــی 
هوشــمند، نمایشــگاه مفاخر و سرآمدان استان، جشــنواره خوارزمی استان، 
برگــزاری المپیادهــای علمــی بــه صــورت اجمالــی و متناســب بــا شــرح 
وظایــف هــر معاونــت، توســط کارشــناس امــور فرهنگــی ارائــه گردیــد. 
     ســپس، اعضــای حاضــر در جلســه، ضمــن بحــث و تبــادل نظــر در 
خصــوص برنامــه  هــای فرهنگــی ابتــکاری بــا پیشــنهاد اخــذ همــکاری 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان بــه عنــوان کارگــروه ارزیابــی اختراعــات 
برگزیــده مطابــق شــیوه  نامــه شناســایی و حمایــت از اختراعــات 

ــد. برگزیــده بنیــاد ملــی نخبــگان موافقــت نمودن

ــه   ــات برنام ــب کلی ــن تصوی ــاء ضم ــز، اعض ــه نی ــان جلس      در پای
ــال  ــان در س ــتان زنج ــگان اس ــاد نخب ــکاری بنی ــی ابت ــای فرهنگ ه
ــه هــای  ــن نام 1398، نظــرات و پیشــنهادات خــود را در خصــوص آیی
ــان  ــگان بی ــاد نخب ــای بنی ــا و فعالیت ه ــه ه ــهیالت، برنام ــاد، تس بنی
نمودنــد کــه از آن جملــه مــی  تــوان بــه مــواردی از قبیــل: ارســال تمــام 
ــتفاده از  ــی، اس ــورای علم ــای ش ــه اعض ــاد ب ــای بنی ــه ه ــن نام آیی

ــوم  ــالت تکمیلــی عل ظرفیــت اســاتید و امکانــات دانشــگاه تحصی
ــوزه  ــتان در ح ــگاهی اس ــاد دانش ــاوری و جه ــم و فن ــارک عل ــه، پ پای
برنامــه هــای دانــش آمــوزی، همــکاری بــا اداره کل آمــوزش و 
پــرورش در برگــزاری برنامــه هــای حــوزه دانــش آمــوزی اشــاره نمــود.
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دومین جلسه کارگروه تخصصی گیاهان دارویی در بنیاد نخبگان استان زنجان

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

ــا حضــور  ــی ب ــان داروی ــروه تخصصــی گیاه ــن جلســه کارگ      دومی
اعضــا روز شــنبه مــورخ 30 آذر ســال جــاری از ســاعت 8 الــی 9:30 در 

ســالن جلســات بنیــاد نخبــگان برگــزار شــد.
در ابتــدای جلســه، دکتــر عبــاس ربیعــی، رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان، 
ــیل  ــتان و پتانس ــگان اس ــاد نخب ــای بنی ــت ه ــه فعالی ــاره ب ــن اش ضم
بــاالی اســتان در حــوزه گیاهــان دارویــی، بــر فعــال نمــودن کارگــروه 
ــت دار اســتان در آن  ــی نمــودن طــرح هــای اولوی تخصصــی و عملیات

حــوزه تاکیــد نمــود.
ــاالن و  ــه فع ــگ کلی ــات هماهن ــه اقدام ــان اینک ــا بی ــان ب      ایش
ــن  ــر ای ــعه بهت ــرای توس ــی ب ــی و دولت ــش خصوص ــدان بخ عالقمن
ــگاه  ــه جای ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــر نش ــت خاط ــروری اس ــوزه ض ح
ــا تشــکیل  ــاد نخبــگان در اســتان و نقــش فراســازمانی آن، ب ــژه بنی وی
کارگــروه تخصصــی گیاهــان دارویــی در بنیــاد نخبــگان امــکان ایجــاد 
یــک مرکــز تصمیــم ســازی یکپارچــه در اســتان را فراهــم مــی شــود و 
مــی تــوان از ظرفیــت کارگــروه، جهــت ایجــاد هماهنگــی بیــن ســایر 
کارگــروه هــای فعــال در زمینــه گیاهــان دارویــی و همچنیــن اســتفاده 
از ظرفیــت آییــن نامــه شــهید احمــدی روشــن در ایــن راســتا اســتفاده 

نمــود.
     در ادامــه جلســه، اعضــا کارگــروه ضمــن ارائــه نقطــه نظــرات خــود، 

پیشــنهادات ارایــه شــده را مــورد بررســی قــرار دادنــد.



ربانهم اهی حوزه معاونت آینده سازان

- برگزاری دیدارها، بازدیدها و اردوها 

اردوهای زیارتی- سیاحتی و  راهیان نور

 بازدید از مراکز صنعتی و تولیدی، مراکز تحقیقاتی و  مراکز 
فرهنگی

دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران و مراکز توانبخشی و 
بهزیستی
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اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه نخبگان و استعداد های برتر استان

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

     بــه همــت بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، اردوی زیارتــی - تربیتــی 
مشــهد مقــدس بــا حضــور جمعــی از اســتعداد هــای برتــر بــه همــراه 
رئیــس و کارشــناس امــور فرهنگــی بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان از 

تاریــخ 98/07/16 الــی 98/07/20 برگــزار شــد.
ــتان  ــر اس ــای برت ــتعداد ه ــی، اس ــی- تربیت ــن اردوی زیارت      در ای
ــی الرضــا  ــن موس ــی ب ــر حضــرت عل ــد مطه ــارت مرق ــر زی ــالوه ب ع
)ع( در برنامــه هــای ویــژه ای از قبیــل کارگاه فلســفه زندگــی، اخــالق 
نخبگــی، تــور حــرم شناســی و حــرم گــردی، بازدیــد از مــوزه مرکــزی 

ــد. ــردم شناســی شــرکت کردن ــوزه م ــدس رضــوی و م آســتان ق
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ــگان و  ــی از نخب ــده جمع ــل آم ــه عم ــای ب ــی ه ــرو هماهنگ      پی
اســتعدادهای برتــر اســتان، در روز شــنبه مــورخ 1398/1/24 از شــرکت 

ــد.  ــد نمودن ــزاره ســوم بازدی ــا داروی ه تریت
الــی 16 برگــزار شــد،  بازدیــد کــه از ســاعت 14  ایــن       در 
ــرکت  ــش هــای مختلــف ش ــک بــا بخ ــرکت کننــدگان از نزدی ش
آشــنا شــدند و در خــالل بازدیــد آقــای دکتــر نصیــری مدیــر 
تحقیــق و توســعه مرکــز ضمــن ارائــه توضیحــات در خصــوص 
تاریخچــه، مأموریــت هــا، حــوزه فعالیــت واحدهــای تضمیــن کیفیــت، 
ــد.  ــخ دادن ــان پاس ــواالت آن ــه س ــعه و ... ب ــق و توس ــی، تحقی بازرگان

