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آقای دکتر رسولی سرپرست بنیاد نخبگان استان، آقای دکتر سالمی معاون آموزش ابتدائی اداره کل که میان اندیشی نشست همدر      

 در ابتدا آقای ،اوجاقلو رئیس متوسطه اول برگزار شدآموزش و پرورش استان، آقای صفری مدیر محترم استعدادهای درخشان استان، آقای 

های قانون برنامه ششم توسعه در حوزه ماموریت 46ماده  "ث"های تعهدی آموزش و پرورش مطابق بند ، به تببین برنامهدکتر رسولی

کید بر اهمیت برنامه أضمن ت ایشانمستعدان و لزوم ارائه گزارش مکتوب توسط اداره کل آموزش و پرورش استان به بنیاد پرداخت. 

شناسایی و هدایت استعدادهای برتر)شهاب( در استان، خواستار ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی در استفاده از پتانسیل این طرح 

در سطح استان و آموزان دارای استعدادهای برتر یندهای شناسایی، هدایت و پشتیبانی دانشآآموزان، بهبود فربرای هدایت تحصیلی دانش

 آموزان مستعد و کم برخوردار شد.حمایت از دانش

در ادامه، آقای دکتر سالمی معاون آموزش ابتدائی استان، به ارائه گزارش در خصوص وضعیت فعلی و ترسیم آینده طرح شهاب، ثبت      

های آموزان به رشتهرایش والدین در گرایش دانشآموزان در سامانه همگام و استفاده از ظرفیت صدا و سیما در تغییر گاطالعات دانش

سپس آقای صفری مدیر استعدادهای درخشان استان گزارشی از وضعیت مدارس سمپاد ارائه دادند و ابراز داشتند  علوم تجربی پرداخت.

های آموزش از سایر معاونتهای تجربی است. ایشان طرح نمودند که ضمن دعوت آموزان به رشتهکه گرایش قالب والدین در هدایت دانش

و پرورش برای جلسات آتی، از آموزگاران و عوامل اجرایی برگزیده برنامه ملی شهاب مورد تجلیل قرار گیرند که این موضوع با استقبال 

 مواجه شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و استان خنبگان بنیاد سرپرست میان اندیشیهم جلسهاولین 
 استان پرورش و آموزش مسئولین
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های اثرگذار اندیشی میان رئیس بنیاد نخبگان استان و مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان در خصوص اجرای برنامهجلسه هم     

 در سالن جلسات بنیاد نخبگان استان زنجان برگزار شد. آموزان مستعدو ابتکاری برای دانش

ه حاضرین، به تشریح ب رئیس بنیاد نخبگان استان، ضمن خیرمقدم و تبریک اعیاد قربان و غدیرخمدر ابتدای جلسه آقای دکتر رسولی      

آموزان مستعد پرداختند. ایشان اهداف برنامه را کمک به شکوفاسازی استعداد تحصیلی جزئیات برنامه شناسایی و تجلیل از دانش

برخوردار بیان نمودند. در ادامه آقای دکتر سالمی آموزان مناطق کمشآموزان و تقویت حس خودباوری و روحیه تالش در بین داندانش

سخنانی در خصوص  معاون آموزش ابتدائی، آقای دکتر زنجانی رئیس اداره آموزش متوسطه، آقای صفری مسئول استعدادهای درخشان

 . دادندان ارائه آموزهای مادی و معنوی از دانشآموزان مستعد، تعیین جوایز و حمایتنحوه گزینش دانش

های های تحصیلی، بازدیدهای علمی و برنامههای فرهنگی از قبیل مشاورههمچنین اعضای جلسه بر اجرای برنامه در این جلسه     

های اولیه در خصوص شناسایی و مقرر گردید، هماهنگی نیزدر پایان  آموزشی در کنار اعطای جایزه علمی امام حسین)ع( تاکید نمودند.

 آموزی مطابق طرح ایران گشت صورت گیرد.آموزان استان و برگزاری بازدیدهای دانشاجرای رویدادهای استعدادیابی برای دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان پرورش و آموزش مسئولین و استان خنبگان بنیاد رئیس میان اندیشیهم جلسه دومین
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وری از موقوفات در هجلسه مشترک میان سرپرست بنیاد نخبگان استان و مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان در خصوص بهر     

 .آموزی، در محل بنیاد نخبگان استان زنجان تشکیل گردیدراستای حمایت از استعدادهای برتر دانش

االسالم والمسلمین مختار کرمی مدیرکل اوقاف پرست بنیاد نخبگان استان و حجتاله رسولی سردر این جلسه که با حضور دکتر سیف     

های ارزشمند مسئوالن قبلی و فعلی اداره کل و امور خیریه استان زنجان برگزار شد، در ابتدا آقای دکتر رسولی ضمن تشکر از همراهی

آموزان، دانشجویان، های بنیاد نخبگان استان در حوزه دانشها و برنامهاوقاف و امور خیریه استان با بنیاد نخبگان استان، به تشریح حمایت

نامه همکاری بین اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و بنیاد سرآمدان و نخبگان پرداخت. دکتر رسولی در ادامه خواستار انعقاد تفاهم

 های موقوفات استان شدند.گیری از ظرفیتا بهرهآموزی بنخبگان استان در راستای حمایت و هدایت از مستعدان برتر دانش

های قبلی میان بنیاد نخبگان استان زنجان و اداره کل االسالم والمسلمین کرمی ضمن استقبال از همکاریدر ادامه جلسه، حجت     

جایزه علمی امام حسین)ع( به  اوقاف و امور خیریه استان در تعریف جایزه علمی امام حسین)ع(، بر آمادگی اداره کل اوقاف در اعطای

 های مشترک تاکید نمودند.آموزی و انجام سایر برنامهمستعدان برتر دانش

نامه همکاری میان بنیاد نخبگان استان و اداره کل اوقاف و امور خیریه الزم به ذکر است در پایان جلسه، مقرر شد در اسرع وقت تفاهم     

 شود. استان در حوزه وقف امضاء و اجرایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زجنان استان خیریه امور و اوقاف مدیرکل با استان خنبگان بنیاد سرپرستجلسه 



 

 5 9911گزارش عملکرد بنیاد خنبگان استان زجنان در سال 

 

 

 

در راستای اسناد باالدستی بنیاد ملی نخبگان و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و به منظور استفاده از منابع خیرین و واقفین در      

نامه اعطای جایزه علمی امام آموزی، تفاهمهدایت استعدادهای برتر دانشی و حوزه شناسای

 حسین )ع( امضا شد.

جلسه که در دفتر مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان برگزار شد، آقای دکتر این در      

رسولی، رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان ضمن تشکر از همراهی مسئوالن اداره کل اوقاف و 

آموزان مستعد، بر ریه استان در تامین منابع مالی جایزه علمی امام حسین)ع( به دانشخی امور

ها وقاف و امور خیریه در سایر حوزهآمادگی بنیاد نخبگان استان در همکاری با اداره کل ا

 تاکید کرد.

جلسه االسالم و المسلمین کرمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان، در این حجت     

آموزان، بر توسعه و ترویج فرهنگ وقف و ضمن معرفی موقوفات مرتبط جهت حمایت از دانش

مندی آن معرفی الگوهای وقف برای پیشبرد علم و فناوری تاکید کرد. ایشان در ادامه از عالقه

 دهی موقوفات به حوزه علم و فناوری تاکید کرد.اداره کل در جهت

های نخبگان حوزهصورت بلند مدت به ه ذاری اراضی وقفی استان بدر ادامه در خصوص واگ     

برداری بهینه از آن موقوفات را فراهم بیاورند، تبادل نظر شد. همچنین با اشاره به مرتبط که بهره

های مقاطع تحصیالت تکمیلی که در امور خیریه کشور از پایان نامه حمایت سازمان اوقاف و

خبگان شوند، مقرر شد ضمن ترغیب جامعه دانشگاهی و نف اجرا میوعات مرتبط به حوزه وقموض

 ی پژوهشی، تعامالت دو سویه در این حوزه نیز افزایش یابد.استان به ورود به این حوزه

م حسین )ع( با هدف حمایت از نامه اعطای جایزه علمی امادر پایان جلسه تفاهم

ن و مدیر کل اوقاف و امور خیریه آموزان مستعد میان رئیس بنیاد نخبگان استادانش

 .استان امضا شد

 

 

 

 

 

 

 

 نامه مهکاریزجنان و انعقاد تفاهم استان خیریه امور و اوقاف مدیرکل با دومین جلسه مشرتک
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آموزی استان در سالن جلسات جلسه هماهنگی اردوهای جهادی میان بنیاد نخبگان استان زنجان با مسئوالن سازمان بسیج دانش     

  ریزی استان برگزار گردید.شهید شهریاری سازمان مدیریت و برنامه

آموزی استان و قی رئیس سازمان بسیج دانشدر این جلسه که با حضور آقای دکتر رسولی رئیس بنیاد نخبگان استان، آقای توفی     

جمعی از استعدادهای برتر برگزار شد، در ابتدا آقای دکتر رسولی ضمن تأکید بر اهمیت و لزوم ترویج فرهنگ جهادی در بین جامعۀ 

شور و استان و با همکاری های برتر کهای استعدادهای تحصیلی با استفاده از ظرفیتنخبگانی از برگزاری اردوی جهادی آموزشی و مشاوره

 آموزی استان خبر دادند. بنیاد نخبگان استان و سازمان بسیج دانش

آموزی به اقدامات این سازمان مانند برگزاری لیگ علمی گروهی بایا، تقدیر از در ادامه، آقای توفیقی رئیس سازمان بسیج دانش     

های مؤمنانه آموزشی اشاره و از زحمات بنیاد نخبگان تقدیر و زان نیازمند و کمکآموآموزان بسیجی مستعد، تقویت بنیه علمی دانشدانش

 تشکر کردند. 

های برتر ضمن اعالم آمادگی برای حضور در اردوهای جهادی آموزشی، پیشنهادات خود را در زمینه برگزاری در این جلسه نیز استعداد     

 با مسئولین حاضر در جلسه مطرح کردند.  این اردوها با توجه به شرایط خاص فعلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان آموزیدانش بسیج سازمان مسئوالن بااردوهای جهادی آموزشی  برگزاری جلسه مهاهنگی
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 نحوۀ تعیین برگزیدگان )الگوی برگزیدگی( ●            عنوان رویداد )اعم از مسابقه، جشنواره و...( ●

 های گذشتهبرگزیدگان شاخص دوره ●                            نداز آناهدف رویداد و چشم ●

 نهاد برگزارکننده )سازمان، مؤسسه و...( ●                         هاها و زیربخشموضوعات بخش ●

 خصوصی(حامیان برگزاری )حقیقی یا حقوقی، دولتی یا  ●        ای و...(محدودۀ برگزاری )ملی، استانی، منطقه ●

 هزینۀ ثبت نام و نحوۀ دریافت هزینه ●                                         بندی اجراییزمان ●

 نامه و سایر مقررات مرتبطنامه، آییناساس ●       تناوب و سابقۀ برگزاری )سالیانه، دو ساله و...( ●

 کنندگانیا تیمی بودن شرکتانفرادی   ●          کنندگانردۀ سنی و مقطع تحصیلی شرکت ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسایی رویدادهای استعدادیابی استانی در سطح استانی، منطقه ای و ملیانعقاد قرارداد 
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 مستعد دانشجويان فرهنگي و علمي هايفعاليت از پشتيباني و شناسايي نامهشيوه تبيني کارگاه

 ؛زجنان( پزشکی علوم دانشگاه مهکاری با) کشور حتصيلي

 

9. 

 مستعد دانشجويان فرهنگي و علمي هايفعاليت از پشتيباني و شناسايي نامهشيوه تبيني کارگاه

 ؛(زجنان پایه علوم تکمیلی حتصیالت دانشگاه مهکاری با) کشور حتصيلي

 

2. 

 .9 ؛تسهیالت اعطایی به خنبگان و استعدادهای برتر

 .4 ؛هسته طرح شهید امحدی روشن 91های نظارت و ارزیابی و هدایت فعالیت

 .5 ؛خنبگان استان زجنانهای تشکیل شده توسط بنیاد هسته

 :استان عیصنا و اجرايي هايدستگاه مسئوالن با خنبگاني اجتماعات هاينشست

 ؛زنجان استان فرهنگ و خیتار دوستداران انجمن رهیمد ئتیه یاعضا از یبرخ با استان نخبگان ادیبن سرپرست نشست -

 ؛زنجان استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان سیرئ با استان نخبگان ادیبن سرپرست مشترک نشست -

  ؛استان نخبگان ادیبن سیرئ با استان یدولت یهادانشگاه درخشان استعداد مراکز و یعمومروابط رانیمد یشیاندهم نشست -

 ؛استان نخبگان ادیبن سیرئ با استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان معاونان و سیرئ نشست نیدوم -

 ؛استان نخبگان ادیبن یعلم یشورا جلسه -

 ؛زنجان استان نخبگان ادیبن سیرئ با برتر یاستعدادها و نخبگان یمجاز یشیاندهم نشست -

 ؛استان یکشاورز جهاد مسئوالن با برتر یاستعدادها از یجمع یشیاندهم نشست -

 طارم و زنجان یها شهرستان مردم ندهینما یطاهر دکتر یآقا با برتر یاستعدادها و نخبگان از یجمع یشیاندهم نشست -

 ؛یاسالم یشورا مجلس در

 ؛رانیا یرو و سرب یمل شرکت رانیمد و عامل ریمد با برتر یاستعدادها از یجمع یشیاندهم نشست -

  ؛چیسوئ پارس مسئوالن با برتر یاستعدادها از یجمع یشیاندهم نشست -

 ؛استان یامنطقه برق شرکت عامل ریمد با زنجان استان نخبگان ادیبن سیرئ یشیاندهم نشست -

 ؛استان نخبگان ادیبن سیرئ با استان ییدانشجو و یآموزدانش ،یپژوهش -یعلم جیبس نیمسئول یشینداهم جلسه -

 ؛مقدس دفاع سال هشت سرافراز جانبازان از تن دو با استان برتر مستعدین و رئیس دیدار -

 

1. 

  :یجیترو یو علم یتیترب ،ییافزاو مهارت ییافزادانش ،یتیو هو یمشاوره، معرفت یآموزش یهاکارگاه
 

   ؛کار و کسب یهافرصت و کرونا -

  ؛مسئله حل و تعارض -

  ؛هوشمند ینیکارآفر -

 ؛mvp با آشنایی -

 ؛دهیا ارائه -

 ؛کارآفرینی حوزه در سازیتیم -

7. 

