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آنچه نگاه به نخبگان را بهعنوان یک فریضه و واجب غیرقابل اجتناا
بر همه ی مسئوالن الزم میکند ،یک هدف بارر

اتا ....آن هادف

عبارت ات .از تبدیل کشور ایاران باه کشاوری ریشارفته ،قدرتمناد،
شریف صاحب حرف نو در مسائل بشری و در مسائل بینالمللی .بنده
در دفاع از جامعهی نخبگان و از حرک .علمی کشاور ،تاا نفاس دارم
ذرّهای کوتاه نخواهم آمد ،و میدانم کهاین حرک ،.حرک .باا برکتای
ات .و انشاءاهلل عاقب.بهخیر ات..

اولین وظیفه ما این ات .که اتتعداد برتر را به نخبه تبادیل کنایم
کهاین بررگترین وظیفه بنیاد ملی نخبگان اتا .ماا بایاد اتاتعداد
برتر را بیاابیم و آن را در وادی درتا .قارار دهایم ،کارا کاه یاک
اتتعداد برتر در یک محیط مناتب می تواند برای جامعه و رشد آن
تاثیرگذار باشد.

نخبگان به میهنی که برایشان هرینه ای داده مدیون هستند
و نخبه کسی اتا .کاه بارای ماردم وکشاور
داشتههای خود را هرینه کند.

بیشاترین

سخن رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل
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عالوه بر نعم .های بیکران طبیعی که خدواند بر این اتتان عطا فرموده اتا ،.جواناان و
نیروی انسانی مستعد و تخ .کوشی نیر در خود ررور

می دهد .با افتتاح بنیااد نخبگاان

اتتان اردبیل در دی ماه تال ۰۹۳۱مهمترین گام در حمای .و هدای .این جوانان مستعد
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تازمنن های دولتی و غیردولتی کسب نماید .امید ات .تال های مساتمر بنیااد نخبگاان
اتتان با اتتعان .از رروردگار منان و حمای .های بنیاد ملی نخبگاان باا تارع .بیشاتری
ادامه و موجبات ریشرف .همه جانبه این اتتان زرخیر را در تال ریشرو که مرین به تاال
" تولید ،رشتیبانی ها و مانع زدایی هاا" اتا .در رتایدن باه اهاداف واالی نظاام مقاد
جمهوری اتالمی ایران فراهم آورد.
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گزارش عملکــرد
بنیـاد نخبــگان استـان اردبیل

آئین نکوداشت ملی دکتر محمود عرفانی

با توجه به رویکرد بنیاد ملی نخبگان در تکریم از ترآمدان ،خبرگان ،زبدگان و ریشگامان جامعه با هادف الگوتاازی و شناتااندن
این ترآمدان به جامعه جوان و مستعدین کشور ،برنامهها و همایشهای در این خصاوص باه صاورت ملای و منطقاهای و اتاتانی
صورت میگیرد .بدین منظور بنیاد نخبگان اتتان در آذر ماه تال  ۰۹۳۳نکوداش .اتتاد محماد عرفاانی را باا مشاارک .شاورای
فرهنگ عمومی اتتان اردبیل ،انجمن حقوق شناتی خانه اندیشمندان علوم انسانی ،کانون وکالی کارشناتان رتمی دادگساتری،
انتشارات جنگل و دیگر ارگنن ها و تازمنن ها به صورت مجازی مربوطه برگرار نمود .در رایان برنامه آئین رونمایی از کتاا ارغاوان
عمر ،مجموعه مقاالت تقدیمی به اتتاد فرزانه آقای محمود عرفانی انجام شد.
شرح مختصری از زندگینامه استاد محمد عرفانی
دکتر محمود عرفانی در تال  ). ( ۰۹۰2در شهر اردبیل مرکر اتتان اردبیل به دنیا آمد .تحصایالت دوره ابتادایی را در دبساتان
انوری و بخشی از دوره متوتطه را دبیرتتان صفوی در همین شهر تپری کرد و بقیه تحصایالت متوتاطه را در دبیرتاتنن هاای
تهران به رایان رتانید و در همین شهر دیپلم خود را اخذ کرد .در تال  ). ( ۰۹4۹وارد دانشکده حقوق و علوم تیاتای دانشاگاه
تهران شد .ایشان تخ .کوشی و نحوه مطالعات مستمر خاود در ایان مقطاع را کناین بیاان مای کناد« :مان در دوره دبساتان و
دبیرتتان دانش آموزى معمولى بودم .دوره ابتدایى در شهر خودم یعنى اردبیل که خیلی دوتتش دارم ،بودم .در دوره لیسانس هم
معموالً از صبح تا شب در دانشکده بودم .کارم فقط مطالعه بود .صبح تاع 2 .مى آمدم و تا شب در کتابخانه مشغول مطالعاه ماى
شدم» .عرفانی در مقطع کارشناتی از محضر اتاتیدی همچون دکتر تنگلجى ،دکتر مشکات ،دکتر تید حسن امامى ،دکتر جاواد
واحدى ،دکتر تید حسن صفایى ،دکتر تید علی شایگان ،دکتر على راشا صاالح بهاره مناد شاد و در تاال  ). ( ۰۹41لیساانس
حقوق گرف ..وی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران هم به صورت ناتمام به تحصیل در رشته زبان و ادبیات فرانساه ررداخا .و در
انجمن ایران و فرانسه و انجمن ایران و آمریکا و در انگلیس هم به کال هاى زبان ماى رفا ..در تاال  ). ( ۰۹4۳جها .اداماه
تحصیل به فرانسه رف ..ایشان شیوه تحصیالت تکمیلی در فرانسه را این گونه شرح می دهد« :رو تدریس آنجاا باه ایان صاورت
ات .که  1۱درصد کار توتط دانشجو انجام مى شود .نقش اتتاد بیشاتر در ارائاه مناابع ،ارائاه اصاول اتاتاى در و راهنماایى
دانشجو مثالً در انتخا نحوه مطالعه ،ارائه مطلب ،نحوه نگار و ارائه رژوهشها و منابع جدید ات ..دانشجو وقتى به آنجا ماى رود
اطالعات عمومى نسبى دارد ،ولى مطالعه و توتعه آموخته ها مستلرم رژوهش و مطالعه بیشتر ات ..در رااریس هام مان از صابح
کتابخانه مى رفتم تا شب .دانشگاه هاى فرانسه ،با قرار دادن امکانات رفاهى نسبى در اختیاار دانشاجویان و در مجماوع تحصایالت
رایگان ،محیطى آرام را براى تحصیل آن ها فراهم تاخته اند .امکانات آموزشى زیادى در اختیار دانشاجویان اتا .و نخبگاانى کاه
تربی .مى شوند بسیار ارزنده هستند .البته ممکن ات .کسانى هم مشغول به تحصیل باشند که کندان اهل مطالعاه نیساتند ،اماا
در مجموع حدود  ۹۱یا  4۱نخبه از بین هرار نفر دانشجو تربی .مى شود که به نظر آن ها ایان میاران هام کشامگیر و ارزشامند
ات ..در آنجا همه مطالعه مى کنند و همین موضوع باعث مى شود که خود به خود شخص وادار به مطالعه شود» .دکتر عرفانی در
شرایط تحصیلی فوق ،دیپلم تحصیالت عالی حقوق خصوصی (که در ایران فوق لیسانس نامیده می شود) را در تال  ). ( ۰۹21از
دانشگاه راریس  1و دکترای دولتی حقوق خصوصی را در تال  ). ( ۰۹22از همان دانشگاه با ارائه رایان نامه «حق کسب اطالع
تهامداران در حقوق فرانسه ،آلمان ،انگلیس ،امریکا» که در حضور  2اتتاد مشهور فرانسوی دفاع نمود ،با درجه ممتاز اخذ که باا
هرینۀ وزارت علوم فرانسه به صورت کتا کاپ شد.
دکتر محمود عرفانی در تال  ). ( ۰۹22-22به ایران بازگش .و به هیأت علمی دانشکده حقوق و علاوم تیاتای دانشاگاه تهاران
ریوت ..در تال  ). ( ۰۹21به تم .اتتادیار ،تال  ). ( ۰۹2۳به تم .دانشیار و تال  ). ( ۰۹12به تم .اتاتادی هماان
دانشکده رتید .دکتر محمود عرفانی بیش از  1۱تال ات .که اتتاد در کنگره های بین المللی متعددی میباشد و در آن ها
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شرک .و به ارائه مقاله خود ررداخته ات ..کنگرههاى متعددى که در فرانسه ،بلژیک ،هند ،ویتناام ،ژاران ،کاین ،انگلایس ،هلناد،
ایتالیات ،توئیس ،برزیل ،کانادا ،مراکش ،مصر ،توریه ،یونان و لوکرامبور برگرار شد ،حضور داش .و در حوزههاى حقوق تجاارت
و حقوق تطبیقى مقاالت خود را به زبان های فرانسه و انگلیسی ارائه نموده ات..

میهمانان ویژه:

ترکار خانم دکتر دکتر زینب تعالی ( مجری برنامه)
جنا آقای دکتر ربیعا اتکین
جنا اقای دکتری شایقی
جنا آقای مجید بنایی اتکویی
جنا آقای امین جعفری
جنا آقای محمدحسین قائم مقام فراهانی
جنا آقای عبا کریمی
جنا آقایایرج گلدوزیان
جنا آقای علیرضا لطفی دودوران
جنا آقای محمد حسین تاک.
جنا آقای دکتر علی اصغر قاتمی
جنا آقای مجتبی تجاد
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برگزاری نکوداشت:
این نکوداش .در تاع ۰1:۹۱ .روز رنجشنبه 1۱آذز ماه با حضور اتتاد محمود عرفانی ،اتاتید و میهمانان مدعو به صورت مجازی
و با تالوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد .در ادامه خالصهای از تخنان هر یک از تخنرانان بیان میشود.
دکتر زینب تعالی ،مجری برنامه:
تالم میکنم خدم .همه دوتتان و عریرانی که در این لحظه با ما همراه هستند و ما این افتخار را داریم که از طرف انجمن حقوق
شناتی و خانه اندیشمندان علوم انسانی و البته با همکاری انتشارات جنگل در بررگداش .یکی از مفاخر علمای و حقاوقی ،جناا
اتتاد دکتر عرفانی ،اتتاد حقوق تجارت در خدم .شما باشیم .اگر که ویرو کووید  ۰۳بسایاری از رفتارهاای ماا را تغییار داده
ات .اما این عادت مالوف ما برای بررگداش .و گرامیداش .اتاتید بارر را از ماا نگرفا .و بار آن شادیم تاا باا هماه مشاقات و
محدودی .هایی که وجود دارد یادی کنیم از بررگداش .هاایی کاه در تاال هاای قبال توتاط انجمان حقاوق شناتای و خاناه
اندیشمندان بررا می شد و تعی میکنیم که همچنان این با را مفتوح نگه داریم تا انشاهلل باز بتاوانیم حضاوری شاما را در خاناه
اندیشمندان علوم انسانی مالقات کنیم .خو آمد می گویم و تشکر می کنم که با ما همراه هستید و امیدوار هستم که تا رایان
این برنامه اتاتید بررگواری که در مدح و در توصیف شخصی .اتتاد بررگی کون آقای دکتر عرفانی آن کاه را الزم مای دانناد از
زبان آن ها بشنویم و خصوصا برای دانشجویان و برای کسانی که محضر جنا دکتر عرفانی را به طور مستقیم درک نکردند گماان
میکنم این برنامه بسیار لذت بخش و قابل اتتفاده باشد.
دکتر مجیدد بندایی اسدکویی ،اسدتاد دانشدگاه عالمده
طباطبائی:
مقام و درجه ای که برای اتتادی همچاون جناا اقاای دکتار
عرفانی میشود بیان کرد روح واال ،الگو و ترمشق باودن ایشاان
برای جامعه علمی بویژه در عرصه حقوق هسا ،.اتاتادی کاه
همراه با برخی اتاتید برر این حاوزه ،خاودم را وامادار ایان
بررگواران میدانم که تمام تال و زحماتشان را در عرصه علام
و دانش افرایی این مرز و بوم وقف کارده اناد .ایشاان در حاوزه
حقوق بین الملل تالیفات متعددی دارند
حقوق مالکی .فکری در تجارت بین اللمل ،حقوق بانکی تطبیقی ،حقوق تجارت به زبان تاده و  ...بی دلیال نیسا .کاه انساان در
زندگی دو نوع معلم داره آموزگار و روزگار هر که با شیرینی از اولی نیاموزی دومی با تلخی به تو می آموزد اولی به قیم .جاانش
دومی به قیم .جان .که تفاوتیس .که فرقیس .بین این و آن .و واقعا من خودم را مدیون و وامدار اتتاد عریار و هماه اتااتیدی
که ازشون کسب علم کردم میدادنم .هرکند مسیری را کهاین عریران ریمودند نتوانستیم به درتتی بپیماییم.
دکتر گلدوزیان ،دکتری حقوق جزا:
دکتر عرفانی یک شخصیتی واقعا مهربان و انسان و با رشتکاری
با بسیار زیاد هستند و دلیلش هام آثاار و کتاب بسایار زیاادی
هس .که توتط دکتر خلاق شاده و آرزوی تاالمتی دارم .باه
کمک همدیگر تمینارهای مختلف از اتاترالیا ،ویتناام ،مصار،
تونس ،لبنان و در هار حاال در کشاورهای مختلاف اروراایی از
فرانسه و انگلستان و اتریش
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و بلژیک ،ایشان در در رشته حقوق و بناده هام در جارا باه اتفااق هام انجاام میادادیم .و ایان ناشای از حسان خلاق رشاتکار و
توانایی ایشون در اتتقام .در مقابل مشکالت وق .هس ..ایشان واقعا هم صبور و هم با رشتکار ات .و یک تمبلی ناه تنهاا بارای
من بلکه برای همه ات ..ایشان در بین دانشجویان نیر محبو هستند و همه به ایشان عالقاه دارناد و کمتار کسای هسا .کاه از
ایشان رنجیده باشد.
دکتر ربیعا اسکینی ،حقوقدان و استاد دانشگاه قم:
دکتر عرفانی انسان بسیار کوشا جدی و بسیار عالقاه مناد باه
کار هس .و به دانش حقوق ،رشته ای که انتخا کرده واقعاا
نسب .به آن عاشقانه عشق مای ورزد .شااید  1۱درصاد زماان
زندگیش رو در حقیق .به کار و کوشش در جه .علام حقاوق
می گذارد .انشاال در آینده هم ما شااهد تاال هاای ایشاان در
این راتتا باشیم .ایشان همواره انسان ررکاری بوده و هساتند و
برای ما وجودشان بسیار عریر ات..
من اینجا میتوانم شهادت بدهم که ایشان انسان متواضعی و خو اخالق و بسیار شوخ هستند .دانشجوها همواره از اخاالق خاو
ایشان صحب .می کردند و من میدانم که از نظر خو اخالقی ایشان نمونه هستند ایشان انسان بسیار ارام و به خصاوص خاانواده
بسیار خوبی دارند .کارهای علمی ایشان بر همه روشن ات .از نظر کمی و کیفی کارهای بسیار خوبی ارائه کرده اناد .باه هار حاال
آقای دکتر عرفانی افتخار کشور مات .و همه دانشجویان که آنهایی که به طور مستقیم و که به طور غیر مستقیم از وجود ایشاان
اتتفاده کردن خودشان را شاگرد ایشان می دانند و از ایشان به خوبی یاد می کنند.
دکتر قائم مقام فراهانی استاد حقدوق تجدارت دانشدگاه
تهران:
آنچه که ما از زندگی جنا اقای دکتر محمود عرفانی میشنویم
تخ .کوشایایشاان اتا .یعنای الگاوی کاار تاخ .و تاوان
فرتای ایشان با توجه به عشق و عالقه ای کاه باه رشاته ای کاه
انتخا کردند داشتند .می توانم اینجا ادعا کانم کاه در رشاته
حقوق تجارت ایشان بیشترین تیراژ تالیفات را داشتند.
اتاتید معتبر بسیاری بوده و هستند ولی تالیف کتا هم .واالیی را می طلبد که در کنار مشکالت و گرفتاری وق .خود را کگونه
تنظیم کند تا بتواند این همه تالیفات نفیس و اثار واقعا ارزشمند از خود بجا بگاذارد .ایان قابال تقادیر هسا .و میتواناد بارای
دانشجویان حقوق که عالقمند به این رشته هستند الگو باشد .به هر حال راجع به فعالیتهای علمی دکتر عرفانی :مشک آن ات .که
خود بگوید نه آنکه عطار بگوید .آثار ایشان نشان دهنده توانایی هایایشان ات ..ایشان فردی بسیار توانمند بسیار کوشا هستند.
دکتر عباس کریمی ،استاد دانشگاه تهران:
دکتر عرفانی فردی هستند کاه فکار نمیکانم کسای در طاول
دوران تحصیل دلخور باشاند .اطالعاات و دانساته هاای ایشاان
همیشه بروز بوده و زمانی هم که دانشجویایشان بودم همیشاه
آخرین کنوانسیون ها آخارین قاوانین را مطلاع بودناد .ایشاان
اطالعات جامعی داشتند و با اطالع بسیار جامعی که داشتند.
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همیشه در کالتهای ایشان اطالعات بسیار جامعی به دانشجویان منتقل می شد .کال های ایشان همیشه کالتهای بسایار گارم و
جذابی بود و واقعا دانشجویان از مباحثی که در کال و خارج در مطرح می شد لذت می بردند .یکی از ویژگی های ایشاان هام
این بود که به اتتادهای جوان میدان میداند.
دکتر حسین شایقی ،رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل:
بنده خیلی مسرورم باب .اجرای کنین مراتمی از باب .تجلیل از ترآمدان و بررگان عرصه علم و دانش این مرز وبوم و واقعا کنین
برنامه هایی یک الگوتازی موفق برای ادامه دهندگان این مسیر و مستعدان برتر میباشد که اقدامی شایسته و ضروی و قابل تقادیر
میباشد و بنده به نوبه خودم از تمامی اتاتید بررگوار حقوق و دت .اندرکارانی که در اجرای این مراتم باشکوه همکاری داشاتند
کمال تشکر و قدردانی را دارم .در ادامه بخاطر ضیق وق .مراتم ریامی را که شورای فرهنگ عمومی اتتان اردبیال در ارتباا باا
مراتم نکوداش .اتتاد گرانقدر جنا آقای دکتر عرفانی صادر کردند قرائ .می نمایم.
«بسمه تعالی»
خواهد یاف ،.و برایاینده کشور بادان

اگر از عالِم تکریم کردیم علم تکریم خواهد شد و اگر علم تکریم شود رشد ،رواج و گستر
نیاز داریم« .مقام معظم رهبری»
انسان موجودی حقیق .جو و کمال طلب ات .که برای تحصیل این دو باید دانش بیاموزد و روح خاود را باا گاوهر ایماان هماراه
تازد .اینگونه ات .که خدای دانا و حکیم قدر و منرل .مومنان عالم را بسیار باال و بلند مرتبه قرار داده و از ایشاان باه نیکای یااد
کرده ات ..رس بر مات .که اهل علم و ایمان را قدردان و تپاتگذار شان باشیم.
الگوتازی از نخبگان و فرهیختگان وظیفه ی همه مسئولین ات ..از این رو بود که در مرداد ماه تال  ۰۹۳1بمناتب .هفته اتاتان
اردبیل ،بنیاد نخبگان اتتان اردبیل با تصویب شورای فرهنگ عمومی اتتان افتخار داش .که از خدمات علمی و فرهنگی دانشمند
برجسته در رشته حقوق جنا آقای دکتر محمود عرفاانی کاه از تارآمدان و مفااخران ملای حاوزه حقاوق و علاوم تیاتای و از
فرهیختگان برتر در حوزه علوم انسانی می باشد تکریم نماید .کرا که اتاتادان و فرهیختگاان بررگتارین تارمایه هاای یاک ملا.
هستند که میتوانند در توتعه رایدار جامعه نقش داشته باشند .همچنین میتوان تاثیر کنین مفاخرانی را در تربی .نسلهای موفق و
اثرگذار مشاهده کرد.
برگراری مراتم تکریم و نکوداش .از دو جه .اهمی .دارد .اول اینکه کنین همایش هایی زمینه آشنایی نسل آتای جامعاه باویژه
مستعدان برتر و نسل جوان را با بررگان علم و دانش فراهم می کند .دومین اهمی .این که نَفس تکریم و تقدیر از افرادی که تاالها
برای اعتالی جامعه زحم .کشیده اند مقد ات ،.که باید در تمام اقشار جامعه مورد توجه قرار گیرد.
بی تردید هوی .هر کشور مدیون مشاهیر ،عالمان و بررگان آن ات ..بنابراین جامعه علمی و فرهنگای خطاه تابالن تارافراز باه
رهروان برر خود همچون اتتاد محمود عرفانی می بالد که خدمات بسیار ارزشمندی را در حوزه علوم انسانی و حقوق باه کشاور
عرضه نموده ات ..در رایان امیدوارم معرفی فرزندان ترآمد این مرز و بوم به آحاد مردم و تکریم از آناان باعاث شاناخ .هار کاه
بیشتر مردم از رفتار و منش ایشان شده و به ویژه به الگوگرایی جوانان و مستعدان از طریاق ارائاه زنادگی ایان مفااخر بیانجاماد و
موجب تقوی .ترمایههای اجتماعی شود.
ضمن تپا از انجمن علمی حقوق شناتی ایران ،خانه اندیشمندان علوم انساانی ،انتشاارات جنگال و تاایر برگرارکننادگان ایان
مراتم تکریم ،از درگاهایرد منان دوام عرت ،تالمتی و تداوم حضور مؤثر آن اتتاد فرهیخته فرزانه را مسئل .دارد.
با تقدیم احترام
آی.اله دکتر تیدحسن عاملی
رئیس شورای فرهنگ عمومی و نماینده ولی فقیه در اتتان اردبیل
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در انتهای برنامه از کتا ارمغان عمر ،مجموعه مقاالت در نکوداش .اتتاد دکتر محمد عرفانی رونمایی گردید که تصاویر آن را

مالحظه مینمایید.
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همایش سراسری تجلیل از نخبگان و مستعدان مورد حمایت کمیته امداد به صورت ملی و استانی

میهمان ویژه:

حسین دشتی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) اردبیل

مراتم ملی تجلیل از نخبگان و اتتعدادهای برتر تحا.
حمای .کمیته امداد در مورخ  12اتافندماه  ۰۹۳۳باه
دو صورت ویدئو کنفرانس و حضاوری در کمیتاه اماداد
اتااتان هااا برگاارار شااد .بخااش ملاای کااه بااا حضااور
تیدمرتضاای بختیاااری ،رئاایس کمیتااه امااداد ،تااورنا
تتاری ،معاون علمای و فنااوری رئایس جمهاور ،علای
نیکراد ،نائاب رئایس مجلاس شاورای اتاالمی و الهاام
یاااوری ،رئاایس تااازمان ملاای راارور

اتااتعدادهای

درخشان برگرار و به صورت آنالین در جلسات حضوری
کمیته امداد اتتان ها رخش می شد .بخش اتتانی نیار
در اتتان اردبیل با حضور حسین دشتی ،رئیس کمیتاه
امداد اردبیل ،دکتر حسین شایقی ،رئیس بنیاد نخبگاان
اتااتان اردبیاال ،ماادیران موتسااات خیریااه اتااتان و
اتتعدادهای برتر مورد حمای .کمیتاه اماداد در تاالن
اجتماعات کمیته امداد اتتان برگرار شد.
بخش ملی:
رئاایس کمیتااه امااداد در ایاان مراتاام بااا بیااان اینکااه
توانمندتازی مهمترین ماموری .کمیته اماداد در قباال
خانواده های تح .حمایا .اتا ،.گفا :.توانمندتاازی
مستلرم تغییرات ماهوی در برنامه های تحولی ،همراه باا
ریشرف .علم و فناوری در کمیته امداد ات .و معتقدیم
مدیری .علمی در رهنه اقتصاد مقاومتی در برناماه هاای
اشتغال کمیته امداد می تواناد منجار باه توانمندتاازی
شود 2۱۱ .نفر از جامعه هدف کمیته امداد در کنکاوری
تراتری تال جاری حائر رتبههای برتر شدهاند ،تاکید
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کرد :بایش از  2هارار مساتعد در زمیناه هاای علمای و
رژوهشی ،فرهنگی ،ورزشای و  ...در میاان خاانوادههاای
تح .حمای .هساتند کاه ماوظفیم باه بهتارین شاکل
زمینه شکوفایی اتتعدادهای آنان را فراهم کنیم .رئیس
کمیته امداد با تاکید بر ضرورت ارتقای جایگاه نخبگاان
در جامعه ،گف :.کمیته اماداد در قالاب تفااهم ناماه باا
معاون .علمی و فناوری ریات .جمهوری اقدامات خوبی
را در این زمینه آغاز کرده ات .اماا انتظاار از مجموعاه
امداد این اتا .کاه اتاتعدادهای برتار کاه در شارایط
محرومی .امکان رشاد و اعاتال ندارناد ،شناتاایی و باه
ررور

آن کمک کند .وی با اشاره به حضور کهره هاای

علمی ،تیاتای و ورزشای در تاطوح عاالی کشاوری و
جهانی که در گذشته از حمای .کمیته اماداد برخاوردار
بوده اند ،اظهار کرد :ماددجویان کمیتاه اماداد اماروز در
کرتی نمایندگی مجلس شورای اتاالمی ،عضاو هیاات
علماای دانشااگاه و موقعیاا.هااای فرهنگاای و اجتماااعی
خااو

درخشاایدهانااد و اطمینااان داریاام جوانااان

خانواده های نیازمند با حمای .کمیته اماداد مای توانناد
منشاء اثرات مثب .در کشور باشند.
تورنا تتاری ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیر در این مراتم با بیاان اینکاه در اقتصااد داناش بنیاان ،شناتاایی و
ررور

اتتعدادهای برتر بسیار مورد توجه ات ،.گف :.برای شناتایی و ایجاد ارز

افروده از نخبگان ،نیازمند یاک بساتر

مناتب فرهنگی هستیم که کمیته امداد توانسته ات .با ایجاد زمینه های الزم ،شرایط رشد نخبگان جامعه هدف را فاراهم
کند .وی با اشاره به اینکه در اقتصاد امروز افراد و انسنن ها مبنای توتعه هستند ،افرود :روحیاه کاارآفرینی متااثر از درک و
تجربه تختی های زندگی ات .و این همان کیری ات .که خانواده های تح .حمای .کمیته امداد از جوهره آن برخاوردار
هستند زیرا نوآوری از کمبودها ریشه میگیرد .تتاری بر آمادگی معاون .علمی و فناوری ریات .جمهوری بارای همکااری
با کمیته امداد تاکید کرد و گف :.بایاد باا کماک اتاتعدادهای برتار در جامعاه هادف اماداد ،زمیناه اقتصااد غیرنفتای و
دانشبنیان را در کشور ایجاد کنیم.
علی نیکراد ،نائیب رئیس مجلس شورای اتالمی با بیان اینکه ایجاد عدال .یکی از آرمننهای اصیل انقاال اتاالمی اتا،.
گف :.دول .ها موظفند عدال .آموزشی را برای همه فرزندان کشور فراهم کنناد و کمیتاه اماداد نیار در هماین راتاتا باه
حمای .از نخبگان و اتتعدادهای برتر تح .حمای .اقدام می کند .وی خطا به جوانان تح .حمای .کمیته اماداد خااطر
نشان کرد :آینده کشور از آن شمات .و مجلس شورای اتالمی نیر کوشایده اتا .در بحاث محرومیا.زدایای ،اشاتغال و
مسکن محرومان نقش حمایتی خود را ایفا کند تا اتتعدادها و نخبگان تح .حمای .با آرامش بیشتر به رشد ظرفیا.هاای
درونی خود بپردازند.
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بخش استانی:
مدیر کل کمیته امداد اتتان اردبیل در این مراتم ،ضمن تقدیر و تشکر از شرک .کنندگان در این مراتم و همچنین دکتر
شایقی ادامه داد :حدود  1۹۱هرار دانش آموز و بیش از  1۱هرار دانشجو از خدمات کمیتاه اماداد در کال کشاوربهره مناد
هستند که از این تعداد بیش از  1۱۱۱دانش آموز و دانشجو از تطح اتتان اردبیل هستند .از بین این  1۱۱۱نفر  ۰۰۱نفر
به عنوان اتتعداد برتر در زمینه های علمی ،فرهنگی و ورزشی می باشند که از  ۰2نفر از ایان عریاران کاه باا رارامترهاای
مختلف به عنوان تطح  ۰اتتعدادهای برتر این نهاد شناخته شده اند در این مراتم تجلیل خواهد شد.
در ادامه دکتر شایقی ضمن تقدیر و تشکر از برگراری این رویداد ،به تشریح برنامه ها و طرح های بنیاد نخبگاان کاه داناش
آموزان و دانشجویان از آن می توانند بهره مند شوند ررداخ ..همچناین ایشاان بار آماادگی بنیااد نخبگاان اتاتان بارای
همکاری با کمیته امداد در زمینه برگراری دوره های آموزشی برای توانمندتازی ،مشارک .در برنامه های فرهنگای و تاایر
حوزه های مرتبط برای ارتقاء تطح علمی مستعادن تح .روشش کمیته امداد تاکید کرد.
در رایان این مراتم نیر با اهدای لوح تقدیر و هدایای ویژه از نفرات برتر و نخبگان تح .حمایا .کمیتاه اماداد اتاتان در
حوزههای علمی و رژوهشی ،ورزشی ،فرهنگی و ثب .اختراعات و نوآوریها تجلیل به عمل آمد.
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تجلیل از برترینهای کنکور سال 9911



میهمانان ویژه:



حضرت آی .اهلل دکتر تید حسن عاملی امام جمعه اردبیل
دکتر حسین شایقی رئیس بنیاد نخبگان اتتان
دکتر احمد ناصری مدیر کل آموز



مهند

ندائی معاون تیاتی امنیتی اتتانداری اردبیل



مهند

لطف الللهیان شهردار اردبیل

مهند

امامی فرماندار اردبیل



در آتااتانه کهاال و دومااین تااالگرد ریااروزی انقااال
اتالمی ۰۰1 ،نفر از برترین هاای کنکاور تراتاری ۳۳
اتتان اردبیل در روز شنبه مورخ  ۰۰بهمان مااه ۰۹۳۳
در مصااالی امااام خمیناای (ره) اردبیاال کااه بااه همااراه
خانواده هایشان با رعای .رروتکل های بهداشاتی در ایان
مراتم حاضر شده بودند مورد تشویق قرار گرفتند.
در این آئین ابتدا آقای ناصری مدیر کل آموز

ررور

اتتان اردبیل ایراد تخنرانی کردند و ضمن تبریاک باه
دانش آموزان و خانواده ها ،موفقی .این دانش آماوزان را
در آزمون کنکور موجب خوشحالی مجموعاه آماوز
ررور
تال

ررور

اتتان اردبیل

و

دانسته و افرود :حمای .معلماان و خاانوادههاا و
های شبانه روزی دانش آموزان و انتظار موفقیا.