شرکت تریتا داروی هزاره سوم
ــیس  ــازه تاس ــان ت ــش بنی ــازی دان ــرکت داروس ــک ش ــا ی      تریت
ــه  ــر پای ــی ب ــروژه های ــرای پ ــر اج ــی آن ب ــز اصل ــه تمرک ــد ک می باش
فــن آوری در زمینــه داروســازی اســت. ایــن شــرکت بــا بهــره گیــری 
ــواع  ــد ان ــود را تولی ــت خ ــی، ماموری ــرده و تحقیقات ــل ک ــم تحصی از تی
ــانی  ــن دارورس ــتم های نوی ــا، سیس ــو داروه ــی، )نان ــای داروی فرآورده ه
ــر  ــتانداردهای معتب ــا اس ــق ب ــه( منطب ــود یافت ــیون های بهب و فرموالس
بیــن المللــی )الزامــات قانونــی GMP-PIC/S اســتقرار سیســتم 
ــد دارو  ــن تکنولوژی هــای تولی ــا اســتفاده از جدیدتری QRM و PQR( ب
قــرار   داده اســت. بــه ایــن ترتیــب، تریتــا بیشــترین تــالش خــود را بــرای 
ــه  ــی علی ــه ای و مل ــی، منطق ــارزات جهان ــه در مب ــل توج ــک قاب کم
ــت هــای بهداشــتی و مشــکالت در حــال ظهــور انســان انجــام  مراقب

ــد داد. خواه
ــالس،  ــو پ ــعه نان ــه توس ــت برنام ــه نخس ــرکت در مرحل ــن ش      ای
ــه اســتامینوفن، آتورواســتاتین )یکــی از  ــو داروی خوراکــی از جمل 9 نان
ــپورین  ــون(، سیکلوس ــی خ ــده چرب ــن آورن ــای پایی ــن داروه ــر تری موث
ــن  ــب و...(، ایبوپروف ــه، قل ــد کلی ــری از رد پیون ــر در جلوگی )داروی موث
)پرمصــرف تریــن داروی ضــد درد و ضــد التهــاب(، فنوفیبــرات )

رایــج تریــن دارو در کاهــش کلســترول و تــری گلیســیریدها(، رپاگلینایــد 
)از گــروه داروهــای مگلیتینایــدی کــه اخیــرا بــرای درمــان دیابــت مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت(، آزیترومایســین )داروی موثــر بــرای درمــان 
عفونــت هــای ریــوی، رحمــی و گــوش میانــی(، کارودیلــول )دارویــی 
ــرای  ــی ب ــت )داروی ــی، ایســکمی(، اپرپیتن ــایی قلب ــان نارس ــرای درم ب
پیشــگیری از تهــوع حــاد و تاخیــری و نیــز اســتفراغ ناشــی از شــیمی 
درمانــی( در مقیــاس آزمایشــگاهی و نیمــه صنعتــی تولیــد کــرده اســت.

بازدید جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر از شرکت تریتا داروی هزاره سوم 

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان
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بازدید جمعی از استعدادهای برتر استان از شرکت ایریکو ابهر

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

     در ادامــة بازدیدهــای علمــی از مراکــز صنعتــی، بخش هــای 
تولیــدی و دانش بنیــان، جمعــی از اســتعدادهای  برتــر اســتان، روز 
چهارشــنبه مــورخ 1398/04/12 از شــرکت ایریکــو ابهــر بازدیــد کردنــد.

در ایــن بازدیــد ابتــدا نشســتی بــا حضــور مدیــر عامــل شــرکت، رئیــس 
بنیــاد نخبــگان اســتان، مدیــران فنــی شــرکت و اســتعداد هــای برتــر 
ــی آن  ــه ط ــد ک ــزار گردی ــرکت برگ ــراس ش ــالن کنف ــتان در س اس
ــه  ــرکت ب ــای ش ــت ه ــا فعالی ــنایی ب ــن آش ــر ضم ــای برت ــتعداد ه اس
ــد. در  ــز پرداختن ــه تخصصــی و توانمنــدی هــای خــود نی معرفــی زمین
ــف شــرکت از  ــر اســتان از بخــش هــای مختل ــه اســتعدادهای برت ادام
جملــه: ســالن بــوژی، ســالن کاربــدی، ســالن تزئینــات و ســالن رنــگ 
ــوزه  ــرکت در ح ــن ش ــای ای ــا توانمندیه ــک ب ــوده و از نزدی ــد نم بازدی
ســاخت و تولیــد انــواع واگــن هــای شــهری و بین شــهری آشــنا شــدند.

ایریکو :
     ایریکــو اولیــن شــرکت تولیــدی در زمینــه طراحــی بدنــه، بــوژی و 
ســاخت واگــن بــا برنــد ایرانــی مــی باشــد کــه محصــوالت خــود را بــا 
ــران و  ــه تریــن هــای صنعــت ریلــی ای ــا تجرب اســتفاده از بهتریــن و ب
بــا انتقــال دانــش و تکنولــوژی از پیشــرفته تریــن شــرکت هــای ریلــی 

جهــان، تولیــد مــی نمایــد.
     ایــن شــرکت در حــال حاضــر طراحــی و تولیــد انــواع خــودرو ریلــی، 
ریــل بــاس، واگــن متــرو، واگــن هــای بــاری لبــه کوتــاه و لبــه بلنــد، 
طراحــی و تولیــد بــوژی، ســاخت قطعــات و اجــزاء واگــن، تعمیــرات و 

نگهــداری نــاوگان و ارائــه خدمــات مشــاوره ای را انجــام مــی دهــد.
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بازدید جمعی از استعدادهای برتر استان از شرکت کشت و صنعت خرمدره

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

     طبق هماهنگی های بعمل آمده، جمعی از استعدادهای برتر استان روز 
چهارشــنبه 12 تیرمــاه از شــرکت کشــت و صنعت خرمــدره بازدید کردند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان، در 
ــد،  ــزار ش ــتان برگ ــگان اس ــاد نخب ــت بنی ــه هم ــه ب ــد ک ــن بازدی ای
اســتعداد هــای برتــر اســتان از نزدیــک بــا بخش هــای مختلــف شــرکت 
در ســه زمینــه »دامپــروری«، »زراعــت« و »باغبانــی« آشــنا شــدند و در 
خــالل بازدیــد مدیــر تحقیــق و توســعه نیز بــه ســواالت آنان پاســخ داد.

مجتمع کشت و صنعت خرمدره:
     مجتمــع کشــت و صنعــت و دامپــروری و مرغــداری دشــت 
خرمــدره در محــدوده ای بــه وســعت حــدود 1125 هکتــار در شهرســتان 

خرمــدره قــرار دارد. ایــن شــرکت در چهــار زمینــه »دامپــروری«، 
»زراعــت«، ـ»باغبانــی« و »مرغــداری« فعالیــت می کنــد. واحــد 
دامپــروری دارای 7500 رأس دام و تولیــد روزانــه 125 تــن شــیر 
تحــت  اراضــی  و ســطح  باغــات 300 هکتــار  می باشــد. ســطح 
کشــت 600 هکتــار می باشــد کــه ســالیانه 3 هــزار تــن انــواع 
ــد. ــد می کن ــی تولی ــوالت زراع ــواع محص ــن ان ــزار ت ــوه و 15 ه می



معاونت آینده سازان/ برگزاری دیدارها، بازدیدها و اردوها/ بازدید از مراکز صنعتی و تولیدی، مراکز تحقیقاتی و  مراکز فرهنگی--------------------------------46

