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با کار و تالش و همت و ستعداد و رظفیت ذهنی تنها رشوط تحقق نخبگی نیست بلکه باید با شکرزگاری و قدرشناسی این نعمت، و ا
کاف  رظفیت نخبگی جواانن ملت اریان، می تواند زمینه.مجاهدت، استعداد و رظفیت را هب نخبگی تبدیل رکد ساز رپ رکدن ش

  .علمی کشور با علم جهانی، عبور از رمزاهی جهانی علم، ایجاد تمدن نوین اسالمی و تحقق آینده ردخشان کشور باشد
 0011آبان  62انقالب/  معظمرهبر با علمی برتر استعدادهای و نخبگان دیدار



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

کار و اندیشه بدون رتدید با نقش گان و دانشجویان می آرفینی اف توان با  اهی بالنده رفهیخت
علم و نوآوری؛ رثوت و قدرت ایجاد رکد و کشور را رد مسیر توسعه اپیدار رقار داد و 

ای هک رد  دمرییت دقیق زمینه شکوافیی استعداداهی کارآدم و رفهیختهرد این زمینه باید با 
  .کشورمان وجود دارد را رفاهم سازیم

بنیان و  اهی دانش جواانن نخبه و استعداداهی ربرت ارموز رد اقلب رشکت
بوم نوآوری و کارآرفینی، ضمن خلق ارزش ازفوده و  اه رب بستر زیست استاراتپ

  .آورند زا و اقتدار را ربای کشور هب ارمغان می پیشرفت ردوناشتغال، 

اعتماد و استفاده مناسب، بجا و هب موقع از نیروی جوانی، ذهن خالق و رپشور 
شود و موجبات  استعدااهی ربرت باعث ایجاد امید و تعلق هب کشور رد این قشر می

آورد هک نتیجه آن رسعت بخشیدن هب  میتأثیرگذاری رههچ بیشتر آنها را رفاهم 
 جانبهه کشور است. پیشرفت همه
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 ردیف عنوان

 1 خنبگان؛ از تکرمي مراسم برگزاری

 راهکار ارائه اي نقد، ينيتب کرديرو با انقالب دوم گام هيانيب گفتمان گسترش شیياند هم نشست برگزاری
 ؛استان پزشکی علوم و انسانی علوم حوزه خنبگان و سرآمدان حضور باآن  مفاد به نسبت
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 3 خنبگان؛ و سرآمدان با ارتباط اجياد

 اعلم ريام دکتر مرحوم اعضای خانواده از تن دو استان با خنبگان اديبن سيرئ شیياند هم جلسه
 شان؛يا نام به لیيحتص بورس ادجيا خصوص ان دريغضنفر
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 5 خنبگان؛ معرفی در استان های رسانه با تعامل

 6 خنبگان؛ و سرآمدان اطالعاتی های پايگاه بروزرسانی و ليتکم

 7 املللی؛ های ملی و بني عرصهاستان زجنان در و مستعدان هنری  ،درخشش سرآمدان علمی

 نخبگان و حوزه سرآمدان
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 تقلید(؛ مراجع از و شیعه زجنانی ) فقیه موسوی حسینی حممد سید اهلل آیت از الگوسازی و تکریم برگزاری مراسم 

 از برتر استعدادهای صاحبان برای آنان از الگوسازی و نخبگان تکریمچنین  در میان اجتماع نخبگاني و هم اسالمي های ارزش ترویجبا هدف      

، پس از هماهنگي، مذاکرات و مکاتبات انجام شده با دفتر امام نخبگاني های فعالیت هدایت برای سازی زمینه وایشان  موفقیت رموز ترویج طریق

 از و شیعه فقیه ،زنجاني موسوی حسیني محمد سیداهلل  های مربوطه، مراسم تکریم و الگوسازی از آیت جمعه زنجان، استانداری و سایر دستگاه

امور خیریه استان، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي  ، توسط بنیاد نخبگان استان زنجان و با همکاری اداره کل اوقاف وتقلید مراجع

  درماني استان، حوزه علمیه زنجان و سازمان تبلیغات اسالمي استان، برگزار شد.

های  نخبگان(، رؤسای دانشگاه ملي بنیاد الگوسازی و تکریم کل رضایي )مدیر شاه دکتراین برنامه با حضور امام جمعه زنجان، استاندار،      

های اجرایي و جمعي از مستعدین برتر از سراسر  استان و برخي مسئولین دستگاه

گذاری اجتماعي و  کشور به صورت مجازی و نیز به صورت حضوری )با رعایت فاصله

ابعاد علمي، اخالقي و برخي مدعوین به بیان های بهداشتي( برگزار شد و  نامه شیوه

ن به ای از آ پرداختند که گزیدهزنجاني  موسوی حسیني محمد سید اهلل شخصیتي آیت

 شرح ذیل است:

 

 زنجان استان نخبگان بنیاد رئیس، رسولی اله دکتر سیف: 

 تاثیرگذار و سرآمد های شخصیت تکریمایشان پس از خیرمقدم به حاضرین،      

 که دانست افراد این کاری و زندگي سیره شناخت های روش از یکيرا  اجتماعي

در . شود مي برتر های استعداد و جوانان برای تاثیرگذاری و رشد مسیر ترسیم موجب

 تدریس و تحقیقي بدیل بي  فعالیت به نهادن ارجهمین راستا، اجرای این مراسم را 

 له عنوان کرد و افزود که معظم اسالمي علوم حوزه در زنجاني موسوی حسیني اهلل آیت

  بوده مردم برای شرعي و علمي مرجع همواره و اسوه مداری اخالق و داری مردم در

 .است

 نخبگان از تکریم مراسم برگزاری
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 زنجان استان علمیه حوزه مدیر والمسلمین جعفری، االسالم حجت: 

 شرعي مسائل به پاسخ و علم تولید در حوزه استاد این: داشت اظهار، مختلف امور در حسیني اهلل آیت های فعالیت برخي به اشاره باایشان      

 هم اجتماعي حوزه در و کرده مضاعف تالش هم سازی گفتمان حوزه در حسیني اهلل آیت. است خارج درس در آن بارز نمونه که بود فعال همواره

 .بود فعال
 

 ن:ملی نخبگا بنیاد الگوسازی و تکریم دفتر شاهرضایی، مدیرکل دکتر محسن 

 عنوان کردند که اجرای مراسم تکریماین مراسم  برگزارکنندگان از تقدیرایشان ضمن      

 رحمت و فرصت حوزه این فعاالن و شاگردان برای و زحمت حسیني اهلل آیت برای

 بعدی مرحله در و قدرشناسي ابتدا در آن برگزاری از هدف که شود مي محسوب

 .است جامعه برای الگوسازی

 زندگي مستندسازی لزوم بر نخبگانملي  بنیاد الگوسازی و تکریم دفتر مدیرکل     

 متعدد شاگردان پرورش و زهد، تالش دلیل به حسیني خاندان عقبه سال 2۵۲ از باید: گفت و کرد تاکید حسیني اهلل آیت جمله از نخبگان

 باید که هستند آن انساني نیروهای کشوری هر اصلي سرمایه که بود متوجه باید: داد ادامه وی. کرد مستندسازی را تالش همه این و تجلیل

 بنیاد الگوسازی و تکریم دفتر مدیر. شناسیم نمي را ها آن از  خیلي و ما که هستند دیار این دانشمندان از زیادی تعداد اینکه کما شوند شناسانده

 مختلف اقشار برای را اثرگذاری و شناسایي زمینه ها برنامه این برگزاری: افزود و دانست  تجربه تجمیع نوعي را تکریم مراسم برگزاری نخبگان

 .کند مي فراهم

 افشارچی، استاندار زنجان دکتر محسن: 

، زنجان مردم بین در حسیني اهلل آیت خانواده تاثیرگذاری بر تاکید با زنجان استاندار     

 امتداد و ایجاد حسیني اهلل آیت خانواده توسط که دانیم مي معنویتي مدیون را خود ما: گفت

 و زنجان مدارس از یکي در خود تدریس دوران از ای خاطره سپس وی. است کرده پیدا

 .کرد نقل آموزان دانش بین در حسیني اهلل آیت تاثیرگذاری

 تهران علمیه حوزه زاده ، استاد رضوانی رضا شیخ اهلل آیت: 

 سیدمحمد اهلل آیت، اند برداشته معنویت وادی در توجهي قابل های قدم، زنجاني حسیني اهلل آیت خانواده ایشان در این مراسم بیان کردند که     

 .است کامل و نمونه اخالق، ام یافته وی از آنچه و ربودند ها خیلي از را سبقت گوی، اخالق در زنجاني حسیني
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 زنجان دانشگاه رئیس؛ بازرگان، جالل دکتر: 

 خاصي زندگي سبک و دارند خاصي فکری استقالل، فقه استاد این له عنوان کردند که این مقام مسئول در خصوص ابعاد شخصیتي معظم     

 .است همگان برای الگویي ایشان بودن ادب مبادی و ادب رعایت. اند کرده اتخاذ

 

 س( زنجان الزهرا علمیه حوزه مدیر فرد ، علمی زهرا(: 

 اظهار و را بیان کردند زنجاني حسیني اهلل آیت اجتماعي و فرهنگي خدمات ایشان     

 جامعه اعتقادی و اجتماعي، فرهنگي، علمي رشد سبب حوزه سرآمد استاد این: تندداش

 خواهران که شد موجب متخصص طالب تربیت به نسبت ویژه توجه. شدند استان زنان

 .باشند داشته تحصیل ادامه برای بیشتری اشتیاق، طلبه

( شاعر و مداح اهل بیت) کالمياله  ولي آقای زنجاني توسط حسیني اهلل آیت ای حرفه و شخصي زندگي از ای مراسم نیز، سروده ادامه در     

 سخنان در نیز سیدمحمدحسیني اهلل آیتو مستندی از زندگي شخصي، علمي و اجتماعي ایشان،  درنگ زنگ کلیپ نمایشقرائت شد و پس از 

 سورنا دکتر نامه ارج لوح، ایشان از تجلیل ضمن مراسم این پایان در .بیان کردند بزرگواران ظنّ حُسن نشانرا  آیین این برگزاری کوتاهي

 شد. اهدا وی به نخبگان ملي بنیاد یسئر و جمهوری ریاست فناوری و علمي معاون؛ ستاری
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، شد برگزار اجتماعي گذاری  فاصله رعایت با و حضوری صورت به استان سرآمدان و نخبگان از جمعي حضور با که نشست اینابتدای  در     

 در رهبری معظم مقام: بیان کردند سخناني در رهبری خبرگان مجلس در زنجان استان مردم نماینده دوالبي ابوالقاسم حاجي محمد اله آیت

 سویه ب را کشور سنتي بسیار عقبه است توانسته خوب چه و داشته جهاني نگاه، تمدني نگاه بیانیه این

 تمام با و ورزی سیاست سال 4۲ تجربه از گیری بهره با. رهبر معظم انقالب کند هدایت پیشرفت

. نمایند مي مرقوم را بیانیه این و گذارند مي وقت روز 2۲ طي در ندربرخوردا آن از که های توانمندی

 ضمن که دانست آتي های سال در کشور پیشرفت برای راهبردی سند یک را بیانیه این دوالبي اله آیت

 .است شده لحاظ آن در اسالمي اصول مبنای بر آزادی و عدالت، نگری آینده های ویژگي از برخورداری

 و علم مسیر از کشور پیشرفت و توسعه، رهبری معظم مقام باور به داشتند ابراز ادامه در ایشان     

 همین اساس بر، کرد استفاده ایراني نخبه جوان استعداد و توان از باید مسیر این در و گذرد مي فناوری

 استان مردم نماینده. است ایران جوانان تولید که زنند مي ایراني کرونای واکسن ایشان بینیم مي، باور

 در و محاسباتي خطای از جلوگیری برای، کردند تصریح ادامه در رهبری خبرگان مجلس در زنجان

 ها ارزیابي آنگاه و لحاظ ایي منطقه و ملي و اسالمي های شاخص بایستي، کشورها سایر با کشور مقایسه

 .شود انجام

 به توان مي انقالب امتیازات از، کشور ای توسعه و فناوری، علمي های پیشرفت کنار در، کردند نشان خاطر پایان در عضو خبرگان رهبری     

 های عرصه در رساني خدمت مسابقه و مساوات های جنبش بروز و حضور، مردم سیاسي بینش انگیز شگفت ارتقای، کشور امنیت و نظام ثبات

 .کرد اشاره مردم به اجتماعي متعدد

 های حوزه در نخبگان بنیاد های برنامه و ها ماموریت پس از اشاره مختصر به استان نخبگان بنیاد رئیس رسولي دکتر نیز نشست ادامه در     

 تبیین ضمن، انقالب دوم گام بیانیه در انقالب معظم رهبربیان کردند که  سرآمدان و اساتید و آموختگان دانش، دانشجویي، موزیآ دانش

 مواهب از بیشتر چه هر گیری بهره برای جوانان به ویژه و مردم برای اساسي های توصیه، گذشته های سال در کشور ارزشمند دستاوردهای

 .اند نموده ترسیم را پیشرفته و آبادتر ایراني ساختن راه نقشه و مسیر و داشتند کشور انساني و طبیعي

 انقالب دوم گام بیانیه گفتمان گسترش اندیشی هم نشست برگزاری
 حضور با آن مفاد به نسبت راهکار ارائه یا نقد، تبیین رویکرد با

 استان پزشکی علوم و انسانی علوم حوزه نخبگان و سرآمدان
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 و نخبگان پتانسیل از استفاده و دانش سازی  بومي بر اخیر های سال در رهبری معظم مقام ویژه توجه اظهار داشتند که رسولي دکتر     

 و جوانان به خطاب بیشتر، اسالمي انقالب دوم گام بیانیه اصلي مفاد تا است گردیده باعث علمي گوناگون های حوزه در برتر های استعداد

 شان پیام در ایشان، افزاری سخت نگاه تا است انساني های سرمایه بر مبتني و  عمیق نگاه شان نگاه واقع در. درآید نگارش به انقالبي نخبگان

 . هستند انقالب ثروت ترین بزرگ جوانان که اند فرموده

 توسعه متعالي اهداف سمت به را کشور تواند مي کشور در نخبگان ظرفیت تمام از استفاده کرد بیان ادامه در استان نخبگان بنیاد رئیس     

 ارتقا، انساني و طبیعي های ظرفیت به توجه، پیشرفت و رشد به توجه، کشور آینده برای راه نقشه ترسیم، امیدافزایي وی. دهد سوق کشور

 رسولي دکتر. کردند ذکر انقالب دوم گام بیانیه اصلي محورهای دیگر از را داخلي متخصص و جوان نیروی به تکیه و کشور مدیریتي های روش

 صورت به دبیرستان تحصیلي دوره در آموزان دانش شغلي ذائقه است ضروری، ایراني جوان استعداد و توان از بیشتر چه هر گیری بهره برای

 .شود داده تغییر جامعه نیاز مورد های تخصص و ها رشته همه سمت به همگن

 بیان کردند: انقالب دوم گام بیانیهخود را در خصوص  نظرات مدعوین از تعدادی، نشست ادامه در     

 استان اساتید بسیج رئیس و زنجان دانشگاه علمی هیئت عضو جعفریان وهب دکتر: 

، پذیر مسئولیت، پرتالش و پرانگیزه، کاردان و دانا قبیل از «انقالب دوم گام طراز جوان» های ویژگي به ابتدا در جعفریان وهب دکتر     

 زنند مي ایراني واکسن رهبری معظم مقام اینکه، دادند ادامهنموده و  اشاره جهادی تالش و عمل آماده و آینده به بین خوش و امیدوار، ساز آینده

 ادامهشده،  لحاظ بیانیه این در جوانان مسئولیتاز  مورد 11 چنین ایشان با بیان اینکه هم. دهند مي وطن جوانان به نفس به اعتماد کار این با

 شده اشاره بیانیه این در جوانان خصوص در که است مواردی جمله از رفتن مسئولیت بار زیر و دیگران و خود از امیدی نا، ترس راندنکه  دادند

 .است

 خوارزمی المللی بین جشنواره برگزیده و زنجان دانشگاه استاد رمضانی علی دکتر: 

 کشور جوانان کشور پیشرفت محوریت بیان کردند که رمضاني علي دکتر     

 انقالب دوم سال چهل و آتي های سال در را اثرگذاری بیشترین که چرا هستند

 پیشرفت و توسعه در جوان کارایي افزایش و ثیرگذاریأت برایو  داشت خواهند

 تدوین در چنین در ابتدا الزم است و هم شود تقویت الزم اقدامات بایستي کشور

 .شود استفاده اساتید و خبره معلمین از کتب
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 کودکان و اعصاب و مغز تخصص فوق و استان پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت عضو بختیاری دکتر: 

 تمهیدات باید سرمایه این از بهینه استفاده برای و است کشور اصلي سرمایه انساني نیروی عنوان کردند که نشست این در بختیاری دکتر     

 .شدند انساني های رشته سوی به تیزهوش و مستعد آموزان دانش ترغیب خواستار ادامه در ایشان. گیرد صورت الزم

 فرهنگیان بهشتی شهید دانشگاه علمی هیئت عضو لو صحبت دکتر آقای: 

 مشخص و عملیاتي راهکارها و نظرات ارائه برای ها همایش برگزاری، ها استان در انقالب دوم گام دبیرخانه ایجاد سخناني در لو صحبت دکتر     

 تحول به نسبت و است محور حافظه فعلي آموزشي سیستم افزودند ادامه رپیشنهاد کردند و د را تاثیرگذار های ارگان از یک هر سهم نمودن

 .شود جدی اهتمام باید حوزه این در بنیادین

 ن:استان زنجا های دانشگاه و حوزه مدرس، مهرانفر علیرضا المسلمین و االسالم حجت 

 دانشمندان از را کلي نگاه، نگاه این باو  ایم کرده جدا علوم دیگر از را فلسفه و منطق که کردند بیان نشست این دراالسالم مهرانفر  حجت     

 رساني اطالع و بازنشر، کشورمان در انساني و اسالمي علوم درخشان ی پیشینه از متعددی های مثال ذکر با ایشان همچنین. ایم گرفته علوم دیگر

 ملي خودباوری و نفس به اعتماد افزایش های روش از یکي را اسالمي دوران درخشان های دهس علمي عمیق های یافته خصوص در مناسب