برحسب توان فکری دانش آموز و همچناین رو

هاای

صحیح مطالعه ،برنامه ریری مناتب عوامل اصلی کساب
موفقی .این داناش آماوزان در کنکاور تراتاری باوده
ات..
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در ادامه دکتر شایقی رئایس بنیااد نخبگاان اتاتان باا
اشاره باه توانمنادی اتاتان در عرصاه علمای و کساب
جایگاه برتر کنکور در تال های اخیر اظهاار کارد :بنیااد
نخبگان در حمای .از برترین های کنکاور و دانشاجویان
برتاار کشااور حمایاا.هااای جاادی را از نخبگااان انجااام
میدهد تا همواره این افراد در مسیر تاوان افرایای علمای
قرار گیرند .در ادامه وی به تساهیالت بنیااد در زمیناه
حمای .از مستعدان و نخبگان ررداختند و اشاره کردناد
که این حمای .ها برای کنکوری هایی که نسب .به کسب
رتبه زیار هارار کنناد ،اعماال شاده و امیادواریم افاراد
مشمول در اتتان نیر با مراجعاه باه بنیااد نخبگاان در
بهره مندی از این خدمات اعاالم آماادگی کنناد .ایشاان
همچنین افرودند که طرح شهید احمدی روشن کندین
تال ات .در تطح کشور اجرا می شود که در قالب این
طرح به صورت گروهی از تیم های مستعد دانشجویی در
قالب حل مسائل متعدد ایران اتالمی زیر نظر اتتاد
خبره حمای .می شود .همچنین دکتر شایقی برگراری اردوهای جهادی و همچنین ارائه برنامه های آموزشای را در منااطق
محروم یادآور شدند و بیان کردند :تسهیالت نظام وظیفه نیر برای دانشجویان رسر در اولوی .بنیاد نخبگاان اتا .کاه باه
شکل ترباز تخصصی این افراد می توانند انجام وظیفه کرده و کارت رایان خدم .را دریاف .کنند .در ادامه حضرت آیا .اهلل
دکتر تید حسن عاملی ایراد تخن فرمودند .حضرت آی .اهلل عاملی فرمودند که نظام آموز

و ررور

در انتخا مادیران

نباید مسامحه کند کرا که رایهریری تعلیم و تربی .درت .و هدای .این کار مهم به دت .آنهاا انجاام مایشاود .آیا.اهلل
عاملی از تازمان صدا و تیما خوات .تا خانواده آرمانی را به شکل مطلو معرفی کرده و در این امار ،بایادها و نبایادهای
تربیتی و آموزشی را برای الگوتازی در تطح جامعه معرفی و ترویج کناد .وی جواناان را نمااد قادرت روحای خاانواده هاا
دانس .و افرود :کشور ما در ریشرف .و ترتیم وضعی .آینده خود به جوانان نخبه ،فرهیخته و دارای داناش و تاوان علمای
باال نیاز دارد .آی .اهلل عاملی ،انقال اتالمی ایران را گامی مهم در جبران عقب ماندگی علمی ایران دانس .و گف :.جمهوری
اتالمی در کند دهه اخیر بخشی از عقب مانادگی علمای و فنااوری را جباران کارده و ایان راه ررافتخاار اداماه دارد .وی
همچنین به جمله ای از مقام معظم رهبری که فرموده اند :در دنیا اگر علم به باالترین نقطه رتیده باشد جه .ریش باردنم
از آن نقطه ما باید تهیم باشم.
در رایان با اهدای لوح تپا

و هدایایی از این  ۰۰1نفر از برترینهای کنکور  ۳۳تجلیل و قدردانی شد.
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تجلیل از آقای سیدامیر سیدشنوا رتبه اول گروه علوم تجربی کنکور سراسری سال 11

میهمانان ویژه:



آی .اهلل عاملی نماینده ولی فقیه در اتتان و امام جمعه اردبیل



تردار بابازاده فرمانده کل تپاه اتتان



جنا آقای دکتر عتباتی ریس کل دادگستری اتتان



جنا آقای دکتر اتحاقی ریس اداره کل فرهنگ و ارشاد اتتان



جنا آقای لطف اللهیان شهردار اردبیل



جنا آقای دکتر ندایی معاون تیاتی ،اجتماعی و فرهنگی اتتانداری اردبیل



جنا آقای دکتر ناصری رییس آموز



جنا آقای دکتر حبیبی رییس دانشگاه محقق اردبیلی

در تجلیل و تقدیر از تیدامیر تید شنوا رتبه اول گاروه
علوم تجربی کنکور تراتری تال  ،۳۳جلسه ای متشکل
از نماینده ولی فقیه در اتتان و امام جمعاه اردبیال باه
همراه مسولین دتاتگاههای اجرایای مربوطاه و رجاال
تیاتای و نظاامی اتاتان در شاورای فرهناگ عماومی
اتتان اردبیل برگرار گردید.
در این جلساه ایا .اهلل عااملی رئایس شاورای فرهناگ
عمااومی اتااتان اردبیاال بااا بیااان اینکااه ریشااه بیشااتر
مشکالت و آتیب های اجتماعی عدم توجه به فرهناگ
ات ،.فرمودند :در مقطع کنونی که ترنوش .تاازترین
نقطه تاریخ کشورمان ات ،.باید نسلی تربی .شاود کاه
کشور را به عرت برتاند و این امر مهم باید از آماوز
ررور

و

شروع شود .ایشان در ادامه تخنانشان موفقیا.

غرورآمیر تید شنوا را باه عماوم ملا .تارافراز اتاتان
اردبیال ،جامعااه فرهنگیااان ،دبیااران ،ماادیران ماادار ،
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معلمان و مسووالن دلسوز در عرصه آموز

و ررور

و

مخصوصا به خانواده محترمشان که خود نیر از نسل علم
و اندیشه و فرهنگ هستند ،تبریک گفتند.
در ادامه ،دکتر شایقی ریاس بنیااد نخبگاان اتاتان در
رابطه باا افتخاارآفرینی تایدامیر تیدشانوا در ابتادا از
زحمات والدین این بررگاوار و از زحماات خاود ایشاان
تشکر و قادردانی نمودناد ،و در اداماه افرودناد کاه ایان
موفقی .مسلماً نیازمند حمایتهای خانواده ،تال

و

اتتعدادی خود ایشان و همچنین برنامهریری صحیح آموز

ررور

و دبیرتتان محل تحصیل این اتاتعداد برتار اتاتان

بوده ات ..ایشان با مخاطب قرار دادن آقای تیدامیر تیدشنوا اظهار داشتند که این ابتدای مسیر تخ .و دشاوار خادم.
به منطقه و کشور ات .و انتظارات جامعه از جنابعالی افرایش یافته ات ..ایشان یاادگیری علام و بکاارگیری آن در حاوز
فناوری را مهمترین هدف در این مسیر عنوان و خواتتار آموختن علم توأم با فناوری توتط نخبگاان و اتاتعدادهای برتار
شدند.
در رایان این جلسه با اهدای لوح تپا

و هدیهای از توی بنیاد نخبگان و تایر دتتگاههای اجرایی اداری اتتان از تال

و زحمات آقای تیدامیرتیدشنوا قدردانی به عمل آمد.
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اهدای پک فرهنگی به آقای سید امیر سید شنوا

در نشس .همفکری و مشاوره و رهنمود آقای تیدامیر تید شنوا رتبه اول گروه علاوم تجربای کنکاور تراتاری تاال  ،۳۳در
رابطه با تازوکارهای بنیاد ملی نخبگان کشور برای اتتعدادهای برتر دانش آماوزی و دانشاجویی و نیار تبیاین وتشاریح آیاین
نامهها و شیوه نامههای این بنیاد در رابطه با حمای .و رشتیبانی از نخبگان و اتتعدادهای برتر کشوری ،جلسهای بارای توجیاه
اقای تید امیر تید شنوا به همراه ردر مستعد جنا آقای دکتر تیدجالل تید شنوا روز کهارشنبه در دفتر جنا آقای دکتر
شایقی ریس بنیاد نخبگان اتتان برگرار گردید.
در این جلسه ابتدا دکتر شایقی بار دیگر از افتخارآفرینی و رشتکار و تال

اقای تیدامیر و نیر ردر ایشان در تربیا .و تعلایم و

تهذیب این نخبه برتر کشوری تشکر و قدردانی به عمل آوردند و در ادامه به تببین و تشریح نقش بنیاد نخبگاان در حمایا .و
شکوفایی اتتعدادهای برتر کشوری ررداختند.
در رایان این جلسه با اهدای رک فرهنگی و نیر کتا آیین نامه وشیوه نامه رشتیبانی از دانشجویان مستعد کشور از توی جنا
آقای دکتر شایقی ریس بنیاد نخبگان اتتان از تال

و زحمات آقای تیدامیرتیدشنوا قدردانی به عمل آمد.
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تکریم از پیشکسوتان نظام مهندسی استان اردبیل

آیااین گرامیداشاا .روز مهنااد

بااا حضااور تعاادادی از

ریشکسااوتان و روتااای ادوار مختلااف تااازمان نظااام
مهندتی تاختمان اتتان اردبیل ،رئیس بنیاد نخبگاان
اتتان اردبیل ،نفر اول رشته تجربی کنکور در روز شنبه
 ۳اتفند ماه  ۰۹۳۳برگارار گردیاد .محمدرضاا اناوری،
رئیس تازمان نظام مهندتی تاختمان اتاتان اردبیال
ضمن تبریک روز مهند
بنام روز مهند

گف :.نامگذاری رنجم اتفند

نشان از اهمی .جامعه ی مهندتای و

نقش موثر آنان در زندگی اجتماعی ماردم اتا ..نسال
امروز وامدار بررگان و ریشینیان حوزه ی مهندتی ات.
و باید در ارایه خدمات فنای خاود و در ارتقاای جایگااه
مهندتی و تحکیم آن تال

بیش از ریش ارایاه نمایاد.

در ایاان آیااین ،محااب الااه حبیباای ،بنیااان گااذار نظااام
مهندتی اتاتان اردبیال و هوشایار ایماانی باه عناوان
ریشکسوت و روتای تابق تازمان با تشکر و قدردانی از
تااال

هااای هیااات ماادیره هااای ادوار مختلااف ،نحااوه

تشکیل و شروع بکار نظام مهندتای تااختمان اتاتان
اردبیل در اولین دوره هیات مدیره را تشریح کردناد .در
رایان این آیین ،مراتام تجلیال روتاای ادوار گذشاته،
نمایناادگان و ریشکسااوتان و تعاادادی از نخبگااان عضااو
تازمان از جملاه دکتار شاایقی رئایس بنیااد نخبگاان
اتتان اردبیل و عضو هیئ .مدیره نظام مهندتی اردبیل
و جرو یک درصد دانشامند برتار جهاان و همچناین از
آقای امیر تید شنوا رتبه یک کنکور تجربی تجلیل شد.
در رایان این مراتم با حضور میهمانان از تابلوی خیابان
نام نظام مهندتی رونمایی شد.
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همایش سراسری تجلیل از نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر


میهمانان ویژه:





جنا اقای دکتر اوحدی معاون ریس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور
ایثارگران کشور
جنا آقای دکتر شایقی رئیس بنیاد نخبگان اتتان
جنا

اقای دکتر غالمعلی افروز اتتاد ممتاز دانشگاه تهران

جنا آقای شاهی مدیر کل بنیاد شهید اتتان اردبیل

نخستین همایش تجلیل از نخبگان و ترآمدان شاهد و ایثارگر به مناتب .کهلمین تالگرد هفته دفاع مقد

به هما .مرکار

دانش رژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر کهارشنبه  ۳مهرماه با حضور معااون ریایس جمهاور و ریایس بنیااد شاهید و اماور
ایثارگران در تالن عرفان بنیاد شهید و همرمان به صورت ویدیو کنفرانسی در اتتنن های تراتر کشور از جمله در بنیاد شاهید
اتتان اردبیل با حضور ریس بنیاد نخبگان اتتان جنا آقای دکتر شایقی و ریس بنیاد شهید اتتان جنا آقای شاهی برگارار
شد.
در این همایش که با هدف معرفی و تجلیل از نخبگان شاهد و همچنین معرفی و تبیین عملکردها و اهداف کاارگروه هاای ۰۹
گانه تشکل های شاهد و ایثارگر برگرار شد ،تک تک کار گروه ها عملکردها و اهداف خود را تبیین و تشریح نمودند .همچناین در
این همایش جنا آقای دکتر اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن گرامی داش .یاد و خاطره شاهدا و هفتاه دفااع
مقد  ،عنوان کرد :حضور در جلسات تشکل های ایثارگری و نخبگان و تارآمدان شااهد و ایثاارگر ،از آن جلسااتی اتا .کاه
انسان احسا

غرور می کند .تصمیم ما بر این ات .که برای دیده شدن گوشه ای از تال

این عریران ،امسال حتماً نمایشگاهی

از دت.آوردهای نخبگان شاهد و ایثارگر در تطح تراتر کشور داشته باشیم.
اوحدی تشکل های نخبگان ایثارگر را یک ثروت و گنجینه برای بنیاد و کل کشور خواند و افرود :خداوند این عظم .و ثاروت را
در اختیار ما قرار داده ات .و شاید تا به امروز از این گنجینه عظیم غافل بوده ایم .این عریران تارمایههاای مملکا .هساتند و
بنیاد حتماً باید یک راهبرد قطعی درباره آن ها داشته باشد .بنابراین قطعاً باید ترفصلی با عناوان نخبگاان شااهد و ایثاارگر در
برنامههای بنیاد ،بودجه تال  ۰4۱۱و احکام برنامه هفتم تعریف و تبیین شود.
در رایان این نشس .از نخبه برتر ایثارگر اتتان ،جنا آقای دکتر صفرزاده اتاتاد تماام دانشاگاه محقاق اردبیلای و همچناین
رییس انجمن مهندتی آ شاخه اتتان اردبیل به عنوان فرزند شهید با اهدای لوح تپا
اداره کل بنیاد شهید اتتان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
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شناسایی و جمع آوری اطالعات مرتبط با نخبگان بومی استان

نخبگان بومی هر اتتان به عنوان ترمایه های انسانی با توجه به توانمندی ها و عرق بومی خود ،نقش ماوثری در ریشارف .و
آبادانی اتتان محل تولدشان دارند .در این راتتا و با توجه به تند  ۹-1-2راهبردی کشاور در اماور نخبگاان ،و شایوه تاماه
شناتایی و تشکیل شبکه اطالعاتی نخبگان و ترآمدان بومی» با هدف تشریح فرایند شناتایی نخبگاان باومی اتاتان هاا و
ورود اطالعات آن ها در این طرح تعی شده ات .با شناتایی نخبگان باومی اتاتان در حاوزه هاای متناوع و باا رو

هاای

غیرخود اظهارانه و فعال ،شبکه اطالعاتی نخبگان بومی اتتان با اهداف  :کمک به برناماه ریاری و تیاتا .گاذاری در اماور
مربو به نخبگان و ترآمدان -زمینه تازی در راتتای حل مسائل و مشکالت اتتان ها با اتتفاده از ظرفی .نخبگان باومی
اتتان تشکیل شود.
در ادامه  1نفر از اتامی ارتالی بنیاد نخبگان اتتان اردبیل به همراه افتخارات کسب شده آن ها در قالب جادول آورده شاده
ات:.

نام و نام خانوادگی

شهریار رحمانی

مهرداد حمیدی

افتخار کسب شده
تولید رنگ نسوز گرافیتی با حامل الکل برای روشش قالب و ماهیچه در ریخته گری فوالد و کدن برای
اولین بار درایران تال - .۰۹1۱تولید رنگ نسوز زیرکنی برای اتتفاده در ریخته گاری فوالدهاای ضاد
تایش مورد اتتفاده در صنایع تیمان - .تولید ایروترم از روت .برنج بارای اولاین باار در ایاران بارای
اتتفاده در فوالد مبارکه و فوالد خوزتتان-.تولید اگروترم برای فوالد تازی ها از خاکستر روت .برنج .
انجام رروژه تحقیقاتی در مورد ککهای ذغال قابل اتتفاده در صنایع تولید قند و شکر - .انجام راروژهتولید نیمه کک ذغال برای اتتفاده در صنایع فرو آلیاژ - .بررتی اتتفاده از ذغال کو فشرده جها.
اتتفاده در ریخته گری های کدن - .انجام تحقیقات و تولید کربن اکتیو از روت .برنج برای اولاین باار
درایران برای تصفیه اتیدها-.انجام تحقیقات و تولید کربن اکتیو از روت .گردو-.انجام تحقیقات و تولید
کربن اکتیو و ذغال فشرده از روت .رسته برای اولین بار در دنیا- .انجام تحقیقات و تولید کربن اکتیو و
ذغال فشرده از هسته خرما- .تولید صنعتی زغال حرارتی از خاک اره برای اولین بار در ایران - .بررتای
و انجام رروژه رژوهشی تصفیه لجن موجود در حوضچه های راالیشگاه تهران- .انجام راروژه رژوهشای
برای تصفیه آ شستشو مخازن نفتی- .تولید گرافی .دی کامپوزر با آهن- .تولید کربن فعال اشباع باا
گوگرد- .تولید کاتالیس .اکسی کلریناتیون- .تولید کاتالیس D920 .گرافیتی صانایع رتروشایمی- .
تولید کربن فعال نظامی- .رژوهش و تولید نیمه صنعتی کربن اکتیو اشباع با راالدیوم ماورد مصارف در
صنلیع رتروشیمی.
انتخا شده جرء یک درصد دانشمندان برتر جهانی در ماه ژوئن  1۱۰4در نظام رتبه بندی بین المللی
- . ESIرئیس قطب علمی -آموزشی نانوفناوری داروئی کشور- .مؤتس مجمع خیرین تالم .اتاتان
زنجان- .مؤتس و مدیر علمی شرک .داروتازی کیمیازیس .رارتیان- .مؤتس و مدیر علمای شارک.
داروتازی تریتا داروی هراره توم- .رئیس دانشکده داروتازی زنجان- .دبیر انجمان متخصصاین علاوم
داروئی ایران- .رژوهشگر اول کشور ،بر گریده جشنواره دکتر هادوی ،فرهنگستان علوم ررشکی جمهوری
اتالمی ایران- .رژوهشگر برگریده هفدهمین جشنواره رازی در حاوزه فناوریهاای ناوین- .برناده  1دوره
جشنواره ابن تینا- .رژوهشگر برگریده  ۹۱تال تالم( .تقدیر شده از توی وزیر بهداشا ،.درماان و
آموز ررشکی)- .اتتاد نمونه کشوری (تقدیر شده از توی وزیر بهداش ،.درمان و آموز ررشکی)- .
ثب 2 .مورد (Provisional) US Patentدر خصوص نانو داروها.
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صداق .جباری
کلخوران

برنده جایره برر و مدال طال با اثر اتماءالحسنی از دوازدهمین بیینال بین المللی بنگالد (- .)1۱۱2
برنده جایره ویژه دومین و تومین دوتاالنه نقاشی بین المللی جهان اتالم  - .کسب مقام اول و برنده ۹
جایره(نستعلیق جلی ،کلیپا و کتاب ).در کهارمین دوره مسابقه بین المللی خوشنویسای جهاان اتاالم
(شیخ حمداهلل) اتاتامبول ترکیاه ( - .)۰۳۳1عضاو شاورای ارزشایابی انجمان خوشنویسایان ایاران-.
کارشنا شورای ارزشیابی هنرمندان ،نویسندگان و شاعران کشور(وزارت فرهنگ و ارشاد اتاالمی)- .
عضو شورای هنری دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر.

مسعود نادررور

عضو انجمن گو حلق و بینی ایران-عضو انجمن جراحان کاش .حلارون ایاران -عضاو هیئا .ممیاره
دانشگاه علوم ررشکی تبریر -رتبه اول کشوری در ازمون دانشانامه تخصصای کشاور( - )۰۹12ررشاک
نمونه اتتانی و کشوری( - )۰۹1۹مدیر گروه دانشکده ررشکی علوم ررشکی تبریر- .اتتاد نمونه دانشگاه
علوم ررشکی تبریر( .)۰۹۳1عضو انجمن علمی بهداش .کار ایران.

محمد برزگر جاللی

اتتاد نمونه داروتازی کشور به انتخا انجمن متخصصان علوم دارویی ایران( - .)۰۹1۰رژوهشاگر برتار
کشوری در دومین جشانواره تحقیقااتی رازی(- .)۰۹12رژوهشاگر برتار کشاوری در علاوم دارویای در
هشتمین جشنواره تحقیقاتی رازی(- .)۰۹1۰قرار گرفتن در جایگاه دانشمندان  %۰برتار علاوم ررشاکی
جهان به موجب نظام رتبه بندی بین المللی( - .)۰1۳۹-۰۹۳1رئیس آزمایشگاه های فارماتایوتیکس و
تحقیقاتی فیریکال فارماتی و بیوفارماتی به مدت  ۰1تال.

صابر صفایی

رضا میکائیلی

تسلط کامل و مهارت در نگار خوشنویسی خطو  :انواع کوفی ،ثلث ،محقق ،ریحاانی ،نساخ ،توقیاع،
رقاع ،نستعلیق ،شکسته نستعلیق ،رقعه ،تعلیق - .کتاب .کل قرآن کریم به خط نسخ و ترجماه باا خاط
نستعلیق- .جایره اول خط کوفی نهمین جشانواره باین المللای ارتایکا( ). Ircicaاتاتانبول .ترکیاه
 - .1۱۰۹جایره اول خوشنویسی و نقاشیخط در بخش آزاد نمایشگاه بین المللای قارآن ،تهاران (کهاار
دوره) - .جایره اول خوشنویسی بخش اتاتید جشنواره صاحیفه تاجادیه دانشاگاهیان تراتار کشوراا
تهران (دو دوره)  - . ۰۹12جایره برگریده در نخستین جشن جهانی نوروز-تهران  - .۰۹۳۱جاایره اول
خوشنویسی خطو مختلف در جشنواره های فرهنگی هناری دانشاجویان کشاور( ناه دوره متاوالی)- .
جایره برگریده برتر اولین و تومین دوتاالنه خوشنویسی ایران– قروین -. ۰۹۳۹-۰۹1۳جایره برگریده
گرافیک نمایشگاه جشنواره جهانی تالم-یرد- - . ۰۹1۳-جایره خطو کوفی تحریری ،تریینی ،ایرانی و
قیروانی در ششمین تا نهمین دوره جشنواره بینالمللی تفیر -عراق  ۰44۱ -۰4۹1ق.
طراحی و تاخ .دتتگاه برک .تاز مس و ثب .اختراع.طراحی و تاخ .دتتگاه شردر همرمیال بارای
اولین بار در کشور .طراحی و تاخ .دام بار و کشاننده ریخته گری روتته برای شرک .دمورای ترکیه
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تکریم و الگوسازی از دکتر محمدزاده ،کارآفرین برتر کشوری

ترویج و توتعه فرهنگ راژوهش و کاارآفرینی ،افارایش
کارایی تحقیقات و وارد کردن نتایج تحقیقات در کرخه
برنامه های تولیدی و صانعتی را باه هماراه دارد ،کماک
به ایجاد فضایی مناتب بارای باروز ابتکاارات ،ناوآوری و
ریشرف .فناوری از طریق تقوی .عالیق باین دانشاگاه و
صااانع .و تعمااایم آن باااه جامعاااه تجااااری و عاماااه
مردم،تازگارتازی آموز ها و رژوهش های دانشگاهی با
نیازهای صنع .و همگامی با برناماه هاا و تیاتا .هاای
توتعه صنعتی کشور،آشناتاازی صانع .و دانشاگاه باا
نیازها و توانایی های یکدیگر و ایجاد فضای مناتب گف.
و شنود و تبادل نظر بین متخصصین صانع .و دانشاگاه
در جه .رفع موانع و تنگناهای موجود اثرات بسارایی را
در این زمینه داشته ات..
در ایااان راتاااتا و در جهااا .ایجااااد انگیاااره شاااغلی،
الگوتازی،اتاااتفاده از داناااش و تجربیاااات ارزشااامند
کارآفرینان ترآمد و برجسته ملی ،ورود دانشاجویان باه
بازار کار و ایجاد عمل کارآفرینی ،بنیاد نخبگاان اتاتان
اردبیل ،نشستی با کارآفرین برتر ملی دکتر عبدالحساین
محمدزاده ،مدیرعامل کارخانه دانش بنیان صنعتی توت
ماشین و کارافرین برتر به تبک دانشگاه صنعتی شریف
در روز  2اتااافندماه  ۰۹۳۳باااا مشاااارک ۹۱ .نفااار از
مستعدان و دانشجویان اتتعداد درخشاان برگارار کارد.
الزم به ذکر ات .دکتر محمدزاده ،کاارآفرین و موتاس
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واحدهای صنعتی-مولف کتا های فاخر در زمینه
راهبری کسب و کار و مدیری - .عضو کمیته کسب وکاار
و کارافرینی یونسکو در ایران -تولیادی داناش محاور و
صااادرات محااور -فرمانااده عملیااات در تااالهای دفاااع
مقد  -عضو انجمن نخبگاان کشاوری -صاادر کنناده
نمونه کشوری -قهرمان صنع .در تال  ۰۹۳۳و دارناده
باایش از  2۱تناادیس ،گواهینامااه و نشااان ماادیری.
کارآفرینی ات..
این نشس .که با حضور دکتر محمدزاده در محل بنیااد
نخبگااان صااورت رااذیرف .بااا اتااتقبال مسااتعدان و
دانشجویان اتاتعداد درخشاان هماراه باود .در ابتادای
برنامه دکتر شایقی رئیس بنیاد نخبگان ضمن خیر
با ارائه زندگی نامه و رزومهایشان به معرفی دکتر محمدزاده به دانشجویان ررداختناد و تاپس دکتار محماد زاده باه ارائاه
تخنرانی ررداخته و ضمن ابراز خرتندی به تبب حضور در بنیاد و جمع مستعدان به خالصاه ای از تاابقه کااری خاود و
تختی ها و مشقاتی که در طول زندگی خود برای رتیدن به هدف خود کشیدند اشاره کردند .همچنین ایشان باه توضایح
تجربیات کارآفرینی ،مدیری .و صادرات محصوالت خود ررداخته و خاطرنشان کردند برای این که داناش آموختاه دانشاگاه
بتواند یک کارآفرین خالق و موفق باشد باید به رشته تحصیلی خود باور داشته باشد و از منابع و فرص .های اندک در طول
حیات خود اتتفاده کند.
در رایان این نشس .و به رتم یابود لوح تقدیر و هدیه یابودی از طرف بنیاد نخبگان اتتان به دکتر محمدزاده اهدا شد.
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هماندیشی مستعدان با سرکار خانم دکتر ماندانا امیری
یکی از اهداف اصالی بنیااد ملای نخبگاان در رابطاه باا
اتتعدادهای برتر و دانشجویان مستعد تحصایلی کشاور
رهمنود تاختن و شکوفایی علمی– فرهنگی مستعدین
کشااور در رابطااه بااا بکااارگیری هرکااه شااکوهمندتر
تواناییها و رتانسیلهای بالقوه و بالفعل ایان اتاتعدادها
در بااا رشااد و ریشاارف .آنهااا در تمااامی زمینااههااا
می باشد ،از این رو یکی از رتال .های اصلی بنیاد ایجاد
شاارایط انگیرشااای و میاال باااه ریشاارف .و کماااالی
تیری نارذیر برای مستعدان از طریق ایجاد نشس .های
هم اندیشی و نخبگاانی و نیار معرفای نموناه هاای برتار
تااارآمدان و نخبگاااان کشاااوری و باااومی و انتقاااال
تجربااههااایای ان تاارآمدان و نخبگااان بااه مسااتعدین
میباشد.
از این رو بنیاد نخبگان اتتان اردبیل در این راتاتا و
برای خلق انگیاره ای مضااعف در باین مساتعدین برتار
اتتانی نشستی را با حضور تارکار خاانم دکتار مانادانا
امیری عضاو هیئا .علمای دانشاگاه محقاق اردبیلای و
تاارآمد علماای برتاار منتخااب فدراتاایون تاارآمدان
علماایایااران در تااال  ۰۹۳۳و بااه عنااوان یکاای از
رژوهشگران و ترآمدان برتر بومی روز دوشنبه مورخاه
توم آذرمااه از تااع ۰1 .الای  ۰۹:۹۱بصاورت وبیناار
برگرار کرد.
در ایاان و کنفاارانس کااه باحضااور تاایرده نفاار از
مستعدین برتر اتتانی در تاال تحصایلی جدیاد و نیار
دانشجویان برگریده در طرح شهید احمدی روشن
برگرار گردید در ابتدا دکتر شایقی به معرفی ترکارخانم دکتر امیری و نیر موفقی .ها و دتتاوردهایایشان در تطح ملی و
بین المللی ررداخته و در ادامه ترکار خانم دکتر امیری مطالبی را در با موفقی .و تشریح موفقی .در راه تحصایل علام و
دانش و خوشبختی و شادکامی واقعی در زندگی و نیر تجربهی خودشاان در طای کاردن ایان رروتاه باه عناوان یکای از
ترآمدان و نخبگان برتر کشوری مطرح کردند .و در رایان نیر به بررتی و تشریح علمی ماوارد و تاواالت مطارح شاده از
توی اتتعدادهای برتر و نخبگان اتتانی و نیر کالشها و مسائل مطروحه ررداخته شد.
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هماندیشی مستعدان با دکتر محمد باقر بهشتی ،استاد برجسته اقتصاد و از سرآمدان استان

بکارگیری هرکه شکوهمندتر توانایی ها و رتانسایل هاای
بالقوه و بالفعل اتتعدادها در با رشد و ریشرف .آن هاا
در تمامی زمینه هاا ،یکای از اهاداف اصالی بنیااد ملای
نخبگاان در رابطاه باا اتاتعدادهای برتار و دانشااجویان
مستعد تحصیلی کشاور رهمناود تااختن و شاکوفایی
علمی– فرهنگی مستعدین کشاور مای باشاد ،از ایان رو
یکی از رتال .های اصلی بنیاد ایجاد شرایط انگیرشی و
میل به ریشرف .و کمالی تیری نارذیر برای مستعدان از
طریق ایجاد نشس .های هم اندیشای و نخبگاانی و نیار
معرفی نمونه های برتار تارآمدان و نخبگاان کشاوری و
بومی و انتقال تجربههای این تارآمدان و نخبگاان باه
مستعدین میباشد.
در همین راتتا بنیاد نخبگان اتتان اردبیال روز کهاار
شنبه مورخاه تایردهم اتافندماه  ۰۹۳۳بارای خلاق
انگیاارهای مضاااعف در بااین مسااتعدین برتاار اتااتانی،
نشستی را با دکتار محمادباقر بهشاتی اتاتاد برجساته
حوزه اقتصاد دانشگاه تبریر و عضو شورای اتالمی شاهر
تبریااار ،از مفااااخران و تااارآمدان اتاااتان اردبیااال و
رژوهشگران بومی و کشوری با مشارک .حدود  ۹1نفر از
مستعدان و دانشجویان برتر اتتانی و کشاوری بصاورت
وبینار برگرار کرد.
الزم بااه ذکاار اتاا .کااه دکتاار بهشااتی ،از مفاااخران و
ترآمدان ملی اتتان اردبیل میباشد کاه دارای دکتاری
اقتصاد از دانشگاه جیمر کاوک اتاترالیا ،رئایس تاابق
تازمان برنامه بودجه اتاتان آذربایجاان شارقی ،اتاتاد
تمام بازنشسته دانشگاه تبریار ،رئایس تاابق دانشاکده
علوم اجتماعی و علوم انسانی دانشگاه تبریر ،عضو هیئ.
امنای دانشگاه علوم ررشکی اردبیل و معاون تابق
برنامه ریری اتتانداری اردبیل هستند .در ابتدای وبینار دکتر شایقی ،ذئیس بنیاد نخبگاان اتاتان اردبیال ضامن تشاکر و
قدردانی از حضور دکتر بهشتی در این جلسه و قبول زحم ،.به ارائه افتخارات ،فعالی .ها ،مسئولی .های اجرایی و منش
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اخالقی دکتر بهشتی ررداختند .در ادامه دکتر بهشتی به دوران کودکی خود که متولد شهرتتان گرمی اتتان اردبیل بودند
از مشقات و تختی های که در نبود امکانات در این دوره کشیدند و کگونگی در
محرومی .ها توضیحاتی را ارائه دادند و همچنین ایشان با اشاره به اینکه خود

خواندن و ریشرف .خود باا وجاود ایان
همرمان در دوران دانشجویی نیر کاار مای

کرده از مستعدان نیر خوات .که تا تعی کنند در کنار فراگیری دانش به کار نیر بپردازند و وی همچنین خواتاتار انتقاال
یادگیری تجربیات و علم دانش مستعدان به دیگران شد و این را یک نوع ادای دِین خواند و این کاار را ارزشامندترین کاار
دانس ..ایشان همچنین به این نکته اشاره کرد که در ایران افراد مستعد و دانشجویان باا اتاتعداد فراوانای داریام و بایاد از
آنها اتتفاده کنیم.
در ادامه دکتر بهشتی جه .تاکید به کار کردن به ذکر خاطرهای از عالمه جعفری ررداختند که ککیده خااطره ماذکور باه
صورت زیر ات :.در دوره حضور عالمه جعفری در تبریر یک نفر از ایشان توال می کند که در دوره ی کهنسالی نیار شاما
به کار می رردازید و خسته نمی شوید؟ ایشان نیر در راتخ به این شاگردشان کنین می گوید که این کار کردن زیااد مان از
نصیحتی ات .کهای .اهلل شیخ مرتضی طباطبایی در رایان روزهای عمر
تا رتد دتت .به خود شو کارگر

با شعری به من فرمودند:

کون کشی از کار خواهی زد به تر

تاثیر این شعر در من اینقدر زیاد ات .که هر که کار میکنم خسته نمی شوم.
در رایان وبینار دکتر شایقی ضمن اهدای لوح به صورت مجازی از زحمات دکتر بهشتی تشکر و قدردانی کردند.
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هماندیشی مستعدان با دکتر محمد زاهدی اصل ،استاد برجسته علوم اجتماعی و از مفاخر علمی استان
یکی از اهداف اصالی بنیااد ملای نخبگاان در رابطاه باا
اتتعدادهای برتر و دانشجویان مستعد تحصایلی کشاور
رهمنود تاختن و شکوفایی علمی– فرهنگی مستعدین
کشااور در رابطااه بااا بکااارگیری هرکااه شااکوهمندتر
تواناییها و رتانسیلهای بالقوه و بالفعل ایان اتاتعدادها
در بااا رشااد و ریشاارف .آنهااا در تمااامی زمینااههااا
می باشد ،از این رو یکی از رتال .های اصلی بنیاد ایجاد
شاارایط انگیرشااای و میااال باااه ریشااارف .و کماااالی
تیری نارذیر برای مستعدان از طریق ایجاد نشس .های
هم اندیشی و نخبگاانی و نیار معرفای نموناه هاای برتار
تااارآمدان و نخبگاااان کشاااوری و باااومی و انتقاااال
تجربااههااایای ان تاارآمدان و نخبگااان بااه مسااتعدین
میباشد.
در همین راتتا بنیاد نخبگاان اتاتان اردبیال روز تاه
شاانبه مورخااه تاای ام دی ماااه از تاااع ۰۹:۹۱ .الاای
 ۰4:۹۱برای خلق انگیره ای مضاعف در باین مساتعدین
برتر اتتانی ،نشستی را با حضاور دکتار محماد زاهادی
اصل عضو هیئ .علمی دانشگاه عالمه طباطبائی و یکای
از ترآمدان و رژوهشگران بومی و کشوری باا مشاارک.
حدود  ۹1نفر از مستعدان و دانشجویان برتار اتاتانی و
کشوری بصورت وبینار برگرار کرد.
در این وبینار ابتدا دکتر شایقی به معرفی دکتار محماد
زاهدی اصل و نیر موفقی .هاا و دتاتاوردهای ایشاان در
تطح ملی و بین المللی ررداخته و در ادامه دکتر زاهدی
اصل به ذکار مطالاب ،خااطرات و تاختی هاای مسایر
موفقی .خویش به تشریح موفقی .در راه تحصیل
علم و دانش و کگونگی بهره بردن از این موفقی .ها و نیر تجربهی خودشان در طی کردن این رروته به عنوان یکی از
ترآمدان و نخبگان برتر کشوری ررداختند .و در رایان نیر به بررتی و تشریح علمی موارد و تواالت مطرح شده از توی
اتتعدادهای برتر و نخبگان اتتانی و نیر کالشها و مسائل مطروحه ررداخته شد
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هماندیشی مستعدان با دکتر محمد نریمانی ،استاد ممتاز دانشگاه محقق اردبیلی