بازدید جمعی از استعدادهای برتر استان از شرکت خالص سازان روی زنجان

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

     در ادامــة بازدیدهــای علمــی از مراکــز صنعتــی و بخش هــای 
تولیــدی و همچنیــن پیــرو هماهنگــی هــای قبلــی انجــام شــده، جمعــی 
ــان و  ــای زنج ــتان ه ــگان اس ــای نخب ــر بنیاده ــتعدادهای  برت از اس
ــص ســازان  ــورخ 1398/06/11 از شــرکت خال ــل، روز دوشــنبه م اردبی

ــد. ــد کردن ــان بازدی روی زنج
     در ایــن بازدیــد ابتــدا، اســتعدادهای برتــر از بخــش هــای مختلــف 
ــول  ــویی، محل ــک ش ــش، کی ــای خردای ــالن ه ــه: س ــرکت از جمل ش
ســازی، آزمایشــگاه و کنتــرل کیفــی، تحقیــق و توســعه، ریختــه گــری و 
ــا توانمنــدی  ــد نمــوده و از نزدیــک ب ــز بازدی شــمش ریــزی و الکترولی
هــای شــرکت در عرصــه داخلــی و بیــن المللــی آشــنا شــدند. در ادامــه 
پــس از پایــان بازدیــد، در نشســتی بــا حضــور مهنــدس فرهــاد قاســمی 
ــرکت،  ــس ش ــالن کنفران ــازان در س ــص س ــرکت خال ــد ش ــر تولی مدی
اســتعداد هــای برتــر ضمــن آشــنایی بیشــتر بــا فعالیــت های شــرکت به 
پرســش و پاســخ در خصوص شــرکت و زمینــه های همــکاری پرداختند.

شرکت خالص سازان روی زنجان:
     فعالیــت تولیــدی شــرکت صنایــع خالــص ســازان روی زنجــان در 
تاریــخ 22/11/1385 آغــاز و پس از پشــت ســر گذاشــتن تولید آزمایشــی 
بــه تولیــد انبــوه رســیده و در تاریــخ 86/02/2 بــا عرضــه شــمش روی 
ــد.  ــران گردی ــزات ته ــورس فل ــازار ب ــوص 99/99 درصــد وارد ب ــا خل ب
ــد.  ــاه ســال 86 انجــام گردی ــر م ــه در تی ــن مجموع ــاح رســمی ای افتت
در حــال حاضــر 95 درصــد از تولیــدات شــرکت بــه اقصــی نقــاط دنیــا 
صــادر مــی گــردد. ایــن شــرکت هــم اکنــون عضــو فعــال انجمــن بیــن 
ــع و  ــن صنای ــد، انجم ــرب و روی هن ــعه س ــن توس ــی روی، انجم الملل
معــادن ســرب و روی ایــران، شــرکت تعاونــی صنایــع و معــادن ســرب 
ــیون و  ــون و کالیبراس ــکار آزم ــگاه هم ــن آزمایش ــور، انجم و روی کش
ــد. ــی باش ــرب و روی م ــادن س ــع و مع ــدگان صنای ــه صادرکنن اتحادی
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بازدید جمعی از نخبگان و مستعدین استان از خانه سالمندان )مرکز هفت باغ مهربانی(

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

     جمعی از دانشــجویان شــیمی دانشــگاه زنجان در روز چهارشــنبه 29 
خردادمــاه بــا حضــور در مرکــز هفــت بــاغ مهربانــی )مرکــز نگهــداری 

ســالمندان( از ســالمندان ایــن آسایشــگاه دیــدار کردنــد.
ــادن  ــازی و ارج نه ــگ س ــتای فرهن ــه در راس ــد ک ــن بازدی      در ای
جوانــان بــه زحمــات والدیــن برگــزار شــد، ابتــدا کارشــناس مربوطــه بــه 
معرفــی مرکــز، امکانــات، نیازمنــدی هــا و توانمنــدی هــای ســالمندان 

ــد. ــد بعمــل آوردن ــز بازدی ــه مســتعدین از مرک پرداخــت و در ادام
     ایــن برنامــه، بــه همــت بنیــاد نخبــگان اســتان و در یــک فضــای 
صمیمــی و بــا نشــاط اجــرا گردیــد و هدایایــی نیــز بــه مرکــز اهــدا شــد. 

گفتنــی اســت در ایــن مرکــز حــدود 70 ســالمند نگهــداری مــی شــود.
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     مراســم تجلیــل از امیــر ســرتیپ خلبــان یــدا... واعظــی بــا حضــور 
دکتــر ربیعــی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان، دکتــر علــی رمضانــی )از 
اســاتید برجســته کشــوری در رشــته شــیمی( و جمعــی از اســتعداد هــای 
برتــر اســتان در روز چهارشــنبه 29 خــرداد مــاه ســال جــاری در محــل 

بنیــاد نخبــگان اســتان برگــزار شــد.
ــتان  ــگان اس ــاد نخب ــس بنی ــی رئی ــر ربیع ــم، دکت ــدای مراس      در ابت
ضمــن عــرض خیرمقــدم حضــور امیــر ســرتیپ واعظــی جانبــاز دفــاع 
مقــدس، بــه اختصــار بــه معرفــی ایشــان بــه اســتعدادهای برتــر اســتان 
ــدا...  ــان ی ــرتیپ خلب ــر س ــت: امی ــوان داش ــه عن ــت. وی در ادام پرداخ
واعظــی از دالورمــردان و خلبانــان هوانیــروز ارتــش جمهــوری اســالمی 
ــات مســلم  ــاه ســال 1361 و در عملی ــه در 15 مهرم ــران هســتند ک ای
ــل شــدند. ایشــان هــم رزم  ــازی نای ــع جانب ــه درجــه رفی ــل ب ــن عقی ب
ــوری و  ــهید کش ــیروردی، ش ــهید ش ــون ش ــدری همچ ــهدای گرانق ش
شــهید شمشــادی مــی باشــند. دکتــر ربیعــی در ادامــه، ضمــن اشــاره بــه 
تقــارن ایــن برنامــه بــا ســالروز درگذشــت مرحــوم دکتــر علــی شــریعتی 
ــگان  ــه نخب ــم ک ــور کنی ــد تص ــزود: نبای ــران، اف ــر چم ــهید دکت و ش
ــرادی هســتند کــه فقــط در دانشــگاه هــا، آزمایشــگاه هــا و  کشــور اف
پژوهشــگاه هــا مشــغول فعالیــت هســتند، بلکه نخبــگان افرادی هســتند 
کــه بزرگتریــن ســرمایه های خــود که همــان دانش، تخصص، ســالمت، 
جســم و روح خــود مــی باشــد بــرای پیشــرفت کشــور فــدا مــی کننــد. 

