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تحصیلی
3نظارت رب اجرای آنیی انهم اهی ملی/  آنیی انهم ابیتشپنی از فعالیت اهی علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد 

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 تحــت 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 پژوهش یاری                                                                     -    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
-   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 97: دانشــجویان مســتعد تحصیلــی کشــور در ســال 98-97/ مهــر و آب

-   اعطای تسهیات دانشجویی به مشموالن سال 97-98:

اعتبارات پرداخت شده 
-   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.

سال تحصیلیعنوان تسهیالت
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

میزان حمایت تعداد مشموالن
میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(

میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(
)ریال(

145/000/00000 نفر9700-96آموزش یاری

ــام آییــن نامــه پشــتیبانی از فعالیــت هــای علمــی و فرهنگــی دانشــجویان مســتعد تحصیلــی در ســال  درج پوســتر فراخــوان ثبــت ن
ــگان اســتان/ تیرمــاه 97. ــاد نخب ــگاه بنی 97-98 در وب

ارسال پوستر فراخوان ثبت نام به دانشگاه های استان و درخواست اطالع رسانی/ تیرماه 97.

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

دانشــجویان  فرهنگــی  و  علمــی  هــای  فعالیــت  از  پشــتیبانی  نامــه  آییــن  تبییــن  و  »معرفــی  آموزشــی  کارگاه  برگــزاری 
.1397/04/24 یکشــنبه  روز  زنجــان/  دانشــگاه  محــل  در  اســتان  دانشــجویان  بــرای  کشــور«  تحصیلــی  مســتعد 

بررسی و راستی آزمایی 90 پرونده فعالیت های دانشجویی در دوره اول.

بررسی و راستی آزمایی 26 پرونده فعالیت های دانشجویی در دوره دوم.

بررسی و راستی آزمایی 120 پرونده درخواست تسهیالت دانشجویی از دانشگاه های استان تهران.

انتخاب نهایی 19 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.

تحصیلی
نظارت رب اجرای آنیی انهم اهی ملی/  آنیی انهم ابیتشپنی از فعالیت اهی علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد 
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-   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 می شــود.

سال تحصیلیعنوان تسهیالت
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

میزان حمایت تعداد مشموالن
میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(

میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(
)ریال(

161/215/000/000 نفر145/000/000 نفر9700-96پژوهش یاری

-   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(

742/700/000 نفر15/000/000 نفر9700-96توانمندی آموزشی

-   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(

630/000/000 نفر15/000/000 نفر9700-96ارتباطات 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 رشــته هایــی اســت کــه پایــان نامــه دارن

سال تحصیلیعنوان تسهیالت
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

میزان حمایت تعداد مشموالن
میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(

میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(
)ریال(

10165/000/000 نفر690/000/000 نفر9700-96حمایت از پایان نامه

تحصیلی
نظارت رب اجرای آنیی انهم اهی ملی/  آنیی انهم ابیتشپنی از فعالیت اهی علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد 
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-   هدیــه ازدواج: ایــن اعتبــار بــا هدف ترغیب ســنت حســنه تشــکیل خانــواده اعطا می شــود و منوط به ازدواج در ســال مشــمولیت دانشجوســت.

سال تحصیلیعنوان تسهیالت
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

میزان حمایت تعداد مشموالن
میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(

میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(
)ریال(

360/000/000 نفر970000-96هدیه ازدواج دانشجویی

-   ودیعــه اجــاره مســکن:  ایــن اعتبــار 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(

450/000/000 3 نفر970000-96ودیعه مسکن
)وام(

-   اعتبــار شــرکت در مجامــع علمــی داخلــی: ایــن اعتبــار بــه منظــور شــرکت دانشــجو در کنفرانــس 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 
515/000/000 نفر970000-96مجامع 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 

هــا و دوره هــای علمــی خــارج از کشــور بــا دعوتنامــه مجمــع و تأییــد اســتاد راهنمــا نیــز صــادر 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 شرکت در 
375/000/000 نفر960000-97مجامع علمی خارجی

تحصیلی
نظارت رب اجرای آنیی انهم اهی ملی/  آنیی انهم ابیتشپنی از فعالیت اهی علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد 



گان ربرت دااگشنهی 7نظارت رب اجرای آنیی انهم اهی ملی/  آنیی انهم شناسایی و ابیتشپنی از دانش آموخت

-   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.

-   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 نــرخ رســمی بانــک مرکــزی محاســبه و پرداخــت می شــود.

سالعنوان تسهیالت
مقطع دکتریمقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی

میزان حمایت تعداد مشموالن
میزان حمایت تعداد مشموالن)ریال(

میزان حمایتتعداد مشموالن)ریال(

اعتبار فرصت 
3 نفر970000مطالعاتی خارجی

9 هزار دالر+ معادل 
9 هزار دالر

)جمعًا 18 هزار دالر(

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

آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی

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

ب. ایجاد تمهیدات الزم برای »تسهیل رشد و هدایت آنها در حوزه تخصصی«.
ج. »به کارگیری 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
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تسهیالت اعطایی به مشموالن

الف. تسهیات هدایت و تواناسازی شامل:

ب. تسهیات اشتغال و اثرگذاری شامل:

اجرای آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر از ابتدای سال 97

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

2240/000/0000480/000/000 نفراعتبار پسا دکتری )شهید چمران(

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 سعید کاظمی آشتیانی(.

جــذب در دســتگاه هــای اجرایــی )آییــن نامــه جــذب و نگهــداری نیــروی انســانی نخبــه و اســتعداد برتــر در دســتگاه هــای اجرایــی(.

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(.

گان ربرت دااگشنهی نظارت رب اجرای آنیی انهم اهی ملی/  آنیی انهم شناسایی و ابیتشپنی از دانش آموخت
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-   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.

 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(سالتعداد مشموالنسالعنوان تسهیالت

3139740/000/000120/000/000 نفر1397وام مسکن )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:

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

فعاًل پرداخت نشده50 درصد قرارداد فی مابین فرد و شرکت در هر ماه1 نفرتهرانی مقدم

طــی خدمــت نظــام وظیفــه، شــامل دوره آمــوزش نظامــی و اجــرای طرحــی 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.

گان ربرت دااگشنهی نظارت رب اجرای آنیی انهم اهی ملی/  آنیی انهم شناسایی و ابیتشپنی از دانش آموخت
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-   جــذب در مؤسســه هــای علمــی: ایــن تســهیالت بــا هــدف کمــک بــه جــذب دانــش آموختــه برتــر دوره دکتــری تخصصــی بــه 
عنــوان »عضــو هیئــت علمــی« در مؤسســه های علمــی کشــور و بــه پــاس خدمــات علمی»مرحــوم ســعید کاظمــی آشــتیانی« اعطــا مــی شــود.

 مشموالن این جایزه از مزایای زیر بهره مند می شوند:

         

مبلغ اعطایی به هر نفر )ریال(تعداد مشموالنعنوان تسهیالت

-3 نفرمعرفی نامه جذب

2600/000/000 نفراعطای اعتبار

-   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

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

تعداد مشموالنعنوان تسهیالت

1 نفرمعرفی نامه جذب

حمایت از برگزیدگان رویدادهای معتبر بین المللی و ملی

میزان حمایت )ریال(تعداد برگزیدگان )نفر(نام رویداد

150/000/000 )3 سکه تمام بهار آزادی(1جشنواره بین المللی خوارزمی

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(.

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.
ــرای تجهیــز گــروه آموزشــی/   ــه منظورتمهیــد شــرایط ب ــه گــروه متبــوع در مؤسســه علمــی: ایــن راتبــه ب اعطــای راتبــه تجهیــزات ب
ــاد تعییــن مــی گــردد. ــه طــور ســاالنه از ســوی رئیــس بنی ــه ب ــغ راتب ــه گــروه اعطــا مــی شــود. مبل ــوع فــرد مســئول، ب پژوهــش متب

اعطای وام ایجاد شرکت دانش بنیان در حوزه فعالیت های تخصصی.

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.

گان ربرت دااگشنهی نظارت رب اجرای آنیی انهم اهی ملی/  آنیی انهم شناسایی و ابیتشپنی از دانش آموخت
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شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده
هدف

شناســایی و پشــتیبانی از اختــراع هــای برگزیــده بــا هــدف، توانمندســازی آنهــا بــه منظــور رســیدن بــه محصولــی دانــش 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
-   اعالم اســامی برگزیدگان جشــنواره رویش و اعطای جوایز نقدی و گواهی ســطح 3 برگزیدگان جشــنواره های منطقه ای رویش در ســال 1397.

مبلغ اعطایی )ریال(عنوان طرحنام نمایشگاه و سال برگزارینام و نام خانوادگی

حنیف کازرونی
نتایج تکمیلی نمایشگاه اختراعات و 

ابتکارات رویش منطقه ای سبالن )1397(
ساخت داروی حاوی ایزوتوپ پایدار بور 10 جهت درمان 

8/000/000هدفمند تومورهای سرطانی از طریق گیراندازی نوترون با بور

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

مقطع زمانیعنوان طرحنام و نام خانوادگیردیف

اصالح شیمیایی سطح الیاف کربن به منظور بهبود عملکردنجمه ورناصری1

1397

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 امور 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.

نظارت رب اجرای آنیی انهم اهی ملی/  شناسایی و ابیتشپنی از اختراع اهی ربگزیده 



شرکت در 
نمایشگاه ها



13 شرکت رد نمااگشیه اه

نمایشگاه دستاوردهای  فناوری،  و  پژوهش  استانی  با هفته       همزمان 
پژوهش، فناوری و فن بازار استان با حضور دانشگاه های استان، دستگاه 
های اجرایی، پارک  های علم و فناوری استان، مراکز رشد، شرکت های 
فناور و دانش بنیان استان، به مدت سه روز از تاریخ 21 الی 23 آذرماه در 

محل کارخانه کبریت سابق برگزار شد.
های  پتانسیل  و  ظرفیتها  معرفی  منظور  به  که  نمایشگاه  این  در       
و  اجرایی  دستگاههای  عملکرد  پژوهشی،  علمی-  مراکز  و  ها  دانشگاه 
برگزار شد،  فناوری و پژوهشی  استان در حوزه  بنیان  شرکت های دانش 
و  تسهیالت  عملکرد،  و  ها  فعالیت  معرفی  به  نیز  استان  نخبگان  بنیاد 
حمایت های خود به مشمولین حوزه های مختلف و شرایط احراز هر یک 
پرداخته و کارشناسان بنیاد نیز به سواالت مراجعین و بازدیدکنندگان پاسخ دادند.

     الزم به ذکر است، 2 مخترع مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان نیز در غرفه بنیاد 
نخبگان استان اختراعات و نوآوری های خود را در معرض دید عموم قراردادند.

حضور فعال بنیاد نخبگان استان زنجان در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، 

فناوری و فن بازار استان

حضور بنیاد نخبگان استان زنجان در نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله دستگاه ها و 

نهادهای نظام مقدس جمهوری اسالمی



برگزاری کارگاه 

آموزشی سیاست ها 

و مقررات بنیاد



15   ربگزاری کارگاه آموزشی سیاست اه و مقررات بنیاد

کارگاه آموزشی "آشنایی با شیوه نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی 
دانشجویان مستعد تحصیلی کشور"

   در راستای معرفی حمایت ها و تسهیالت بنیاد ملی نخبگان به استعدادهای 
برتر استان،کارگاه آموزشی "آشنایی با شیوه نامه پشتیبانی از فعالیت های 
روز   10 ساعت  کشور"  تحصیلی  مستعد  دانشجویان  فرهنگی  و  علمی 

یکشنبه مورخ 97/04/24، در سالن سهروردی دانشگاه زنجان برگزار شد.
استان، ضمن  بنیاد نخبگان  رئیس  ربیعی  این کارگاه، دکتر  ابتدای  در     
از برگزاری این کارگاه  معرفی سامانه سینا )جایگزین سامانه ثریا(، هدف 
را تبیین شیوه نامه "پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان 

مستعد تحصیلی کشور" به منظور حمایت از دانشجویان عنوان نمود.
   وی سپس مفاهیم نخبه، استعداد برتر، اجتماع و نظام نخبگانی را بیان 
نموده  و ضمن اشاره به فرآیند کلی حمایت های بنیاد ملی نخبگان از دوره 
کارشناسی تا مقطع دکتری، هدف بنیاد ملی نخبگان را شناسایی، هدایت 
و تواناسازی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی به منظور اثرگذاری 
حمایت  بر  عالوه  افزود:  ادامه  در  وی  نمود.  عنوان  اجتماع  در  افراد  این 
های صورت گرفته از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی، بنیاد ملی 
نخبگان با اجرای طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانش آموزی 
)شهاب(، که با همکاری وزارت آموزش و پرورش در سطح کشور اجرا می 

شود، مستعدان برتر دانش آموزی را نیز شناسایی می کند.
   ایشان همچنین، تربیت اخالقی و اسالمی مستعدان برتر را یکی دیگر 
برنامه های  بنیاد ملی نخبگان عنوان نمود که در قالب اجرای  از اهداف 
با  تخصصی  های  نشست  فرهنگی،  علمی-  بازدیدهای  شامل  فرهنگی 
اجتماعات نخبگانی، اردوهای جهادی، برنامه های تربیتی و آموزشی و ... 

در سطح کشور اجرا می گردد.
   رئیس بنیاد نخبگان استان، یکی از مهمترین کارکردهای سیاست بنیاد 
ملی نخبگان در اجرای شیوه نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی 
دانشجویان مستعد تحصیلی کشور را ایجاد رقابت سالم بین دانشجویان در 
کلیه رشته های تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد )و دوره 
دکتری حرفه ای پزشکی( و دکتری تخصصی در دانشگاه های کشور دانست.

   وی همچنین عنوان نمود که برگزیدگان المپیادهاي علمي دانش آموزي،  
برگزیدگان آزمون سراسري ورود به دانشگاه ها )از مقطع تحصیلی متوسطه( 
برگزیدگان  همچنین  و  کارشناسی،  مقطع  تحصیلی  سال  اولین  در  صرفا 
جایزة شهید احدي بنیاد )ادامة تحصیل در مقطع دکتري تخصصي( صرفًا 
اساس   بر  و  سوابق  بررسی  بدون  دکتری  مقطع  تحصیلی  سال  اولین  در 
مستعد  دانشجویان  فرهنگی  و  علمی  فعالیت های  از  پشتیبانی  نامه  شیوه 

تحصیلی کشور مشمول این جوایز می گردند.
   دکتر ربیعی با اشاره به سنوات تحصیلی مجاز برای بهره مندی از جوایز 
تحصیلی، معیارهاي شناسایي دانشجویان برتر بر اساس جدول فعالیت های 
نخبگانی و نیز اعتبارات تخصیص یافته به هر یک از جوایز را به تفکیک 

مقطع تحصیلی، تشریح نمود.
   سپس آقای مرادی کارشناس هماهنگی، نظارت و اجتماعات نخبگانی 
ها  درخواست  ارسال  و  نام  ثبت  نحوه  و  سینا  سامانه  با  کار  در خصوص 

توضیحاتی را ارائه نمود.
   در پایان نیز، جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید.
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دوره آموزشی "آشنایي با مقررات بنیاد مّلي نخبگان در خصوص شناسایي و پشتیباني از 

اختراع هاي برگزیده"  و " آشنایی با نحوه تشکیل شرکت های تعاونی فناور و مزایای آن"

در  منش،  پاک  آقای  دوم  بخش  در  اول،  بخش  مباحث  اتمام  از  پس     
خصوص نحوه ایجاد شرکت های تعاونی فناور و شرایط ویژه این شرکت 
اداره،  آن  با  مخترعین  ارتباط  نحوه  همچنین  و  تسهیالت  اخذ  جهت  ها 

توضیحاتی ارائه نمود.
   در پایان نیز، جلسه پرسش و پاسخ بین مدرسان کارگاه و شرکت کنندگان 

برگزار شد.

   دوره آموزشی "آشنایي با مقررات بنیاد ملّي نخبگان در خصوص شناسایي 
و پشتیباني از اختراع هاي برگزیده" و "آشنایی با نحوه تشکیل شرکت های 
تعاونی فناور و مزایای آن" توسط بنیاد نخبگان استان و با همکاری پارک علم 
و فناوری و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، از ساعت 9 الی 12:30 روز 
دوشنبه مورخ 12/09/97، در محل پارک علم و فناوری استان برگزار شد.