 سازانحوزه آینده
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 ؛ mvp با مارکتینگ دیجیتال حوزه در رشد مسیر با آشنایی -

 ؛ماه ایده کارآفرینی رویداد -

  ؛کارها و کسب یحقوق لیمسا با ییآشنا -

  ؛ازدواج از شیپ ییآشنا یدهاینبا و دهایبا -

 ؛خود فرزندان با تعامل در خانواده افزاییمهارت -

  ؛فناوری و علم پارک هایحمایت و کار و کسب اندازیراه موضوع با سخنرانی ایراد -

  ؛تحقیق روش و پژوهش اخالق -

 ؛آن کاربردهای و مغز بردارینقشه مبانی روزه دو آنالین سمینار -

 ؛کارآفرینی حوزه در نخبگانی جامعه به( نژادهرکی محمدطاهر دکتر آقای)  موفق استاد معرفی -

 ؛پایه علوم حوزه در نخبگانی جامعه به( رمضانی علی دکتر آقای)  موفق استاد معرفی -

 ؛کارآفرینی حوزه در نخبگانی جامعه به(رسولی رضا آقای) موفق فرد معرفی -

 ؛متوسطه دوم مقطع آموزاندانش ویژه( ادبیات ادبی، فنون و علوم عربی، دروس)  آموزشی جهادی اردوی -

 ؛کنکور در موفقیت و ریزیبرنامه و انسانی علوم دروس حوزه در تحصیلی مشاوره جهادی اردوی -

 ؛عمومی جهادی اردوی -

  ؛روایات و کریم قرآن منظر از نخبگی اخالق -

 ؛قرآن علمی اعجاز -

 

 :یو فرهنگ یقاتیحتق ،یدیتول ،یاز مراکز صنعت دینور و بازد انیو راه یاحتیس – یارتیز یاردوها

 و استان یکشاورز آموزش و قاتیتحق مرکز ان،یچرقره یآبخواندار ستگاهیا از استان نخبگان ادیبن سیرئ یحضور دیبازد -

 ؛انیرانیادانش افتیره شرکت

 ؛انیرانیادانش افتیره شرکت از استان برتر نیمستعد یمجاز دیبازد -

 ؛زنجان استان یعیطب منابع و یکشاورز آموزش و قاتیتحق مرکز از استان برتر نیمستعد یمجاز دیبازد -

 ؛زنجان استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان کتابخانه و اسناد مرکز از استان برتر نیمستعد یحضور دیبازد -

 ؛رانیا یرو و سرب یمل شرکت از استان برتر نیمستعد یحضور دیبازد -

 ؛زنجان سوئیچ پارس شرکت از استان برتر مستعدین حضوری بازدید -

 

8. 
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 برتر ستعدادهایا و دانشجویان از جمعی حضور با که آموزشی، کارگاه این در     

 مرادی، آقای همراه به استان نخبگان بنیاد رئیس رسولی دکتر شد، برگزار

 تحصیلی مستعد دانشجویان فرهنگی و علمی هایفعالیت به اعطایی تسهیالت

 به اتمام از پس و نمودند تشریح تفصیل به هاآن امتیازی جداول همراه به را کشور

 بنیاد توسط کارگاه این است، ذکر به الزمدادند.  پاسخ کنندگانشرکت سؤاالت

 شد. برگزار زنجان پزشکی علوم دانشگاه همکاری با و استان نخبگان

 

 

 

 

 به استان نخبگان بنیاد رئیس رسولی دکتر شد، برگزار برتر استعدادهای و دانشجویان از جمعی حضور با که آموزشی، کارگاه این در     

 بنیاد برتر آموختگاندانش و دانشجویان به اعطایی تسهیالت مرادی، آقای همراه

: هاینامهشیوه از کدام هر جزئیات و معرفی جداگانه بخش دو در را نخبگان ملی

 دوره کشور، تحصیلی مستعد دانشجویان فرهنگی و علمی هایفعالیت از پشتیبانی

 پژوهشی هایفعالیت از حمایت ،(چمران دکتر شهید جایزۀ) دکتری پسا

 علمی هایمؤسسه در جذب ،(آشتیانی کاظمی دکتر جایزۀ) جوان استادیاران

 جذب ،(مقدم تهرانی شهید جایزۀ) فنّاورانه نهادهای در جذب ،(شهریاری شهید)

 شهید جایزۀ) تخصصی دکتری دورۀ در تحصیل ادامۀ اجرایی، هایدستگاه در

 و فناور دانشگاهی،) وظیفهنظام تسهیالت و رفاهی، -فرهنگی تسهیالت ،(احدی

 هر اتمام از پس و نمود تشریح تفصیل به هاآن امتیازی جداول همراه به( غیرمقیم

 کارگاه این است، ذکر به الزم .شد داده پاسخ کنندگانشرکت سؤاالت به بخش

 .شد برگزار زنجان پایه علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه همکاری با و استان نخبگان بنیاد توسط

 فرهنگي و علمي هايفعاليت از پشتيباني و شناسايي امهنشيوه تبيني کارگاه
 (زجنان پزشکی علوم دانشگاه مهکاری با) کشور حتصيلي مستعد دانشجويان

 علمي ايهفعاليت از پشتيباني و شناسايي نامهشيوه تبيني کارگاه
 مهکاری با) کشور حتصيلي مستعد دانشجويان فرهنگي و

 (زجنان پایه علوم تکمیلی حتصیالت دانشگاه
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 تسهیالت اعطایی به خنبگان و استعدادهای برتر
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 تسهیالت اعطایی به خنبگان و استعدادهای برتر
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 استعدادهای برترتسهیالت اعطایی به خنبگان و 
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 روشن امحدی شهید طرح هسته 91 هایفعالیت هدایت و ارزیابی، نظارت

 روشن امحدی شهید طرح هسته 91 هایفعالیت هدایت و ارزیابی، نظارت

 اعطایی به خنبگان و استعدادهای برترتسهیالت 
 روشن امحدی شهید طرح هسته 91 هایفعالیت هدایت و ارزیابی، نظارت

  زجنان استان خنبگان بنیاد توسط شده تشکیل هایهسته
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 و خیتار دوستداران اجنمن رهیمد ئتیه یاعضا از یبرخ با استان خنبگان ادیبن سرپرست نشست
 ؛زجنان استان فرهنگ

 

9. 

 .2 ؛زجنان استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان سیرئ با استان  خنبگان ادیبن سرپرست مشرتک نشست

 سیرئ با استان یدولت یهادانشگاه درخشان استعداد مراکز و یعموم روابط رانیمد یشیاندهم نشست
 ؛استان خنبگان ادیبن

 

9. 

 .4 ؛استان خنبگان ادیبن سیرئ با استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان معاونان و سیرئ نشست نیدوم

 .5 ؛استان خنبگان ادیبن یعلم یشورا جلسه

 .1 ؛زجنان استان خنبگان ادیبن سیرئ با برتر یاستعدادها و خنبگان یجماز یشیاندهم نشست

 .7 ؛استان یکشاورز جهاد مسئوالن با یاستعدادها از یمجع یشیاندهم نشست

 مردم ندهیمنا یطاهر دکرت یآقا با برتر یاستعدادها و خنبگان از یمجع یشیاندهم نشست
 ؛یاسالم یشورا جملس در طارم و زجنان یهاشهرستان

 

8. 

 .1 ؛رانیا یرو و سرب یمل شرکت رانیمد و عامل ریمد با برتر یاستعدادها از یمجع یشیاند هم نشست

 .91 ؛چیسوئ پارس مسئوالن با برتر یاستعدادها از یمجع یشیاند هم نشست

 .99 ؛استان یامنطقه برق شرکت عامل ریمد با زجنان استان خنبگان ادیبن سیرئ یشیاندهم نشست

 ادیبن سیرئ با استان ییدانشجو و یآموزدانش ،یپژوهش -یعلم جیبس نیمسئول یشینداهم جلسه
 ؛استان خنبگان

 

92. 

 .99 ؛مقدس دفاع سال هشت سرافراز جانبازان از تن دو با استان برتر نیمستعد بنیاد خنبگان و سیرئ ديدار

 هاي اجرايي و صنایع استانهاي اجتماعات خنبگاني با مسئوالن دستگاهنشست
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اله رسولی سرپرست محترم که با حضور آقای دکتر سیف یدر جلسات     

بنیاد نخبگان استان، آقای دکتر مهدی افضلی مدیر عامل انجمن دوستداران 

رضا مالکرمی عضو هیئت مدیره انجمن تاریخ و فرهنگ زنجان و آقای غالم

مقدم به مدعوین تاریخ برگزار شد، در ابتدا آقای دکتر رسولی ضمن خیر

گیری و اقدامات و اهداف بنیاد نخبگان استان در پیصوص در خجلسه، 

سازی اقدامات سند راهبردی کشور در امور نخبگان و همچنین پیاده

های علم، فناوری، هنر، ادب، مدیریت و شناسایی سرآمدان استانی در حوزه

کارآفرینی در قالب کارگروه توضیحاتی ارائه نمودند و خواستار همکاری 

مند افراد و درج آن در تارنمای بنیاد نخبگان استان به های دولتی و غیر دولتی در شناسایی و معرفی نظامها و انجمننهادها و دستگاه

 مردم و استفاده استعدادهای برتر و مدیران استانی از تجربیات این افراد شد.  مندی قاطبهمنظور بهره

ترغیب و  گیری انجمن دوستداران تاریخ و فرهنگ استان درپیشینه و اهداف شکلادامه نشست آقایان دکتر افضلی و مالکرمی  در     

های مرتبط با تاریخ و فرهنگ زنجان و ایجاد بستر مناسب تشویق پژوهشگران، استادان، فرهیختگان و دانشجویان برای انجام پژوهش

و آمادگی خویش را برای همکاری الزم با بنیاد  ن کردندرا بیاهای اجتماعی و فرهنگی استان بردن سطح آگاهی گروهبرای آن و باال

 اعالم نمودند.

در پایان نشست ابراز امیدواری شد با تعیین اعضا و تشکیل کارگروه شناسایی و معرفی سرآمدان و مشاهیر استان، اقدامات مقتضی      

 صورت پذیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهیمد ئتیه یاعضا از یبرخ با استان خنبگان ادینشست سرپرست بن
 زجنان استان فرهنگ و خیتار دوستداران اجنمن
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ریزی استان در محل بین سرپرست بنیاد نخبگان و رئیس و کارشناسان پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه که نشست مشترکیدر      

بنیاد  اظهار داشت:کتر رسولی سرپرست بنیاد نخبگان استان زنجان ضمن معرفی طرح شهید احمدی روشن ، دسازمان برگزار شدآن 

ملی نخبگان، در قالب طرح شهید احمدی روشن، برای توانمندسازی و جلب مشارکت دانشجویان مستعد در حل مسائل کشور از 

های استادان خبره دانشگاهی، متخصصان نماید. هدف اصلی این طرح، استفاده از توانمندیهای پژوهشی آنها حمایت مالی میفعالیت

 دانشجویان مستعد برای شناسایی و حل مسائل واقعی کشور است. برتر صنعتی و 

های ها و ظرفیتگیری از توانمندیتوان با بهرههای اجرایی استان را میهای مسئله محور دستگاهایشان در ادامه عنوان داشت: طرح     

ن ابراز امیدواری نمود: با ایجاد ارتباط سازنده تخصصی جامعه نخبگانی استان در قالب طرح شهید احمدی روشن اجرا نمود. وی همچنی

قانون برنامه ششم  46های اجرایی با جذب اعتبارات بند ب ماده ها و بنیاد نخبگان استان، ضمن احصاء مسائل دستگاهبین دستگاه

نی در حل مشکالت گیری از پتانسیل طرح شهید احمدی روشن، گام جدی در تاثیرگذاری و اثربخشی جامعه نخبگاتوسعه و بهره

ریزی استان نشست، مهندس میرزایی رئیس سازمان مدیریت و برنامهادامه در  های اجرایی و سایر نهادهای استان برداشته شود.دستگاه

های اجرایی را در بستر طرح شهید مندی از پژوهش و اثرگذاری آن در رشد جامعه اشاره نموده و حل مسائل دستگاهبه لزوم بهره

حل این موضوع عنوان نمودند و همچنین خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت بنیاد نخبگان استان در این عنوان راهه روشن ب احمدی

 راستا شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زجنان استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان سیرئ بااستان   خنبگان ادیبن سرپرست مشرتک نشست
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رسانی تسهیالت دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان راهکارهای عملیاتی برای اطالع با هدف دستیابی به ای کهجلسهدر      

های زنجان، تحصیالت تکمیلی علوم پایه مدیران مراکز استعداد درخشان و همچنین مدیران روابط عمومی دانشگاهو با حضور  استان

رئیس بنیاد نخبگان استان ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه شناسایی از  ،علوم پزشکی زنجان برگزار گردیدزنجان و دانشگاه 

بین دانشجویان مستعد تحصیلی کشور، به فراخوان اعالمی از سوی بنیاد ملی نخبگان اشاره نمودند. ایشان با ذکر اینکه زمان فراخوان 

نام از دانشجویان متقضی تسهیالت در نظر گرفته شده است لذا به لزوم ه منظور ثبتب 1399تیرماه  25خردادماه لغایت  20از 

از  19. همچنین با عنایت به قرار گرفتن کشور در شرایط استثنایی شیوع بیماری کووید تأکید کردندرسانی به جامعه مخاطب اطالع

های استان نسبت به های فضای مجازی دانشگاهی از ظرفیتگیری حداکثرهای استان خواستند که با همکاری هم و با بهرهدانشگاه

این اطالع رسانی مجازی اهتمام ورزند. در پایان ضمن اظهار نظر مسئولین حاضر مقرر گردید سلسله سمینارهای آموزشی مجازی از 

 نام، برگزار گردد.خوان ثبتطی روزهای فرا ها با همکاری بنیاد نخبگان استان درسوی دانشگاه

ضمن قرار دادن فایل مذکور در سایت « معرفی تسهیالت بنیاد ملی نخبگان» همچنین مقرر شد با تهیه فایل ویدیویی      

رسانی های اطالعسانی سریع تسهیالت بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان استان، مطالب موجود در کانالرها، با هدف اطالعدانشگاه

 های استان نیز بازنشر گردند. های دانشگاهدر کانال مجازی بنیاد نخبگان استان زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  درخشان استعداد مراکز و یعموم روابط رانیمد یشیاند هم نشست
 زجنان استان خنبگان ادیبن سیرئ با استان یدولت یهادانشگاه
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امینی معاون محترم آمار و ریزی استان، آقای مهندس یس محترم سازمان مدیریت و برنامهکه آقای مهندس میرزایی رئدیداری در      

بنیاد  با دکتر رسولی، رئیسریزی استان اطالعات و آقای موسوی مدیر محترم امور اداری، مالی و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه

د، تعامالت دو ریاست بنیاد نخبگان استان، ابراز امیدواری نمودنعنوان ضمن تبریک به آقای دکتر رسولی به  داشتند، ایشاننخبگان استان 

 سازمان بیش از پیش گسترش یابد.