    در ادامــه، دکتــر رمضانــی عضــو هیــأت علمــی گروه شــیمی دانشــگاه 
زنجــان، بــا اشــاره بــه تهاجــم رژیــم بعثــی عــراق و و رشــادتهای شــهدا 
ــی از  ــرتیپ واعظ ــوص س ــی الخص ــالم عل ــدر اس ــازان گرانق و جانب
ــه  ــی وظیف ــرایط فعل ــت در ش ــوان داش ــتان، عن ــدر اس ــاران گرانق جانب

مراسم تجلیل از جانباز دفاع مقدس امیر سرتیپ خلبان یدا... واعظی
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بنیاد نخبگان استان زنجان

شــما جوانــان و اســتعدادهای برتــر اســت کــه بتوانیــد در زمینــه هــای 
ــتغال و  ــت، اش ــادی، صنع ــد اقتص ــه: رش ــور از جمل ــاز کش ــورد نی م
کارآفرینــی بــا ارائــه راهکارهــای مبتنــی بــر دانــش و فنــاوری قدمهــای 
ــر اســتفاده از  ــز همــواره ب ــر معظــم انقــالب نی ــد و رهب بزرگــی برداری

ــد.  ظرفیــت هــای نخبــگان علمــی کشــور تاکیــد دارن
     وی در ادامــه افــزود: بــر اســاس آمارهــای موجــود حــدود 9 درصــد 
منابــع اولیــه دنیــا در ایــران مــی باشــد و بــا وجــود ایــن منابــع بــاارزش 
بایســتی کشــور مــا از رشــد اقتصــادی بســیار خوبــی برخــوردار باشــد و 

ایــن تنهــا بــا تــالش شــما نخبــگان امکانپذیــر مــی باشــد. 

امیــر ســرتیپ خلبــان یدالــه واعظــی بــه وجــود       ســپس، 
ــه  ــبت ب ــور نس ــتان و کش ــان اس ــان جوان ــی در می ــای غن ــتعداد ه اس
ــالش  ــاوری و ت ــه خودب ــا را ب ــوده و آنه ــاره نم ــا اش ــور ه ــایر کش س
ــی از دوران  ــر خاطرات ــه ذک ــه، ب ــود. ایشــان در ادام ــه نم بیشــتر توصی
ــان  ــک حامی ــا کم ــی ب ــمن بعث ــزود: دش ــه و اف ــدس پرداخت ــاع مق دف
غربــی و منطقــه ای و وجــود تجهیــزات فــراوان، رویــای تســلط 
ــی )ره(  ــام خمین ــه ام ــری حکیمان ــا رهب ــه ب ــت ک ــران را داش ــر ای ب
نــاکام مانــد. از خــود گذشــتگی رزمنــدگان اســالم  و ضعــف و 

     در پایــان مراســم نیــز بــه پــاس گرامیداشــت زحمایــت و رشــادتهای 
گرانقــدر ســرتیپ خلبــان یــدا... واعظــی بــا اهــدای لــوح تقدیــر و هدیــه 

از ایشــان تقدیــر بــه عمــل آمــد.
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ربانهم اهی حوزه معاونت آینده سازان

- ارتباط با نهادها

معرفی و انتخاب 2 نفر از نخبگان و استعدادهای برتر استان به 
عنوان مشاور جوان استاندار

معرفی 5 نفر از بانوان مستعد استان جهت حضور در کارگروه 
بانوان

معرفی نخبگان جهت سخنرانی در گردهمایی ها



گان ربانهم اهی حوزه معاونت رسآدمان و نخب

- تکریم و الگوسازی نخبگان

- توسعه اثرگذاری نخبگان

- توسعه منابع و مدل های وقف و خیر در حوزه علم و فناوری

- پیگیری تشکیل بانک اطالعات نخبگان

- پژوهش، برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی



گان ربانهم اهی حوزه معاونت  رسآدمان و نخب

- تکریم و الگوسازی نخبگان 

اجرای مراسم اکرام از سرآمدان و نخبگان

تهیه نماهنگ مخصوص مراسم تکریم

ایجاد وبگاه چهره های مکرم استان در سایت بنیاد نخبگان استان

ایراد سخنرانی تخصصی نخبگان در حضور مستعدین برتر
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در راســتای تکریــم و الگوســازی از ســرآمدان علمــی و مشــاهیر کشــور، 
مراســم تکریــم و تجلیــل از دکتــر عاکفــه احمدی افشــار؛ فوق تخصــص 
آلــرژی و ایمونولــوژی بالینــی بــه همــت بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان 
ــا حضــور مســئوالن  ــا همــکاری دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان و ب و ب
کشــوری، اســتانی، جمعــی از اســاتید برجســته، نخبــگان و دانشــجویان 
ــوم پزشــکی  ــن ســینای دانشــگاه عل دانشــگاه  های اســتان در ســالن اب

اســتان برگــزار شــد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان

تاکید بر اهمیت اخاق مداری در کنار رشد علمی

دکتــر پرویــز قزلبــاش؛ رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمــات 
بهداشــتی درمانــی اســتان زنجــان در مراســم تکریــم و تجلیــل از دکتــر 
ــر اهمیــت اخــالق مــداری در  ــد ب عاکفــه احمــدی  افشــار ضمــن تاکی
ــع  ــراد مطل ــه اف ــًا ب ــوان داشــت: دانشــگاه صرف ــار رشــد علمــی عن کن
علمــی، ســخنور و پژوهشــگر نیــاز نــدارد، بلکــه جامعــة علمــی بــه ویــژه 
در حــوزة علــوم  پزشــکی نیازمنــد افــرادی بــا اخــالق  حرفــه ای، متعهــد 

ــه شــأن انســانی اســت. و آگاه ب
ــروری،  ــازی در نخبه پ ــم الگوس ــش مه ــر نق ــد ب ــن تاکی ــان ضم ایش
بــه شــاخصه های اخالقــی و علمــی کــم  نظیــر اســتاد احمــدی  افشــار 
ــور در  ــال حض ــول 25 س ــت: وی در ط ــار داش ــوده و اظه ــاره نم اش
دانشــگاه، منشــاء خدمــات ارزنــده ای بــوده و نــه تنهــا در بُعــد حرفــه ای، 
بلکــه در ابعــاد مختلــف اجتماعــی، مدیریتــی و تحقیقاتــی نیــز همــواره 

فردی مسئولیت پذیر و اثرگذار بوده است.
دکتــر قزلبــاش در ادامــه تصریــح کــرد: دانشــگاه صرفــًا بــه افــراد مطلــع 
علمــی، ســخنور و پژوهشــگر نیــاز نــدارد، بلکــه جامعــة علمــی بــه ویــژه 
در حــوزة علــوم  پزشــکی، نیازمنــد افــرادی بــا اخــالق  حرفــه  ای، متعهــد 

و آگاه بــه شــأن انســانی اســت.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم الگوبــردای دانشــجویان از مفاخــر بومــی، گفــت: 
ــار فــرد ســرآمد  دانشــجو بایــد ســجایای اخالقــی را در عملکــرد و رفت
و نخبــه ببینــد و از آن الگوبــرداری کنــد. دکتــر احمدی افشــار یکــی از 

ایــن مفاخــر اســت.
 مدیر کل دفتر تکریم و الگوسازی بنیاد ملی نخبگان: 
تاکید بر لزوم شناساندن مشاهیر به جوانان استان 

در ایــن مراســم، دکتــر محســن شــاه  رضایــی؛ مدیــر کل دفتــر تکریــم و 
الگوســازی بنیــاد ملــی نخبــگان بــا تبریــک و تســلیت شــهادت ســردار 

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ زگارش عملکرد بنیاد نخب
بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استان زنجان

ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی عنــوان نمــود: خواســته ی همــه بــزرگان، 
معلمــان و شــهدا ادامــه تــالش در جهــت ســازندگی، ســاختن الگوهــا 
و آینــده ی بهتــر اســت کــه بــه عنــوان یــک مســلمان و ایرانــی ایــن 