 . برشمردند

 کردند.خود را بیان  نظرات بنیاد مستعدین از اسدی رضا آقای و استان کاربردی-علمي جامع دانشگاه از صالحي دکتر آقای نشست ادامه در     

 و پزشکي علوم دانشگاه مدرس لو تقي دکتر آقای، زنجان دانشگاه علمي هیئت عضو خوییني دکتر آقای نشست این در است ذکر به الزم     

 المپیاد اول رتبه و زنجان دانشگاه علمي هیئت عضو اوجاقلو لقاسماابو دکتر، استان پزشکي جامعه بسیج مسئول و بیني ،حلق ،گوش متخصص

 .داشتند حضور نیز برتر های استعداد از جمعي و دانشجویي
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 خیریه: های اجنمن، هنر و فرهنگ، علمی اثرگذاری های حوزه در استان بومی سرآمدان و خنبگان از نفر 5 با چهره به چهره دیدار 

 به چهره دیدار ،الزم هماهنگي انجام و ریزی برنامه از پس و استان این نخبگان و سرآمدان با ارتباط ایجاد مصوب برنامه اجرای راستای در     

 شد. برگزار استان بومي سرآمدان و نخبگان از نفر ۵ با چهره

 محمد دکتر با زنجان استان نخبگان بنیاد رئیس رسولي،اله  سیف دکتر دیدار اولین در     

 منتخب اساتید از زنجان و تکمیلي تحصیالت دانشگاه علمي هیئت عضو پور، نجف مهدی

 در دانشجویان حوزه در استان نخبگان بنیاد های حمایت، کشور علمي سرآمدان فدراسیون

 قرار نظر تبادل و بحث مورد نیز وزوایي شهید نامه شیوه و روشن احمدی شهید طرح قالب

 زیر های رتبه برگزیدگان از تقدیر مراسم درضمن حضور  پور نجف دکتر آقای ادامه گرفت. در

 شامل ثرؤم افراد های عادت به کوتاه، سخنراني یک طي ،14۲۲ سال سراسری آزمون 1۲۲

 کار و زندگي در تعادل ایجاد و جمعي نیروهای از استفاده دیگران، با تفاهم شدن، برنده کردن، بندی اولویت دیدن، را راه پایان بودن، عامل

 کردند. اشاره
 

 علمي هیئت عضو بخشي حسین دکتر با استان نخبگان بنیاد رئیسنیز  برنامه دومین در     

که طي  کرد کویر دیدار شعر سراسری کنگره منتخب و ادبي نقره مدال و دارنده زنجان دانشگاه

 بنیاد های حمایت برنامه و زنجاني شاعران معرفي و شناسایي خصوص در طرف دو این دیدار

 کردند.  نظر تبادل و بحث سرآمدان و آموختگان دانش دانشجویان، حوزه در استان نخبگان
 

 تخصصي فوق کلینیک در شکوریان احمد آقای با استان نخبگان بنیاد رئیس دیدار سومین     

 امناء هیئت اعضای و مدیرعامل مقدم صالحي آقای که دیدار این در. شد انجام اس ام بیماران

 اس.ام خیریه انجمن عملکرد از گزارشي ابتدا ،داشتند حضور هم اس. ام بیماران خیریه انجمن

 برای سازی زمینه به شده، انجام اقدامات از تقدیر ضمن رسولي، دکتر آقای ادامه در. شد ارائه

. کرد اشاره اس.ام بیماری درمان با مرتبط تحقیقاتي و علمي های زمینه در نخبگاني تفکر تزریق

 با که کرد امیدواری کلینیک ابراز ساختمان مختلف های بخش از بازدید ضمن پایان در ایشان

 . شود اندازی راه کلینیک این های بخش کلیه زودی به کشور و استان خیرین یاری و انجمن این مدیره هیئت های تالش ادامه

 نخبگان و سرآمدان با ارتباط ایجاد
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 چاقو افزود دیدار این در شعباني شد. استاد برگزار هنری یک درجه نشان دارنده شعباني کریم با استان نخبگان بنیاد رئیس دیدار چهارمین     

 در نفر هزار یک از بیش نیز اکنون هم و رسد مي سال هزار 2 به آن تولید قدمت که شود مي محسوب زنجان استان دستي صنایع مهمترین از

 در که داد ادامه ایشان دارند، فعالیت چاقو تولید در مستقیم طور به زنجان

 انواع که ایشان. آموخت ای حرفه صورت به را چاقوسازی سالگي 14 سن

 ،(صدف و استخوان، گوزن، شاخ) مختلف های دسته با تیغه چند چاقوهای

 های قفل هم اخیراً و مسافرتي، چندکاره ست شکاری، چاقوهای قلمتراش،

 عدم به است، کرده خلق را نفیسي و زیبا بسیار آثار و ساخت تجدید را سنتي

 این انتظار افزود، و پرداخت هنری یک درجه نشان دارندگان از مناسب حمایت

 حق پرداخت بالعوض، مادی تسهیالت یک درجه نشان دارندگان به که است

 برگزیدگان سوی از الزم بخشي انگیزه تا بگیرد صورت شاگردان یا خود بیمه

 این در ماندگاری برای شاگردان ترغیب و حوزه این در جوانان تربیت برای

 آمادگي اعالم ذیربط مسئوالن به ایشان نظرات انعکاس و پیگیری بر ایشان زحمات از تشکر ضمن رسولي دکتر دیدار این گیرد. در صورت حوزه

 کردند.

 افضلي مهدی دکتر با رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان دیدار پنجمین     

که در این  شد برگزار زنجان فرهنگ و تاریخ دوستداران انجمن عامل مدیر

 سازی پیاده و گیری پي در استان نخبگان بنیاد اهداف و اقدامات جلسه

 سرآمدان شناسایي همچنین و نخبگان امور در کشور راهبردی سند اقدامات

 کارآفریني و مدیریت ادب، هنر، فرهنگ، فناوری، علم، های حوزه در استاني

 موجب را انجمن آن و بنیاد دوجانبه همکاری و بیان شدتوسط دکتر رسولي 

 ادامه برشمردند. در هنر و فرهنگ زمینه در مجموعه دو هر خدمات ارتقای

 پژوهشگران، تشویق و ترغیب در استان فرهنگ و تاریخ دوستداران انجمن گیری شکل اهداف همچنین و پیشینه ارائه به افضلي دکتر نشست

 سطح بردن باال و آن برای مناسب بستر ایجاد و زنجان فرهنگ و تاریخ با مرتبط های پژوهش انجام برای دانشجویان و فرهیختگان استادان،

 الزم همکاری برای را خویش آمادگي و پرداختند زنجان استان در غالب فرهنگِ و تاریخ پیشینه از استان فرهنگي و اجتماعي های گروه آگاهي

 نمودند. اعالم بنیاد با
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 دکتر امیر اعلم غضنفریان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

تکمیلي علوم پایه زاده عضو هیئت علمي دانشگاه تحصیالت  که با حضور دکتر رسولي رئیس بنیاد نخبگان زنجان، دکتر عباس يدر نشست     

الکترونیک امیر اعلم غضنفریان آن دانشگاه، مادر و خواهر مرحوم دکتر امیر اعلم  -اندازی آزمایشگاه تحقیقاتي فیزیک زنجان و مسئول راه

 نظر شد. بحث و تبادل به نام ایشانغضنفریان برگزار شد، در خصوص ایجاد بورس تحصیلي 

های مرحوم دکتر غضنفریان،  ره به افتخار آفرینيدر ابتدا، دکتر رسولي ضمن اشا     

های خانواده مرحوم را در کمک به مراکز پژوهشي و مدارس و حمایت از  فعالیت

های بنیاد ملي نخبگان در  در ادامه برنامه ایشانمراکز بهداشتي و بیماران ستودند. 

اهتمام جدی و بر  تبیینو نیات واقفین درحوزه علم و فناوری   استفاده از ظرفیت

 بنیاد استان در این حوزه تاکید کردند. 

های خانواده دکتر غضنفریان در تجهیز  زاده به کمک ، دکتر عباسسپس     

الکترونیک دانشگاه تحصیالت تکمیلي اشاره کرد و ادامه داد،  -آزمایشگاه فیزیک

 اشته باشد.تواند نتایج ثمربخشي در جامعه د هدایت واقفین به حوزه علم و فناوری مي

را بیان نموده و در آموزان و دانشجویان مستعد  های فرزندشان در حمایت از دانش غضنفریان دغدغه امیراعلم مادر دکتر در ادامه نیز     

ای  خالصه، خواهر دکتر غضنفریان چنین همآمادگي کردند. اعالم ل جاری در سا ایشاننام ه تامین منابع مالي اعطای بورس تحصیلي ب خصوص

گذاری  مقرر شد بنیاد نخبگان اقدامات الزم را برای نام نیزر پایان د .را بیان کردنداز خدمات خیریه خانواده امیر اعلم غضنفریان در سطح استان 

این بورس تحصیلي، شناسایي دانشجویان واجد شرایط برای اعطای این بورس را انجام دهد و با همراهي سایر خیرین، توسعه این بورس 

 تحصیلي را در دستور کار قرار دهد. 

 

  

 

 

 

 

 استان نخبگان بنیاد رئیس اندیشی هم جلسه
  غضنفریان اعلم امیر دکتر مرحوم اعضای خانواده از تن دو با 

 ایشان نام به تحصیلی بورس ایجاد خصوص در

 نقره مدال کسب به موفق، ایرانی اولین عنوان به 0531 سال در( 0531 بهمن زاده) غضنفریان اعلم امیر شادروان

 معافیت طرح از استفاده با، الکترونیک رشته در تحصیل برای سال همان در. شد استرالیا کشور در ریاضی المپیاد

 شوق. شد شریف صنعتی دانشگاه برق مهندسی دانشکده وارد، سراسری کنکور از علمی المپادهای شدگان پذیرفته

 جهان های دانشگاه برترین از استنفورد دانشگاه در تحصیالت ادامه به منجر، باالتر مقاطع در تحصیل به اشتیاق و

 جهانی کنندگان شرکت کل میان در را 5 رتبه، استنفورد دانشگاه ورودی امتحان در و شد الکترونیک رشته در

 درگذشت. 0511 سال در سرطان بیماری اثر بر مرحوم آن سرانجام. کرد کسب
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 سرآمدان و نخبگان معاونت  حوزه/ 0011 سال زنجان استان نخبگان بنیاد عملکرد گزارش

 

 

 

 زجنان نو مردم روزنامه در استان سرآمدان و خنبگان ای حرفه و شخصی زندگی از برشی درج 

 بنیاد، ملي و بومي سرآمدان و نخبگان معرفي منظور به، 14۲۲ سال در استاني مصوب فرهنگي و ترویجي های برنامه اجرای راستای در     

 دانشمندان و مشاهیر، نخبگان، سرآمدان ای حرفه و شخصي زندگي از برشي درج به نسبت نو مردم روزنامه همکاری با زنجان استان نخبگان

 .نمود اقدام هفتگي صورت به کشور و استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نخبگان معرفی در استان های رسانه با تعامل
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نامه شناسایي و تشکیل شبکه اطالعاتي نخبگان و سرآمدان بومي، طي مکاتبات و مذاکرات انجام شده با  سازی شیوه در راستای اجرایي     

های نخبگاني ایشان گردآوری  های نخبگي، فهرست نخبگان بومي به همراه اطالعات و سوابق فعالیت مراکز دانشگاهي استان، و با توجه به مؤلفه

ت درج در شبکه اطالعاتي به دفتر معاونت سرآمدان و نخبگاني بنیاد ملي نخبگان ارسال گردید. از جمله اهداف تشکیل شبکه اطالعاتي و جه

 توان به موارد زیر اشاره کرد: نخبگان بومي استان مي

 ني به منظور تقویت همکاری؛های نخبگا های تخصصي و حول فعالیت کمک به تشکیل و تقویت شبکه تعامل نخبگان استاني در حوزه -

 ها با استفاده از ظرفیت نخبگان بومي استان؛ سازی در راستای حل مسائل و مشکالت استان زمینه -

های  سازی دستگاه  ریزی و تصمیم شناسي، برنامه ایجاد تعامل بین نخبگان بومي استان با سطوح مختلف حاکمیتي جهت مشارکت آنان در مسئله -

 اجرایي؛

 های هدفمند و مناسب از آنان و ..... ریزی در امور نخبگاني و سرآمدان مانند انجام حمایت برنامهکمک به  -

 

 

 

 

 

 

 اطالعاتی های پایگاه بروزرسانی و تکمیل

  نخبگان و سرآمدان
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 علمی شورای عضو و زنجان پایه علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه رئیس کریمی بابک دکتر به فورستر جورج پژوهشی جایزه اعطای 

 ؛استان نخبگان بنیاد

 شورای عضو و زنجان پایه علوم تکمیلي تحصیالت دانشگاه محترم رئیس، کریمي بابک دکتر     

 فورستر جورج ارزشمند بسیار پژوهشي جایزه دریافت به موفق، زنجان استان نخبگان بنیاد علمي

 تأثیری آنها اکتشافات و بنیادین های یافته که دانشگاهیاني میان از جایزه این دریافت نامزدان. شدند

 در بتوانند و گذاشته آنها تحقیقاتي حوزه از فراتر و خود علمي زمینه در پایدار و ماندگار، عمیق

 توسعه حال در کشورهای خاص های چالش خصوص در بنیادین های پژوهش بر مبتني رویکردهای

 . شوند مي انتخاب، کنند بازی نقش

 عضو و زنجان پایه علوم تکمیلي تحصیالت دانشگاه رئیس و شیمي رشته تمام استاد ،استان مفاخر از یکي کریمي دکتر است ذکر شایان     

 از، زنجان در مراسمي طي 1391 سال در نیز استان نخبگان بنیاد که هستند خوارزمي جایزه دوره دو برنده، استان نخبگان بنیاد علمي شورای

 .آورد بعمل الگوسازی و تکریم ایشان

 

 

 (؛هاروارد دانشگاه فیزیک استاد و کشور سرآمدان از) وفا کامران پروفسور توسط( ص)مصطفی جایزه چهارمین کسب 
 چهارمین جایزه دریافت به موفق فیزیکدان برجسته )زنجاني تبار(،، کامران وفا دکتر     

از ابتدای تحصیالت دانشگاهي در دانشگاه پرینستون روی پروفسور وفا  شدند. مصطفي)ص(

 است.   وقفه آن را تا به امروز ادامه داده و بي  نظریه ریسمان کار کرده

 اعطا اسالم جهان برتر پژوهشگران و دانشمندان به بار یک سال دو هر مصطفي جایزه     

، اسالم جهان در فناوری و علم های برترین از شایسته تقدیر و معرفي، شناسایي با و شود مي

 .کند مي تشویق و ترویج اسالمي جوامع در را پژوهش و آموزی علم

 زنجان استان و مستعدان هنری ،علمی سرآمدان درخشش

 ؛0011در سال  المللی بین و ملی های عرصه در 
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  ؛به عنوان سرآمد علمینفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان  8شناسایی و معرفی 

 در برتههر نشههریات در شههده منتشههر مقههاالت بررسههي بهها ایههران علمههي سههرآمدان دبیرخانههه     

 11۵ تعههداد علمههي سههرآمدان انتخههاب نامههه آیههین از اسههتفاده و 2۲2۲ تهها 2۲18 هههای سههال

دانشهگاه تحصهیالت تکمیلهي علهوم     از در ایهن میهان،    .کهرد  معرفهي  و شناسهایي  را علمهي  سرآمد

 اند. همعرفي شد 14۲۲سرآمد در سال  از اعضای هیئت علمي به عنوان نفر 8پایه زنجان 

 
 

 

 ؛زنجانی آموز دانش سه توسط 0011سراسری کنکور( رقمی تک) برتر های رتبه کسب 

 خهههانم و ابههههر از زلفهههي مههههدی امیهههر ، آقهههای14۲۲سهههال سراسهههری  کنکهههوردر      

 هفههتم و اول هههای رتبههه ترتیههب بههه انسههاني علههوم آزمایشههي درگههروه محمههدی سههحر

 .  کردند کسب را هنر آزمایشي گروه اول رتبه فرندی سپهر سید اقای و

 
 

 

 ی؛زنجان آموز دانش پنج توسط کشور علمی المپیادهای برنز و نقره، طال های مدال کسب 

 المپیههاد  در تیمههوری  حسههین پههس از اعههالم نتههایج المپیادهههای علمههي کشههور آقایههان        

 در زارعهههي محمدمههههدی، طهههال مهههدال زیسهههت المپیهههاد در قاسهههملو آریهههن و شهههیمي

 نیههز شههریفي امیررضهها و نقههره مههدال شههیمي درالمپیههاد کرمههي آریههن و ادبههي المپیههاد

   .شدند جغرافیا المپیاد برنز مدال کسب به موفق

 
 

 

 و دیپلم افتخار توسط دو هنرمند پیشکسوت زنجانی؛ بلورین سیمرغدریافت 

کهههارگردان « رضههها میرکریمهههي » فجهههر فهههیلم جشهههنواره چهلهههیمن اختتامیهههه در     

بهههازیگر « اکبهههر اوصهههانلو  علهههي» و زنجهههاني سهههیمری بلهههورین بهتهههرین کهههارگرداني    

 .ندزنجاني دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کرد

https://www.borna.news/fa/tags/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1
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 سازان آینده معاونت  حوزه/ 0011 سال زنجان استان نخبگان بنیاد عملکرد گزارش

 

  

 ردیف عنوان

 1 ؛0011اعطای تسهيالت در سال 

 2 حمور )طرح شهيد امحدی روشن(؛ مسئله دانشجويی های هسته توسعه
 3 نامه مهکاری؛ انعقاد تفاهم

 4 های استان با رئيس بنياد خنبگان استان؛ جلسه مديران مراکز استعداهای درخشان و روابط عمومی دانشگاه

 ؛های تروجيی و فرهنگی مصوب اجرای برنامه

 :نخبگانی اجتماعات های نشست الف( برگزاری
 زنجان؛ استان روشن احمدی شهید طرح دانشجویي نخبگان محور مسئله های هسته اساتید میان نظر تبادل جلسه 

 استان؛ ای منطقه آب شرکت مسئولین با استان برتر استعدادهای و نخبگان از تعدادی اندیشي هم نشست 