در این جلسه آقای دکتر رسولی ضمن تشکر از بذل توجه جناب آقای مهندس میرزایی و مجموعه مدیریتی سازمان به بنیاد نخبگان و      

 هگشائی مسائل استان شد.جامعه نخبگان استان، خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت دو دستگاه در قالب تعامالت مشترک برای را

ازی طرح شهید احمدی روشن برای حل مسائل جاری استان تقدیر و سن برنامه و بودجه استان در پیادههمچنین از مشارکت سازماایشان 

 بخش سایر بنیادهای نخبگان استانی در سراسر کشور شده است.افزود خوشبختانه این حرکت الهام تشکر کرد و

آموزی در های برتر دانشدر حمایت مالی از استعداداستان  ریزیبرنامه و مدیریت سازماندر پایان دکتر رسولی خواستار مشارکت      

 ای مابین بنیاد و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان شروع شده است.نامهشد، که بیشتر این حرکت طی تفاهم قالب جایزه امام حسین)ع(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خنبگان استان  ادیبن سیرئاستان با  یزیو برنامه ر تیریمد سازمانمعاونان  و سینشست رئ نیدوم
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 دکتر استان، ریزیبرنامه و مدیریت سازمان رئیس میرزایی، مهندس آقایان حضور با که استان نخبگان بنیاد علمی شورای جلسه در     

 پرورش و آموزش کل مدیر مظفری آقای زنجان، دانشگاه رئیس نجفیان دکتر استان، پایه علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه رئیس کریمی

 آموزش، مدیر قاسملو دکتر و زنجان دانشگاه علمی هیئت وعض طغرانگار دکتر استان، دانشگاهی جهاد رئیس جعفری مهندس استان،

 دکتر آقای مجید، اهلل کالم از چند آیاتی تالوت از پس شد، برگزار استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان نگریآینده توسعه و پژوهش

 کردند. تشریح را آن برگزاری دافاه و جلسه دستور مدعوین، و اعضا به مقدم خیر عرض ضمن استان نخبگان بنیاد رئیس رسولی

 در استان نخبگان بنیاد اقدام دست در و گرفته انجام اقدامات از مختصری گزارش استان، نخبگان بنیاد کارشناس شریفی، آقای سپس     

 دادند. ارائه سرآمدان و نخبگان سازان،آینده مستعدان، هایحوزه در جاری سال

 جامعه، با برتر دانشجویان و دانشگاهی نخبگان میان تعامل افزایش برای را نخبگان ملی بنیاد اقدامات سولی،ر دکتر آقای نیز ادامه در     

 کردند. تشریح روشن احمدی شهید طرح قالب در اجرایی هایدستگاه و صنعت

 روشن احمدی شهید طرح قالب رد کشور در محور مسئله طرح 270 از بیش اجرای به اشاره ضمن زنجان استان نخبگان بنیاد رئیس     

 و هادانشگاه بیشتر هرچه مساعدت و همراهی زمینه، این در استان نخبگان بنیاد اقدامات از مختصری گزارش ارائه و جاری سال در

 جهت در ،جلسه در حاضرین که کردند امیدواری ابراز و شدند خواستار را طرح این پتانسیل از استفاده برای استان اجرایی هایدستگاه

 هایپتانسیل از مندیبهره و طرح اهداف پیشبرد چنینهم و استان اجرایی هایدستگاه و دانشجویان علمی، هیات اعضای به اهداف تبیین

 باشند. داشته را الزم همکاری طرح این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان خنبگان ادیبن یعلم یشورا جلسه



 

 21 9911گزارش عملکرد بنیاد خنبگان استان زجنان در سال 

 

 استان هایرسانه ظرفیت از گیریبهره نخبگان، بنیاد هایفعالیت و هابرنامه خصوص در نظرات، ارائه ضمن جلسه، در حاضرین سپس     

 به اهتمام و نخبگان، بنیاد مخاطب جامعه از حمایت و انتخاب برای ممیزمحور هایروش از استفاده استان، نخبگان بنیاد معرفی در

 دادند. پیشنهاد را مدنظر موارد را هاحوزه از تریوسیع گستره در بنیاد هایفعالیت گسترش

 از الگوسازی و تکریم حوزه در زنجان استان نخبگان بنیاد آتی هایبرنامه چنینهم و پیشنهادی بومی سرآمدان جلسه، ادامه در     

 خصوص در نظرتبادل و بحث ادامه جلسه، در حاضر اعضای پیشنهاد به نیز، پایان در رسید. تصویب به و بررسی 1399 سال در نخبگان

 و نخبگان از الگوسازی و تکریم چنینهم و مدیریت فرهنگ، هنر، ادب، فناوری، علم، هایحوزه در استان بومی سرآمدان با ارتباط

 شد. مؤکول شورا بعدی جلسه به استان سرآمدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 9911گزارش عملکرد بنیاد خنبگان استان زجنان در سال 

 

 

اله رسولی رئیس بنیاد دکتر سیفا رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان، ابتدا، اندیشی نخبگان و استعدادهای برتر بدر نشست مجازی هم     

نخبگان استان به بیان اهداف و رویکردهای بنیاد نخبگان استان بر اساس سند راهبردی کشور در امور نخبگان و اقدامات صورت گرفته در 

اشته باشند ها باید به آن اهتمام ددر ادامه افزود: یکی از مواردی که دستگاه ایشانبنیاد استان از ابتدای مسئولیت خویش پرداختند. 

های باشد؛ بنابراین این بنیاد برای توسعۀ تعامل و روابط خود با نهادها و دستگاهیم گیری از توان نخبگانی برای توسعۀ کشورضرورت بهره

مدیران و  های بنیاد استان را تعامل بیشتر باهای الزم را انجام خواهد داد. وی در ادامه یکی دیگر از اولویتاجرایی اقدامات و پیگیری

  صاحبان صنایع استان در راستای استفاده از توان و ظرفیت مخترعین، نخبگان و استعدادهای برتر استان در صنایع استان دانستند.

های منتخب و اساتید برگزیده طرح شهید احمدی روشن در استان را معرفی در ادامه نشست طرحرئیس بنیاد نخبگان استان زنجان،      

سازی نیروهای مستعد و نخبه با هدف ان با بیان اینکه به استناد سند راهبردی کشور در امور نخبگان و به منظور تربیت و آمادهنمود. ایش

های دانشجویی با محوریت استادان های اقتصاد مقاومتی، بنیاد ملی نخبگان از تشکیل هستهلفهؤبرد مسازی اثرگذاری آنان بر پیشزمینه

کند خواستار مشارکت مستعدان برگزیده در هسته های دانشگاهی، صنعتی، هنری و... پیرامون حل مساله های کشور، حمایت میبرجسته 

  مذکور شدند.

های مستعدان، های مصوب بنیاد نخبگان استان در معاونتدر ادامه برنامه، آقای شریفی کارشناس بنیاد نخبگان استان، برنامه     

د نخبگان نخبگان و سرآمدان تشریح نمودند. در پایان نشست، پرسش و پاسخ بین نخبگان و استعدادهای برتر با رئیس بنیاسازان و آینده

 های خود پرداختند.کنندگان در نشست به بیان نقطه نظرات و ایدهاستان برگزار شد و شرکت

  

 

 

 

 

 

 زجنان استان خنبگان ادیبن سیبرتر با رئ یخنبگان و استعدادها یجماز یشیاندنشست هم
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جمعی از استعدادهای برتر با مسئوالن که با حضور اندیشی نشست همدر      

جهاد کشاورزی استان با حضور دکتر رسولی رئیس بنیاد نخبگان استان، دکتر 

 معاون بهبودمرادی رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان، مهندس صادقی 

گذاری جهاد کشاورزی استان مهندس قصابی مدیر مرکز سرمایهتولیدات دامی، 

هدف نشست مذکور را ایجاد تعامل سازنده ، برگزار شد، ابتدا آقای دکتر رسولی

میان اجتماعات نخبگانی و مسئولین جهاد کشاورزی استان برای استفاده از 

موجود در های مندی از پتانسیلظرفیت طرفین در حوزه مسائل کشاورزی و بهره

 این حوزه بیان نمودند.

، آقای دکتر مرادی رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان و در ادامه     

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش زنجان، ضمن تشکر از مسئولین بنیاد 

های بخش کشاورزی بخاطر فراهم نمودن بستر الزم در خصوص معرفی پتانسیل

و همچنین های بخش کشاورزی استان در خصوص شاخص استان به ارائه کلیاتی

های استعدادهای برتر استان در ها در این حوزه پرداختند. ایشان در ادامه بر همکاری و استقبال از ایدهها، مشکالت و نیازمندیپتانسیل

لم، فراوری محصوالت کشاورزی و تولید حوزه های گیاهان دارویی، تولید بذر و نهال، بیوتکنولوژی گیاهی و دامی، تولید محصوالت سا

 ای تاکید نمودند. محصوالت گلخانه

ها و تسهیالت سازمان جهاد گذاری جهاد کشاورزی استان به معرفی مشوقدر این نشست همچنین آقای مهندس قصابی مدیر سرمایه     

این ایده خاصی در بخش کشاورزی باشند، از سوی کشاورزی استان در بخش کسب و کار پرداختند و ادامه دادند نخبگانی که دارای 

وجود  گذاری،ایشان همچنین به ارائه تسهیالت بانکی، تسهیل در واگذاری اراضی برای سرمایه صورت ویژه حمایت خواهند شد.سازمان به 

های آموزشی، اجرای برنامهگذاری در سازمان و های خدمات فنی و مهندسی، کارگروه توسعه سرمایههای اقتصادی، شرکتکارگروه

در ادامه آقای مهندس صادقی معاون بهبود تولیدات دامی به  آموزی توسط جهاد کشاورزی استان اشاره کردند.ترویجی و مهارت

های هوش مصنوعی در های استان در خصوص دام و استفاده از روشبنیان موفق در حوزه دام و همچنین پتانسیلهای دانششرکت

در پایان نشست، پرسش و پاسخ میان مستعدین و مسئولین جهاد کشاورزی استان در  م و طیور در استان اشاره کردند.پرورش دا

الزم به ذکر است پس از پایان نشست، دو نفر از استعدادهای برتر استان با حضور در بنیاد  دقیقه برگزار شد. 30مدت ه موضوعات مرتبط ب

  های خویش را با مسئولین جهاد کشاورزی مطرح نمودند.تها و درخواسنخبگان استان ایده

 

 استان یبا مسئوالن جهاد کشاورز برتر یاز استعدادها یمجع یشیاندنشست هم
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های زنجان و طارم نماینده محترم مردم شهرستانبا حضور آقای دکتر طاهری که اندیشی نخبگان و استعدادهای برتر نشست همدر      

ریزی استان برگزار صورت حضوری و مجازی در سالن کنفرانس شهید شهریاری سازمان مدیریت و برنامهه در مجلس شورای اسالمی، ب

 ، شد

ت و وظیفه اصلی بنیاد ملی در ابتدای این نشست، آقای دکتر رسولی رئیس بنیاد نخبگان استان ضمن خیرمقدم به مدعوین، رسال      

نخبگان را شناسایی، جذب و پشتیبانی مادی و معنوی از نخبگان کشور و کمک به اثرگذاری نخبگان در پیشرفت کشور دانستند. ایشان 

توان له میدهد که از آن جمهای مختلف را مورد حمایت قرار می افزودند در این راستا بنیاد نخبگان استان، اجتماعات نخبگانی در حوزه

علمی، مخترعان و نوآوران و برگزیدگان هنری، ادبی، قرآنی و برتر دانشگاهی، اعضای هیئتآموختگان به حمایت از دانشجویان و دانش

  حوزوی، اشاره کرد.

اساتید خبره های اجرایی در قالب طرح شهید احمدی روشن با محوریت رئیس بنیاد نخبگان استان سپس به حل مسائل دستگاه     

رود ها اشاره کرد و اظهار داشت امید میهای استان و دانشگاههایی از دانشجویان مستعد، با مشارکت دستگاهاستان و تشکیل هسته

 های اساتید استان زنجان بزودی وارد فاز اجرایی شوند.طرح

های دولتی برای اجرای تگاهها و دسو معرفی ارگان در پایان آقای دکتر رسولی درخواست کردند در تدوین بودجه ساالنه کشور     

استفاده می  سسات غیرانتفاعیؤم ها وبانک های نیمه دولتی،های دولتی یا سازمانبنیان که به نحوی از بودجههای پژوهشی و دانشپروژه

پتانسیل جامعه نخبگانی کشور هم در اجرای طرح اهلل از ءشاتا ان های مجری قرار گیردکنند، نام بنیاد ملی نخبگان هم جزو دستگاه

 ثرتری استفاده شود.ؤپژوهشی به نحو م

المللی خوارزمی، خواستار تصویب قوانین در مجلس در راستای توجه در ادامه نشست، آقای دکتر علی رمضانی برگزیده جشنواره بین     

زاست و این موقعیت دجه دانشگاه و تعداد دانشجویان خیلی آسیببه کیفیت حوزه آموزش عالی شد. ایشان افزود ارتباط مستقیم بو

بلکه بر اساس خروجی ریزی بر اساس تعداد دانشجو نباشد دهد و پیشنهاد داشتند که بودجهثیر قرار میأنخبگان دانشگاهی را تحت ت

  ها انجام گیرد.کیفی دانشگاه

 .را بیان کردندنظرات، مشکالت و پیشنهادهای خود کننده برتر شرکتدر ادامه ، سایر نخبگان، مخترعین و استعدادهای      

مسائل مربوط به های زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی بر پیگیری آقای دکتر طاهری نماینده محترم مردم شهرستان سپس     

صورت مجازی و حضوری پرداختند و ه فکر بهای برتر از طریق بنیاد نخبگان استان در قالب تشکیل جلسات و اتاق نخبگان و استعداد

ها و لوایح شدند. نماینده محترم مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی خواستار مشارکت نخبگان در ارائه نظرات مشورتی در طرح

ایجاد هماهنگی بین  های فعال است. ویبنیان در مجلس اشاره کرد و افزودند این فراکسیون جز فراکسیونبه تشکیل فراکسیون دانش

 زیست، ، بهداشت و درمان، اقتصاد، کشاورزی و محیطبنیان در مجلس از جمله صنایع و معادن، انرژیهای مرتبط با اقتصاد دانشکمیسیون

 یهاشهرستان مردم ندهیمنا یطاهر دکرت با برتر یاستعدادها و خنبگان از یمجع یشیاندنشست هم

 یاسالم یزجنان و طارم در جملس شورا
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کاهش  بنیان وهای دانشهای شرکتبنیان، رفع موانع تولید و تسهیل فعالیتعمران و حقوقی جهت پیگیری ایجاد جهش در اقتصاد دانش

 التحصیالن جوان و رفع خال های قانونی را از مهمترین اهداف تشکیل این فراکسیون دانست.نرخ بیکاری در بین متخصصین و فارغ

های اطالعاتی الزم تدوین یا اصالح شوند و از این آقای دکتر طاهری در ادامه اظهار داشت برای اصالح امور در کشور، نیاز است سامانه     

  ت استفاده الزم انجام شود.اطالعا

 :دهای برتر در نشستبرخی از مسائل و مشکالت مطرح شده توسط مخترعین، نخبگان و استعدا     

 ؛اجرایی هایدستگاه در نخبگان جذب قانونمند حمایت و تسهیل 

 ؛نخبگان مشارکت با مختلف هایسازمان در فکر هایاتاق ایجاد 

 ؛مجلس در اختراعات ثبت قانون نویسپیش تصویب 

 ؛مدیریتی هایپست در مستعد افراد از استفاده تسهیل 

 ؛نخبگان توانمندسازی برای اجرایی هایدستگاه ظرفیت از استفاده 

 ؛هادانشگاه برتر هایرتبه به استان هایدانشگاه توجه 

 ؛استان صنایع در دکتری مقطع التحصیالنفارغ جذب تسهیل 

 ؛استان های دانشگاه در تحقیقاتی هایپروژه قالب در وظیقهنظام خدمت انجام امکان از نخبگان استفاده تسهیل 
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که با حضور آقای دکتر رسولی رئیس بنیاد نخبگان استان، آقای دکتر صفری مدیرعامل شرکت ملی سرب و روی، آقای  یدر نشست     