رســالت بــزرگ را برعهــده داریــم. 
وی بــا اشــاره بــه لــزوم شناســاندن مشــاهیر بــه جوانــان افــزود: طــی 
مطالعــات انجــام شــده در بنیــاد ملــی نخبــگان بــه ایــن نتیجــه رســیدیم

بــا  متعــدد  بــه دالیــل  برتــر  اســتعداد  متاســفانه جوانــان  کــه 
ایــن  در  و  ندارنــد  را  آشــنایی الزم  قدیمــی  و  معاصــر  الگوهــای 
ــر  ــاتید معاص ــته و اس ــاهیر گذش ــاندن مش ــور شناس ــه منظ ــتا ب راس
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــازی در بنی ــم و الگوس ــه تکری ــان، برنام ــه جوان ب
شــد. ریــزی  برنامــه  اســتان  هــای  دانشــگاه  همــکاری  بــا 

مراسم تکریم و الگوسازی از خانم دکتر عاکفه احمدی افشار
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ــه تکریــم و الگوســازی؛  ــا تشــریح اهــداف پنجگان دکتــر شــاه رضایی ب
ــی،  ــدف را قدرشناس ــن ه ــگان، دومی ــایی نخب ــدف را شناس ــن ه اولی
ســومین هــدف را الگوســازی بــرای جوانــان، هــدف چهــارم را تجمیــع 
تجربــه و هــدف پنجــم را زمینه ســازی بــرای حضــور بیشــتر نخبــگان 

در اســتان و کشــور عنــوان نمــود.
حجت االسام  والمسلمین شیرمحمدی؛ مسئول نهاد نمایندگی 

مقام  معظم  رهبری در دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 ایشــان ضمــن اشــاره بــه اهمیــت برگــزاری مراســم  تکریــم از مفاخــر 
ــت:  ــار داش ــر، اظه ــتعدان  برت ــرای مس ــازی ب ــش آن در الگوس و نق
دکتــر احمــدی  افشــار از اســاتید فعــال دانشــگاه در بخــش آمــوزش و 
ــم، بارزه هــای اخالقــی بســیار  ــر عل درمــان مــی باشــند کــه عــالوه ب
ــگاه  ــاالی دانش ــیل ب ــه پتانس ــاره ب ــا اش ــان ب ــد. ایش ــز دارن ــی نی مثبت
ــزود:  ــرآمد، اف ــانی س ــروی  انس ــوزة نی ــتان در ح ــکی اس ــوم  پزش عل
ــود.  ــی بیشــتر جامعــه خواهــد ب ــراد ســبب پویای ــن اف ــًا حضــور ای قطع
دانشــگاه  در  رهبــری  مقــام  معظــم   نمایندگــی  نهــاد  مســئول 
و  لــزوم شــاگردپروری  بــه  اشــاره  بــا  زنجــان،  پزشــکی  علــوم 
علمــی  مفاخــر  حضــور  کــرد:  تأکیــد  نخبــه  پــروری، 
زمینــه  ســاز  کشــور،  دانشــگاههای  در  ســرآمدان  و 
شــد. خواهــد  اثرگــذار  و  نخبــه  نیــروی  انســانی  تربیــت 

در پایــان ایــن مراســم نیــز، دکتــر عاکفــه احمــدی  افشــار؛ عضــو هیئــت 
ــم  ــه دریافت ــه تجرب ــت: ب ــوم  پزشــکی زنجــان گف ــی دانشــگاه عل  علم
ــد. وی همچنیــن تصریــح  کــه هیــچ تالشــی بــی  نتیجــه نخواهــد مان
کــرد: هــر فعالیــت مفیــدی بــرای رســیدن بــه نتیجــه نیازمنــد تــالش 

و پیگیــری مســتمر اســت. 
الزم بــه ذکــر اســت، در پایــان این مراســم با اهــداء یادبودهایی از ســوی 
ــدة  ــگان اســتان و ســایر ارگان  هــا، از ســال ها خدمــات ارزن ــاد نخب بنی
علمــی و بــی  بدیــل اســتاد عاکفــه احمدی  روشــن تجلیــل به عمــل آمد.
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ــری  ــر کس ــل از دکت ــن تجلی ــی و همچنی ــخنرانی تخصص ــه س جلس
ــتان،  ــگان اس ــاد نخب ــس بنی ــی رئی ــر ربیع ــور دکت ــا حض ــاهی ب علیش
دکتــر زارع نهنــدی معــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه تحصیــالت 
تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان و جمعــی از اســتعداد هــای برتــر اســتان 
از ســاعت 10:30 الــی 12 روز پنجشــنبه 31 مردادمــاه ســال جــاری در 
ــی  ــالت تکمیل ــگاه تحصی ــیمی دانش ــکده ش ــر دانش ــی تئات ــالن آمف س

ــه زنجــان برگــزار شــد. ــوم پای عل
در ابتــدای مراســم، دکتــر ربیعــی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان ضمــن 
عــرض خیرمقــدم حضــور دکتــر کســری علیشــاهی و شــرکت کننــدگان 
در مراســم، بــه معرفــی خدمــات، تســهیالت و حمایــت هــای بنیــاد ملی 
نخبــگان از دانشــجویان و دانــش آموختــگان دانشــگاهی اعــم از اعطای 
ــذب در  ــهریاری )ج ــهید ش ــدم، ش ــی مق ــهید تهران ــر: ش ــزی نظی جوای
ــتادیاران  ــتیانی )اس ــی آش ــران و کاظم ــهید چم ــی(، ش ــات علم مؤسس
جــوان( و همچنیــن تســهیالت جــذب در دســتگاه هــای اجرایــی و وام 

مســکن و تســهیالت نظــام وظیفــه دانشــگاهی و فنــاور پرداخــت.
ــگاه  ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــاهی، عض ــری علیش ــر کس ــه، دکت در ادام
ــی  ــی ریاض ــاد جهان ــالی المپی ــدال ط ــده م ــریف و دارن ــی ش صنعت
ــر  ــتعدادهای برت ــگان و اس ــرای نخب ــراد ســخنرانی تخصصــی ب ــه ای ب
پرداخــت. در ایــن ســخنرانی، ایشــان بــه معرفــی شــبکه هــای عصبــی 
 )Machine learning( یادگیری ماشــین ،)Neural Network(
ــه  ــان در ادام ــت. ایش ــق )deep learning( پرداخ ــری عمی و یادگی
بــه تبییــن فرآینــد یادگیــری در شــبکه هــای عصبــی کــه مبتنــی بــر 
الگوهــای ریاضــی مــی باشــد پرداختــه و فرآینــد یادگیــری را بصــورت 
حــل یــک مســأله بهینــه ســازی معرفــی نمــود. ســپس، روش جســتجو 
بــر مبنــای گرادیــان، جهــت حــل ایــن مســأله بهینــه ســازی را توضیــح 
داد. در پایــان، ضمــن طــرح پرسشــی در خصــوص یــک قضیــه ریاضــی 
ــزی  ــه نوی ــه دارای مؤلف ــک معادل ــای ی ــه ه ــن ریش ــه یافت در زمین
تصادفــی، پرســش و پاســخ بیــن ایشــان و دانشــجویان شــرکت کننــده 

در جلســه نیــز برگــزار گردیــد.
در پایــان مراســم، نیــز بــه پــاس گرامیداشــت و ارج نهــادن بــه 
تــالش هــای علمــی دکتــر کســری علیشــاهی، بــا اهــدای لــوح تقدیر و 
هدیــه ای از ســوی بنیــاد نخبگان اســتان، از ایشــان تقدیر بــه عمل آمد.