     در این دوره آموزشی که با حضور دکتر ربیعی رئیس بنیاد نخبگان استان، 
مهندس قنبری معاون مدیر کل دفتر مدیریت و نظارت بر فرآیندهای بنیاد 
ملی نخبگان، آقای پاک منش مدیر تعاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بنیان  از مخترعین سطح 3 و صاحبان شرکت های دانش  استان، جمعی 
استان برگزار شد، ابتدا دکتر ربیعی رئیس بنیاد نخبگان استان، با اشاره به 
دوبخشی بودن دوره آموزشی، آشنایی بیشتر مخترعین به ویژه مخترعین 
تشکیل  و  اختراعات  سازی  تجاری  نحوه  با  نخبگان  ملی  بنیاد   3 سطح 
شرکت دانش بنیان و نیز نحوه ایجاد شرکت های تعاونی فناور را از جمله 
اهداف برگزاری این دوره برشمرد و ابراز امیدواری نمود نکات ارائه شده 

بتواند در راستای پیشبرد اهداف مخترعین مفید و مثمر ثمر واقع گردد.
   در ادامه، ابتدا مهندس قنبری مدرس بخش اول دوره آموزشی، مهمترین 
وظیفه بنیاد ملی نخبگان را شناسایی استعدادهای برتر اعم از دانشجویان، 
دانش آموختگان، اعضای هیئت علمی، مخترعین و ... در هر زمینه و ایجاد 
بستر رشد و شکوفایی آنها بیان کرد و افزود: تکالیف و وظایف محوله به 
بنیاد ملی نخبگان در راستای اجرایی سازی اقدام های سند راهبردی کشور 
در امور نخبگان می باشد. وی ضمن اشاره به تصویب اولین شیوه نامه در 
خصوص حمایت از اختراعات برگزیده در سال 1387 و بازنگری آن در سال 

های 1393 و 1396، افزود: با توجه به رویکرد سازمان 
مالکیت های صنعتی و اداره ثبت اختراعات ایران و فردی بودن اختراعات، 
می  مدار  بازار  به محصولی  اختراعات  تبدیل  نامه  شیوه  این  اصلی  هدف 
باشد. وی در توضیح بیشتر این موضوع به سیاستگذاری بنیاد بوسیله آیین 
نموده  اشاره  زمینه  این  در  اختراعات  از  پشتیبانی  و  شناسایی  های  نامه 
ایجاد  جهت  بنیاد  حمایتی  قوانین  بواسطه  اختراع  صاحبان  دادن  سوق  و 
ماهیت حقوقی و در نهایت ایجاد شرکت های دانش بنیان از همان اختراع 
و تولید و عرضه محصول فن آورانه در چارچوب شرکت دانش بنیان اشاره 
نمودند. مهندس قنبری در ادامه روند شناسایی اختراع های نوپدید )سطح 
3(، نوُرست )سطح 2( و نوشکفت )سطح 1( و تسهیالت اعطایی به هر یک 

را تشریح نمود.
   معاون مدیر کل دفتر مدیریت و نظارت بر فرآیندهای بنیاد ملی نخبگان، 
پردیس   فناوري  پارک  طریق  از  اختراعات  توانمندسازي  فرایند  به  سپس 
فرآیند  این  افزود: در  و  نموده  اشاره  بنیاد ملی نخبگان  به عنوان کارگزار 
پارک  به  نوپدید(  )اختراعات  شده  شناسایی  های  طرح  معرفی  از  پس 
فناوری پردیس، جلسه بررسی طرح و تدوین نسخه های توانمندسازی و 
تجاری سازی با حضور مخترع برگزار شده و در نهایت این نسخه ها طی 
چهار رویداد به فاصله 3 یا 4 ماهه تحت عنوان رویدادهای توانمندسازي 
راهبردی نوآوران جوان )ترنج( راهبری می شوند. قنبری همچنین خدمات 
از اختراع های نوپدید، نوُرست و نوشکفت در این  ارائه شده به هر کدام 

رویدادها را نیز به تفضیل بیان نمود.

   ربگزاری کارگاه آموزشی سیاست اه و مقررات بنیاد



رویدادهای 

کارآفرینی



داهی کارآفرینی 18  رویدا

تا   25 روزهای  طی  مجازی  فضای  حوزه  در  استارتاپی  رویداد  اولین     
و  برتر  های  استعداد  و  مخترعین  از  جمعی  حضور  با  جاری،  مهرماه   27
و  تجربه  انتقال  ایده های خالق،  با هدف شناسایی  و  استان  دانشجویان 

شبکه سازی در محل جهاد دانشگاهی زنجان برگزار شد.
   این رویداد، در محورهای تولید محتوا، ساخت اپلیکیشن های خبررسان، 
شبکه های  و  مجازی  کانال های  و  صفحات  رسانه ای،  وب سایت های 
با  و  استان  جوانان  و  ورزش  اداره کل  و  جهاددانشگاهی  توسط  اجتماعی، 
همکاری بنیاد نخبگان استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، 
تحصیالت  فناوری  و  علم  پارک  و  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت 

تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار شد.
با  ارائه سخنرانی  به  از مربیان  این رویداد، تعدادی  برگزاری     در خالل 
محوریت ایده پردازی در حوزه فضای مجازی پرداختند و در پایان نیز از 
میان 56 ایده سه ایده برتر مورد تقدیر قرار گرفت و مقرر شد از تسهیالت 

استقرار در مرکز رشد جهاد دانشگاهی نیز بهره مند شوند.

همکاری در برگزاری اولین رویداد استارتاپی در حوزه فضای مجازی

همکاری در برگزاری اولین رویداد استارتاپی کاراصنعت

اولین  کوچک،  صنایع  حوزه  در  خالق  های  ایده  شناسایی  منظور  به     
رویداد استارتاپی کاراصنعت، در حوزه صنایع کوچک، در محورهای صنعت 
و فناوری های نوین، صنعت و شرکت دانش بنیان، بومی سازی در صنعت، 
نوینر، صنعت و کارآفرینی، صنعت و محیط زیست و صنایع مولد  صنایع 
روزهای 23 الی 25 آبان ماهدر محل دانشگاه علمی کاربردی استان برگزار 

شد.
   در این رویداد که توسط شرکت شهرک های صنعتی استان و شتابدهنده 
رفاه   و  کار  تعاون،  اداره کل  استان،  نخبگان  بنیاد  همکاری  با  و  فرتاک 
اجتماعی استان، سازمان صنعت معدن و تجارت و سایر دستگاه ها و  با 
حضور جمعی از مخترعین و دانشجویان استان، برگزار شد، از میان 36 ایده 

سه ایده برتر مورد تقدیر قرار گرفت.



نظارت بر اجرای 

برنامه شهاب در 

استان زنجان



بازدید رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان از روند اجرای برنامه ملی شهاب در مدارس 

شهرستان های خرمدره و خدابنده

طبق برنامه ریزی بعمل آمده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان، دکتر ربیعی رئیس بنیاد نخبگان استان و آقای رحمتی مدیر استعداد های درخشان 
استان، آقای ترابی کارشناس اداره سمپاد و آقای شریفی کارشناس بنیاد نخبگان استان، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 25 و 26 اردیبهشت ماه از 
روند اجرای طرح شهاب در مدارس شهرستان خرم دره و خدابنده بازدید بعمل آوردند. در ادامه بازدید نیز، در نشستی با مدیران، مشاوران و آموزگاران مدارس 

شهرستان های خرمدره و خدابنده، نکات و موارد الزم در خصوص اجرای این طرح در استان، مطرح گردید.

جدول ی1. آمار مدارس تحت پوشش برنامه در استان زنجان در سال تحصیلی 97-96 

ناحیۀ آموزش و پرورش
دانش آموزان تحت پوشش

تعداد )نفر(پایۀ تحصیلی 
3556چهارم، پنجم، ششم و هفتم خرمدره

11885چهارم، پنجم و ششم ابتداییناحیۀ 2 زنجان

14865چهارم و پنجم ابتداییابهر، ایجرود، خدابنده و ناحیۀ 1 زنجان

3473چهارم ابتداییافشار، انگوران، بزینه رود، زنجانرود، سجاسرود، سلطانیه، طارم و ماه نشان

تعداد کل دانش آموزان تحت پوشش برنامه در استان:   33779 نفر

اقدامات انجام شده در خصوص برنامه ملی شهاب
-    حضور در جلسات ستاد استانی طرح شهاب

-   تعامل با آموزگاران و عوامل اجرایی در سطح استان و نظارت جهت انجام اقدامات ذیل:
        آمار شرکت کنندگان در دوره آموزشی

        ارزیابی کیفیت آموزش مدرسان
        ارزیابی محتوای آموزشی و نظرسنجی از شرکت کنندگان در دوره های آموزشی استان

        نظارت بر کیفیت محل برگزاری دوره و برخورداری از امکانات آموزشی و رفاهی
        ارزشیابی همخوانی سرفصل های برنامه زمانبندی شده دوره آموزشی

        بررسی میزان ساعت های برنامه آموزشی ویژه آموزگاران
        بررسی میزان ساعت های برنامه آموزشی ویژه عوامل اجرایی

        دریافت پیشنهادات و دیدگاه ها برای بهبود دوره های آتی

20 نظارت رب اجرای ربانهم شهاب رد استان زنجان
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جدول2. تاریخ و مکان برگزاری دوره های آموزشی حضوری ویژۀ آموزگاران و عوامل اجرایی

نام منطقۀ ردیف
آموزشی

عوامل اجرایی )مدیران و معاونان مدارس(آموزگاران

تاریخ )روز و ماه( برگزاری 
دورۀ آموزشی

مکان برگزاری دورۀ 
آموزشی

تاریخ )روز و ماه( 
برگزاری دورۀ 

آموزشی

مکان برگزاری دورۀ 
آموزشی

دبیرستان نمونه دولتی 1397/12/02ناحیه 1 1
دبیرستان نمونه دولتی شهدا1397/12/02شهدا

افشار2

21 و 1397/07/20 - 
آموزشگاه شهید رجایی 28 و 1397/07/27 

آموزشگاه شهید رجایی 21 و 1397/07/20 گرماب 
گرماب 

سالن جلسات اداره1397/12/16 پژوهشگاه مالصدرا 1397/12/02زنجانرود3

دبستان امیر اعلم 1397/12/18ناحیه 42
دبستان امیر اعلم غضنفریان 1397/12/18غضنفریان 

کانون شهید رجائی 1397/12/07ماهنشان5
سالن کنفرانس اداره آموزش 1397/10/20شهرستان ماهنشان

و پرورش ماهنشان

1397/11/07 - بزینه رود6
1397/12/14

سالن اجتماعات آموزشگاه 
سالن اجتماعات آموزشگاه 1397/12/14شهید بهشتی 

شهید بهشتی 

26 و 1397/11/25 - انگوران7
آموزشگاه رودکی3 و 1397/12/2  

 1397/11/25
 1397/11/26 -
 - 1397/12/2 -

1397/12/03

آموزشگاه رودکی

سالن اجتماعات اداره1397/12/02سالن اجتماعات اداره 1397/12/02طارم8

سالن اجتماعات اداره1397/12/18سالن اجتماعات اداره 1397/12/18خدابنده9

سالن اجتماعات اداره1397/12/07سالن اجتماعات اداره 1397/12/07ابهر10

سالن اجتماعات اداره1397/12/02سالن اجتماعات اداره 1397/12/02خرمدره11

1397/11/03 - ایجرود12
1397/11/03 -  پژوهشگاه مالصدرا 1397/12/02

 پژوهشگاه مالصدرا 1397/12/02

سالن اجتماعات اداره1397/12/07سالن اجتماعات اداره 1397/12/07سجاسرود13

سالن اجتماعات اداره1397/12/18سالن اجتماعات اداره 1397/12/18سلطانیه14



نظارت بر ابالغ 

اعتبارات معاونت 

علمی و فناوری



23نظارت رب ابالغ اعتبارات معاونت علمی و فناوری

نظارت بر ابالغ اعتبارات معاونت علمی و فناوری در راستای وظایف ذاتی بنیاد ملی نخبگان

مبلغ )ریال(موضوع حمایتمرکز نخبه پرور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی  درمانی استان زنجان

بررسی القای تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی ملتحمه 
چشم انسان )مرحله سوم( 

60/000/000

پارک علم و فناوری دانشگاه 
2/000/000/000شرکت های فناور و دانش بنیانتحصیات تکمیلی علوم پایه زنجان

دانشگاه زنجان

اعطای جایزه تجاری سازی فناوری به دانشگاه ها از طریق 
424/000/000شرکت های دانش بنیان تابعه

137/500/000هسته اولیه بذر ماریتیغال )مرحله اول(



شورای علمی 
و کارگروه های 

تخصصی
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   پیرو ابالغ تشکیل و راه اندازی کارگروه دانشگاهیان و علم و فناوری 
ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی از سوی نماینده محترم ولی 
فقیه در استان و رئیس شورای سیاستگذاری و راهبری بزرگداشت چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی استان زنجان، اولین جلسه این کارگروه، از 
ساعت 10 الی 12 روز چهارشنبه 11 مهرماه 1397 در سالن جلسات بنیاد 

نخبگان استان برگزار شد.
     در این جلسه که با حضور اعضای کارگروه شامل روسای دانشگاه ها، 
بنیاد  رئیس  ربیعی  ابتدا دکتر  برگزار شد،  استان  مراکز علمی  و  مؤسسات 
چهلمین  ستاد  مورد  در  را  توضیحاتی  کارگروه،  رئیس  و  استان  نخبگان 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، اهداف، ارکان و وظایف آن ارائه نمودند.

     در ادامه حاضرین، متناسب با وظایف کارگروه، نظرات و برنامه های 
پیشنهادی خود را بیان نمودند. در پایان جلسه مقرر گردید، بنیاد نخبگان استان 
نسبت به پیگیری، تدوین و ابالغ نقشه کلی راه کارگروه به اعضا اقدام نماید.

   دومین جلسه کارگروه دانشگاهیان و علم و فناوری ستاد چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی، از ساعت 10 الی 12 روز دوشنبه 17 دیماه 1397 

در سالن جلسات بنیاد نخبگان استان برگزار شد.
   در این جلسه با حضور آقای حسینی، رئیس هماهنگی و اجرایی ستاد 
و  زنجان  استان  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  بزرگداشت 
سایراعضاء برگزار شد، پس از تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید، ابتدا دکتر 
ربیعی رئیس بنیاد نخبگان استان و رئیس کارگروه، ضمن ارائه گزارشی از 
اقدامات صورت گرفته در کارگروه دانشگاهیان و علم و فناوری از ابتدای 
راه اندازی تاکنون، در خصوص نحوه انعکاس گزارش کارگروه به مخاطبین 

و به ویژه عموم مردم استان مواردی را پیشنهاد نمود.

اولین جلسه کارگروه دانشگاهیان و علم و فناوری ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی

دومین جلسه کارگروه دانشگاهیان و علم و فناوری ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی 
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طور خالصه  به  استان،  نخبگان  بنیاد  فرهنگی  امور  کارشناس     سپس 
گزارش های دریافتی اعضای کارگروه را برای حاضرین تشریح کرد.

   در ادامه آقای حسینی، دبیر شورای سیاستگزاری و راهبری بزرگداشت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در استان، به تشکیل و راه  اندازی 
13 کارگروه تخصصی در استان اشاره نموده و افزود: کارگروه دانشگاهیان و 
علم و فناوری می تواند بهترین عملکرد استان در حوزه علم و فناوری باشد 
چرا که یکی از اقدامات توسعه یافته استان در بحث علمی و آموزشی است.    
وی با بیان اینکه که کشور ایران رتبه 15 جهان در زمینه علمی را داراست، 
اطالع  رسانی اقدامات این کارگروه به عموم مردم استان از طریق شبکه  
های اجتماعی، بولتن خبری، جراید، سایت های اینترنتی و... را خواستار شد.

ایشان هم چنین، طراحی و اجرای مسابقات وبالگ  نویسی، تشکیل کرسی  
های آزاد اندیشی تشکل  های دانشجویی را از جمله اقدامات این کارگروه 
عنوان نموده و بر اطالع  رسانی گزارش عملکرد کارگروه به اقشار مختلف 
جامعه به ویژه جوانان تأکید نمود چراکه با اطالع  رسانی صحیح و آگاهی 
داشتن جامعه هدف از عملکرد کارگروه به افزایش امید و نشاط در جامعه 

منجر می  شود.
   در ادامه سایر اعضا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص نحوه فعالیت، 
اقدامات کارگروه، ارسال گزارش و ... بیان نموده و در پایان نیز، در خصوص 

دستور جلسه تصمیماتی اتخاذ گردید.

  جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان استان با حضور اعضای این شورا، روز 
شنبه مورخ 1397/12/18 در سالن جلسات بنیاد نخبگان استان برگزار شد.