یکی از اهداف اصالی بنیااد ملای نخبگاان در رابطاه باا
اتتعدادهای برتر و دانشجویان مستعد تحصایلی کشاور
رهمنود تاختن و شکوفایی علمی– فرهنگی مستعدین
کشااور در رابطااه بااا بکااارگیری هرکااه شااکوهمندتر
توانایی ها و رتانسیل های بالقوه و بالفعل ایان اتاتعدادها
در بااا رشااد و ریشاارف .آنهااا در تمااامی زمینااههااا
می باشد ،از این رو یکی از رتال .های اصلی بنیاد ایجاد
شااارایط انگیرشااای و میااال باااه ریشااارف .و کماااالی
تیری نارذیر برای مستعدان از طریق ایجاد نشس .های
هم اندیشی و نخبگاانی و نیار معرفای نموناه هاای برتار
تااارآمدان و نخبگاااان کشاااوری و باااومی و انتقاااال
تجربااههااایای ان تاارآمدان و نخبگااان بااه مسااتعدین
میباشد.
در همین راتتا بنیاد نخبگان اتتان اردبیل روز کهاار
شنبه مورخاه تایردهم اتافندماه  ۰۹۳۳بارای خلاق
انگیاارهای مضاااعف در بااین مسااتعدین برتاار اتااتانی،
نشستی را با دکتر محمد نریماانی عضاو هیئا .علمای
دانشگاه محقق اردبیلی ،از مفاخران و تارآمدان اتاتان
اردبیل و رژوهشگران برجسته و کشوری در حوزه علاوم
انسااانی بااا مشااارک .حاادود  ۹۹نفاار از مسااتعدان و
دانشجویان برتر اتتانی و کشوری بصورت وبینار برگارار
کرد.
الزم به ذکر ات .که دکتر نریمانی ،دکتری روانشناتای
از دانشگاه عالمه طباطبائی ،اتتاد ممتاز کشوری ،رئیس
دانشکده علوم تربیتی و روان شناتی ،معاون راژوهش و
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی ،رئایس شاورای اتاتانی
نظام روانشناتی اتتان اردبیل و رژوهشگر برتر کشور در
کندین تال متوالی ات..
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در ابتدای وبینار دکتر شایقی ،رئیس بنیاد نخبگان اتتان اردبیل ضمن تشکر و قادردانی از حضاور دکتار نریماانی در ایان
جلسه و قبول زحم ،.به ارائه رزومه دکتر نریمانی ررداختاه و معرفای اولیاه ای از فعالیا ،.دتاتاوردها و افتخاارات دکتار
نریمانی را بیان کردند .در ادامه دکتر نریمانی ضمن توضیح مختصر درباره تشکیل جلساات مشاترک باا دکتار شاایقی در
بحث های مختلف و در تمینارهای مختلف به ارائه مشاوره های الزم برای مستعدان و شرک .کنندگان در جلسه ررداختند
که گریدهای از نکاتی کهایشان فرمودند در ادامه آورده شده ات:.
هوی .کند بعدی در زندگی داشته باشید و خود را فقط معطوف به بعد علمی نکنید ،در کند بعد هوی .خود را رشد دهید
و به ابعاد دیگر زندگی خود نیر بها دهید و هوی .کند بعدی ریدا کنید .کون یکی از ویژگی های کند بعدی بودن انعطااف
رذیری ات ..توصیه میکنم ترمایه روان شناختی خود را رشد بدهید .ترمایه روانشاناختی از امیاد ،خاو

بینای ،خاو

کارآمدی و تا آوری تشکیل شده ات ..در زندگی هدفمند زندگی کنید تا زندگی معنا ریدا کناد .اهاداف را واقاع بیناناه
انتخا کنید .در کنار علم و دانش مهارتهای دیگری نیر یاد بگیرید .دانستنی های خود را به دیگران انتقاال دهیاد تاا هام
لذت یاد دادن را بچشید و هم اینکه با کمک کردن به دیگران معنوی .خود را افرایش دهید .برای رتیدن به اهداف حتماا
برنامه ریری در زندگی داشته باشید .اجازه نفوذ افکار منفی به ذهن خاودر را ندهیاد کاون باعاث افساردگی ون ناامیادی
می شود .ایشان همچنین به مولفه های جرئ .ورزی اشاره کرده و هرکدام را به اختصار توضیح دادند .وی کنترل هیجاناات
و تمایالت درونی را نیر یک اصل مهم دانستند.
در آخر نیر دکتر شایقی ضمن اهدای لوح به صورت مجازی از زحمات دکتر نریمانی تشکر و قدردانی کردند.
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هماندیشی مستعدان با مخترع برتر سطح  2بنیاد آقای سیامک محمدی ،موسس شرکت
دانشبنیان اندیشه سالمت سبالن

یکی از اهداف اصلی بنیاد ملی نخبگان در رابطه با اتتعدادهای برتر و دانشجویان مستعد تحصیلی کشاور رهمناود تااختن و
شکوفایی علمی– فرهنگی مستعدین کشور در رابطه با بکارگیری هرکه شکوهمندتر توانایی ها و رتانسیل هاای باالقوه و بالفعال
این اتتعدادها در با رشد و ریشرف .آن ها در تمامی زمینه ها می باشد ،از این رو یکی از رتال .های اصلی بنیاد ایجاد شرایط
انگیرشی و میل به ریشرف .و کمالی تیری نارذیر برای مستعدان از طریق ایجاد نشسا .هاای هام اندیشای و نخبگاانی و نیار
معرفی نمونههای برتر ترآمدان و نخبگان کشوری و بومی و انتقال تجربههایاین ترآمدان و نخبگان به مستعدین میباشد.
در همین راتتا بنیاد نخبگان اتتان اردبیل روز ته شنبه ماورخ ششام اتافند۰۹۳۳بارای خلاق انگیاره ای مضااعف در باین
مستعدین برتر اتتانی و آشنایی مستعدان با نحوه فرآیند ثب .اختراع ،نشس .مجازی را با حضور جنا آقای تیامک محمدی
مخترع تطح 1کشوری و مدیرعامل شرک .دانش بنیان اندیشه تاالم .تابالن و باا مشاارک .حادود  ۹1نفار از مساتعدان و
دانشجویان برتر اتتانی و کشوری بصورت وبینار برگرار کرد .وی دارای  2مورد اختراع که از جمله آن ها مای تاوان باه اختاراع
داروی گیاهی توختگی و دتتگاه هوشمند توند اشاره کرد .همچنین با شرک .دانش بنیان ایشان به حدود  2۱نفر باه صاورت
مستقیم و غیر مستقیم اشتغالرایی ایجاد شده ات ..از جمله محصوالت این شرک .می توان به میکس گیاهی رروکانیا ،مایکس
گیاهی آونا ،میکس گیاهی تی دنیا و  ...اشاره کرد .در این وبینار ایشان ضمن توضایح اختاراع هاای خاود در زمیناه گیاهاان
دارویی به روند تجاری تازی و نحوه ی درآمدزایی از اختراع خود ررداختند .در رایان نیر به بررتای و تشاریح علمای ماوارد و
تواالت مطرح شده از توی اتتعدادهای برتر و نخبگان اتتانی و نیر کالشها و مسائل مطروحه ررداخته شد.
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هماندیشی مستعدان با فناور برتر بنیاد جناب آقای دامون نوری ،موسس شرکت دانشبنیان
مرصوص دامون
یکی از اهداف اصلی بنیاد ملی نخبگان در رابطه با اتتعدادهای برتر و دانشجویان مستعد تحصیلی کشور رهمناود تااختن
و شکوفایی علمی– فرهنگی مستعدین کشور در رابطه با بکارگیری هرکه شکوهمندتر توانایی هاا و رتانسایل هاای باالقوه و
بالفعل این اتتعدادها در با رشد و ریشرف .آن ها در تمامی زمینهها میباشد ،از این رو یکی از رتال .هاای اصالی بنیااد
ایجاد شرایط انگیرشی و میل به ریشرف .و کمالی تیری نارذیر برای مستعدان از طریق ایجاد نشسا.هاای هاماندیشای و
نخبگانی و نیر معرفی نمونه های برتر ترآمدان و نخبگان کشوری و بومی و انتقال تجربه های ایان تارآمدان و نخبگاان باه
مستعدین میباشد.
در همین راتتا بنیاد نخبگان اتتان اردبیل روز ته شنبه مورخه هفتم بهمن ماه بارای خلاق انگیاره ای مضااعف در باین
مستعدین برتر اتتانی ،نشستی را با حضور جنا آقای دامون نوری مخترع برتر کشاوری باا مشاارک .حادود  ۹1نفار از
مستعدان و دانشجویان برتر اتتانی و کشوری بصورت وبینار برگرار کرد .در این وبینار ابتدا معرفی کوتااهی از اختراعاات و
دتتاوردهای ایشان در تطحی ملی ررداخته شد و در ادامه آقای نوری به ذکر مطالب ،و تجربیات خاویش در طای فعالیا.
خود به عنوان یک مخترع کشوری ررداختند .و در رایان نیر به بررتی و تشریح علمی موارد و تواالت مطرح شده از توی
اتتعدادهای برتر و نخبگان اتتانی و نیر کالشها و مسائل مطروحه ررداخته شد.
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فصل -9بخش سوم
دیدار با خانواده شهدا و
ایثارگران
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آئین غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام

میهمانان ویژه:



دکتر حسین شایقی رئیس بنیاد نخبگان اتتان



اتتاد اصغر تقی زاده شکیبا



جنا ترهنگ احدی مسئول بسیج علمی رژوهشی تپاه اتتان

به مناتب .دهه مبارکه فجر با هدف تجدید میثاق با شهدای انقال و هش .تال دفاع مقد

مراتم غبارروبی و عطر افشاانی

مرار شهدای گمنام اردبیل در مورخ  ۰۹بهمن ماه  ۰۹۳۳با حضور دکتر شایقی رئیس بنیاد نخبگاان اتاتان ،جناا تارهنگ
احدی مسئول بسیج علمی و رژهشی اتتان ،اتتاد اصغر تقی زاده شکیبا از مفاخر فرهنگی اتتان ،مخترعان  ،مستعدان اتاتان
و جمعی از دانشجویان طرح احمدی روشن برگرار شد.
در این مراتم اتتاد شکیبا با بیان این مطلب که وظیفه مذهبی و دینی ما ات .کاه مقاام ایان شاهدا را راا

باداریم و درک

کنیم ،تصریح کرد :شهیدان مسئولی .خود را برای راتداری از انقال درک کرده و انجام داده اند و اتتقالل و تربلندی که در
حال حاضر مردم و کشور از آن برخوردار هستند را مدیون وجود این شهدا می دانیم .وی ریشرف .های علمی و توتاعه کشاور
را مرهون و مدیون حضرت امام (ره) و شهدا دانس .و ادامه داد :شهداء جانشان را برکف گرفتند و بارای راتاداری از انقاال و
اتالم و کشورشان فدا کردند و اگر این حقیق .نبود  ،اکنون مشخص نبود که از این افتخار در تطح جهان برخوردار باشایم .
این شهداء بودند کهایثار کردند تا انقال و میهن اتالمی شان را برجا و تربلند بماند.
در ادامه دکتر شایقی با تبریک دهه مبارکه فجر و تالروز ریروزی انقال اتالمی به تمام مردم ایران باویژه جامعاه دانشاگاهی
کشور ادامه داد :این روزها در حکم یادآوری و تذکری برای ما ات .تا در حقیق .هرتال با شهدا و امام (ره) عهدی ببندیم کاه
ما درحفاظ .از دتتاوردهای انقال تح .هدای .های مقام معظم رهبری رایدار و مقاوم هستیم و تال
تال

آن ها که نظام مقد

می کنیم تا از نتیجاه

جمهوری اتالمیایران ات ، .راتداری نماییم.

در ادامه حضار ضمن زیارت  ،قرائ .فاتحه و غبار روبی مرار شهدای گمنام با آرمنن های شهیدان انقال اتالمی تجدید میثااق
نمودند.
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آیین تجدید میثاق با شهید مدافع حرم علی آقایی

در راتتای تجدید میثاق با شهدای مدافع حرم و راتداش .مقام شامخ شهدا و به مناتب .روز مهند

باا مشاارک .کارکناان

تازمان نظان مهندتی تاختمان اتتان اردبیل ،کارکنان بنیاد نخبگان اتتان اردبیل و جمعی از مستعدان عصر ته شنبه رنجم
اتفندماه  ۰۹۳۳در مرار شهید مدافع حرم ،مهند

علی آقائی حضور یافتند و یاد و خاطره او را گرامی داشتند.

شهید علی آقایی تال  ۰۹22در اردبیل به دنیا آمد و فارغ التحصیل رشته مهندتی عمران بود ،او باه جها .شادت عالقاه باه
اهل بی(.ع) در  14بهمن ماه تال  ۰۹۳4برای دفاع از حرم حضرت زینب( ) و مردم مظلوم و مسلمان منطقه به توریه اعرام
شد و رس از رشادتهای فراوان در تاریخ هفتم اتفند  ۰۹۳4تنها شش ماه رس از ازدواجش به دت .نیاروهاای تکفیاری در
جبهه جنگ علیه داعش در توریه به درجه رفیع شهادت رتید .ریکر این شهید واالمقام رس از گذش .نردیک به کهار تال و
رس از مدتها تفحص به کشور بازگش..
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دیدار با خانواده شهید مدافع حرم هاشم دهقانی نیا

مدافعین حرم ،جوانانی شجاع و راکدامنی هستند که از دل این مردم و با تربیتی دینی ،مجریان فرمنن های خداوند و مادافعین
اتالم و مسلمین در روی زمین هستند .هر قطره از خون این شهیدان که بر روی زمین میککاد ،هاراران نهاال برومناد از آن
می-روید تا لشکر عظیم مهدی موعود (ع) برای دفاع از مظلوم و مظلومین به را خیرد.
تال برای معرفی و حفظ یاد شهادای مدافع حریم اتالمی از الرامات تأمین نیاز فرهنگی برای جوانانیک کشاور اتا ..بنیااد
نخبگان اردبیل در این راتتا همواره مفاخر علمی ،ادبی ،فرهنگی و شهدای مرزها و حاریم اتاالم و انقاال اتاالمی را تکاریم
نموده ات..
شهید راتدار هاشم دهقاننیایکی از هراران جوان راتدار اتالم ات .که برای جنگ با داعش به جبهاههاای حاق علیاه باطال
شتاف .و در این راه شرب .شیرین شهادت را نوشید تا به همرزمان دیگر بپیوندد.
به منظور آشنایی با شهدای مدافع حرم و ایجاد روحیه ایثار ،گروهای از مساتعدین بنیااد نخبگاان اتاتان باه هماراه رئایس و
کارشنا این بنیاد و برخی از مسئولین تازمان بسیج علمی و رژوهشی با حضور در منرل ردری ایان شاهید از خاانواده ایشاان
دیدار به عمل آوردند .در این دیدار دکتر شایقی این شهیدان را نخبگان واقعی برشمردند که مسیر کمال انسانی را به تارع .و
در اوج جوانی ریمودند .ایشان حضور در منرل این شهید واالمقام را الگوتازی و تقدیر و راتداش .رشادتهای ایشان برای ایجاد
امنی .و آرامش برای کشور و در نتیجه رشد و اعتالی دانشمندان و اتتعدادهای علمی کشور دانستند .در ایان دیادار خاانواده
محترم این شهید نیر امنی .کنونی کشور را مرهون رشادتهای این جوانان دانستند که در بیرون مرزهاای کشاور توطئاههاای
کشورهای اتتکباری را خنثی و آنان را به زانو درآوردهاند .در بخش دیگری از ایان دیادار ماادر ایان شاهید بررگاوار باا بیاان
خاطرات بسیار ارزشمند از شهید هاشم دهقاننیامقام انسانی و اخالق ایشان را نموناه و باه واقاع نموناهای از جواناان انقالبای
ررور یافته در دامن اتالم نا محمدی عنوان کردند.
در رایان این دیدار با اهدای لوح تقدیر و هدیهای به مادر این شهید بررگوار از رشادتهای شهید هاشم دهقاننیاقدردانی شد.
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دیدار با خانواده شهید سجاد تختی
جوانان اردبیل ،این خطه تربلند از ایران ،در طول تاریخ از میراث ردارن خود که توتط شاه اتماعیل صفوی ایاران یکپارکاه و
متحد تشکیل و در قرنهای بعدی توتط تردارانی کون باباخان در مقابل هجوم رو ها و نردیکتار از آن هاا ناخادا هوشانگ
صمدی در مقاوم ۹4 .روزه خرمشهر و هش .تال دفاع مقد

و امروزه در مرزهای کشور بار علیاه گاروههاای تروریساتی از

شمال تا جنو از شرق تا غر در برابر دشمنان ،متجاوزان و گروهکهای تروریستی با جاان و دل محافظا .کردناد و اجاازه
هیچگونه تعرض به خاک وطن را ندادند .گویی یکپارکگی ایران قرنهات .که بر دو

جوانان رشید و تربلند اردبیل به امانا.

گذاشته شده و درود بر جوانان این خطه تربلند که جان میدهند اما یک وجب از خاک و امنی .کشور را به دشمن نمیدهند.
در ادامه تلسله دیدار مستعدین بنیاد نخبگان اتتان با خانواده شهدا ،مستعدین اتتان به همراه رئیس و کارشنا

این بنیاد و

با حضور فرمانده مرزبانی و همراهان ایشان از خانواده محترم شهید تجاد تختی دیادار نمودناد و از ایثاارگری و رشاادت ایان
شهید واالمقام قدردانی کردند.
در این دیدار ردر شهید خاطرهای از دوران کودکی و دوران تحصیل ایشان تعریف و از اخالق نیکوی این شهید یااد کارد .دکتار
شایقی نیر امنی .کنونی کشور را در تایه این شهدای برر

دانستند و ارائه این الگوهای ایثار را برای جوانان بسیار حائر اهمیا.

برشمردند.
در رایان این دیدار با اهدای هدایایی از توی بنیاد نخبگان اتتان و همچنین فرماندهی مرزبانی اتتان اردبیل باه خاانواده ایان
شهید بررگوار از رشادتهایاین شهید واالمقام قدردانی شد.
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دیدار با آزاده  8سال دفاع مقدس آقای سید کریم موسوی


میهمانان ویژه:

هش .تال دفاع مقد




دکتر حسین شایقی رئیس بنیاد نخبگان اتتان
مهند

فتحی رئیس بسیج مهندتین اتتان

مهند

دادخواه رئیس دانشگاه فنی و حرفهای اردبیل

یکی از ررافتخارترین دوران انقال اتالمی ات .که جواناان انقالبای وطان ،هویا .دوبااره جهاادی و

اتالمی به مل .ترافراز ایران بخشیدند .تبیین آرمنن ها و اهداف واالی این نسل از انقال اتالمی به جوانان و به ویژه نخبگان و
مستعدین کشور باید به نحو احسن صورت رذیرد تا نخبگان جامعه ارز
جوانان این مرز و بوم حاصل شده را درک و برای حفظ و رایداری آن تال
واقعی شهدای دفاع مقد

امنی .و آتایشی که در تاایه رشاادتهاا و شاهادت
نمایند .در این میان آزادگان یادگاران و ریامرتانان

به نسل امروز میباشند .رهبر معظم انقال اتالمی که بسیار زیبا در باره آزادگاان فرمودناد کاه" :

ایستادگی و مقاوم .آزادگان ترافراز ما در طول تالهای تخ .اتارت ،مل .ایران را روتافید و تاربلند کارد و ماا بازگشا.
ریروزمندانه آنان به میهن اتالمی را حادثهای میدانیم که دت .قدرت الهی آن را رقم زد .بنابراین یکایک مل .ایران بایاد ایان
خاطره و خاطرات شبیه به آن را زناده نگهدارناد و آن هاا را قادر بدانناد .بهتارین ،فاداکارترین ،رااکترین ،باا اخاالصتارین و
ارزشمندترین فرزندان یک مل ،.کسانی هستند که در مواقع تختی ،فداکاری میکنند ،از خود ایستادگی نشاان مایدهاد و از
آبروی کشور ،اتتقالل و هوی .ملی خویش دفاع میکنند و اینها در ایران اتالمی ،هماان جواناان فادارکاری هساتند کاه باا
ایستادگی در مقابل دشمن ،برای مل .خود افتخار و تربلندی به ارمغان آوردند .هر کشور و ملتی کاه کناین جواناانی داشاته
باشد ،کشور و ملتی ترافراز خواهد بود ،زیرا قدرت جهانی نمیتواند به او زور بگوید و یا ترنوش .او را به دت .بگیرد .بناابراین
همه مل .ایران وظیفه دارند که همواره تشکر قلبی و زبانی خود را از عناصر فداکار و ایثارگر ابراز دارند.
از این رو بنا به منویات مقام معظم رهبری ،بنیاد نخبگان اتتان همواره دیدارهای مکرری با شهدای جنگ تحمیلای ،مادافعین
حرم و آزادگان ترافراز با مشارک .تازمان های مرتبط برگرار می کند تا اتاتعدادهای برتار اتاتان از نردیاک باا رشاادتهاا و
رایمردیهایاین بررگان آشنا شوند .دیدار با آزاده ترافراز ،حاج تیدکریم موتوی از اثرگذارترین ایان دیادارها باود .ایشاان باا
اخالق بسیار نیکو از بیان خاطرات ناراح .کنناده دوران اتاارت ررهیار و خااطراتی بسایار شایرین از برگاراری تئااتر جها.
روحیهبخشی به رزمندگان اتالم در زندآن های رژیم بعثی عراق میرردازد .خاطراتی لذتبخش که موجاب آراماش بسایاری از
رزمندگان در دوران اتارت بوده و امید برای ریروزی را در آنان زنده نگه داشته ات..
همچنین در این دیدار جنا آقای دکتر شایقی نیر از رشادتها و رایمردیهای این آزادگان در روزهای تاخ .جناگ و دوران
اتارت تخن گفتند و از این عریران صمیمانه تشکر و قدردانی کردند که امنی .و آرامش امروز مدیون فداکاریهای دیروز آنان
ات ..آقای مهند

فتحی رئیس بسیج مهندتین اتتان نیر با تشکر از بنیاد نخبگان اتتان در ریشگامی جها .تقادیر از ایان

آزادگان ،ایشان را مظهر رایداری مل .ایران دانستند .همچنین آقای مهند

دادخواه رئیس دانشگاه فنی و حرفهای اردبیل نیر

در این دیدار خاطراتی از دوران بازگش .آزادگان به وطن اتالمی بیان کرده و تالروز بازگش .آزادگان باه وطان را باه تماامی
آزادگان به ویژه حاج تید کریم موتوی تبریک گفتند.
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در رایان این دیدار هدایایی از توی بنیاد ملی نخبگان توتط آقاای هاشامی از اتاتعدادهای برتار اتاتان و همچناین رئایس
دانشگاه فنی و حرفهای و بسیج مهندتین اتتان به این آزاده ترافراز به را
اتالم و ایران اهدا شد.
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دیدار با خانواده جانباز آقای عبدالحسین فاتحی

میهمانان ویژه:

جنا ترهنگ احدی رئیس تازمان بسیج علمی اتتان

در راتتای تکریم از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران ،جمعی از مستعدین آیندهتاز و مخترعان اردبیال هماراه باا رئایس و
کارشنا

بنیاد نخبگان و مسئول و کارشنا

بسیج علمی و رژوهشای تاپاه اردبیال رژوهشای در روز دوشانبه  ۰۰اتافندماه

 ۰۹۳۳در منرل آقای عبدالحسین فاتحی جانباز  1۱درصد دوران دفاع مقد

حضور یافتند تا از تال هاا و رشاادتهاای ایان

جانباز ترافراز تقدیر و قدردانی نمایند .در این دیدار آقای احدی مسئول بسیج علمی و رژوهشی ابتدا به معرفای مختصاری از
آقای فاتحی ررداختند و تال های بی-وقفه ایشان را الگوی مناتبی برای جوانان و مستعدین برشمردند .دکتار شاایقی رئایس
بنیاد نخبگان اتتان نیر با معرفی مستعدین هدف بنیاد نخبگان از این دیادارها را آشانایی مساتعدین اتاتان باا رشاادتهاای
قهرمانان بسیجی وطن بیان و الگوتازی و تکریم از تال گران را در عرصههای مختلاف بسایار ارزناده و تأثیرگاذار دانساتند و
دیدار و دلجویی از خانواده های معظم شاهد و ایثارگر را گام بسیار کوککی در برابر از خودگشتگی های آنان محسو دانساتند.
در ادامه جنا آقای فاتحی رس از خوشامد گویی به میهمانان به بیان خاطرهای از دوران جنگ ررداختند .و کگاونگی مجاروح
شدن خود در تال  ۰۹21و در عملیات وافجر  4را شرح دادند .ایشان در این عملیات باا  12نفار از رزمنادگان بارای عملیاات
شناتایی انتخا شده بودند که در بین آنها شهید مهدی باکری هم دیده می شاود .قبال از روز مجاروح شادن ،ایان  12نفار
رزمنده ته روز و شب بیدارمانده و برای شناتایی و ریدا کردن راهکاری جه .ورود به خاط اول مقادم و رای ریاری عملیاات
تال

می کرده اند که از بین این  12نفر  22نفر شهید شده و بقیه مجروح شده اند .ایشان همچنین قبل از مجاروح شادن در

کندین عملیات دیگر نیر مجروح شده بودند ولی به خاطر عشق و عالقاه باه وطان جانفشاانی کارده و حتای یاک باار هام از
بیمارتتان برای ریوتتن به جبهه جنگ و خط مقدم فرار کرده بودند .در رایان این دیدار با اهدای لوح تقدیر و هدیه از تاال
های مداوم این جانباز ترافراز تقدیر به عمل آمد.
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دیدار با خانواده شهید علیار ضرغام

میهمانان ویژه:



جنا ترهنگ محمد تعادتی فرمانده رادگان ارتش اردبیل



جنا ترگرد مسلم موتی زاده مسئول امور ایثارگران تیپ  4۱نراجا

رهبر معظم انقال  :خاصی .کشته شدن در راه خدا این ات .که انسانى جان خود را صرف می کند براى یاک هادف و مقصاد
الهى و خداى متعال هم در راتخ به این ایثار و گذش .برر  ،حضور او را در ملّ .او تداوم میبخشد و یاد ،فکر و آرمان او زناده
میماند.
به منظور تجلیل و تکریم از جامعه گرانقدر ایثارگری منتسب به ارتش جمهوری اتالمی ایاران و گرامای داشاتن یااد و خااطره
شهیدان ،جمعی از مستعدان بنیاد نخبگان اتتان به همراه دکتر شایقی رئیس بنیاد نخبگاان اتاتان ،جناا تارهنگ محماد
تعادتی فرمانده رادگان ارتش اردبیل و جنا ترگرد موتی زاده مسئول امور ایثاارگران تیاپ  4۱متحارک هجاومی نراجاا از
نردیک با خانواده شهید علیار ضرغام دیدار کردند.
در این دیدار دکتر شایقی رئیس بنیاد نخبگان اتتان با بیان اینکه خانواده معظم شاهدا مایاه خیار و برکا .نظاام و انقالبناد،
اظهارداش :.امنی .و آرامش امروز کشور مرهون ایثار و از جان گذشتگی شهدای واال مقام و صابر و اتاتقام .خاانواده معظام
شهدات ..وی با اشاره به اینکه دیدار از خانواده شهدا همچنین تقوی .روحیاه خدمتگاذاری را در جامعاه دوکنادان مای کناد،
یادآورشد :رشد و بالندگی کشور مرهون فداکاری شهدا و جانبازان دوران هش .تال دفاع مقد

ات ..در اداماه فرزناد بارر

شهید ضرغام و همچنین برادر شهید به خاطراتی از شهید علیار ضرغام اشاره کرده و خاطرنشان کردند که این شاهید گرانقادر
هیچ موقع نمازشان قضا نمی شد و بیش از هرکیری به نماز خیلی اهمی .می دادند .همچنین شهید ضرغام قبال از اعارام باه
جبهااه ،هیئااات مااذهبی تشااکیل داده و در تمااام مراتاامات مااذهبی نیاار حضااور مسااتمر داشااته و عاشااق کنااین کارهااای
خدارسندآنهای بودند و در جبهه نیر اقدام به تاخ .مسجد نموده اند.
الزم به ذکر ات .که شهید ضرغام هم زمان با اوج گیری جریان انقال اتالمی ،فعاالنه در صحنه حضور یافا .و باا توجاه باه
عالقه ها و باورهای عمیق دینی و مذهبی به صف انقال علیه رژیم شاه ریوت ..رس از ریاروزی انقاال اتاالمی و باه دنباال
یور

ددمنشانه ی ارتش بعث عراق به مرزهای جنو کشور ،او دوشادو

همرزمان غیور خاود در لشاکر ناود و دوی زرهای

اهواز در صف اول مقابله با دشمن متجاوز قرار گرف .و با رشادت در صحنه های ریکار و مبارزه حضور یاف .و به عنوان فرمانده
ی زرهی تانک به مصاف دشمن شتاف .و در این راه مقد

در دوازدهم آذرماه تال  ۰۹2۳در دش .آزادگان بر اثر اصاب .تیار

دشمن در تنّ  ۹۹تالگی به فیض شهادت نایل گردید و ریکر راک او رس از تشییع باشکوه در گلرار شهدای ججین اردبیل باه
خاک تپرده شد.
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فصل 2
نشست های اجتماعات
نخبگانی
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نشست توجیهی برگزیدگان پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی
کشور در سال تحصیلی  9011-9911با رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل
به منظور توجیه اتتعدادهای برتر برگریده اتتان در تال جدید تحصیلی و در جه .توانمندتاازی و همفکاری و نشسا.
مسئوالن بنیاد با اجتماع آینده تازان ،و کنفرانسی باا حضاور رئایس بنیااد نخبگاان و کارشانا

اتاتان باا برگریادگان

جایره های تحصیلی تال  ۰4۱۱-۰۹۳۳که  ۰۹نفر برگریده میباشند برگرار گردید .در این وبینار دکتار شاایقی در ابتادای
جلسه ضمن عرض تبریک و تهنی .به برگریدگان رشتیبانیهای دانشجویی تاال جدیاد از ایان دانشاجویان تقادیر بعمال
آورده و خاطرنشان تاختند که آینده رشد و ریشرف .مسیر علمی و فرهنگی اتتان و کشور شما دانشجویان جوان مساتعد
برتر می باشید که باید به وجود شما مستعدان بالید و هدف بنیاد نیر در این مسیر تقویا .و توانمندتاازی شاما مساتعدان
میباشد .ایشان در ادامه به تشریح و توجیه شیوه نامه رشتیبانی از فعالی .ای علمی و فرهنگی دانشجویان در تال تحصایلی
جدید ررداخته و نکات اتاتی مورد نظر در این شیوه نامه را تبیین نمودند .دکتر شایقی در ادامه خواتتار همکااری بیشاتر
اتتعدادهای برتر در برگراری برنامههای فرهنگی مصو بنیاد نخبگان اتتان شدند و اظهار داشتند که این برنامهها مطاابق
با نیازهای و ابهامات مستعدین و نیر اثرگذار در حوزه مستعدین ،آیناده تاازان و تارآمدان و نخبگاان میباشاد و بناابراین
نیازمند مشارک .حداکثری نفرات برگریده جایره های تحصیلی در میسر دتتیابی به اهداف برنامه و دوره های برگارار شاده
در شکوفایی و رشد مسیر علمی و فرهنگی مستعدان برتر میباشد.
اتتعدادهای برتر اتتان نیر در این نشس .صمیمی به ارائه تواالت و ابهاماات خاود در رابطاه باا وظاایف محولاه در دوره
مشمولی .و نیر نحوهی برخورداری از جوایر و تسهیالت بنیاد نخبگان ررداختند.
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پاسداشت روز مهندس و نشست هماندیشی مخترعان و مستعدان در خصوص تجاریسازی اختراعات