گان ربانهم اهی حوزه معاونت رسآدمان و نخب

- توسعه اثرگذاری نخبگان

تفصیل توصیه های هفتگانه بیانیه گام دوم انقالب بر اساس 
منظومه فکری مقام معظم رهبری )مدظله العالی(.
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ــر  ــالب ب ــه گام دوم انق ــه بیانی ــای هفتگان ــه ه ــل توصی ــه تفصی برنام
اســاس منظومــه فکــری مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( 
ــش  ــگان و نق ــرآمدان و نخب ــه آرای س ــر پای ــام )ره( ب ــرت ام و حض
ــاوری، روز دوشــنبه مــورخ  دانشــگاهها در تحقــق مباحــث علمــی و فن
98/08/06 از ســاعت 11 الــی13 در ســالن کنفرانــس جهــاد دانشــگاهی 
در دانشــگاه زنجــان توســط بنیــاد نخبــگان اســتان زنجــان برگــزار شــد.

در ابتــدای مراســم، دکتــر عبــاس ربیعــی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان، 
ــت و  ــه اهمی ــدگان در نشســت، ب ــه شــرکت کنن ــدم ب ــر مق ضمــن خی
ــه گام دوم  ــا بیانی ــر ب ــگان و اســتعداد هــای برت ضــرورت آشــنایی نخب
انقــالب و عمــل نمــودن بــه توصیــه های مقــام معظــم رهبــری )مدظله 
ــت. ــالب پرداخ ــه گام دوم انق ــرور بیانی ــه م ــوده و ب ــاره نم ــی( اش العال

ــگاه  ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــری عض ــی طاه ــر مصطف ــه، دکت در ادام
بــا  همزمــان  انقــالب  دوم  گام  بیانیــه  داشــت:  اظهــار  زنجــان، 
ــد و  ــادر ش ــن ص ــردم در روز 22 بهم ــکوه م ــی باش ــت شناس موقعی
مضمــون مرکــزی آن، نظــام ســازی انقالبــی مــی باشــد. دکتــر 
ــت و  ــوان دانس ــر ج ــه را، قش ــن بیانی ــی ای ــب اصل ــری، مخاط طاه
ــه گام دوم  ــق بیانی ــود در تحق ــش خ ــا نق ــتی ب ــان بایس ــزود: جوان اف
ــدی،  ــی، کارآم ــاله آرمان خواه ــر مس ــرا بخاط ــوند، زی ــنا ش ــالب آش انق
حضــور ضــروری در امــر اجتماعــی و تحقیقــات علمــی بــرای گام دوم 
انقــالب، جوانــان از بازیگــران اصلــی و کلیــدی محســوب مــی شــوند .

ــگاه  ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــواز عض ــن ن ــجاد گلش ــر س ــپس، دکت س
ارومیــه و مدیــر فنــاوری دانشــگاه، در خصــوص اقتــدار علمــی کشــور 
ــه گام دوم  ــری، بیانی ــم رهب ــام معظ ــات مق ــگان در بیان ــش نخب و نق
ــاوری،  ــم و فن ــور پیشــران کشــور در عرصــه عل انقــالب، انقــالب موت
شــاخص هــای دانشــگاه تــراز تمــدن نویــن اســالمی، نیــاز بــه تقویــت 
رویکــرد توســعه و انتقــال فنــاوری در دانشــگاهها و چالــش هــای پیــش 
روی توســعه و انتقــال فنــاوری در دانشــگاه هــا مطالبــی را عنــوان نمود. 
ــن  ــرای دومی ــه منشــوری ب ــه مثاب ــه ب ــن بیانی ــزود: ای ــه اف وی در ادام
مرحلــه خودســازی، جامعــه پــردازی و تمــدن ســازی اســت و مطابــق 
ــم،  ــی توانی ــا م ــه اصــِل م ــاد ب ــادی و اعتق ــت جه ــه، مدیری ــن بیانی ای
ــود و  ــد ب ــا خواه ــه عرصــه ه ــران در هم ــزت و پیشــرفت ای ــل ع عام
بــرای برداشــتن گام هــای اســتوار در آینــده بایســتی شــناخت درســتی 

از گذشــت داشــت.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه ارومیــه در ادامــه افــزود: علــم و فنــاوری 
دومیــن محــور در توصیــه هــای مقــام معظــم رهبــری در ورود بــه گام 
دوم انقــالب مــی باشــد چــرا کــه دانــش آشــکارترین وســیله عــزت و 

قــدرت یــک کشــور اســت. وی در ادامــه، بــه شــاخص هــای دانشــگاه 
ــه  ــد ب ــاخص کالن اول؛ تعه ــامل: ش ــالمی ش ــن اس ــدن نوی ــراز تم ت
ــی( و  ــان و خروج ــه، مجری ــاختار )بدن ــبی در س ــری نس ــالم حداکث اس
ــد  ــع، شــاخص کالن دوم؛ در پیون ــط و مناب ــامل محی ــا ش ــه ه در زمین
بــا جامعــه )واقعیــت محــوری، مســئله محــوری، اولویــت مــدار، 
تولیــد گــر و ثــروت آفریــن( اشــاره نمودنــد. دکتر گلشــن نــواز همچنین، 
ــن  ــای کارآفری ــگاه ه ــژه دانش ــا بوی ــگاه ه ــرد دانش ــر کارک ــه تغیی ب
ــگاهی در  ــتم دانش ــدف اکوسیس ــزود: ه ــت و اف ــاز پرداخ ــه س و جامع
دوره اول دانشــگاه )دانشــگاه نســل اول(؛ توســعه نیــروی انســانی 
آمــوزش محــور، در دوره دوم )دانشــگاه نســل دوم(؛ توســعه پژوهــش بــا 
ارزش گــذاری بــر چــاپ مقالــه بــوده را پــاداش داده اســت و نیــاز بــه 
تولیــد علــم بــه یــک گفتمــان علمــی تبدیــل شــد و در ســال هــای اخیر 
بــا توجــه بــه درک صحیــح از تغییــر شــرایط در دنیــا، مرحلــه دیگــری از 
حرکــت علمــی در کشــور ایجــاد شــده اســت کــه در آن تــالش زیــادی 
ــان شــده اســت  ــش بنی ــروت دان ــق ث ــه خل ــان ب ــرای ترغیــب محقق ب
)دانشــگاه کارآفریــن و جامعــه ســاز(. دکتــر گلشــن نــواز در پایــان، بــه 
چالــش هــای پیش روی توســعه و انتقال فناوری در دانشــگاهها پرداخت.

در پایــان نشســت نیــز ســرآمدان، اســتعداد هــای برتــر و مدعویــن بــه 
بحــث و تبــادل نظــر در نشســت پرداختنــد.