 ؛ترانسفو ایران شرکت مدیران استان با برتر استعدادهای و نخبگان از تعدادی اندیشي هم نشست 

 ؛زنجان مهیار نانو شرکت مدیرعامل با برتر مستعدان اندیشي هم نشست 

 ؛آداک بنیان دانش شرکت عامل مدیر با برتر مستعدان اندیشي هم نشست 

 ؛زنجان روی سازان خالص صنایع شرکت عامل مدیر با استان برتر مستعدان اندیشي هم نشست 

 ؛استان نخبگان بنیاد رئیس با روشن احمدی شهید طرح و دانشجویي برگزیدگان اندیشي هم نشست 

 ؛(تجربه صندلي) رایانه نوین آرین شرکت عامل مدیر با اندیشي هم نشست 
 

 :فرهنگی و تحقیقاتی، تولیدی و صنعتی مراکز از ( بازدیدب
 ؛ترانسفو ایران شرکت 

 ملل؛ قلب امدادگران شرکت 

 ماهنشان شهرستان تاریخي، صنعتي، علمي مراکز از بازدید: 

 قلعه تاریخي بهستان؛ -

 آبزیان؛ پرورش مجموعه -

 کشاورزی استان؛ جهاد پسته تحقیقات مرکز -

 ؛زنجان مهیار نانو شرکت 

 ؛زنجان روی سازان خالص صنایع شرکت 

 آداک؛ بنیان دانش شرکت 

 آرین نوین رایانه؛ شرکت 
 

 :مشاوره نظام ی حوزه های کارگاه برگزاری( ج
 مؤثر؛ ارتباط برقراری نحوه 

 منفي؛ گرایي کمال و مثبت گرایي کمال 

 زوجین؛ ارتباطي های مهارت 

 ؛عاطفي های شکست مدیریت 

 افزایش صمیمت در خانواده؛ 

 ؛اجتماعي شناختي روان منظر از عاطفي و شناختي طالق 

 ؛تأمین زنجیره مدیریت 

 ؛کار و کسب در پژوهي آینده 

۵ 

 سازان آینده حوزه معاونت
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 ردیف عنوان

 :آموزی مهارت و افزایی دانش های کارگاه برگزاری( د
 ؛کاربردی فتوشاپ 

 ؛حقیقي و مجازی فضای در فروش افزایش عملي راهکارهای ارائه 
 

 :عمومی و تخصصی جهادی اردوهای برگزاری( و
 آموزشي تخصصي جهادی اردوی: 

 ؛شناسي زیست و ریاضي دروس سواالت تحلیل و تجزیه -

 ؛فیزیک و شیمي دروس سواالت تحلیل و تجزیه -

 ؛شناسي زمینتجزیه و تحلیل سواالت درس  -

 مشاوره کنکور؛ -

 عمومي جهادی اردوی: 

 ؛برتر مستعدان حضور با معیشتي های بسته توزیع قالب در نیازمندان با همدلي و مساوات -
 

 :هویتی – معرفتی های برنامه اجرای( ه
 امروز؛ عصر در دینداری های چالش شناسي معرفت 

 علم؛ فلسفه و تاریخ 

  کریم؛ قرآن در تدبر های روش و با مبانيآشنایي 

 شیعه؛ امامان سخن و سیره بازخواني 

 ؛نماز برکات و آثار 

 ؛نماز به دعوت های شیوه 

 ؛نخبگي اخالق 

 ؛غرب در شناسي اسالم تاریخچه 

 ؛ایران و اسالم تمدن تاریخ 

 ر؛ویژه مستعدین برتر و نخبگان سراسر کشو« ی حسیني جاذبه» و « خواند صدایي تو را مي»  :از دو عنوان کتاب کتابخواني مسابقه 

 ؛قرآن در اجتماعي و فردی زندگي سبک و آداب از ای گزیده 

 ؛موانع و راهکارها، قرآن با انس 

 رهبری(؛ خبرگان مجلس در زنجان استان مردم نماینده ) دوالبي ابوالقاسم حاجي محمد المسلمین و االسالم حجت با استان برتر مستعدین از جمعي دیدار 
 

 :ترویجی – علمی و آموزشی -تربیتی های برنامه اجرای( ز
 ؛داخلي اختراع ثبت نحوه 

 المللي؛ بین و ملي قراردادهای تنظیم نحوه  

 ای؛ دقیقه سه دفاع  نامه پایان ملي مسابقات دوره ششمین مقدماتي مرحله 
 

 :بهزیستی و توانبخشی مراکز و ایثارگران و شهدا های خانواده با دیدار( ز
 ؛آنان از تکریم و تجلیل و مقدس دفاع گرانقدر شهدای از تن چهار معظم های خانواده با صمیمي دیدار 

 

 :کارآفرینی و محور مسئله رقابتی رویدادهای در سازان آینده حضور و کارآفرینی های برنامه( ز
 (صنعت در مهارتي های رشته های ایده معرفي)مهارتي دای تابستانه مدارس مجازی رویداد فراخوان: 

 خالق: شهروند استارتاپي پیش رویداد 
 

 :ها جشنواره و ها نمایشگاه در شرکت( ی
 ؛شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش 

۵ 
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، نخبگههان معنههوی و مههادی حمایههت، هههدایت، شناسههایي بههرای سیاسههتگذاری و ریههزی از جملههه اهههداف بنیههاد ملههي نخبگههان، برنامههه       

در همهین   .اسهت  کشهور  متهوازن  و علمهي  توسهعه  و فنهاوری ، علهم  تولیهد  ارتقهاء  راسهتای  در آنهان  از پشهتیباني  و کهارگیری  به و حفظ، جذب

و بها   «راهبهردی کشهور در امهور نخبگهان    سهند  »ههای خهود ذیهل     مأموریهت  ههای مصهوب و   برنامهه بها توجهه بهه     راستا، بنیاد نخبگهان اسهتان  

ههای ابالغهي بنیهاد ملهي      نامهه  ههای مربوطهه را بهر اسهاس آیهین      تسههیالت و حمایهت   ههای مختلهف   در حهوزه  حمهایتي  ههای  نامه شیوهاجرای 

 گاني ارائه نموده است که در قالب جداول ذیل لحاظ شده است:نخبگان به جامعه نخب

 

 

 

 پژوهشي و عالي آموزش مراکز سایر و ها پژوهشگاه، ها دانشگاه برتر آموختگان دانش آموزشي و فناورانه، پژوهشي های توانایي ارتقایهدف: 

 ؛دانشگاهي برتر آموختگان  دانش، اشتغال تا آموختگي دانش از پس زماني فاصله در کشور

 گان )نفر(ه/ برگزیدتعداد برگزید تعداد متقاضی/ متقاضیان )نفر( عنوان تسهیالت

 2 49 پسادکتری )طرح شهید چمران(
 14۲۲سال  در زنجان استان نهایي برگزیدگان و پسادکتری طرح شهید چمران تسهیالت متقاضیان تعداد -1جدول 

 

 
 

 الزم هههای مهههارت کسههب جهههت در ایشههان بههه کمههک و فناورانههه نهادهههای در برتههر آموختگههان دانههش جههذب بههرای شههرایطي ایجههادهدددف: 

 ؛پایدار اشتغالي به دستیابي برای

 گان )نفر(ه/ برگزیدتعداد برگزید تعداد متقاضی/ متقاضیان )نفر( عنوان تسهیالت

 13 13 های فناور خصوصی )طرح شهید تهرانی مقدم( معرفی به شرکت

 14۲۲سال  در زنجان استان نهایي برگزیدگان و مقدم تهراني شهید طرح تسهیالت متقاضیان تعداد -2جدول 

 0011 سال در تسهیالت عطایا
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 و کشههور  علمیههه هههای حههوزه و ههها پژوهشههگاه، ههها دانشههگاه در برتههر اسههتعداد صههاحب طههالب و دانشههجویان هدفمنههد هههدایتبهها هههدف      

ای علمههي و فرهنگههي ههه فعالیههت از پشههتیباني » نامههه شههیوه اجههرای فرآینههد آغههاز بهها همزمههانو آنههان  نخبگههاني هههای فعالیههت از پشههتیباني

، بههرای اجههرای هرچههه  کشههور هههای دانشههگاه دانشههجویان بههرای 14۲۲ -14۲1تحصههیلي  در سههال « دانشههجویان مسههتعد تحصههیلي کشههور 

 نامه، اقدامات ذیل توسط بنیاد نخبگان استان انجام شد: بهتر این شیوه

 ؛استان نخبگان بنیاد رئیس با استان های نشگاهدا عمومي روابط و درخشان استعدادهای مراکز مدیرانبرگزاری جلسه مشترک با  -

 شهههید طههرح)«کشههور تحصههیلي مسههتعد دانشههجویان فرهنگههي و علمههي هههای فعالیههت از پشههتیباني» نامهه  آیههین فراخههوان اجههرای -

 های استان؛ رساني به دانشگاه و اطالع 14۲۲-14۲1 تحصیلي سال در( وزوایي
 موردی؛بررسي پرونده متقاضیان و رفع نواقص به صورت  -
 های مربوطه؛ اعالم نتایج نهایي برگزیدگان به دانشگاه -

 

 تعداد برگزیدگان نهایی های ارجاعی مربوط به استان تهران تعداد پرونده های ارجاعی به استان تعداد پرونده

 نفر 01 مورد 50 مورد 15
 ویژه دانشجویان 14۲۲سال  در های ارجاعي به استان و نتایج حاصله آمار بررسي پرونده -3جدول 

 
 در( وزوایی شهید طرح) کشور تحصیلی مستعد دانشجویان فرهنگی و علمی های فعالیت از پشتیبانی نامة شیوه 6 مادۀ 6 تبصرۀ پیگیری 

 ؛0011-0010 تحصیلی سال
 

کشور )طرح شهید وزوایي( در سال های علمي و فرهنگي دانشجویان مستعد تحصیلي  پشتیباني از فعالیتنام   شیوه رساني اطالع همزمان با     

تحصیالت   و با عنایت به اعالم مشارکت مالي دانشگاه نامه شیوه 2 مادۀ 2 بصرۀهای استان، بر اساس ت به دانشگاه 14۲۲-14۲1 تحصیلي

سازان  معاونت آینده ، مقدمات اجرای آن ازخود برگزیدگان از پشتیباني برای درصد بیست حداقل به میزان مشارکتتکمیلي علوم پایه زنجان 

 طرح مشمول، امتیازی حدنصاب کسب با که نامه تفاهم این 2 مادۀ 2-2 بند در حائز شرایط افرادگفتني است  بنیاد ملي نخبگان پیگیری شد.

 ازپس  و هستند طرح این تسهیالت دریافت مشمول کامل صورت به 14۲۲-14۲1 تحصیلي سال اول سال نیم در، خواهند شد وزوایي شهید

، 14۲۲-14۲1 تحصیلي سال دوم سال نیم برای مذکور نام  شیوه مشموالن هم  های هزینه تأمین در بنیاد مشارکت میزان، نامه تفاهم این انعقاد

 .بود خواهد درصد بیست، خصوص این در دانشگاه مشارکت میزان و درصد هشتاد
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 :اهم اقدمات اجنام شده 

 آموزشي استان؛ مؤسسات و ها دانشگاه به 14۲۲-14۲1 تحصیلي سال وزوایي شهید طرح به مربوط نامه شیوه ابالی .1

 مالي؛ مشارکت برای دانشگاه تحصیالت تکمیلي علوم پایه زنجان آمادگي عالما .2

 ها به مدت یک هفته؛ نام آن و ثبت دانشگاه دانشجویان به فراخوان اعالم و مجوز دریافت .3

 نامه؛ شیوه 2-2 بند مشمول دانشگاه دانشجویان از نفر 18 معرفي و متقاضیان پرونده بررسي .4

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 گان )نفر(ه/ برگزیدتعداد برگزید تعداد متقاضی/ متقاضیان )نفر( عنوان تسهیالت

 18 11۲ طرح شهید وزوایی نامه شیوه 6 مادۀ 6 تبصرۀ
 14۲۲سال  درنامه شهید وزوایي  شیوه 2 مادۀ 2 تبصرۀ آمار متقاضیان و برگزیدگان دانشجویي استان بر اساس -4جدول 

 گان )نفر(ه/ برگزیدتعداد برگزید تعداد متقاضی/ متقاضیان )نفر( عنوان تسهیالت

 3۲ 1۵۲ طرح شهید وزوایی 
 14۲۲سال  درنامه شهید وزوایي  آمار کلي متقاضیان و برگزیدگان دانشجویي استان شیوه -۵جدول 
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 از حمایهههت و کشهههور از خهههارج ایرانهههي و حهههوزوی، دانشهههگاهي برتهههر آموختگهههان دانهههش ههههای توانهههایي از بهینهههه اسهههتفادههددددف: 

 ؛کشور  فناورانه و فرهنگي، علمي های فعالیت توسعه برای فنّاورانه نهادهای

 گان )نفر(ه/ برگزیدتعداد برگزید تعداد متقاضی/ متقاضیان )نفر( عنوان تسهیالت

 وظیفه تخصصی نظام 

 صیاد شیرازی( )طرح شهید

 31 61 دانشگاهی

 ۵ ۵4 فناور
 14۲۲ سال در زنجان استان نهایي برگزیدگان وشیرازی  صیاد شهید طرح تسهیالت متقاضیان تعداد -6 جدول

 
 

 

 سهه  در را شهده  ثبهت  ههای  اختهراع  از تعهدادی  هرسهاله ، ذهنهي  ابتکهارات  و خالقیهت  فضهای  بهه  بخشهیدن  رونهق  برای نخبگان ملي بنیاد     

 شهرکت  تأسهیس ، اختهراع  المللهي  بهین  ثبهت  نظیهر  مهواردی  تحقهق  بهرای  توانمندسهازی  تسههیالت ، آنهها  ههدایت  منظور به و شناسایي سطح

 .کند مي اعطا المللي بین و داخلي های نمایشگاه در شرکت و( صنعتي نیمه) سازی نمونه یندفرآ تسهیل، بنیان دانش نوپای

 

 گان )نفر(ه/ برگزیدتعداد برگزید متقاضیان )نفر(تعداد متقاضی/  عنوان تسهیالت

 در حال بررسي توسط کمیته داوری 16 پشتیبانی از اختراعات برگزیده
 14۲۲ سال در زنجان استان نهایي برگزیدگان و زاده طرح شهید فخری تسهیالت متقاضیان تعداد -1 جدول
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 و آموزش کیفي سطح افزایش هدف با نخبگاني های هسته(، روشن احمدی شهید طرح) محور مسئله دانشجویي های هسته توسعه طرحدر      

 دانشجویان فعال حضور با و پژوهشي مؤسسات، صنعتي های شرکت، علمي خبرگان متقابل همکاری با، واقعي دنیای در تجربه کسب تسهیل

، کشور اصلي مشکالت و مسائل شناسایي از پس صنعتي برتر متخصصان و دانشگاهي خبره استادان، طرح طول در. شود مي تشکیل مستعد

 حل به معین زماني بازه در و مشخص طرحي قالب در تخصصي و علمي صورت  به و کرده انتخاب را مند عالقه مستعد دانشجویان از ای مجموعه

 .پردازند مي واقعي ای مسئله

 :اهم اقدامات انجام شده 

 های فناور به منظور احصا مسائل و معرفي مجریان مدنظر؛ نایع بزرگ و شرکتصهای اجرایي،  ارسال فراخوان اجرای طرح شهید احمدی روشن به دستگاه 

  و بارگذاری در سامانه دوره پنجم و ششم طرح؛ مسئله 18دریافت 

  هسته توسط کارفرمایان استان؛ 6محور از استان به واسطه اخذ حمایت  مسألههسته دانشجویي  9تأیید 

 هسته در کشور توسط بنیاد نخبگان استان زنجان؛ 2۲های استان و  داوری و نظارت بر اجرای اقدامات هسته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محور های دانشجویی مسئله توسعه هسته

 روشن( احمدی شهید )طرح 
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 میلیارد ریالهای تشکیل شده در استان زنجان در دوره پنجم: ده  ها از هسته مجموع حمایت -8 جدول
میزان حمایت 

 )میلیون تومان(
 عنوان طرح نام استاد دانشگاه محل فعالیت

269 
دانشگاه تحصیالت 

 تکمیلي علوم پایه زنجان
 ساخت و توسعه دیودهای نورتاب آلي پایدار در محیط نرمال پور هرزند دکتر سعید عابدین

216 
دانشگاه تحصیالت 

 تکمیلي علوم پایه زنجان
 اله کاظمي حبیب دکتر سید

 گاز تبدیالت برای ذره نانو متخلخل ساختارهای پایه بر کارآمد کاتالیزورهای معرفي
 ارزشمند محصوالت به( 2co) کربن اکسید دی

163 
دانشگاه تحصیالت 

 تکمیلي علوم پایه زنجان
 دکتر لیال حسني

 از مشتق توموری های سلول زنوگرفت برای موش جایگزین میزبان عنوان به زبرافیش
 بیمار

 دکتر اسماعیل پورسعیدی دانشگاه زنجان 16۵
 شده اعمال  HVOFحرارتي سد های پوشش دای خوردگي رفتار بررسي و ساختاری آنالیز

 گازی توربین های پره روی بر

 دکتر احمد درودی دانشگاه زنجان 22۵
  پهنای ی ارایه با آزاد فضای در نوری ارتباط سیستم اندازی راه و ساخت طراحي، مطالعه،

 متر 3۲۲ عملیاتي برد و 1۵۲Mb/s باند

    

 های تشکیل شده در استان زنجان در دوره ششم: نه میلیارد ریال ها از هسته مجموع حمایت -3 جدول
میزان حمایت 
 )میلیون تومان(

 عنوان طرح نام استاد دانشگاه محل فعالیت

 سعیدی پور اسماعیل دکتر زنجان دانشگاه 22۲
 شده اسپری حرارتي محافظ  های پوشش انواع عملکرد عددی و آزمایشگاهي ارزیابي

 CMAS ذرات از ناشي دای خوردگي تحت HVOF و APS های روش توسط

32۵ 
 تحصیالت دانشگاه

 زنجان پایه علوم تکمیلي
 شهسواری حمیدرضا دکتر

 های ارزیابي(: PGMs) پالتین گروه فلزات برپایه ضدسرطاني سرنوستیک داروهای تهیه
 سلولي تصویربرداری و بدني درون، آزمایشگاهي درون روش به بیولوژیکي