میهمانان ویژه:



دکتر حسین شایقی رئیس بنیاد نخبگان اردبیل



دکتر ابراهیم رور رئیس رارک علم و فناوری اتتان اردبیل



دکتر صالحی رئیس مرکر رشد دانشگاه محقق اردبیلی



دکتر رردل مدیر مرکر رشد دانشگاه آزاد اتالمی واحد اردبیل




دکتر احدی رئیس تازمان بسیج علمی رژوهشی اتتان
مهند

عبدی مدیر شتا دهنده جاویدان

به مناتب .رنجم اتفند که روز بررگداش .خواجه نصیرالدین طوتای اتا .و باا عناوان روز مهناد

نامگاذاری شاده بنیااد

نخبگان اتتان نشس .مجازی در خصوص تجاری تازی اختراعات در تاریخ  2اتفند  ۰۹۳۳ترتیب داد .این نشس .با مشاارک.
مرکر رشد دانشگاه محقق اردبیلی ،مرکر رشد دانشگاه آزاد اتالمی واحد اردبیل ،رارک علام و فنااوری اتاتان ،تاازمان بسایج
رژوهشی و فناوری ،شتا دهنده جاویدان و  2۱نفر از مخترعان ،مستعدان و دانشجویان اتتعداد درخشان برگرار شد.
در این نشس .دکتر شایقی ،رئیس بنیاد نخبگان اتتان اردبیل ضمن تبریک روز مهند

و تشکر و قدردانی از شرک .کنندگان

این نشس ،.تصریح کرد:ایده و نوآوری در مرحله دوم بایستی به اختراع منجر شاود و در مرحلاه تاوم تجااری تاازی اختاراع
مهمترین کالش ریش روی صاحبان اختراع ات ..وی هدف از برگراری این نشس .را یافتن راه هاای تجااری تاازی اختراعاات
جوانان ایرانی برشمرد و همچنین اطالع از آمار های ثب .در دنیا و زمینه های فعالی .آن ها را یاک ضارورت بارای مختارعین
جوان برشمرد و گف :.آشنایی با رلتفرم های ثب .اختراع و تجاری تازی می تواناد آناان را در عرصاه معرفای و تجااری تاازی
اختراعات کمک کند .همچنین ایشان به تسهیالتی که بنیاد نخبگان به مخترعان تطح یک ،دو و ته می دهند با جرئیات باه
شرک .گنندگان در این نشس .تشریح نمودند.
در ادامه دکتر اباراهیم راور ،رئایس راارک علام و فنااوری اتاتان باا اشااره باه اینکاه راارک علام و فنااوری بساتر مناتاب
تجاری تازیایده ها و طرح هات ،.اظهار کرد :این مجموعه در راتتای رفع نیازهای کشور به دنبال تجاری تازیایده ها ،طرح ها
و رایان نامه ها و انجام طرح های کاربردی برای رفع نیازهای واقعی کشور بویژه در شرایط بحرانی مثال جناگ و تحاریم اتا..
وی همچنین به برخی از توانمندی ها و ظرفی .های رارک علم و فناوری اردبیل برای همکاری باا بخاش هاای خصوصای در
حوزه های مختلف اشاره کرده و به تشریح تسهیالت رارک علم و فناوری ررداختند .وی در ادامه تخنان خاود اضاافه کارد :باا
فعال شدن صندوق رژوهش و فناوری دانشگاه تهران و همچناین همراهای تاایر مجموعاه هاای علمای ،تاعی بار اتاتفاده از
تسهیالت کم بهره برای نوآوران و فناوران هستیم و انتظار می رود زیرتاخ .مورد نیاز در تأمین مکان و توله ماد نظار نیار تاا
حد زیاد تأمین شود.
دکتر صالحی رئیس مرکر رشد دانشگاه محقق اردبیلی ضمن تقدیر و تشکر از برگراری کنین نشستی ،ریشنهاد تاداوم داشاتن
این نوع نشس .ها برای افرایش همگرایی بین این مرکر و مراکر و تازمان های شرک .کننده در این نشس .شد و همچنین به
تسهیالتی که مرکر رشد دانشگاه محقق اردبیلی به مخترعان و شرک .های دانش بنیان داده می شود اشاره کردناد .وی تصاریح
کرد مراکر رشد ،تازمان های نوآور را تقوی .کرده و در واقع مانند یک حامی عمل نموده و با در اختیار
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گذاردن فضا ،امکانات و خدمات مالی مورد نیاز شرک .های نورا ،هرینه های تربار و مخاطرات آن هاا را راایین آورده و کااهش
می دهند و از طرف دیگر باا ارائاه آماوز

هاای ماورد نیااز و مشااوره هاای مختلاف مادیریتی ،حقاوقی و تخصصای ،تاوان

مدیریتی این گونه شرک .ها را ارتقاء داده ،راه را برای ررور

ایده ها و موفقی .آنان هموار می تازند .عالوه بر این مراکر رشد با

جلب ترمایه های اولیه و مخاطره رذیر برای شرک .های نورا به رایداری و ترع .رشد آن ها می افرایند .همچناین ایشاان باه
راه اندازی مرکر نوآوری دانشگاه با حمای .معاون .علمی و فناوری در طی دو ماهاینده خبر دادند.
همچنین مدیر مرکر رشد دانشگاه آزاد اتالمی واحد اردبیل ،رئیس تازمان بسیج علمی رژوهشای اتاتان و مادیرعامل شاتا
دهنده جاویدان ضمن تاکید بر تقوی .فرهنگ تعامل تازنده بین مخترعین و صاحبان ایده با مراکر مرتبط و توضیحات دربااره
ی تسهیالتی که این مراکر به افراد و شرک .های دانش بنیان می دهند آمادگی خود را جه .هر گونه همکااری و مسااعدت در
کارکو وظایف و ماموری .های تازمانی بیان داشتند .و همچینین به نحوه حمای .از واحدهای فنااور و طارح هاا و ایادههاا،
لروم توجه به قوانین تجاریتازی ،ارتبا صنع .با دانشگاه ،توجه به بازار هدف و نیازهای مشتریان ررداختند.
در ادامه کند نفر از مخترعین از جمله ،آقای دامون نوری ،تیامک محمدی ،منوکهر بی زبان مقدم و  ...ضمن توضیح مختصر
درباره روند تجاری کردن اختراع خود و تبدیل آن ها باه محصاول باه بیاان دیادگاه هاا ،مساائل و مشاکالت خاود ررداختاه و
ریشنهاداتی جه .بهبود فضای کارآفرینی و تجاری تازی محصوالت ارائه دادناد .در آخار نیار ریشانهاداتی از جملاه برگاراری
کنین نشستی با حضور مرکر رشد دانشگاه علوم ررشکی و جهاد دانشگاهی داده شد و قرار شاد در جلساه بعادی روتاای ایان
مراکر نیر برای تبادل نظر و هم فکری جه .رفع موانع احتمالی و تسهیل فرآیندهای مرتبط با افراد و شرک .ها برگرار شود.
الزم به ذکر ات .تعدادی از مخترعان با رعای .کامل رروتکل های بهداشتی در محل بنیاد حضو.ر داشند.
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نشست مخترعین ،مبتکرین و نخبگان علمی استان با استاندار اردبیل

میهمانان ویژه:



آقای مهند



تردار بابازاده فرمانده تپاه کل اتتان

بهنامجو اتتاندار محترم اردبیل



اقای دکتر شایقی رئیس بنیاد نخبگان اتتان



آقای دکتر حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی



آقای دکتر حبیبزاده رئیس دانشگاه علوم ررشکی



اقای دکتر ابراهیم رور رئیس رارک علم و فناوری



اقای دکتر رتولی رئیس دانشگاه آزاد اتالمی



آقای مهند

قدیمی مدیرعامل شرک .توزیع برق اتتان



آقای مهند

هلولی مدیرعامل شرک .شهرکهای صنعتی اتتان

به منظاور رفاع مشاکالت و تنگناهاای مسایر رشاد و ریشارف .نخبگاان و مساتعدان برتار اتاتانی و در راتاتای حمایا .و
انگیر بخشی به مستعدان برتر بویژه مستعدان و نخبگان علمی بسیج اتتان ،نشستی با حضور جنا آقای مهند

بهناامجاو

اتتاندار محترم اتتان و مدیران دتتگاه های اجرایی ،دانشگاهی و علمی اتتان بعنوان تساهیلگران مسایر رشاد و ریشارف .و
مبتکرین و نخبگان علمی برتر اتتان با رعای .رروتکلهای بهداشتی در تالن شهید رجایی اتنتانداری اردبیل برگرار گردید.
در این نشس .دو نفر از مخترعان و نوآوران برتر اتتان که اختراعشان به عنوان تطح دو بنیاد نخبگان نیر به ثب .رتیده ات.
حضور داشتند و به بیان مشکالت و محدودی .ها در مسیر تجاری تازی و ریشبرد هر که بهتر نوآوری و اختراع خود ررداختند
که در این بین جنا آقای اتتاندار قول مساعد دادند که در این راتتا حمای .های معنوی و مادی الزم را از این نوآوران انجاام
دهند .در ادامه اقای مهند

بهنام جو بیان داشتند که برای جبران عقب افتاادگی هاای گذشاته و رتایدن اتاتان باه جایگااه

شایسته خود در کشور باید به کار ها و فعالی .های رژوهشی شتا بیشتری داد ،که در این راتتا نخبگان متحول کنناده اصالی
جامعه در این زمینه هستند و افرود به همین عل .نظام تلطه گر و بدخواهان این مرز و بوم بارای ضاربه زدن باه ایاران بطاور
مرتب این افراد را در تیرر

اهداف نامیمون خود قرار می دهند .همچنین بیان داشتند که ترویج هرکه بیشتر فرهناگ بسایج

در حوزه رژوهش به رفع بسیاری از مشکالت جامعه در این مقطع بسیار حسا

بطور موثر کمک می کند .ایشاان در جریاان و

رایان نشس .به مبتکران و نخبکان و مستعدین اتتانی خاطرنشان کردند که دتتگاه های اجرایی اتتان تال

حاداکثری را در

ترع .بخشیدن به ریشبرد امور و جلوگیری از موازی کاری و اتالف زمان در اجرای رروژه های نخبگی علمی اتاتان را خواهناد
داش..
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نشست مخترعین ،مبتکرین و نخبگان علمی بسیج استان با نماینده مجلس شورای اسالمی

میهمانان ویژه:



آقای تید غنی نظری نماینده مجلس شورای اتالمی



آقای حسین شایقی رئیس بنیاد نخبگان اتتان



آقای جهانگیر امامی مسئول مجمع بسیج اتتان



 ،آقای فاضل احدی مسئول بسیج علمی رژوهشی و فناوری تپاه اتتان



آقای حبیب ابراهیم رور رئیس رارک علم و فناوری اتتان



آقای مهران اوکی اردبیلی رئیس جهاد دانشگاهی



لیال صفیاری رئیس مرکر رشد فناوری تالم.

به منظور رفع مشکالت و تنگناهای مسایر رشاد و ریشارف .نخبگاان و مساتعدان برتار اتاتانی و در راتاتای حمایا .و
انگیر بخشی به مستعدان برتر بویژه مستعدان و نخبگان علمی بسیج اتتان ،نشستی با حضاور جناا آقاای دکتار تاید
غنی نظری نماینده محترم مردم شهرتتان خلخال در مجلس شورای اتالمی و مدیران دتتگاه های اجرایای ،دانشاگاهی و
علمی اتتان بعنوان تسهیلگران مسیر رشد و ریشرف .و مبتکرین و نخبگان علمای برتار اتاتان باا رعایا .رروتکال هاای
بهداشتی در خانه نخبگان اردبیل برگرار گردید .در این نشس .که تعدادی از مخترعان و نوآوران برتر اتتان حضور داشتند
و به بیان مشکالت و محدودی .ها در مسیر تجاری تازی و ریشبرد هر که بهتر نوآوری و اختراع خود ررداختند و خواتتار
رفع آن ها از طرف مسئولین مربوطه شدند .که در ایان باین جناا آقاای نظاری قاول مسااعد دادناد کاه در ایان راتاتا
حمای .های معنوی و مادی الزم را از این نوآوران انجام دهند .در ادامه نیر هر یک از مسئولین حاضر در جلسه به گرارشای
از عملکرد ها ررداختند و در راتتای حل موانع و مشکالت ریش روی نخبگان و مخترعان باه گفتگاو ررداختناد همچناین
اقای دکتر نظری بیان داشتند که مجلس کنونی عالقه مند به مقوالت دانش بنیان و نخبگان اتا .و دتاتگاه هاای اجرایای
اتتان تال

حداکثری را در ترع .بخشیدن به ریشبرد امور و جلوگیری از موازی کاری و اتالف زمان در اجرای رروژه های

نخبگی علمی اتتان را خواهند داش..
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فصل9
بازدیدهای علمی،
تخصصی و فرهنگی
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بازدید از شرکت دانشبنیان صنعتی شیرهای صنعتی

در دنیای امروز ،رابطه ای مستقیم بین توتعه تکنولوژی و ریشرف .در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصاادی و تیاتای هار کشاور
برقرار ات ..به طوری که می توان گف .تکنولوژی عامل اتاتی برای ایجااد ثاروت ،داناایی و تواناایی کشاورها باوده و اباراری
قدرتمند در توتعه ملی به شمار می اید .تکنولوژی طبق تعریف اتکاپ ،کهار رکن اتاتای دارد  :انساان  ،ماشاین  ،تاازمان و
اطالعات که تعامل اینها با یکدیگر موجب رشد و توتعه اقتصادی می شوند .بنابراین ارتبا صنع .و دانشاگاه در هار کشاوری
می تواند تأثیری تعیین کننده در رشد اقتصادی آنجا داشته باشد .در همین راتتا به هم .بنیاد نخبگاان اتاتان اردبیال و باا
همکاری شرک .شهرک های صنعتی اردبیل در روز دوشنبه مورخ  ۳۳/۰۰/11بازدیدی از شرک .دانش بنیان صنعتی شیرهای
صنعتی با حضور مهند

بهراد مهدوی معاون صنایع کوکک شرک .شهرکهای صنعتی اردبیل باا مشاارک .حادود  ۰2نفار از

مستعدان و دانشجویان برتر اتتانی و کشوری صورت گرف ..شرک .شیرهای صنعتی اردبیل در تال ۰۹14باا هادف طراحای،
تولید و تامین انواع شیرآالت مورد نیاز صنایع نف ،.گاز و رتروشیمی در زمینی به وتع ۳2۱۱ .متر مرباع در منطقاه صانعتی
اردبیل بنا شد .این شرک .فعالی .خود را با تولید شیر توری آغاز نمود .در حال حاضر شرک .شیرهای صانعتی اردبیال باا دارا
بودن ررتنل متخصص و کارآمد و و با اتتفاده از آخرین فن آوری روز جهان و بهره گیری از ماشین آالت ریشرفته و همچنین
با همکاری کند شرک .بین المللی خارجی قادر به تولید و تامین انواع شیرهای صنعتی از جمله شیر توری ،شیر توزنی ،شایر
رروآنهای ،شیر کنترلی – شیر تر کاهی – شیر یک طرفه – شیر کشویی ،شیر توراری و شیر تماوری ات..
در این بازدید مهند

بهنود همراه با مستعدان به توضیح خطو تولید انواع شیرهای صنعتی ررداختند و به تواالت مستعدان

درباره نحوه تولید و تراشکاری های صورت گرفته و کاربرد آن ها راتخ دادند.
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بازدید از شرکت دانشبنیان صنعتی اشجع باتری
شرک .تولیدی بازرگانی اشجعی با بیش از  ۹۱تال فعالی .از ریش گامان صنع .بااتری ایاران اتا .کاه در زمیناه ی خریاد و
فرو

انواع باتری های داخلی و خارجی فعالی .می کند .این شرک .با داشتن  1مرکر فارو

در اتاتنن هاای اردبیال ،تهاران،

گیالن و  ۹۱نماینده ی رتمی با بیش از  2۱نفر کارمند ،از برر ترین عرضه کنندگان باتری در تطح کشور به شمار می آید .این
مجموعه تولیدی تنها مجموعه ای در کشور می باشد که از صفر تا  ۰۱۱درصد تولید و فرو
داده و با فعال تازی واحد  D&Rو اتتفاده از دانش فنی آلمان و ترکیه در تال

را به صورت عماده و خارد انجاام

ات .تاا بااتری صانعتی ،مخاابراتی و حتاای

خودروهای برقی را تولید و روانه بازار کرده و  ۹۱درصد از محصول خود را روانه بازارهای خاارجی کناد شارک .اشاجع بااتری
بیش از  ۰2درصد نیاز باتری کشور را تامین میکند.
در همین راتتا در روز یک شنبه مورخ  ۳۳/۰۰/11بازدیدی از شرک .اشجع باتری باا حضاور آقاای بهاراد مهادوی معااون
صنایع کوکک شرک .شهرکهای صنعتی اردبیل و با مشارک .حدود  ۰2نفر از مستعدان و دانشجویان برتر اتاتانی و کشاوری
صورت گرف ..در این بازدید مهند

جعفری با همراهی مستعدان به ارائه توضیحات مرحله به مرحله خط تولیاد ررداختناد و

فرایند تولید انواع باتری های ماشین های تبک و تنگین را نیر به صورت جداگانه شرح دادند .در این بازدید آقای مهدوی نیر
به توضیحاتی درباره ی حمای .شرک .شهرکهای صنعتی از دانشجویانی که رایان نامه شان مرتبط با صنع .باشد ررداختناد و
اشاره کردند که شرک .شهرکهای صنعتی عالوه بر همکاری با دانشجویان در زمینه ریشبرد رایاان ناماه ،تساهیالت ماالی نیار
برای این افراد در نظر گرفته ات ..در رایان نیر قرار شد لیس .مستعدان و دانشجویان اتتعداد درخشان که رایان نامه مرتبط با
صنع .دارند توتط کارشنا

بنیاد نخبگان جه .همکاری بهاین شرک .ارتال گردد.
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بازدید از شرکت دانشبنیان صنعتی شیمی پژوهان

شرک .دانش بنیان شیمی رژوهان عضو رارک علم و فناوری اردبیل  ،فعالی .خود را از تال  ۰۹1۱توتط بخش خصوصی  ،باا
هدف تولید جاذ های کربنی آغاز نمود و در تال  ۰۹12ررواناه بهاره بارداری را بابا .تولیاد کاربن اکتیاو و گرافیا .ورایاه
کاتالیس .اخذ نمود  .این شرک .جه .رفع نیاز کشور اقدام به تولید انواع کاربن فعاال در صانایع مختلاف و حساا

نماودو

همچنین تولید آلومینا اکتیو بصورت رایلوت را نیر شروع نموده ات. .ضمن داشتن تال هاا تجرباه و تایم متخصاص و داناش
بومی  ،با تاخ .گریدهای مختلف کربن اکتیو و کاتالیس .و طراحی و تاخ .خط تولید توانسته اتا .تاا محصاوالت کاامال”
جدیدی را برای اولین بار در ایران تولید نماید و باعث رونق تولید در کشور عریرماان گاردد .محصاوالت تولیادی ایان شارک.
عبارتند از :کربن اکتیو گرانول ،کندل کربنی-قطعاات گرافیتای و راشاینگ ریناگ ،کلسیناتایون و اکتیواتایون آنتراتای .و
کاتالیس .و رایه کاتالیس .آلومینا گاما
دتتاوردهای این شرک :.تولید زغال حرارتی از خاک اره با ظرفی .حرارتی  kcal/kg7600بدون افرودنی و کسب با خاکساتر
 %2و بدون مواد فرّار و بو -تولید عصاره ی کو برای اولین بار در ایران که جانشین برخی از هورمون های گیاهی ات -.تولید
ترکه ی کو برای اولین بار در ایران که به عنوان کود قابل جذ از طریق بر

و تاقه گیاهان مورد اتتفاده قرار می گیرد-

تولید قطران کو
در همین راتتا بنیاد نخبگان اتتان با همکاری و هماهنگی شرک .شهرکهای صنعتی در روز ته شنبه بیس .و هشاتم بهمان
ماه ،به منظور آشنایی مستعدان برتر با فضای کار صنعتی و مهارت عملی بازدیدی از این شرک .دانش بنیان ترتیب داد .در این
بازدید که با مشارک ۰2 .نفر از مستعدان و دانشجویان اتتعداد درخشان صورت گرف .آقای مهند

نصرتی به توضیح درباره

ی قسم .های مختلف خط تولید زغال اکتیو ررداختند .در این بازدید دانشجویان ضمن صحب .با مدیران شارک ،.دربااره ی
نحوه فرو  ،نحوه تهیه مواد اولیه  ،بازاریابی و  ...آشنا شدند.

57

گزارش عملکــرد
بنیـاد نخبــگان استـان اردبیل

بازدید از شرکت دانشبنیان قطعه سازان آرتا آذر ایرانیان

مهمترین هدف بنیاد نخبگان بکارگیری نخبگان و اتتعدادهای برتر کشور در ارائه راه حل به معضالت ملی ،منطقه ای و اتتانی
می باشد .در این خصوص انجام بازدیدها و آشنایی مستعدین با رتانسیل ها ،مشکالت و معضاالت صانعتی ،شاهری ،فرهنگای و
اجتماعی نقش کشم گیری را ایفا میکند.
در همین راتتا به هم .بنیاد نخبگان اتتان در روز یک شنبه مورخ  ۳۳/۰۰/۱2بازدیدی از شارک .قطعاه تاازان آرتاا آذر
ایرانیان با حضور دکتر بابک رردل رئیس مرکر رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد و باا مشاارک .حادود  ۰2نفار از مساتعدان و
دانشجویان طرح شهید احمدی روشن و کارشنا

بنیاد نخبگان صورت گرف ..دکتر رردل با بیان اینکاه شارک .داناش بنیاان

قطعه تازان آرتا آذر ایرانیان مستقر در مرکر رشد دانشگاه آزاد اتالمی اردبیل با تکیه به جوانان عالوه بر تولیاد اناواع دتاتگاه
های تنگین با تناژ باال قادر به باال بردن راندمان دتتگاه ها با ایجاد تغییرات در نحوه ی تاخ .این دتتگاه ها میباشد.
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بازدید از شرکت دانشبنیان کارآفرینان برق آریا راد

مهمترین هدف بنیاد نخبگان بکارگیری نخبگان و اتتعدادهای برتر کشور در ارائه راه حل به معضالت ملی ،منطقه ای و اتتانی
می باشد .در این خصوص انجام بازدیدها و آشنایی مستعدین با رتانسیل ها ،مشکالت و معضاالت صانعتی ،شاهری ،فرهنگای و
اجتماعی نقش کشم گیری را ایفا میکند.
در همین راتتا در روز یک شنبه مورخ  ۳۳/۰۰/۱2بازدیدی از شرک .کارآفرینان برق آریا راد با حضاور دکتار باباک راردل
رئیس مرکر رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد ،دکتر بهمن طاهری مدیر عامل شرک .آریا راد و باا مشاارک .حادود  ۰2نفار از
مستعدان و دانشجویان برتر اتتانی و کشوری صورت گرف ..شرک .کارآفرینان برق آریا راد برای اولین باار در ایاران تیساتم
هشدار رارگی و خوردگی دندانه های تسمه تایم با قطع اتتارت خودرو ثب .اختراع و وارد بازار خودروتازی کشاور کردناد .در
ابتدای برنامه بازدید ،دکتر رردل به بیان نکاتی کند از شرک .های مستقر در این واحد فناوری و نحاوه اتاتارت و راهنماایی و
خدماتی که این مرکر می تواند ارائه دهند ررداخ ..تپس دکتر طاهری با اشاره به این که شرک .آریاراد برای اولین بار در ایران
و جهان موفق به طراحی و تاخ .این تیستم جه .جلوگیری از ورود خسارات شدید به موتور در حاین راارگی تسامه تاابم
شدند به توضیح درباره ی نحوه تاخ .و کگونگی کارکرد این تیستم در داخل خودرو ررداختند .
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بازدید از شرکت دانشبنیان صنعتی امین گستر راسا مهر

مهمترین هدف بنیاد نخبگان بکارگیری نخبگان و اتتعدادهای برتر کشور در ارائه راه حل به معضالت ملی ،منطقه ای و اتتانی
می باشد .در این خصوص انجام بازدیدها و آشنایی مستعدین با رتانسیل ها ،مشکالت و معضاالت صانعتی ،شاهری ،فرهنگای و
اجتماعی نقش کشم گیری را ایفا میکند.
در همین راتتا در روز یک شنبه مورخ  ۳۳/۰۰/۱2بازدیدی از شرک .امین گستر راتامهر راد با حضاور دکتار باباک راردل
رئیس مرکر رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد و با مشارک .حدود  ۰2نفر از مساتعدان و دانشاجویان برتار اتاتانی و کشاوری
صورت گرف ..شرک .امین گستر راتا مهر مستقر در مرکر رشد دانشگاه آزاد اتالمی اردبیل با هدف دتاتیابی باه خودکفاایی
فنی و مهندتی ،ایجاد وانتقال تکنولوژی از طریق ارائه و انجام عملیات طراحای و مهندتای در تاال  ۰۹۳2تاتایس گردیاده
ات ..دکتر رردل با بیان اینکه اتتان اردبیل دارای  2۹شرک .دانش بنیان ات .شرک .امن گساتر راتاا مهار جارء  ۹شارک.
دانش بنیان تولیدی صنعتی اتتان نیر میباشد که این شرک .با تکیه بر اتتعداد دانشجویان و جوانان بومی ته محصول الماپ،
ال ای دی و رروژکتور را تولید میکند.
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بازدید از شرکت دانشبنیان صنایع رنگی غذایی درخشان

مهمترین هدف بنیاد نخبگان بکارگیری نخبگان و اتتعدادهای برتر کشور در ارائه راه حل به معضالت ملی ،منطقه ای و اتتانی
می باشد .در این خصوص انجام بازدیدها و آشنایی مستعدین با رتانسیل ها ،مشکالت و معضاالت صانعتی ،شاهری ،فرهنگای و
اجتماعی نقش کشم گیری را ایفا میکند.
در همین راتتا در روز یک شنبه مورخ  ۳۳/۰۰/۱2بازدیدی از شرک .صنایع رنگی غذایی درخشاان باا حضاور دکتار باباک
رردل رئیس مرکر رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد ،دکتر خدادادی مقدم مدیر شرک .و با مشارک .حدود  ۰2نفر از مستعدان
و دانشجویان برتر اتتانی و کشوری صورت گرف ..در ایران تاالنه حدود 1۱۱تن رنگ غذا مصرف می شود و از این مقدار حدود
 ۹2۱تن به صورت رتمی وارد کشور و کمتر از  ۰۱۱تن در داخل تولید می شود .از ترنوش .حدود  12۱تن رنگ مصارفی در
کشور و اینکه از که مبادی وارد کشور می شوند اطالعی در دت .نیس ..بیش از  ۳۱درصد ایان میاران رناگ کاه تااالنه در
کشور مصرف می شود رنگ شیمیایی ات .و رنگ های طبیعهی تنها توتط برخی شرک .هاا و اکثارا در مقاادیر انادک ماورد
اتتفاده قرار میگیرند.
در این بازدید آقای دکتر خدادای مقدم ابتدا با بیان اینکه در حال حاضر شرک .ته رنگ زرد قرمر و تبر را تولید میکناد باه
بیان مرایا و معایب هر کدام از رنگ های طبیعی اشاره کردند و تپس به مشکالت و خطراتی که مصرف رناگ هاای شایمیایی
برای انسان ایجاد می کند ررداختند .همچنین دکتر خدادادی مقدم ترکیبات اتتفاده شده برای تولید رنگ های طبیعی و نحوه
کارکرد دتتگاه های شرک .جه .عصاره گیری از مواد برای تولید رنگ را توضیح دادند.
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بازدید از شرکت دانشبنیان گیاهان دارویی اندیشه سالمت سبالن

مهمترین هدف بنیاد نخبگان بکارگیری نخبگان و اتتعدادهای برتر کشور در ارائه راه حل به معضالت ملی ،منطقه ای و اتتانی
می باشد .در این خصوص انجام بازدیدها و آشنایی مستعدین با رتانسیل ها ،مشکالت و معضاالت صانعتی ،شاهری ،فرهنگای و
اجتماعی نقش کشم گیری را ایفا میکند.
در همین راتتا در روز یک شنبه مورخ  ۳۳/۰۰/۱2بازدیدی از شرک .دانش بنیان گیاهان دارویی اندیشه تالم .تابالن باا
حضور دکتر بابک رردل رئیس مرکر رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد ،آقای آراتتگی مسئول شرک .و با مشاارک .حادود ۰2
نفر از مستعدان و دانشجویان برتر اتتانی و کشوری صورت گرف ..شرک .اندیشه تالم .تبالن باا نشاان تجااری رروهیال از
تال ۰۹۳۰فعالی .خودر را در اتتان اردبیل آغاز کرده ات ..ررتنل این شرک .متشکل از مهندتان و محققان فعال در زمینه
گیاهان دارویی ،متخصصان طب تنتی ،داروتازی و ررشک عمومی ات ..محصوالت تولیدی رروهیال کاامال ارگانیاک باوده و
بدون اتتفاده از مواد نگهدارنده تولید و عرضه می شود .شرک .گیاهان دارویی اندیشه تالم .تبالن ،با تحقیاق و مطالعاه بار
روی خواص دارویی گیاهان ،موفق به فرموله کردن داروهای نوترکیب و کندگیاهی شده ات ..ایان ترکیباات باا ذاعقاه اکثارر
افراد تازگار بوده و اختالل گوارشی ایجاد نمی کنند .این شرک .ابتدا تحقیقات خود را بر روی فرموله نمودن داروهاای گیااهی
شروع کرده و بعد از کندین ماه رژوهش موفق به تاخ .و تولید ترکیبات جدید داروهای گیاهی شده ات ..در این بازدید ابتدا
دکتر رردل درباره ی اهمی .شرک .های دانش بنیان و نحوه ارائه خدمات و رشتیبانی دانشگاه آزاد از این شرک .ها ررداخا .و
تپس آقای آراتتگی به ارائه نکاتی کند درباره شرک .و کارهای صورت گرفتاه در شارک .حاضار ررداختناد و اشااره کردناد
که این شرک .باالی  2۱نوع داروی گیاهی تولید می کنند و به صورت مستقیم  ۰2نفرد در اتتان اردبیل و حادود  ۳۱نفار در
تایر اتتان های کشور شغل ایجاد کرده اند.
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بازدید از موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی

موزه علمی نشان دهنده هویا .دار باودن ،ریشاهدار باودن علام و تفکار علمای ،افتخاار نسال جدیاد باه داشاتههاای قبلای و
مشارک .دادن آنان در افتخارات ات ..دانشگاه محقق اردبیلی با تأتیس موزه تاریخ علوم اردبیل در تال  ۰۹۳۹قادم در مسایر
توتعه علمی و فرهنگی منطقه برداشته ات ..این موزه تاکنون در مسیر تجهیر و راه اندازی با تعریف فعالی .های مختلف نظیار
نمایشگاههای متعدد ،جمعآوری اطالعات و اتناد و تصاویر از تاریخ آموز
تاریخ شفاهی علم و آموز

در منطقه ،جمع آوری تجهیرات علمی و فنای از درون دانشاگاه و تاایر ادارات و حتای شاهروندان

فرهیخته و عالقه مند ،نمونهای از مشارک .و نماد ملی در مقیا
جدید به همراه آموز

عالی اتتان و دانشگاه محقاق اردبیلای ،جماعآوری

محلی و نقشآفرینی در تیر تحول علوم و ایجاد یاک وجهاه

را در اتتان اردبیل به نمایش گذاشته ات..

در همین راتتا در روز دوشنبه مورخ  ۰۹بهمن ماه  ۰۹۳۳بنیاد نخبگان اتتان اردبیل بازدیدی از ماوزه تااریخ علاوم دانشاگاه
محقق اردبیلی برگرار کرد .در این بازدید که با حضور دکتر شایقی رئیس بنیاد نخبگان  ،مستعدان و دانشجویان طرح احمادی
روشن برگرار شد مهند

انواری رئیس موزه تاریخ علوم به ارائه توضیحات درباره موزه ررداختند.
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بازدید از مراکز تاریخی ،فرهنگی ،تفریحی و زیارتی مشگین شهر

در راتتای برگراری بازدیدهای درون اتتانی برای آشنایی بیشتر مستعدان با رتانسیل های تاریخی و تفریحی شهرتاتان هاای
اتتان و همچنین افرایش ارتبا جمعی و فردی نخبگان و اتتعدادهای برتر با یکدیگر ،بنیاد نخبگان اتتان اردبیل بازدید یاک
روزه ای را در تاریخ  ۰۹۳۳/۰۰/1۱با حضور  ۰2تن از اتتعدادهای برتر و اتتعدادهای درخشان ایان اتاتان از مراکار تااریخی،
تفریحی و زیارتی شهرتتان مشگین شهر به عمل آورد .در این بازدید از کهار مکان به ترتیب :منظقه باتتانی شهریئری ،مقبره
تاریخی شیخ حیدر ،رل معلق مشگین شهر و آتتان مقد

امامراده تید تلیمان(ع).