بنیاد نخبگان  ابتدا دکتر ربیعی رئیس شورا و رئیس  ابتدای جلسه،     در 
به  جلسه،  در  حاضر  اعضای  از  تشکر  و  آمدگویی  خوش  ضمن  استان، 
استان  نخبگان  بنیاد  فعالیت  های  و  اقدامات  از  گزارشی  اجمالی  صورت 
به  اعطایی  تسهیالت  جمله:  از  مختلف  های  بخش   در  جاری  سال  در 
علمی  فعالیت  های  از  پشتیبانی  استان،  برتر  استعدادهای  و  نخبگان 
از  پشتیبانی  و  شناسایی  کشور،  تحصیلی  مستعد  دانشجویان  فرهنگی  و 
در  تسهیالت  های  درخواست   بررسی  دانشگاهی،  برتر  دانش  آموختگان 
فرهنگی  برنامه  های  برگزاری  دانشجویان،  و  برتر  دانش آموختگان  حوزه 
برای نخبگان و استعدادهای برتر استان )آموزش و توانمندسازی، تکریم و 
اردوها،  و  دیدارها  بازدیدها،  برگزاری  سرآمدان،  و  نخبگان  از  الگوسازی 
نشست  های هم  اندیشی تخصصی نخبگان و مستعدان با مسئوالن، طرح 
دوست علمی، برگزاری و مشارکت در جشنواره ها و نمایشگاه ها، ارتباط با 
تفاهم نامه  انعقاد  فناوری،  و  علم  و  دانشگاهیان  کارگروه  تشکیل  نهادها، 
همکاری پارک علم و فناوری استان، انعقاد تفاهم  نامه همکاری اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان در راستای اعطای جایزه علمی امام حسین )ع(، 

نظارت بر اجرای برنامه ملی شهاب در استان( ارائه نمود. 
سال  برای  زنجان  استان  نخبگان  بنیاد  پیشنهادی  برنامه های  سپس،     
1398 نیز به صورت اجمالی و متناسب با شرح وظایف هر معاونت، توسط 

کارشناس فرهنگی ارائه گردید. 
برنامه  های  نیز اعضای حاضر در جلسه، ضمن تصویب کلیات  ادامه   در 
فرهنگی بنیاد نخبگان استان زنجان در سال 1398، نظرات و پیشنهادات 
خود را در خصوص اجرای برنامه  ها و فعالیت  های بنیاد نخبگان بیان نمودند.

تصویب برنامه های سال 98 بنیاد نخبگان استان زنجان در شورای علمی
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اولین جلسه کارگروه تخصصی کشاورزی و گیاهان دارویی

اولین جلسه کارگروه تخصصی کشاورزی و گیاهان دارویی با حضور اعضاء 
و مدعوین در روز چهارشنبه مورخ 1397/12/08 در محل سالن جلسات 
بنیاد  رئیس  ربیعی  دکتر  جلسه  این  ابتدای  در  شد.  برگزار  نخبگان  بنیاد 
نخبگان استان، ضمن اشاره به ظرفیت های ویژه استان در حوزه گیاهان 
سوی  از  استان  در  حوزه  این  در  شده  انجام  اقدامات  همچنین  و  دارویی 
دستگاه های مختلف استانی، بر ایجاد یک سیستم هماهنگ کننده متوازن 
ادامه جلسه، اعضاء و مدعوین نقطه نظرات و  تاکید داشت. در  در استان 
پیشنهادات خود را بیان نمودند و مقرر شد اعضاء، نفرات پیشنهادی خود را 

برای عضویت در کارگروه های تخصصی معرفی کنند.



برنامه های فرهنگی
- نشست های اجتماعات نخبگانی

-برنامه های تربیتی و آموزشی

- نظام مشاوره

- بازدید از مراکز علمی، تحقیقاتی، صنعتی و فرهنگی

- تکریم و الگوسازی از نخبگان و مستعدان برتر

- اردوهای جهادی



نشست های

اجتماعات نخبگانی



نشست هم   اندیشی جمعی از نخبگان، مخترعین و استعدادهای برتر با معاون توسعه و 

مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان و مسئولین استان

برتر  استعدادهای  و  نخبگان، مخترعین  از  اندیشی جمعی     نشست هم   
ارائه دیدگاه ها و نقطه  با موضوع “اثرگذاری نخبگان در جامعه و  استان 
با  نخبگان”،  ملی  بنیاد  تسهیالت  و  ها  نامه  آیین  خصوص  در  نظرات 
ملی  بنیاد  منابع  مدیریت  و  توسعه  محترم  معاون  ترکستانی  دکتر  حضور 
نخبگان، آقای امیری مقدم مدیر کل محترم امور اداری و پشتیبانی بنیاد 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  محترم  رئیس  طهماسبی  دکتر  نخبگان،  ملی 
ریزی استان، دکتر ربیعی رئیس بنیاد نخبگان استان، دکتر مرادخانی رئیس 
محترم پارک علم و فناوری استان و دکتر کریمی رئیس محترم دانشگاه 
تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار گردید. در این نشست که در 
روز سه شنبه 4 اردیبهشت ماه در محل بنیاد نخبگان استان زنجان برگزار 
اهداف نشست،  بیان  استان، ضمن  نخبگان  بنیاد  رئیس  ربیعی  شد، دکتر 
با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به نام سال 
حمایت از کاالی ایرانی، بر ضرورت حمایت از ظرفیت ها و توانمندی های 

نیروهای خالق و کارآفرین تاکید نمودند.

   در ادامه تعدادی از مسئولین در خصوص موضوع نشست به ایراد سخنرانی 
پرداختند که اهم موارد اشاره شده به شرح ذیل می باشد:

ملی  بنیاد  منابع  مدیریت  و  توسعه  معاون  ترکستانی  دکتر  ابتدا،     
نیازهای  از  را  نخبگان،  در حوزه  ویژه  به  گفتمان سازی  و  نخبگان گفتگو 
شنیدن  و  نخبگانی  جامعه  به  توجه  لزوم  بر  و  برشمرد  امروزی  جامعه 

صحبت های آنان از سوی مسئولین تاکید داشت.
   ایشان، در ادامه با اشاره به شکل گیری بنیاد ملی نخبگان به دستور مستقیم 
اثرگذاری  را زمینه سازی  بنیاد  این  العالی( وظیفه اصلی  رهبری )مد ظله 
نخبگان در جامعه عنوان نموده و افزود: بنیاد ملی نخبگان عضو ندارد و 
شناسایی،  فرآیند  در  الزم  توانمندی  داشتن  صورت  در  برتر  استعدادهای 

می توانند با حمایت بنیاد ملی نخبگان در جامعه اثر گذار باشند.

گانی 30 نشست اهی اجتماعات نخب

   دکتر ترکستانی در ادامه از جایگزینی سامانه جدید سینا به جای سامانه 
دانش  به سه بخش  اساس مسیر نخبگی  بر  تغییر چارت سازمانی  و  ثریا 

آموزی، دانشجویی و الگوسازی در آینده نزدیک، خبر داد.

استان  برنامه ریزی     سپس، دکتر طهماسبی رئیس سازمان مدیریت و 
ضمن اشاره بر لزوم بهره مندی از پتانسیل های جامعه نخبگانی، عدم توجه 
کافی به مسائل، عدم ظرفیت سازی، نهادسازی ناقص و جزیره ای را از 
جمله مشکالت اساسی جامعه به ویژه جامعه نخبگان برشمرد و خاطرنشان 
تیمی،  کار  انجام  رفتاری،  الگوهای  ها،  نگرش  و  باورها  در  تغییر  با  نمود 
اصالح تلقی ها و تکیه گاه های فکری و پرهیز از تفکر جزیره ای و انجام 

کار انفرادی توسعه علمی کشور حاصل خواهد شد.
   در پایان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اظهار داشت که 
توسعه جامعه به میزان بهره وری و بهره برداری از ظرفیت نخبگان بستگی 
دارد که در این راستا ساماندهی نخبگان زمینه ساز حرکت به سمت توسعه 

و پیشرفت کشور خواهد بود.

تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  رئیس  کریمی  دکتر  نشست،  ادامه  در     
علوم پایه زنجان با اشاره به تولید ثروت از پژوهش های بنیادی در اکثر 
کشورهای پیشرفته دنیا افزود: با وجود توسعه حوزه پژوهش در سال های 
اخیر، به دلیل فقدان کار تیمی در کشور این امر همچنان مورد غفلت واقع 

شده است.
   دکتر کریمی در ادامه با اشاره به اتفاقات مثبت صورت گرفته طی چند 
سال گذشته در حوزه پژوهش های بنیادین در دانشگاه های کشور، تصریح 
کرد: تحقیقات تراز اول در دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان 
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   در پایان، رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان با اشاره 
به تحقیقات تراز اول انجام شده در این دانشگاه، سرمایه گذاری و فراهم 

نمودن زیرساخت های مورد نیاز را الزمه توسعه علمی کشور دانست.

   سپس، دکتر مرادخانی رئیس پارک علم و فناوری استان به تفاهم نامه 
منعقد شده میان بنیاد نخبگان و پارک علم و فناوری استان، اشاره نموده 

اظهار نمودند: این دو سازمان در مواردی با هم هم پوشانی دارند.
اغلب  اینکه  بیان  با  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  بحث  در  ادامه  در  وی     
ارائه خدمات در  التحصیالن دانشگاهی حائز توانمندهای الزم برای  فارغ 
و  ایجاد  برای  واسطی  حلقه   نخبگان  ملی  بنیاد  افزودند:  نیستند،  صنعت 
توسعه خالقیت و حمایت از این عزیزان است و مرکز رشد و پارک علم و 

فناوری می توانند حلقه بعدی این ارتباط باشند.
   رئیس پارک علم و فناوری استان بیان نمودند به دنبال ایجاد کارگاه های 
با  تا  کنیم  می  تالش  و  هستیم  مرکز  این  در   ... و  آزمایشگاه  و  ساخت 

همکاری بنیاد نخبگان استان در این مسیر حرکت نماییم.
و  علم  پارک  میان  جانبه  دو  همکاری های  توسعه  بر  مرادخانی  دکتر     
فناوری و بنیاد نخبگان استان زنجان، ابراز امیدواری نموده و خاطر نشان 
کردند: از فعالیت و حضور نخبگان با هر تخصصی در پارک علم و فناوری 

استان استقبال می نماییم.
یکمین  و  زنجان سی  استان  فناوری  و  علم  پارک  اینکه  بیان  با  وی     
پارک کشور می باشد که با حضور معاون محترم علمی و فناوری رئیس 
جمهور افتتاح گردید، افزودند: ما به دنبال فعالیت در محیطی فراتر از زنجان 

هستیم.

در پایان، تعدادی از نخبگان، مخترعین و استعدادهای برتر استان نظرات 
خود را در خصوص آیین نامه ها و تسهیالت بنیاد ملی نخبگان پرداختند.

گانی  نشست اهی اجتماعات نخب
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نشست رئیس و اعضای شورای اقامه نماز بنیاد نخبگان استان با ستاد اقامه 
نماز استان و همکاری در برگزاری برنامه های فرهنگی

نظرات کارشناسی و دانش نخبگان برای رفع چالش های موجود در حوزه 
تخصصی آن ها را از جمله ماموریت های بنیاد ملی نخبگان عنوان نمود.

رئیس بنیاد نخبگان در پایان، ضمن اشاره به تعداد قابل توجه دانشجویان 
مستعد تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان در حوزه کشاورزی در استان، آشنایی 
و کشاورزی  حوزه  های  دغدغه  و  مشکالت  مسائل،  با  مستعدین  بیشتر 
 زمینه سازی  برای ارتباط مؤثر و اثرگذار آن ها را از جمله اهداف نشست برشمرد.

   در جلسه مشترک رئیس و کارشناسان بنیاد نخبگان استان زنجان با مدیر 
اقامه نماز استان، که در روز یکشنبه مورخ 97/03/06  و کارشناس ستاد 
فرهنگی،  بازدیدهای  جمله  از  مشترک  های  برنامه  برگزاری  هدف  با  و 
برنامه های تربیتی و تکریم و الگوسازی از شخصیت های برجسته علمی، 
ابتدا دکتر  اقامه نماز استان برگزار شد،  با همکاری ستاد  اخالقی و دینی 
ربیعی رئیس بنیاد نخبگان استان، ضمن پیشنهاد برگزاری مراسم تکریم و 
الگوسازی از مقام علمی و اخالقی دکتر مجید شهریاری دانشمند هسته ای 
کشور با همکاری ستاد اقامه نماز استان، اظهار داشتند با نقل زندگی نامه، 
خاطرات، آثار علمی و دینی ایشان، می توان اسلوب و روش زندگی ایشان 

را الگوی دیگران به ویژه نخبگان قرار داد.
از  استقبال  استان، ضمن  نماز  اقامه  ناصری مدیر ستاد  آقای  ادامه  در     
برگزاری اینگونه برنامه ها، افزودند: از آنجایی که دانش آموزان، قشر جوان 
و نخبگان علمی بیشتر با بعد سیاسی و علمی شهید شهریاری آشنایی دارند، 
با تشریح شخصیت و سبک زندگی و جنبه های علمی، اخالقی و دینی 

ایشان، امید به زندگی در آنها نیز افزایش می یابد. 
   ایشان در ادامه پیشنهاد برگزاری برنامه های دینی و اخالقی در سطح 
ملی و با همکاری آموزش و پرورش، دانشگاه های استان و سازمان صدا و 
سیما در میان گروههای مؤثر جامعه به ویژه نخبگان علمی و عالقمندان 

به این مسائل و بهره گیری از ظرفیت های این گروه را مطرح نمودند.
   در ادامه جلسه، در خصوص اجرای برنامه های تربیتی مشترک شامل: 
کارگاه های آموزشی با موضوع ترویج نماز، اخالق نخبگی، مبانی اندیشه 
مراجع  با  و جمکران، نشست  قم  زیارتی  اردوی علمی  برگزاری  اسالمی، 
تقلید و نخبگان حوزوی، بازدید از موزه بررسی آثار احکام فقهی و نمایشگاه 
مهدویت در استان قم، با همکاری ستاد اقامه نماز تصمیماتی اتخاذ گردید.

   نشست هم  اندیشی جمعی از نخبگان، استعدادهای برتر، مخترعین و 
صاحبان شرکت های دانش بنیان، با حضور آقایان: دکتر جعفری، رئیس 
جهاد کشاورزی استان، دکتر طاهری رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی 
پروفسور  استان،  نخبگان  بنیاد  رئیس  ربیعی  دکتر  استان،  منابع طبیعی  و 
ثبوتی برگزیده جایزه عالمه طباطبایی، و جمعی از نخبگان، استعدادهای 
روز  صبح  بنیان  دانش  های  شرکت  صاحبان  و  مخترعین  استان،  برتر 
چهارشنبه مورخ 1397/04/06 در محل جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

   در ابتدای نشست، دکتر ربیعی رئیس بنیاد نخبگان استان، تأمین امنیت 
غذایی را یکی از مهمترین شاخصه های پایه در تصمیم سازی ها کالن و 
حفظ سالمت و امنیت کشور عنوان نموده و با اشاره به مسئولیت سنگین 
دستگاه های مختلف کشور اعم از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در این حوزه و چالش های مختلفی که کشور 
جهت تامین امنیت غذایی با آن ها مواجه است، توجه ویژه به تحقیقات و 

پژوهش های کاربردی را امری ضروری عنوان نمود.
برای  سازی  زمینه  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  ربیعی  دکتر     
از مندی  بهره  جهت  اجرایی  های  دستگاه  با  برتر  استعدادهای  ارتباط 

نشست هم  اندیشی جمعی از نخبگان، استعدادهای برتر، مخترعین و صاحبان

 شرکت های دانش بنیان با مسئولین جهاد کشاورزی استان

گانی  نشست اهی اجتماعات نخب
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-   برگزاری جلسات تخصصی با موضوعات مختلف در حوزه کشاورزی با 
شرکت های دانش بنیان

-   جمع آوری مطالعات انجام شده در بخش های مختلف کشاورزی تحت 
یک سیستم یکپارچه مکانی

زمینهای  و گسترش وسعت  تعاونی  تشکیل  برای  تشویق کشاورزان     -
کشاورزی جهت باال بردن صرفه اقتصادی

-   حمایت و بهره مندی از پایان نامه های دانشجویی در حوزه کشاورزی
با  کنند  زیادی مصرف می  آب  -   جایگزینی محصوالت کشاورزی که 

محصوالت کم آب.
-   حمایت جهاد کشاورزی از طرح کاداستر

-   آیا تنوع کشت وجود دارد؟ یعنی طرح هایی در جهاد کشاورزی وجود 
دارد که مشخص کنند چه محصوالتی تولید شوند؟

در ادامه نشست پرفسور ثبوتی ضمن ابراز خرسندی از پیشنهادات ارائه شده 
توسط استعدادهای برتر، اظهار داشت ارائه پیشنهادی بیانگر تفکر روی آن 
موضوع است. ایشان مغز غیرفعال را به گورستانی که هیچگونه فعالیتی در 

آن صورت نمی گیرد تشبیه نمود.
که سبب  متاسفانه  به جای  کلمه خوشبختانه  از  استفاده  بر  ادامه  در  وی 
القای نوعی یاس و ناامیدی در خود فرد و مخاطبین می شود تاکید داشت.