182 
 تحصیالت دانشگاه

 زنجان پایه علوم تکمیلي
 متقي خلیل سید دکتر

 منطقه در عظیم های زلزله مسبب ساختارهای خصوصیات و دگرشکلي الگوی بررسي
 ایران شرق جنوب، مکران فرورانش

11۵ 
 تحصیالت دانشگاه

 زنجان پایه علوم تکمیلي
 سلیماني اله فضل دکتر

 یادگیری و آماری ابزارهای کمک به سهام های شاخص بیني پیش و ریسک مدیریت
 بورس بازار در ماشین

 عنوان تسهیالت
تعداد دانشجویان عضو 

 های فناور )نفر( هسته

تعداد برگزیده/ 

 برگزیدگان )نفر(
 محور مسئله های هسته در فعالیت پرداخت اعتبار ماهانه

 (ششم دوره روشن احمدی شهید طرح) دانشجویی
91 23 

 14۲۲ سال در (ششم دوره روشن احمدی شهید طرح) دانشجویي محور مسئله های هسته در فعالیت ماهانه اعتبار پرداخت -1۲ جدول

 )نفر( تعداد برگزیده نهایی تعداد درخواست واصله عنوان تسهیالت ردیف

 31 61 وظیفه تخصصي دانشگاهي )طرح شهید صیاد شیرازی( نظام 1

 ۵ ۵4 وظیفه تخصصي فناور )طرح شهید صیاد شیرازی( نظام 2

 2 49 چمران(دوره پسا دکتری )طرح شهید  3

 13 13 (مقدم تهراني شهید طرح) فناورانه نهادهای در جذب 4

 3۲ 1۵۲ )طرح شهید وزوایي( شناسایي و حمایت از دانشجویان برتر ۵

 23 91 های فناور )طرح شهید احمدی روشن( دانشجویان عضو هسته 6

زاده( پشتیباني از اختراعات برگزیده )طرح شهید فخری 1  در حال بررسي توسط کمیته داوری 16 

 11۲ ۵۲۲ مجموع

 14۲۲ آمار کلي متقاضیان و برگزیدگان تسهیالت از استان زنجان در سال -11جدول 
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 ی توسعه و تعامل، دانش تبادل های فرصت ایجادو با هدف  نوآوری فناوری و پژوهشي، علمي، های همکاری ی توسعه و به منظور تعامل     

 و کار های حوزه به نخبگان و برتر استعدادهای حمایت و هدایت طریق از محور مسئله و نوآوری، فناوری، پژوهشي، علمي های همکاری

نامه همکاری میان بنیاد نخبگان استان زنجان و  ، تفاهمنخبگاني محور مسئله های هسته گیری شکل در همکاری چنین هم، شرکت های فعالیت

 منعقد گردید.  1۵/12/14۲۲در تاریخ  زنجان ای منطقه آب سهامي شرکت

 توان به مواردی از این قبیل اشاره کرد: نامه مي های همکاری این تفاهم از جمله زمینه     

 شرکت؛  تحقیقاتي نیازهای راستای در محور مسئله نخبگاني های هسته توسعه و تشکیل در همکاری .1

 و توسعه به منتهي نتیجه حصول تا فناورانه های حوزه در دانش تولید، نو های ایده انتقال و پردازش، خلق در پژوهشي و آموزشي همکاری .2

 فناوری؛ سازی تجاری

 محور؛ مسئله کاربردی – تحقیقاتي های پروژه اجرای در نخبگان و برتر استعدادهای های توانمندی از استفاده .3

 ؛های مطالعاتي، تحقیقاتي و پژوهشي یکدیگر مند شدن طرفین از اطالعات و توانمندی بهره .4

 ؛مدت کوتاه آموزشي های کارگاه و سمینارها، تخصصي های دوره، علمي بازدیدهای، فرهنگي مشترک همکاری .۵

 

 نامه همکاری انعقاد تفاهم
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کارشناسان بنیاد  ،رئیس ، با حضوربنیاد ملي نخبگان از استعدادهای برتر های حمایتمعرفي به منظور  ای که به صورت مجازی و جلسهدر      

با ، ر رسولي رئیس بنیاد نخبگان استاندکتشد، های استان برگزار  مدیران مراکز استعدادهای درخشان و روابط عمومي دانشگاه ،نخبگان استان

نسبت به  14۲۲-14۲1ای علمي و فرهنگي دانشجویان در سال تحصیلي ه نامه پشتیباني از فعالیت تغییرات بوجود آمده در شیوه هباشاره 

مطابق مقررات جدید امکان افزایش تعداد برگزیدگان دانشجویي با مشارکت مالي حداقل بیست درصدی  کردند کههای قبل، اعالم  سال

مندی از  هرهضمن بتا  دانستندها  به دانشگاهکي را کم این تغییر رویه بنیاد ملي نخبگانایشان ها از برگزیدگان مهیا شده است.  دانشگاه

 های دانشجویي بنیاد ملي، دانشجویان مستعد بیشتری مورد حمایت قرار دهند.  زیرساخت سامانه ارزیابي فعالیت

به طور جامع ارائه های بنیاد ملي نخبگان از استعدادهای برتر دانشگاهي را  حمایت ، آقای مرادی کارشناس بنیاد نخبگان استان،در ادامه     

نامه پشتیباني از  های استان و اعالم تغییرات جدید در شیوه دانشگاه رؤسایبنیاد با  این ی قبلي ، با توجه به مکاتبهکردند و در پایان نیز

ها در این راستا  و تصمیمات دانشگاه اقدام نمودهپیگیری موضوع نسبت به است شد درخواز مدعوین های علمي و فرهنگي دانشجویان،  فعالیت

 به این بنیاد ارسال گردد.

 

 

 

 درخشان استعدادهای مراکز مدیران جلسه
 با استان های دانشگاه عمومی روابط و

 استان نخبگان بنیاد رئیس
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 ؛های اجتماعات نخبگانی الف( برگزاری نشست

 :زجنان استان روشن امحدی شهید طرح دانشجویی خنبگان حمور مسئله های هسته اساتید میان نظر تبادل جلسه .1

 رئیس رسولي دکتر با زنجان استان محور مسئله نخبگاني هسته ۵ اساتید میان که ای جلسه در     

 با همراه طرح این بودن نو به اشاره با ایشان، ابتدا در، شد برگزار زنجان استان نخبگان بنیاد

 واقعي مسائل طرح این در افزودند، است آن مجری و مبتکر نخبگان ملي بنیاد که آن ویژه محاسن

 بستر در عملي های حل راه و گیرند مي قرار بررسي مورد اجرایي های دستگاه و صنعت، جامعه

 .شوند مي گیری پي مسائل حل و ارائه مقاومتي اقتصاد

 کارگروهي تمرین و کشور واقعي مسائل با دانشجو جوانان آشناسازی؛ افزود رسولي دکتر     

. شود مي سازی پیاده طرح این در که است کشور در جدیدی تجربه، مسائل نوع این حل برای

 و تجربه انتقال و افزایي هم موجبات، هسته هر در مختلف های تخصص وجود؛ داد ادامه وی

 این در مستعدد دانشجویان حضور همچنین. آورد مي فراهم ها هسته اعضای برای را دانش

 د.شو مي آنها در مشارکت روحیه و امید افزایش باعث طرح

 که کردند بیان 1399سال  در روشن احمدی شهید طرح 28۲تصویب  به اشاره با سپس     

 های حوزه در که هایي طرح دانشجویان و اساتید مابین هماهنگي مشترک جلسات برگزاری

 دیگر در مشابه مسائل حل در که است جدیدی و مبتکرانه های روش گذاری اشتراک برای مغتنم فرصتي، اند شده تعریف بهم نزدیک کاری

 استفاده مسائل حل در ها هسته سایر پتانسیل از و گرفته قرار عالقمند های هسته دیگر اختیار در سهولت به تجارب این و شده حاصل ها طرح

 .گردد مي

 حاضر اساتید سپسو  نموده اشاره استان در محور مسئله های هسته از حمایت و ایجاد راستای در بنیاد این اقدامات به همچنین ایشان     

 عملي و علمي مشارکت و داده شرح را ها هسته علمي های فعالیت در دانشجویان مشارکت نحوه و دوره طول در های انجام شده فعالیت

 به بندی جمع از پس اساتید نظرات شد مقرر پایان در. شمردند بر طرح این های ویژگي عمده از یکي را واقعي مسائل اجرای در دانشجویان

 منعکس گردد. نخبگان ملي بنیاد در ذیربط مسئولین

 مصوب  فرهنگی و ترویجی های برنامه اجرای
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 سازان آینده معاونت  حوزه/ 0011 سال زنجان استان نخبگان بنیاد عملکرد گزارش

 

 :استان ای منطقه آب شرکت مسئولین با برتر استان استعدادهای و خنبگان از تعدادی انديشي هم نشست .2
 

 های دستگاه شناسي مسئله امور در آنها مشارکت منظور به نخبگاني تفکر های کانون با حاکمیتي مختلف سطوح تعامل گسترشبا هدف      

اندیشي جمعي از نخبگان و    نشست هم، ها دستگاه در ریزی برنامه و سازی تصمیم، نگاری آینده یندآفر در نخبگان فعال حضور و اجرایي

 شد. برگزارشرکت آن ای استان در سالن شهید شهریاری  استعدادهای برتر با مسئولین شرکت آب منطقه

های در دست اقدام و نیازهای آن  ای استان، گزارشي از پروژه در ابتدای این نشست، آقای مهندس افشاری مدیر عامل شرکت آب منطقه     

های  های همکاری في مابین در طرح آقای دکتر رسولي رئیس بنیاد نخبگان استان، به زمینهارائه دادند و سپس، شرکت در بخش تحقیقات 

گیری مستعدین معرفي شده در ای، جذب و بکار وهشي و مسئله محور، بازدیدهای تخصصي از امکانات زیرساختي شرکت آب منطقهپژ

 های تحقیقاتي و غیره.. در راستای تحقق اهداف دو سازمان اشاره کردند. پروژه

کمک  سوهای مسئله محور از یک  ان در قالب اجرای طرحنخبگ ای استان و بنیاد در ادامه افزود، بي شک ارتباط شرکت آب منطقهایشان      

که  های جوان در حوزه آب خواهد شد، شناسایي استعداداز سوی دیگر منجر به شایاني به آشناسازی دانشجویان مستعد با مسائل شرکت و 

 .تواند فراهم نماید مندی از توان جواني و تخصص عزیزان در شرکت را مي ءاهلل زمینه بهرهشا ن ا

 را بیان کردند. دستگاهدر حوزه آب و نحوه تعامل دو  حاضر در نشست نقطه نظرات تخصصي خود رادر ادامه، اساتید و مدیران      
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 سازان آینده معاونت  حوزه/ 0011 سال زنجان استان نخبگان بنیاد عملکرد گزارش

 

 :ترانسفو ايران شرکت مديران استان با برتر استعدادهای و خنبگان از تعدادی انديشي هم نشست .3
 

 و انداز چشم، ها  فعالیت خصوص در، ایران ترانسفورماتور تحقیقات موسسه عامل مدیر بیگدلي سعید مهندس آقای، نشست این ابتدای در     

 اتالف کاهش، محصول سازی بهینه جمله از تحقیقات بخش در شرکت این نیازهای بهه و کرد بیان را نکاتي ترانسفو ایران شرکت تاریخچه

 و وب تحت افزارهای نرم طریق از فرآیندها بهبود و ها ماتور ترانسفور حرارتي تحلیل و سازی خنک، ماتورها ترانسفور صدای کاهش، محصوالت

 داخل ساخت و معکوس مهندسي را شرکت تحقیقات واحد اهداف از یکيکردند و  اشاره خورشیدی و پاک های انرژی از استفاده

 این نیازهای دیگر از را استر روغن جمله از قدرت های ترانسفورماتور برای کشور داخل در روغن ساخت همچنین و هبرشمرد ها ترانسفورماتور

 .دانست صنعت

 اجرایي های دستگاه، صنایع مابین بیشتر چه هر تعامل در استان نخبگان بنیاد اقدامات استان نخبگان بنیاد رئیس رسولي دکتر آقای سپس     

 باعث روشن احمدی شهید طرح اجرای ندافزودرا بیان کرده و  نخبگانهي های هسهته قالب در استاني مسائل حل راستای در نخبگاني جامعه و

 .شد خواهد صنعت در دانشگاهي نخبگان دانش سازی پیاده و مستعدان برای تجربه کسب و دانشگاه و صنعت تنگاتنگ ارتباط و نزدیکي

 شدن استخدام از پیش نخبگاني جامعه تجربه کسب موجب را روشن احمدی شهید طرح قالب در برتر های  استعداد حضور همچنین ایشان     

 .بود خواهد کارساز جوانان این بهینه بکارگیری در نکته این کردند بیان و دانسته صنعتي های محیط در

 چگونگي و راهکارها بررسي و محور نیاز دانشگاهي های رشته ایجاد خصوص در بررسي و بحث، جلسه این در بحث مورد مباحث دیگر از     

 اختیار در ترانسفو ایران صنعت پژوهشي نیازهای شد مقرر پایان در که بود هایي رشته چنین ندازیا راه برای دانشگاهي جامعه و صنعت تعامل

 .شود استفاده ها آن حل برای نخبگاني جامعه های  پتانسیل از مقتضي فرصت در تا گیرد قرار بنیاد این
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 سازان آینده معاونت  حوزه/ 0011 سال زنجان استان نخبگان بنیاد عملکرد گزارش

 

 :زجنان مهيار نانو شرکت مديرعامل با برتر مستعدان انديشي هم نشست .4
 

 در موجود های چالش و مسائل و شغلي های فرصت با جامعه و آشنایي در نخبه های گروه و افراد اثرگذاری برای سازی با هدف زمینه     

و با حضور  زنجان با همکاری جهاد دانشگاهي استان مهیار نانو شرکت عامل مدیر ضرابي مهندس محموداندیشي با  ها، نشست هم دستگاه

 برگزار شد.  یو کشور يتعدادی از مستعدین برتر استان

ادامه دادند که مستعدین ، کسب شده افتخارات به کردند و سپس با اشاره را تشریح شرکت های فعالیت و ضرابي تاریخچه مهندس، در ابتدا     

 نمایند. ارسال تحقیقات پیشنهاد و یا ایده خود را جهت بررسي و همکاری با شرکت به دفتر توانند هرگونه نظر و برتر مي

 و کار و کسب ایجاد نحوه، شرکت موفقیت رموز خصوص در شرکت عامل مدیر و برتر استعدادهای میان پاسخ و پرسش، برنامه پایان در     

 شد. برگزار آن به مربوط موانع

 از عبور با متمادی سالهای طي در. نهاد تولید عرصه به قدم، جوراب تولید با 1366 سال درزنجان  مهیار نانو شرکت است ذکر به الزم     

 این. داد گسترش نیز زیرپوش و دستکش به، جوراب بر عالوه را خود محصوالت و افزود خود تولید میزان به روز به روز، متعدد چالشهای

 خاصیت با جورابهایي تولید به اقدام نقره نانوذرات فناوری از استفاده با که باشد مي ایران در باکتریال آنتي جوراب کننده تولید اولین شرکت

 .است نموده بو ضد و میکروب ضد
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 سازان آینده معاونت  حوزه/ 0011 سال زنجان استان نخبگان بنیاد عملکرد گزارش

 

 

 :آداک بنیان دانش شرکت عامل مدیر با برتر مستعدان انديشي هم نشست .5
 

تحت  آداک بنیان دانش شرکت عامل مدیر با اندیشي هم نشست ،جامعه واقعي شرایط و نیازها از نخبگاني اجتماع شناخت ارتقای منظور به     

 بنیاد همکاری با و زنجان واحد دانشگاهي جهاد رشد مرکز همت بهني و کشوری استا برتر مستعدین از جمعي حضور با عنوان صندلي تجربه

 .شد برگزاربه صورت مجازی  زنجان استان نخبگان

 به اطالعات فناوری حوزه برتر کارآفرینان تجربیات انتقال و نظر تبادل، پروری ایده،  IT حوزه در کار و کسب اندازی راه های روش با آشنایي     

 . بود برنامه این برگزاری اهداف ترین مهم از فراگیران

این مسیر  های موفقیت و ها شکست ،ها نشیب و فراز ،نیتي اصفر مهندس آقای فناوری اطالعات، حوزه در کشور برتر آفرین کار وبینار این در     

 .دادند پاسخ سازی تجاری تا کار و کسب شروع خصوص در برنامه سواالت حاضرین در بهتا دستیابي به هدف را بیان کردند و 

 و وب بر مبتني راهکارهای ارائه زمینه در که است با انگیزه و خالق، باتجربه تیم یک بنیان آداک الزم به ذکر است که گروه دانش     

 دنیا روز استانداردهای با مطابق المللي بین و ملي پروژه دویست از بیش انجام، آن حاصل که کند مي فعالیت موبایل های اپلیکیشن سازی پیاده

 .باشد مي
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 سازان آینده معاونت  حوزه/ 0011 سال زنجان استان نخبگان بنیاد عملکرد گزارش

 

  :زجنان روی سازان خالص شرکت صنایع عامل مدیر با استان برتر مستعدان اندیشی هم نشست .6
 

مشارکت آنها در امور  و با هدفهای تفکر نخبگاني  با کانون ها و مراکز و صنایع میان مسئولین دستگاهگسترش تعامل به منظور      

 برتر مستعدان اندیشي هم نشستدستگاه، ریزی در  سازی و برنامه تصمیم فرآیندهای اجرایي و حضور فعال نخبگان در  شناسي دستگاه مسئله

 به صورت حضوری برگزار شد. زنجان روی سازان خالصصنایع  شرکتو مسئولین  عامل مدیر با استان