الف) معرفی منطقه باستانی شهریئری
منطقه باتتانی معروف به شهریئری ،در  2۱کیلومتری غر اردبیل 1 ،کیلومتری شمال شرقی الهرود ،یک کیلاومتری شامال
روتتای ریرازمیان ،و از توابع روتتای ارجق و در کنار رودخانه قره تو واقع شده ات ..وتع .این منطقاه تااریخی  4۱۱هکتاار
ات .و از ته قسم .دژ نظامی ،معبد و قوشا تپه تشکیل می شود .قدم .قلعه و معبد به ۰42۱تال ریش از میالد و قوشاا تپاه
به  1هرار تال ریش از میالد می رتد .این محوطه شامل  11۱تنگ افراش .باتتانی ات .که دیرینگی آن هاا بایش از  1هارار
تال ریش میالد برآورد می شود و قدم .این مناطق به دوران اواخر مفرغ و دوره نوتنگی و مس تنگی و نیر اوایل آهن مربو
ات ..این تنگ افراش .ها با ارتفاع متفاوت 1۱تا ۹2۱تانتی متری که اکثراً منقو

به اشکال انسان هستند .طارح انسانن هاای

حک شده بر روی تنگ ها به شکل افرادی دت .به تینه و معموالً بدون دهان ات .و تنها یک مجسمه حکاکی شده زن یاف.
شده که دارای دهان می باشد .محوطه باتتانی «شهریئری» در تال  ۰۹1۰از توی میراث فرهنگی اتتان در فهرت .آثار ملی
کشور به ثب .رتید.
مستعدان اتتان به همراه کند تن از دانشجویان اتتعداد درخشان از بخش های مختلف این محوطه باتاتانی دیادن کردناد و
یکی از کارکنان این مجموعه تاریخی به همراه مستعدان به ارائه توضیحات درباره آثار باتتانی موجود ررداختند.
ب) مقبره تاریخی شیخ حیدر
مقبره شیخ حیدر بنایی ات .برج مانند که در مجموعه شیخ حیدر و در مرکر شهر واقع شده ات ..ابن مجموعه زمانی قبرتتان
قدیمی مشگین شهر بوده ات ..این بنا منسو به شیخ حیدر ردر شاه اتماعیل اول ات ..مقبره شایخ حیادر کاه زماانی باین
بومیان محلیاین دیار به امامراده معروف بود ،از بیرون به شکل برج مدور دیده میشود .بلنادیایان بناا  ۰1،2و قطار آن ۰۱،2
متربوده ات .که دو طبقه زیرین آن را به صورت برج اتتوآن های تاخته اناد .دورتاا دور مقباره کاشای هاای فیاروزه ای رنگای
هستند به ایات قرآنی با خطو کوفی مرین شده ات ..داخل مقبره از دو طبقاه تحتاانی و فوقاانی تشاکیل شاده اتا .و در
ورودی تردابه در شمال برج قرار دارد که به وتیله یک راه رله بلند به راه باریک منتهی به تاردابه راه یافتاهاتا ..طااق ایان
قسم .بر روی تتون آجری در وتط و دیوارهای جانبی قرار دارد .مدفن شیخ حیدردر منتهی الیه تردابه قرار گرفته ات .رالن
داخل برج یا اتاق فوقانی به شکل  ۰1ضلعی منظمی ات .که هر ضلع آن  1٫1ات .و به عل .احاداث شایارهای تراتاری در
تطح داخلی برج بنا بلندتر تاخته شده ات .و ارتفاع بیشتری دارد .در داخل تردابه آرامگاه شیخ حیدر  1قبر وجود دارد که 2
قبر در وتط گنبد و یکی از قبرها به صورت جدا از هم در انتهای تردابه قرار گرفته ات..
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در این بازدید آقای راتبانی کارشنا

میراث فرهنگی شهرتاتان مشاگین شاهر در بخاش هاای مختلاف هماراه مساتعدان و

دانشجویان اتتعداد درخشان به ارائه توضیحات درباره تاریخچه و قبرهای موجود مقبره ررداختند و همچناین ریراماون مقباره
شامل بخش هایی مانند موزه ،نمایشگاه صنایع دتتی و نمایشگاه کتا می شود که مستعدان از این نمایشگاه هم دیادن کردناد
و همچنین در آخر نیر آقای راتبانی به تشریح موارد و تواالت مطرح شده ررداختند.
ج) پل معلق مشگین شهر
رل معلق مشگین شهر ،نخستین رل معلق ایران ات .که در اتتان اردبیل و شهرتتان مشگین شهر واقع شده اتا ..ایان رال
روی رودخانه خیاوکایی و رارک جنگلی مشگین شهر قرار دارد .طول این رل  ۹22متر اتا .و باه عناوان طاوالنی تارین رال
خاورمیانه از آن یاد می شود.عرض این رل  1متر و ارتفاع آن  1۱متر ات ..رل معلق مشگین شهر ،گذرگاهی ترشار از هیجاان
ات .که عبور از آن تبدیل به فرامو

نشدنی ترین خاطره شما خواهد شد .عبور از رل مشگین شهر نه فقاط باه دلیال ارتفااع

آن ،بلکه به دلیل آ و هوای بی نظیر و طبیع .رویایی مشگین شهر ات .که تبدیل به یکی از رار بازدیاد تارین جاذباه هاای
گردشگری اتتان اردبیل شده ات ..از روی رل ،کشم اندازی بی نظیر از طبیع .رارک جنگلی مشگین شهر به عالوه رودخاناه
خیاوکایی دیده می شود که زیبایی ا

به شدت مجذو کننده ات ..این رل توتط مهندتاان و کارشاناتاان ایرانای تااخته

شده ات..
مستعدان اتتان از بخش های مختلف رل که شامل دو قسم .می شود بازدید کردند و همچنین به منظور ایجاد هیجان و شاور
و شوق در بین مستعدان توالهای کهار گرینه ای با موضوع تاریخچاه و صانایع دتاتی شهرتاتان مشاگین شاهر کاه توتاط
کارشنا

بنیاد نخبگان اتتان طرح شده بود بین مستعدان رخش شد و به ته نفر از مستعدان که نمره بیشتری کسب کردناد

جایره ای از طرف بنیاد اهدا شد .رس از بازدید رل ،مستعدان جه .صرف ناهاار در رتاتوران داخال شهرتاتان مشاگین شاهر
حضور یافتند.
د) آستان مقدس امامزاده سید سلیمان(ع)
امام زاده تید تلیمان (علیه السالم) نوزدهمین فرزند ذکور حضرت امام موتی کاظم (علیه السالم) ات .و با امام هشتم بارادر
و از امام زاده تید تلیمان (علیه السالم) نوزدهمین فرزند ذکور حضرت امام موتی کاظم (علیه السالم) ات .و با اماام هشاتم
برادر و از یک مادر متولد شده اند .این امام زاده در دهستان فخرآباد در بخش مشگین شرقی ،در  11کیلومتری شرق شهرتتان
مشگینشهر واقع شده ات..
مستعدان و دانشجویان اتتعداد درخشان با حضور در این امامراده ضمن زیارت و قرائا .فاتحاه ،نمااز ظهار و عصار را در ایان
امامراده اقامه کردند.
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بازدید از پل شیشهای هیـر

رل معلق هیر اولین رل تمام شیشه ای و قوتی شکل ایران ات .که در  11کیلومتری شهر اردبیل و در منطقاه ی دربناد شاهر
هیر قرار دارد .در روزهای گرم تال ،اتتان اردبیل با آ وهوای خنک و مطبوعی که دارد ،میربان گردشگران و مسافران زیاادی
ات ..این اتتان از جاهای طبیعی زیبا و منحصربه فرد و آثار تاریخی تماشایی متعددی برخوردار ات ..با این وجود این اتاتان
طی تال های اخیر با توجه به شرایط منطقهای و ک.های بلند و دره های زیبای ترتبر با ایجااد رال هاای معلاق باه جاذ
گردشگر بیشتری روی آورده ات ..یکی از رل های تماشایی اردبیل به نام رال معلاق هیار بازدیاد اتا .کاه اولاین رال تماام
شیشهای و قوتی شکل ایران ات..
بنیاد نخبگان اتتان اردبیل در ادامه بازدیدهای فرهنگی خود ،اتتعدادهای برتر اتتان را برای بازدید از این رال دعاوت و طای
بازدید یک روزه آنان را با فرهنگ و رتوم این منطقه ،رتانسیل های ویژه گردشگری و همچنین کاتاتی هاای آن آشانا نماود.
بازدیدی بسیار هیجان انگیر که وقتی بر روی رل تمام شیشه ای آن قدم می زنی ،حس راه رفتن بر فراز آتمان به انسان دتا.
می دهد .ایستادن بر روی شیشه و لرز

همرمان رل معلق بسیار هیجان آفرین ات ..زیر رای .دره ای صخرهای ات .که نهری

ررآ و خروشان از ریچ و خم آن عبور میکند و منظره ا

بر عمق کشمان .منعکس مایشاود .در یاک تام ،.کشام اناداز

زیبای دره بند و کوه های باغرو را می بینی ،در طرف دیگر دش .وتیع اردبیل و گستره باغ های شهر هیر کشام ناواز اتا .و
قله همیشه برفی تبالن ،آن دوردت .ها خودنمایی می کند .منظره ای منحصربفرد با حس شور و هیجان را می توان بر فرار رل
معلق شیشهای هیر تجربه کرد.
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بازدید مجازی از صنایع خالق شرکت سبز کاشانه

خالقی .یکی از ارکان ریشرف .ات .و مادامی که این رکن در هر زمینه ای مدنظر قرار گیرد ،تبب رویایی آن خواهد بود .مقوله
صنع .نیر از این قاعده مستثنی نیس .و اصوالً صنع .فاقد خالقی .را نمی توان صنعتی رایدار دانس ..اکثر کشورهای دنیاا باا
توجه به ظرفی .های فرهنگی و تطح دانش خود ترفصل های ویژه ای را برای تحقق صنع .خالق در نظر گرفته اناد .در کشاور
ما نیر اگرکه ظرفی .های بسیار زیادی برای رشد صنایع خالق ایرانی وجود دارد ،اما تاکنون به ایان مهام ،آن کناان کاه بایاد و
شاید ،ررداخته نشده ات ..به اعتقاد صاحب نظران ،صنایع فرهنگی از بسیاری جنبه ها ،ناوک ریکاان رشاد و توتاعه در قارن
بیس .و یکم ات .و بر اتا

تخمین های جهانی صورت گرفته صنایع خالق کلید رشد اقتصاد دیجیتالی ات ..مفهوم اقتصااد

فرهنگی از جدیدترین مفاهیم در حوزه اقتصاد و فرهنگ به شمارمی رود و به این معنی ات .که کشورها می توانناد از طریاق
بکارگیری اتتعدادهای خالق ،میراث و داشته های فرهنگی خود ،رشد اقتصاد کشور را برانگیخته ،رشتیبانی و تقویا .نماوده و
در نهای .تبب رفاه و تعادت جامعه گردند.
بدین منظور و در راتتای تلسله برنامه های بازدید از شرکتهای فعال و موفق حوزه فنااوری هاای نارم ،بنیااد نخبگاان اتاتان
اردبیل در تاریخ  ۹اتفند  ۰۹۳۳بازدید مجازی از شرک .تبر کاشانه ،شرک .فعال در حوزه صنایع خاالق ترتیاب داد .در ایان
بازدید مجازی که با مشارک ۹1 .نفر از مستعدان و دانشجویان اتتعداد به صورت مجازی برگرار شاد .مهناد

مارادی مادیر

شرک .تبر کاشانه با ابراز اینکه با توتعه و ریشرف .دانش بشری ،مردم انتظار دارند تاا باا کمتارین صارف زماان و کمتارین
زحم .نیازهای اولیه خود را برطرف نمایند .شرک .تبر کاشانه مهتا مدرن دقیقا در این راتتا قدم برداشته و تعی در ارائاه
بهترین خدمات و با کیفی .حداکثر می باشد .برخالف تصور همگاان تافار
تفار

خادمات از طریاق شارک .خادماتی نساب .باه

از جاهای دیگر ،نه تنها گرانتر نیس .بلکه هرینه کمتری را نیر شامل می شود .از جمله مرایای قیمتی این شارک .مای

توان به عدم دریاف .هرینه ایا و ذها  ،حضور عمیرکار در منرل و وجود کدهای تخفیفی متعادد را برشامرد .ایان شارک.
ارلیکیشن و تایتی با عنوان (تبر کاشانه) طراحی نموده ات .که در آن مشتری میتواند با نصب ارلیکیشان ،کلیاه ی خادمات
مورد نیاز در منازل(از قبیل تعمیر و نگهداری تاتیسات برقی و مکانیکی ،تعمیرات لوازم خانگی ،فضای تابر ،نظافا .و  )......را
مشاهده نموده و به راحتی ثب .تفار

نماید.رس از ثب .تفار

از طریق ریامی که به ارراتور ارتال میگردد ،نیاروی فنای و

تخصصی مورد نیاز مشتری در کمترین زمان ممکن به محل اعرام شده و کلیه ی خدمات مورد نیاز مشتری را تامین مای کناد.
این شرک .بصورت مستقیم  ۹2نفر و به صورت غیر مستقیم  12نفر اشتغال زاییایجاد کرده ات..
در رایان این وبینار به  ۰2نفر از شرک.کنندگان یک جلد کتا با عنوان" فناوری نرم ،تحول جهانی فناوری" اهدا شد.
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برنامههای تربیتی و
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نشست هماندیشی مستعدان و دانشجویان با حجت االسالم دکتر عابدیان ،امام جمعه موقت اردبیل

بنیاد نخبگان اتتان اردبیل با مشارک .دانشگاه محقق اردبیلی ،مجمع نمایندگان طال و فضالی اتاتان اردبیال مقایم قام و
مرکر مدیری .حوزه اردبیل نشستی صمیمانه با حج .االتالم دکتر تید حسن عابدیان ،امام جمعه موق .اردبیال باه صاورت
وبینار در روز کهارشنبه ،مورخ  1۱اتفندماه برگرار کرد.
دکتر عابدیان ،دکتری فقه و مبانی حقوق اتالمی از واحد علوم و تحقیقات تهران -جانشاین مجتماع آماوز

عاالی فقاه قام

مربو به طال غیر ایرانی وابسته به جامعه المصطفی(ص) -رئیس هیئ .مدیره موتسه فرهنگی تبلیغی « کوثر نور» -رئایس
کمسیون حوزه دانشی فقه و اصول در طرح تحول آموزشی جامعه المصطفی(ص) -مدر
در حوزه های علمیه قم و مشهد مقد

حوزوی ،دانشاگاهی و خاارج از فقاه

و تردبیر و مدیر مسئول مجله « کوثر معارف» هستند .در ابتدای وبینار دکتر شاایقی،

رئیس بنیاد نخبگان اتتان اردبیل ضمن تقدیر و تشکر از دکتر عابدیان از حضور در این وبینار و قبول زحم ،.به ارائه رزومه ای
از ایشان ررداخته و تپس دکتر عابدیان به تخنرانی برای شرک .کنندگان در وبینار ررداختند که ککیده ای از تخنرانی ایشاان
به شرح زیر ات :.انسان باید در طول دوران حیات خود زحم .و تال

کند تا به بلندی ها و آرزوهاایی کاه ماد نظار خاویش

ات .برتد و هرکس از باال رفتن از کوه بترتد محکوم به زندگی در دره ها ات ..انسان باید مسیر حرکا .زنادگی خاود را باه
درتتی انتخا و تشخیص دهد تا به هدف برتد کون با اشتباه از مسیر به هدف نخواهد رتید و تارمایه و زنادگی خاود را از
دت .خواهد داد .در ادامه تخنان به رابطه بین عبودی .و معرف .اشاره داشتند که ارتبا بین این دو را رابطه طرفینی عنوان
کردند یعنی عبودی .معرف .می آوررد و معرف .با خود عبودی .را می آورد و همچنین هدف از خلقا .انساان را معرفا .باه
خداوند متعال دانستند .و نگاه کردن فرزند به ردر و مادر ،نگاه به امام عادل ،نگاه باه عاالم ،نگااه باه بارادر را مصاداق هاایی از
عبادت دانستند .ایشان همچنین به طریقه خداشناتی و کگونگی ری بردن به وجود خداوناد ررداختاه و خداوناد موجاودات را
آفریده تا خود را به ما نشان داده و معرف .ما افرایش یابد .و در این رابطه به بی .زیر اشاره کردند:
رنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوت .آن آشکار صنع .رنهانم آرزوت.
خداوند از شدت ظهور مخفی ات .و اگر انسان در طول حیات توانس .خدا را ببیناد و خداشانا

و خاداگرا باشاد در نتیجاه

خداشناتی عبودی .داشته باشد ،انسان خوشبخ ،.تعادتمند و عاقب .به خیر می شود .عبادت و عبودی .در دین مبین اتالم
در تراتر حیات ما جاری ات .و در تک تک افعال ما عبادت می تواند راه ریدا کند.
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کارگاه انس با قرآن و معارف آن

انس و ارتبا با کتا الهی ،از جهات مختلفی قابل توجه ات .و بُعد معرفتی قرآن ،از مهم ترین این جهات محسو می شود.
از آنجا که قرآن کریم کالم خدا و ریام آتمانی ات .و تخن رروردگار و تجلی کمال مطلق محسو می شاود ،دارای گیرایای و
جذابی .ویژه ای ات .و تشنگان حقیق .میتوانند از آن کالم که همچون آ زاللی اتا .تایرا شاوند .آیاات الهای دریچاه
ارتبا با عالم ملکوت و نشان گویای خداوند ات .که از طریق وحی در اختیار انسان قرار گرفته ات ..همان گونه که در روایات
آمده ،خالق هستی به واتطه قرآن با بندگانش تخن می گوید و رمر و راز خلق .را از این راه می آموزد.کسی که به خادا ایماان
دارد و عاشق بندگی و وصال اوت .مشتاق شنیدن کالم معشوق ات .از تخن گفتن با معبود خویش لذت می برد ،باا اناس و
ارتبا با قرآن ایدههای توحیدی را از این کالم اخذ میکند و با معارف الهی آشنا میشود.
از این رو یکی از رتال .های اصلی بنیاد ملی نخبگان در کنار تمامی حمای .هاای علمای و داناش افرایای و ریشابرد رتاال.
ریشرف .و رشد علمی مستعدان برتر رشد فرهنگی و تقوی .بنیننهای دینی و مذهبیاین عریران در تایهی فضیل.های دیان
مبین اتالم ات ..در این راتتا بنیااد نخبگاان اتاتان اردبیال ،در جها .تقویا .و ترهیاب فرهنگای و ماذهبی مساتعدان و
دانشااجویان برتاار کشااور و کنفاارانس آموزشاای و معرفتاای را تحاا .عنااوان «انااس بااا قااران و معااارف آن» توتااط حجاا.
االتالموالمسلمین جنا اقای احمد شجاعی از اعضای هیئا .علمای گاروه معاارف اتاالمی دانشاگاه محقاق اردبیلای در روز
یکشنبه مورخه  1۹/۱۳/۳۳برگرار کرد.
در این کارگاه آموزشی مجازی که با شرک .حدود تی و یک نفر از مستعدان و دانشجویان برتر برگرار گردید ،باه بررتای و
تفصیل و تشریح فرهنگ قرآنی و انس و ارتبا با کتا الهی تدبر درآیات الهی و نیر تفسیر آیاتی از قران ررداختاه شاد و در
رایان نیر به بررتی و تشریح موارد و تواالت مطرح شده از توی مستعدین و مخاطبان شرک .کننده در وبینار و نیار مساائل
مطروحه در حول موضوع مورد بحث ررداخته شد.
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کارگاه اندیشههای سیاسی از دیدگاه اسالم

توجه به ته بخش اصولی تعالی اتالم  :ایدئولوژی ،شریع .و اخالق ،خود مبین رابطه عمیق ،اصولی و جدایی نارذیر میاان
دین وتیات .ات .و با توجه به محتوا و مسائل ماهوی دین و تیات ،.جایی برای تردیاد بااقی نمای ماناد کاه در اتاالم
رابطه دین و تیات .یک رابطه منطقی و ماهوی ات .و این دو ،الزم و ملروم یکدیگرند و جدایی نارذیر ،و به عبارت دیگار
این رابطه به عنوان یک اصل و یک مبنای کلی و زیربنایی در تفکر اتالمی غیر قابل انکار میباشد.
در همین راتتا در روز ته شنبه مورخ  ۳۳/۰1/۰1کارگاه" اندیشه های تیاتی از دیدگاه اتالم" به صورت وبیناار توتاط
جنا آقای دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی و با مشارک .بیس .و رنج
نفر از مستعدان و دانشجویان برتر اتتانی و کشوری برگرار گردید .در این وبینار دکتر ابراهیمی ابتدا تاک باه تاک کلماات
اندیشه ،تیات .و دین اتالم را باز کرده و درباره هرکدام توضیحاتی را ارائه دادند و همچنین ایشاان تیاتا .را از جها.
حائر اهمی .بودن یکی از صفات ائمه اطهار دانستند .ایشان همچنین توضیحاتی را درباره حق و باطل ارائه ادادند و باه ایان
اشاره کردند که در رس هر خیان .یا رارتی بازی یک حق کشی وجود دارد و خداوند حاق را خواهاد تاتاند .در اداماه نیار
دکتر ابراهیمی به بیان جمالتی از ائمه اطهار در مورد امنی ،.عدال .و حکوم .تالم ررداختند.
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بیانیه گام دوم انقالب؛ جوانان و نخبگان

رهبر انقال اتالمی  14بهمن تال  ۰۹۳1به مناتب .کهلمین تالروز ریروزی انقال اتاالمی و ورود جمهاوری اتاالمی باه
فصل جدیدی از زندگی ،در بیانیه ای راهبردی به تبیین ویژگی های مسیر رر افتخار ریموده شده در کهل تال گذشته و برکات
انقال اتالمی در رتاندن ایران به جایگاه شایسته مل .ررداختند و با تأکید بر امید واقع بینانه به اینده و نقش بی بدیل جواناان
در برداشتن گام برر

دوم به تم .آرمنن ها ،خطا به جوانان و آینده تازان ایران مقتدر ،الراماات ایان جهااد بارر

را در 1

ترفصل اتاتی بیان کردند .کلیدواژه اصلی بیانیه حضرت آی .اهلل خامنه ای که گام دوم انقال اتالمی رس از رایاان  4۱تاال
ابتدایی را تبیین می کند" ،جوانان" بودند .در همین راتتا در روز رنجشنبه مورخ  ۳۳/۰۰/1۹کارگاه" بیانیاه گاام دوم انقاال
جوانان و نخبگان" به صورت وبینار توتط جنا آقای دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس دانشکده ادبیات و علاوم انساانی دانشاگاه
محقق اردبیلی و با مشارک .بیس .و رنج نفر از مستعدان و دانشجویان برتر اتتانی و کشاوری برگارار گردیاد .در ایان وبیناار
دکتر ابراهیمی ضمن تبریک دهه مبارکه فجر ،به بیانات مقام معظم رهبری در مورد گاام دوم انقاال اتاالمی اشااره کارده و
تپس به تفضیل به بیانات رهبر انقال در بیانیه گام دوم انقال در مورد جوانان ررداختند .ایشان ضمن اشاره به اینکه جواناان
محور بیانیه گام دوم انقال هستند خاطر نشان کردند که یکی از محورهای بیانیه گام دوم نگااه باه ظرفیا .هاای داخلای باه
خصوص جوانان نیر محسو می شود رس می توان دریاف .که نگاه ویژه این بیانیه باه دو رتانسایل باالقوه ایاران اتاالمی یعنای
نیروی جوانی و داشته ها و ظرفی .های ایران غنی از ثروت ات .در نتیجه باور به اینکاه ماا مای تاوانیم هماانطور کاه در انارژی
هسته ای و توان موشکی به دنیا ثاب .کرده ایم ،یک بخش اتاتی بیانیه ات ..در ادامه ایشان با اشاره به تاخنی از مقاام معظام
رهبری در مورد جوانان که می فرمایند " دنیا به جوان ایرانی و رایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی ،در بسیاری از عرصه ها با کشم
تکریم و احترام می نگرد .قدر خود را بدانید و با قوّت خداداد ،به توی اینده خیر بردارید و حماته بیافرینید" افرودند که اماروزه
انقال اتالمی در قالب یک هم .واال به دت .جوانان می تواند رشد و بالندگی داشته یابد .اشاره کرد.
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مسابقه بیانیه گام دوم انقالب
در راتتای توجه و آگاهی مستعدان و دانشجویان از ویژگی های مسیر رر افتخار ریموده شده در کهال تاال گذشاته و برکاات
انقال اتالمی در رتاندن ایران به جایگاه شایسته خود و مطالعه بیانات مقام معظم رهبری ،باه هما .بنیااد نخبگاان اتاتان
اردبیل مسابقه ای تح .عنوان بیانیه گام دوم انقال در مورخ  1۹بهمن رس از رایان وبینار بیانیاه گاام دوم انقاال

جواناان و

نخبگان ،برگرار شد .جه .برگراریاین مسابقه اقداماتی صورات گرف .که به ترتیب در زیر آورده شده ات:.
-۰

طراحی روتتر

-1

اطالع رتانی مسابقه در تای .بنیاد و فضای مجازی

-۹

در اختیار گذاشتن فایل بیانات مقام معظم رهبری در اختیار دانشجویان
بنیاد نخبگان

-4

طراحی تواالت مسابقه توتط کارشنا

-2

انتقال تواالت مسابقه به تای .فرمالو جه .دتترتی و راتخ دهی آتان به تواالت،

لینک مسابقهhttps://formaloo.com/Boniad-SoalatGamDovomEngelab :
-2

برگراری مسابقه به مدت  1۱دقیقه بالفاصله بعد از وبینار بیانیه گام دوم انقال

رس از رایان مسابقه ،از بین  11نفر شرک .کننده به ته نفر از آنان که باالترین نمره را کسب کردند با دعوت باه محال بنیااد
نخبگان اتتان اردبیل ،رعای .کامل رروتکل های بهداشتی هدایایی از طرف بنیاد نخبگان اتتان اهدا شد .اتاامی نفارات برتار
در زیر آورده شده ات .همچنین تواالت مطرح شده به ریوت .در ادامه آورده شده ات..
-۰

آقای رضا هاشمی

-1

خانم صغری باقررور

-۹

خانم رقیه اصغرزاده
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همایش نقش مهندسان عمران در اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقالب

میهمانان ویژه:



دکتر حسین شایقی رئیس بنیاد نخبگان اردبیل



دکتر اتحاق رتولی رئیس دانشگاه آزاد اتالمی اردبیل



دکتر یوتف تاجد عضو هیئ .علمی دانشگاه آزاد اردبیل

به مناتب .روز مهند  ،همایش نقش مهندتان عمران در اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقال با حضاور رئایس دانشاگاه
آزاد اتالمی اتتان ،رییس بنیاد ملی نخبگان اتتان و جمعی از اتاتید ،اعضاای هیاات علمای و دانشاجویان در دانشاگاه آزاد
اتالمی واحد اردبیل برگرار شد .در این همایش که به مناتب .روز مهند

و به هم .انجمن علمی عمران و همکااری بسایج

دانشجویی این دانشگاه برگرار شد ،ابتدا دکتر رتولی به ارائه تخنرانی ررداختند :مسئله امروز در دانشگاه آزاد اتاالمی اردبیال
تبدیل نوآوری به عادت در زندگی دانشجویان ات ..دانشگاه در زمینه توتعه کسب و کارهای وابسته به دانش و نوآوری نقش رر
رنگی دارد ،امروزه صنایع متکی به دانشگاه در اکثر کشورهای ریشرفته گستر

یافته ات ..هدف گذاری ما برای مهرماه تاال

 ۰4۱۱این ات .که  ٪1۱از اعضای هیئ .علمی و  ٪2از دانشجویان دانشگاه را وارد حوزه فناوری ها و نوآوری های دانش بنیاان
کنیم .اقداماتی در این زمینه در مرکر رشد و رارک علم و فاوری دانشگاه آزاد صورت گرفته ات .که البته باا توجاه باه انگیاره
باالی دانشجویان جوان در انجمن علمی مهندتی عمران ،انتظار اقدامات بیشتر در راتاتای تحقاق اقتصااد مقااومتی و تحقاق
اهداف بیانیه گام دوم انقال را داریم .دکتر رتولی همچنین به جایگاه ویژه اخالق و تربی .در اقتصاد مقااومتی اشااره کارد و
گف :.موتور حرک .و انگیره الزم برای توتعه اقتصادی ،اخالق و تربی .ات .که از جانب دین در انساان باروز ریادا مای کناد.
خوشبختانه در ایران اتالمی آموزه های مذهب شیعهاین توان و انگیره الزم را برای جهش تولید و تحقاق اقتصااد مقااومتی در
جوانان دانشجوی ما ایجاد میکند.
در ادامه دکتر شایقی رئیس بنیاد نخبگان اتتان هف .مورد از ترفصل های بیانیه گام دوم از جمله :علم و رژوهش ،معنویا .و
اخالق ،اقتصاد ،عدال .و مبارزه با فساد ،اتتقالل و آزادی ،عرت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشامن و تابک زنادگی را
توضیح دادند و در زمینه تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقال گفتند :نقش علم و فنااوری در توتاعه اقتصاادی کشاور اهمیا.
بسیار باالیی دارد و تاکید مقام معظم رهبری بر نقش علم و نوآوری در بیانیه گام دوم نشان دهنده اهمی .و جایگااه ویاژه ایان
موضوع ات ..ایشان همچنین خاطر نشان کردند توجه ویژه به ایجاد کسب و کار در زمینه های عمرانی می تواناد از برناماه هاای
انجمن علمی مهندتی عمران در دانشگاه باشد .شما وقتی موفق هستید که برای یک نفر دیگر نیر اشتغال زایی کنید.
وی با اشاره به تاخ .رل بعث اروند در عملیات والفجر 1گف :.نقش مهندتان عمران در توتعه کشور از همان تالهای جناگ
به کشم می اید .تاخ .رل اتتراتژیک بعث .در دوران دفاع مقد

با توجه به ریچیدگی های فنی و تختی هاای تااخ .رال

در آ خروشان رودخانه اروند نشان از هم .ویژه مهندتان عمران برای حل مشکالت و مسائل داخلی ات..
تخنران بعدی این همایش دکتر یوتف تاجد عضو هیئ .علمی رشته عمران واحد بود که باا اشااره باه بیاناات مقاام معظام
رهبری و نقش مهندتان و دانشجویان عمران گف :.توجه ویژه مقام معظم رهبری به اتاتفاده از تخصاص و تعهاد جواناان در
بیانیه گام دوم برای تحقق اقتصاد مقاومتی از ضروریات توجه بهاین امر ات ..دانشجویان مهندتی عمران عالوه بر فراگیری
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رایه درتی قوی و متخصص شدن باید توجه ویژه ای به اخالق مهندتی و تعهدشان نسب .باه اجارای راروژه هاای عمرانای در
کشور داشته باشند.
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فصل -0بخش سوم
کارگاههای مهارت آموزی و
دانش افزایی
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کارگاه مجازی " معرفی تسهیالت دانشجویی بنیاد ملی نخبگان"

رتسهیالت دانشجویی یکی از مهمترین تسهیالت بنیاد ملی نخبگان ات .که بر اتا

آیین نامه رشتیبانی از فعالی.های علمای

و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور همه تاله رس از اعالم فراخوان ،ثب .نام متقاضیان و بررتی ررونده متقاضایان از
طریق تامانه تینا به این دانشجویان مستعد در راتتای حمای ،.و هدای .و توانمندتازی آنان اعطا میشود.
یکی از مهمترین فعالی.های بنیادهای اتتانی تبیین آییننامههای بنیاد ملی نخبگان به گروههای هدف ات ..از اینرو ریش از
اعالم شروع ثب .نام متقاضیان تسهیالت دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در تال  ،۳۳بنیاد نخبگان اتتان اردبیال باا همااهنگی
دانشگاه محقق اردبیلی و با اتتفاده از تامانه مجازی این دانشگاه کارگاه آموزشی "تسهیالت دانشجویی بنیاد ملی نخبگاان" را
برگرار نمود.
در این کارگاه جنا آقای دکتر شایقی رئیس بنیاد نخبگان اتتان رس از بیان تعریف اتتعداد برتر و مسیر رتیدن به نخبگای،
اهداف این بنیاد در خصوص ارائه تسهیالت دانشجویی به دانشاجویان مساتعد را تبیاین کارده و تاپس معیارهاای ارزیاابی و
امتیازدهی به فعالی.های متقاضیان را ارائه نمود .ایشان در ادامه به ارائه تسهیالت راتبه دانشجویی ،اعتبار آموز

یاری ،اعتبار

همکاریهای علمی  -اجرایی  /فن یاری ،اعتبار توانمندی آموزشی ،اعتبار توانمندی کارآفرینی ،اعتبار ارتباطات علمی و  ...باه
دانشجویان و اتاتید دانشگاه محقق اردبیلی ررداختند .و در رایان به تواالت شرک.کنندگان راتخ دادند.
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کارگاه آموزش مجازی روند ارزیابی و ثبت اختراع