پرفسور ثبوتی در پایان، ضمن ابراز نگرانی از معضالت و مشکالت موجود 
در حوزه آب، مهمترین عامل کم آبی را گرم شدن غیرعادی زمین در نتیجه 
های  سوخت  از  استفاده  در  مدرن  دنیای  مقیاس  بزرگ  های  دستکاری 

فسیلی عنوان نمود.
در  بنیان  دانش  های  شرکت  استقرار  ضمن  مقررگردید،  جلسه  پایان  در 
مرکز رشد سازمان جهاد کشاورزی، جلسات تخصصی نیز با مسئولین این 
برگزار گردد. همچنین سازمان  زمینه موضوعات تخصصی  شرکت ها در 
جهاد کشاورزی آمادگی خود را جهت حمایت از پایان نامه ها در زمینه حل 
مشکالت کشاورزی و نیز شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه صنایع 

تبدیلی محصوالت کشاورزی اعالم نمود.

بخش  اهمیت  به  استان،  کشاورزی  جهاد  رئیس  جعفری  دکتر  ادامه،  در 
کشاورزی در اقتصاد استان اشاره نموده و عنوان کرد سهم این بخش در حوزه 
اشتغال و تولید ناخالص استان بیشتر از سهم متوسط آن در کل کشور می باشد.

اکثر  در  صنعتی  واحدهای  استقرار  عدم  به  اشاره  با  سپس  وی 
شهرستان های استان، بر محوریت بخش کشاورزی در توسعه استان تاکید 
داشت و افزود توسعه بخش کشاورزی به معنای توسعه شهرستان ها و به 

تبع آن توسعه استان می باشد.
دکتر جعفری در ادامه افزود بخش کشاورزی در کنارظرفیت های موجود 
با چالش های متعددی در ارتباط با توسعه کمی و افزایش سطح زیر کشت 
در سالیان گذشته مواجه است و از زمان استقرار دولت یازدهم ضمن توقف 
بحث توسعه کمی، افزایش بهره وری و ارتقای سطح عملکرد در حوزه های

از  استفاده  نیازمند  امر  این  که  باشد  می  توجه  مورد  کشاورزی  مختلف 
بتوان  تا  است  حوزه  این  در  متخصص  افراد  تجربه  و  دانش  اطالعات، 

روش های نوین و افکار و اندیشه های نو را به کشاورزان انتقال داد.
توسعه  جمله  از  حوزه  این  در  گرفته  انجام  اقدامات  به  همچنین  وی 
کانال ها، بحث مدیریت آب در مزرعه و استفاده از محصوالت با مصرف 
کم آب، توسعه کشت های نشائی، کشت های بهاره و پاییزه اشاره نموده 
و خاطرنشان کرد این اقدامات برای مبارزه با بحران آب ضروری بوده ولی 

کافی نمی باشد و نیازمند یاری شما نخبگان در این حوزه هستیم.
قبیل  از  کشاورزی  بخش  های  محدودیت  به  اشاره  با  همچنین  ایشان 
تغییرات اقلیمی و کاهش بارش، گفت این عوامل در کنار محدودیت های 
و  دانشگاهی  جامعه  وظیفه  و  کشانده  چالش  به  مارا  کشاورزی  آب  حوزه 
نخبگان است که با نگاه به آینده اقدامات الزم را جهت رفع چالش های 
پیش رو انجام دهند و جهاد کشاورزی نیز از این افراد و سایر متخصصان 

از هر قشر و صنفی استقبال می کند.

سپس حاضرین به بیان درخواست ها، پیشنهادات و ایده های خود در حوزه 
مرتبط با جهاد کشاورزی و منابع آبخیزداری پرداختند.
اهم درخواست ها، پیشنهادات و ایده های ارائه شده:

"مدیریت  موضوع  با  نامه  پایان  اجرای  از  کشاورزی  جهاد  حمایت     -
استراتژیک تقاضای آب" در سطح استان به عنوان یک منطقه عملیاتی

-   برگزاری کالس های آموزشی در زمینه کاشت گل )به ویژه گل رز( و 
تشویق و حمایت صاحبان گلخانه ها جهت پرورش آن در استان

-   فرهنگسازی مصرف بهینه آب و حمایت از طرح های کاهش مصرف آب
-   فعالسازی اتحادیه ها برای محصوالت مختلف کشاورزی جهت ارائه 
مشاوره به کشاورزان و خرید محصوالت آنها به جای خرید تضمینی گندم

-   فعال نمودن صنایع تبدیلی در روستاها و در نزدیکی مزارع کشاورزی 
برای محصوالتی که ظرفیت رسیدن به بازار را ندارند.

گانی  نشست اهی اجتماعات نخب
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نشست هم اندیشی انعقاد تفاهم نامه همکاری میان بنیاد نخبگان استان و اداره کل 

اوقاف و امور خیریه استان

   در جلسه ای که با حضور دکتر انبیاء مدیر کل دفتر برنامه ریزی فرهنگی 
بنیاد ملی نخبگان، دکتر ربیعی رئیس بنیاد نخبگان استان و حجت االسالم 
والمسلمین جنتی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان، در روز دوشنبه 
مورخ 1397/04/11 در دفتر مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان 
تشکیل گردید، دکتر انبیاء مدیر کل دفتر برنامه ریزی فرهنگی بنیاد ملی 
نخبگان، رسالت اصلی بنیاد ملی نخبگان را شناسایی و حمایت نخبگان و 
استعدادهای برتر به منظور بهره مندی از ظرفیت آنها در راستای توسعه و 
پیشرفت کشور عنوان نموده و افزود: در این راستا اقدامات متعددی در کشور 
با بهره گیری از ظرفیت دستگاه های مرتبط و نیز خیرین صورت گرفته است.

   وی در ادامه ضمن اشاره به اجرای طرح اعطای جایزه تحصیلی امام 
صادق)ع( در استان تهران و همچنین طرح های مشابه آن با حمایت سازمان 
اوقاف و امور خیریه به منظور بسط و گسترش فرهنگ وقف علمی، اعطای 
جایزه تحصیلی مشابهی را در استان زنجان توسط اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان و در راستای حمایت از مستعدین برتر استانی پیشنهاد نمود. 
   در ادامه، حجت االسالم والمسلمین جنتی ضمن استقبال از طرح اعطای 
جایزه های تحصیلی به نخبگان و استعدادهای برتر، با اجرای این طرح توسط 
آن اداره کل موافقت نمود و مقرر گردید بر اساس شیوه نامه تدوین شده، جایزه 
تحصیلی امام حسین )ع( به 40 نفر از مستعدان و نخبگان زنجانی، اعطا گردد.

امام  پایان جلسه مقرر گردید، طرح اعطای جایزه  به ذکر است در  الزم 
حسین )ع( در اولین فرصت توسط بنیاد نخبگان استان با همکاری اداره 

کل اوقاف و امور خیریه استان اجرایی گردد.

   به منظور بهره  گیری از توانمندی ها و ظرفیت های بانوان مستعد، تبادل 
اطالعات، تجربیات و اثرگذاری نخبگان در جامعه نشست هم اندیشی بانوان 
فرهیخته استان با استاندار و مدیران استان، در روز چهارشنبه 17 مردادماه 
از ساعت 10 الی :12:30 در سالن پیامبر اعظم استانداری زنجان برگزار شد.

   در این نشست که با حضور استاندار، مدیر کل امور بانوان استانداری، 
ها،  دانشگاه  رؤسای  استان،  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
پارک های علم و فناوری و جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی 
بلوری  خانم  توسط  خیرمقدم  عرض  از  پس  ابتدا  در  شد،  برگزار  استان 
نخبگان  بنیاد  رئیس  ربیعی  دکتر  استانداری،  بانوان  امور  کل  مدیر 
 89 سال  از  استان  نخبگان  بنیاد  عملکرد  گزارش  ارائه  ضمن  استان 
جاری  سال  در  بنیاد  این  های  فعالیت  و  ها  برنامه  تشریح  به  کنون،  تا 
خانواده  و  زنان  حوزه  در  مباحثی  مستعدین  از  تعدادی  سپس،  پرداخت. 
بانوان  اشتغال  و  جذب  کارآفرینی،  خانواده،  بنیان  تحکیم  قبیل:  از 
سالمت  و  بهداشت  استان،  اجرایی  های  دستگاه  در  آموخته  دانش 
نمودند. مطرح  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  در  نخبگان  بنیاد  نقش  بانوان، 

به  اشاره  با  زنجان،  استاندار  امیری  درویش  اسداله  ادامه  در     
را  کشور  جمعیت  درصد   50 و  استان  جمعیت  درصد   49 اینکه 
باید  که  نیست  تردیدی  هیچ  گفت:  دهند،  می  تشکیل  زنان 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  جدی  طور  به  کشور  اداره  در  بانوان  نقش 

   ایشان با بیان اینکه در میان بانوان، نخبگان و فرهیختگان صاحب 
نظری در کشور وجود دارند که می توانند جامعه بزرگی را به شایستگی 
مدیریت و اداره نمایند، بر فراهم نمودن بستر حضور و ایفای نقش بانوان 

تاکید نمود.
ایرانی و ضرورت فرهنگسازی آن  از کاالی     وی به اهمیت استفاده 
بانوان با نقش مؤثری که در  در جامعه اشاره نموده و خاطرنشان کرد: 
خانواده و جامعه دارند می توانند پایه گذار اصلی فرهنگ استفاده از کاالی 

ایرانی باشند.
یکی  بعنوان  اشتغال  موضوع  به  اشاره  با  ادامه  در  امیری  درویش     
کرد:  اظهار  استان،  نخبه  بانوان  سوی  از  شده  مطرح  های  دغدغه  از 
مواردی  در  اشتغال  زمینه  در  گرفته  صورت  های  تالش  وجود  با 
مواجه  مدیریت  ضعف  با  دیگر  برخی  در  و  منابع  محدودیت  با 
گیرد. قرار  مسئولین  جدی  توجه  مورد  باید  امر  این  که  هستیم 

نیازمند مدیرانی چابک، پرتحرک،  امروز  افزود: جامعه  پایان     وی در 
پرانرژی، دانا و با تجربه است تا کشور بتواند از بحران های پیش رو عبور 

نموده و در مسیر توسعه حرکت نماید.

گانی  نشست اهی اجتماعات نخب

نشست هم اندیشی بانوان فرهیخته استان با استاندار محترم و مدیران استان
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امام رضا )ع( و در استان زنجان که پایتخت شور و شعور حسینی می باشد، 
جایزه امام حسین )ع( نامگذاری شد.

    مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان، در پایان ضمن اشاره به تاکید مقام 
معظم رهبری به بحث توسعه پایه های علوم دانش بنیان و علم و فناوری، 
سوق دادن نیات واقفین به بحث علم و فناوری و جلوگیری از فرار مغزها و 

نخبگان را امری ضروری و مهم عنوان نمود.
     الزم به ذکر است، در پایان نشست پرسش و پاسخ میان مستعدین و مسئولین 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در خصوص ظرفیت ها و توانمندی های آن 
اداره کل، برگزار شد و در زمینه همکاری های فی مابین بحث و تبادل نظر شد.

   بهره  گیری از توانمندی ها و ظرفیت های بانوان مستعد در کارگروه های 
تخصصی استانداری و حل مسائل و مشکالت استان، تشکیل اتاق فکر، 
استفاده از نظرات و راهکارهای پیشنهادی بانوان برگزیده استان در مسیر 

توسعه و پیشرفت استان از جمله اهداف این نشست می باشد.
   الزم به ذکر است در پایان نشست نیز جلسه پرسش و پاسخ میان شرکت 

کنندگان و مسئولین برگزار شد.

  به منظور آشنایی اساتید و دانشگاه های استان با ظرفیت های اداره کل 
امام  علمی  جایزه  تبیین  و  امضا  همچنین  و  استان  خیریه  امور  و  اوقاف 
حسین)ع(، نشست هم   اندیشی جمعی از اساتید، نخبگان و استعدادهای برتر 
با مسئولین اداره کل اوقاف و امور خیریه استان با موضوع وقف در حوزه 
علم و فناوری، روز چهارشنبه مورخ 1397/09/07 از ساعت 9 الی 10:15 

در سالن جلسات بنیاد نخبگان استان برگزار شد.
   در ابتدای نشست، دکتر ربیعی رئیس بنیاد نخبگان استان، به بیان اهداف 
نشست پرداخته و افزود: بحث وقف در حوزه علم و فناوری یک موضوع 
جدید بوده و در سند راهبردی کشور نیز که یک سند باالدستی می باشد 
موضوع استفاده از ظرفیت ها و نیات واقفین مطرح بوده است. وی ضمن 
اشاره به تفاهم نامه امضا شده با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، عنوان 
مساعدت  با  زنجان  استان  مستعد  دانشجویان  از  حمایت  منظور  به  نمود: 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان جایزه علمی به 40 نفر از دانشجویان 
واجد شرایط استان اختصاص یابد. دکتر ربیعی در ادامه، هدف از اعطای 
این جایزه علمی را فرهنگسازی و سوق دادن نیات واقفین به حوزه علم و 
فناوری عنوان نموده و افزود: امیدواریم بتوانیم در سال های آتی با حمایت 

واقفین، این برنامه را در طیف وسیعتر اجرا نماییم.
    در ادامه، حجت اإلسالم و المسلمین جنتی مدیر کل اوقاف و امور خیریه 
استان، اظهار داشت: مقوله وقف، مقوله ناآشنایی نیست و چه بسا قبل از 
اسالم نیز با عناوین دیگری این بحث بوده و در دین مقدس اسالم، نبی 
اسالم که اولین واقف جهان اسالم هستند هم به این امر بها دادند تا بتوانند 
از این طریق به هم نوع خودشان کمک نمایند. وی در ادامه، تنها تفاوت 
وقف با سایر مباحث خیریه را ماندگاری آن عنوان نموده و افزود: در گذشته 
بر اساس نیاز روز جامعه موقوفاتی در کشور اتفاق افتاده و در استان زنجان

الحسین  اباعبدا..  تعزیه داری حضرت  نیت عزاداری و  به  بیشتر موقوفات 
)ع( بوده و با توجه به نیاز روز جامعه می توان نیات واقفین را به بحث علم
و فناوری و حمایت از نخبگان سوق داد. وی در ادامه افزود: بعد از استان

تهران و خراسان، استان زنجان سومین استان متولی این امر می باشد. این
حمایت ها در استان تهران بنام جایزه امام صادق )ع(، استان خراسان جایزه

گانی  نشست اهی اجتماعات نخب

نشست هم   اندیشی جمعی از اساتید، نخبگان و استعدادهای برتر استان با مسئولین 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
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همکاری با بنیاد ملی نخبگان در اعزام کارشناس فرهنگی بنیاد نخبگان استان به 
عتبات عالیات جهت انجام برنامه های فرهنگی برای نخبگان سراسر کشور

اقدامات انجام گرفته توسط کارشناس فرهنگی در طول سفر:

-   همکاری با عوامل کاروان در اجرای برنامه های زیارتی و فرهنگی در 
طول سفر.

-   همکاری با عوامل کاروان در راستای دیدار نخبگان و مستعدین استان 
با نماینده بعثه مقام رهبری در کربال و نجف.

-   دریافت نظرسنجی و دلنوشته نخبگان در طول سفر.
-   مستندسازی بازدید.

-   همکاری با روحانی کاروان در تقدیر از برگزیدگان مسابقات فرهنگی 
در طول سفر.

کارگاه آموزشی مبانی اندیشه اسالمی )خـداشناسی و نقش آن در زندگی(

   در ادامه برنامه های تربیتی- آموزشی و طبق هماهنگی های انجام شده 
با بنیاد نخبگان استان قم، کارگاه آموزشی مبانی اندیشه اسالمی با موضوع 
خـداشناسی و نقش آن در زندگی از ساعت 8:30 الی 10:30 روز پنج شنبه 
19 مهرماه در محل سالن جلسات بنیاد نخبگان استان قم برگزار شد.

   در این کارگاه که با تدریس آقای دکتر محمد رضایی استاد فلسفه 
و کالم پردیس فارابی دانشگاه تهران و رئیس بنیاد نخبگان استان قم 
برگزار شد، مستعدین استان با مباحث خداشناسی )فطری بودن خداشناسی 
در  خداشناسی  کارکرد  و  نقش  خدا(،  وجود  اثبات  براهین  از  اجمالی  و 
زندگی انسان )در حوزه شناخت و معرفت شناسی، معنا بخشی به زندگی، 
بر  غلبه  و  معنوی  و  روانی  و  روحی  آرامش  و  اجتماعی،  فردی،  اخالق 

اضطراب های روانی( آشنا شدند.
   شکل دهی و شناخت هرچه بیشتر ظرفیت غنی نخبگان و مستعدین 
آشنایی  نیز  و  اجتماع نخبگانی  ارتقای سطح فرهنگی و معنوی  و  برتر 
نخبگان با ناگفته ها و خداشناسی از جمله اهداف برگزاری این کارگاه بود.