مهندس سلطانی مدیر امور کارخانجات، آقای مهندس ناصحی مقدم مدیر منابع انسانی و پشتیبانی، آقای مهندس پیرمحمدی مدیر امور 

ست شرکت ملی سرب و روی و جمعی از مخترعین، نخبگان و استعدادهای برتر استان فنی، آقای مهندس علی محمدی مدیر محیط زی

ها و کنندگان، به ارائه توضیحات در خصوص فعالیتدر ابتدا آقای دکتر صفری مدیر عامل شرکت ضمن خیر مقدم به شرکت، برگزار ش

 .را برای نخبگان و استعدادهای برتر تشریح نمودندکیفیت محصوالت شرکت پرداخت. ایشان در ادامه تجربیات خویش در حوزه صنعت 

کید بر تعامل موثر دانشگاه با صنعت، بر آمادگی شرکت أآقای دکتر صفری مدیر عامل و مخترع سطح سه بنیاد نخبگان استان، ضمن ت

در ادامه نشست، آقای  .د نمودندکیهای برتر در شرکت تأهای کاربردی مخترعین، نخبگان و استعدادو روی زنجان در استفاده از ایده سرب

دکتر رسولی رئیس بنیاد نخبگان استان ضمن تشکر از مدیرعامل و مدیران شرکت کننده در نشست، به اقدامات بنیاد نخبگان استان در 

نخبگانـی  هایتعامل هر چه بیشتر مابین صنایع، دستگاه های اجرایی و جامعه نخبگانی در راستای حل مسائل استانی در قالب هسـته

جربه دکتر رسولی در ادامه افزود اجرای طرح شهید احمدی روشن باعث نزدیکی و ارتباط تنگاتنگ صنعت و دانشگاه و کسب ت. پرداخت

 .سازی دانش مستعدان در صنعت خواهد شدبرای مستعدان و پیاده

 .را بیان کردندنحوه تعامل با شرکت سرب و روی  چنینو پیشنهادات خود و همنظرات در ادامه نشست، مستعدین      

  

 

 

 

 

 

  رانیا یرو و سرب یمل شرکت رانیمد و عامل ریمد با برتر یاستعدادها از یمجع یشیندانشست هم



 

 27 9911گزارش عملکرد بنیاد خنبگان استان زجنان در سال 

 

 

که با حضور آقای دکتر رسولی رئیس بنیاد نخبگان استان اندیشی جمعی از استعدادهای برتر با مسئوالن پارس سوئیچ نشست همدر      

برگزار کت پارس سوئیچ آقای مهندس فرساد معاون تحقیق و توسعه پارس سوئیچ و آقای مهندس سپهری مدیر امور تکنولوژی شرزنجان، 

انجام شده های همکاری ا صنعت،ؤثر دانشگاه بکید بر تعامل مأشرکت ضمن تدر ابتدا، آقای مهندس فرساد معاون تحقیق و توسعه  ،شد

 . کرد تشریحرا شرکت با اعضای جامعه دانشگاهی در سطح استان و کشور این 

، آقای دکتر رسولی رئیس بنیاد نخبگان استان، به اقدامات بنیاد نخبگان استان در تعامل هر چه بیشتر مابین صنایع و جامعه در ادامه     

دکتر رسولی در ادامه افزود در صورت اعتماد صنایع استان . های نخبگانـی پرداختاستانی در قالب هسـتهنخبگانی در راستای حل مسائل 

سازی دانش مستعدان در صنعت خواهیم به جامعه دانشگاهی و نخبگان استان شاهد ارتباط تنگاتنگ جامعه دانشگاهی با صنعت و پیاده

  .شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چیسوئ پارس مسئوالن با برتر یاستعدادها از یمجع یشیاندنشست هم

 ان و طارم در مجلس شورای اسالمیمردم شهرستان های زنجروی ایران 
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دستگاهی به در راستای افزایش تعامل و همکاری بیناستانی برای حمایت از اجتماع نخبگانی و های درونبا هدف استفاده از ظرفیت     

نشست مشترک رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان به همراه  جانبه،دوهای های مورد نیاز برای فعالیتمنظور ایجاد و توسعۀ زیرساخت

 ای استان برگزار شد.های برتر و اساتید دانشگاه با مسئولین شرکت برق منطقهجمعی از استعداد

نخبگان ای زنجان، آقای دکتر رسولی؛ رئیس بنیاد در این جلسه که با حضور آقای مهندس خلجی مدیر عامل شرکت برق منطقه      

رمی مدیر دفتر تحقیقات برق ریزی و تحقیقات برق منطقه ای زنجان، خانم مهندس کآبادی معاون برنامهاستان، آقای مهندس علی

مابین، بر استفاده از ظرفیت های فیهای برتر برگزار شد، در ابتدا آقای مهندس خلجی ضمن استقبال از همکاریای و استعدادمنطقه

های همکاری که دکتر رسولی ایراد نمودند، های صنعت برق، تاکید کرد. ایشان پس از پتانسیلد دانشگاهی در حوزهنخبگان و اساتی

 نامه همکاری آموزشی و پژوهشی میان دو سازمان شد.خواستار انعقاد تفاهم

های ای تزریق تفکر نخبگانی به بخشسازی برهای موجود به لزوم زمینهدر ادامه نشست، آقای دکتر رسولی ضمن معرفی پتانسیل     

مورد نیاز از جمله صنعت برق پرداخت. ایشان ضمن معرفی طرح شهید احمدی روشن ادامه داد: بنیاد ملی نخبگان در قالب این طرح با 

کشور فراهم هدایت اساتید خبره، بستر مناسبی برای آشناسازی مستعدان با مسائل جامعه و مشارکت دانشجویان مستعد در حل مسائل 

گیری از پتانسیل طرح شهید احمدی روشن، گام جدی در استفاده از توان نخبگانی در حل کرده است. آقای دکتر رسولی ادامه داد با بهره

 های اجرایی و سایر نهادهای استان برداشته خواهد شد.مسائل دستگاه

در پایان مقرر شد در راستای  ر خصوص موضوع مورد بحث بیان نموده وخود را دهای های برتر دیدگاهستعداد، اساتید و ادر ادامه     

ای میان دو نامههای آموزشی و پژوهشی، تفاهمهای فیمابین در راستای اجرای طرح شهید احمدی روشن و سایر زمینهاستفاده از ظرفیت

 سازمان منعقد گردد.

 

 

 

 

 ناستا یاعامل شرکت برق منطقه ریمداستان زجنان با  خنبگان ادیبن سیرئ یشیاندنشست هم
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با حضور آقای دکتر رسولی رئیس بنیاد نخبگان، آقای رضاخانی رئیس سازمان بسیج علمی و پژوهشی استان،  اندیشی کهجلسه همدر      

آموزی استان، آقای احمدی رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان و آقای دکتر انصاری مسئول آقای توفیقی رئیس سازمان بسیج دانش

همکاری میان های ا آقای دکتر رسولی ضمن خیر مقدم خدمت به مدعوین، زمینهمرکز رشد شهید شهریاری زنجان برگزار شد، در ابتد

 .های مختلف بسیج از جمله امکان برگزاری اردوهای جهادی را تبیین کردندبنیاد نخبگان و حوزه

ن، در خصوص همکاری و ها و اقدامات انجام شدۀ این سازمادر ادامه نیز، مسئولین سازمان بسیج، ضمن اشاره به بخشی از فعالیت     

 تعامل بیشتر با بنیاد نخبگان استان پیشنهادات خود را مطرح نمودند.

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 خنبگان استان  ادیبن سیاستان با رئ ییدانشجو و یآموز دانش ،یپژوهش -یعلم جیبس نیمسئول یشینداجلسه هم
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دو تن از جانبازان سرافراز استان در هشت  با برتر مستعدان و نخبگان از جمعی نخبگان، برای تربیتی هایبرنامه گسترش راستای در     

 سال دفاع مقدس دیدار کردند.

 دانشگاه رئیس واحدپور مرتضی دکتر با آقای برتر استعدادهای از جمعی و استان نخبگان بنیاد رئیسدکتر رسولی،  در اولین برنامه     

 ابتدا در شد، برگزار دانشگاه در واحدپور دکتر دفتر درکه  دیدار این در .کردند دیدار مقدس دفاع جانبازان از و استان کاربردی علمی جامع

 حضور به واحدپور دکتر آقای ادامه در و کردند اشاره شهدا هایخانواده و جانبازان با دیدار اهمیت و برنامه اهداف به رسولی دکتر آقای

 دوران از خویش خاطرات ذکر به سپس ایشان. کردند اشاره مقدس دفاع سال هشت در خویش اسارت و مختلف هایعملیات در خویش

 واحدپور دکتر آقای به زنجان استان نخبگان بنیاد طرف از هدایایی پایان نیز در. پرداختند جبهه در حضور با همزمان تحصیل و اسارت

 .شد اهدا

 

 

 

 

 

 

 

 دیدار این در .کردند دیدار مقدس دفاع جانبازان از فتحی لفضلاابو آقای با برتر مستعدان و نخبگان از جمعی دومین برنامه نیز در     

 به رسولی دکتر آقای ابتدا در شد، برگزار ایشان منزل در برتر استعدادهای از جمعی و استان نخبگان بنیاد رئیس حضور با که صمیمانه

 در خویش حضور به فتحی آقای سپس کردند، اشاره مقدس دفاع دوران در شهدا هایخانواده و جانبازان هایجانفشانی و هارشادت

ی از آن دوران برای حاضرین بیان کردند. در پایان نیز به پاس خاطراته و کرد اشاره خویش شدن جانباز نحوه و مختلف هایعملیات

 .شد اهدا فتحی آقای به زنجان استان نخبگان بنیاد طرف از هدایاییقدردانی از ایثار و ازخودگذشتگی 

 

 

 

 

 

 جانبازان سرافراز هشت سال دفاع مقدس از تن دوبرتر استان  نیو مستعد سیرئ ديدار
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ارتقاء استانی و به منظور ها و نهادهای درون های فرهنگی بنیاد ملی نخبگان با استفاده از ظرفیت دستگاهدر راستای اجرای برنامه     

های کسب و کار در کرونا و فرصت»آموزشی  -گذاری و حرکت در مسیر نخبگان، کارگاه تربیتیدانش و مهارت اجتماع نخبگانی در هدف

 .مجازی برگزار شد صورته به همت بنیاد نخبگان استان زنجان و با همکاری جهاد دانشگاهی زنجان ب« 1399سال 

هادی اسدی مدرس کارگاه پس از معرفی خویش و آشنایی با جامعه مخاطب، به مرور شرایط و وضع موجود در این کارگاه، ابتدا آقای      

ها هم خیلی موفق شدند، کسب و کارها پرداخت. ایشان با بیان این که در شرایط کرونا، برخی از کسب و کارها شکست خوردند و بعضی

 آنها دانست. همبسته ماندن کسب و کارهای مختلف را شرط ماندگاری 

ها و گیژوری و کارایی پایین را یکی دیگر از دالیل فروپاشی و از بین رفتن برخی از کسب و کارها دانست و ویمدرس کارگاه، بهره     

ضمن مرور تعاریف اصول و قواعد بنیادی ایشان  .را تشریح کرداند خطاهای راهبردی کسب و کارهایی که در شرایط موجود متضرر شده

ایی برای موفقیت بیشتر، کشف راهکارهنیز . در ادامه اشاره کردعد اکسب و کارهای نوپا و خالق به ضرورت بازبینی این اصول و قو

 . بیان نمودرو و شناخت قواعد بومی کسب و کارها های پیشفرصت

 

 

 

 

 

 

 

 کار و کسب یهافرصت و کرونا
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های فردی و اجتماعی مهارت یو با هدف ارتقا افزایی فردی و اجتماعیرویکرد مهارتدر راستای توانمندسازی جامعه نخبگانی و با      

برتر، با حضور صاحبان استعداد های برتر سازی مستعدانبا هدف توانمند"تعارض و حل مسئله"، کارگاه آموزشبرتر نخبگان و استعدادهای

  .استان برگزار شد

عابدینی مدرس کارگاه افزود، با توجه به اینکه همه افراد در زندگی فردی و اجتماعی خود با مسائل و در ابتدای این کارگاه، جعفر      

ی با مشکالت در حوزه زندگی فردی و توان به طور مشکالتی مواجهه هستند. بنابراین با کسب مهارت مدیریت تعارض و حل مسئله می

گیرد. رفتاری است که بوسیله برخی از اعضا در جهت مخالفت با دیگر اعضا صورت میایشان در ادامه افزود، تعارض،  .شغلی مقابله کرد

را خنثی کند البته از طریق  "ب"هایگیرد تا تالشانجام می "الف"عابدینی در ادامه تصریح کرد در تعارض، نوعی تالش آگاهانه به وسیله

 افزاید.بدان وسیله بر میزان منافع خود می "الف"شود یا اینکهصل میأدر مسیر نیل به هدف خود مست "ب"سد کردن راه او که در نتیجه

له، بارش افکار، أ، مشخص کردن جزئیات مسلهأمس، حل مسألههای حل تعارض از جمله مذاکره راجع به مدرس کارگاه در ادامه، به گام

توافق و سازش و پیگیری پرداخت. ایشان در ادامه افزود با به کارگیری مفهوم مدیریت تعارض، ماهیت و کاربرد تعارض در سازمان بیش از 

شود که مدیریت تعارض از یک سو به معنی به حداقل رساندن قدرت تخریبی تعارض است و از سوی دیگر تعارض را به پیش روشن می

 سازد. یک پدیده اثربخش، خالق، سازنده و سودمند مبدل می صورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعارض و حل مسئله
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کارگاه آموزشی »زایی، های کارآفرینی و اشتغالبرتر در راستای حوزههای توانمندسازی و هدایت مستعداندر ادامه برگزاری برنامه     

های نخبگان و اصالح نگرش جامعه دانشگاهی به موضوع اشتغال، به همت بنیاد نخبگان فعالیتدهی به با هدف جهت« کارآفرینی هوشمند

در این کارگاه، دکتر امید مهدیه عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان و مدرس کارگاه، به تعریف کارآفرینی و وضعیت  .استان زنجان برگزارشد

اندازی کسب و کار)کارآفرینی نوظهور( و لفه راهؤبان جهانی دو مه در گزارش دیدهکارآفرینی در سطح دنیا پرداختند، ایشان با بیان اینک

ها را معیار اصلی در مقایسه کشورها با یکدیگر دانست. ایشان در ادامه شود این شاخصکارآفرینی جدید به عنوان کارآفرینی نوپا تعریف می

ی کارآفرینی و خروج از هابعدی یعنی ثبیت کسب و کارها و گرایش پتاسیلتاکید کرد با این حال دیده بان جهانی کارآفرینی، مراحل 

 دهد.ها را نیز مد نظر قرار میکسب و کار

مدرس کارگاه با بیان اینکه ایده در حقیقت یک تصور ذهنی است افزود، ایده دادن اولین گام برای حل یک مشکل یا برآورده کردن      