: کرد عنوان ،زنجان استان نخبگان بنیاد رئیس رسولي دکتر نشست این در     

 ی  روحیه از نشان، است شده شرکت این در مداوم های  نوآوری موجب که آنچه

 تشریح با ایشان سپس. است شرکت این مدیریتي تیم و عامل مدیر خواهي تحول

 با طرح این قالب در نخبگان ملي بنیاد د کهدا ادامه روشن احمدی شهید طرح

 و جامعه مسائل با مستعدان سازی  آشنا برای مناسبي بستر، خبره اساتید هدایت

. از سویي است کرده فراهم صنعت مسائل حل در مستعد دانشجویان مشارکت

 های  پروژه برای مطمئني و خوب مالي حامیان توانند  مي استان بزرگ های  شرکت

 .بود خواهند هم ها طرح نتایج برداران بهره ترین اصلي و اولین ها شرکت همین و باشند استان بومي محور مسئله

 و صنعت مهم ارگان دو نقش اعتالی های  ضرورت از را استان صنایع حمایت با نیازمحور دانشگاهي تحصیلي های  رشته اندازی راه ایشان     

 نیاز مورد نیروی پرورش برای پژوهشي و دانشگاهي مراکز و صنعت تعامل کرد خاطرنشان پایان دره و کرد عنوان کشور توسعه برای دانشگاه

 .شد خواهد جامعه مشکالت حل و جوان نیروی بهتر کاریابي، صنعت تعالي موجب استان هر بومي صنعت

 ایران تمام به متعلق سازان  خالص ی  مجموعه: داد ادامه زنجان روی سازان  خالص صنایع شرکت عامل مدیر مرادلو یوسف مهندسسپس      

 هدف: کرد خاطرنشان وی. است آزاد، کند کسب ای  تجربه و کند بازدید آن از بخواهد تشکیالتي و نهاد هر که کنیم  مي اعالم افتخار با ما و است

 حیدرزاده محمد دکتر . در ادامهشود برداشته کشور اقتصاد و تولید برای موثری های  آن ی  واسطه به تا است صنعت و علم روابط ی  توسعه ما

، کارخانه متعدد های  قسمت معرفي و روی شمش تولید ی  تاریخچه با رابطه در کلي توضیحات ی  ارائه ضمن، شرکت این مدیرعامل مقام قائم

. بیاندیشند کارآمد و متخصص نیروهای تربیت به باید ها  دانشگاه که کرد تاکید و دانست قوانین به مقید و موفق شرکت یک را سازان  خالص

 ضمن و نمود تشریح برتر های استعداد و نخبگان برای را صنعت حوزه در خود تجربیات شرکت توسعه و تحقیق واحد مدیر مقدم دکتر سپس

 این در. کرد تاکید برتر استعدادهای و نخبگان، اساتید کاربردی های ایده از استفاده در شرکت آمادگي بر، صنعت با دانشگاه موثر تعامل بر تاکید

 .کردند مطرح صنعت با ارتباط حوزه در را خود های  دیدگاه نیز برتر های استعداد و اساتید، نشست
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 سازان آینده معاونت  حوزه/ 0011 سال زنجان استان نخبگان بنیاد عملکرد گزارش

 

 :استان خنبگان بنياد رئيس با روشن امحدی شهید طرح و دانشجویی برگزیدگان انديشي هم نشست .7
 

 خیر ضمن استان نخبگان بنیاد رئیس رسولي اله سیف دکتر آقای که هم به صورت حضوری و هم مجازی برگزار شد، جلسه این ابتدای در     

 عضو دانشجویان و برگزیده دانشجویان به نخبگان ملي بنیاد شده ارائه تسهیالت و اقدامات اهم از گزارشي، نشست در کنندگان شرکت به مقدم

 در برتر های  استعداد حرکت بر ادامه در استان نخبگان بنیاد رئیس. دادند ارائه را بنیاد آتي اقدامات و روشن احمدی شهید طرح های هسته

 ایشان. کردند تاکید کشور و استان مسائل حل راستای در روشن احمدی شهید طرح های هسته در دانشجویان حضور اهمیتو  اثرگذاری مسیر

 باعث ها برنامه این در برتر استعدادهای حضور افزودند و کردند اشاره بنیاد فرهنگي و سازی توانمند، آموزشي مختلف های برنامه به، همچنین

 . شود مي آنان استعدادهای بیشتر چه هر سازی توانمند و جامعه شرایط با آنان آشنایي

 آقای، سپسنموده و  تشریح را 14۲۲ سال در استان نخبگان بنیاد مصوب های برنامه، استان نخبگان بنیاد کارشناس شریفي آقای، ادامه در     

 .دادند توضیح آموختگان دانش و دانشجویي حوزه در بنیاد های نامه شیوه نیز نخبگان بنیاد کارشناس مرادی

 نشست در کنندگان شرکت و شد برگزار استان نخبگان بنیاد رئیس با برتر استعدادهای و نخبگان بین پاسخ و پرسش، نشست پایان در     

 .کردند بیان را مختلف های حوزه در خود های ایده و نظرات نقطه
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 :(جتربه صندلی) رايانه نوين آرين شرکت عامل مدير با انديشي هم نشست .8
 

حضور مستعدان برتر به شیوه  با رایانه نوین آرین شرکت عامل مدیر ،کالنتری مهندس آقای حضور با اندیشي هم نشست و تجربه صندلي     

 اندازی راه های روش به، شرکت معرفي از پس و طي این نشست، ایشان شد برگزارمجازی و با همکاری جهاد دانشگاهي واحد استان زنجان 

را  موفقیت رموزاشاره کردند و در ادامه نیز  اطالعات فناوری حوزه در بازاریابي و محصول سازی تجاری، پروری ایده،  IT حوزه در کار و کسب

 .دادند پاسخ کار و کسب اندازی راه خصوص در کنندگان شرکت سئواالت بهبیان نموده و 
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 ؛فرهنگی و تحقیقاتی، تولیدی و صنعتی مراکز از ب( بازدید

 

 :ترانسفو ايران شرکت .1
 

 به ترانسفو ایران شرکت از بازدید برنامه استان، صنعت در موجود نیازهای و ها چالش دستاوردها، با نخبگاني اجتماع آشنایي راستای در     

 شد. برگزار برتر مستعدان از جمعي حضور با و زنجان استان نخبگان بنیاد همت

 کیفیت و ها فعالیت از توضیحات ارائه به ایران ترانسفورماتور تحقیقات موسسه محترم عامل مدیر بیگدلي سعید مهندس آقای ،ابتدا در     

 کردند. بازدید شرکت مختلف های قسمت از کنندگان شرکت سپس و پرداخت محصوالت

 فوق توزیع، ترانسفورماتورهای انواع کننده تولید عنوان به آلمان زیمنس شرکت لیسانس تحت 134۵ سال در ترانسفو ایران شرکت     

 در است. شده تاسیس IEC 6۲۲16 مثل المللي بین استانداردهای مطابق ترانسفورماتورهای انواع تولید و طراحي اولیه هدف با قدرت و توزیع

 و فروش ساخت، طراحي، در رهبری شرکت این کلي ماموریت باشد. مي مستقل اقماری شرکت ۵1 دارای ترانسفو ایران شرکت حاضر حال

 و پُست بازار در فعال حضور و جهاني بازارهای در رقابت قابلیت با مربوط تجهیزات و توزیع و انتقال ترانسفورماتور انواع فروش از پس خدمات

 است. الکتریکي انرژی تولید
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  :ملل قلب امدادگران شرکت .2
 

 شرکت از، تعدادی از مستعدان برتر کشور در مؤثر و کالن های فعالیت انجام امکان و  فرصت دادن نشان و انگیزه و امید ایجاد هدف با     

 .بازدید کردند ملل قلب امدادگران

و آغاز  گیری شکل چگونگي ای از خچهتاری شرکت مدیرعامل بطحایي؛ امیرحسین آقای ابتدااین بازدید که به صورت مجازی برگزار شد،      

نحوه عملکرد آن را  CPR) دستگاه) شرکت محصول معرفي اشاره کردند. سپس، ضمن موفقیت رموز و فعالیت شرکت ارائه داده و به دستاوردها

. شد خواهد مغزی مرگ دچار فرد صورت این غیر در و داشته وجود احیا فرصت دقیقه 6 تا 4 قلبي ایست از پس ند کهداد ادامه و تشریح کرده

 ماساژ. یابد انتقال اورژانس به فرد تا دهد مي افزایش را طالیي زمان و گشته خون گردش موجب سینه قفسه روی بر فشار اعمال با قلبي ماساژ

. دهد افزایش برابر سه تا دو را ماندن زنده شانس تواند مي دقیقه در فشار 1۲۲ – 12۲ ریتم و متر سانتي ۵ برابر فشارهای عمق با موثر قلبي

 آموزشي دوره گذراندن بدون فردی هر و داده اطالع قلبي ماساژ کیفیت به نسبت پارامترها این گیری اندازه با الیف بیت CPRmeter دستگاه

  نیز در خصوص نحوه همکاری مستعدین با این شرکت توضیح دادند. پایان در .دهد انجام ممکن شکل بهترین به را حیاتي عمل این تواند مي
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  :ماهنشان شهرستان تارخيی، صنعتی، علمی مراکز از بازديد .3
 

 خودباوری و تعلق حس تقویت همچنین و کشور ، صنعتي و تولیدیتاریخي و فرهنگي مختلف های ظرفیت با برتر مستعدان آشنایي با هدف     

 تحقیقات ماهي و مرکز پرورش مرکزاز قلعه تاریخي بهستان، تعدادی از برگزیدگان استاني بنیاد ملي نخبگان طي یک سفر یک روزه  مستعدان،

 کشاورزی واقع در شهرستان ماهنشان بازدید کردند. جهاد پسته

 ن:بهستا تاریخی قلعه 

 برگزار استان نخبگان بنیاد رئیس رسولي دکتر آقای در این بازدید که با حضور     

 شهرستان گردشگری و طبیعي مناطق از بازدید از پس کنندگان شرکت شد،

 تاریخي هویت و پیشینه با و کردند پیدا حضور بهستان تاریخي قلعه در ماهنشان،

 د.شدن آشنا قلعه این

 استان در نشان ماه شهرستان در دژ کهن یا بهستان قلعه است ذکر به الزم     

. است  گرفته جای اوزن قزل رود کنار در و بهستان روستای نزدیکي در و زنجان

 ثبت به کشور ملي آثار فهرست در دژ این گردد بازمي مادها دوره به دژ این دیرینگي

 .است ساساني دوره به منسوب دژ این نخستین بنای. است  رسیده

 
 

 آبزیان پرورش مجموعه از بازدید: 

 آقای ،استان نخبگان بنیاد رئیس رسولي دکتر آقایاین بازدید نیز با همراهي      

 آقای واستان  کشاورزی جهاد تحقیقات مرکز پژوهشي معاون نعمتي دکتر

برگزار شد و  ماهنشان شهرستان کشاورزی  جهاد شیالت کارشناس منفرد حمیدی

 پیر روستای در ساخته پیش استخرهای ماهي پرورش مراکز ازکنندگان  شرکت

 . نمودند بازدید قاروني علي آقای انآبزی پرورش مجموعه و قشالق
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 و هواده های دستگاه با استخرها انواع در پرورش نحوه در خصوص ماهي دهندگان پرورش و شیالت کارشناسدر خالل بازدید نیز      

 و علفخوار ای، نقره سرگنده، معمولي، کپور) آبي گرم آبزیان انواع و(  آال قزل ) سردآبي ماهیان های ، معرفي گونهآب یهتصف های سیستم

 شهرستانتوضیحاتي ارائه دادند. الزم به ذکر است که  دنشو مي تولید زنجان استان در ( کهخاویاری ماهیان و شیرین آب میگوی میگو، شاه

 . است داده اختصاص خود به را زنجان استان در نخست رتبه ،استان ماهیان از درصد 6۵ تولید با ماهنشان

  نمودندآمادگي  اعالم مرتبط، های رشته در مستعد افراد مستمر ارتباط و تحقیقاتي همکاری گونه هر جهت مسئوالن ،در این بازدید     

 

 

 

 

 

 

 استان یکشاورز جهاد پسته تحقیقات مرکز: 

 معاون نعمتي دکتر آقایکردند. در این برنامه  بازدید استان از مرکز تحقیقات پسته جهاد کشاورزی استانروزه، مستعدین برتر  پایان این سفر یک در     

 بیان شهرستان این در پسته کلکسیون احداث از نظر مورد اهداف و پایگاه تاریخچه خصوص در را توضیحاتي کشاورزی جهاد تحقیقات مرکز پژوهشي

 را برداشت و پیوند کاشت، های زمان ارقام، نگهداری شرایط پسته، شده کشت ارقام خصوص در الزم توضیحات نجفي مجید مهندس نیز ادامه در. فرمودند

 .دادند پاسخ کنندگان شرکت سواالت به مسئولین ،مرکز مختلفهای  و پس از بازدید از بخش ارائه بازدیدکنندگان خدمت
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 :زجنان مهيار نانو شرکت .4
 

 برتر های استعداد از جمعي حضور با از شرکت نانو مهیار زنجانمجازی  بازدید     

این شرکت آشنا  مختلف های بخش با کنندگان شرکت و شد برگزار یکشور و ياستان

 به اشاره با های مختلف شرکت نانومهیار ضمن معرفي قسمت شرکت، مدیرانشدند. 

 که کردند بیان است، نانو عرصه در دنیا کشورهای برترین از یکي جزء ایران کشور اینکه

- تولیدی شرکت که اند نموده فعالیت زمینه این در ایران سراسر در بسیاری های شرکت

 با محصوالت تولید زمینه در فعال های شرکت از یکي عنوان به مهیار پوشاک صادراتي

 نقره نانوذرات از استفاده با باکتریال آنتي جوراب ایراني کننده تولید اولین نانو تکنولوژی

. گفتني است این بازدید با است برداشته جامعه بهداشت و سالمت جهت در مؤثر گامي که توانسته با تکیه بر توان متخصصین داخلي باشد مي

 داخلي و با همکاری جهاد دانشگاهي واحد استان زنجان برگزار شد. صنعت واقعي و مسائل با نخبگاني اجتماع بیشتر آشنایيهدف 
 

 

 :زجنان روی سازان خالص صنایع شرکت  .5
 

 در موجود نیازهای و ها  چالش دستاوردها، با نخبگاني اجتماع آشنایي راستای در     

 کردند. بازدید زنجان روی سازان خالص شرکت از برتر  مستعدان از جمعي استان، صنعت

 این تولید خط با شرکت، مختلف های قسمت در حضور با کنندگان شرکت برنامه، این در

  فعالیت خصوص در شرکت این تولید مدیر نیز بازدید حین در و شده آشنا صنعتي واحد

 دادند. توضیح آن محصوالت و

 به شروع 138۵ بهمن 22 در تولیدی فعالیت زنجان روی سازان خالص صنایع شرکت     

 وارد درصد 99/99 خلوص با روی شمش عرضه با1386 اردیبهشت در و نموده فعالیت

 سراسر به شرکت تولیدات از درصد 9۵ حاضر حال در گردید. تهران فلزات بورس بازار

 بوده انجام حال در لندن فلزات بورس در عضویت جهت الزم اقدامات گردد. مي صادر دنیا

 انجمن هند، روی و سرب توسعه انجمن روی، المللي بین انجمن فعال عضو اکنون هم و

 کشور، روی و سرب معادن و صنایع تعاوني شرکت ایران، روی و سرب معادن و صنایع

 سرب معادن و صنایع صادرکنندگان و کالیبراسیون و آزمون همکار های آزمایشگاه انجمن

 باشد. مي روی و
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  :آداک بنيان دانش شرکت .6
 

 جهاددانشگاهي رشد مرکزبا همکاری  نیتي اصفر مهندس آقای، شرکت عامل مدیرحضور  با آداک بنیان دانش شرکت از مجازی بازدید     

 .شد برگزار استان برتر استعدادهای از جمعي حضوربا  و زنجان واحد

آشنا  آداکبنیان  ، جمعي از مستعدین برتر استان با شرکت دانشجامعه واقعي شرایط و نیازها از نخبگاني اجتماع شناخت ارتقای منظور به     

 های اپلیکیشن سازی پیاده و وب بر مبتني راهکارهای ارائه زمینه در که است انگیزه با و خالق، تجربه با تیم یک شدند. الزم به ذکر است که

  .باشد مي دنیا روز استانداردهای با مطابق المللي بین و ملي پروژه دویست از بیش انجام، آن حاصل که کند مي فعالیت موبایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :آرین نوین رایانه شرکت .7
 

 نوین آرین شرکت، برخي از مستعدان برتر به صورت مجازی از جامعه واقعي شرایط و نیازها از نخبگاني اجتماع شناخت ارتقای منظور به     

 عامل مدیر مجازی بازدید این دراندازی و نوع فعالیت و خدمات این شرکت آشنا شدند.  ازدید کردند و در این برنامه با تاریخچه، راهب رایانه

سخن گفت و  کنندگان شرکت با های خود در این راه موفقیت و ها شکست از و شده مواجه آن با مسیر این در که هایي نشیب و فراز به شرکت

 انجام شد. شرکت عامل مدیر حاضرین و بین پاسخ و پرسشدر پایان نیز 
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 ؛مشاوره نظام ی حوزه های ج( برگزاری کارگاه
 

  :مؤثر ارتباط برقراري حنوه .1
 

ها و  ا استفاده از توانمندیب برتر استعدادهای صاحبان هدایتدر راستای      

استان، وبیناری در حوزه مشاوره با عنوان نحوه برقراری های  های دانشگاه پتانسیل

 منابع و رفتارسازماني مدیریت دکتری عظیمي دکتر آقای ارتباط مؤثر و با حضور

 با یيآشنابرگزار شد. مباحثي از قبیل:  زنجان دانشگاه مدیریت گروه دانشیار و انساني

 ،ارتباطات انواع و ارتباطات موانع، ارتباطات عناصر، مؤثر ارتباط ،ارتباطات مفاهیم

و .... در این وبینار مطرح  ثرؤم ارتباط موانع، موثر شنود یا فعال دادن گوش های ویژگي

  .شد برگزار وبینار مدرس و مستعدین میان پاسخ و پرسش، شد و در پایان نیز

 
   
 

 

 

   :منفي گرايي کمال و مثبت گرايي کمال .2
 

با همکاری دانشگاه زنجان و با حضور  منفي گرایي کمال و مثبت گرایي کمالوبینار      

به  زنجان دانشگاه روانشناسي گروه مدیر و علمي هیئت عضو، مروتي ذکراله دکتر آقای

صورت مجازی برای مستعدان برتر کشور برگزار شد و طي این دوره، مدرس وبینار 

 فکر ) گرا کمال راداف های ویژگي، آن پیشینهو  گرایي کمال تعریفمواردی از جمله: 