ارتقاء  و  افزائی  دانش  جهت  گروهی  کار  با  آشنایی  آموزشی  کارگاه 
مستعدین و دانشجویان روز چهارشنبه 25 مهرماه در محل سالن جهاد 

دانشگاهی استان برگزار شد.
در این کارگاه آقای ابراهیمیان کار گروهی را از نیازهای اساسی جامعه 
از جمله  تیمی  بر شمرد و مباحث مختلف کار  اعداف  پیشبرد  امروز در 
مراحل شکل  گروه،  و  تیم  تفاوت های  تیمی،  کار  اهمیت  تیم،  تعریف 
و  آن  معایب  و  مزایا  تیمی، ضرورت،  کار  مفهوم  با  آشنایی  تیم،  گیری 

ویژگی های یک تیم موثر را مورد بررسی قرار داد. 
ایشان در ادامه دوره، در خصوص تعریف خودشناسی و تاثیر آن در کسب 
مهارت مدیریت بر خود در انجام کارهای گروهی و تیمی، خصوصیات 
و خویشتن  کنترلی  تیمی، خود  کار  تیم سازی،اصول  فرایند  تیمی،  کار 
داری در ارتباط بین فردی، نقشه راه کار تیمی، تصمیم گیری گروهی، 
حل تعارض در تیم های کاری چالش ها و موانع کار تیمی کسب مهارت 
اعتمادسازی و ایجاد انگیزه در حفظ تیم و خالقیت گروهی توضیحاتی 

را بیان نمودند.
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ارتقاء  و  افزائی  دانش  جهت  گروهی  کار  با  آشنایی  آموزشی  کارگاه     
جهاد  سالن  محل  در  مهرماه   25 چهارشنبه  روز  دانشجویان  و  مستعدین 

دانشگاهی استان برگزار شد.
   در این کارگاه آقای ابراهیمیان، کار گروهی را از نیازهای اساسی جامعه 
امروز در پیشبرد اعداف بر شمرد و مباحث مختلف کار تیمی از جمله تعریف 
تیم، اهمیت کار تیمی، تفاوت های تیم و گروه ،مراحل شکل گیری تیم، 
آشنایی با مفهوم کار تیمی، ضرورت، مزایا و معایب آن و ویژگی های یک 

تیم موثر را مورد بررسی قرار داد. 
   ایشان در ادامه دوره، در خصوص تعریف خودشناسی و تاثیر آن در کسب 
مهارت مدیریت بر خود در انجام کارهای گروهی و تیمی، خصوصیات کار 
تیمی، فرایند تیم سازی،اصول کار تیمی، خود کنترلی و خویشتن داری در 
ارتباط بین فردی، نقشه راه کار تیمی،تصمیم گیری گروهی، حل تعارض 
در تیم های کاری چالش ها و موانع کار تیمی کسب مهارت اعتمادسازی 

و ایجاد انگیزه در حفظ تیم و خالقیت گروهی توضیحاتی را بیان نمودند.

   در راستای افزایش توانایی و مهارت مستعدان برتر برای حضور در عرصه های 
کارآفرینی و اشتغال زایی، "کارگاه آموزشی کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار 
اینترنتی" با حضور جمعی از نخبگان، استعداد های برتر و دانشجویان، روز 
پنجشنبه 26 مهرماه در محل سالن کنفرانس جهاد دانشگاهی استان برگزار شد.

   در این کارگاه آموزشی که توسط جهاد دانشگاهی استان و با همکاری بنیاد 
نخبگان و دانشگاه های استان برگزار شد، آقای علوی مدرس کارگاه نکاتی 
را در مورد مبانی کارآفرینی و نیز چگونگی ایجاد طرح کسب و کار بیان نمود.

مراحل  و  روش ها   با  دانشجویان  آشنایی  را  دوره  برگزاری  از  هدف  وی 
راه اندازی کسب و کار اینترنتی دانست و در ادامه کارگاه شرکت کنندگان 

با سرفصل های ذیل نیز آشنا شدند.
-   عوامل موفقیت در کسب و کار 

-   نقش سرمایه در موفقیت 
-    معرفی کسب و کار اینترنتی و بررسی مزیت ها و مراحل راه اندازی آن

-   مدل های درآمدی کسب و کارهای اینترنتی
-   راهکارهایی برای موفقیت در کسب و کار

معتبر  گواهی  کارگاه  در  کننده  شرکت  مستعدین  به  است،  ذکر  به  الزم 
آموزشی بمدت 3 ساعت از طرف جهاد دانشگاهی استان صادر شد.

کارگاه آموزشی کار گروهی

ربانهم اهی رتبیتی و آموزشی

کارگاه آموزشی کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار اینترنتی

   در این کارگاه سعی شد اصول کار تیمی با ارائه مثالهای کاربردی به 
مستعدین و دانشجویان ارائه گردد

   الزم به ذکر است برای مستعدین شرکت کننده در کارگاه گواهی معتبر 
آموزشی از طرف جهاد دانشگاهی استان به میزان سه ساعت صادر شد.
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کارگاه آموزشی پایگاه های استنادی و علم سنجی

     در ادامه برنامه های تربیتی و آموزشی، کارگاه آموزشی پایگاه های 
استنادی و علم سنجی توسط بنیاد نخبگان استان و با همکاری دانشگاه 
زنجان و  با حضور جمعی از مستعدین، اساتید و دانشجویان دانشگاه های 
استان، صبح روز دوشنبه مورخ 1397/10/03 در سالن سهروردی دانشگاه 

زنجان برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی، دکتر مبین عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه 
زنجان و پژوهشگر یک درصد برتر  ISI در سال 2018 و مدرس کارگاه 
منابع  بندی  دسته  جمله:  از  مباحثی  بیان  به  تفصیلی  به صورت  آموزشی 
علم،  تولید  اهمیت  و  نامه  پایان  نگارش  غیرچاپی(،  و  )چاپی  اطالعاتی 
کاربردهاي پژوهش، اهداف اصلی پژوهش )توسعه دانش بشری و کاربردی 
از  بعد  پژوهش  تحوالت  پژوهش،  مراحل  عدالت(،  راستای  در  آن  کردن 
علمی،  نگارش  اهداف  پژوهش،  اثر  سنجش  دالیل  دوم،  جهانی  جنگ 
اهمیت مقاالت علمی، ویژگی های یک مقاله علمی خوب، اجزاء مقاالت 
علمی، انتخاب مجله، اولویت انتخاب مجالت، ضریب تأثیر )IF(، حساسیت 
در مورد اخالق پژوهش و نگارش، معرفی پایگاه های اطالعاتی )از جمله: 
دانشگاه  پژوهش  مدیریت  سامانه   ،)ESI ،JCR ،WOS اسکوالر،  گوگل 
اعتبار  JCR در سال های مختلف، نحوه بررسی  زنجان )سمپ(، گزارش 
مجالت در پایگاه های استنادی، لیست محققان پراستناد 2018، وضعیت 
ایران، رتبه بندی کشورها بر اساس مقاالت داغ و موانع و  تولید علم در 
چالش های پژوهش پرداختند. در خاتمه پرسش و پاسخ نیز برگزار گردید.

ربانهم اهی رتبیتی و آموزشی
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کارگاه آموزشی اخالق پژوهشی

   کارگاه آموزشــی اخــالق پژوهشــی، روز یکشــنبه مــورخ 1397/10/23 
ــه  ــی روزب ــن الملل ــای بی ــش ه ــالن همای ــی 13 در س ــاعت 10 ال از س

دانشــگاه علــوم پزشــکی برگــزار شــد.
   در ایــن کارگاه آموزشــی کــه بــا حضــور جمعــی از مســتعدین، اســاتید 
و دانشــجویان دانشــگاه هــای اســتان برگــزار شــد، دکتــر شــغلی دانشــیار 
گــروه پزشــکی اجتماعــی و معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه علــوم 
پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی زنجــان، بــا بیــان نمونــه هایــی 
از نادیــده گرفتــن اخــالق در پژوهــش هــا از جملــه آزمایــش تاســکیجی 
ــالق در  ــر اخ ــم در ام ــی مه ــای تاریخ ــر رویداده ــروری ب ــن م و ضم
ــت:  ــان داش ــود و بی ــه نم ــون، ارائ ــالق و قان ــی از اخ ــش، تعریف پژوه

اخــالق پژوهشــگری تابعــی از اخــالق حاکــم بــر جامعــه اســت. 
   وی در ادامــه بــه صــورت تفصیلــی مباحثــی از جملــه: ویژگــی هــای 
ــرای  ــی در اج ــات اخالق ــی(، مالحظ ــتاندارد )5 ویژگ ــق اس ــک تحقی ی
ــتاوردهای  ــه دس ــن ارائ ــش و همچنی ــزارش پژوه ــن گ ــش، تدوی پژوه
ــای  ــندگی، معیاره ــق نویس ــا، ح ــت داده ه ــم مالکی ــش، مفاهی پژوه
نویســندگی، مســئولیت محتــوای مقالــه در پژوهــش هــای کالن، ترتیــب 
ــر  ــر ســر حــق نویســندگی، تقدی ــالف ب نویســندگان، پیشــگیری از اخت
و تشــکر، انتســاب، ســوء رفتــار در انتشــار، انــواع نویســندگی نادرســت، 
انتشــار تکــراری، ســرقت ادبــی، اطالعــات جعلــی، تحریــف اطالعــات، 
ــار را  ــواع انتش ــایر ان ــی و رازداری و س ــم خصوص ــع، حری ــارض مناف تع

تشــریح نمــود.

ربانهم اهی رتبیتی و آموزشی
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کارگاه مشاوره مهارت های تصمیم گیری و ایجاد انگیزه

   کارگاه مشاوره مهارت های تصمیم گیری و ایجاد انگیزه توسط جهاد 
حضور  با  و  استان  نخبگان  بنیاد  همکاری  با  و  زنجان  استان  دانشگاهی 
نخبگان، استعدادهای برتر مخترعین و صاحبان شرکت های دانش بنیان، 
روز شنبه مورخ 1397/04/30 در محل جهاد دانشگاهی استان برگزار شد.

   در این کارگاه آموزشی، مباحث زیر توسط آقای انصاری معاون پارک علم 
و فناوری استان البرز تدریس گردید:

-   چگونه تصمیم بگیریم
-   چرا باید انگیزه داشته باشیم

swot تعریف و کاربرد   -
-   شناخت وضعیت فعلی

-   کشف راه حلهای موقت
-   یافتن راه حلهای دائم و انتخاب بهترینه

-   تعریف تصمیم گیری
-   عوامل موثر بر تصمیم گیری
-   انواع روشهای تصمیم گیری

-   آموختن اصول و ابزارهای حل مسئله بصورت تحلیلی و عملی
-   آموختن اصول و ابزارهای مختلف تصمیم گیری در سطح مقدماتی و 

نیمه پیشرفته
   در پایان کارگاه، جلسه پرسش  و پاسخ شرکت کنندگان برگزار شد. 

   الزم به ذکر است برای مستعدین شرکت کننده در کارگاه گواهی معتبر 
آموزشی از طرف جهاد دانشگاهی استان صادر گردید.

   کارگاه مشاوره تفکر مثبت با حضور جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر 
و برگزیدگان دوستی علمی در روز سه شنبه مورخ 1397/12/21 از ساعت 
8 الی 14 و روز چهارشنبه مورخ 1397/12/22 از ساعت 8 الی 10 در محل 

جهاد دانشگاهی استان برگزار شد.
   در این کارگاه که با حضور نخبگان و استعدادهای برتر و با همکاری جهاد 
مشاوره  مرکز  رئیس  ابراهیمی  لقمان  دکتر  شد،  برگزار  استان  دانشگاهی 
دانشگاه زنجان، اظهار داشت: تفکر مثبت شیوه اي از فکر کردن است که 
فرد را قادر می سازد نسبت به رفتارها، نگرش ها، احساس ها، عالیق و 
استعداد هاي خود و دیگران برداشت و تلقی مناسبی داشته باشد و با حفظ 
در  ایشان  بگیرد.  را  ترین تصمیم  عاقالنه  و  بهترین  و خونسردي  آرامش 
افراد مثبت و  اندیشی، ویژگی کلی  ادامه، در خصوص تعریف کلی مثبت 
منفی اندیش، مقایسه پیامدهای تفکر مثبت و تفکر منفی نکاتی ساده براي 
و...  اندیشی  براي مثبت  بودن، گام هاي عملی و کاربردي  اندیش  مثبت 

مطالبی را تشریح نمودند.
 الزم به ذکر است، در پایان کارگاه گواهی معتبر آموزشی از طرف جهاد 

دانشگاهی استان به شرکت کنندگان صادر شد.

کارگاه مشاوره تفکر مثبت
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کارگاه مشاوره راه های مقابله با استرس و فشارهای روانی

   در ادامه کارگاه های برگزار شده، کارگاه مشاوره راهکارهای مقابله با 
استرس و فشارهای روانی توسط بنیاد نخبگان استان و با همکاری جهاد 
برتر در  استعدادهای  و  از نخبگان  با حضور جمعی  و   استان  دانشگاهی 
روز سه شنبه مورخ 1397/12/21 از ساعت 10 الی 13 و روز شنبه مورخ 
1397/12/25 از ساعت 8 الی 14 در جهاد دانشگاهی استان برگزار گردید.

   در ابتدای کارگاه، دکتر لقمان ابراهیمی رئیس مرکز مشاوره دانشگاه 
زنجان، در ابتدا عنوان داشت: عصر حاضر را عصر استرس نامیده اند چرا 
که همه به نوعی استرس را تجربه نموده ایم اما کمتر معنی آن را می 
و  ترس  نگرانی،  اضطراب،  معنی  به  استرس  افزود:  ادامه  در  وی  دانند. 
وحشت نیست بلکه معنی کاماًل علمی دارد. استرس یعنی دوباره سازگار 
شدن فرد با شرایط و موقعیت های جدید و هرجا که تغییری روی دهد ما 

با یک استرس روبه رو هستیم. 
استرس،  تجربه  بر  گذار  تاثیر  عوامل  خصوص  در  ادامه،  در  ایشان     
فرد،  ارزیابی  فرایند  محیط،  و  فرد  رابطه  فردی،  های  تفاوت 
بندی  طبقه  فروانی،  و  شدت  نظر  از  ها  استرس  بندی  طبقه 
مثبت،  های  استرس  منفی،  های  استرس  نظرکیفیت،  از  ها  استرس 
جسمانی  اثرات  استرس،  فیزیولوژی  استرس،  گذاری  تأثیر  فرآیند 
نمودند. ارائه  را  توضیحاتی   ... و  استرس  منابع  استرس،  روانی  و 

نظام مشاوره
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بازدید رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان از دبیرستان نمونه دولتی روزبه
   همزمان با میالد حضرت علی اکبر )ع( و آغاز هفته جوان، دکتر ربیعی 
رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان با مدیر دبیرستان روزبه دیدار نموده و 
به منظور ایجاد انگیزه در میان دانش آموزان به ارائه سخنرانی پرداخته و 
اهداف، برنامه ها، تسهیالت و حمایت های اعطایی بنیاد ملی نخبگان به 
ویژه تسهیالت اعطایی به دانشجویان برتر دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در قالب چهار جایزه با عناوین: آموزش، 

پژوهش، فناوری و فرهنگ را تشریح نمودند.
   در پایان نیز از 2 نفر از برگزیدگان مرحله اول المپیادهای دانش آموزی 

سال 97 - 96، تقدیر به عمل آمد.

دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  با  آمده  عمل  به  های  هماهنگی  طی     
توسعه  محترم  معاون  ترکستانی  دکتر  پایه،  علوم  تکمیلی  تحصیالت 
مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان به همراه آقای امیری مقدم مدیر کل 
محترم امور اداری و پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان و جناب آقای دکتر ربیعی 
رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان، در روز سه شنبه مورخ 1397/02/04، 

از دانشکده فیزیک و کتابخانه ترکمان دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم 
پایه زنجان و تعدادی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری این 

دانشگاه بازدید نمودند. 
توضیحاتی  ارائه  به  بنیان  دانش  های  شرکت  مدیران  بازدید،  این  در     
و  پشنهادات  و  پرداخته  خود  فعالیت  سابقه  و  کاری  زمینه  خصوص  در 
رئیس  شهیدی  مهندس  ضمنًا،  نمودند.  مطرح  را  خود  های  درخواست 
پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه نیز، در خالل 
و  فناوری  و  علم  پارک  اهداف  و  تأسیس  تاریخچه  خصوص  در  بازدید 
نمودند. ارائه  را  توضیحاتی  پارک  در  مستقر  های  تعداد شرکت  همچنین 

بازدید معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان از شرکت های مستقر در پارک 

علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان 
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بازدید از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و ایستگاه تحقیقات 

آبخوانداری قره چریان
   در راستای برگزاری بازدید های علمی- تحقیقاتی، صنعتی و فرهنگی 
بنیاد ملی نخبگان و طبق هماهنگی های به عمل آمده با سازمان جهاد 
صاحبان  و  برتر  استعدادهای  نخبگان،  مخترعین،  از  جمعی  کشاورزی، 
شرکت های دانش  بنیان در روز چهارشنبه مورخ 1397/04/06 از بخش 
ایستگاه  و  استان  منابع طبیعی  و  تحقیقات کشاورزی  های مختلف مرکز 
و  امکانات  با  نزدیک  از  و  نموده  بازدید  چریان  قره  آبخوانداری  تحقیقات 
تجهیزات این مرکز آشنا شدند. دکتر طاهری رئیس این مرکز نیز ضمن 
اهداف،  آزمایشگاهی،  تجهیزات  و  امکانات  خصوص  در  توضیحاتی  ارائه 
داد.  پاسخ  کنندگان  شرکت  سواالت  به  مرکز،  های  حمایت  و  ها  برنامه 
ایشان در ادامه خاطرنشان نمود صاحبان ایده های نو در حوزه کشاورزی 
می توانند ضمن استقرار در مرکز رشد این سازمان، به صورت رایگان از 

امکانات مختلف آزمایشگاهی و تحقیقاتی آن بهره مند گردند.