له و اجرا شدنی بودن پرداخت. دکتر امید أهای ایده خوب از جمله خالقانه، نوآورانه، مبتنی بر حل مسیک نیاز است.وی همچنین به ویژگی

ها، آشنایی با کارآفرینی هوشمند با های مفید برای ایده پردازی، منشا پیدایش ایدهمهدیه در ادامه کارگاه، به مراحل پردازش ایده، روش

  برتر ایران پرداخت.هایی برای کارآفرینی و آشنایی با کارآفرینانوکار، ایدهانواع کسب تفکر نقادانه و تفکر خالق، آشنایی با

 

 

 

 

 

 هومشند ینیکارآفر
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 که شد داده آموزش کنندگانشرکت به بکه با حضور نخبگان و استعداد های برتر برگزار شد، mvp با آشناییکارگاه آموزشی  در     

 کند انتخاب باید هایی شاخص چه اساس بر را خود تیم اعضای و کنند انتخاب تیمی کار باید و کنند آماده خود پروژه از اولیه نمونه چگونه

 کارگاه مدرس برنامه ادامه در. دهند ارائه آنها به را الزم های راهنمایی تا بودند آنها کنار در موفق کار و کسب مربیان رویداد این حین در و

 به آن آسانسوری ارائه و سودمند و سازیپیاده قابل ارزش یک طراحی ایده، ارزیابی ایده، ساخت چگونگی با رابطه در مطالبی ارائه به

 .شد برگزار کارگاه مدرس و برتر هایاستعداد میان پاسخ و پرسش پایان در .پرداخت داوران

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزار یوسفی جمال مهندس آقای توسط ایده ارائه کارگاه برتر، استعدادهای برای افزاییدانش و مهارتی هایبرنامه برگزاری ادامۀ در    

 چه اساس بر را خود تیم اعضای و کنند انتخاب تیمی کار باید چگونه که شد داده آموزش کنندگانشرکت به برنامه این در .گردید

. دهند ارائه آنها به را الزم هایراهنمایی تا بودند آنها کنار در موفق کار و کسب مربیان رویداد این حین در و کند انتخاب باید هاییشاخص

 سودمند و سازیپیاده قابل ارزش یک طراحی ایده، ارزیابی ایده، ساخت چگونگی با رابطه در مطالبی ارائه به کارگاه مدرس برنامه ادامه در

 .شد برگزار کارگاه مدرس و برتر هایاستعداد میان پاسخ و پرسش پایان در .پرداخت داوران به آن آسانسوری ارائه و

 

 

 

 

 

 

 

  mvp با آشنايي

 دهیا ارائه

 mvp با
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 کارگاه برتر،مستعدان میان در پژوهشی و علمی هایفعالیت خروجی افزایش و ارتقاء و گروهی کار فرهنگ توسعه و ایجاد منظور به     

 .شد برگزار استان دانشگاهی جهاد رشد مرکز و زنجان استان نخبگان بنیاد همکاری با سازیتیم

 چه اساس بر را خود تیم اعضای و کنند انتخاب را خود تیمی کار باید چگونه که شد داده آموزش کنندگان شرکت به برنامه این در     

 تیمی، کار در فردی هاینقش انواع سازی،فرهنگ و انگیزه ایجاد آنها، تفاوت و گروه دسته، مفهوم با آشنایی .کند انتخاب باید هاییشاخص

 توان افزایش در آن نقش و گروهی کار همیت .بود کارگاه این هایسرفصل مهمترین از کاری، هایتیم در تعارض حل و دیگران شناخت

 بیان چندبعدی، پژوهشی و علمی هایفعالیت انجام در آن نقش و تیمی کار اهمیت ارتباطی، هایمهارت افزایش و تقویت لزوم فردی،

 .شد اشاره آنها به که بود موضوعاتی مهمترین از تیمی، کار مبانی و اصول نخبگانی، و علمی هایگروه از موفق هاینمونه

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارآفريين حوزه در سازي تيم
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 به و آموزیمهارت و افزاییتوان هایبرنامه راستای در     

 متنوع هایحوزه با مستعدان بیشتر آشنایی منظور

 مسیر با آشنایی آموزشی کارگاه زایی،اشتغال کارآفرینی،

 از جمعی حضور با مارکتینگ دیجیتال حوزه در رشد

 آقای ابتدا در کارگاه این در. شد برگزار برتر استعدادهای

 بازاریابی معرفی به کارگاه، مدرس نورمحمدی اسماعیل

 هر به اینترنتی بازاریابی دادند ادامه و پرداختند اینترنتی

 معرفی باعث که شودمی گفته روشی و استراتژی ابزار،

 داشتن را اینترنتی فروش و بازاریابی یا مارکتینگ دیجیتال لوازم ادامه در ایشان. شود آنالین فضای در برند و کار و کسب نام بیشتر

 لجستیک، و فروش فرآیند رسانه، توزیع بفروشد، است قرار که رسانه آن در محتوایی داشتن فروش، برای رسانه یک داشتن استراتژی،

 .دانستند بهبود و داده آنالیز مشتری، با ارتباط مدیریت اوتوماسیون،

 .پرداختند ذیل های سرفصل به ادامه در کارگاه مدرس

 ؛مارکتینگ مفاهیم 

 مفاهیم CRM ؛مشتری با ارتباط و 

 ؛رسانه مدیریت و رسانه درحوزه اولیه مفاهیم 

 ؛تبلیغاتی هایکمپین و تبلیغات با مرتبط مفاهیم 

 ا؛محتو مدیریت با مرتبط مفاهیم  

 ،ن؛آنالی فضای در حضور استانداردهای و هاتکنیک اصول  

 ها؛فعالیت اثربخشی ارزیابی و سنجش  

 ؛مارکتینگ دیجیتال هایفعالیت ممیزی 
 

 

  

 

 

 

 mvp با مارکتينگ دجييتال حوزه در رشد مسري با آشنايي
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 استان نخبگان بنیاد همت به «ماه ایده» رویداد نخبگانی، مسیر تسهیل برای سازیزمینه و کارآفرینی رویدادهای برگزاری ادامۀ در     

 شد. برگزار ماه دی 20 تا 17 تاریخ در استان دانشگاهی جهاد و زنجان

 بندیبسته دستی،صنایع فیلم، نقاشی، و خط و هنر انسانی،علوم فرهنگی، افزارنرم اشیاء، اینترنت محتوا، تولید محورهای در رویداد این     

 کسب اندازیراه و اولیه مفاهیم با کنندگانشرکت رویداد این در. شد برگزار ادبیات، و موسیقی گرافی،مونشن انیمیشن، گرافیک، طراحی، و

ه ب ایده 6 رسیده، های طرح داوری از پس است، ذکر به الزم .شد برگزار استان عالی آموزش مراکز و هادانشگاه سطح در جدید کارهای و

 .شد برگزیده برتر، ایده عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماه ايده کارآفريين رويداد
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مسایل حقوقی در حوزه کسب و کارها و اختراعات با همکاری جهاد  آشنایی باوبینار مشاوره های نظام درراستای برگزاری کارگاه    

را دکتر حسن طغرانگار، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، در ابتدا مفاهیم حقوق و قانون  در این کارگاه، دانشگاهی استان برگزار شد.

مدرس کارگاه، بر یک جامعه تعریف نمودند. های یک شخص و قانون را مجموع مقررات حاکم ، حقوق را مجموعه حقتشریح کرد. ایشان

های حل و فصل در ادامه به اصول تنظیم قرارداد )از قبیل اصل طالیی، عنوان، طرفین، موضوع، مدت، مبلغ، محل تنظیم و شروط( و شیوه

 اختالفات قراردادی)از قبیل مذاکره و سازش، میانجیگری، کارشناسی، داوری و دادرسی( پرداخت. 

مندی در حوزه کسب و کار، سیس و اداره شرکت تجاری، مسئولیت حقوقی و کیفری، قانونأحسن طغرانگار در ادامه کارگاه، به ت دکتر     

 . کنندگان پاسخ گفتنداشاره نموده و به سؤاالت شرکتضرورت تدوین استراتژی مالکیت فکری و الزامات ثبت پتنت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کارها و کسب یحقوق لیمسا با ییآشنا



 

 60 9911گزارش عملکرد بنیاد خنبگان استان زجنان در سال 

 
 

 

های فردی و اجتماعی که با هدف توانمندسازی و پیشگیری از آسیب ازدواج از پیش آشنایی نبایدهای و بایدها آموزشی کارگاهدر      

باشد، هر فرد می برگزار شد، سرکار خانم دکتر طاهره الهی مدرس کارگاه، در ابتدا با بیان اینکه ازدواج مهم ترین تصمیم آگاهانه زندگی

یند تبادل اطالعات بین دو نفر از جنس مقابل به منظور آآشنایی را سنگ بنای ازدواج درست یا نادرست دانستند، ایشان آشنایی را فر

 گیری برای ازدواج دانستند.تصمیم

ازدواج، مراحل آشنایی تا ازدواج، اشتباهات هایی با عناوین آشنایی به قصد در ادامه به ارائه سرفصل عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان،     

رایج در فرآیند آشنایی، باور به کم شدن مشکالت بعد از ازدواج، موضوعات گفتگو در دوران آشنایی، روش گفتگو در دوران آشنایی، 

پاسخ میان مستعدین و مدرس  در پایان کارگاه نیز پرسش و های الزم برای ازدواج موفق، پرداختند.بطی که مناسب ازدواج نیست و بایدروا

 کارگاه برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از ازدواج  شیپ ییآشنا یهادینبا و دهایبا

 



 

 61 9911گزارش عملکرد بنیاد خنبگان استان زجنان در سال 

 

 

 

 گروه علمی هیئت عضو ابراهیمی لقمان دکتر تدریس باکه  خود فرزندان با تعامل در خانواده افزاییمهارت آموزشی کارگاهدر       

 را بــودن والــد و اســت دشــواری کار بــودن مــادر و پــدر :کرد بیان ابراهیمی دکتر ابتدا، برگزار شد، زنجان دانشگاه روانشناسی

 در ابزارهایــی دادن قــرار و امــروزی پیچیــده دنیــای در متفــاوت تجربیــات کســب بــرای فرزنــدان بــه کمــک تــوانمی

 مراقبت، برای هاییمهارت شامل فرزندان سازنده تربیت :داد ادامه ایشان. کــرد تعریــف تجــارب ایــن از یادگیــری بــرای او اختیــار

 .باشدمی نوجوانان و کودکان ارشاد و راهنمایی و داشتن دوست حمایت،

 عوامل به امروزی جوامع وضعیت با مرتبط عوامل) تربیت و تعلیم بر موثر عوامل کارگاه ادامه در زنجان دانشگاه علمی هیئت عضو     

 :قبیل از را تشریح کرد. مواردی امروزی جوامع خاص وضعیت با مرتبط

 ؛افسردگی و «اضطراب قرن» در زندگی 

 ؛مجازی هایشبکه و هارسانه: تکنولوژی رشد 

 ؛زندگی معنای و وجودی هایابهام 

 ؛اقتصادی و مالی فشارهای 

 ؛اجتماعی هایبرچسب یا انگ، روانی هایبیماری به نسبت منفی نگرش 

 ؛روانی هایبیماری از طبی مدل 

 ؛خانواده نقش ابهام و سنتی خانواده ساختار فروپاشی 

 ؛آن شیوع و 19 -کووید اثر  

 ؛معاصر مدرن جامعه تربیتی مالحظات با مرتبط عوامل 

 ؛شدن اجتماعی و تحصیل به متعادل توجه در مدارس شکست 

 ؛ناتوانمند نسل/نفس عزت نسل 

 ؛خودشیفتگی اپیدمی و «من» نسل 

 

 

 

 

 

 

 خود فرزندان با تعامل در خانواده افزاييمهارت
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اندازی کسب و ای با عنوان ایراد سخنرانی در خصوص راه، در برنامهنخبگانی هایفعالیت دستاوردهای جذاب و مناسب ارائه راستای در     

 دکتر آقای از تشکر ضمن رسولی دکتر آقای ابتدا، درهای پارک علم و فناوری و با حضور دکتر مرادخانی برگزار شد، کار و حمایت

 .کردند اشاره استان در ایشان درخشان هایفعالیت و سوابق معرفی به مرادخانی

 زمان از استان فناوری و علم پارک هایحمایت و وظایف به استان، نخبگان بنیاد از تشکر ضمن مرادخانی دکتر آقای نیز، ادامه رد     

 اکوسیستم تا کندمی کمک محصول، تولید و سازیتیم لحاظ از پارک را شوندمی پارک وارد که هاییایده: داد ادامه و کرد اشاره سیسأت

 از دعوت ضمن ایشان. شوندمی بنیاندانش شرکت به تبدیل باشند، رسیده محصول به که فناوری واحدهای و شود کامل هاآن

 فناوری و علم پارک در فناور واحدهای تکامل مراحل استان، فناوری و علم پارک های حمایت و امکانات از استفاده جهت برتر استعدادهای

 به و کرد طی را مراحل این تمام فناور، واحد یک وقتی و است رشد و رشدپیش نوآوری، مراکز کارآفرینی، هایدوره پردازی،ایده شامل را

 شود. می بنیاندانش به تبدیل رسید، محصول سازیتجاری

 دکتر آقای میان پاسخ و پرسش پایان دراشاره نمود و  خویش موفقیت رموز و سوابق به رئیس پارک علم و فناوری استان ادامه در     

 .شد برگزار استان برتر استعدادهای و مرادخانی

 

 

 

 

 

  یپارک علم و فناور یهاتیکسب و کار و محا یاندازبا موضوع راه یسخنران رادیا
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آموزشی اخالق پژوهش و روش تحقیق  برتر، کارگاهای در میان مستعدانکردن اخالق حرفهدر راستای اشاعۀ فرهنگ نخبگی و نهادینه     

علمی گروه مهندسی برق در این کارگاه که با تدریس دکتر صالح مبین؛ عضو هیئت  شد.به همت بنیاد نخبگان استان زنجان برگزار 

های یک مقاله علمی خوب دانشگاه زنجان برگزار شد، دکتر مبین در ابتدا به اهداف و مراحل پژوهش پرداختند. ایشان در ادامه به ویژگی

های مختلف مقاله(، نگارش محتوایی و ساختاری )نظم منطقی میان بخشاز قبیل اصالت مقاله: نو بودن و غیر تکراری بودن، انسجام 

عدم  داری و رعایت اخالق نگارش،نویسی در نگارش، شفافیت و پرهیز از ابهام، امانتگویی، سادهعلمی، کاربردی بودن، ایجاز و خالصه

 ند.سوگیری و قضاوت مغرضانه، خالقیت و نوآوری و تناسب با نیازهای روز اشاره کرد

ای پژوهش، رابطه اخالق و عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان در ادامه کارگاه، به مفهوم اخالق و قواعد اخالقی، رعایت اصول حرفه     

در پایان  شاگردی پرداختند. -پژوهش با محوریت حمایت از حقوق پژوهشگران، دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و رابطه استاد

 اسخ میان نخبگان و استعداد های برتر استان و مدرس کارگاه برگزار شد.نشست پرسش و پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیاخالق پژوهش و روش حتق
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 نخبگان بنیاد همکاری با و مغز بردارینقشه ملی آزمایشگاه سوی از آن هایابزار و مغز بردارینقشه مبانی با آشنایی آنالین سمینار     