یکی از مهم ترین الرامات ورود فناوری های نوین به بازار ،اطمینان از حفاظ .حقوق مالکی .فکری و اثبات حق مالکی .افراد یاا
شرک .های نوآور بر آن هات ..مالکی .فکری به عنوان یکی از زیرتاخ .های مهم توتعه فناوری بیش از یک قرن ات .کاه در
دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته ات .و در این راتتا ،معاهدات و کنوانسیون های فراوانی وجود دارد که همگی حاکی از اهمی.
این مقوله ات ..عدم توجه به قوانین مالکی .فکری در بازارهای داخلی و بینالمللی میتواند خسارات زیاادی را از جملاه افشاا
شدن فناوری در بازار هدف ،در ری داشته باشد .در این میان با توجه به اینکه ایران تمام معاهدات باین المللای در زمیناه ثبا.
اختراع (رتن ).را رذیرفته ات ،.امکان حمای .کامل از ایده های فناورانه برای مخاطبان ایرانی وجاود دارد .از طرفای باا توجاه
به اینکه افشا اطالعات اختراع یکی از شرایط ثب .آن ات .این موضوع اتناد رتن .را به یکی از ارزشمندترین اتاناد اطالعاات
فنی تبدیل کرده ات ..هدف اصلی شر افشاتازی کامل اختراع ،در حقیق .کمک به گستر

دانش در جامعه اتا ..از ایان

رو مطالعهاین اتناد و آشنایی به کگونگی دتتیابی بهاین اطالعات برای تمامی رژوهشگران الرامی ات..
دراین راتتا و در راتتای تلسله کارگاه های دانش افرایی و مهارت آموزی بنیاد نخبگان اتتان ،روز یک شنبه ماورخ  ۹اتافند
ماه  ۰۹۳۳کارگاه مجازی را با حضور مخترع تطح  1کشوری و مشااور ثبا .اختاراع در راارک علام فنااوری اتاتان اردبیال،
مهند

جاوید ررتیاو

که با مشارک ۹۱ .نفر از مستعدان و دانشجویان اتتعداد درخشان انجاام شاد ،برگارار کارد .در ایان

ررتیاو

ضمن تشریح اهمی .ثب .اختراعات ،در تسهیل فرآیند انتقاال و توتاعه تکنولاوژی مخاطباان را باا

کارگاه مهند

شرایط ،الرامات و روند ثب .اختراعات به عنوان ابراری برای حمای .از فناوری های نوآورانه آشنا کرد .همچنین ایشان توضیحی
را درباره ی کگونگی اتتفاده از اتناد رتن .برای دتتیابی به اطالعات فنی و راهبردی ارائه دادند .وی همچنین مواردی را که
قابلی .ثب .و حمای .از ختراع دارند را توضیح داده و مراحل ثب .اختاراع داخلای را باه صاورت جرئای و باا ورود باه تاامانه
مالکی .معنوی ثب .اتناد و امالک کشور بیان کردند .همچنین با ورود به تای /https://www.ssaa.ir .به جرئیات ثبا.
اظهارنامه اختراع ررداخته و شرک.کنندگان در وبینار را با نحوه روند ارزیابی اختراع تا مرحله ثب .نهایی اختراع آشنا کردند.
در رایان وبینار مهند

ررتیاو

به ررتش های مطرح شده از توی شرک.کنندگان توضیحات کاملی را ارائه دادند.
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کارگاه آموزشی تیم سازی و کار گروهی

نیروی انسانی ترمایههای اصلی یک تازمان به شمار میروند و موفقی .و شکس .کسبوکار ،به تخ.کوشی و تعهد هار یاک
از آنها وابسته ات ..در این میان ،لروم هماهنگی افراد با یکدیگر و میران مشاارک .در کارهاای گروهای ،یکای از مهامتارین
شاخصهای عملکرد کارآ و مؤثر ات .که نمود آن را میتوان در تیمتازی و فضاای مشاارکتی تاازمان مشااهده نماود .افاراد
عموماً با شیوه های نسبتاً متفاوت نسب .به دیگران کار می کنند و همواره برای ارائه بهترین عملکرد خود انگیره دارناد .باا ایان
حال ،تال های انفرادی یکی از اعضای تیم ،به عنوان رارامتر مؤثر در نظر گرفته نشده و خروجی کار تیمای اتا .کاه میاران
دتتیابی به اهداف را مشخص مینماید .بر همین اتا

ات .که تیم تازی و کار تیمی ،به منظور بهبود محایط کسابوکاار و

ارتقاء عملکرد تمامی کارکنان ،بسیار حائر اهمی .ات..
با توجه به گستردگی و ریچیدهگی کسبوکارهای امروزی در حوزه تولید ،بازاریابی و فارو

و ضارورت ورود افاراد متخصاص

بهاین حوزهها کار گروهی و تیمتازی بخش جدایی نارذیر از کسبوکارهای امروزی ات ..با این وجود کار گروهی با توجاه باه
تاختار و تربی .خانوادگی جامعه کنونی ما یکی از مهمترین کالشهای کسبوکارهای مشارکتی ات ..از این رو بنیاد نخبگاان
اتتان با توجه به درک ضرورت این موضوع تصمیم به برگراری کارگاه مرتبط با ایان حاوزه تحا .عناوان " تایمتاازی و کاار
گروهی" شد .بخش از مطالب این کارگاه که توتط آقای بهراد تامی منتور کسبوکار ارائه شد به صورت زیر ات..
ارائه تعریفی از کار گروهی و اصول تیمتازی و بیان تفاوت بین کار گروهی و کار تیمی بخش اول این کارگااه باود .بخاش دوم
این کارگاه مربو به مراحل و شکلدهی یک تیم کارآمد شامل :شکلگیری تیم ،بحث و جادال ،هنجارهاای تایم و در نهایا.
عملیاتی کردن کسبو کارهای تیمی ات ..ارائه موضوع شناخ .شخصی .افراد به منظور شکلگیری و هدای .و توانمندتاازی
افراد تیم بخش دیگری از تخنان آقای تامی در این کارگاه بود .در نهای .معرفی کندین نارمافارار در خصاوص تایمتاازی و
مدیری .تیم مطالب رایان بخش این کارگاه بود.

83

گزارش عملکــرد
بنیـاد نخبــگان استـان اردبیل

کارگاه بررسی سازوکارهای امور حقوقی قراردادها

یکی از اهداف اصلی قرارداد این ات .که اگر طرف مقابل به تعهدات خود عمل ننماید ،بتوان آن را در دادگاه یا از طریق داوری
ریگیری و اجرا کرد .اما اگر بدون حضور مشاور تنظیم قرارداد اقدام به عقد قرارداد نمااییم ،ممکان اتا .نقاص یاا ایارادی در
قرارداد وجود داشته باشد و بعدا برای هر دوطرف دردترتاز باشد.
برای آشنایی مستعدان با تازوکارهای امور حقوقی قراردها ،بنیاد نخبگان اتتان در روز رنج شنبه ماورخ  ۳۳/۰۰/۰2از تااع.
 ۰۰الی  ۰1:۹۱کارگاهی با همین مضمون به صورت وبینار توتط دکتر بهراد قربانی مدیر امور مالی دانشگاه محقاق اردبیلای و
با مشارک .حدود بیس .و هش .نفر از مستعدان و دانشجویان برتر اتتانی و کشوری برگرار کرد .در این وبیناار دکتار قرباانی
ابتدا مفهوم حقوق و انواع حقوق را به صورت مختصر توضیح داده و تپس مهمترین قوانین حااکم بار قراردهاای خصوصای را
توضیح دادند و عوامل محدود کننده اصل آزادی قراردها را به اختصار بیان کردند ایشان همچناین شارایط اتاتای الزم بارای
صح .قرارداد را توضیح دادند .در رایان نیر به بررتی و تشریح موارد و تواالت مطارح شاده از تاوی مساتعدین و مخاطباان
شرک .کننده در وبینار و نیر مسائل مربو به موضوع وبینار ررداخته شد.
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کارگاه آشنایی با مصادیق تخلفات پژوهشی

یکی از رتال .های مهم مراکر علمی ودانشگاههای کشور تولید علم ات ..به موازات تارمایهگاذاری بارای تولیاد علام بایاد در
نگهداریاین دت.آوردها نیر تال

جدی انجام شود .امنی .تولیادات علمای و حفاظ و نگهاداریایان تولیادات ،باه مراتاب از

زمینه تازی برای تولید آن مهمتر میباشد ،بدین وتیله میتوان از ورود خدشه به اعتبار دانشگاه و تولیدکننادگان واقعای علام
جلوگیری نمود .اگر که مصادیق تخلفات رژوهشی در دانشگاهها و موتسات علمی کشور اندک میباشد ،باا ایان حاال آشانایی
محققین ،مستعدین و دانشجویان کشوربا مصادیق تخلفات رژوهشی بمنظور حفظ و دفاع از حقاوق ماادی و معناوی تولیادات
علمی مراکر آموز

عالی و تحقیقاتی و به جه .اجتنا از تخلفات احتمالی در این زمینه یک امر ضروری میباشد.

در همین راتتا در روز کهارشنبه مورخ  ۳۳/۰۱/14از تاع ۰۰:۱۱ .الی  ۰1:۱۱کارگاه آشنایی باا ایان مضامون باه صاورت
وبینار توتط جنا آقای دکتر یوتف عباتپور گیالنده عضو هیئ .علمی گروه مهندتی بیوتیستم دانشگاه محقق اردبیلی و با
مشارک .حدود بیس .و شش نفر از مستعدان و دانشجویان برتر اتتانی و کشوری برگرار گردید .در این وبینار ابتدا باا توضایح
این که هر گونه تو اتتفاده از تولیدات علمی و ارائه اطالعات نادرت .تخلف رژوهشی محسو می شاود باه تبیاین ایان ناوع
تخلفات با تقسیم بندی آن ها به شش بند که به ترتیب عبارتند از :توء رفتارهای رژوهشی ،عدم تعهاد و مسائولی .نساب .باه
ذینفعان ،عدم رعای .حقوق آزمودنی ها ،تحریف داده ها ،ترق .علمی و جعل هوی .ررداخته شد .در رایاان نیار باه بررتای و
تشریح موارد و تواالت مطرح شده از توی مستعدین و مخاطبان شرک .کننده در وبینار و نیر مسائل مربو به موضوع وبینار
ررداخته شد.
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کارگاه آموزشی فرصتهای کرونا برای کسبوکارهای اینترنتی و مدلهای درآمدی

یکی از اتاتیترین مشکالت کشور ،بحث اشتغال و بیکاری ات .و ترکیب جمعی .جوان و آمار متقاضیان کار ،اهمی .مسائله
اشتغال را بیشتر می کند .راهحل این مشکل ،ایجاد کسب و کارهایی نورایی ات .که توتط خود جوانان با ارائه ایدههاایی جها.
حل مشکالت جامعه ایجاد شدهاند .امروزه این کسب و کارهایی که توتط جوانان تحصیلکرده راهاندازی میشود بیشتر مبتنی بر
کسبوکارهایاینترنتای اتا ..از ایان رو آشانایی اتاتعدادهای برتار باا مفهاوم و همچناین مادلهاای درآمادیایان ناوع از
کرونا هرکند خانوادههای بسیاری را داغادار و کارخ بسایاری از

کسب و کارهای امری ضروری به شمار میآید .بیماری منحو

صنایع را از حرک .بازداش ،.با این وجود نقش مهمی در تسریع فرآیند آموز های مجازی و کسب و کارهای اینترنتی ایفا کارده
ات..
بنیاد نخبگان اتتان با توجه به اهمی .کسبوکارهایاینترنتی به ویژه برای قشر تحصیلکرده و مستعد اتتان ،کارگاه آموزشای
مجازی را رس از هماهنگی با بنیاد ملی نخبگان از تامانه آموز
جنای آقای مهند

مجازی بنیاد ملی نخبگان برگرار نمود.

عبدی بنیانگذار شتابدهنده جاویدان به عنوان اولین شاتابدهنده اتاتان اردبیال در ایان کارگااه ابتادا بار

تأثیرات مثب .و منفی بیماری کرونا بر کسب وکارهای تنتی و جدید اشاره نمودند تپس بر اهمی .کسبوکارهای اینترنتای در
این دوره اشاره نمودند .مهند

عبدی در ادامه این کارگاه به تقسیمبندی کسبوکارها با توجه به طرفهای معاملاه ررداختاه و

کندین مدل مختلف از کسب و کارهای اینترنتی از جمله فرو
فرو

و عرضه بدون واتطه ،ارائه خدمات الکترونیک ،تولید محتاوی و

دانش و مهارت ،کال های آنالین و کسب درآمد از دنیای فریلنسینگ ررداخ ..ایشان در ادامه به فرو

و عرضاه کااال

در بستر اینترن .از جمله و تای .فروشگاهی اختصاصی ،تایر و های فروشگاهی ،مارک .رلیسهاا و شابکههاای اجتمااعی
ررداخ ..ارائه خدمات الکترونیک از جمله فرو

هات .و دامین ،درگاههای واتط بانکی بخش دیگری از ایان کارگااه باود .در

نهای .یکی از مهمترین مباحث مطرح روز در زمینه فروشگاههای و کسب و کارهای اینترنتی ،بحث تولید محتوای ات .که آقاای
عبدی به ارائه تعاریف ،تاریخچه ،انواع محتاوی ،ابرارهاا و شاگردهای تولیاد و فارو

ایان محصاوالت ررداختناد .بیاان اناواع

جرینن های درآمدی در حوز تولید محتوی ،مقایسه خریدهای آنالین و تنتی و همچنین کالشهای ریشروی فارو

آنالیان

مطرح گردید .معرفی کندین کتا در خصوص کسبو کارهای نورا و مدلهای کسابوکاار بحاث رایاانیایان کارگااه آماوز
مجازی بود.
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کارگاه مدیریت هیجان و تکنیکهای زندگی موفق

هیجننها ،ردیدههای کندوجهیاند .هیجانها تا اندازهای حال.های عاطفی ذهنی هستند و باعث میشوند تا باه شایوه خاصای
احسا

کنیم مثالً خشمگین یا شاد شویم .هیجان نوعی راتخ فیریولوژیکی ات .که بدن را برای تاازگاری آمااده مای تاازد.

بدن ما هنگام هیجانزدگی طوری فعال میشود که با حال .بی هیجانی فارق دارد .در وافاع هیجاناات منفای مانناد خشام یاا
افسردگی می تواند مشکالتی را برای فرد یا اطرافیانش ایجاد کند .عدم مدیری .صحیح هیجانات عالوه بر آن که روابط اجتماعی
افراد را تح .تاثیر قرار می دهد ،می تواند تالم .جسمی و روانشناختی ایشان را نیر مختل تاخته و به شکل گیری رفتارهای ناا
به هنجار یا اختالل های روانشناختی در آن ها می انجامد .رای مثال هیجان تر

که به نوبه خود نقش کاار کاردی بارای بقاای

انسان دارد در صورتی که به خوبی مدیری .نشود می تواند راه انداز بسیاری از بیماری های روان رنجوری به ویاژه اخاتالل هاای
اضطرابی باشد.
در همین راتتا در روز ته شنبه مورخ  ۳۳/۰۰/۱1کارگاه آشنایی با این مضمون به صورت وبینار توتاط جناا آقاای دکتار
تجاد بشررور عضو هیئ .علمی گروه روانشناتی دانشگاه محقق اردبیلی و با مشاارک .حادود تای و تاه نفار از مساتعدان و
دانشجویان برتر اتتانی و کشوری برگرار گردید .در این وبینار دکتر بشررور به توضیح ئیژگی های بنیادین هیجان ررداختناد و
به این ویژگی ها را به ته نوع تقسیبم بندی کردند و به توضیح آنها ررداختند همچنین ایشان باه روشاهای کنتارل هیجاناات
ررداخته و به تبب آن تکنکیک هایی را برای زندگی موفق که با کنترل این هیجانات بدت .می اید توضیح دادند .در رایان نیار
به بررتی و تشریح موارد و تواالت مطرح شده از توی مستعدین و مخاطبان شرک .کننده در وبینار و نیر مسائل مرباو باه
موضوع وبینار ررداخته شد.

88

گزارش عملکــرد
بنیـاد نخبــگان استـان اردبیل

کارگاه مدیریت استرس و وسواسهای فکری

مدیری .اتتر ( )Stress Managementو تایر موضوعات مرتبط با اتتر
اتتر  ،عوامل اتتر زا و اتتر
زندگی روزمره مانند وتوا

مانند مقابله باا اتاتر  ،روشاهای کااهش

شغلی از جمله بحث های رایجِ روزگار ما هستند که هماراه باا دیگار بیمااری هاای تابک

فکری( که صرفاً نگرانی معمول درباره مشکالت روزمره نیساتند) و در واقاع ایان ناوع بیماریهاا را

میتوان نوعی بیماری مدرن تلقی کرد که معموال غیرقابل کنترل اند ،که در دنیای ما به یک امر غالب ریچیده مبدل گشاته اناد،
که دغدغه ی بسیاری از انسنن ها می باشد ،اما قاعدتاً درصورت تداوم و ریشگیری نکردن از کناین عوارضای مای توانناد مساائل
جدیتری را برای زندگی فردی و اجتماعی اشخاص و به تبع آن جوامع انسانی در ری داشته باشند.
از این رو بنیاد نخبگان اتتان اردبیل نیر با هدف آشنایی مستعدین و دانشجویان برتر با این نوع مقوله ها و مدیری .کالش هایی
از این قبیل و نیر در کارکو برنامههای مصو اتتانی بنیااد و کنفرانسای را باموضاوع «مادیری .اتاتر
فکری» در ترفصل های تعریف اتتر
نمونه اتتر

و وتوا

و نشانه های آن ،اتتر

های فکری ،ارتبا بین اتتر

و وتوا

و وتاوا هاای

مثب .و منفی ،بیماری های منتج از اتتر  ،وتوا
فکری ،کنترل اتتر

و وتوا

فکاری،

فکاری و  ...توتاط تارکار

خانم دکتر تتاره جانی در مورخه هفدهم آذرماه برگرار کرد.
در این کارگاه آموزشی مجازی که با شرک .حدود تی و رنج نفر از مستعدان و دانشجویان برتر برگرار گردید ابتدا خاانم دکتار
جانی به بررتی و تفصیل و تشریح ابعاد موضوع و مقوله های آن ررداخ .و در رایان نیر به بررتی و تشاریح ماوارد و تاواالت
مطرح شده از توی مستعدین و مخاطبان شرک .کننده در وبینار و نیر کالش ها و مسائل مطروحه در حول موضوع مورد بحث
ررداخته شد.
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کارگاه مهارت ابراز وجود و قدرت نه گفتن

رفتار جرات مندانه یک رفتار بین فردی ات .که شامل ابراز صادقانه و نسبتاً رک افکار و احساتات می باشد ،به نحوی که از نظر
اجتماعی مناتب بوده و احساتات و آتایش دیگران نیر در آن مد نظرباشد به طور کلی جراتمندی را مایتاوان تواناایی اباراز
صادقانه نظرات ،احساتات و نگر ها بدون احسا

اضطرا دانس ..جرات مندی همچنین شاامل دفااع فارد از حقاوق خاود

میباشد ،به شکلی که حقوق دیگران رایمال نشود.
از این رو با هدف آشنایی و آموز

افراد بویژه مستعدان برتر با مفاهیم و تکنیک های جرت ورزی ،صاراح .و قاطعیا .در اماور

زندگانی فردی و در تعامل با دیگران و قدرت نه گفتن برای کارهایی که خارج از توان و میال و ارداه افاراد اتا .و  ...روز تاه
شنبه مورخه  ۹۱/۰۱/۳۳وبینار مهارت ابراز وجود و قدرت نه گفتن توتط بنیاد نخبگان اتتان اردبیال و باا ارائاه اقاای دکتار
تجاد بشررور عضو هیئ .علمی دانشگاه محقق اردبیلی و عضو کارگروه آتیبهاای اجتمااعی دانشاگاه علاوم ررشاکی اردبیال
برگرار گردید .در این کارگاه آموزشی مجازی که با شرک .حدود بیس .و هف .نفر از مستعدان و دانشجویان برتر برگرار گردید
ابتدا خانم دکتر جانی به بررتی و تفصیل و تشریح ابعاد موضوع و مقوله های آن ررداخ .و در رایان نیار باه بررتای و تشاریح
موارد و تواالت مطرح شده از توی مستعدین و مخاطبان شرک .کننده در وبینار و نیر کالش ها و مساائل مطروحاه در حاول
موضوع مورد بحث ررداخته شد.
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کارگاه مشاوره و مهارتهای قبل از ازدواج

مشاوره قبل از ازدواج از جمله کارهایی ات .که انجام آن قبل از ازدواج ضرورت دارد و مخصوص قشر خاصی نیر نیس ..هماه
اشخاصی که تصمیم بر ازدواج دارند ،بهتر ات .برای اطمینان از درت .تار باودن انتخابشاان ،داشاتن یاک زنادگی ایاده آل و
جلوگیری از تاثیر مشکالت تاده بر زندگی مشترک خود بایستی آموز

های و رهنمودهای الزم در این زمینه را فرا بگیارد .از

این رو با هدف آشنایی مستعدین و دانشجویان با مقوله ی ازدواج ،و نیر توانمندتازی افراد و ریشگیری از آتیب هاای فاردی و
اجتماعی در این زمینه و کنفرانسی با ترفصل های خودشناتی ترک عادتهای غلط انتظارات واقع بینانه از تشکیل زنادگی
مشترک مهارت های برقراری و حفظ ارتبا

تفاوت های زن و مرد  ،و  ...توتط ترکار خانم دکتر نیلاوفر میکاائیلی از اعضاای

هیئ .علمی دانشگاه محقق اردبیلی و نیر عضو نظام روانشناتی و مشاوره کشور در مورخه دهم آذر ماه توتط بنیااد نخبگاان
اتتان اردبیل برگرار گردید که در این وبینار به تشاریح انتظاارات واقاع بیناناه از تشاکیل زنادگی مشاترک و تاخرانی حاول
ترفصلهای ذکر شده و نیر تشریح و تدقیق ابعاد موضوع مورد بحث ررداخته شاد .همچناین در رایاان وبیناار و راس از اتماام
تخنرانی خانم دکتر میکائیلی ،دانشجویان به طرح مسائل و تواالت مدنظر خود ررداختند که باا مشااوره و راتاخگویی خاانم
دکتر همراه بود.
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رویداد استارت آپی فناوری های گیاهان دارویی طب سنتی و اسالمی حول محورهای اصالح و
بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

شرح مختصری از برنامه :این رویداد طی روزهای دوشنبه تا کهارشنبه مورخه  ۰۰الای ۰۹اتافند مااه تاال  ۳۳در بساتر
تامانه وبینار و شبکه ی اجتماعی با حضور منتوران ،مشاوران و داوران باا تجرباه و شاناخته شاده اتاتانی و ملای برگارار
گردید .رویداد مذکور با ثب .نام ۰۰۱نفر از اقشار دانشگاهی  ،فارغ التحصیالن و صاحبان ایده و کسبوکار و ارایاه  12ایاده
مواجه شد و با توجه به رویکرد های رویداد و لروم در نظر گرفتن محورهای اصلی رویداد و بحث مارتبط باودن ایاده هاای
رذیر شده با موضوع برنامه بیش از  ۳2درصد ایده های شرک .کنندگان در این موضوعی .باوده اناد .در خصاوص بحاث
افرایش اتتقبال از رویداد و برگراری ریش رویداد و ررزن .حضوری از نفرات عالقمناد و باه دلیال تعطیلای دانشاگاه هاا و
مباحث کرونایی،با هماهنگی برخی از اتاتید دانشگاهی و مدیر گروه های مرتبط در دانشگاه هاای آزاد و تابالن اردبیال و
همچنین دانشگاه فنی و حرفه ای رازی اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی امکان حضور یکی از نماینادگان مرکار شاتابدهی
تیک آپ در گروه های مجازی درتی این دانشگاه ها مقدور گردید و باا توضایحات کلای رویاداد و حمایا .هاای معناوی
اتاتید مربوطه امکان جذ خوبی برای رویداد فراهم گردید.همچنین از آنجایی که مرکر جهاد دانشاگاهی اردبیال کاه باه
عنوان همکار در این رویداد ایفای نقش نمودند در خصوص برگراری یکی از ریش رویداد هاا باا تاخنرانی ریاتا .محتارم
جهاد دانشگاهی اتتان و معاون .محترم رارک علم و فناوری و مدیری .مجموعاه تیاک آپ باا حضاور بایش از  2۱نفار از
دانشجویان و ثب .نام کنندگان به صورت وبیناری برگرار و طبق محورهای درج شده در بنر آماوز هاای الزم باه عالقاه
مندان داده شد .رس از معرفی تیم منتوری و مشاوران و اتمام برنامه افتتاحیه تعداد  12ایده که توتط شرک .کننده ها به
مرحله رذیر رتیده بودند برای شارک .کنناده هاا رخاش شاده و در نهایا .بعاد از رای گیاری مجاازی توتاط کلیاه
شرک .کنندگان در نهای ۰۹ .تیم انتخا شده و شروع به تیم بندی و تقسیم نفرات فعال بین این تیم هاا گردیاد .اتاامی
این تیم ها عبارتند از:
 -۰ررورولیس
 -1نانو رانسمان
 -۹اتپری منعقد کننده
-4مکمل غذایی
 -2اتپری ضد قارچ را
-2ررور بونسای
-1عرضه مواد غذایی گیاهی
 -1تامین تبر(خرید و فرو آنالین)
-۳بابیلون
-۰۱داروی منعقد کننده خون
-۰۰داروی ضد کرونا
-۰1نانو ذرات
-۰۹کاراریس
در روز نخس .رس از مشخص شدن ایده های برتر ،شرک .کنندگان حول این ایده ها اقدام به تیم تازی کردند و تیم های
کاری خود را تشکیل دادند.بعد از تیم تازی اولیه توتط حضار کارگاه تیم تازی اتتارتاری توتط آقای مسعود کوهی برای
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شرک.کنندگان ارایه شد.
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فصل -0بخش چهارم
مجموعه کارگاههای توسعه مسیر
شغلی
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کارگاه خالقیت ( چگونه خالق باشیم)
یکی از رتال .ها و اهداف اصلی بنیااد نخبگاان در راتاتای حمایا .و توانمندتاازی مساتعدان و دانشاجویان برتار کشاور،
شناتاندن مسیرهای توتعه شغلی و وبکارگیری بهینه اتاتعدادها و خالقیا .هاای مساتعدین در جریاان نیازهاای کشاوری و
بسترتازی برای شکوفایی خالقی.ها و نوآوریهای وجودی مستعدان در راتتای اتتعدادهای بالقوه و بالفعل آنهاا و متناتاب
با حرفه و عالیقشان برای بهرهمندی متناتب و درخور از تواناییهای مستعدین میباشاد ،بطوریکاه در خاارج از فضاای علام و
دانشگاه و در عرصه کار و مسیر شغلی نیر بتوانند موفق عمل کنند.
در این راتتا بنیاد نخبگان اتتان اردبیل برای شکوفایی و توانمندتازی مستعدان برتر در عرصه مسایر شاغلی و در فضاای
کار و اشتغال ،اقدام به برگراری تلسله کارگاهای آموزشی در شش دوره آموزشی تح .عنوان«توتعه مسیر شغلی» با همکاری
و مشارک .مرکر رشد واحدهای نوآوری دانشگاه محقق اردبیلی و شتا دهنده جاویدان کرده ات ..که در این میان اولین دوره
از این مجموعه کارگاه ها ،کارگاه آموزشی با عنوان خالقی{.کگونه باید خالق باشیم} در روز دوشبه مورخ اول دی ماه بصورت
و کنفرانس توتط دکتر روشنیانفرد از اعضای هیئ .علمی دانشگاه محقق اردبیلی برگرار گردید.
در این کارگاه آموزشی که با شرک .حدود تی و نه نفر از مستعدان و دانشجویان برتر برگرار گردید ،ابتادا جناا آقاای دکتار
شایقی ارائه مطالبی را درخصوص اهمی .ارتقای توان شغلی مستعدان ارائه کردند و در ادامه آقای دکتر روشنیان فرد به تبیاین
و تفصیل و تشریح ابعاد موضوع و مقوله های آن از قبیل نوآوری ،خالقی ،.ایده رردازی و  ...ررداختند و در رایان نیر به بررتای
و تشریح موارد و تواالت مطرح شده از توی مستعدین و مخاطبان شرک .کننده در وبینار و نیر کالش ها و مساائل مطروحاه
در حول موضوع مورد بحث ررداخته شد.
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کارگاه طوفان فکری در امکان سنجی ایدهها

در راتتای اجرای تلسله کارگاه های آموزشی توتعه مسیر شغلی ،در جها .توانمندتاازی و رهنماون تااختن مساتعدان و
دانشجویان و فناوران برتار اتاتانی و کشاوری دوماین تاری از ایان مجموعاه کارگااه هاا تحا .عناوان «طوفاان فکاری در
امکانتنجیایدهها» با هدف شکوفایی و توانمندتازی مستعدان برتر در عرصه مسیر شغلی و در فضای کار و اشتغال ،و تواناایی
در ایده رردازی و حل مسائل و مشکالت و با مشارک .مرکر رشد و نوآوری دانشگاه محقق اردبیلی و شاتا دهناده جاویادان و
ارائه دکتر علی روشنیان فرد از اعضای هیئ .علمی دانشگاه محقق اردبیلای روز کهارشانبه ماورخ  ۳۳/۰۱/۱۹بصاورت وبیناار
برگرار گردید.
در این کارگاه آموزشی که با شرک .حدود تی و کهار نفر از مستعدان و دانشجویان برتر برگرار گردید ،ابتدا جنا آقای دکتار
شایقی حضور مدر

وبینار و مستعدان و دانشجویان برتر را خیرمقدم گفتند و امید داشتند که کارگااه هاای اجرایای بنیااد در

راتتای بینش مستعدان و ریشبرد اهداف علمی و فرهنگی بنیاد برای توانمندتازی مستعدان و دانشجویان برتر بتواناد کارتااز
باشد در ادامه آقای دکتر روشنیان فرد مدر
مسائل با بهترین رو

وبینار به تبیین و تفصیل و تشریح ابعاد موضوع و مقولاههاای آن از قبیال حال

و در کوتاه ترین زمان ،ایدهرردازی و ترکیب و بسط ایدهها ،خلق ناوآوری و روناد آن و  ...ررداختناد و در

رایان نیر به بررتی و تشریح موارد و تواالت مطرح شده از توی مستعدین و مخاطبان شرک .کننده در وبینار و نیر کالش ها
و مسائل مطروحه در حول موضوع مورد بحث ررداخته شد.
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کارگاه بررسی مدلهای کسبوکار

در ادامه برگراری تلسله کارگاه های آموزشی توتعه مسایر شاغلی ،در جها .توانمندتاازی و رهنماون تااختن مساتعدان و
دانشجویان و فناوران برتر اتتانی و کشوری تومین تری از این مجموعه کارگاهها تح .عنوان «بررتی مدلهای کسبوکاار»
با هدف آشناتازی ،شکوفایی و توانمندتازی مستعدان برتر در عرصه مسیر شغلی و در فضای کار و اشتغال و بررتی مدلهاای
موفق کسب و کار با مشارک .مرکر رشد و نوآوری دانشگاه محقق اردبیلی و شتا دهنده جاویدان و ارائه مهند

رامین عبدی

بنیانگذار شتا دهنده جاویدان روز دوشنبه مورخ  ۳۳/۰۱/۱1بصورت وبینار برگرار گردید.
در این کارگاه آموزشی که با شرک .حدود تی و هف .نفر از مستعدان و دانشجویان و فنااوران برتار برگارار گردیاد ،مهناد
عبدی مدر

وبینار به تبیین و تشریح کلی از بررتی طرح کسبوکار ()Business Planررداختناد و در اداماه باه تشاریح

ابعاد موضوع در ترفصلهای :اتتارتآپ به عنوان یک مدل کسبوکار جدید و نوآفرین ( ،)New Businessباید ایدهای برای
کسب و کارهایی باشند که برای موفقی .نیاز و مشکالت واقعی و اولوی .دار جامعه را رفاع مای کنناد مطارح گردیاد و در اداماه
مدلهای کسبوکار بعنوان نحوه کسب درآمد و حفظ جریان تودهی در یک کسبوکاار و تااثیر اینترنا .و و بعناوان یاک
فاکتور اصلی در کسب و کارهای نوین بعنوان معیار موفقیا .و رشاد و نیار مباحاث مرباو باه ارز

آفرینای و درآمادزایی و

نیررایداری و بقا در تجارت و کسبوکار از دیگر مباحثی بود که در این و کنفرانس به آنها ررداخته شاد و در رایاان نیار باه
بررتی و تشریح موارد و تواالت مطرح شده از توی مستعدین و مخاطبان شرک .کننده در وبینار و نیار کاالش هاا و مساائل
مطروحه در حول موضوع وبینار ررداخته شد.
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کارگاه توسعه تجارت الکترونیک