از ایستگاه تحقیقاتی آبخوانداری قره چریان    در ادامه، شرکت کنندگان 
و  نموده  بازدید  زنجان(  شهر  کیلومتری   35( ارمغانخانه  بخش  در  واقع 
آب  های  )سفره  آبخوان  تغذیه  و  آبخیزداری  های  فعالیت  با  نزدیک  از 
آموزش  و  تحقیقات  مرکز  رئیس  شدند.  آشنا  ایستگاه  این  زیرزمینی( 
و  ایستگاه  مشخصات  خصوص  در  توضیحات  ارائه  ضمن  کشاورزی 
طرح های تحقیقاتی انجام شده در آن، به سواالت بازدید کنندگان پاسخ داد.
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   به منظور ارتقاء سطح باورهای دینی و تعمیق اعتقادات مذهبی مخترعین، 
نخبگان و استعدادهای برتر اردوی علمی- زیارتی شهر مقدس قم و مسجد 
 19 و   18 پنجشنبه  و  چهارشنبه  روزهای  طی  روز  دو  مدت  به  جمکران 

مهرماه با همکاری بنیاد نخبگان استان قم برگزار شد.
آستان مقدس حضرت    زیارت  نظیر  برنامه های  اردو،  این  اول     در روز 
فاطمه معصومه سالم اهلل، زیارت مزار علما و مراجع دینی و زیارت مسجد 

مقدس جمکران انجام پذیرفت.
کارخانه  از  بازدید  و  اسالمی  اندیشه  مبانی  کارگاه  برگزاری     همچنین، 
نساجی الله مهرگان از جمله برنامه های برگزار شده در روز دوم این اردو 

بود.

و  نخبگان  مخترعین،  از  جمعی  آمده،  بعمل  های  هماهنگی  طبق 
مورخ  پنجشنبه  روز  در  قم  و  زنجان  های  استان  برتر  استعدادهای 
نمودند.  بازدید  قم  مهرگان  الله  نساجی  کارخانه  از  مهرماه   19
در این بازدید علمی که با هدف آشنایی با مصادیق کارآفرینی و ارتباط صنعت 
و دانشگاه برنامه ریزی شده بود، ابتدا مدیر عامل این شرکت در خصوص 
تاریخچه، حوزه فعالیت، مراحل توسعه شرکت، تعداد نیروهای شاغل، شیفت 
های کاری و ... توضیحاتی را ارائه دادند. سپس شرکت کنندگان از بخش های 
مختلف کارخانه شامل: رنگرزی، ریسندگی نخ، بافندگی، آزمایشگاه، چاپ و 
تکمیل پتو بازدید نموده و در خالل بازدید نیز کارشناسان مربوطه ضمن ارائه 
توضیحاتی در خصوص هر بخش، به سواالت شرکت کنندگان پاسخ دادند. 
الزم به ذکر است،این شرکت در کیلومتر 15 جاده قدیم قم- تهران در شهرک 
صنعتی شکوهیه واقع شده و دومین شرکت تولید پتوی سیلک در ایران می باشد.

برگزاری اردوی علمی- زیارتی شهر مقدس قم و جمکران )ویژه مستعدین استان(

بازدید جمعی از مخترعین، نخبگان و استعدادهای برتر استان های زنجان و قم از 

کارخانه نساجی الله مهرگان 
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- فعالسازی پیشرفته ترین خط تولید انواع تافی و آبنبات در کشور
- راه اندازی خط تولید محصوالت جدید شکالت تلخ و انواع شکالت 

شیری
- بازنگری و بازسازی فرآیند تولید و دستیابی به ظرفیت 250 تن آرد 

در روز
- راه اندازی خط تولید محصول جدید پای کیک، از محصوالت به روز و 

پرطرفدار اروپایی، برای اولین بار در خاورمیانه

ایستگاه انتقال نفت ابهر

   این مرکز در کیلومتر ده جاده ترانزیت ابهر- تاکستان قرار گرفته و در 
مسیر گذر دو رشته خطوط لوله 16 نفت خام و 14 فرآورده است. حوزه 
استحفاظی این مرکز از کیلومتر 174 الی کیلومتر 278 خطوط لوله 16 
و 14 به طول 104 کیلومتر می باشد که این مرکز در کیلومتر 214 واقع 

گردیده است.
  در این مرکز چهار مخزن رلیف و سوخت با ظرفیت 3/151/000 لیتر بر 
روی خط لوله 14 اینچ ری- تبریز موجود است و یک اتاق نمونه گیری 
با زیر بنای 32 متر جدیداً تاسیس شده است. همچنین این مرکز دارای 

76 دستگاه تجهیزات ایمنی و انواع خاموش کننده هاست.

 بازدید از مراکز علمی، تحقیقاتی، صنعتی و فرهنگی

بازدید جمعی از استعدادهای برتر استان از شرکت مینوی خرمدره و مرکز انتقال نفت ابهر

طبق  و  فرهنگی  و  صنعتی  تحقیقاتی،  علمی-  بازدیدهای  ادامه  در 
هماهنگی های بعمل آمده، جمعی از استعدادهای برتر استان در روز شنبه 17 
آذرماه  از شرکت مینوی خرمدره و ایستگاه انتقال نفت ابهر بازدید نمودند.

در این بازدید، ابتدا استعدادهای برتر استان از بخش های مختلف شرکت 
مینوی خرمدره بازدید نموده و کارشناسان مربوطه، ضمن ارائه توضیحاتی 
و  تولید  کارکرد، ظرفیت  نحوه  کارخانه،  اندازی  راه  تاریخچه  در خصوص 

محصوالت شرکت، به سواالت بازدیدکنندگان پاسخ دادند.
سپس به منظور آشنایی استعدادهای برتر استان با فعالیت شرکت خطوط 
مرکز  از  استان  مستعدین  کشور،  شمالغرب  منطقه  نفت  مخابرات  و  لوله 
انتقال  مرکز  رئیس  ابتدا  بازدید،  این  در  نمودند.  بازدید  ابهر  نفت  انتقال 
نفت ابهر درباره نقش و ویژگی های این ایستگاه و حساسیت فرآیند انتقال 
مدیران  ادامه  در  نمود.  ارائه  را  توضیحاتی  نفتی  فرآورده های  و  خام  نفت 
فنی مرکز، ضمن ارائه مطالبی درخصوص بخش های مختلف این مرکز 
و نحوه انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی، به سواالت بازدیدکنندگان 

پاسخ دادند.

شرکت مینوی خرمدره

   شرکت سهامی عام صنعتی مینو - خرمدره تحت پوشش شرکت اقتصادی 
و خودکفایی آزادگان، یکی از بزرگترین مجتمع های صنعتی تولید کننده 
مواد غذایی از قبیل آرد، شکالت، کیک و غیره در خاورمیانه می باشد که 
در سال 1351 در منطقه خرمدره، کیلومتر 85 جاده زنجان، به وسعت 54 

هکتار احداث شد و در سال 1353 شروع به فعالیت کرد.
   در حال حاضر، این شرکت از ظرفیت تولید روزانه حدود 400 تن محصول 
شامل انواع بیسکوئیت، تافی و آبنبات، ویفر، کیک، شکالت، پفک و نیز 
مینو  آرد  کارخانه  در  تن   250 روزانه  ظرفیت  به  صنعتی  آرد  انواع  تولید 

برخوردار می باشد.
   از پروژه ها و طرحهای انجام شده توسط شرکت صنعتی مینو - خرمدره، 

می توان به موارد زیر اشاره داشت:
- دستیابی به ظرفیت تولید انواع بیسکوئیت روزانه 210 تن

- اولین تولیدکننده محصوالت فراسودمند در کشور



تکریم و الگوسازی از 

نخبگان و مستعدان برتر
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    به مناسبت والدت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس )ع( و گرامیداشت 
و  مقدس  دفاع  سال   8 سرافزار  جانباز  نجفیان،  دکتر  آقای  از  جانباز،  روز 

رئیس دانشگاه زنجان با اهدای لوح تقدیر و هدیه تجلیل به عمل آمد.
    در این برنامه که در راستای برنامه های تکریم والگوسازی و با حضور 
اعضای شورای علمی، رئیس و کارشناسان بنیاد نخبگان استان برگزار شد، 
دکتر ربیعی رئیس بنیاد نخبگان استان ضمن تبریک روز جانباز و قدردانی 
از مجاهدت و ایثارگری این عزیزان، با بیان این که جانبازان چشم و چراغ 
این ملت و قهرمانان ایران اسالمی هستند، انقالب اسالمی و مردم ایران 
را مرهون فداکاریها و ایثارگری های شهدا و جانبازان 8 سال دفاع مقدس 
در  گرانقدر  جانبازان  مجاهدت  و  تالش  و  علمی  رشد  همچنین  دانستند. 
عرصه های مختلف دانش و فرهنگ قابل تحسین و مایه افتخار می باشد.

    دکتر ربیعی در ادامه، ضمن معرفی بنیاد نخبگان استان، اهداف این بنیاد 
را برنامه ریزی و سیاستگذاری برای شناسایی، هدایت و حمایت و نیز جذب 
در عرصه های مختلف علمی،  برتر  استعدادهای  و  نخبگان  بکارگیری  و 
اعطایی  های  حمایت  و  تسهیالت  و  نموده  ...عنوان  و  هنری  فرهنگی، 
بنیاد نخبگان به دانشجویان و دانش آموختگان مستعد و برتر دانشگاهی 

را تشریح نمودند.
    سپس دکتر نجفیان رئیس دانشگاه زنجان، ضمن ابراز تشکر از حضور 
مسئولین بنیاد نخبگان استان، با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیتهای علمی 
دانشگاه زنجان، خواستار گسترش دامنه حمایت ها و تسهیالت اعطایی به 
نخبگان و استعدادهای برتر به ویژه دانشجویان مستعد شدند و از برگزاری 
هر گونه دوره آموزشی جهت تشریح تسهیالت و حمایت های بنیاد نخبگان 

اعطایی به دانشجویان و اعضای هیئت علمی استقبال نمودند.
    در ادامه برنامه، در خصوص تسهیالت و حمایت های اعطایی بنیاد ملی 

نخبگان بحث و تبادل نظر شد.
    در پایان برنامه، به منظور تجلیل و تکریم از مجاهدتهای آقای دکتر 
نجفیان رئیس دانشگاه زنجان، در طول دوران دفاع مقدس، هدیه ای به 

رسم یادبود تقدیم گردید.

دکتر  حضور  با   ،1397/02/04 مورخ  شنبه  سه  روز  در  نشستی  طی      
ترکستانی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان و جمعی 
از مسئولین استان، دکتر ربیعی، به عنوان رئیس جدید بنیاد نخبگان استان 
زنجان معرفی و با اهدای لوح تقدیر و هدیه، از خدمات ارزنده دکتر رشتچی 

رئیس سابق بنیاد نخبگان استان در دوران تصدی مسئولیت تجلیل شد.
برق  دانشکده  علمی  هیئت  ربیعی عضو  عباس  دکتر  است،  ذکر  به  الزم 

دانشگاه زنجان می باشد.

تکریم از مقام جانباز، همزمان با والدت با سعادت حضرت ابوالفضل 
العباس )ع(

مراسم تکریم رئیس سابق و معارفه رئیس جدید بنیاد نخبگان استان زنجان
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مراسم تجلیل از برگزیدگان آزمون هاي سراسري سال 97 و المپیادهای دانش آموزی

 97 سال  سراسري  هاي  آزمون  برگزیدگان  از  تجلیل  مراسم     
زنجان  استان  نخبگان  بنیاد  توسط  آموزی،  دانش  المپیادهای  و 
روز  صبح  استان،  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  همکاری  با  و 
شد. برگزار  سهروردی  فرهنگی  کانون  در  آذرماه   29 پنجشنبه 

     در این مراسم که با حضور دکتر عباس ربیعی رئیس بنیاد نخبگان استان، 
آقای محمدی سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان، آقای دکتر 
جلیلوند معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان، جمعی از برگزیدگان 
آزمون های سراسری، المپیادهای دانش آموزی و خانواده های آنان و 
تعدادی از معلمان و دانش آموزان پژوهشگر برگزار شد، ابتدا آقای محمدی 
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان، با بیان این که مدرسه کانون 
تحوالت تربیتی می باشد، پژوهش را الزمه تغییر و تحول دانسته و بر 
اهمیت توجه معلمان به امر پژوهش و استفاده از فناوری در مدارس در 
ارتقای زیرساخت های کشور از طریق مدارس و دانش آموزان تاکید کرد.

شعار  به  اشاره  با  استان،  نخبگان  بنیاد  رئیس  ربیعی  دکتر  سپس     
بیانات  از  هایی  مایه  درون  شعار  این  نمود،  عنوان  پژوهش  هفته 
کارآفرینی  لزوم  بر  و  داشته  سال  شعار  و  پیام  در  رهبری  معظم  مقام 
جدید  درهای  گشودن  را  پژوهش  ایشان،  دارد.  اشاره  اشتغال  ایجاد  و 
اطراف  محیط  به  نسبت  وسیعتری  دید  داشتن  و  ها  انسان  روی  به 
نمود. تعریف  خدادادی  های  نعمت  از  بهینه  و  مناسب  استفاده  جهت 

توصیه  آموزان  دانش  به  ادامه،  در  استان  نخبگان  بنیاد  رئیس     
و  صحیح  ریزی  برنامه  داشتن  صورت  در  آموزان  دانش  نمود 
با  را  موفقیت  های  قله  توانست  خواهند  قطعًا  زمان  از  بهینه  استفاده 
کشور  برای  بزرگی  کارهای  و  نموده  طی  باالیی  اطمینان  ضریب 
تالش  و  مدت  بلند  اهداف  داشتن  بر  همچنین  وی  دهند.  انجام 
کرد. تاکید  کشور  و  شهر  به  خدمت  جهت  در  آن  به  رسیدن  برای 

را مایه سربلندی استان  برتر آزمون های سراسری     وی، رتبه های 
برنامه ریزی صحیح، داشتن  نیروی جوانی،  از  بهینه  استفاده  و  دانسته 
اشاره  ایشان، ضمن  نمود.  توصیه  آنها  به  را  بعدی  چند  نگاه  و  انگیزه 
محروم  مناطق  از  برتر  های  رتبه  حائز  و  توانمند  دانشجویان  وجود  به 
داشت. تاکید  منطقه خود  و  به شهر  توجه  و  گذاری  بر خدمت  استان، 

پرورش  و  آموزش  از  تشکر  ضمن  همچنین،  ربیعی  دکتر     
پژوهش  انجام  بر  توانمند،  و  پژوهشگر  معلمان  وجود  خاطر  به 
پرورش  و  آموزش  حوزه  کمبودهای  و  مشکالت  حل  هدف  با 
داشت. تاکید  آموزان  دانش  در  خالقیت  پرورش  رشد  و 

     وی در پایان، به تسهیالت و حمایت های متنوع بنیاد ملی نخبگان  
پیشنهادات  و  نظرات  از  و  نموده  اشاره  تحصیلی  مختلف  مقاطع  در 
دانش آموزان و دانشجویان رتبه های برتر آزمون سراسری در راستای 
نمود. استقبال  برتر  استعدادهای  و  نخبگان  به  رسانی  خدمت  بهبود 
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استان،  مشاهیر  و  علمی  سرآمدان  از  الگوسازی  و  تکریم  راستای  در     
برجسته  )استاد  کریمی  بابک  پروفسور  از  تجلیل  و  تکریم  مراسم 
پژوهش   بخش  در  خوارزمی  المللی  بین   جشنواره  اول  رتبه  و  شیمی 
 1397/11/09 مورخ  شنبه  سه  روز  صبح   ،)1396 سال  در  های  بنیادی 
شد. برگزار  زنجان  پایه  علوم  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  محل  در 

   در این مراسم که با حضور دکتر نیک  سرشت، معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان، جمعی از رؤسا، اساتید برجسته 
و دانشجویان دانشگاه های استان، برگزار شد، ابتدا دکتر ربیعی رئیس بنیاد 
نخبگان استان، ضمن تبریک فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
بنیاد  داشت:  اظهار  انقالب،  خاطره شهیدان  و  یاد  گرامیداشت  و  اسالمی 
نخبگان استان با دو رویکرد مهم شناسایی و هدایت از مستعدین کشور و 
نیز حمایت از نخبگان و ایجاد زمینه برای اثرگذاری بیشتر آنها در جامعه 
در  نخبگان  اثرگذاری  زمینه های  از  یکی  افزود:  است. وی  گرفته  شکل 
جامعه شناساندن آنان به عنوان الگوهای موفق برای نسل جوان می باشد.