 .شد برگزار علوم پایه زنجان تکمیلی تحصیالت دانشگاه و زنجان پزشکی علوم زنجان، دانشگاه زنجان، استان

 نوروفیدبک، و مغزی تحریک کلینیکی و پژوهشی کاربردهای مغزی، تحریک هایروش مبانی و اصول مدرسان روزه، دو سمینار این در     

 بیوبانک در هاداده ساختار و معرفی ها،تکنیک و کاربردها الکتروانسفالوگرافی، مبانی و اصول کاربردها، معرفی و fNIRS مبانی و اصول

 مغز، هایداده بهتر درک برای ماشین یادگیری مدرن ابزارهای از استفاده ،MRIتصویربرداری کاربردهای و اصول ایران، مغز بردارینقشه

 و مغزی پرفیوژن آر ام تشخیصی کاربردهای و هاپروتکل مغز، اسپکتروسکوپی ار ام مغز در اطالعات تجمیع و کارکردی های شبکه

 را تشریح کردند.  fMR  هاداده اعتبارسنجی

 شهید طرح قالب در نخبگان ملی بنیاد هایحمایت معرفی به نیز، رسولی الهسیف دکتر آقای سمینار اول روز در است، ذکر به الزم     

 .شد برگزار کارگاه مدرس و مستعدین میان پاسخ و پرسش روزه، دو سمینار طول در .پرداخت روشن احمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آن یوکاربردها مغز یبردارنقشه یمبان نیآنال ناریمس
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 و امکان انجام با هدف ایجاد امید و انگیزه و نشان دادن فرصت و های نخبگانیدر راستای ارائه مناسب و جذاب دستاوردهای فعالیت     

، معرفی استاد موفق دکتر محمد طاهر هرکی نژاد به جامعه نخبگانی استان با موضوع موفقیت در حوزه های کالن و مؤثر در کشورفعالیت

 صورت مجازی برگزار شد.ه ب "کارآفرینی

، به اهداف نخبگان استان رسولی رئیس بنیاد ابتدا آقای دکتردر      

ادامه  ایشاننژاد پرداختند. برنامه و معرفی اجمالی آقای دکتر هرکی

ژاد نمونه یک عضو هیئت علمی موفق، الگوی ندادند آقای دکتر هرکی

بنیان هستند، بدین جهت از ایشان نخبگانی و کارآفرین حوزه دانش

ه کسب و کار، ایم تا ضمن ارائه تجارب ارشمند خود در حوزخواسته

رموز موفقیت را برای جوانان مستعد کشور ارائه دهند، تا مستعدین 

ثیرگذاری جامعه أبنیان را طی کرده و موجبات افزایش و تضمن استفاده از تجارب ارشمند ایشان، مسیر ایجاد کسب و کار مشابه دانش

 ر کشور شاهد باشیم. نخبگانی و اعتماد هر چه بیشتر جامعه به مستعدین و دانشگاهیان را د

ایرانیان و  بنیان رهیافت دانشنژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان و مدیر عامل شرکت دانشدر ادامه برنامه آقای دکتر هرکی     

عوامل اندازی کسب و کار و بنیان خویش، بیان تجربیات در راههای دانشسیس شرکتأجامین زیست آرشام، به رزومه تحصیلی، فرایند ت

های صورت گرفته رموز موفقیت خویش پرداختند. عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان با اشاره به موفقیت طرح های خویش، بر همکاری

 کید کردند.أهای مذکور در استان تجهاد کشاورزی استان با دانشگاه زنجان، در به نتیجه رسیدن طرح

بنیان هستند، اهمیت ایجاد واحد تحقیق و اندازی کسب و کار و ایجاد شرکت دانشهدر ادامه به مستعدینی که به دنبال را ایشان     

های در پایان ضمن اشاره به تسهیالت و حمایت ایشاندهی به نیازهای روز بازار یادآوری نمودند. ها را در راستای پوششتوسعه در شرکت

های حاصل شده خویش پرداخته و ادامه ها، به تاریخچه طرح و موفقیتسایر ارگان دریافتی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و

های ابداعی این طرح به وری دامداری، روشهای این طرح تحقیقاتی در افزایش بهرهدادند پس از مشاهده تأثیرات مثبت استفاده از یافته

هزارتایی گوسفند با  های چنده در حال حاضر پرورش گلهایی با استقبال روستائیان و دامداران مواجه شد، به طوری کطور فزاینده

 های علمی این طرح در نقاط مختلف کشور، با مشارکت و یا مشورت مجریان طرح، در جریان است.گیری از یافتهبهره

 د.نژاد تقدیر بعمل آمای از خدمات نخبگانی جناب آقای دکتر محمد طاهر هرکیبا تقدیم هدیه پاییان نیزدر      

 

نژاد( به جامعه یدکرت حممدطاهر هرک یاستاد موفق ) آقا یمعرف
 ینیدر حوزه کارآفر یخنبگان
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 و سخنرانی ایراد" برنامه نخبگانی، هایفعالیت دستاوردهای جذاب و مناسب ارائه موفقیت، عوامل بیان تجربیات، انتقال راستای در     

 امید ایجاد هدف با "نخبگانی جامعه به پایه علوم حوزه در موفق استاد معرفی

 کشور در مؤثر و کالن هایفعالیت انجام امکان و فرصت دادن نشان و انگیزه و

 .شد برگزار مجازی صورت به

 ضمن استان، نخبگان بنیاد رئیس رسولی دکتر آقای ابتدا در برنامه این در     

 اهداف به برنامه، در کنندهشرکت مستعدین و رمضانی دکتر آقای از تشکر

 دادند ادامه رسولی دکتر. پرداختند رمضانی دکتر آقای اجمالی معرفی و برنامه

 و نخبگانی الگوی موفق، علمی هیئت عضو یک نمونه رمضانی دکتر آقای

 ایشان از جهت بدین هستند، کشور سطح در پایه علوم حوزه در موفق استاد

در این  مستعد، جوانان برای خویش موفقیت رموز ارائه ضمن تا ایمخواسته

 زمینه سخنرانی داشته باشند.

 و زنجان دانشگاه علمی هیئت عضو رمضانی، علی دکتر آقای ادامه در     

 اجمالی معرفی ضمن ،1399 سال در پایه علوم در برگزیده برتر پژوهشگر

 مطالبی را مطرح کردند. جامعه و صنعت شیمی، حوزه در، خویش

 که است علمی تنها شیمی که کردند بیان شیمی علم خصوص در ایشان     

 جهان بر تسلط با دارد، خود نام همراه را طبیعت عناصر همه اینکه این بر عالوه

 نخواهد مفهومی دیگر حیات شود، حذف کائنات از جبری حکمران این هایفعالیت ایلحظه اگر چون کند،می حکمرانی کائنات تمام بر

 و هاواکنش ها،ژگیوی ساختار، ترکیب، مطالعه با که است علم از ایشاخه شیمی کرد، تصریح زنجان دانشگاه علمی هیئت عضو. داشت

 .شودمی نامیده مرکزی علم یک شیمی رو این از. دارد سروکار مواد رفتار

 شناسیزمین و فیزیک مواد، شناسی،زیست با سو یک از که کردند یاد علمی عنوان به شیمی از پایه علوم در برگزیده برتر پژوهشگر     

 و معدنی صنایع پتروشیمی، نفت، همچون گوناگون صنایع یا دارو پزشکی، مانند مختلف هایحوزه سایر با دیگر سوی از و است مرتبط

 .دارد وجود شیمی علمی گرایش مختلف، صنایع تحصیلی های رشته اغلب در دلیل همین به دارد، تنگاتنگی ارتباط شیمایی

 مسائل انسان، بدن غذایی، صنایع کشاورزی، داروسازی، و پزشکی در را شیمی کاربردهای ادامه، در زنجان دانشگاه علمی هیئت عضو     

 استخراج در سیانید سدیم کاربرد و پایدار توسعه زیست، محیط فلزات، استخراج پلیمر، صنعت آرایشی، مواد پتروشیمی، و نفت حقوقی،

 کردند. تشریح طال

 پايه علوم حوزه در خنبگاني جامعه به( رمضاني علي دکرت آقاي)  موفق استاد معريف
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با ارائه آقای مرتضی رسولی  "موفقیت در حوزه کارآفرینی"در راستای معرفی افراد موفق به استعدادهای برتر استان، وبیناری با موضوع     

 .برگزار گردیدهای کالن و مؤثر در کشور و امکان انجام فعالیت هاهدف ایجاد امید و انگیزه، نشان دادن فرصتبا کارآفرین برتر کشور، 

در ابتدا آقای رسولی مدیر عامل کشت و صنعت رویال آندیا به معرفی و ارائه رزومه خویش پرداختند. وی در ادامه رموز موفقیت      

 های موجود در گلخانه رویال را تشریح نمودند.ها و چشم انداز طرحخویش در حوزه کارآفرینی و فعالیت

یند خلق ارزش جدید )مادی یا معنوی( از طریق یک آایشان در ادامه به موضوع کارآفرینی اشاره کردند و ادامه دادند کارآفرینی به فر     

ویژگی مهم کارآفرین از جمله رویای  7رسولی در ادامه به  شود. آقایتالش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسک های ناشی از آن اطالق می

 پذیری، خودباوری، منظم، پرتالش و به دنبال یادگیری بودن اشاره کرد.بزرگ، انگیزه فراوان، ریسک

جاعانه، گام مدیریت بحران در حوزه کارآفرینی از قبیل حفظ خونسردی، کنترل تشویق ذهنی و اقدام ش 11آقای رسولی در ادامه،      

گذاری و شناسایی موانع، بررسی و درک حقایق و کنترل شرایط، جلوگیری از ضرور و زیان وارده، حفظ ارتباط و شفافیت کامل، هدف

سازی امور، حفظ سالمت شخصی و انجام همه اقدامات با هم را ایجاد جریان مالی، تمرکز بر مشتریان و افزایش فروش محصول، ساده

 کنندگان و مدیر عامل شرکت کشت و صنعت رویال آندیا برگزار شد.پایان پرسش و پاسخ میان شرکتدر  توضیح دادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ینیدر حوزه کارآفر ی(به جامعه خنبگانیرضا رسول یفرد موفق )آقا یمعرف

 رویداد کارآفرینی ایده ماه
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 بسیج سازمان همکاری با و زنجان استان نخبگان بنیاد توسط ادبی فنون و علوم و ادبیات عربی، دروس در آموزشی جهادی اردوی     

 .شد برگزار برخوردارکم مناطق آموزاندانش به تخصصی رسانیخدمات منظور به استان( عج)انصارالمهدی سپاه آموزیدانش

 مناطق آموزاندانش به الزم رسانیاطالع استان، انصارالمهدی سپاه آموزیدانش بسیج با آمده بعمل هایهماهنگی از پس برنامه این در     

 سه برای ادامه، در .آمد بعمل متوسطه دوم مقطع در ادبی فنون و علوم و ادبیات عربی، دروس در آموزیدانش بسیج توسط استان محروم

 شد. انجامجهت ارائه نکات مهم دروس  الزم ریزیبرنامه در بازه زمانی ده روز نخبگان، ملی بنیاد برگزیده دانشجویان از نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويژه( ادبيات ادبي، فنون و علوم عربي، دروس)  آموزشي جهادي اردوي
 متوسطه دوم مقطع آموزاندانش
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 سپاه آموزیدانش بسیج سازمان همکاری با و زنجان استان نخبگان بنیاد توسط انسانی علوم دروس در آموزشی جهادی اردوی     

 .شد برگزار استان( عج)انصارالمهدی

 آموزاندانش به الزم رسانی اطالع استان، انصارالمهدی سپاه آموزی دانش بسیج با آمده بعمل های هماهنگی از پس برنامه، این در     

 .آمد بعمل متوسطه دوم مقطع در انسانی علوم دروس در آموزی دانش بسیج توسط استان محروم مناطق

 زمانی بازه در برتر هایاستعداد کدام هر و شد انجام الزم ریزیبرنامه نخبگان، ملی بنیاد برگزیده دانشجویان از نفر دو برای ادامه، در     

 .پرداختند مربوطه دروس کاربردی نکات ارائه به مشخص،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و ريزيبرنامه و انساني علوم دروس حوزه در حتصيلي مشاوره جهادي اردوي
 کنکور در موفقيت
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 بسیج سازمان و نخبگان بنیاد مسئوالن حضور با که برنامه این در     

 ابتدا در شد، برگزار برتر هایاستعداد از جمعی و استان آموزیدانش

 ترویج اهمیت به استان نخبگان بنیاد رئیس رسولی دکتر آقای

 بین در جهادی روحیه ترویج و گذشتگی خود از ایثار روحیه فرهنگ

 راستای در برنامه این افزودند ایشان. پرداختند نخبگانی جامعۀ

 آموزاندانش میان در انگیزه ایجاد و مستعد آموزاندانش از حمایت

 آموزیدانش بسیج سازمان و زنجان استان نخبگان بنیاد میان

 .شودمی برگزار و ریزیبرنامه

 اقدامات آموزیدانش بسیج سازمان رئیس توفیقی آقای ادامه، در     

. نمودند تشریح را اردوهای جهادی عمومی موضوعات در گرفته انجام

 مجازی آموزش حوزه در رو پیش هایچالش ادامه در ایشان

 از استفاده استان، برخوردارکم نواحی در مخصوصا آموزاندانش

 تقویتی، هایکالس راستای در استانی و کشوری نخبگان ظرفیت

 نمودند.  مطرح را علمی هایالمپیاد و کنکور آمادگی

 سخنان ارائه ضمن و کردند پیدا حضور زنجان شهر محروم مناطق مدارس از یکی در برتر هایاستعداد الزم به ذکر است در ادامه     

 کردند. اهدا مستعد هدایایی آموزاندانش از نفز 10 به آموزگاران، و مربیان و والدین حضور در انگیزشی

 

 

 یعموم یجهاد یاردو
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 نمودند مطرح آن تقویت راهکارهای و نخبگی زمینه در  را مطالبی ابتدا در کارگاه، این مدرس نظری، محمد والمسلمین االسالمحجت     

(  سرشت و خو)  سجیه و سرشت معنای به لغت در«  خُلق»  که شده گرفته«  خَلق »و«  خُلق»  ریشه از اخالق واژه اینکه بیان با ایشان 

 خُلق. است...  و دروغگویی مانند ناپسند و زشت سجایای هم و پاکدامنی و راستگویی مانند پسندیده، و نیکو سجایای شامل هم که است

 شکل مورد در«  خَلق. » گویدمی گرفته شکل بصیرت با و اختیاری صورت به که است انسان معنوی ساختار و روحی صفات مخصوص

 رود.می کار به انسان ظاهری ساختار و طبیعی

 را «الصفوۀ» واژۀ توانمی: داد ادامه دانشگاه و حوزه استاد     

 افزود و دانست قرآنی هایآموزه در نخبگی واژه کلید عنوان به

 ،«وراثتی هایویژگی شامل نخبگی بنیادین رکن هفت

 در اهتمام» ،«خودباوری و خودیابی»،«توکل و خداباوری»