در ادامه برگراری تلسله کارگاه های آموزشی توتعه مسیر شغلی ،در جها .توانمندتاازی و رهنماون تااختن مساتعدان و
دانشجویان و فناوران برتر اتتانی و کشوری کهارمین تری از این مجموعه کارگاه ها تح .عنوان « توتعه تجارت الکترونیک»
بااا هاادف آشناتااازی ،شااکوفایی و توانمندتااازی مسااتعدان برتاار در عرصااه مساایر شااغلی و در فضااای کساابوکااار بااویژه
کسبوکارهای اینترنتی و تاثیر و در تجارت جدیاد جهاانی باا مشاارک .مرکار رشاد و ناوآوری دانشاگاه محقاق اردبیلای و
شتا دهنده جاویدان و ارائه مهند

رامین عبدی بنیان گذار شتا دهناده جاویادان روز دوشانبه ماورخ  ۳۳/۰۱/۰۱بصاورت

وبینار برگرار گردید.
در این کارگاه آموزشی که با شرک .حدود تی و رنج نفر از مستعدان و دانشجویان و فنااوران برتار اتاتانی و کشاوری برگارار
گردید ،به تبیین و تشریح تجاارت الکترونیاک ( )ECو بساط دهای آن ررداختاه شاد و باه ارائاه و توصایف ابعااد موضاوع در
ترفصل های :آشنایی با مفاهیم تجارت و کساب و کاار الکترونیاک و مادلهاای مختلاف آن ،کهاارکو تجاارت الکترونیاک و
شاخصه های اصلی آن ،بازاریابی الکترونیک ،تجارت اجتماعی و شبکه های اجتماعی ،عناصر دنیای دیجیتال و مرایا و معایاب آن
و  ...مورد بررتی و واکاوی قرار گرف .و در رایان نیر به بررتی و تشریح ماوارد و تاواالت مطارح شاده از تاوی مساتعدین و
مخاطبان شرک .کننده در وبینار و نیر کالشها و مسائل مطروحه در حول موضوع وبینار ررداخته شد.
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کارگاه بازاریابی محتوی

در ادامه برگراری تلسله کارگاه های آموزشی توتعه مسیر شغلی ،در جها .توانمندتاازی و رهنماون تااختن مساتعدان و
دانشااجویان و فناااوران برتاار اتااتانی و کشااوری رنجمااین تااری از ایاان مجموعااه کارگاااههااا تحاا .عنااوان « بازاریااابی
محتوی»( )Content Marketingبه عنوان یکی از زیرمجموعههای مهم دیجیتال مارکتینگ با هدف آشناتازی ،شاکوفایی
و توانمندتازی مستعدان برتر در عرصه مسیر شغلی و در فضای کسبوکار و تجارت با مشارک .مرکر رشد و نوآوری دانشاگاه
محقق اردبیلی و شتا دهنده جاویدان و ارائه ترکار خانم مهند

تارا نعمتی مدیر اجرایی شتا دهنده جاویدان روز دوشانبه

مورخ  ۳۳/۰۱/۰۱بصورت وبینار برگرار گردید.
در این کارگاه آموزشی که با شرک .حدود تی و یک نفر از مستعدان و دانشجویان و فنااوران برتار اتاتانی و کشاوری برگارار
گردید ،به تبیین و تشریح مقوله بازاریابی محتوی به عنوان فرایندی مستمر که در راهبرد کلی بازاریابی به بهترین نحاو جاای
می گیرد و بر مالکی .رتانه متمرکر ات .نه اجاره ی آن ررداخته شد و به ارائه و توصیف ابعاد موضوع در ترفصلهاای :تفااوت
بازاریابی محتوا و تبلیغات ،آشنایی با مفاهیم بازاریابی محتوی و مادل هاای مختلاف آن ،دلیال اهمیا .اتاتفاده از اتاتراتژی
بازاریابی محتوی ،گام های اتاتی اتتراتژی بازاریابی محتوی ،ابرارو تکنولاوژی ماورد نیااز بارای بازاریاابی محتاوی و  ...ماورد
بررتی و واکاوی قرار گرف .و در رایان نیر به بررتی و تشریح موارد و تاواالت مطارح شاده از تاوی مساتعدین و مخاطباان
شرک .کننده در وبینار و نیر کالشها و مسائل مطروحه در حول موضوع وبینار ررداخته شد.
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کارگاه اصول و فنون مذاکره

بنیاد نخبگان اتتان اردبیل در ادامه برگراری تلسله کارگاه هاای آموزشای توتاعه مسایر شاغلی ،در جها .توانمندتاازی و
رهنمون تاختن مستعدان و دانشجویان و فناوران برتر اتتانی و کشوری آخرین دوره از این مجموعه کارگاه ها را تح .عناوان
«اصول و فنون مذاکره» با هدف شکوفایی و توانمندتازی مستعدان برتار در عرصاه مسایر شاغلی و در فضاای کساب -کاار و
اشتغال با مشارک .مرکر رشد و نوآوری دانشگاه محقق اردبیلی و شتا دهنده جاویدان با ارائه آقای دکتر آراز تتاری موتاس
مشاوره کسب و کار تدبیرنگر و عضو هسته علمی موتسه حامی نخبگان جوان ،روز کهارشنبه مورخ  ۳۳/۰۱/۰1بصاورت وبیناار
برگرار کرد.
در این کارگاه آموزشی که با شرک .حدود تی و ته نفر از مستعدان و دانشجویان و فناوران برتر برگرار گردیاد ،مادر

وبیناار

جنا اقای اتتادی به تشریح و توصیف ابعاد موضوع وبینار «اصول و فنون مذاکره» برمبنای اینکه اصل مذاکره در کاه زماانی
نیاز ات .و کگونه یک مذاکره منطقی و موفقی را داشته باشیم ررداختند ،که ایان تبیاین مسائله در ترفصال هاای :تعریاف و
تشریح مقوله مذاکره ،مبانی مذاکره ،اصول اتاتی در مذاکره ،انواع مختلاف ماذاکره ،آدا ماذاکره و  ...صاورت راذیرف .و در
وبینار به آن ها ررداخته شد و در رایان نیر به بررتی و تشریح موارد و تاواالت مطارح شاده از تاوی مساتعدین و مخاطباان
شرک .کننده در وبینار و نیر کالشها و مسائل مطروحه در حول موضوع وبینار ررداخته شد.
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اردوی جهادی تخصصی آموزشی روستای جبه دار

روتتای جبه دار در ارتفاع  1099متری از تطح دریا و در نردیکی کاوه تابالن واقاع شاده اتا ..جمعیا .ایان روتاتا بار اتاا
ترشماری تال  ۳2برابر با  ۰211نفر میباشد .زبان مردم روتتا ترکی آذربایجاانی اتا ..جباه دار از روتاتاهای باتاتانی و تااریخی
اردبیل محسو میگردد .از آثار باتتانی میتوان به تپه باتتانی روتتا اشاره کرد که به زبان محلی به اولیلر تپه تی مشهور میباشد.
در راتتای تلسله اردوهای جهادی -آموزشی بنیااد نخبگاان اتاتان اردبیال ،ایان باار مساتعدان ایان اتاتان در روز شانبه ماورخ
 ۰۹۳۳/۰۰/۰۰در این روتتا حضور ریدا کردند .در ایان اردوی جهاادی کاه باا مشاارک ۰۱ .نفار ( 1نفار از مساتعدان و مخترعاان،
دانشجویان طرح شهید احمدی روشن و کارشنا

بنیاد نخبگان اتتان) اجرا شد به  ۹2نفار از داناش آماوزان مدرتاه متوتاطه اول

شهید ایمانیاین روتتا مشاوره های روانشناتی ،آموز

و تحصیل ،ایده رردازی و اختاراع ارائاه داده شاد .ایجااد انگیاره تحصایلی و

معرفی الگوهای مناتب علمی از نتایج این اردوها ات .که اثرات آن بر دانش آموزان به خوبی قابل روی .ات..
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اردوی جهادی تخصصی آموزشی روستای کرد قشالقی

کردقشالقی روتتایی ات .که در اتتان اردبیل ،شهرتاتان اردبیال ،بخاش مرکاری ،دهساتان غربای قارار دارد.روتاتای
کردقشالقی در رانرده کیلومتری شهر اردبیل و ته کیلومتری شهر ثمارین قارار دارد  .بار اتاا

ترشاماری تاال ۰۹۳2

جمعیّ .این روتتا  1۹2نفر بودهات..
در راتتای تلسله اردوهای جهادی -آموزشی بنیاد نخبگان اتتان اردبیل ،این باار مساتعدان ایان اتاتان در روز یکشانبه
مورخ  ۰۹۳۳/۰۰/12در این روتتا حضور ریدا کردند .در این اردوی جهادی که باا مشاارک ۳ .نفار ( ۳نفار از مساتعدان و
مخترعان ،دانشجویان طرح شهید احمدی روشن و کارشنا

بنیاد نخبگان اتتان) اجرا شاد باه  ۰۱نفار از داناش آماوزان

مدرته ابتدایی شهریار این روتتا مشاوره هاای روانشناتای ،آماوز

و تحصایل ،ایاده راردازی و اختاراع ارائاه داده شاد.

همچنین مسابقه ی نقاشی بین دانش آموزان توتط مستعدان برگرار شد که باعث ایجاد شور و هیجانی خااص باین آن هاا
تده بود .انگیره تحصیلی و معرفی الگوهای مناتب علمی از نتایج این اردوها ات .که اثرات آن بر دانش آموزان باه خاوبی
قابل روی .ات..
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اردوی جهادی تخصصی آموزشی روستای معصوم آباد

معصوم آباد روتتایی ات .که در اتتان اردبیل ،شهرتتان اردبیل ،بخش مرکری ،دهستان غربی قرار دارد .طبق ترشاماری
 ۳۱این روتتا دارای حدود  21۱نفر بوده ات..
بنیاد نخبگان اتتان اردبیل در راتتای تلسله اردوهای جهادی -آموزشی خود و به منظور آشنایی مستعدین با معضاالت و
کمبودهای مناطق کم برخوردار اتتان اردوی جهادی-آموزشی با حضور مستعدان اتتان و کارشنا

بنیاد اتتان در محال

دبستان ابتدایی معصوم آباد این روتتا در مورخ  ۳۳/۰۰/12برگرار کرد .در ایان اردوی جهاادی مساتعدان باا حضاور در
کالتهای در

این مدرته به  ۹۱نفر از دانش آموزان متوتطه اول ایان مدرتاه در تاه کاال

مختلاف مهارتهاای ایاده

رردازی ،خالقی ، .مشاوره های روانشناتی ،آموزشی و ارائه دادند .همچنین مستعدان ،مسابقات داخل کالتی مانند نقاشی
و تواالت هو

را برگرار و به نفرات برتر جایره دادند که باعث ایجاد شور و شوق عجیبی در بین داناش آماوزان شاد .و در

آخر نیر به همه دانش آموزان این روتتا رک هایی اهدا شد.
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اردوی جهادی تخصصی آموزشی روستای سامیان

تامیان روتتایی ات .که در شهرتتان اردبیل ،بخش مرکری دهستان کلخوران قرار دارد .بر اتا

ترشماری تال ۰۹۳2

جمعیّ .این روتتا  1۳۰نفر بوده ات ..اهالی روتتای تامیان به برک .وجود مرتعی به اتم قوجور ،کندین نسل هس .به
شغل دامپروری مشغول هستند .و در کنار دامپروری به کشاورزی نیر می رردازند و تیب زمینی از عمده تارین محصاوالت
کشاورزی روتتا میباشد.
به منظور آشنایی مستعدین با معضالت و کمبودهای مناطق کم برخوردار اتتان اردوی جهاادی-آموزشای بنیااد نخبگاان
اتتان اردبیل با حضور مستعدان اتتان ،مخترع کشوری ،دانشجویان طرح شهید احمدی روشن و کارشنا

بنیاد اتتان در

محل مدرته آزادگان تامیان در مورخ  ۳۳/۰۰/۱1برگرار شاد .در ایان اردوی جهاادی کاه در راتاتای تلساله اردوهاای
جهادی -آموزشی بنیاد نخبگان برگرار شد به  14نفر از دانش آموزان متوتطه اول مدرته آزادگان این روتتا در ته کال
مختلف مهارتهای ایده رردازی ،خالقی ، .مشاوره های روانشناتی ،آموزشی و تحصیلی توتط این مستعدان ارائه شد .حضور
مستعدان در این مدرته باعث ایجاد شور و شوق عجیبی در بین دانش آموزان شد.
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اردوی جهادی تخصصی آموزشی روستای سلطان آباد

تلطانآباد روتتایی ات .که در بخش مرکری دهستان کلخوران شهرتتان اردبیل قرار دارد.
بنیاد نخبگان اتتان اردبیل در راتتای تلسله اردوهای جهادی -آموزشی خود و به منظور آشنایی مستعدین با معضاالت و
بنیاد اتتان در محال

کمبودهای مناطق کم برخوردار اتتان اردوی جهادی-آموزشی با حضور مستعدان اتتان و کارشنا

مدرته شهید موتی زاده این روتتا در ماورخ  ۳۳/۰۰/۰2برگارار کارد .در ایان اردوی جهاادی مساتعدان باا حضاور در
کالتهای در

این مدرته به  ۹۱نفر از دانش آموزان متوتطه اول ایان مدرتاه در تاه کاال

مختلاف مهارتهاای ایاده

رردازی ،خالقی ، .مشاوره های روانشناتی ،آموزشی و ارائه دادند .همچنین مستعدان ،مساابقات هاو

و خالقیا .داخال

کالتی را برگرار و به نفرات برتر جایره دادند که باعث ایجاد شور و شوق عجیبی در بین دانش آموزان شد .و در آخر نیر به
همه دانش آموزان این روتتا رک هایی اهدا شد.
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اردوی جهادی تخصصی آموزشی روستای طالب قشالقی

طالبقشالقی روتتایی ات .که در بخش مرکری ،دهستان ارشق شرقی شهرتتان اردبیل قرار دارد .بار اتاا

ترشاماری

تال  ۰۹۳2جمعیّ .این روتتا  ۰4۱۳نفر با  4۱۱خانوار بودهات ..فاصالهایان روتاتا از مرکار شاهر اردبیال  11کیلاومتر
میباشد .شغل مردم اکثر روتتا دامداری و کشاورزی میباشد .تیب زمینی،گندم،کغندر عمده محصوالت کشاورزی روتاتا
میباشد.
به منظور آشنایی مستعدین با معضالت و کمبودهای مناطق کم برخوردار اتتان و در راتاتای تلساله اردوهاای جهاادی-
آموزشی بنیاد نخبگان اتتان اردبیل ،این بار مستعدان این اتتان در این روتتا حضاور ریادا کردناد .در ایان کاه اردو کاه
باحضور  1نفر از مستعدان ،مخترع برتر کشوری ،دانشجویان طرح شهید احمدی روشن و کارشنا
روز کهارشنبه مورخ  ۰۹۳۳/۰۰/۱1برگرار شد .مستعدین باحضور در کالتهای در

بنیاد نخبگان اتتان در

این روتتا به تعداد  ۹1نفار از داناش

آموزان مدرته امام باقر (ع) این روتتا مشاوره های روانشناتی ،آموزشی و تحصیلی ،ایده راردازی و خالقیا .ارائاه دادناد.
شور و شوق بسیار زیاد این دانش آموزان معصوم را تنها با حضور در کنار این عریران و دیدن بارق کشامان آناان میتاوان
درک کرد.
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فصل  -5بخش دوم
اردوی جهادی عمومی
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کمک مومنانه مرحله اول -مساعدت به خانوادههای آسیب دیده از بیماری کرونا

بدون شک طی کند ماه گذشته بیماری همهگیر کرونا نقش بسیاری مخربی در از بین رفتن شغلها و کسب و کارهای خارد باه
ویژه در شهرهای کوکک داشته ات .و بسیاری از کارگران روزمرد و خانوادههای آنان را دکار مشکالت اقتصادی فرآوانی نموده
ات ..نبود درآمد و گرانی کاالهای اتاتی در این شرایط تأثیر بسرایی در کوککتر شدن تفره این خانوارهاا دارد کاه در اغلاب
موارد عضوی از این خانوادهها دکار نقص عضو و معلولی .هستند.
بنیاد نخبگان اتتان با مشارک .اتتعدادهای برتر این اتتان اقدام به تهیه بستههای کمکهای مؤمنانه و توزیع این بستههاا در
بین خانوارهای نیازمند حاشیه شهر اردبیل نمود .در این راتتا ،تعداد  ۰2بسته حمایتی شامل گوشا .مارغ ،روغان ،قناد ،ر
گوجهفرنگی و برنج تهیه و به کمک  ۹تن از اتتعدادهای برتر اتتان و همکاران بنیااد نخبگاان اتاتان طای  4تااع .توزیاع
گردید .در این برنامه بسیاری از اتتعدادهای برتر اتتان نیر در تاأمین ماالی بخشای از ایان کماکهاای مومناناه باه صاورت
خودجو

مشارک .نمودند.
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کمک مومنانه مرحله دوم -مساعدت به خانوادههای آسیب دیده از بیماری کرونا

بدون شک طی کند ماه گذشته بیماری همهگیر کرونا نقش بسیاری مخربی در از بین رفتن شغلها و کسب و کارهای خارد باه
ویژه در شهرهای کوکک داشته ات .و بسیاری از کارگران روزمرد و خانوادههای آنان را دکار مشکالت اقتصادی فرآوانی نموده
ات ..نبود درآمد و گرانی کاالهای اتاتی در این شرایط تأثیر بسرایی در کوککتر شدن تفره این خانوارهاا دارد کاه در اغلاب
موارد عضوی از این خانوادهها دکار نقص عضو و معلولی .هستند.
همرمان با ایام توگواری تاالر شهیدان کربال بنیاد نخبگان اتتان با مشارک .اتتعدادهای برتر این اتتان اقدام به تهیه بسته-
های کمکهای مؤمنانه و توزیع این بستهها در بین خانوارهای نیازمند حاشیه شهر اردبیل نمود .مرحله دوم این طرح باا تهیاه
تعداد  4۱بسته حمایتی شامل گوش .مرغ ،روغن ،قند ،ر گوجهفرنگی و برنج به کمک  ۹تن از اتاتعدادهای برتار اتاتان و
همکاران بنیاد نخبگان اتتان طی  2تاع .توزیع گردید .در این برنامه بسیاری از اتتعدادهای برتر اتتان نیر در تاأمین ماالی
بخشی از این کمکهای مومنانه به صورت خودجو

مشارک .نمودند.
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کمک مومنانه مرحله سوم -مساعدت به خانوادههای بی بضائت

امام صادق (ع)  :خداوند در ری یاری مومن ات ،.تا وقتی که مومن در ری یاری برادر خویش ات..
با توجه به انتشار ویرو

کرونا و بیکاری تعداد زیادی از اقشار مختلف و از بین رفتن شغلها و کسب و کارهای خرد به ویاژه در

شهرهای کوکک ،بسیاری از کارگران روزمرد و خانوادههای آنان دکار مشکالت اقتصادی فرآوانی شده اند .نبود درآمد و گرانای
کاالهای اتاتی در این شرایط تأثیر بسرایی در کوککتر شدن تفره این خانوارها دارد که در اغلب موارد عضوی از این خاانواده
ها دکار نقص عضو و معلولی .هستند.
در همین راتتا بنیاد نخبگان اتتان با مشارک .اتتعدادهای برتر این اتتان اقدام به تهیه بستههای کمکهای مؤمنانه و توزیع
این بستهها در بین خانوارهای نیازمند حاشیه شهر اردبیل نمود .در این راتتا ،تعداد  ۰۱بساته حماایتی شاامل گوشا .مارغ،
روغن ،قند ،ر گوجهفرنگی و برنج تهیه و به کمک  ۹تن از اتتعدادهای برتر اتتان و همکاران بنیااد نخبگاان اتاتان طای ۹
تاع .توزیع گردید .در این برنامه بسیاری از اتتعدادهای برتر اتتان نیر در تأمین مالی بخشی از این کمکهاای مومناناه باه
صورت خودجو

مشارک .نمودند.
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بازدید از موسسه خیریه امام رضا (ع) (مرکز نگهداری از کودکان بیسرپرست)
موتسه خیریه کودکان بی ترررت .مانند دیگر موتسات و تازمننهای خیریه نهادی مردمی ات .که به طور غیرانتفااعی
در جه .رتیدگی به مشکالت مختلف جامعه فعالی .می کند .موتسات خیریه به انجاام فعالیا .هاای مختلفای از قبیال
امدادرتانی به فقرا و افراد کم توان ،ایجاد و مدیری .تاختمننهای عمومی ،ارتقاء جامعه با ارائه خدمات اجتماعی ،دفااع از
امنی .عمومی ،کودکان ،حقوق مدنی و از بین بردن تعصبات و تبعیض و دیگر فعالیتهای اجتمااعی مایرردازناد .بطوریکاه
یک موتسه خیریه ممکن ات .به فعالیتهای مذهبی ،آموزشی و یا تایر فعالیتهای مرتبط با منافع عماومی و بشردوتاتانه
نیر بپردازد.از این رو حمای .های مالی و معنوی از کودکان بیترررت .و بدترررت .هدف اصلی این موتسات میباشد.
در ادامه اجرای راهبرهای بنیاد ملی نخبگان برای اثرگذاری افراد و گروههای نخبه در جامعه بااخخص در میاان گروههاای
آتیب رذیر جامعه ،از موتسه خیریه امام رضا (ع) اردبیل ،مرکر نگهداری از کودکاان بایترررتا .و بدترررتا .رسارانه
اتتان روز دوشنبه مورخ  1۱/۰۰/۳۳بازدید به عمل آوردند .در طی این برنامه مستعدان از نردیک با دغدغههاا و مشاکالت
اصلی این قشر از جامعه آشنا گشته و همچنین زمینه ای برای کمکهای تخصصای مساتعدان باویژه در زمیناه رشاتههاای
روانشناتی و مشاورههای تخصصی و یا اعطای کمکهای مالی ایجاد شاد .و هادایایی نیار از طارف بنیااد نخبگاان اتاتان
اردبیل به موتسه خیریه امام رضا(ع) اهدا گردید.
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بازدید از موسسه خیریه شکوفههای دو (مرکز نگهداری از کودکان بیسرپرست-دختران)

یکی از راهبرهای اصلی بنیاد ملی نخبگان برای اثرگذاری افراد و گروه های نخباه در جامعاه بااخخص در میاان گروههاای
آتیب رذیر جامعه ،ایجاد تازوکارهای تشویقی به منظور تسهیل فعالی .اجتماع نخبگانی در میان قشر آتیب دیده میباشد.
از این رو در کارکو این راهبرد بنیاد نخبگان اتتان اردبیل باا همراهای مساتعدان برتار اتاتانی بارای آشانایی بیشاتر
مستعدان با این قشر و امکان کمکهای تخصصی در حیطه فعالی.های علمی-تخصصی خود از موتسه خیریه شکوفههاای
اردبیل ،مرکر نگهداری از کودکان بی ترررت .و بدترررت .دخترانه اتتان روز یکشنبه مورخ  ۰۳/۰۰/۳۳بازدید باه عمال
آوردند.
در طول بازدید از مرکر موتسه خیریه شکوفه ها که با حضور رئیس بنیاد نخبگان اتتان دکتر شایقی نیر همراه بود ایشان
خاطرنشان کردند که در کنار اخالق نخبگی و رژوهش مستعدان اتتان باید اخالق معرف .اتالمی و کمک و دتاتگیری از
ایتام و افراد نیازمند جامعه را ترلوحه خویش قرار دهند کرا که این کاردار ،نیاک و مانش ماوالیماان حضارت علای (ع)
میباشد .در ادامه این برنامه مستعدان برتر اتتان از نردیک با دغدغه ها و مشکالت اصلی این موتسات در راتتای کمک به
کوکان آتیب دیده جامعه آشنا شده و از نردیک با این قشار ارتباا برقارار کردناد و زمیناه ای بارای کمکهاای تخصصای
مستعدان بویژه در زمینه رشته های روانشناتی و مشاوره های تخصصی و یا اعطای کمک های مالی ایجاد شد .و هدایایی نیر
از طرف بنیاد نخبگان اتتان اردبیل به موتسه خیریه شکوفهها اهدا گردید.
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فصل 6
نمایشگاه و جشنوارهها
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نمایشگاه مجازی هفته پژوهش و فناوری استان -افتتاحیه

میهمانان ویژه:

رژوهش اتا



جنا اقای دکتر حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی



جنا آقای دکتر شایقی رئیس بنیاد نخبگان اتتان



جنا آقای دکتر ابراهیم رور رئیس رارک علم و فناوری اتتان

دانش ات .و توتعۀ دانش نیر در تایۀ رژوهش امکان می یابد ،گرکه رژوهش خود در تاایۀ داناش اتا .کاه

مکان می رذیرد و متولد می شود و بنابراین ،هم عل .ات .و هم معلول .رژوهش علم را شکوفا مای کناد و باه توتاعۀ آن منجار
میشود.
بیس .و یکمین نمایشگاه دتتاوردهای علمی ،رژوهشی اتتان اردبیال در تاال  ۳۳بارخالف تاالهای قبال و بخااطر بیمااری
منحو

کوید  ۰۳بصورت و کنفرانس و با حضور رئیس بنیاد نخبگان و مسئوالن و روتای مراکر دانشگاهی و رشد اتاتان در

رارک علم و فناوری اتتان اردبیل در تاریخ  ۰2آذر افتتاح و به مدت یک هفته دایر گش..
در این دوره از نمایشگاه دتتاوردهای علمی و رژوهشی اتتان بیش از  ۰۱۱غرفه برای شارک .هاای حاضار در ایان نمایشاگاه
تدارک دیده شده ات .و این نمایشگاه در ته تالن طراحی شده ات .که تاالن اول باه راارک علام فنااوری و شارک .هاای
دانش بنیان اتتان با  2۱غرفه اختصاص یافته ات ،.همچنین  4۱غرفه برای مراکر رشد اتتان و  1۱غرفه نیر به دتاتگاه هاای
دولتی اتتان واگذار شده تا آخرین دتتاوردها و محصوالت خود را به بازدید کنندگان ارائه نمایناد .کاه ایان بازدیادها بصاورت
مجازی در تای .رارک علم و فناوری اتتان فراهم گشته ات .تا گوشه هایی از توانمندیهای حوز رژوهش و فان آوری اتاتان
در معرض دید عالقمندان قرار گیرد..
اقداماتی را که بنیاد نخبگان اتتان اردبیل در خصوص این نمایشگاه انجام داد را می توان دردو بخش کلی و معرفای واحادهای
فناوربرتر تح .روشش بنیاد نخبگان اتتان جه .حضور در بخش داوری و انتخا برترین های و برراایی غرفاۀ بنیااد نخبگاان
اتتان و شرک .در نمایشگاه و تبیین دتتاوردها و برنامههای اجرایی بنیاد در طول تال در حوزههاای مختلاف توانمندتاازی،
هدای ،.حمای .و تکریم از نخبگان و اتتعدادها برتر بیان کرد.
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جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان اردبیل -اختتامیه هفته پژوهش

میهمانان ویژه:



جنا آقای مهند



جنا اقای دکتر نژادمحمد معاون توتعه و منابع اتتانداری

بهنامجو اتتاندار اردبیل



جنا آقای دکتر حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی



جنا آقای دکتر شایقی رئیس بنیاد نخبگان اتتان



جنا آقای دکتر ابراهیم رور رئیس رارک علم و فناوری اتتان



جنا آقای دکتر بضاع.رور دبیر علمی تتاد هفته رژوهش و فناوری اتتان



جنا اقای دکتر ناصری رییس آموز

و ررور

اتتان.

در راتتای اختتامیه هفته رژوهش و فناوری اتتان اردبیل ،جشنواره ای بارای تقادیر و تجلیال از رژوهشاگران و فنااوران برتار
اتتان در روز شمبه مورخه بیس .ونهم آذر تال جاری در دانشگاه محقق اردبیلی و همرماان بصاورت وبیناار از طریاق تاای.
رتمی دانشگاه محقق برگرار گردید.
در این جشنواره آقای بهنام جو اتتاندار اردبیل با بیان اینکه رژوهش بعد از انقال اتالمی جایگااه خاود را ریادا کارده اتا،.
گف :.در حال حاضر نیر خوشبختانه رژوهشگران و حوزههای دانشبنیان در خصوص مقابله با کرونا به خوبی عمل مایکنناد ،و
اولوی .های رژوهشی ما باید به تم .حل مشکالت جامعه و مردم توق ریدا کند .در ادامه آقای حبیبی رئیس دانشگاه محقاق
اردبیلی خاطرنشان کرد در حوزه تولید علم در رایگاه اتتنادی اتکورو

متوتط رشد علمی کشور  11درصد مای باشاد ولای

رشدعلمی دانشگاه محقق اردبیلی  ۰۱۳درصد ات ..حبیبی از افرایش  ۰1۱درصدی مجالت علمی رژوهشای دانشاگاه محقاق
اردبیلی خبر داد و افرود :در بحث مرجعی .علمی نیر برای دومین بار در جمع دانشگاه های یک درصد برتر جهان قرار گارفتیم
و دارای  ۹نفر دانشمند یک درصد برتر جهان ،یک نفر ترآمد علمی ۰۰ ،دانشمند  1درصد برتر جهان و  1نفر اتتاد رر اتاتناد
در حوزه علوم انسانی هستیم.
در ادامه جشنواره در تجلیل از رژوهشگران و فناوران برتر اتتان اردبیل ،از  1۱رژوهشگر برتر دانشگاه ها و دتتگاه های اجرایای
اتتان با اهدا لوح و یادبودی تقدیر و تجلیل بعمل آمد .که در این میان تهم بنیااد نخبگاان اتاتان از فنااوران و رژوهشاگران
برتراتتان ،تجلیل از دکتر حسین شایقی رئیس بنیاد نخبگان اتتان بعنوان برگریده دانشمندان و نخبگاان علمای یاک درصاد
برتر جهان برای ششمین تال ریاری در تال  ،۰۹۳۳و نیر تقدیر از آقای حمیدرضا صمدی فرد اتتعداد برتار بنیااد و مشامول
جایره تحصیلی بنیاد به عنوان دانشجوی رژوهشگر برتر دانشگاه محقق اردبیلی بود.
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هفتمین جشنواره جهادگران علم و فناوری

میهمانان ویژه:



تردار بابازاده فرمانده کل تپاه راتداران اتتان



دکتر شایقی رئیس بنیاد نخبگان اتتان



دکتر حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی



دکتر ابراهیم رور رئیس رارک علم و فناوری



دکتر اوکی اردبیلی رئیس جهاد دانشگاهی اتتان



دکتر ابراهیمی رئیس بسیج اتاتید اتتان.

هفتمین جشنواره جهادگران علم و فناوری با هدف شناتایی و معرفی نخبگان در جامعه و رتیدگی به مشاکالت و مطالباات
آنان با همکاری بنیاد نخبگان اتتان اردبیل و بسیج علمی ،رژوهشی و فناوری اتتان و تاایر ارگانن هاای علمای و دانشاگاهی
اتتان روز یکشنبه مورخ دوم آبان ماه با رعای .رروتکل های بهداشتی در تالن جلسات شهید حیدری تپاه حضارت عباا (ع)
اتتان و همرمان از طریق ویدئوکنفرانس در شهرتتننهای اتتان برگرار گردید.
این جشنواره که همه تاله با هدف شناتایی و معرفی نخبگان بسیجی و اتتفاده از ظرفی .های علمی بسیج در جه .حال
مسایل و مشکالت اتتان و نیر تجلیل از دانشوران و نخبگان نمونه بسیج در هفته بسیج در اتتان برگرار می گردد ،امسال نیر با
حضور شخصی .های برجسته علمی و دانشگاهی کشور و باحضور رئیس بنیاد نخبگان اتتان برگارار گردیاد .در ایان جشانواره
تردار جلیل بابازاده فرمانده تپاه حضرت عبا (ع) اتتان در آغاز مراتم ضمن گرامیداشا .هفتاه بسایج ،باه جایگااه علام و
فناوری در جهان اشاره کرد و گف :.ثروت واقعی ما هم اکنون تالم .و امنی .می باشد که بسیاری از ملا .هاا در دنیاا باه ایان
درجه از امنی .ما غبطه می خورند .وی با اشاره به تولید علم و اتکا به تفکرات و ایده نخبگان داخلی گف :.ماا باا تولیاد علام و
حرک .در مسیر علم و فناوری می توانیم عالوه بر حفاظ .از خود در برابر تهدیدات دشمن به ریروزی هاای بای شاماری دتا.
ریدا کنیم .در ادامه نیر دکتر شایقی ،رئیس بنیاد نخبگان اتتان اردبیل با اشاره به اینکه بسیج در عرصه ها و حوزه های مختلاف
با مجاهدتهای خالصانه منجر به گرهگشاییهای عظیم شده ات ،.بیان داشتند که در تطح اتتان اردبیل نیار ماا شااهد ایان
رشادت ها و دتتاوردها هستیم .و در ادامه توجه به نخبگان و ظرفی .های این قشر را متذکر شده و اینچناین اداماه دادناد کاه:
بدون شک موفقی .در راتتای نیازمندی های کشور مستلرم حمای.ها و تسهیالتی ات .که امید مای رود نخبگاان و صااحبان
ایده و فکر در تطح اتتان از این حمای .ها بهرمند شوند تا با تولید علم و حرک .در مسایر علام و فنااوری عارت و تاربلندی
کشور را به ارمغان بیاورند .ایشان با اشاره به اختتامیه جشنواره بسیج علمی ،رژوهشی و فناوری در اتتان اردبیل ،فعالیا .هاای
جهادگران بسیجی در تطح اتتان اردبیل را تتودنی دانستند و هفته بسیج را بهنن های برای امتناان و تجلیال از جهاادگران
برتر در حوزه علم و فناوری اتتان دانستند.
همچنین از موضوعات مورد توجه در این دوره از جشنواره می توان به توجه به ظرفیا .هاای علمای اتاتان در جها .حال
مسائل و مشکالت ریش رو ،ایجاد هسته های گفتمان تاز ،راه اندازی رایگاه های علمی باا هادف رشاد علمای اتاتان و تارویج
فرهنگ جهاد علمی اشاره کرد ،که در نهای .با معرفی برگریدگان این دوره از جشنواره و تجلیال از دانشاوران نموناه بسایجی
اتتان به کار خود رایان داد.
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در رایان این جشنواره نیر با اهدای لوحی توتط تردار بابازاده فرمانده تپاه راتداران اتتان از جنا آقای دکتر شایقی رئیس
بنیاد نخبگان اتتان اردبیل به را

زحمات و تال

وافر ایشان در راتتای همکاری با بسیجیان عرصاه علام و فنااوری و نیار

بعنوان یکی از متولیان جشنواره تجلیل و تقدیر بعمل آمد.
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نمایشگاه چهل سالگی دفاع مقدس و یادمان عملیات کربالی 5

میهمانان ویژه:
هش .تال دفاع مقاد



جنا ترهنگ عبدی معاون فرهنگی اجتماعی تپاه اتتان

مملاوء از رشاادتها و دالوریهای جوانان راک این مرز و بوم کهن اتا ..لحظاه لحظاۀ ایان هشا.