را  ها  برنامه  گونه  این  برگزاری  از  اصلی  ادامه، هدف  در  ربیعی  دکتر     
معرفی  و  کشور  نخبگان  دستاوردهای  و  ها  تالش  زحمات،  از  قدردانی 
نمود. عنوان  جوان  نسل  به  آنها  شخصی  و  ای  حرفه  زندگی  ابعاد 

گردید.  پخش  ایشان  علمی  نامه  زندگی  از  مستندی  برنامه،  ادامه  در 

   سپس، دکتر نیک سرشت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
هر  برگزیدگان  و  نخبگان  ویژه  نقش  به  اشاره  ضمن  زنجان،  استانداری 
جامعه در زمینه توسعه و پیشرفت کشور،  الگوهای هر جامعه را بهترین 
ایران  ما  افزود:  و  دانسته  به یک ملت  معرف در خصوص هویت بخشی 
نماییم.  معرفی  توانیم  نمی  خوارزمی  و  سعدی  حافظ،  فارابی،  بدون  را 

کشورهای  در  بزرگان  که  مطهری  شهید  بیانات  به  اشاره  ضمن  وی، 
توسعه نیافته بویژه ایران دچار حجب معاصرت هستند )یعنی تا زمانی که 
زنده هستند کسی شناختی از آن ها ندارد(، یکی از راهکارهای افزایش 
سرمایه اجتماعی را الگوسازی و معرفی الگوها و اسوه ها دانست که این 
الگوها سبب ابجاد اعتماد به نفس و غرور درونی در دانشجویان شده و به 
تبع آن غرور و اعتماد ملی و انسجام اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

زنجان،  استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون     
کشور  اجرائی  بدنه  های  رسالت  مهمترین  از  را  نخبگان  شناسایی 
نخبگان  ها،  همایش  و  مجامع  برگزاری  با  بایستی  افزود:  و  دانسته 
واسطه  بی  رسمی  مرجع  و همچنین  گردند  تکریم  و  معرفی  شناسایی، 
باشد. داشته  وجود  ها  آن  نظرات  و  افکار  شنیدن  برای  دائمی  و 

   دکتر نیک سرشت در پایان، نقش دادن به نخبگان در نظام تصمیم 
گیری و تصمیم سازی جامعه را سبب بالندگی کشور و نهایتًا تبلور بیشتر 

حرکت نخبه گرایی دانست.

مراسم تکریم و تجلیل از پرفسور بابک کریمی )برگزیده جشنواره خوارزمی(
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   در ادامه برنامه، دکتر بابک کریمی ضمن تشکر از حاضرین جلسه و نیز بنیاد 
نخبگان استان در خصوص تدارک این برنامه، موفقیت ها و دستاوردهای 
بدست آمده خود را مدیون زحمات و تالش های اساتید خود دانست که 
سبب رشد و نمو ، ترغیب و ایجاد انرژی، حرکت و انگیزه در ایشان شده اند.

   رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، در ادامه به مواردی 
که در طول زندگی خود به آن ها پایبند بوده اشاره نموده و عنوان داشت: 
همواره رشد خود را در کنار رشد دیگران دانسته و اعتقاد داشته برای رشد 
خود بایستی کسانی که در اطراف خود هستند نیز رشد یابند. ایشان معلمی 
را فراتر از هر چیزی و نوعی فیاضیت دانسته و بیان داشت همانگونه که 
خورشید موقع تابیدن فارغ از اینکه نور و گرمایش به کجا برسد می تابد، 
معلم نیز بایستی این گونه باشد. دکتر کریمی، هنر یک معلم را تعلیم و رشد 
آدم های متوسط و حتی ضعیف دانسته و تمام دستاوردهای خود را حاصل 

تالش های دانشجویان خود دانست.
   وی ضمن اشاره به عمر کوتاه انسان ها، تاکید داشت بایستی از لحظه 
هدر  از  و  نموده  استفاده  دانش  و  علم  تحصیل  زندگی خود جهت  لحظه 

نمودن آن در انجام کارهای کم بها پرهیز نماییم.
به  نیاز  لزومًا  بزرگ،  کارهای  انجام  برای  داشت  عنوان     وی همچنین 
امکانات عریض و طویل نیست و مهم داشتن فکر بزرگ می باشد که به 

دنبال خود کارهای بزرگ را به همراه خواهد داشت.
   دکتر کریمی اظهار داشت: بایستی همواره از لحظه لحظه زندگی خود 
لذت ببریم چرا که این لذت ها به ما انرژی می دهند تا علی رغم مشکالت 
زندگی بتوانیم در مسیر پیشرفت و تعالی حرکت نماییم. وی شب بیداری 
ها و کار کردن روی یک مطلب علمی به منظور آموزش آن به دانشجویان، 
انجام موفقیت آمیز پروژه ها توسط دانشجویان و همچنین گره گشایی و 
حل مشکالت اجرایی در کنار کارهای علمی را لذت بخش ترین امور در 

زندگی خود قلمداد نمود.

   در پایان مراسم، به پاس قدردانی از تالش های علمی پرفسور بابک 
تدوین  کاربردی،  و  بنیادین  های  پژوهش  و  تحقیق  انجام  در  کریمی 
در  برتر  استعدادهای  و  شاگردان  تربیت  سودمند،  مقاالت  و  ها  کتاب 
حوزه علم شیمی با اهدای لوح تقدیر و ارج نامه با امضای دکتر ستاری 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان و 
دکتر سعادت فومنی قائم مقام بنیاد ملی نخبگان قدردانی به عمل آمد.

علمی  هیات  عضو  و  رئیس  کریمی  بابک  دکتر  است،  گفتنی     
زنجان  پایه  علوم  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  شیمی(  )گروه 
باشد. می  استان  نخبگان  بنیاد  علمی  شورای  اعضای  از  و 
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   مراسم تجلیل از دانشجویان پژوهشگر و فناور برگزیده استان در سال 1397 
روز دوشنبه 6 اسفندماه در سالن جلسات بنیاد نخبگان استان برگزار شد.

ابتدای برنامه، که با حضور دکتر داودی معاون پژوهش و فناوری     در 
دانشگاه زنجان و دبیر ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری، آقای سلطانی 
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان، جمعی از مسئولین، 
اساتید و دانشجویان استان برگزار شد، ابتدا دکتر ربیعی رئیس بنیاد نخبگان 
استان و دبیر جشنواره دانشجویی هفته پژوهش و فناوری، در خصوص روند 
انتخاب دانشجویان برتر عنوان داشت طی جلسات کارشناسی برگزار شده با 
حضور معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه های استان، تعدادی از روسای

انتخاب   دانشگاه ها و رئیس پارک علم و فناوری استان، کلیات و روند 
در  افزود:  ادامه  در  برتر مشخص شد. وی  فناور  و  پژوهشگر  دانشجویان 
انتخاب دانشجویان پژوهشگر و فناور برتر از آنجایی که بستر، سخت افزارها و 
آیین نامه های الزم در بنیاد ملی نخبگان فراهم بوده، از این آیین نامه ها استفاده شد.

   دبیر جشنواره دانشجویی هفته پژوهش و فناوری استان اظهار داشت: از 
بین 140 نفر دانشجوی ثبت نامی، نهایتًا 10 نفر دانشجوی دکتری در 5 
گروه علمی کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه، علوم انسانی و هنر، فنی 
و مهندسی و پزشکی و پیراپزشکی به عنوان دانشجویان منتخب و شاخص 
انتخاب دانشجویان گفت: در هر یک از  برگزیده شدند. وی در خصوص 
پژوهشی،  های  فعالیت  اساس  بر  که  شاخص  دانشجوی   2 حوزه   5 این 
فناورانه، دستاوردهای شاخص علمی و نیز کسب رتبه در رویدادهای معتبر 
انتخاب شدند. وی  امتیازات شده بودند،  المللی حائز باالترین  ملی و بین 
در ادامه افزود: عالوه بر این افراد، یک نفر دانشجوی پژوهشگر شاخص 
که صاحب  برتر  فناور  دانشجویان  از  نفر   2 و  ارشد  کارشناسی  مقطع  در 
شدند. انتخاب  نیز  هستند  بنیان  دانش  های  شرکت  یا  معتبر  اختراعات 

و  پژوهش  هفته  استانی  ستاد  از  تشکر  ضمن  پایان،  در  ربیعی  دکتر     
فرآیند  در  که  دانشجویی  جشنواره  علمی  کمیته  اعضای  و  فناوری 
استان  نخبگان  بنیاد  با  برتر  دانشجویان  انتخاب  و  ها  پرونده  بررسی 
دانشجویان  انتخاب  فرآیند  که  نمود  امیدواری  ابراز  داشتند،  همکاری 
دانشجویان  کلیه  و  باشد  بوده  واقعیت  بر  منطبق  و  صحیح  عادالنه، 
شرکت کننده در این جشنواره از نتیجه این انتخاب رضایت داشته باشند.

   در ادامه، تعدادی از دانشجویان پژوهشگر و منتخب به بیان دستاوردهای 
علمی خود پرداختند. 

   در پایان مراسم نیز با حضور مسئولین استان از دانشجویان پژوهشگر 
و فناور برتر برگزیده استان با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی تجلیل شد.

تجلیل از دانشجویان پژوهشگر و فناور برگزیده استان در سال 1397
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   به منظور حمایت مادی و معنوی از دانشجویان مستعد استان و بر اساس تفاهم 
نامه منعقد شده میان بنیاد نخبگان استان و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، 
مراسم رونمایی و اولین دوره اعطای جایزه علمی امام حسین )ع(، صبح روز 
یکشنبه 28 بهمن ماه در سالن آمفی تئاتر جهاد دانشگاهی استان برگزار شد.

   در این مراسم که با حضور حجت اإلسالم و المسلمین شیری مدیر کل 
محترم بازرسی سازمان اوقاف و امور خیریه، حضرت آیت ا... خاتمی نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، حجت اإلسالم و المسلمین جنتی 
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان، اعضای شورای اداری استان، اساتید 
و دانشجویان و خانواده های آنان برگزار شد، ابتدا، دکتر ربیعی رئیس بنیاد 
نخبگان استان، اظهار داشت: وقف یک سنت حسنه جاریه است که در دین 
اسالم و آموزه های دینی تاکید فراوانی بر روی آن شده است و تفاوت آن 
با سایر حسنات این است که تا زمانی که موضوع وقف وجود دارد دیگران 

از منافع و مزایای آن منتفع می شوند.
   دکتر ربیعی سپس، ضمن اشاره به وقف های صورت گرفته در کشور 
در حوزه های مختلف اعم از پزشکی، درمان، مذهبی و  ... عنوان داشت 
وقف در حوزه علم و فناوری موضوع جدیدی بوده و نیازمند رویکردهای 
جدیدی می باشد تا بتوانیم نیات واقفین خیراندیش را به سمت گسترش 
علم و فناوری و نهایتًا تولید ثروت و آبادانی کشور به کار ببریم. وی در 
ادامه افزود: با مساعدت های مسئولین سازمان اوقاف و امور خیریه در این 
زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته و طی تفاهم نامه منعقد شده در آذرماه 
با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مقرر شد، جایزه علمی امام حسین 
)ع( به 40 نفر از دانشجویان مستعد و توانمند استان در سال اول اهدا شود.

   رئیس بنیاد نخبگان  استان در پایان، ضمن تشکر از مسئولین اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان و تمامی کسانی که در نهادینه نمودن این امر 
و سنت حسنه سهیم بودند بر تداوم اعطای این جایزه در سال های آتی 

ابراز امیدواری نمود.
امور  و  اوقاف  کل  مدیر  جنتی  المسلمین  و  اإلسالم  ادامه حجت  در      
خیریه استان، ضمن اشاره به ثمرات و برکات موقوفات، عنوان داشت چه 
بسا هر کدام از ما در طول عمر حداقل یکبار از موقوفات بهره برده ایم. 
ثروت  و  مال  وقف  با  که  واقفین  از خدمات  قدردانی  و  تشکر  وی ضمن 
داشتن  با  فردی  هر  داشت  عنوان  اند  نموده  ارائه  ای  ویژه  خدمات  خود 
زمره  در  تواند  می  ناچیزی  مبلغ  وقف  با  حتی  و  قوی  اراده  و  خیر  نیت 
است. مشارکتی  یا  دسته جمعی  وقف  آن  راه حل  که  بگیرد  قرار  واقفین 

   وی در ادامه ضمن اشاره به تفاهم نامه های منعقد شده در جهت حمایت 
از نخبگان و مستعدین استان تهران با عنوان جایزه علمی امام صادق و 
استان خراسان رضوی با عنوان جایزه امام رضا )ع( عنوان داشت در استان 
زنجان نیز که پایتخت شور و شعور حسینی است طی تفاهم نامه منعقد 
شده این جایزه این جایزه به نام حایزه علمی امام حسین )ع( نامگذاری شد 
و قرار است هر ساله به تعدادی از دانشجویان مستعد استان اعطا گردد.

بازرسی  کل  مدیر  شیری  المسلمین  و  اإلسالم  حجت  برنامه،  ادامه  در   
ابتدا با بیان آیه ای از قرآن کریم، وقف را  سازمان اوقاف و امور خیریه، 
یکی از مراحل سعادت دنیا و آخرت دانست. ایشان در ادامه ضمن اشاره به 
5 عالم موجود عنوان داشت وقف تنها پلی است که می تواند بر تمام این

عالم حاکم بوده و امنیت دنیا و آخرت انسان را رغم بزند. وی در ادامه، با 
بیان این که موقوفات صورت گرفته توسط واقفین در هر زمان بر اساس
اوقاف رویکرد سازمان  داشت که  عنوان  گیرد،  زمان صورت می  آن  نیاز 

باشد. بنیان می  فناوری و مبانی دانش  از علم و  امور خیریه حمایت  و 
در پایان مراسم، با حضور مسئولین، از 40 نفر از برگزیدگان این جایزه با 

اهدای جوایز و تندیس تجلیل شد.

مراسم رونمایی از اولین دوره اعطای جایزه علمی امام حسین )ع( 
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تقدیر از دو نفر از حافظان قرآن کریم توسط بنیاد نخبگان استان

طبق هماهنگی های به عمل آمده، از دو نفر از حافظان قرآنی ساکن روستای 
آمد. به عمل  استان زنجان تجلیل  بنیاد نخبگان  همایون، توسط ریاست 

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان، در این دیدار که با حضور دکتر 
ربیعی رییس بنیاد نخبگان استان و اعضای شورای اقامه نماز بنیاد نخبگان 
استان در منزل این حافظان قرآنی واقع در روستای همایون برگزار شد، دکتر 
ربیعی با توانمندی ها، افتخارات، مشکالت و درخواست های آنان آشنا شدند.

قرآن  حافظ  دو  این  از  هدیه  و  تقدیر  لوح  اهدای  با  نیز  دیدار  پایان  در 
آمد. عمل  به  تجلیل  محمدی(  حسین  و  محمدی  محمد  )آقایان  کریم 
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58  طرح دوست علمی

   بر اساس هماهنگی های انجام شده، به منظور کشف و شکوفا نمودن 
استعدادهای تحصیلی دانش آموزان و در راستای توسعه آموزش های خاص 
برون مدرسه ای ذیل سند راهبردی کشور در امور نخبگان ، مرحله اول "طرح 
دوست علمی" در بین دانش آموزان منتخب پایه دهم و یازدهم در رشته 
شیمی روزهای 28 و 29 مرداد سال جاری توسط بنیاد نخبگان استان زنجان با 
همکاری اداره آموزش و پرورش استان زنجان و دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
علوم پایه زنجان در دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار شد. 
   در مراسم افتتاحیه این طرح که روز یکشنبه 28 مرداد در سالن آمفی 
از  پس  شد،  برگزار  زنجان  پایه  علوم  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  تئاتر 
پایه  علوم  تکمیلی  دانشگاه تحصیالت  معرفی  کلیپ  و  ملی  پخش سرود 
عرض  ضمن  زنجان  استان  نخبگان  بنیاد  رئیس  ربیعی  دکتر  زنجان، 
و  آموزش  کل  اداره  مسئولین  همکاری  از  تشکر  و  حضار  به  خیرمقدم 
پرورش استان و دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان در برگزاری 
از  را شناسایی و حمایت  بنیاد ملی نخبگان  برنامه، مهمترین رسالت  این 
هدایت  و  شناسایی  لزوم  بر  و  نموده  عنوان  نخبگان  و  برتر  استعدادهای 
استعدادهای برتر از مقاطع پایین تر و قبل از ورود به دانشگاه تاکید داشت. 
های  برنامه  کنار  در  بنیاد  فرهنگی  های  برنامه  اجرای  به  وی سپس     
حمایتی اشاره نموده و افزود: این برنامه ها بر اساس سند راهبردی کشور 
برنامه ریزی  برتر  استعدادهای  تربیت صحیح  با هدف  امور نخبگان و  در 
شده که طرح دوست علمی از جمله این برنامه ها است. ایشان کشف و 
شکوفایی استعداهای خدادادی دانش آموزان مستعد در عرصه های علم و 
فناوری و نیز در ارتقای سطح علمی و فرهنگی محیط های آموزشی را از 

مهترین اهداف این طرح عنوان نمود. 