گرایي  (، ابعاد کمالمداری موفقیت، منفي های خودگویي، جزئیات به کردن

 گرایي کمال با مواجهه مراحل را تشریح نموده و (مدار جامعه و دیگرمدار، مدار خویشتن)

 یک آنچهدانسته و بیان کردند که  تغییر و ارتباط، مواجهه، تعهد، هوشیاری: شامل را

 کاری اصالً آنکه بدون است دیگران توسط شدن پذیرفته، خواهد مي واقعاً گرا کمال

 گرایي کمال گیری شکل درمان هدف و است کمال به رسیدن برای تقال، آورد بدست را دیگران پذیرش تا، دهد مي انجام عمالً آنچه و بکند

 .است سازنده
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  :زوجني ارتباطي هاي مهارت .3
 

 خانواده بنیاد تقویت منظور به مناسب ازدواج تسهیل و ترویج و گسترش و ازدواج مشاورۀ و تشویقي، آموزشي های برنامه اجرایدر راستای      

 کلینیک مدیر و پزشکي علوم دانشگاه علمي هیئت عضو، کرمي صغری دکتر خانم ارتباطي زوجین با حضور ، وبینار مهارتنخبگاني اجتماع در

 برای مستعدین برتر به صورت مجازی برگزار شد. ، زنجان مهر

، ایمني، فیزیولوژیک نیازهای و نیازهای آن ) ازدواج اهمیتبه این موارد اشاره کرد:  توان  از جمله مباحثي که در این وبینار مطرح شد مي     

 عوامل، موفق ازدواج، بودن باهم حس و ارتباطي های مهارت یادگیری، عاطفي روابط حفظ، تعارض مدیریت (،خودشکوفایي و احترام، محبت

 یک ی مقایسه ...( و  و فکری تفاوت، نبودن گفتار خوش، گالیه جای به همسر از انتقاد، صحیح نکردن گوش ) گاتمن دیدگاه از ازدواج مخرب

 و ... . تعارض حل با همراه گفتگوی با مخرب گفتگوی

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  :عاطفي هاي شکست مديريت .4
 

خانم دکتر صغری کرمي، عضو هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي ، وبینار این در     

های شروع  نشانههای مختلف،  از دیدگاهعشق تعریف  و مدیر کلینیک مهر زنجان، 

های فیزیولوژیکي، احساس شادی و شعف، احساس  بروز تحول )یک عشق شورانگیز 

و...(،  ها، ایثار نفس در برابر یکدیگر یتگیری خالق جذابیت بدني، اعتماد به نفس، اوج

 مسیر در عشق، افتادن در شکست با مواجهه )مانند عالئم پایاني عشق شورانگیز

نفس،  به اعتماد دادن دست افسردگي، از پیشین، عشق به جویي، بازگشت انتقام

های رابطه سالم  ویژگي(، خانه و .. از مخالف، فرار جنس از شدن پرخاشگری، متنفر

  را تشریح کردند.پیامدهای شکست در طوالني مدت  ،های دلبستگي انواع سبک ،و ناسالم
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 خانواده: در صمیمت افزایش .5

 

 دانشگاه شناسي روان گروه مدیر ابراهیمي، لقمان دکتر در حوزه مشاوره با حضور وبیناردو  نخبگاني اجتماع در خانواده بنیاد تقویت منظور ه     

 با مواجهه های  شیوه ،سالم خانوادهیک  مهم ابعاد برگزار شد. در اولین وبینار با عنوان افزایش صمیمت در خانواده، مباحثي از جمله: زنجان

 همدلي، ) زوجین بین مناسب گفتگوی یک ، مراحلفرزندپروری های  مهارت همسرگزیني، های مهارت مشترک،زندگي  های  مهارت ،تعارضات

 های  پارازیت حذف و دادن گوش خوب زدن، حرف خوب بدن، زبان تنظیم مناسب، جمالت و کلمات انتخاب مناسب، مکان و زمان انتخاب

و .... مطرح  مردانه و زنانه جنسیتي الگوهای (،احساس انعکاس و درک) همدلي و (احساس بیان) دل درد میان تفاوت(، رفتاری و ذهني بیروني،

 و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شناختی اجتماعی طالق شناختی و عاطفی از منظر روان .6
 

شناختي  وبینار دوم تحت عنوان طالق شناختي و عاطفي از منظر روان در     

 توسط دکتر لقمان ابراهیمي )مدرس وبینار(  طالق پدیدهاجتماعي ابعاد مختلف 

 مکانیسم دو عملکرد نحوه شناخت ،عاطفي طالقایجاد  عالوه بر این، عللبررسي شد. 

 طالق سپس و عاطفي طالق ساز زمینه عوامل، عاطفي -هیجاني و شناختي عوامل

 آلیستي، ایده تفکر )زوجین روابط بر مؤثر شناختي یهاخطا .نمود جلوگیری توافقي

 پاتولوژی و شناختي بلوی عدم وابسته، ادراک کنندگي، تخریب نگرش خواني، ذهن

از موارد دیگر مورد  مسئله حل های گام، مختلف های دیدگاه از عشق (، تعریفبافته هم

مطالب، پاسخ به پرسش حاضرین توسط  بندی ازجمع پسبحث در این وبینار بود. 

 مدرس انجام شد.

 



 
 

   

 42 

  

 سازان آینده معاونت  حوزه/ 0011 سال زنجان استان نخبگان بنیاد عملکرد گزارش

 

 

 :منيأت زجنريه مديريت .7

های  ی مشاوره های مصوب بنیاد نخبگان استان در حوزه پیرو اجرای برنامه     

 جهاد رشد مرکزشناسي، دو وبینار با همکاری  معتمد حقوقي، کارآفریني و روان

 و با حضور مستعدان برتر کشور به صورت مجازی برگزار شد. زنجان واحد دانشگاهي

 دکتر آقای حضور با و "مینتأ زنجیره مدیریت"تحت عنوان  که در اولین وبینار     

مباحثي از جمله:  ،شد برگزار زنجان استان اسالمي آزاد دانشگاه استادیار نجفي امیر

 مختلف های نگرش، مربوطه یندهای، فرآمینتأ زنجیرهتعریف، اهداف و تصمیمات 

 های شاخص، استراتژی محدوده و استراتژی تناسب، تأمین زنجیره به یندیآفر

 و بازار های مشخصه، ها ظرفیت مدیریت، کار و کسب های ستراتژی، ابازار به ورود های ستراتژی، امربوطه درایورهای، تأمین زنجیره عملکردی

 تشریح شد. تأمین زنجیره داخلي های ابلیت، قتسهیالت جانمایي، مشتریان نیاز

 

 

  :کار و کسب در پژوهي آينده .8
 

 با همکاری مرکز رشد جهاد دانشگاهي واحد زنجان در وبینار دیگر نیز که     

زنجان  دانشگاه علمي هیئت عضو ،جعفری مصطفي دکتر آقای حضوربا  و

با مفاهیم ساعته  8برگزار شد، مستعدین برتر به صورت مجازی در یک دوره 

 پژوهشي آشنا شدند. آینده

 پژوهي آینده، ژوهيپ تعریف و فلسفهمباحث مطروحه در این وبینار شامل:      

 اصل، نگری پس اصل، چندملیتي های شرکت یا پیشرفته های شرکت راه نقشه

 پژوهي یندهآ به رسیدن برای حال و گذشته از چگونه، سازی نقشه و اندازسازی  چشم تکنیک، آینده باني دیده اصل، سازی شبیه اصل، سازی مدل

 پژوهان دهآین نظر، بحران از عبور برای راهي پژوهي ینده، آکند ترسیم ما روی پیش را یندهآ کامل صورت به تواند مي پژوهي یندهآ یا، آببریم سود

 های روش، گرایانه تعامل نظریات مجموعه، مستمر موزشآ برای راهکاری، خطاها و مسیر از انحراف، جهان اینده کار و کسب یندهآ خصوص در

 .جهان آینده بر فناوری ثیرأت، پژوهي آینده روندهای تحلیل، ادیان و اسالم دیدگاه از اندیشي آینده، پژوهي آینده
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 ؛آموزی مهارت و افزایی دانش های د( برگزاری کارگاه
 

 

 :کاربردي فتوشاپ .1
 

های آموزشي و مهارتي، وبیناری با عنوان  با هدف ایجاد ساز و کار حمایتي در زمینه     

فتوشاپ کاربردی با همکاری جهاد دانشگاهي استان زنجان طي دو جلسه به صورت 

 جهاد اساتید از شهبازی، حمیدرضا مجازی برگزار شد که در این وبینار مهندس

 اهمیت مباحثي از جمله: تبریز، دانشگاه از پیوترکام علوم دکترای دانشجوی و دانشگاهي

 پروژه، ایجاد میانبر، های دکمه پوستر، ابعاد آن، معرفي و استفاده از ابزارهای فتوشاپ،

 تشریح کردند.  را پوستر چاپ و سازی ذخیره متن، ادیت و تغییرات پوستر، ادیت

 بندی گروهو  چنین در جلسه دوم، نحوه ایجاد پوستر و تکمیل آن، نامگذاری هم     

توسط مدرس  تخصصي نکاتسایر  و ها افکت از استفاده خالي، های الیه حذف ها، الیه

  وبینار آموزش داده شد.

 

 

 :حقيقي و جمازي فضاي در فروش افزايش عملي راهکارهاي ارائه .2

، 14۲۲های مصوب بنیاد نخبگان استان زنجان در سال  ادامه اجرای برنامه در     

 افزایش عملي راهکارهای ارائهبا عنوان  آموزی مهارت و افزایي دانشی  وبیناری در حوزه

 گروه علمي هیئت عضو علیپور دکتر خانم توسط حقیقي و مجازی فضای در فروش

 اساسي مفاهیموبینار مباحثي از جمله برگزار شد و در این  زنجان دانشگاه مدیریت

ا، نیازه این رفع برای حلي راه ارائه، مشتری نیازهای درکو فرآیند آن ) فروش مدیریت

 های تکنیک ،فروش میزان و ای حرفه فروش های مهارت افزایش ،(مشتری توافق کسب

 وظایف ای، حرفه فروشنده یک اصلي های ویژگي مشتری، کردن متقاعد، فروش افزایش

 فروش جایگاه ،فروشندگي اصلي گام شش فروشندگي، نامطلوب های احساس فروشنده،

 در انگیزه ایجاد، اجتماعي های شبکه طریق از فروش فروش، پیشبرد بازاریابي، نظام در

 به تفصیل شرح دادند.  را ... و فروش نیروهای
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 ؛عمومی و تخصصی جهادی اردوهای برگزاری( و

 :آموزشی ختصصی جهادي اردوي .1
 

بنیاد نخبگان استان  جامعه، واقعي شرایط و نیازها از نخبگاني اجتماع شناخت ارتقای منظور به     

و با استفاده از توان علمي استان  انصارالمهدی آموزی سپاه سازمان بسیج دانشبا همکاری  زنجان

 به رساني خدمت هدف جهادی تخصصي آموزشي با یاردوتعدادی از مستعدین برتر عالقمند، چهار 

 اردو به صورت مجازی برگزار شد. برخوردار کم مناطق آموزان دانش

 تجزیه و تحلیل سواالت دروس الزم به ذکر است این اردوهای جهادی تخصصي آموزشي با موضوع     

جداگانه و با حضور  به صورت مشاوره کنکورو  شناسی زمین، شیمی و فیزیک، شناسی ریاضی و زیست

ها،  به عنوان مدرس( اجرا شد که طي این برنامهبرگزیده بنیاد ملي نخبگان )  تعدادی از دانشجویان

ها نیز، به پاس  پس از برگزاری برنامه مطرح و راهنمایي الزم انجام شد. گفتني استنکات کلیدی 

 تجلیل بعمل آمد.همکاری ایشان در اردوهای جهادی با اهدای لوح تقدیر از ایشان 

 

 

 

  :عمومی جهادی اردوی .2

های  اردوی جهادی عمومي با عنوان مساوات و همدلي با نیازمندان در قالب توزیع بسته     

 و نیازها از نخبگاني اجتماع شناخت ارتقای منظور بهمعیشتي با حضور مستعدان برتر که 

در  شد، برگزار د استاننیازمن های خانواده مشکالت از بخشي رفعو نیز جامعه  واقعي شرایط

های نیازمند استان شناسایي  ابتدا با همکاری برخي از مستعدان برتر استان، تعدادی از خانواده

 ها توزیع شد. در میان خانواده بسته معیشتي تهیه شده شامل اقالم ضروری 1۲و 
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 ؛هویتی – معرفتی های برنامه اجرای( ه

 امروز: عصر در دينداري هاي چالش شناسي عرفتم .1
 

 االسالم حجتدر میان جامعه نخبگاني و پس از هماهنگي انجام شده، دو وبینار در حوزه معرفتي با حضور  اسالمي های ارزش ترویجبا هدف      

ه به صورت مجازی و با شرکت مدرس حوزه و دانشگا، ابوالفضل نظری والمسلمین

 برگزار شد. مستعدین برتر از سراسر کشور

 " امروز عصر در دینداری های چالش شناسي معرفت "در اولین وبینار با عنوان      

 بُعد و عنصر هرگونه نفي با جدید که بشر ي بیان کردندکنون عصر تبیین ایشان با

 در را چالش و بحران، هستي نظام در انسان منزلت و دین از متافیزیکي و قدسي

 بشر عقالني و ایماني فرهنگ و کرده وارد آن مرجعیت و دیني بنیادین فرهنگ عمق

 جوهره طرفي است. از گرفته قرار بشری آزاد تفسیر و تردید مورد، دین پایگاه بدون

 .است «بالغیب یومنون» اصل و متافیزیکي مفاهیم، دین اصلي

 مقابلدر  های پرسش، کنوني دار دین انسان سواالتاز سي برخي ررب( جدید عصر و رنسانس، وسطي قرون)غرب  تمدن تاریخي سیرتشریح      

و پاسخ به پرسش حاضرین در وبینار، از جدید  فلسفه یا مدرن فلسفهدیداری کنوني، 

 جمله مباحث مطروحه در این دوره بود.

 

  :تاریخ و فلسفه علم .2
 

 االسالم حجت و با حضور "تاریخ و فلسفه علم "در دومین وبیناری که تحت عنوان      

برگزار شد، ایشان ضمن طرح  مدرس حوزه و دانشگاه، ابوالفضل نظری والمسلمین

 تعریف کردندکه فلسفه از ای علم، آن را شاخه فلسفهو ماهیت  چیستي مباحثي مانند

 آمده دست به نتایجِ طبیعتِ و، ابزارها، ها شیوه، مباني و اصول، ماهیّت، تاریخ مطالعه به

ها را به ترتیب شامل بدیهیات، حس باطن، حس ظاهر، برهان،  شناخت ارزش مراتبچنین، ایشان  هم. گمارد مي همّت گوناگون علومِ در

 علم فلسفه تاریخ، علم شناسي روش، علم شناسي هستي و شناسي معرفت همان مباحثرا فلسفه علم عام دانسته و مجربات، استقراء و مظنونات 

 برشمردند.علم  فلسفه و تاریخ نسبت، امعهج و علم، علم فلسفه مکاتب و در مقابل،
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 :کريم قرآن در تدبر هاي روش و آشنایی با مباني .3
 

 قرآن در تدبر های ش رو و مباني با آشنایير، وبیناری با عنوان برت مستعدان معنوی سطح ارتقای و کریم قرآن با انس فرهنگ ترویج هدف با     

برگزار شد که در این ، معارف المپیاد طالی مدال دارنده و زنجان دانشگاه معارف گروه علمي هیئت عضو اوجاقلو ابولقاسم دکتربا حضور  کریم

 بودن توقیفي، قرآن الفاظ وحیانیت، قرآن تحریف عدم، همگان برای قرآن بودن فهم قابل، قرآن مباني با آشنایي ي از جمله:های سرفصلوبینار، 

، نگری درون) قرآن در تدبر های روش به، متن فهم قواعد و ابزارها از استفاده، قرآن بیروني سازگاری، قرآن دروني سازگاری، قرآن ترتیب

توسط ایشان به تفصیل بحث و  متن بافتار بر مبتني روش و معاد و مشابه متون از استفاده با بینابیني، بشری های دانش از استفاده با نگری برون

 تشریح شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 :شیعه امامان سخن و سیره بازخوانی .4
 

 و قولي مبین به امام تعریف مبنای بردر دومین وبیناری که توسط دکتر اوجاقلو برگزار شد،      

 زندگي مختلف ابعاد به بیشتر زمان، محدودیت مالحظه با نبوی سنت و اهلل کالم فعلي

 جریان بررسي، سنت اهل و شیعه اختالف منشاء. شد پرداخته السالم علیه علي امیرالمؤمنین

گیری  و موضع سقیفه ماجرای برابر در )ع( علي امام موضع تبیین، والیت مفهوم، غدیرخم

)ص( و ... از جمله مباحث مطرح شده  اکرم پیامبر از پس خلیفه سه برابر در آن حضرت

 در این وبینار بودند. 
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 :مناز برکات و آثار .5
 

 و ها دانشگاه های ظرفیت از استفاده با دین جامع وجوه به توجهو  نخبگاني اجتماع فرهنگي و دیني پرورش های برنامه گسترشبه منظور      

 االسالم حجت ، سه وبینار با حضورزنجان دانشگاه رهبری معظم مقام نمایندگي نهاد دفتر، پس از هماهنگي انجام شده با فرهنگي مراکز

 مجازی و با حضور مستعدین برتر از سراسر کشور برگزار شد. آن دفتر به صورت مسئول، داغي علي قره والمسلمین

، مسئول نهاد "آثار و برکات نماز "در اولین وبینار برگزار شده با عنوان      

دو عنصر فراغت قلب و فراغت نمایندگي مقام معظم رهبری دانشگاه زنجان، 

برای اقامه فراغت وقت  دانسته وثر ؤم بسیار در برپایي نماز اول وقترا وقت 

فلسفه اصلي خواندن نماز را  بیان کرده وفراغت قلب را الزمه دستیابي به نماز 

 تعبیر " اهلل ذکر" به آن از روایات و آیات در زنده کردن یاد خدا برشمردند که

، از بین آینده گناهان برابر در سدی)برخي از آثار نماز . در ادامه نیز شود مي

 فضایل پرورش ی وسیله، غرور و سستي، خودبیني و غفلت های پرده برنده

 کهو ...( توسط ایشان مطرح کرده و ادامه داند  انسان معنوی تکامل و اخالقي

 در زیرا الهي آمرزش و مغفرت و گناهان شدن ای است زدوده سازد و وسیله مي رها باطني های پلیدی و گناهان حصار از را انسان نیز نماز