معاونت آینده سازان/ برگزاری و شرکت در نشست ها/  نشست های اجتماعات نخبگانی---------------------------------------------------------------59

)ادامه( نشست هم اندیشی تفصیل توصیه های بیانیه گام دوم انقالب و نقش 
دانشگاه ها در تحقق مباحث علمی و فناوری

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

پیــرو تفاهــم نامــه منعقــد شــده فــی مــا بیــن بنیــاد نخبــگان اســتان 
زنجــان و اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان، جلســه ای بیــن دکتــر 
ــالم و  ــت  االس ــتان و حج ــگان اس ــاد نخب ــس بنی ــی رئی ــاس ربیع عب
المســلمین کرمــی مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان در خصــوص 
بهــروری از موقوفــات در حــوزه نخبــگان، ســاعت 11:30 روز یکشــنبه 

مــورخ 98/10/01 در محــل اداره کل اوقــاف تشــکیل گردیــد.
ــج  ــغ و تروی ــتگاه، تبلی ــل دو دس ــوص تعام ــه، در خص ــن جلس در ای
ــای  ــن اعط ــن و همچنی ــدی روش ــهید احم ــرح ش ــف، ط ــگ وق فرهن
جایــزه علمــی امــام حســین )ع( بــه اســتعدادهای برتــر اســتان زنجــان 

ــادل نظــر شــد. بحــث و تب

جلسه رئیس بنیاد نخبگان استان با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با 
موضوع »دومین دوره اعطای جایزه علمی امام حسین )ع( به مستعدین برتر استان«



ربانهم اهی حوزه معاونت مستعدان
نشست با مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان در 

خصوص برنامه های ابتکاری 

نظارت بر اجرای برنامه ملی شهاب

تجلیل از برگزیدگان آزمون های سراسری، جشنواره 
خوارزمی، جابربن حیان و ... 

بازدید و سخنرانی رئیس بنیاد نخبگان استان از دبیرستان 
پسرانه تیزهوشان شهید بهشتی)2( ناحیه دو زنجان



نشست هم اندیشی رئیس بنیاد نخبگان استان با مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان 

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

معاونت مستعدان/ نشست با مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان در خصوص برنامه های ابتکاری -------------------------------------------------61

     نشســت هــم اندیشــی رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان بــا مســئولین 
مــورخ  شــنبه  روز  صبــح  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  کل  اداره 

1398/01/24 در محــل بنیــاد نخبــگان اســتان برگــزار شــد. 
     در ایــن نشســت کــه بــا حضــور دکتــر ربیعــی رئیــس بنیــاد نخبــگان 
اســتان، آقــای رحمتــی مدیــر اســتعداد هــای درخشــان اســتان، آقــای 
ــرورش  ــوزش و پ ــک آم ــه ی ــطه ناحی ــوزش متوس ــاون آم ــی مع تراب
ــه دو آمــوزش  ــاون آمــوزش متوســطه ناحی ــای احمــدی مع اســتان، آق
ــگان اســتان  ــاد نخب ــای شــریفی کارشــناس بنی ــروش اســتان و آق و پ
ــر  ــکاری و اث ــای ابت ــه ه ــزاری برنام ــوص برگ ــد، در خص ــزار ش برگ
ــد  ــرر گردی ــادل نظــر شــد و مق ــذار در حــوزه مســتعدان بحــث و تب گ
برنامــه هــای ابتــکاری و بومــی پیشــنهاد شــده، پــس از تصویــب نهایــی 

در طــول ســال اجــرا گردنــد.



اقدامات انجام شده در خصوص برنامه ملی شهاب

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان
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- حضور در جلسات ستاد استانی طرح شهاب

جدول1- آمار مدارس تحت پوشش برنامه در استان 
زنجان در سال تحصیلی97-98

- تعامــل بــا آمــوزگاران و عوامــل اجرایــی در ســطح اســتان و نظــارت 
جهــت انجــام  خدمــات ذیــل: 

آمار شرکت کنندگان در دوره آموزشی

ارزیابــی محتــوای آموزشــی و نظرســنجی از شــرکت کننــدگان در 
دوره هــای آموزشــی اســتان

نظــارت بــر کیفیــت محــل برگــزاری دوره و برخــورداری از 
امکانــات آموزشــی و رفاهــی

ارزشــیابی همخوانی ســرفصل های برنامه زمانبندی شــده دوره آموزشــی

بررسی میزان ساعت های برنامه آموزشی ویژه آموزگاران

بررســی میزان ســاعت هــای برنامه آموزشــی ویژه عوامــل اجرایی

دریافــت پیشــنهادات و دیــدگاه هــا بــرای بهبــود دوره هــای آتــی

نواحی مجری طرح 
شهاب 

پایه های 
تحصیلی

دانش آموزان تحت 
پوشش )نفر(

خرمدره، ناحیه 2 زنجان، 
ابهر، ایجرود، خدابنده و 
ناحیه 1 زنجان، افشار، 
انگوران، بزینه رود، 
زنجانرود، سجاسرود، 

سلطانیه، طارم و ماهنشان

چهارم، 
پنجم، 
ششم، 
هفتم و 
هشتم

58000 نفر
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همایــش مشــترکی بیــن اداره کل آمــوزش و پــرورش ناحیه یــک زنجان 
و بنیاد نخبگان اســتان زنجان از ســاعت 15 الی 18 روز پنجشــنبه مورخ 
1398/09/28 در ســالن زیتــون ســازمان جهــاد کشــاورزی برگــزار شــد.

در ایــن همایــش کــه بــا حضــور جنــاب آقــای حاتمــی مدیــر آمــوزش 
ــژاد معــاون پژوهــش و  و پــرورش ناحیــه یــک، جنــاب آقــای احمدی ن
برنامه ریــزی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان، دکتــر ربیعــی رئیــس 
ــأت  ــو هی ــن عض ــح مبی ــر صال ــان، دکت ــتان زنج ــگان اس ــاد نخب بنی
علمــی دانشــگاه زنجــان و پژوهشــگر برتــر اســتان برگــزار شــد، پــس 
از خیــر مقــدم توســط آقــای حاتمــی و ایــراد ســخنرانی توســط آقایــان 
ــکاران و  ــر از هم ــداد 55 نف ــن از تع ــح مبی ــر صال ــژاد و دکت احمدی ن
دانــش آمــوزان پژوهشــگر برتــر کشــوری در زمینه هــای المپیــاد علمی- 
ــوان  ــنواره نوج ــی- جش ــوان خوارزم ــنواره ج ــری- جش ــور سراس کنک
خوارزمــی- مســابقات آزمایشــگاهی- مســابقات علمی عملی- مســابقات 
علمــی کاربــردی- جشــنواره جابربــن حیــان و .... تقدیــر بــه عمــل آمــد.

از دیگــر برنامه هــای ایــن همایــش، مــی تــوان بــه ارائــه موفقیت هــای 
کســب شــده توســط برخی از برگزیدگان کشــوری شامل: ســارا امینی در 
جشــنواره جابربــن حیــان، ســما جعفریــان در جشــنواره نوجــوان خوارزمی 
و بهــاره نظــری رتبــه 7 رشــته انســانی کنکــور سراســری اشــاره نمــود.

در پایــان، بــا حضــور مســئولین بــه 15 نفــر همــکار پژوهشــگر کشــوری 
و اســتانی و 45 نفــر دانش آمــوز برتــر کشــوری جوایــزی اهــدا شــد.