 شجاعت»،«خالقیت و مندروش تفکر» ،«بینش و دانش کسب

 دنیای راهبری توانمندی» و «نظرات اجرای و ابراز در

 باشد. می «پیرامونی

 خالف بر: داد ادامه نظری محمد والمسلمین االسالمحجت     

 موهبتی قرآنی، هایآموزه در نخبگی داند،می سلطه و قدرت کسب را نخبگی از هدف که گرایینخبه مکتب و غربی جوامع در رایج نگرش

 هدایت برای خویش الهی استعدادهای به دهیجهت در نخبه فرد توانمندی با تنها و شده تبیین الهی حکمت اساس بر که است الهی

 قرآن منظر از نخبگی اخالق هایسرفصل جزئیات به پایان در ایشان. یابدمی معنا الهی رضایت کسب مسیر در و هاانسان معنوی و مادی

 .پرداختند روایات و کریم

 

 

 

 

 

 

 

 

  روايات و کريم قرآن منظر از خنبگي اخالق
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 و ابدیت خاتمیت، و کریم قرآن عظمت به دانشگاه و حوزه مدرس مهرانفر، علیرضا والمسلمین االسالمحجت کارگاه، این ابتدای در     

 تا شد پیچیده حجاب هزار هفتاد در قران است، شده صادر اهلل نام به نامتناهی حقیقت از قران افزودند و کردند اشاره قرآن شمولی جهان

 نابود را الهی عرش شود نازل حجاب و پرده بی الرحیم الرحمن اهلل بسم پرده پشت اگرحقیقت و شود فراهم آن ظهور ظرفیت ما عالم در

 . کندمی

 و شاعر گوته انگلیسی، ۀ نویسند ویل رود قبیل از مسلمان غیر دانشمندان کالم در قرآن عظمت به ادامه، در دانشگاه و حوزه مدرس     

 . پرداختند مشهور مورخ دورانت ویل و هندوستان بزرگ رهبر گاندی مهاتما رنبورت، فرانسوی، گوینیه دکتر آلمانی، بزرگ ۀ نویسند

 در قطعیت فهم، در قطعیت را کریم قرآن علمی اعجاز مبانی دین، و علم رابطه به اشاره ضمن مهرانفر علیرضا والمسلمین االسالمحجت     

 . دانستند مکرم نبی زمانه در بشر برای بودن کشف غیرقابل و تجربی علم هایویژگی علم،

، پایان، آغاز، ستارگان و زمین آسمان، زیستی، وعلوم گیاهان و انسان خلقت علم، باب در آیات هاینمونه ادامه در کارگاه مدرس      

و به سؤاالت  دادند شرح ریاضیات و فیزیک و شیمی جغرافیایی، هایپدیده طب، آسمان، در حیات ،عمومی جاذبه ،جهان گسترش

 کنندگان پاسخ دادند.شرکت

 

 

 

 

 

 

 قرآن علمي اعجاز
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 آموزش و حتقیقات مرکز چریان،قره آخبوانداری ایستگاه از استان خنبگان بنیاد رئیس حضوری بازدید .9
 ؛ایرانیان دانش رهیافت شرکت و استان طبیعی منابع و کشاورزی

 
 ؛ایرانیان دانش رهیافت شرکت از استان برتر مستعدین جمازی بازدید .2

 

 ؛زجنان استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و حتقیقات مرکز از استان برتر مستعدین جمازی بازدید .9

 ؛زجنان استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان کتاخبانه و اسناد مرکز از استان برتر مستعدینحضوری  بازدید .4

 ؛ایران روی و سرب ملی شرکت از استان برتر مستعدین حضوری بازدید .5

 ؛زجنان سوئیچ پارس شرکت از استان برتر مستعدینحضوری  بازدید .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاحتی و راهیان نور و بازدید از  –اردوهای زیارتی 
 مراکز صنعتی، تولیدی، حتقیقاتی و فرهنگی
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آقای دکتر مرادی رئیس محترم مرکز تحقیقات و آموزش  ،رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان اله رسولی،آقای دکتر سیف با حضور     

 ایستگاه ،چریانایستگاه آبخیزداری و آبخوانداری قرهکشاورزی و منابع طبیعی استان و مهندس خلفی کارشناس آن سازمان بازدیدی از 

بعمل آمد. در این ایستگاه بطور بازدیدی  استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز و افشاری گوسفند تحقیقاتی گله

میلیون مترمکعب آب به داخل آبخوان منطقه، با کمترین  4متوسط ساالنه بیش از 

شود که رونق کشاورزی منطقه را در پی داشته تزریق میگذاری، مقدار رسوب

 است.

در بازدید از ایستگاه گله تحقیقاتی گوسفند افشاری چندقلوزا، آقای دکتر      

نژاد، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه زنجان و از مجریان طرح، ضمن اشاره هرکی

بیان کردند که پس از های حاصل شده در این زمینه، به تاریخچه طرح و موفقیت

های این طرح تحقیقاتی در افزایش مشاهده تأثیرات مثبت استفاده از یافته

ایی با استقبال های ابداعی این طرح به طور فزایندهوری دامداری، روشبهره

های روستائیان و دامداران مواجه شد، به طوری که در حال حاضر پرورش گله

های علمی این طرح در نقاط مختلف گیری از یافتهچندهزارتایی گوسفند با بهره

کشور، با مشارکت و یا مشورت مجریان طرح، در جریان است. آقای دکتر رسولی، 

نژاد و تیم تحقیقاتی این طرح در اجرای موفق ضمن تبریک به آقای دکتر هرکی

بنیان، ضمن اینکه نمودی از های دانشآن، خاطرنشان کردند موفقیت طرح

آورد. رگذاری نخبگان دانشگاهی در جامعه و زندگی روزمره مردم است، زمینه اعتماد هر چه بیشتر جامعه به دانشگاهیان را فراهم میتأثی

 بخش قاطبه جامعه دانشگاهی و نخبگانی کشور برای تداوم این مسیر است.ها، الهامهمچنین اجرای موفق این نوع طرح

ای، گزینش گیاهان جاذب عناصر سنگین در مرکز تحقیقات و آموزش فرنگی گلخانهیاهان دارویی، تولید توتهای گدر ادامه، از طرح     

 کشاورزی و منابع طبیعی استان بازدید بعمل آمد. در این بازدید آقای دکتر مرادی ضمن اشاره به برنامه تولید بذر گیاهان دارویی در این

استان زنجان از پتانسیل باالیی برای تولید گیاهان دارویی برخوردار است. در این بازدید در  ایستگاه تحقیقاتی، خاطرنشان کردند که

های گردشگری کشاورزی و تولید بذر گیاهان های همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و جامعه نخبگانی استان در حوزهخصوص پتانسیل

ایرانیان بازدید بعمل ی مختلف آزمایشگاه تشخیص ژنتیک شرکت رهیافت دانشهادر پایان این روز کاری، از بخش دارویی تبادل نظر شد.

ها از نظر امکان چندقلوزایی آنها است. همین خدمت، مشتریان متعددی از آمد. یکی از خدمات این شرکت، پیش تشخیص ژنتیکی بره 

کارشناسان آزمایشگاه انجام شد در خصوص امکان نژاد و چنین در این بازدید که با حضور آقای دکتر هرکیسراسر کشور دارد. هم

های ویژه در زمینه دستگاهه آور داخل استان، در تأمین نیاز فنی آزمایشگاه بهای فنگیری از توان ساخت و پشتیبانی دیگر شرکتبهره

 اپتیکی بحث و تبادل نظر شد.

 

 مرکز، چریانقره آخبوانداری ایستگاه از استان خنبگان بنیاد رئیس حضوری بازدید
 ایرانیان دانش رهیافت شرکت و استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و حتقیقات
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تحقیقاتی، جمعی از استعدادهای برتر  -برگزاری بازدیدهای علمی  ادامهدر      

صورت مجازی با فعالیت های شرکت رهیافت دانش ایرانیان آشنا ه استان زنجان ب

نژاد مدیر عامل شرکت رهیافت هرکی برنامه، ابتدا دکتر محمد طاهر در این شدند.

های شرکت توضیحاتی را ارائه دانش ایرانیان، در خصوص تاریخچه و دامنه فعالیت

به منظور انتقال  1390دادند. ایشان در ادامه افزودند این شرکت در سال 

راندمان الشه به های تحقیقاتی افزایش چندقلوزایی و افزایش های طرحیافته

آوری دانشگاه زنجان و با حمایت دانشگاه و سازمان های دامداران توسط محققین مجری طرح انتقال ژن چندقلوزایی در مرکز رشد فنگله

های آزمایشگاهی و ایستگاه گله تحقیقاتی شرکت، کنندگان از بخشیس گردید. در ادامه برنامه، شرکتسأجهاد کشاورزی استان زنجان ت

هکتار  650های نوین زیستی دانشگاه زنجان و گله تحقیقاتی در ایستگاهی به مساحت آوریکه مجموعه آزمایشگاهی آن در پژوهشکده فن

در پایان برنامه، پرسش و  باشد آشنا شدند.کیلومتری غرب زنجان )مرکز تحقیقاتی قره چریان جهاد کشاورزی( مستقر می 35واقع در 

 ی برتر و مدیر عامل شرکت برگزار شد. پاسخ میان استعدادها

 

 

که با حضور دکتر رسولی رئیس بنیاد نخبگان استان،  بازدید مجازیدر      

دکتر مرادی رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان و جمعی 

استعدادهای برتر استان بصورت مجازی برگزار شد، در ابتدا استعدادهای برتر 

)زیتون طارم،  های تحقیقاتیواحد های فناور، ایستگاهمرکز رشد و  استان با

خیرآباد، قره چریان، دیم خدابنده، پایگاه تحقیقاتی پسته و گیاهان دارویی 

)آب و خاک، بیوتکنولوژی،  مجتمع آزمایشگاه های شهید جعفری ماهنشان(،

استان آشنا  های تحقیقاتی جهاد کشاورزیبخش گیاه پژشکی و علوم دامی( و

 .شدند

رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی  ، دکتر پرویز مرادی،در ادامه     

استان، اهداف مرکز تحقیقات را تحقیق، آموزش، ترویج و تولید دانستند. 

ها و دستاوردهای مرکز و همکاری دوجانبه با بنیاد ایشان در ادامه به پتانسیل

  پرداخت.نخبگان در راستای استفاده از ظرفیت مستعدین استان 

 انیرانیادانش افتیره شرکت از استان برتر نیمستعد جمازی دیبازد

 و یکشاورز آموزش و قاتیحتق مرکز از استان برتر نیمستعد جمازی دیبازد
 زجنان استان یعیطب منابع
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ریزی برتر با حضور در مرکز اسناد و کتابخانه سازمان مدیریت و برنامهدر راستای برگزاری بازدیدهای تخصصی و فرهنگی، مستعدان     

 های مختلف آن آشنا شدند.تاریخچه، منابع، خدمات و بخش آن واحد بازدید و با استان، از

ریزی استان، ضمن خیر مقدم به نخبگان و در این بازدید سرکار خانم شفیق پور مسئول کتابخانه سازمان مدیریت و برنامه     

ان پرداختند. ایشان در ادامه ضمن دعوت از مستعدین محترم استعدادهای برتر استان، به معرفی موضوعات مرکز اسناد و کتابخانه آن سازم

های آمایش و اسناد های موجود در کتابخانه در حوزهجهت عضویت در کتابخانه مذکور، به ارائه توضیحاتی در خصوص اسناد و کتاب

فرهنگی، ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و های آماری استان، شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سالنامهتوسعه، گزارش

شناسی، اقتصاد، مدیریت، شهرسازی، معماری، نشریات برنامه و بودجه کشور، نشریات و مرکز آمار و مجموع روانشناسی، تاریخ، جامعه

 قوانین و مقررات اشاره کردند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زجنان استان یزیر برنامه و تیریمد سازمان کتاخبانه و اسناد مرکز از استان برتر نیمستعد حضوری دیبازد
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های واقعی صنعت و با حضور آشنایی بیشتر اجتماع نخبگانی با مسائل و محیطدید از شرکت ملی سرب و روی ایران که با هدف بازدر      

در این بازدید مدیران شرکت، ضمن خیرمقدم به دکتر رسولی، رئیس بنیاد نخبگان استان و جمعی از مستعدین برتر استان برگزار شد، 

های مختلف شرکت از قبیل کارخانه سرب)کالدوریفتری(، کارخانه اکسیژن، کارخانه روی) تهیه محلول، کنندگان، به معرفی بخششرکت

 .فیلتراسیون و الکترولیز( بازدید کردند. در طول بازدید نیز پرسش و پاسخ میام مستعدین و مدیران شرکت برگزار شد

به منظور ایجاد کارخانجات تولید شمش  1340تهران، در سال جاده قدیم زنجان 12کیلومتر  شرکت ملی سرب و روی ایران واقع در     

سرب و شمش روی تأسیس شد. این شرکت به عنوان بزرگترین تولیدکننده سرب و روی در منطقه، عالوه بر تأمین نیاز داخلی توانسته 

 توجهی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهد.سهم قابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رانیا یرو و سرب یمل شرکت از استان برتر نیمستعد حضوری دیبازد
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های واقعی صنعت، برنامه بازدید از شرکت پارس سوئیچ سازی برای آشنایی بیشتر اجتماع نخبگانی با مسائل و محیطدر راستای زمینه     

مختلف شرکت سرب و  هایبخشکنندگان از شرکت و حضور رئیس بنیاد نخبگان استان و جمعی از استعدادهای برتر استان برگزار شد با

 روی بازدید کردند و با چگونگی فرآیند تولید کلیدهای برق آشنا شدند.