 .رود مي ازمیان ها آلودگي و گناهان نتیجه در و شود مي نزدیک خداوند به انسان، نماز در قلب حضور و توجه صورت

 

 :مناز های دعوت به شیوه .6
 

محترم  مسئول، داغي علي قره والمسلمین االسالم حجت، دومین وبینار نیز در     

 شورای زنجان و مسئول دانشگاه رهبری معظم مقام نمایندگي نهاد دفتر

یکي از اصول مهم  اصل توحید را به عنوان زنجان، استان جمعه ائمه سیاستگذاری

و افزودند که تربیت دیني با خودشناسي و  هتربیتي دیني را اصل توحید برشمرد

الزم است که برای تربیت کردن خود و فرزندان است به عبارتي ارتباط با خدا عجین 

بر  رادیني فرزند  تربیت سه گانهحل در ادامه نیز مرا .جستباید به خدا تمسک 

از جمله تواضع، تشریح کردند و مواردی های شخصیتي مختلف انساني  اساس ویژگي

 . ئل دیني و امر مهم نماز توضیح دادندشرح صدر، خوش اخالقي، صبر، ایمان به کار، استمرار، تقویت جرات و .... را در بحث دعوت به مسا
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 :اخالق خنبگی .7

 

 االسالم زنجان و با عنوان اخالق نخبگي برگزار شد، حجت دانشگاه رهبری معظم مقام نمایندگي نهاد سومین وبینار که با همکاری دفتر در     

، کرده بحث بد و خوب صفات انواع از تعریف کردند که داغي، مسئول نهاد، با اشاره به معني لغوی علم اخالق، آن را علمي قره علي والمسلمین

 کرده بیان را رذیله صفات زدودن چگونگي نیز و را فضایل و خوب صفات اکتساب کیفیت، داده قرار تبیین و تعریف و شناسایي مورد را آنها

برخي از صفات نخبگي  جامعه، با و یکدیگر با خانواده افراد ی  رابطه چگونگي و نفس وبینار مباحثي مانند: تهذیب سدر ادامه نیز مدر .است

گو بودن، تفکر و تعقل، الگو بودن برای  پذیری او و پاسخ بیني، مسئولیت متعهد متخصص، پرهیز از کبر، غرور، منیت، خودبزرگمتقي بودن، )

 رسد.  ی واقعي با تفکر در هر علم حوزه خود به خدا مي ( را تشریح کرده و در پایان اظهار داشتند که نخبهو ... دیگران، صداقت در گفتار و اعمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 :غرب در شناسي اسالم تارخيچه .8
 

الملل   مدیر گروه تاریخ و تمدن بین، دجعفر اشکواریمدکتر مح، وبینار این در     

شناسي  مفهومطي دو ساعت به تشریح مباحثي از جمله:  اسالمي دانشگاه زنجان،

بندی مراحل مطالعات اسالمي  دوره، شناسي و مطالعات اسالمي  شرق، غرب، اسالم

و پیشتازان  مرحله دفاعت اعراب در اروپا، قرون وسطي، فتوحا ) در غرب

مسیحیت و  گیری جبهه و علتها  حضور عثماني در عرصه رقابت(، شناسي اسالم

موضوعات به عنوان زمان تحول  2۲و  19قرن  غرب در مقابل مسلمانان، معرفي

مطالب، پرسش و  بندی ازجمعو ... پرداخته و پس  علمي و مطالعه تمدن اسالمي

  .کنندگان و مدرس برگزار شد پاسخ میان شرکت
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 :ايران و اسالم متدن تاريخ  .9

 خدمات از آگاهي افزایش همچنین و میهن به دلبستگي حس وجامعه نخبگاني  ملّي خودآگاهي ارتقای منظور هوبینار دیگری که ب در     

نگر، تمایزنگر،  شناسي تمدن با چهار رویکرد ماهیت مفهوم از سراسر کشور برگزار شد،ن، با حضور برخي از مستعدان برتر ایرا و اسالم متقابل

تحلیل  الملل اسالمي دانشگاه زنجان مدیر گروه تاریخ و تمدن بین، دجعفر اشکواریمدکتر محتوسط مدرس وبینار  نگر و تحلیل مفهومي علت

هایي است که نمود آن در پیشرفت علم و هنر و ظهور نهادهای  و ارزش که فرهنگ و تمدن اسالمي مجموعه باورها افزودند شد و ایشان

 اجتماعي و سیاسي در بین ملل و مردمي به وجود آمد که اسالم را به عنوان دین خود پذیرفتند.

گیری و  تأثیرگذار در مرحله شکلهای  عنوان تمدن های ایران، یونان، هند و مصر به تمدن مباحثي از جمله بررسي ،ادامه در مدرس وبینار     

سبک مساجد ، بررسي شناسي و انواع آن های هنر اسالمي، مفهوم ویژگي، علل تأثیرگذاری ایرانیان بر تمدن اسالمي، شکوفایي تمدن اسالمي

  مه بافت.کنندگان این وبینار خات و پاسخ به پرسش شرکت بندی مطالب پس ازجمعو ... تشریح کردند و ایران در دوره اسالمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ویژه مستعدین برتر و خنبگان سراسر کشور کتاخبواني همسابقبرگزاری دو  .11
 

برگزار و به مسابقه کتابخواني ویژه مستعدین برتر رساني به جامعه مخاطب، دو  پس از اطالعهویتي،  های معرفتي برنامه اجرای پیرو     

 اهدا شد.برگزیدگان به قید قرعه جوایزی 
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 گویی میان مستعدین برتر ترویج و توسعه فرهنگ نماز و اذان های عمومی، گویی در منازل، مساجد و مکان هدف: ترویج سنت دیرینه اذان

 

، آورد مي پدید معنوی نشاط و فرح اگرچه آن شنیدن که است مفاهیمي جمله از اذانخالصه کتاب:      

 و دارد دیگر لطفي و طراوت، مؤمن و صدا خوش مؤذّني زبان از و مسجد در آن حضوری شنیدن یقین به

 سفیر عنوان به خود، انسان، آنکه زیباتر چه و انگیزاند مي بر نماز اقامه به را انسان بیشتر تشویق و توجه

 نماز عطر به مترنّم را خداجو مؤمنان  دل و جان و نماید اذان بخش روح های نغمه بازگویي به زبان، الهي

، «اذان فلسفه و چرایي» موضوع به به فصل سه در خالق اثر. گردد مند بهره آن بدیل بي برکات از و کند

 همت اذان معنوی آثار بازخواني به و است ختهرداپ «موذن و اذان ارزشمندی» و «اذان برکات و آثار»

، عبادی عمل این اخروی برکات طرح بر عالوه اثر این اهمیت حائز و برجسته نکات از که گمارده

 .است اذان اجتماعي و مادی فوائد و آثار به پرداختن

 

 
 

 مستعدین برتر با رهنمودهای ارزشمند رهبر معظم انقالب اسالمی در دو موضوع زینب کبری )س( و اربعینهدف: آشنایی جامعه 
 

 العظمي اهلل آیت حضرت رهنمودهای از ای مجموعهاین اثر  :کتاب خالصه     

( س)کبری زینب حضرت ایمان، و صبر مظهر شخصیّت تبیین محوریت با( العالي مدّظلّه)ای خامنه

 با مرتبط کتاب این در ایشان بیانات از بخشي .است «حسیني اربعین» موضوع با گفتارهایي و

 از پس و حیات دوران در حضرت آن اقدامات فلسفه و( س)زینب حضرت شخصیّتي های ویژگي

 «اربعین» ابعاد و اهمیّت بررسي به نیز کتاب این از دیگر بخش در. است حسیني عاشورای نهضت

 ارجاع و مستندسازی. است شده پرداخته انقالب معظّم رهبر بیانات در «اربعین زیارت شرح» و

 فهرست وجود همچنین و عالقمند مخاطبان بیشتر مطالعه برای، مختلف کتب به له معظّمٌ بیانات

 . است «حسیني ی جاذبه» کتاب قوّت نکات از مناسب تفصیلي
 

 «خواند  صدايي تو را مي»  :کتابنام 
 مؤلف: رضا اخوی

 « حسینی ی جاذبه»  :کتابنام 
 قلم و لوح فرهنگي موسسه كوشش به/  اسالمي انقالب معظم رهرب بيانات گزيدهمؤلف: 
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 :قرآن در اجتماعي و فردي زندگي سبک و آداب از اي گزيده .11

 منظور  به نخبگاني اجتماع بین در اسالمي انقالب های ارزش و اصول و السالم علیهم عترت معارف، قرآن با انس فرهنگ رویجبا هدف ت     

، مهرانفر علیرضا والمسلمین االسالم حجت ، پس از هماهنگي با حضورجامعه به خدمت در معنوی های انگیزه تعمیق و دیني بینش ارتقای

 های معرفتي و هویتي ویزه مستعدین برتر سراسر کشور برگزار شد. ، دو وبینار در حوزه برنامه دانشگاه و حوزه مدرس

 در اجتماعي و فردی زندگي سبک و آداب از ای گزیده"در اولین وبینار با عنوان      

های فردی  معنای لغوی اخالق، آن را مربوط به ویژگي ضمن اشاره به ایشان، "قرآن

های متعدد و متنوع سبک زندگي بینش صحیح و  که اساس زمینه دادندادامه دانسته و 

. در این وبینار ایمان و نیز بخشي از آن مربوط به اخالق، آداب، حقوق و فقه است

اخالق و آداب، سبک ا حقوق اجتماعي، ط بمرتب آیات قرآن رخيبمباحثي از جمله تبین 

کنندگان تشریح  های زندگي و .... برای شرکت ها، مهارت آسیب زندگي، مسائل رواني و

 شد.

 
 :موانع و راهکارها، قرآن با انس  .12

 ضمن اشاره به، مهرانفر علیرضا والمسلمین االسالم حجت دومین وبینار نیز در     

که انس یعني یافتن  افزودند معنای لغوی انس، آن را مخالف نفرت دانسته و

آرامش ورفتن وحشت و ترس و اضطراب و خوگرفتن به چیزی که حضور آن در 

کنار آن چیز موجب آرامش و رفتن اضطراب و وحشت است. سپس بیانات و 

گفتتني است در این وبینار به تشریح  دستورات قرآن در این باب را مطرح کردند.

، فهم معاني و مفاهیم یا خوب خواندن آن دنشنی مانندآداب انس با قرآن برخي 

غریبي نکردن با قرآن، با ن، قرآني، حفظ قرآن و تدبر در آیات، و عمل به قرآ

طهارت بودن، خواندن به صوت نیکو، درک معاني و مفاهیم قرآن، آشنایي با 

مواردی پرداخته شد و در مقابل نیز  های اخالقي، عبادی، اجتماعي و سیاسي پیام

موانع ارتباط و  عنوانهای قرآن، نشناختن قرآن، خداناشناسي، عدم رعایت ادب، مشغله و دنیاطلبي، گناه به  له: ضعف در قرائت، جایگزیناز جم

 .توضیح داده شد توسط مدرس وبینار انس با قرآن
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 :رهربي خربگان جملس در زجنان استان مردم مناينده دوالبي ابوالقاسم حاجي حممد املسلمني و االسالم حجت با استان برتر مستعدين از مجعي ديدار .13

 

 نخبگاني اجتماع میان در ای حرفه انضباط و اسالمي اخالق های ارزش کردن نهادینه برای آموزشي و تربیتي های برنامه گسترشدر راستای      

 حاجي محمد المسلمین و االسالم حجت هویتي، پس از هماهنگي با دفتر ی معرفتي های مصوب فرهنگي در حوزه چنین پیرو اجرای برنامه و هم

، با حضور برخي از مسئولین و تعدادی از مستعدین برتر استان، دیدار رهبری خبرگان مجلس در زنجان استان مردم نماینده دوالبي ابوالقاسم

 با ایشان انجام شد.حضوری 

 در کشور پیشرفت برای راهبردی سند یک بیانیه اینایشان در این دیدار در خصوص بیانیه گام دوم انقالب اسالمي اظهار کردند که      

 باور بهاست و  جهانيو  تمدني ،اسالمي انقالب دوم گام بیانیه در رهبری معظم مقام نگاه که داشتند ابراز ادامه در است و آتي های سال

 .کرد استفاده ایراني نخبه جوان استعداد و توان از باید مسیر این در و گذرد مي فناوری و علم مسیر از کشور پیشرفت و توسعه له، معظم

 نخبگان بنیاد های برنامه و ها ماموریت معرفي به مختصر طور به استان نخبگان بنیاد رئیس رسولي دکتردیدار دو ساعته،  این درچنین،  هم     

، انقالب دوم گام بیانیه در انقالب معظم رهبرپرداخته و ادامه دادند  سرآمدان و اساتید و آموختگان دانش، دانشجویي، آموزی دانش های حوزه در

 از بیشتر چه هر گیری بهره برای جوانان به ویژه و مردم برای اساسي های توصیه، گذشته های سال در کشور ارزشمند دستاوردهای تبیین ضمن

 اخیر های سال درایشان  ویژه توجه و نموده ترسیم را پیشرفته و آبادتر ایراني ساختن راه نقشه و مسیر و داشتند کشور انساني و طبیعي مواهب

 بیشتر، بیانیهاین  اصلي مفاد تا شده باعث علمي گوناگون های حوزه در برتر های استعداد و نخبگان پتانسیل از استفاده و دانش سازی بومي بر

، افزاری سخت نگاه تا است انساني های سرمایه بر مبتني و  عمیق نگاه شان نگاه واقع در. درآید نگارش به انقالبي نخبگان و جوانان به خطاب

 . هستند انقالب ثروت ترین بزرگ جوانان که اند فرموده شان پیام در ایشان

 خود علمي های یادداشتسازنده در این خصوص بیان کردند و مقرر شد حاضرین  نظراتالزم به ذکر است در این دیدار، برخي از حاضرین      

 مربوطه در قالب مشخص شده ارسال نمایند.   تخصصي حوزه در
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 ؛ترویجی – علمی و آموزشی -تربیتی های اجرای برنامه( ز

 

 :داخلي اخرتاع ثبت حنوه .1

 

 صورت به برتر، استعدادهای حضور داخلي با اختراع ثبت نحوه آموزشي، تربیتي وبینار میان اجتماع نخبگاني در کار فرهنگ ویجبا هدف تر     

 و فکری مالکیت با شنایي، آملي اختراع متن نوشتن و ثبت انجام نحوه برندق، قهرماني علیرضا دکتر آقای دوره مدرس د کهگردی برگزار مجازی

 اختراع مستندات بارگزاری نحوه،  Ipc،اختراع جستجوی نویسي ترم نحوه، اختراع

، اختراعات جستجوی موتورهای با شنایي، آمناسب ادعای و متن نوشتن نحوه، ملي

 های معاهده بررسي، مجلس 1386 مصوب اختراعات ثبت قانون و نامه یینآ بررسي

برای حاضرین  اختراعات متن و اختراعات نمونه بررسيو  اختراعات ثبت جهاني

 تشریح کردند.

 
 

 :املللي بني و ملي قراردادهاي تنظيم حنوه .2

 

 انضباط کردن نهادینه برای آموزشي و تربیتي های برنامه سترشبا هدف گ     

، وبیناری با موضوع آشنایي با نحوه تنظیم نخبگاني اجتماع میان در ای حرفه

المللي به صورت مجازی و با همکاری جهاد دانشگاهي واحد  بینقرارداهای ملي و 

 وکیل طغرانگار، محسن آقای  که طي آن مباحث ذیل توسط ،استان زنجان برگزار شد

در دو بخش  ها قرارداد انواعو مدرس دوره تشریح شد: تعریف  دادگستری یک پایه

/ اضطرار ) قرارداد در اجباردر تنظیم قراردادها،  مهم و اساسي لواص ،کالن و خرد

 / اجبار دروني( و سایر موارد این حوزه. اکراه و اجبار بیروني
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  :ای دقیقه سه دفاع  نامه پایان ملی مسابقات دوره ششمین مقدماتی مرحله .3

 

ای توسط جهاد دانشگاهي واحد استان و با مشارکت بنیاد  نامه سه دقیقه های مصوب، ششمین دوره از مسابقات ملي پایان پیرو اجرای برنامه     

 چرخه تکمیل به کمک، ارتباطي های مهارت پرورش و تقویت به کمک و تشویق از اجرای این برنامه هدفنخبگان استان زنجان برگزار شد. 