   در ادامه مراسم خانم رشتچی مدیر کل آموزش و پرورش استان ضمن 
و  نخبگان  شناسایی  خصوص  در  رهبری  معظم  مقام  بیانات  به  اشاره 
جهت  فرصتی  عنوان  به  را  ها  طرح  گونه  این  اجرای  برتر،  استعدادهای 
شناخت دانش آموزان از توانمندی های خود، کسب دانش نسبت به علوم 
مختلف، افزایش حس خودباوری، منزلت اجتماعی و ایجاد انگیزه و ارتقای 

سطح علمی و فرهنگی دانش آموزان دانست.

   سپس دکتر رمضانی استاد ممتاز شیمی دانشگاه زنجان و دانشمند یک 
درصد برتر، مباحثی را در خصوص علم و فناوری از زمان پیروزی انقالب 
با توجه به پایین بودن سطح سواد  اسالمی تا کنون بیان نموده و افزود: 
دوره های  برگزاری  بر  تمرکز  بیشتر  انقالب  اول  در دهه  اکثریت جامعه، 
نهضت سوادآموزی بوده، دهه دوم بر گسترس مراکز دانشگاهی در سطح 
کشور و در دهه سوم مساله پژوهش در دانشگاهها و نهایتا در دهه چهارم 
نیز تشکیل پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به منظور تبدیل علم به 
فناوری مورد توجه قرار گرفت. ایشان در ادامه افزودند به نظر می رسد در 
دهه پنجم نیز مساله اثرگذاری افراد برجسته و نخبه در جامعه بیشتر مورد 
توجه قرار گیرد. عضو هیات علمی دانشگاه زنجان در پایان، ضمن اشاره به 
توزیع نامتوازن در رشته های دانشگاهی و نبود متخصصین کافی در برخی 
رشته ها، بر شناسایی و هدایت صحیح استعدادهای دانش آموزان به سمت 

رشته های مورد عالقه و همچنین مورد نیاز جامعه تاکید داشتند.

برگزاری مرحله اول طرح دوست علمی در رشته شیمی در استان زنجان
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   در پایان روز دوم از برگزاری طرح، مراسم اختتامیه با حضور مسئوالن 
پس  مراسم  این  در  و  شد  برگزار  اجرایی  عوامل  و  همکار  های  دستگاه 
ربیعی، دکتر فضلی معاون پژوهشی دانشگاه  ارائه گزارش توسط دکتر  از 
این که درس خواندن برای  بیان  با  پایه زنجان  تحصیالت تکمیلی علوم 
زندگی کردن است نه زندگی کردن برای درس خواندن، تاکید داشت دانش 
و  طمانینه  خوب،  اخالق  به  خواندن  درس  خوب  کنار  در  بایستی  آموزان 
شهروند خوب بودن نیز توجه ویژه داشته باشند و صرفا توجه به تحصیل 
و کسب تخصص سبب غفلت آن ها از ازرش های انسانی نگردد. ایشان 
از  با تجربه و پرهیز  افراد  از  ادامه دانش آموزان را به مشورت گرفتن  در 
تصمیم گیری احساسی برای انتخاب مسیر صحیح آینده، توصیه نموده و 
اظهار داشت کسی که تصور می کند همه چیز را می داند در زندگی عمال 
شکست را قبول کرده است. ایشان در پایان، ضمن آرزوی موفقیت برای 
دانش آموزان، به آن ها توصیه نمود از نگاه تک بعدی که سبب غفلت از 

توجه به سایر جنبه های زندگی می شود، پرهیز کنند. 
   در پایان برنامه، به عوامل اجرایی و شرکت کنندگان لوح تقدیری اعطا شد.

برتر،  استعدادهای  انتقال دانش و مهارت های برون مدرسه ای در میان     
افزایش حس خودباوری، منزلت اجتماعی و افزایش انگیزه ی دانش آموزان 
از جمله  مستعد به سوی کسب موفقیت های علمی، فرهنگی و اجتماعی 

اهداف برگزاری طرح دوست  علمی است.
   الزم به ذکر است، 47 نفر از دانش آموزان مستعد استان، طی دو روز با 
مطالب کاربردی شیمی شامل: شیمی، سبک زندگی و تغذیه سالم، هوش 
آزمایش های  و  داروها، شیمی سبز  نانو  علوم،  در  آن  کاربرد  و  مصنوعی 

کاربردی شیمی توسط اساتید مجرب به دانش آموزان آشنا شدند.
آزمایشگاه   ،NMR دانشکده شیمی، دستگاه  آزمایشگاه های  از  بازدید     
پلیمر، مرکز تحقیقاتی نانو داروها و پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت 
تکمیلی علوم پایه زنجان و همچنین دیدار با پرفسور ثبوتی چهره ماندگار 
علمی کشور و برگزیده جایزه عالمه طباطبائی بنیاد ملی نخبگان، از دیگر 

بخش های این برنامه بود.

  طرح دوست علمی
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     به منظور کشف و شکوفا نمودن استعدادهای تحصیلی دانش آموزان و 
در راستای توسعه آموزش های خاص برون مدرسه ای ذیل سند راهبردی 
کشور در امور نخبگان، مرحله تکمیلی "طرح دوست علمی" برای دانش 
آموزان منتخب پایه دهم و یازدهم در رشته شیمی، توسط بنیاد نخبگان 
استان و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان و دانشگاه تحصیالت 
تکمیلی علوم پایه زنجان روزهای 6 و 18 آذرماه سال جاری در دانشگاه 

تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار شد.
   در مراسم افتتاحیه این طرح که صبح روز یکشنبه مورخ 1397/09/06 
در سالن آمفی تئاتر دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار 
به  خیرمقدم  عرض  ضمن  استان،  نخبگان  بنیاد  رئیس  ربیعی  دکتر  شد، 
حضار و تشکر از همکاری مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان و 
دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان در برگزاری این طرح، جزئیات 
برنامه های مرحله دوم دوست علمی و همچنین برنامه های بنیاد در حوزه 

استعداد های برتر دانش آموزی را تبیین نمود.
در ادامه کلیپی خاطره انگیز از اجرای مرحله اول دوست علمی پخش شد 
و سپس دانش آموزان منتخب در مدت دو روز، با محتوای ذیل آشنا شدند:

-   نحوه کارکرد مغز )مدرس: آقای سردار زاده، مربی پژوهشی(.
-   چرا راه حل غلط ضروری است؟ )مدرس: دکتر شهروسوند، عضو هیئت 

علمی گروه شیمی دانشگاه زنجان و عضو فدراسیون سرآمدان علمی(.
هادی  )سید  اختراع  و  به طرح  ایده  تبدیل  و  پردازی  ایده  با  آشنایی     -
رضوی، دکترای کارآفرینی، رئیس مجمع جهانی کارآفرینی جوانان ایران و 

مشاور کارآفرینی ریاست پارک علم و فناوری استان زنجان(.
-   برگزاری کارگاه های دانش آموزی توسط سه گروه از دانش آموزان 

برحسب موضوعات پیشنهادی کاربردی در حوزه شیمی
-   کارگاه آموزشی آشنایی با نانو شیمی )مدرس: دکتر صفدری، دکترای 

شیمی معدنی(.
-   کارگاه آموزشی تکمیلی شیمی و سبک زندگی سالم )مدرس: دکتر زکوی، 
عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان(.

-   کارگاه آموزشی کاربرد امواج الکترومغناطیس در زندگی )مدرس: آقای 
بیگلری، عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم 

پایه زنجان(.
و  نوین  های  یافته  با  آموزان  دانش  بیشتر  آشنایی  منظور  به  همچنین، 
پتانسیل های استانی در حوزه شیمی، بازدیدهای تخصصی زیر نیز انجام 

پذیرفت:
های  شرکت  با  آشنایی  و  استان  فناوری  و  علم  پارک  از  بازدید     -
دانش بنیان فعال و موفق مستقر در این پارک که در حوزه علم شیمی فعالیت دارند.

-   بازدید از آزمایشگاههای تخصصی دانشکده شیمی دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
علوم پایه زنجان و آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی موجود در این آزمایشگاهها.

دستاوردهای برگزاری این دوره:
امکانات  پتانسیل ها و  با  استان  آموزان مستعد  -   آشنایی دقیقتر دانش 

دانشگاهی استان در حوزه علم شیمی
-   آشنایی دانش آموزان با مفاهیم کارآفرینی دانش بنیان

-   آشنایی دانش آموزان با زمینه های جدید تحقیقاتی در حوزه علم شیمی
-   ایجاد ارتباط نزدیک و صمیمانه بین اساتید دانشگاه و دانش آموزان 

مستعد و ایجاد زمینه استمرار ارتباط علمی متقابل بین آنها

-   آشنایی دانش آموزان مستعد با مسائل مهم حوزه سالمت و انتقال آن 
به خانواده ها که منجر به ارتقای فرهنگ سالمت و نمود بیشتر علم در 

زندگی روزمره خواهد شد.

برگزاری مرحله تکمیلی طرح دوست علمی در رشته شیمی
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   بنیاد نخبگان استان زنجان با هدف زمینه سازی برای اثرگذاری اجتماع 
اردوی  بومی،  جامعه  به  نسبت  آنان  مسؤولیت  حس  ارتقاء  و  نخبگانی 
جهادی آموزشی، فرهنگی، علمی و عمرانی را روز چهارشنبه 20 تیرماه در 
شهرستان ماهنشان روستای قره داش برگزار کرد. در این اردو، که با حضور 
شد،  برگزار  زنجان  دانشگاه  و  برتر  های  استعداد  و  نخبگان  دانشجویان 
شرکت کنندگان در برنامه های جداگانه ای به بررسی امکان سنجی طرح 
هادی روستایی در روستای قره داش، بررسی پتانسیل های روستا در زمینه 
آب و راه اندازی کسب و کار، رنگ آمیزی دیوار مدرسه روستا، برگزاری 
کالس های آموزشی و بررسی نیاز سنجی آموزشی دانش آموزان پرداختند.

   الزم به ذکر است با توجه به پتانسیل روستا در زمینه دامداری مقرر گردید 
با همکاری دهیاری، نشست تخصصی- آموزشی افراد عالقه مند به تکثیر 
ژن چند قلوزایی با همکاری یکی از مخترعین و شرکت های دانش بنیان 
در زنجان فراهم شود. همچنین در این اردو بسیج سازندگی استان و بسیج 

دانشجویی دانشگاه زنجان همکاری داشتند.

برگزاری اردوی جهادی آموزشی- فرهنگی با محوریت کارآفرینی و اشتغال
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انعقاد تفاهم نامه همکاری میان بنیاد نخبگان استان و اداره کل اوقاف و امور خیریه 

استان در خصوص طرح اعطای جایزه امام حسین )ع( به استعدادهای برتر استان زنجان

   در نشست هم اندیشی جمعی از اساتید، نخبگان و استعدادهای برتر 
استان با مسئولین اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در روز چهارشنبه 
مورخ 1397/09/07، تفاهم نامه همکاری میان بنیاد نخبگان و اداه کل 

اوقاف و امور خیریه استان امضا و تبادل گردید.
   در راستای استفاده از منابع خیرین و واقفین در حوزه علم و فناوری، 
امور نخبگان و همچنین  راهبردی کشور در  اقدام های ملی سند  اجرای 
آشنایی با ظرفیت های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، در نشستی 
با حضور جمعی از اساتید، نخبگان و استعدادهای برتر استان، تفاهم نامه 
زنجان  استان  برتر  استعدادهای  به  )ع(  امام حسین  علمی  جایزه  اعطای 

میان بنیاد نخبگان و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان منعقد گردید.
از جمله مفاد این تفاهم نامه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

-   تأمین منابع جایزه علمی امام حسین)ع( از سوی اداره کل اوقاف برای 
40 نفر از دانشجویان مستعد واجد شرایط.

-   پشتیبانی  های مستقیم و غیر مستقیم تدریجی در قالب  هایی مانند 
با  مرتبط  موقوفات  از  استفاده  با  پژوهانه  و  مقطعی  های  جایزه   بورسیه، 
حمایت از مستعدین و نخبگان، مشروط به انجام فعالیت های نخبگانی و 

میزان رشد در مسیر نخبگی بر اساس گزارش عملکرد اعالمی.
-   در اختیار قرار دادن اراضی و مستغالت موقوفات، در قالب مشارکت 
با صاحبان استعدادهای برتر و نخبگان به منظور توانمند نمودن آنها برای 
دانش   اقتصادی  طرح  های  ارزیابی  از  بعد  اقتصادی،  فعالیت های  انجام 
وری  بهره   افزایش  راستای  در  سازمان  فناوری  کارگزار  توسط  بنیان 

اقتصادی موقوفات.

برتر،  استعدادهای  و  نخبگان  و تخصصی  فنی  توان  ارتقاء  منظور  به     
توانمندی ها در برگزاری دوره های آموزشی- مهارتی و در  از  بهره گیری 
راستای استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود دو سازمان، در نشستی 
با حضور دکتر ترکستانی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی 
نخبگان، تفاهم نامه همکاری میان بنیاد نخبگان و پارک علم و فناوری 
استان تبادل گردید. این تفاهم نامه در 9 ماده منعقد گردیده و از جمله 

مفاد آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:
و  معنوی  از خدمات و حمایت های  فناور  واحدهای  استفاده  -   تسهیل 

مادی بخش خصوصی و دولتی.
-   همکاری در راستای توسعه منابع انسانی و ارتقای بهره وری نیروی کار.

-   تقویت و تجاری سازی ایده های برتر.
-   استفاده حداکثری از ظرفیت های متقابل به منظور تحقق اهداف سازمانی.
-   ارتقاء توان فنی و تخصصی شرکت های دانش بنیان و استعدادهای برتر.

-   ایجاد زمینه مناسب برای ارتقاء ظرفیت و توان پژوهشی فناورانه صنایع 
مختلف در مسیر خود اتکایی ملی.

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان بنیاد نخبگان و پارک علم و فناوری استان
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-   مکاتبه با خبرگزاری ها و صدا و سیما جهت پوشش خبری برنامه های بنیاد نخبگان استان 
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-   مصاحبه رئیس بنیاد نخبگان استان با خبرگزاری ها و اصحاب رسانه استان
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-   پوشش خبری برنامه ها و فعالیت های بنیاد نخبگان استان در پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان
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-   پوشش خبری برنامه ها و فعالیت های بنیاد نخبگان استان در پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان )ادامه(
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-   طراحی بنر و پوستر )شامل: اطالع رسانی شیوه نامه ها، برنامه ها، فعالیت ها و عملکرد بنیاد نخبگان استان و ...(



72روابط عمومی و اطالع رسانی

-   طراحی بنر و پوستر )شامل: اطالع رسانی شیوه نامه ها، برنامه ها، فعالیت ها و عملکرد بنیاد نخبگان استان و ...( )ادامه(



73روابط عمومی و اطالع رسانی

-   تهیه و تنظیم گزارش فعالیت های بنیاد نخبگان استان )اعم از: برنامه دوست علمی اردوی قم- جمکران، سفر 

نخبگان و مستعدین کشور به عتبات عالیات و ....(



74روابط عمومی و اطالع رسانی

-   تهیه و تنظیم گزارش فعالیت های بنیاد نخبگان استان )اعم از: برنامه دوست علمی اردوی قم- جمکران، سفر 

نخبگان و مستعدین کشور به عتبات عالیات و ....( )ادامه(

-   بروزرسانی آیین نامه ها و شیوه نامه های ابالغی بنیاد ملی نخبگان در سایت بنیاد نخبگان استان

-   اطالع رسانی فعالیت ها، برنامه ها به جامعه مخاطب از طریق ارسال پیامک، ایمیل و یا درج در سایت

-   تعامل با صدا و سیمای مرکز زنجان در راستای معرفی نخبگان و استعدادهای برتر استان در قالب تهیه مستند و 

مصاحبه های تلویزیونی

- تهیه و تنظیم خبر برنامه های مصوب اجرا شده )شامل: نشست های اجتماعات نخبگانی، اردوهای جهادی، برنامه های 

تربیتی آموزشی و ...( و درج در سایت



75روابط عمومی و اطالع رسانی

-   توزیع ماهنامه های خبری، علمی، آموزشی و تحلیلی سرآمد و اقتصاد دانش بنیان