های مختلف شرکت از قبیل مرکز تحقیقاتی، تولید، بخشکنندگان، به معرفی در این بازدید مدیران شرکت، ضمن خیر مقدم به شرکت     

آزمایشگاه فشار قوی، سکسیونرهای فشار قوی و... بازدید کردند. در طول بازدید نیز پرسش و پاسخ میان مستعدین و مدیران شرکت 

سیس شد. این أن خصوصی تگذاری سهامدارابا همکاری شرکتهای ساتکاب و با سرمایه 1355پارس سوییچ در سال شرکت . برگزار شد

شرکت اولین و بزرگترین سازنده کلیدها و سکسیونرهای فشار قوی و متوسط در ایران است و در زمینه صنعت برق در منطقه خاورمیانه 

 عنوان یک شرکت برتر شناخته شده است.ه ب

 

 

 

 

 زجنان چیسوئ پارس شرکت از استان برتر نیمستعد یحضور دیبازد
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 ؛یتوسل یحممدتق دکرت یآقا برجسته استاد از یالگوساز و لیجتل م،یتکر مراسم یبرگزار .9

 استان؛ یبوم سرآمدان و خنبگان با ارتباط .2

 

 برجسته دیاسات از و یآلرژ ختصص فوق افشاریامحد دکرت خامن یختصص یسخنران رادیا .9
 ؛کشور خنبگان یبرا استان یپزشک علوم دانشگاه

 ؛یاطالعات شبکه در درج جهت استان سرآمدن و خنبگان اطالعات یاحصا .4

 ؛سرآمدان و خنبگان یمعرف در استان نو مردم یروزنامه با یمهکار .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرآمدان و نخبگانحوزه 
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های دانشگاه تحصیالت نفر( در سالن همایش 20مراسم تکریم و تجلیل از استاد برجسته دکتر محمدتقی توسلی، به صورت حضوری )     

 شد.اط مجازی از سراسر دنیا برگزار تکمیلی علوم پایه زنجان و به صورت ارتب

به حاضرین در مراسم و تمامی اله رسولی، رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان، ضمن خیر مقدم در این مراسم، ابتدا دکتر سیف     

کنندگان در ارتباط مجازی و تشکر از تک تک سخنرانان مراسم تکریم، به ارائه سخنانی پیرامون اهداف برنامه تکریم و الگوسازی از شرکت

ادامه دادند بنیاد نخبگان  ایشانهای علمی درخشان آقای دکتر محمدتقی توسلی پرداختند. اساتید برجسته کشور و افتخارات و فعالیت

سازی برای حضور هر سالت قدرشناسی از نخبگان و سرآمدان، الگوسازی آنها، کمک به ماندگاری آثار نخبگان و زمینهاستان در راستای ر

 کند.های تکریم و الگوسازی را اجرا میری و پیشرفت و توسعه کشور برنامهچه بیشتر دیگر نخبگان در اثرگذا

های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه اندازی دورهار آقای دکتر توسلی در راهاثیرگذرئیس بنیاد نخبگان استان در ادامه به نقش ت     

 ی اپتیکیهاتحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان وکمک به اعتالی پژوهش

 اشاره تهران دانشگاه و تکمیلی تحصیالت دانشگاه در اپتیک رشته در

توسلی در تر دک آقایه ارزند ماتخد نمودند. آقای دکتر رسولی در ادامه به

مات ایشان در تربیت شاگردان برجسته، خدمات متعدد فرهنگی و دیگر خد

سازی، چشم پزشکی، صنایع های مرتبط به عینککشور بویژه در حوزه

اپتیک و تولید شیشه اپتیکی و خلق و معرفی آثار شاخص علمی و پژوهشی 

 .در تراز جهانی اشاره کردند

کریمی، رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی در ادامه مراسم دکتر بابک      

بی در کشور و کنندگان در ارتباط مجازی، توسعه فیزیک تجرآمدگویی به حاضرین در مراسم و تمامی شرکتعلوم پایه زنجان، ضمن خوش

دهای دکتر توسلی آموختگانی که خود در قامت کارآفرین و یا عضو هیئت علمی فعال هستند را از مهمترین دستاورهدایت و آموزش دانش

های شخصی نام بردند.در ادامه پس از پخش کلیپ مختصری از فعالیت

ای آقای دکتر توسلی، آقای دکتر یوسف ثبوتی، فیزیکدان و و حرفه

گذار دانشگاه تحصیالت تکمیلی استان به ایراد سخنانی در زمینه بنیان

های حضور در دانشگاه ثیرات دکتر توسلی در دوران أاخالق علمی و ت

 شیراز، تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان و دانشگاه تهران پرداختند. 

آقای دکتر رضا منصوری )معاون اسبق پژوهشی وزارت علوم،  سپس     

 تحقیقات و فناوری و استاد بازنشسته فیزیک دانشگاه صنعتی شریف(، 

  یتوسل یدکرت حممدتق یاز استاد برجسته آقا لیو جتل میمراسم تکر یبرگزار
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ان( و آقای دکتر حمیدرضا مشفق )رئیس پردیس علوم دانشگاه تهران( به صورت آقای دکتر محمدرضا اجتهادی )رئیس انجمن فیزیک ایر

 د. جازی سخنرانی کردنم

در پایان این مراسم، آقای دکتر محمدتقی توسلی ارتباط علم و      

کارگیری آن ها و بهسازی علم در دانشگاهصنعت را منوط به کاربردی

ن مهم را از وظایف در صنعت و زندگی روزمره عنوان کردند و ای

پس از این سخنرانی، از . اصلی دانشگاهیان جوان کشور عنوان کردند

های ها و تالشاین استاد برجسته به سبب بیش از نیم قرن فعالیت

 علمی و کاربردی ایشان، تجلیل به عمل آمد. 

آقای دکتر محمدتقی توسلی از  د.ه ایشان اهدا شهمچنین لوح تقدیرنامه آقای دکتر سعادت فومنی قائم مقام بنیاد ملی نخبگان ب     

 .هستند 2010شاگردان استاد فقید دکتر محمود حسابی، استاد دانشکده فیزیک دانشگاه تهران و برنده جایزه گالیلئو گالیله در سال 
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 خیریه سسهؤم محترم عامل مدیر جمالی، دکتر خانم با زنجان استان نخبگان بنیاد رئیس رسولی، دکتر آقای دیدار برنامه، اولین در     

 فعالیت از گزارشی رسولی الهسیف دکتر آقای حضور از تشکر و آمدگوییخوش ضمن جمالی دکتر خانم ابتدا، در که شد انجام زنجان روزبه

 و نناز از حمایت خیریه سسهؤم: داشتند اظهار و داشته اشاره سسهؤم سیسأت زمان به ایشان. دادند ارائه روزبه خیریه سسهؤم خدمات و

 یگرد با سسهؤم ینا در حمایت هشیو. دکر زغاآ را دخو سمیر فعالیت 1378 لسا در ننجاز بهروز دستاا پذیر سیبآ های$خانواده

 دهستفاا با و بینندمی عملی یهازشموآ ضبالعو یهاکمک یافتدر یجا به مندزنیا ادفرا سسهؤم ینا در. ستا وتمتفا خیریه یهانمازسا

 . کنندمی کسب را انیگرد کمک به زنیا ونبد و مستقل ندگیز ایبر زمال انتو نداموختهآ که هاییرتمها از

 ایشان، همکاران و جمالی دکتر خانم هایتالش از تقدیر ضمن زنجان، استان نخبگان بنیاد رئیس رسولی دکتر آقای نیز ادامه در     

 و هاظرفیت به اشاره ضمن ادامه در استان نخبگان بنیاد رئیس. دانست استان در خیریه سساتمؤ از موفقی نمونه روزبه خیریه سسهؤم

 شهر در قلمی هایباتری بازیافت و تفکیک سازیفرهنگ ترویج پیشنهاد زیست، محیط حوزه در روزبه خیریه سسهؤم جانبی هایفعالیت

 احمدی شهید طرح اساتید از یکی درخواست و توسعه و تحقیق موضوع به توجه با کرد درخواست خیریه موسسه ازآن و داد را زنجان

 مذکور طرح پیشنهاد از استقبال ضمن جمالی دکتر خانم نیز پایان در. نمایند اجرا پایلوت صورته ب زنجان استان در را مذکور طرح روشن

 از دعوت با نیز دیگر زمانی بازه در جلسات شد مقرر نیز پایان در. کرد کیدتأ مذکور طرح اجرای در روزبه خیریه سسهؤم آمادگی بر

 . شود برگزار دیگر هایسازمان

 

 

 

 

 

 

 

  استان یبوم سرآمدانو  ارتباط با خنبگان
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 با استان نخبگان بنیاد رئیس رسولی دکتر آقایدیدار چهره به چهره  برنامه از ارتباط با نخبگان و سرآمدان بومی استان، دومین در     

 ضمن مهرانه سسهؤم محترم عامل مدیر وثوق، اصغر آقای ابتدا در برگزار شد. زنجان مهرانه سسهؤم محترم عامل مدیر وثوق، اصغر آقای

 مهرانه خیریه انجمن هایبرنامه و اهداف زنجان، استان نخبگان بنیاد رئیس رسولی، الهسیف دکتر آقای حضور از تشکر و آمدگویی خوش

 طی را مهرانه شده انجام اقدامات و هافعالیت اهم و گذشته سال 15 طول در مهرانه هایفعالیت از ایخالصه ایشان. کردند تشریح را

 ایشان. برشمرد مهرانه رادیوتراپی مرکز و سرطان تخصصی کلینیک احداث را، این انجمن مهم کارهای از یکی وی. دادند ارائه گزارشی

 رسولی دکتر آقای ادامه در. باشد مندبهره مطلوب نحو به استان نخبگان کمک از مهم این به رسیدن راه در است امیدوار مهرانه: افزود

 کشور سطح در موفق خیریه انجمن یک عنوان به را مهرانه هایفعالیت و وثوق مهندس آقای هایتالش استان، نخبگان بنیاد رئیس

 و هاظرفیت از و دهدمی قرار استان نخبگان بنیاد برنامه اولویت در را مهرانه با نزدیک همکاری نخبگان بنیاد: کردند اعالم و ستودند

 .کرد خواهد استفاده خیریه سسهؤم آن تجارب

  

  استان یبوم سرآمدانو  ارتباط با خنبگان
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 مرادخانی داود دکتر آقای با استان نخبگان بنیاد رئیس رسولی، دکتر آقای استان، بومی سرآمدان با ارتباط ایجاد از برنامه سومین در     

 .کردند دیدار استان فناوری و علم پارک محل در استان فناوری و علم پارک رئیس

 از استان فناوری و علم پارک هایفعالیت و اهداف به رسولی، الهسیف دکتر آقای حضور مقدم خیر ضمن مرادخانی دکتر آقای ابتدا، در     

 و کرد اشاره زنجان استان فناوری و علم پارک در بنیاندانش شرکت 48 فعالیت به اشاره با مرادخانی دکتر آقای. کرد اشاره تاسیس زمان

 اکوسیستم تا کنیممی کمک محصول، تولید و سازیتیم لحاظ از را شوندمی پارک این وارد که هاییایده استان، فناوری و علم پارک: گفت

 تکامل مراحل خانیمراد دکتر. شوند بنیاندانش شرکت به تبدیل باشند، رسیده محصول به که فناوری واحدهای و شود کامل هاآن

 رشد و رشدپیش ،(کارمشترک مرکز)نوآوری مراکز کارآفرینی، هایدوره پردازی،ایده شامل را فناوری و علم پارک در فناور واحدهای

 پارک رئیس. شودمی بنیاندانش به تبدیل رسید، محصول سازیتجاری به و کرد طی را مراحل این تمام فناور، واحد یک وقتی و دانست

 کافی شوند موفق هم هاایده درصد 5 اگر حتی و بوده هاایده موفقیت فناوری، و علم پارک در هدف: کرد تاکید زنجان استان فناوری و علم

 سازیتجاری در استان پارک آمادگی به توجه با ادامه در مرادخانی دکتر آقای. رسندمی سازیتجاری مرحله به محصول تولید با زیرا است

 .شد خصوص این در سازمان دو بیشتر همکاری خواستار نخبگان، هایایده

 هایزمینه به استان نخبگان بنیاد هایفعالیت به اشاره ضمن نیز استان نخبگان بنیاد رئیس رسولی دکتر آقای نیز دیدار پایان در     

 . کردند اشاره استان فناوری و علم پارک با بنیاد همکاری

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  استان یبوم سرآمدانو  ارتباط با خنبگان
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 آلرژی تخصص فوقافشار برنامه سخنرانی تخصصی خانم دکتر عاکفه احمدی استان، برتر استعدادهای به موفق افراد معرفی راستای در     

 ضمن استان نخبگان بنیاد رئیس رسولی دکتر آقای ،این برنامه ابتدای دربرگزار گردید. استان  پزشکی علوم دانشگاه برجسته اساتید از و

 از الگوسازی و تکریم برنامه به اشاره ضمن مراسم، در کنندگانشرکت و افشار احمدی عاکفه دکتر خانم سرکار حضور خیرمقدم عرض

 همچنین و پزشکی علوم در پژوهشی و آموزشی حوزه دو هر در برجسته فردی را ایشان ،1398 سال در افشار احمدی عاکفه دکتر خانم

 .نمودند توصیف دلسوز و روز به حاذق، بسیار پزشکی طبابت، امر در

 فوق افشار احمدی عاکفه دکتر خانم سرکار برنامه، ادامه در     

 زنجان، پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت عضو و آلرژی تخصص

 گرفتگی بینی، آبریزش عطسه، عالیم با بینی آلرژی اینکه بیان با

 مشخص هاآلرژن با تماس دنبال به کام گلو، بینی، خارش و بینی

 خارش قرمزی، ریزش، اشک موارد اکثر در داد ادامه شود، می

 در فوق عالیم از بسیاری و است بینی ناراحتی با همراه هاچشم

 تظاهرات از قبلی تاریخچه و خارش ولی شود می مشاهده نیز کرونا

 بسیار عالیم ایجاد در زاحساسیت عوامل با تماس یا و فصلی

 .است کنندهکمک

  .آمد بعمل تقدیر افشار احمدی عاکفه دکتر خانم سرکار خدمات از ایهدیه تقدیم با برنامه پایان در است ذکر به الزم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از و آلرژی ختصص فوق افشار امحدی دکرت خامن ختصصی سخنرانی ایراد
 کشور خنبگان برای استان پزشکی علوم دانشگاه برجسته اساتید
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 نخبگان:های اثرگذاری استخراج شده از اسناد باالدستی، به منظور شناسایی مولفه

 

 ؛هاسازی ایده. مشارکت موثر در حل مسائل اساسی کشور در سطوح پژوهش، اختراع و اجراییأ

  ها؛ریزی در این دستگاهسازی و برنامهنگاری، تصمیمایی و حضور فعال در فرآیند آیندههای اجرشناسی دستگاهب. مشارکت موثر در امور مساله

 ؛های علمی، فرهنگی، ادبی، هنری و مدیریتیردازی در حوزهپهای نظریهج. نوآوری نظری و احیای کرسی

 ؛سازی و فراگیر کردن مطالبات ملید. گفتمان

 ؛ایرانی -سازی و باز تعریف هویت اسالمیه. فرهنگ

 ؛سازی و اصالح سبک زندگیو. نظام

 ؛هنری، فرهنگی، قرآنی و علمیهای ادبی، ز. تولید آثار ممتازِ در مرز دانش یا ترویجی در زمینه

  ؛وری و مدیریت منابعح. افزایش بهره

 ؛المللیهای بینط. ارتقای اعتماد به نفس ملی از طریق کسب عناوین در رقابت

 پروری؛تعلیم و تربیت و اهتمام به شاگردهای ی. نوآوری در شیوه

 غفناوری یا محصول ک. تولید ثروت ملی از طریق نوآوری در بازار، فرآیند تولید،

 ؛ل. کمک به انتقال تحقیقات جهانی، دانش و فناوری از خارج به داخل کشور

 ، دفاع مقدس و ...(؛های مدنی، امور خیریه، عرصه جنگ نرمهای فرهنگی و اجتماعی )فعالیتم. اثرگذاری در عرصه

  ؛ای و جهانین. گسترش نفوذ معنوی ایران در ابعاد منطقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعاتی شبکه در درج جهت استان سرآمدن و خنبگان  اطالعات احصای
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 بنیاد ملی، و بومی سرآمدان و نخبگان معرفی منظور به ،1600 سال در استانی مصوب فرهنگی و ترویجی هایبرنامه اجرای راستای در     

 و مشاهیر نخبگان، سرآمدان، ایحرفه و شخصی زندگی از برشی درج به نسبت نو مردم روزنامه همکاری با زنجان استان نخبگان

 .نمود اقدام هفتگی صورت به کشور و استان دانشمندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرآمدان و خنبگان یمعرف در استان نو مردم یروزنامه با یمهکار
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