 های ایده بازاریابي و گذاری سرمایه و صنایع صاحبان و دانشگاه بین ارتباط برقراری، ثروت و محصول به آن تبدیل و فناوری و علم تولید

میان  در پردازی ایده و بیاني، ارتباطي های مهارت تقویت و رشد برای بستری و دانشجویي تحقیقات و ها پژوهش کردن کاربردی ،دانشجویي

 است. دانشجویان

 دنیا معتبر های دانشگاه از زیادی تعداد در حاضر حال در و شده آغاز استرالیا کوئینزلند دانشگاه در میالدی 2۲۲8 سال از مسابقات این     

 .شد آغاز 139۵ سال از مسابقات این جهاددانشگاهي انتشارات سازمان همت به ایران در. شود مي اجرا

 آیین گردیدو مقرر  برای عالقمندان و جامعه مخاطب بنیاد ملي نخبگان انجام شد رساني مناسب اطالعو  با طراحي پوستر دوره این در   

 . شود برگزار 14۲1 سال فروردین اواخر در اختتامیه
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 ؛بهزیستی و توانبخشی مراکز و ایثارگران و شهدا های خانواده با دیدار( ح

 

 آنان از تکریم و جتلیل و مقدس دفاع گرانقدر شهدای از تن چهار معظم های خانواده با صمیمی دیدار: 
 

در میان اجتماع نخبگاني و در آستانه برگزاری کنگره ملي  اسالمي اخالق های ارزش کردن هادینهن و اسالمي های ارزش رویجبا هدف ت     

 نیا ریحان سرهنگ جناب، زنجان استان نخبگان بنیاد رئیس رسولي دکتر آقای شهید استان زنجان با حضور 3۵3۵

و با حضور تعدادی از  استان ایثارگران و شهید بنیاد نماینده پور حکیمي آقای و استان انصارالمهدی سپاه نماینده

 چهار شهید دفاع مقدس تجلیل و تکریم بعمل آمد. خانوادهاز  مستعدین برتر استان

 استقامت و صبر، ایثار مظهر را ایثارگران و شهدادر این دیدار آقای دکتر رسولي، رئیس بنیاد نخبگان استان،      

 اشاره است. ایشان، با بزرگي درس و الگو جامعه آحاد برای شهدا معظم های خانواده شکیبایي و صبر افزودند ودانسته 

 گذشتگي جان از و ایثار مرهون را کشور امروز آرامش و امنیت، مقدس دفاع سال هشت طول در گرانقدر شهدای های دالوری و ها فداکاری به

 و مقاومت، ایثار فرهنگ ترویج موجب خود که دانسته ارزشمند حرکتيرا  شهدا خانواده از تکریم و تجلیلبیان کردند و  مقام واال شهدای

 . شود مي جامعه در شهادت

سرکار خانم گلنار حسني مادر شهید حسین بابایي،  از هدیه و تندیس لوح اهدایبنیاد نخبگان استان زنجان با  ،دیدار این درگفتني است،      

چي و جناب آقای اصغر  سرکار خانم سکینه باقری همسر شهید حسین بیگ محمدی، سرکار خانم مریم اسفناجي مادر شهید حسین تجزیه

  .نمود قدرداني و تجلیل گرانقدر دفاع مقدسحبیبي پدر شهید حسین حبیبي از شهدای 
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 ؛کارآفرینی و محور مسئله رقابتی رویدادهای در سازان آینده حضور و کارآفرینی های برنامه( ط

 :(صنعت در مهارتي هاي رشته هاي ايده معريف)مهارتي داغ تابستانه مدارس جمازي رويداد فراخوان .1
 

و با همکاری بنیاد نخبگان استان زنجان،  نخبگاني اجتماعات وانمندسازیبه منظور ت     

 معرفيبا موضوع  مهارتي دای تابستانه مدارس مجازی رویدادتعدادی از مستعدین برتر در 

 و محوریت باحضور یافتند. گفتني است که این برنامه  صنعت در مهارتي های رشته های ایده

آموختگان، اساتید و  ی دانشجویان، دانش یژهو انزنج استان ای حرفه و فني دانشگاه میزباني

های برگزیده معرفي و تجلیل شدند. برخي  سایر عالقمندان برگزار شد که پس از داوری، ایده

 تمام استاد رمضاني علي پروفسور با حضور ویژه يسخنرانهای این رویداد شامل:  برنامه

های  ي، برگزاری کارگاهتخصص يسخنرانن، جها برجسته دانشمندان 1% جزو، زنجان دانشگاه

 .اعتبارسنجي، فکری مالکیت و پتنت ثبت، کار و کسب بوم طراحي، تیم تشکیل و سازی تیم، ارائه هنر، پردازی ایدهآموزشي با موضوع: 

 

 :خالق شهروند استارتاپي رويداد پيش .2

استارتاپي  رویداد پیش، کارآفریني هایرویدادمستعدین برتر با  بیشتر آشنایي به منظور     

 استان نخبگان بنیاد و استان فناوری و علم پارک، زنجان شهرداریشهروند خالق با همکاری 

 محورهای با جذاب و نو های ایده ایجاد منظور به وبینارهایي برگزار شد که طي این برنامه،

، هوشمند شهر، شهری گذاری سرمایه، شهری مبلمان و شهرسازی، عمراني، ترافیک مدیریت

 ریزی و اجرا شد.  کنندگان برنامه برای شرکت شهر پذیری یستز
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 ؛ها جشنواره و ها نمایشگاه در شرکت( ی

 

 شرکت در منایشگاه هفته پژوهش: 
 

 انجام امکان و  فرصت دادن نشان و انگیزه و امید ایجاد هدف با نخبگاني های فعالیت دستاوردهای جذاب و مناسب ارائهبه منظور      

 و ها دستگاه وربه صورت حضوری و مجازی با حض استان بازار فن و فناوری پژوهش، های دستاورد نمایشگاهر، کشو در مؤثر و کالن های فعالیت

 ردستاوردهای خود را د بنیان دانش های شرکت و های استان ، دانشگاهاجرایي های دستگاه نمایشگاه این درو  شد برگزار استان های دانشگاه

 و تسهیالت معرفي بهبا حضور در غرفه،  روز سه مدت در نیز استان نخبگان بنیادارائه دادند. کارشناسان و رئیس  پژوهشي و فناوری حوزه

 ند.پرداختو راهنمایي مراجعین  حوزه هر مشمولین به اعطایي های حمایت
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 ردیف عنوان

 1 ؛گشت رانيا طرح یياجرا ستاد جلساتبرگزاری 

 2 و صنايع دستی استان؛اجرای طرح ايران گشت با مهکاری ادرات کل آموزش و پرورش و مرياث فرهنگی، گردشگری 

 3 ؛0011( در آزمون سراسری سال استان 011زير های  تقدير از برگزيدگان )رتبه

 4 ؛زجنان استان خنبگان اديبن سيرئ بااستان  سازندگی جيبس سازمان مسئوالن شیياند هم نشست

 ۵ ؛0011ی استانی به جشنواره جوان خوارزمی سال  يافته های راه داوری طرح

 مستعدان حوزه معاونت
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 ؛استان خنبگان بنیاد در( مستعدان آموزی دانش های بازدید) گشت ایران طرح اجرایی ستاد جلسات 

 

گنج خانلو معاون  اناستان، آقاییس بنیاد نخبگان ور اعضای ستاد دکتر رسولي رئجلسه ستاد اجرایي طرح ایران گشت که با حض اولیندر      

پرورشي و فرهنگي اداره کل آموزش و پرورش استان و حسیني کارشناس 

دستي و گردشگری استان در بنیاد نخبگان  گذاری میراث فرهنگي، صنایع سرمایه

زه  های بنیاد ملي نخبگان در حو پس از تشریح برنامه، در ابتدا، ن برگزار شداستا

آشنایي را  طرح ایران گشتهدف از اجرای  ر رسولي، ایشانتوسط دکت آموزی دانش

ها و  های تحصیلي دانشگاهي و نیز فرصت ها و رشته آموزان با شاخه بیشتر دانش

با همکاری اعضای ستاد بیان کرده و افزودند ها در کشور  های شغلي مرتبط با آن زمینه

ها  آموزان از فعالیت های دانش بنیان با هدف آگاه شدن دانش خي، گردشگری و شرکتهای تاری طرح، بازدید از مراکز صنعتي، جاذبه این اجرایي

ا ضمن ایجاد ه  بازدید گونه اجرای این ریزی و اجرا خواهد شد که های تاسیسات و صنایع کشور و تقویت روحیه دلبستگي ملي برنامه و ظرفیت

 های گردشگری کشور است. ر چه بیشتر پتانسیلخود عاملي برای معرفي ه آموزان، امید و نشاط در میان دانش

در ادامه نیز، معاون پرورشي و فرهنگي اداره کل آموزش و پرورش استان، ضمن استقبال از طرح ایران گشت بر آمادگي کامل آموزش و      

ا تجربه و اعضای ستاد در خصوص اندیشي با حضور مربیان ب پرورش استان در اجرای طرح مذکور تاکید کرده و خواستار برگزاری جلسات هم

 های ابتکاری، پیش از برنامه شدند. های اردو، شیوه برگزاری و چگونگي انجام برنامه های اردو، مکان زمینه

، مستعد آموزان دانش گزینش نحوه جلسه این ستاد نیز که با حضور اعضا و در محل بنیاد نخبگان استان برگزار شد، در خصوص دومیندر      

 و کرونا ملي ستاد های نامه شیوه گرفتن نظر در با استان فرهنگي و تاریخي، صنعتي مراکز از بازدید، شاد درسامانه بارگذاری برای محتوا تولید

 در بارگذاری جهت ویرایش قابلیت و ها دستگاه از محتوا دریافت نحوه همچنین

نهایت مقرر گردید هر یک از بحث و تبادل نظر شد و در  آموزی دانش مختلف های گروه

پیگیری الزم را انجام  14۲۲اعضا به منظور اجرایي شدن این برنامه تا پایان سال 

 دهند.

 گشت ایران طرح اجرایی ستاد جلساتبرگزاری 
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 دستي صنایع، فرهنگي میراثپس از برگزاری جلسات هماهنگي بنیاد نخبگان استان با نمایندگاني از ادارات کل آموزش و پرورش استان و      

 استان، طرح ایران گشت با همکاری این دو نهاد برگزار شد. گردشگری و

 و فرهنگي، زیارتي، طبیعي بازدیدهای مجازی از اماکن تاریخي،های کوتاه و شامل  در قالب کلیپ محتوا تولیدبه صورت  برنامه این     

های استان اجرا شد. الزم به  جاذبه با آنان آشنایي های تحصیلي در سراسر کشور با هدف آموزان همه دوره استان زنجان برای دانش اجتماعي

 در که پرورش آموزش وزارت های کانونپس از بازنگری توسط  کردشگری های انجمن و گشت ایران کمیته توسطذکر است محتوای تولید شده 

خور، قلعه بهستان، مسجد  غار کلته شد. بارگذاری شاد شبکه در کشور و استان آموزان دانش مجازی بازدید برای کنند مي فعالیت انجمن 22

های رنگي ماهنشان،  کسن، مسجد خانم، کوه معبد داش جامع زنجان، موزه رختشویخانه، گنبد سلطانیه، عمارت ذوالفقاری، بازار تاریخي زنجان،

 آموزان سراسر کشور در نظر گرفته شده بود.  از جمله اماکن تاریخي و گردشگری بودند که در این طرح برای بازدید مجازی دانش

 

 

 

 
 

 

 

 گشت ایران طرح اجرای
با همکاری ادارات کل آموزش و پرورش استان و میراث ) 

 (استان دستیفرهنگی، گردشگری و صنایع 
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آنان،  ملي  دلبستگي ارتقای هدف با تحصیلي مستعدین تشویق و معرفي، پاسداشت منظور به

با حضور دکتر رسولي رئیس ( 1۲۲های زیر )رتبه 14۲۲ سال سراسری آزمون برگزیدگان از

بنیاد نخبگان استان، آقای مظفری مدیر کل آموزش و پرورش استان، آقای صفری رئیس 

پور از اساتید منتخب فدراسیون سرآمدان  آقای دکتر نجفهای درخشان استان،  استعداد

 آنان تقدیر شد.های  کشور و خانواده

 مستعدین از نخبگان ملي بنیاد های حمایت به اشاره ضمندکتر رسولي  در ابتدا،     

های ممتاز کنکور نشان از همت باال، ممارست،  بي شک کسب رتبهاظهار داشتند که  تحصیلي

ها و البته معلمین و سیستم آموزش و پرورش استان  های جدی خانواده حمایتتیز هوشي و 

ادامه دادند، که شما در  مستعدین تحصیلي حاضر در جلسهسپس ایشان خطاب به  دارد.

ابتدای راه پیشرفت هستید و باید با همت دو چندان این مسیر را ادامه دهید تا از وجود 

 .گذاری دست یابید ستفاده کنید و به اثرنعمت خدادادی استعداد خویش، خوب ا

، به روند رو 14۲۲در کنکور  تک رقميرتبه  سهدر ادامه آقای مظفری، با اشاره به کسب      

آموزان زنجاني در  و موفقیت دانش هبه رشد جایگاه استان در کنکور سراسری اشاره کرد

آموزان، همراهي  کنکور و مسابقات علمي را بي سابقه خواند. ایشان افزودند همت دانش

 خانواده و تالش مدیران و معلمان و همراهي مسئوالن استان در این موفقیت موثر بوده است.

 تکمیلي صیالتتح دانشگاه علمي هیئت عضو پور نجف دکتر این مراسم هم چنین در     

طي یک سخنراني  استان علمي سرآمدان فدراسیون منتخب اساتید و از زنجان پایه علوم

 کردن، بندی اولویت دیدن، را راه پایان بودن، عامل شامل موثر افراد های عادت کوتاه، به

برگزیدگان آزمون از  نیزدر پایان  .اشاره کردندنده شدن، تفاهم با دیگران، استفاده از نیروهای جمعي و ایجاد تعادل در زندگي و کار بر ی برنده

 گروه)1 رتبه فرندی سپهر سید ان، آقای(انساني علوم گروه) 1 رتبه محمدی و خانم سحر 1 رتبه زلفي آقای امیرمهدی :14۲۲سراسری سال 

 علوم گروه)19 رتبه ابهر اباذری رامین و (تجربي علوم گروه)3۲ رتبه فضلي امیرمحمد، (فیزیک و ریاضي گروه)11 رتبه بیات محمد، (هنر

 . شدند تجلیل با اهدای لوح و هدایای فرهنگي (انساني

 استان( 011های زیر  تقدیر از برگزیدگان )رتبه

 0011در آزمون سراسری سال 
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احصا و حل مسایل و مشکالت جامعه در  جهتاستان  سازندگي بسیج سازمان و زنجان استان نخبگان بنیادبه منظور استفاده از پتانسیل      

دکتر رسولي، رئیس بنیاد نخبگان استان، با حضور اندیشي  نشست هم  های مشترک،  ریزی برای اجرای فعالیت های مختلف و برنامه عرصه

 در محل بسیج سازندگي استان برگزار شد.سرهنگ پیری، مسئول بسیج سازندگي استان 

ها و اقدامات انجام شده بسیج سازندگي استان در سطح استان اشاره کرده و در ادامه  در این نشست سرهنگ پیری به بخشي از فعالیت     

 ورز استان و اردوهای جهادی شدند. یت نخبگان در هیئت اندیشهخواستار استفاده از ظرف

یابي و احصاء  های نخبگاني برای مسئله ه ه استفاده از ظرفیت گروب ،های بنیاد نخبگان استان وظایف و فعالیت نیز با بیانسپس دکتر رسولي      

در ادامه ضمن تبیین اهداف طرح احمدی روشن، مشارکت  ایشانکردند.  تأکید های میداني یک روزه مشکالت مناطق محروم در قالب بازدید

بسیج سازندگي استان در احصاء مسائل استان و معرفي اساتید واجد شرایط برای حل مسائل در قالب این طرح را یکي دیگر از موارد همکاری 

 برشمردند. 

یابي و احصاء مشکالت در مناطق  برتر در مسئله های ن و استعداددر پایان این نشست، مقرر گردید به منظور استفاده از ظرفیت نخبگا     

ورز بسیج سازندگي استان و همکاری دو دستگاه در اجرای طرح  محروم استان، برگزاری اردوهای جهادی، مشارکت نخبگان در هیئت اندیشه

 های الزم صورت پذیرد. شهید احمدی روشن در استان در سال جاری هماهنگي

 

 

 

 

 

 

 

 

استان  سازندگی بسیج سازمان مسئوالن اندیشی هم نشست
 زنجان استان نخبگان بنیاد رئیس با
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به جشنواره جوان  ی استاني یافته های راه داوری طرحهای نخبگاني و با هدف شناسایي بهتر استعدادهای تحصیلي،  در ادام  برگزاری برنامه      

 پرورش استان زنجان و بنیاد نخبگان استان برگزار شد.استان زنجان با مشارکت اداره کل آموزش و  14۲۲خوارزمي

های ادبیات، مکانیک و ریاضي به مرحله کشوری جشنواره جوان خوارزمي راه یافته است که جلسه دفاع  از استان زنجان سه طرح در رشته     

های درخشان استان، آقای دکتر حسني  اداره استعدادیس بنیاد نخبگان زنجان، آقای صفری رئها با حضور آقای دکتر رسولي رییس  از این طرح

عضو هیئت علمي گروه ریاضي دانشگاه زنجان و آقای دکتر بخشي عضو هیئت علمي گروه ادبیات دانشگاه زنجان در سالن غدیر اداره کل 

 آموزش و پرورش استان برگزار شد.

در یک  )به صورت حضوری( صورت مجازی( و استانيه )ب وران کشوریهای مذکور با حضور دا الزم به ذکر است داوری هر یک از طرح     

 پرسش و پاسخ برگزار شد. به شکلفرآیند نیم ساعته و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ی استانی به جشنواره  های راه یافته داوری طرح

 0011جوان خوارزمی سال 
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 در  مصدداحبه صددداو سددیمای مرکددز زنجددان بددا رئددیس بنیدداد نخبگددان اسددتان زنجددان

 ؛های بنیاد ملی نخبگان و استان ها و فعالیت خصوص برنامه

 
 :حضور رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان در جلسات استانی 

استان،  احوال ثبت هماهنگي و راهبردی پژوهش، شورای هفته استاني جلسات بسیج، فناوری و علم جهادگران جشنواره استان، مهارت شورای)

 (استان اختراعات و فکری مالکیت برتر، کمیته کارآفرینان استاني جشنواره سیاستگذاری شورای

 
 استان اجرایی های دستگاه سایر مسئولین با زنجان استان نخبگان بنیاد رئیس مشترک برگزاری جلسات: 

 های حوزه، استان اسالمي تبلیغات سازمان، استان خیریه امور و اوقاف کل مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان، اداره -

 :(زنجاني موسوی حسیني محمد سید اهلل آیت از تجلیل و تکریم مراسم استان و برگزاری جلسات مشترک با موضوع هماهنگي اجرای علمیه
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  سامانه پیامکی؛  مجازی،رسانی  اطالع های ، کانالاستانی و بنیاد ملی نخبگان ها در وبگاه ها و اطالعیه اخبار، برنامه درج 
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 توسط دکتر بابک کریميفورستر  جورججایزه پژوهشي  کسب

 )رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلي علوم پایه زنجان و عضو شورای علمي بنیاد نخبگان استان زنجان(

 يآموز زنجان توسط سه دانش 14۲۲سراسری کنکور برتر )تک رقمي( های رتبه کسب

 يآموز زنجان دانش پنجهای طال، نقره و برنز المپیادهای علمي کشور توسط  مدال کسب

 

 

  :انعکاس افتخارات و جوایز کسب شده در وبگاه استانی 
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