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

همایش تقدیر از برگزیدگان برتر علمی پژوهشی اداره آموزش و پرورش 
ناحیه یک زنجان



معاونت مستعدان/ بازدید و سخنرانی رئیس بنیاد نخبگان استان از دبیرستان پسرانه تیزهوشان شهید بهشتی------------------------------------------------64

حضور و سخنرانی رئیس بنیاد نخبگان استان دردبیرستان دوره اول پسرانه 
تیزهوشان شهید بهشتی )2( ناحیه دو زنجان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید

گان استان زنجان رد سال 1398 ------------------------------------ بنیاد ملی نخبگانزگارش عملکرد بنیاد نخب

بنیاد نخبگان استان زنجان

بــرای رشــد همــه جانبــه و متــوازن یــک کشــور، الزم اســت کــه افــراد 
توانمنــد، مســتعد و عالقــه منــدی در همــه رشــته هــا و زمینــه هــای 

شــغلی داشــته باشــیم.
آییــن بازگشــایی دبیرســتان دوره اول پســرانه تیزهوشــان شــهید 
بهشــتی )2( ناحیــه دو زنجــان بــا حضــور مدیــر عامــل بــرق منطقــه ای 
زنجــان، رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان، مدیــران، معاونــان و آمــوزگاران، 
ــورخ 98/07/01 در  ــنبه م ــا در روز دوش ــن آنه ــوزان و والدی ــش آم دان

ــزار شــد. ــتان برگ محــل دبیرس
ــگان اســتان،  ــاد نخب ــر عبــاس ربیعــی رئیــس بنی در ایــن مراســم دکت
ــال  ــروع س ــک ش ــدس و تبری ــاع مق ــه دف ــت هفت ــن گرامیداش ضم
ــوزان و معلمــان، گفــت: شــما در مدرســه ای  ــش آم ــه دان ــی ب تحصیل
ــا  ــودن را ب ــوش ب ــم تیزه ــوند مه ــه پس ــتید ک ــل هس ــغول تحصی مش

ــدک مــی کشــد.  ــه ی خــود ب
ــدادادی  ــت خ ــک نعم ــودن ی ــوش ب ــز ه ــه تی ــان اینک ــا بی ــان ب ایش
اســت کــه ســبب مــی شــود شــما نســبت بــه ســایرین، مســئولیت هــا 
و وظایــف بزرگتــری داشــته باشــید و نبایــد تیــز هــوش بــودن، ســبب 
ــوغ  ــوش و نب ــر ه ــه ب ــا تکی ــد ب ــا بتوانی ــود ت ــما ش ــدن ش ــرور ش مغ

ــید. ــریت باش ــه و بش ــرای جامع ــد ب ــی مفی ــان های ــدادای، انس خ
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان در ادامــه بــه انتخــاب مســیر تحصیلــی و 
شــغلی دانــش آمــوزان پرداخــت و افــزود: ســعی کنیــد در رشــته و شــغل 
ــر  ــه مفیدت ــرای جامع ــد ب ــی کنی ــه احســاس م ــود ک ــه خ ــورد عالق م
ــکی،  ــد پزش ــی توان ــته م ــن رش ــال، ای ــد. ح ــه دهی ــود ادام ــد ب خواه
ــته ای  ــه داد در رش ــان ادام ــد. ایش ــانی و... باش ــوم انس ــی، عل مهندس
ادامــه تحصیــل دهیــد کــه واقعــا بــه آن عالقــه منــد هســتید و بــا آن 
رشــته روح و روانتــان بــه آرامــش مــی رســد. ایشــان بیــان نمــود قطعــا 
یــک مهنــدس، ریاضــی دان، وکیــل و پزشــکی کــه بــا عالقــه رشــته 
خــود را انتخــاب و ادامــه داده اســت، هــم در زندگــی شــخصی و هــم 
در زندگــی حرفــه ای، بســیار موفــق تــر از کســی اســت کــه بــر اســاس 

جــو حاکــم بــر جامعــه و اقــوام، اقــدام بــه انتخــاب رشــته مــی کنــد.
دکتــر ربیعــی در پایــان بــه دانــش آمــوزان توصیــه نمــود: قــدر 
داشــته هایتــان کــه مهــم تریــن آن جوانــی، زمــان، امکانــات، 
زندگــی  در  و  بدانیــد  را  هســتند  خــوب  خانــواده  و  معلمــان 
ریــزی  برنامــه  خودتــان  بــرای  و  نباشــید  بعــدی  تــک  خــود 
ــه  ــرا ک ــید، چ ــته باش ــدت داش ــد م ــدت و بلن ــان م ــدت، می ــاه م کوت

ــت. ــدف اس ــم و باه ــای منظ ــان ه ــار انس ــت در انتظ موفقی



روابط عمومی و اطالع رسانی
بروزرســانی آییــن نامــه هــا و شــیوه نامــه هــای ابالغــی بنیــاد 

ملــی نخبــگان در ســایت بنیــاد نخبــگان اســتان

ــده  ــرا ش ــوب اج ــای مص ــه ه ــر برنام ــم خب ــه و تنظی تهی
ــای  ــه ه ــی، برنام ــات نخبگان ــای اجتماع )شــامل: نشســت ه

تربیتــی- آموزشــی و ...(

اطــالع رســانی فعالیــت هــا و برنامــه هــا بــه جامعــه مخاطــب 
از طریــق ارســال پیامــک، ایمیــل و یــا درج در ســایت

پوشــش خبــری برنامــه هــا و فعالیــت هــای بنیــاد نخبــگان 
اســتان در پایــگاه اطــالع رســانی بنیــاد ملــی نخبــگان

طراحــی بنــر، پوســتر و اینفوگرافــی )شــامل اطــالع رســانی 
ــاد  ــا، فعالیــت هــا و عملکــرد بنی ــه ه ــا، برنام ــه ه شــیوه نام

ــتان و ....( ــگان اس نخب
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اهم اقدامات انجام شده:

- درج اخبــار و اطالعیــه هــا، بروزرســانی آییــن نامــه هــا و 
شــیوه نامــه هــای ابالغــی بنیــاد ملــی نخبــگان در ســایت بنیــاد 

ــتان ــگان اس نخب

- تهیــه و تنظیــم خبــر برنامــه هــای مصــوب اجــرا شــده )شــامل: 
ــی-  ــای تربیت ــه ه ــی، برنام ــات نخبگان ــای اجتماع ــت ه نشس

ــی و ...( آموزش

- اطــالع رســانی فعالیــت هــا و برنامــه هــا بــه جامعــه مخاطــب از 
طریــق ارســال پیامــک، ایمیــل و یــا درج در ســایت

ــگان  ــاد نخب ــای بنی ــت ه ــا و فعالی ــه ه ــری برنام ــش خب - پوش
ــگان ــی نخب ــاد مل ــانی بنی ــالع رس ــگاه اط ــتان در پای اس
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طراحــی بنــر، پوســتر و اینفوگرافــی )شــامل اطــالع رســانی 
ــاد  ــرد بنی ــا و عملک ــت ه ــا، فعالی ــه ه ــا، برنام ــه ه ــیوه نام ش

نخبــگان اســتان و ....(
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ــالع  ــامل اط ــی )ش ــتر و اینفوگراف ــر، پوس ــی بن ــه( طراح ) ادام
رســانی شــیوه نامــه هــا، برنامــه هــا، فعالیــت هــا و عملکــرد بنیــاد 

ــتان و ....( ــگان اس نخب
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