تال برای ما افتخار و ترافرازی و برای جوانان رشیدی که در این میدان امتحان موفق و تربلند بیرون آمدناد خااطره اتا .و
یادآوری و بیان این خاطرات به نسل جوان امروز از اهمی .بسیاری برخوردار ات .تا بدانند که ردران و نسال گذشاته آناان در
راه اتتقالل ایران عریر جان خود را فدایاین مل .و مرز و بوم کردند.
این نمایشگاه با محوری .بازتازی عملیات کربالی  2و رعای .رروتکل بهداشتی از دتتاوردهای رزمندگان هشا .تاال دفااع
مقد

و با وحدت و همدلی تپاه ،ارتش و تایر نیروهای نظامی برگرار گردیده ات ..بدین منظور گروهی از مساتعدان اتاتان

اردبیل به همراه دکتر شایقی ریس بنیاد نخبگان اتتان اردبیل با حضور در محل نمایشگاه هفته دفاع مقد

و یادمان عملیات

کربالی رنج از بخش های مختلف این نمایشگاه بازدید و با جرئیات عملیات کربالی  2بیشتر آشناگشاته و از رشاادتهاای ایان
دالورمردان قدردانی و به آنها ادای احترام کردند.
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بررسی و ارزیابی طرحهای بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی

جشنوراهی خوارزمی یکی از جشنوارههای علمی کشور ات .که توتط تازمان رژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگرار
میگردد .این جشنواره بستری ات .برای تکریم مقام واالی اندیشمندان و نخبگان عرصه علم و فناوری که از اهداف آن
میتوان به موارد زیل اشاره کرد:
o

ایجاد زمینههای الزم برای بروز ،ررور  ،رشد و شکوفایی اتتعدادها و خالقی.های نوجوانان و جوانان

o

توتعه و تعمیق روحیه رژوهش و نوآوری

o

حمای .و هدای .مادی و معنوی دانشآموزان و دانشجویان رژوهشگر و نوآور

o

کاربردی کردن علوم و ارتبا دادن آن با زندگی و نیازهای جامعه

o

ارز

o

آمادهتازی نسل جوان برای ورود به میدان رقاب.های علمی و فنی

o

هدای .اتتعدادها و خالقی.ها در جه .رفع نیازهای مراکر علمی و صنعتی

o

آشنایی دانشآموزان با رژوهش و شیوههای کشف و حل خالقانه مسائل علمی و فنی

o

انجام کارهای علمی  ،فنی و رژوهشی به شیوه گروهی با حفظ رقاب .تالم و تازنده

o

تولید دانش و بومی کردن علوم.

بخشیدن به دتتاوردهای علمی و فنی نوجوانان و جوانان

در این میان بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمی یکی از رویدادهای نخبگانی ررتابقه در کشور ات .که برگریدگان
آن ،از حمای.های بنیاد ملی نخبگان برخوردار میشوند .د ر تال جاری ،به دلیل شرایط ویژه شیوع بیماری کرونا ،مقرر گردید
بخشی از مرحله ارائه حضوری طرحها (که در تال های گذشته به صورت متمرکر در تهران برگرار میشد) ،با همکاری بنیادهای
نخبگانی در اتتانها به اجرا درآید .در این رابطه ،بنیاد نخبگان اتتان اردبیل با همکاری رئیس اداره اتتعدادهای درخشان
اتتان (دبیر کارگروه) ،دو نفر از اعضای هیئ .علمی دانشگاه محقق اردبیلی ،به انتخا رئیس کارگروه (رئیس بنیاد نخبگان
اتتان) و نماینده اعرامی از دبیرخانه مرکری جشنواره ،طرحهای برگریده اتتان در بیس .و دومین جشنواره جوان خوارزمی را
بررتی و ارزیابی کردند.
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فصل 7
طرح شهید احمدی روشن
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طرح شهید احمدی روشن

رشد شتابندهی علمی و فتح قلههای دانش که با هم .و عرم جوانان مؤمن و غیور و توانائی کون مصطفای شهید رونق یافته،
امروز قائ م به هیچ فردی نیس ..این یک جنبش تاریخی و برخاتت ه از یک عرم خلل نارذیر ملی ات ..ما به کوری کشم
تران اردوگاه اتتکبار و نظام تلطه ،این راه را با قوت و ارادهی راتخ دنبال خواهیم کرد و ریشرف .رشکآور مل .برر

خود

را به رخ دشمنان عنود و حسود خواهیم کشید"-مقام معظم رهبری(مدالظله العالی)".
بنیاد ملی نخبگان با هدف توانمندتازی و مشارک .دانشجویان مستعد برای حل مسائل کشور با اجرای طرح شهید احمدی
روشن ،توانمندیها ی دانشجویان صاحب اتتعداد برتر را در جه .شناتایی و حل مسائل واقعی کشور هدای .مینماید .در
این طرح اتتادان خبره دانشگاهی و متخصصان برتر صنعتی با شناتایی مسائل و مشکالت اصلی کشور ،هستههای نخبگانی
مسأله محور را با مشارک .دانشجویان برگریده تشکیل داده و به صورت علمی و تخصصی در قالب طرحی مشخص و در بازه
زمانی معین به حل آنها میرردازند.
اصلیترین اهداف این طرح عبارتند از :
 oاتتفاده از توانمندیهای دانشجویان مستعد در جه .حل مشکالت جامعه
 oهدای .دانشجویان مستعد برای شناتایی مسائل راهبردی کشور
 oایجاد شبکه دانشجویان مستعد و خبرگان دانشگاهی و صنعتی
 oافرایش اعتماد دتتگاههای اجرائی ،مراکر علمی و بخش خصوصی به برگریدگان
 oافرایش مهارتهای اجتماعی و روحیه خودباوری دانشجویان
مستعدین برتر شرک.کننده در این طرح میتوانند از مرایای زیر نیر بهرهمند شوند:
 oدریافتی ماهیانه بیش از مبلغ فنیاری در دوره اجرای طرح
 oتجربه کار تیمی واقعی و بین رشتهای
 oاتتفاده از دورههای آموزشی عمومی و تخصصی
 oاتتفاده از اعتبار هسته رژوهشی زیر نظراتتاد خبره
 oدریاف .امتیاز فعالی.های نخبگانی بر اتا

نظر اتتاد خبره تا تقف  ۰۱۱امتیاز

 oاتتقرار در فضای همافرا در کنار هستههای رژوهشی دیگر
 oاتتفاده از شبکه آزمایشگاههای راهبردی کشور
 oشرک .در اردوهای علمی و فرهنگی
در واقع طرح شهید احمدی روشن نهتنها زمینهای برای اتتفاده از ظرفی .نخبگانی برای رفع مشکالت و کالشهای کشور
فراهم میکند بلکه فرصتی برای نیروی انسانی جوان ایجاد میکند تا در فضای واقعی کار قرار بگیرد ،مهارتهای کاری خود
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را افرایش دهد ،در کنار تحصیل تجربه کاری به دت .آورد و به رفع یکی از کالشهای کشور کمک کنند .بدینترتیب
دانشجویان می توانند همرمان با تحصیل در دانشگاه در زمینه کاری مورد عالقه خود تجربه کسب کنند و کمک هرینهای نیر
از این راه به دت .آورند.
از این رو بنیاد ملی نخبگان اولین دوره طرح شهید احمدی روشن را با مشارک .بنیاد نخبگان اتتان تهران در فروردین تال
 ۰۹۳2و در قالب  1هسته رژوهشی مسئله محور اجرا نمود .دومین دوره از این طرح در بهمن ماه تال  ۰۹۳2و در قالب ۰۹
هسته نخبگانی اجرایی گردید .تومین دوره طرح شهید احمدی روشن در مهرماه  ۰۹۳1آغاز شد ،در این دوره  21هسته
نخبگانی اجرا شد و وجه تمایر آن با دورههای قبلی تنوع بیشتر در حوزههای تحقیقاتی ،افرایش قابل توجه تعداد طرحهای
ریشنهادی و اقبال بسیار خو این طرح از توی اتاتید دانشگاهی و مستعدین برتر در گروههای تحصیلی مختلف بود .و در
ادامه نیر در تال  ۰۹۳1دوره کهارم طرح شهید احمدی روشن و در تال  ۰۹۳۳دوره رنجم اجرا گردید .در دوره رنجم طرح
شهید احمدی روشن که از آبان ماه تال  ۰۹۳۳آغاز گردیده ات .حدود  ۹۱۱طرح رژوهشی مسئله محور از کل کشور در
این دوره شرک .دارند که تهم اتتان اردبیل از این مقدار تعداد ته طرح رژوهشی مسئله محور میباشد که در ادامه به
تشریح و بررتی اجمالی آنها ررداخته خواهد شد.
-1-1هستههای پژوهشی مسئله محور طرح شهید احمدی روشن در استان اردبیل
 .1هسته پژوهشی " ساخت TEM cellشیلد"
عنوان هسته
تاخTEM cell .
شیلد

شماره هسته

استاد خبره

تعداد اعضا

24244۰

دکتر مسعود اجری

 ۰2نفر

موضوع پژوهشی طرح:
به تشع شعات الکترومغناطیسی ناشی از یک تیستم یا یک دتتگاه که باعث تداخل در کارکرد طبیعی دتتگاهها یا
تیستمهای دیگرمی شود ،تداخل الکترومغناطیسی ) (EMIگفته میشود .تازگاری الکترومغناطیسی ،شاخه ای از دانش
الکترومغناطیس ات .که با طراحی و کارکرد تجهیرات ارتبا دارد ،به نحوی که آنها را در مقابل تطوح و انواع خاصی از
تداخل الکترومغناطیسی دیگر تجهیرات مصون نگه دارد .در این شاخه از دانش به طورهمرمان تعی می شود که تراحم
الکترومغناطیسی تولید شده توتط خود تجهیرات نیر درمحدوده خاصی نگه داشته شود.
در دهه های اخیرعدم رعای .تازگاری الکترومغناطیسی باعث حوادث جبران نارذیری شده ات .از قبیل:
 .۰تقو یک جنگنده  F-16درنردیکی فرتتنده رادیو صدای آمریکا  VOAبه دلیل حساتی .تیستم کنترل ررواز نسب.
به میدان تشعشعی با شدت باال.
 .1رها تازی اشتباهی تانکر توخ. .
 .۹در1۳جوالی ۰۳21ناوهواریمابر آمریکایی در تواحل ویتنام شمالی در حال عبور بود که در اثر حادثهای الکترومغناطیسی
۰۹4تن از کارکنان آن در آتش توختند و یا ناردید شدند.
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تس .های ریش تازگاری یک رو

کم هرینه و با ریسک رایین جه .بررتی تجهیرات از نظر تازگاری الکترومغناطیسی

قبل ازانجام تس .های نهایی تازگاری میباشد و اگر تولید کننده قطعات در فرایند تولید خود تس .هایی را در نظر نگرفته و
صرفا وابسته به نتایج تازگاری برای محصوالت خود باشد ،با توجه به هرینه بر بودن این تس .ها و هدررف .زمان ریسک
بسیار بررگی کرده ات ..تفاوت اصلی و مهم بین تس .های ریش تازگاری و تازگاری وجود اتاق شیلد بدون بازتا میباشد
که ایجاد همچین محیطی هرینه بسیار باالیی ( در حدود یک تا دو میلیون دالر) دارد و اکثر شرک .های تولید کننده قطعات
الکترونیکی فاقد همچین محیطی میباشند.
اما در تس .های ریش تازگاری نیازی به محیط شیلد به صورتی که اتتاندارد های مختلف برای تس .های تازگاری بیان
کرده اند ،نیس ..بنابراین اکثرتولید کننده های قطعات الکترونیکی برای صرفه جویی در زمان و هرینه تراغ این تستها
میروند .برای انجام این تس .ها روشهای مختلفی وجود دارد یکی از روشهای مهم و کارا اتتفاده از  TEM cellمیباشد.
TEM cellبرای اولین بار در تال  ۰۳14معرفی شد .ازاین وتیله برای تولید امواج الکترومغناطیسی در رنج فرکانسی وتیع
اتتفاده میشود TEM cell .از ته قسم .تشکیل شده ات ،.یک قسم .موجبر مستطیلی و دو قسم .مخروطی که برای
تطبیق مناتب دردو انتهای آن قرار دارد .در شکل  ۰نمای کلی دو نوع باز و بسته  TEM cellنشان داده شده ات..

شکل  -۰الف،open TEM cell :

closed TEM cell :

هدف طرح:
هدف ازاین طرح ،تاخTEM Cell .بسته و شیلد شده در برابر امواج الکترومغناطیسی برای اندازه گیری ریش تازگاری
الکترومغناطیسی میباشد .به کمک این ابرار تس .های اولیه در فرایند طراحی انجام می شود و نیازی به ررداخ .هرینه زیاد
برای آزمایشگاه نمی باشد .مراحل انجام این طرح بدین صورت می باشد:


انجام محاتبات الکترومغناطیسی برای بدت .آوردن ابعاد درفرکانس کاری مد نظر



انجام شبیه تازی های الکترومغناطیسی تمام موج واتتخراج مشخصات ازقبیل میران تطبیق ،تلفات ومیران
یکنواختی میدان های الکترومغناطیسی



طراحی و شبیه تازی فیلترهای ورودی جه .فیلترکردن نویرهای ورودی



مدل تازی دتتگاه در نرم افرار  CADو تهیه نقشه های تاخ .و ورقکاری



ورقکاری ،جوشکاری و مونتاژ دتتگاه
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انجام تس .های الکترومغناطیسی در آزمایشگاه EMC

 .2هسته پژوهشی "ساخت و ارزیابی سیستم بیانی جدید با قابلیت های ویژه برای کلونسازی سریع ،بیان
هترولوگوس و خالصسازی پپتیدها و نانوبادیها"
شماره

عنوان هسته

استاد خبره

هسته

تاخ .و ارزیابی تیستم بیانی جدید با قابلی .های ویژه
برای کلونتازی تریع ،بیان هترولوگو

و خالصتازی

242۰۳۰

تعداد اعضا

دکتر تعید لطیفی

رپتیدها و نانوبادیها

نوید

 1نفر

موضوع پژوهشی طرح:
رپتیدها و نانو بادی به عنوان داروهای زیستی نسل بعد مورد توجه بوده و دارای توانایی باال در میانکنش با اهداف بیولوژیک
هستند و اث رات جانبی نسبتا رایینی دارد.تجارت این نوع از داروها ۰۱درصد تجارت قانونی دارو را در بر میگیرد که حدودا
 22میلیارد دالر در تال می باشد .گاها هرینه تمام شده در روند تولید رپتید ها و نانوبادی بسیار زیاد ات .لذا رو

های

ارزان برای تنتر و خالص تازی باید انجام ش ود که در این خصوص ،طراحی و تاخ .تیستمهای بیانی جدید با قابلی .ویژه
ضروری ات..
از این رو ،برای انجام طرح ای طرح اعضای تیم در گروه هایی دتته بندی شده و هر گروه مطالعاتی در زمینه رپتیدها و
نانوبادی ها و داروهای زیستی نسل بعد مرتبط با آن ،مطالعه در مورد انواع فیوژن مناتب انجام دادند و همچنین تسلط بر نرم
افرار  snapgeneکه یک برنامه تخصصی مرتبط با کلونینگ هس .در حال انجام هس..
هدف طرح:
طراحی تازهای برای کلونتازی تریع هر نوع توالی کوکک کد کننده رپتید و نانوبادی و معرفی یک عامل فیوژن جدید
کوکک (رروتیین حامل) میباشد ،که در نهای .این تازه امکان تولید قطعه رپتیدی دت .نخورده ،بدون آمینواتید(های)
اضافی ،را فراهم کند.
 .3هسته پژوهشی "سنتز محلول ضد عفونی کننده نانو نقر"
عنوان هسته
تنتر محلول ضد عفونی کننده نانو
نقر

شماره هسته

استاد خبره

تعداد اعضا

2422۰۰

دکتر عریر بابارور

 ۰۱نفر

موضوع پژوهشی طرح:
ذرات نقره از ررمصرفترین ذرات در ابرارهای درمانی ات .که میتواند غشاها وفعالی .انریمها و میکروارگانیسمهای بیماریزا
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را دکار اختال کند و بطور گسترده در اتپری و محلولهای ضدعفونی کننده اتتفاده میشود .در این طرح توانستیم نانو
ذرات نقره را از نیترات نقره و از مسیر تبر تاده و با اتتفاده از گیاه گون که به وفور در کشور و اتتان ما یاف .می شود با
موفقی .تنتر کنیم که رو

ذکر شده شیمی تبر را جه .تنتر نانو نقره با بهره گیری از عصاره گیاهان که از ارزان ترین

رو های طبیعی در مقابل دیگر رو

های فیریکی و شیمیایی ات ، .برای تنتر نانوذرات اتتفاده کردیم .در این راه

آزمایشات ما در  4فاز آماده تازی گیاه گون  ،تهیه عصاره  ،تنتر نانوذره نقره  ،بهینه کردن متغیرها صورت گرف.
(آزمایشات انجام شده به صورت مفصل در گرار

ته ماهه شرح داده شده) برای بررتی صح .انجام کار ما نمونه را برای

انالیرهای ( )HRTEMو (  )SEMدر مورد بررتی خصوصیات موروفولوزی نانوذرات و ( )XRDباب .بررتی میران بلوری و
کریستالیراتیون نانوذره به تهران فرتتاده شد و همچنین بررتی گروه های عاملی موجود در نانوذره ازانالیر(  ) FTIRکه در
دانشگاه محقق اردبیلی انجام دادیم و همه ی این انالیرها درتتی بیوتنتر نانو ذرات نقره را تایید میکنند.
عالوه بر این  ،آزمایشاتی در مورد بررتی اثرات ضد باکتریایی نانو نقره ،حداقل غلظ .بازدارنده و کشندگی باکتری ،بررتی
آن صورت خواهد گرف .و همرمان با آن امور اداری مالکی.

قرص تفالکسین و تمی .کبدی نانو نقره و اثرا ت ضد ویرو

معنوی و ثب .اختراع و شرک .و تالیف مقاله علمی در حال انجام ات..
هدف طرح:
هسته فناوری تنتر محلول ضد عفونی کننده نانو نقره به عبارتی تولید محلول ضد عفونی کننده از منشاء گیاهی و حاوی نانو
مواد نقره می باشد ،هدف اصلی رژوهشی فوق تولید محلول ضدعفونی کننده از منابع گیاهی و غیر مضر برای روت .و تنفس
انسان در مقایسه با محلول های شوینده دارای مواد تمی با توجه به شرایط بیماری کرونا و لروم اتتفاده از محلولهای راک
کننده جه .حذف ویرو ها در تطح دت .انسان و م حیط اطراف ات ..لذا در این طرح عالوه بر مطالعات علمی و
آزمایشات مختلف باکتریایی و شیمیایی انجام شده بر موضوع تجاریتازی محصول و تولید از منابع در دتتر

و بصرفه

اقداماتی انجام گرفته ات .تا در آخر محصولی مشتری رسند شده و عالوه بر تطح کشور در بازار جهانی هم تقاضا داشته
باشد.
همچنین الزم به ذکر می باشد همرمان با شروع طرح شهید احمدی روشن از اول آذر ماه در کل کشور بنیاد نخبگان اتتان
اردبیل نیر برای هم اندیشی و همفکری اتاتید خبره طرح شهید احمدی روشن در اتتان ،نشس.های هماندیشی را برای
توجیه و رهنماییهای الزمه و نیر میسر تاختن مسیری هموار برای هستههای مسئله محور اتتان بصورت و کنفرانس و
حضوری در کند مرحله با حضور اتاتید خبره هسته ها برگرار کرده ات .که در ادامه به تشریح این جلسات ررداخته خواهد
شد.
نشست مجازی هماندیشی و توجیه اساتید خبره هستههای مسئله محور طرح شهید احمدی روشن در استان اردبیل-آذرماه 99

عنوان جلسه

هماندیشی و توجیه اتاتید خبره هستههای مسئله محور طرح شهید احمدی روشن در اتتان اردبیل

زمان

مورخ  – ۳۳/۱۳/۱2از تاع ۰۹ .الی ۰4

مکان

بصورت و کنفرانس

اتامی میهمانان

جنا دکتر اجری -جنا دکتر بابارور -جنا دکتر لطیفی
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همرمان با شروع طرح شهید احمدی روشن از اول آذر ماه در کل کشور بنیاد نخبگان اتتان اردبیل نیر برای هماندیشی و
همفکری اتاتید خبره ،توجیه و رهنماییهای الزمه و نیر میسر تاختن مسیری هموار برای هستههای مسئله محور تایید
شده اتتان نسشتی را بصورت و کنفرانس با حضور این اتاتید گرانقدر برگرار کرد.
در این نشس .جنا آقای دکتر شایقی رئیس بنیاد نخبگان اتتان ضمن تقدیر و تشکر از اتاتید خبره اتتان در تشکیل و
ایجاد هسته های نخبگانی ،از رشتکار و تال

این عریران برای آموز

تیمی از دانشجویان مستعد اتتان و تعلیم و ررور

آنها در حل مسئلهای واقعی و نیر ایجاد شبکهای از افراد مستعد برای افرایش مهارتهای اجتماعی و علمی و فرهنگی آنان و
نیرهدای .این اتتعدادهای برتر به توی شناتایی و حل مسائل راهبردی کشور نقدیر و قدردانی به عمل آورد .و در ادامه به
طور مفصل به تشریح اهداف و مری.ها و نیر فرایند و رروته طرح شهید احمدی روشن و رشتیبانیهای بنیاد در طول دوره
طرح از هستههای نخبگانی ررداختند.
الزم به ذکر ات .رنجمین دوره طرح احمدی روشن از آذر ماه تال جاری آغاز شده و به مدت  ۳ماه تا شهریورماه تال
 ۰4۱۱فعالی .هستههای مسئله محور ادامه خواهد یاف ..و از اتتان اردبیل نیر هستههای نخبگانی با حضور اتاتید برجسته
اتتان و دانشگاه محقق اردبیلی جنا آقایان دکتراجری ،دکتر بابارورو دکترلطیفی با مشارک .بیش از تی نفر از دانشجویان
مستعد اتتان تشکیل یافته و در حال ریشبرد طرحهای مسئله محور شهید احمدی روشن هستند.
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جلسه دوم نشست هماندیشی اساتید خبره هسته های مسئله محور طرح شهید احمدی روشن در استان اردبیل -بهمنماه 99

عنوان جلسه

جلسه دوم هماندیشی اتاتید خبره هستههای مسئله محور طرح شهید احمدی روشن در اتتان
اردبیل

زمان

مورخ  – ۳۳/۰۰/۱۰از تاع ۰۹ .الی ۰4

مکان

بصورت و کنفرانس

اتامی میهمانان

جنا دکتر اجری -جنا دکتر بابارور -جنا دکتر لطیفی

بنیاد ملی نخبگان با هدف توانمندتازی و مشارک .دانشجویان مستعد برای حل مسائل کشور با اجرای طرح شهید احمدی
روشن ،توانمندیهای دانشجویان صاحب اتتعداد برتر را در جه .شناتایی و حل مسائل واقعی کشور هدای .مینماید .در
این راتتا بنیاد نخبگان اتتان اردبیل جلسهای را با اتاتید خبره اتتان اردبیل که در این طرح شرک .کرده اند برگرار کرد.
این جلسه در مورخ یکم بهمن ماه  ۰۹۳۳با حضور دکتر شایقی به عنوان رئیس بنیاد نخبگان اتتان اردبیل ،دکتر تعید
لطیفی ،دکتر مسعود اجری و دکتر عریر بابارور برگرار شد .ابتدا دکتر شایقی به بیان نکاتی کند درباره نحوه ریش برد و
کالش های موجود طرحها ،نحوه ررداخ .هرینههای اجرایی آزمایشگاه ها و کارهای فرهنگی که میتواند در این طرح صورت
گیرد اشاره کرد .تپس اتاتید با گرار

روند ریشبرد طرح و کگونگی رفع موانع کاری و راهکارهای الزم جه .ریش برد

طرح ررداختند.
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جلسه سوم نشست هماندیشی اساتید خبره هستههای مسئله محور طرح شهید احمدی روشن در استان اردبیل -اسفندماه 99

عنوان جلسه

جلسه توم هماندیشی اتاتید خبره هستههای مسئله محور طرح شهید احمدی روشن در اتتان
اردبیل

زمان

مورخ  – ۳۳/۰1/۱۰از تاع ۰۹ .الی ۰4

مکان

بنیاد نخبگان اتتان اردبیل

اتامی میهمانان

جنا دکتر اجری -جنا دکتر بابارور -جنا دکتر لطیفی

در راتتای ریشبرد کارآمد و شایستهتر هستههای مسئله محور طرح شهید احمدی روشن و نظارت و رایش دقیق این
هستهها و رفع موانع و کالشهای ریشرو هسته تومین جلسه از نشس .هماندیشی اتاتید خبره هستههای مسئله محور
طرح شهید احمدی روشن در اتتان اردبیل با حضور دکتر شایقی رئیس بنیاد نخبگان اتتان و نیر اتاتید محترم طرح در
محل دفتر ریات .بنیاد نخبگان از تاع ۰۹ .الی  ۰4مورخ  ۰۹۳۳/۰1/۱۰برگرار گردید.
در این جلسه ابتدا دکتر شایقی ضمن تشکر جه .ریشبرد هر که بهتر طرح ها در اتتان توتط اتاتید خبره از زحمات و
تال های بیوقفه این اتاتید و نیر اعضای هستهها قدردانی به عمل آورده و در ادامه راه برایشان آرزوی موفقی .داشتند .در
ادامه جلسه اتاتید به مطرح کردن تجربیات و نیر انتقال تجربیات حاصل از کار تیمی در هسته ها برای ریشبرد بهتر امور
ررداختند .و نیر از تال ها و زحمات بنیاد اتتان در راتتای اجرای برنامههای فرهنگی و ارائه خدمات فرهنگی-علمی به
دانشجویان هسته های طرح شهید احمدی روشن در اتتان قدردانی به عمل آوردند.
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-2-1ارزیابی طرح های مسئله محور طرح شهید احمدی روشن توسط رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل
طرح شهید احمدی روشن تالشی برای اتتفاده و افرایش فعالی .نخبگانی در راتتای رفع نیازها و کالشهای کشور ات ..در
این طرح همچنین فرصتی برای کسب تجربه کاری و یادگیری مهارتهای جدید برای دانشجویان فراهم میشود بطوریکه
در قالب هستههای رژوهشی با هدف توانمندتازی اتتعدادهای برتر و جه.دهی به فعالی.های نخبگانی به توی حوزههای
مورد نیاز کشور انجام میشود.
از این رو بنیاد ملی نخبگان در این فرایند نقش ناظر ،ریگیریکننده ،یاریدهنده و تامین کننده هرینههای تجهیراتی و
کمکهرینه اعتبار دتتیاری طرح برای اتاتید خبره و دانشجویان عضو هستهها را برعهده دارد و اتتاد و دانشجو نیر فرایند
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عملآوری رروژه را انجام میدهند .بطوری که اتاتید هر ته ماه یک بار گرار
توانمندی دانشجویان را به صورت ماهانه به بنیاد ملی نخبگان گرار

عملکردی از رروژه میدهند و ضریب

میدهند.

یکی از رتال.های اصلی بنیادهای نخبگان اتتانی در رابطه با هستههای رژوهشی طرح شهید احمدی روشن ارزیابی این
هسته در کارگروهی به ریات .روتای محترم بنیادهای نخبگان اتتانی میباشد .در این میان بنیاد نخبگان اتتان اردبیل نیر
در راتتای ریشبرد کارآمد و شایستهتر هستههای مسئلهمحور طرح شهید احمدی روشن و نظارت ،رایش و ارزیابی دقیق این
هستهها ،مدیری .کارگروه ارزیابی گروه  1۱طرح شهید احمدی روشن با زیرگروههای  24 ،2۹و  22و نیر در مجموع شامل
 ۰۰هسته رژوهشی مسئله محور طرح شهید احمدی روشن در کشور را توتط جنا آقای دکتر شایقی رئیس بنیاد نخبگان
اتتان اردبیل برعهده دارد .بطوریکه این نظارت و ارزیابیها هرماه در قالب ته کارگروه و هر کدام در رایش هستههای
زیرگروههای تهگانه گروه  1۱صورت میگیرد .همچنین عالوه بر ارزیابیهای ماهانه ارزیابی و جمعآوری و ارتال گرار های
تهماهه مربو به هستههای رژوهشی گروه  1۱نیر توتط بنیاد نخبگان اتتان اردبیل صورت میگیرد .در ادامه اطالعات
هستههای رژوهشی گروه  1۱طرح شهید احمدی روشن در دوره رنجم ارائه میگردد.
گروه

زیرگروه

2۹

هسته پژوهشی

کد هسته

زمینه

Edge Computing

21۰2۹۰

مهندتی

تنجش خودکار کیفی .تیستمهای نرمافراری

21۰2۹1

مهندتی

ارتقای تطح امنی .شبکه برق در مقابل حمالت GPS

21۰2۹۹

مهندتی

21۰24۰

ررشکی بیوتک

طراحی و تاخ .تنسورهای قلمی فشار

21۰241

مهندتی

ربات میکرو زدایی و ضدعفونی هوشمند(کرونا و)...

21۰24۹

مهندتی

21۰244

مهندتی

21۰22۰

مهندتی

21۰221

مهندتی

22۰22۹

مهندتی

214224

مهندتی

Spoofing
تاخ .و توتعه دتتگاه میکروانکپسوالتور جه .کاربرد در
درمننهای نوین
24

طراحی و تاخ .یک اتپکتروفتومتر قابل حمل برای آنالیر در

1۱

محل
طراحی و ریاده تازی تامانه تولید نقشه تنوع زیستی و رراکندگی
جغرافیایی گیاهان دارویی کشور (مبتنی بر علوم شهروندی)
طراحی و تاخ .لینک رادیو نرم افرار مخابراتی امن دوطرفه بهینه
22

راه اندازی شبکه مخابراتی  LoRaWANبا هدف جمع آوری
داده های محیطی بصورت بی تیم
مطالعه ،طراحی ،تاخ .و راهاندازی تیستم ارتبا نوری در فضای
آزاد با ارایهی رهنایباند  Mb/s۰2۱و برد عملیاتی  ۹۱۱متر
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اولین جلسه ارزیابی و پایش هستههای گروه بیست طرح شهید احمدی روشن -دیماه 1399

عنوان جلسه

اولین جلسه ارزیابی و رایش هستههای گروه بیس .طرح شهید احمدی روشن

زمان

مورخ ۳۳/۰۱/۱4

مکان

بصورت و کنفرانس
جنا دکتر مداحعلی -جنا دکتر حیدرنوری -ترکار خانم دکتر دهقانی -ترکار خانم دکتر

اتامی میهمانان

ایمانی -جنا دکتر فرجالهی -جنا دکتر دالوری -جنا دکتر احمدی -جنا دکترطالعی -جنا
دکتر رضائی -جنا دکتر صدیقی -جنا دکتر درودی

در راتتای ریشبرد کارآمد و شایستهتر هستههای مسئله محور طرح شهید احمدی روشن و نظارت ،رایش و ارزیابی دقیق
این هستهها توتط بنیادهای اتتانی ،جلسهای بصورت و کنفرانس با حضور آقای شایقی رئیس بنیاد نخبگان اتتان به
عنوان رئیس کارگروه بیس .طرح شهید احمدی روشن و اتاتید خبره گروه بیس .در روز رنجشنبه مورخ ۱4/۰۱/۳۳
تشکیل گردید.
در این جلسه که در ته بخش دوتاعته برای ارزیابی هریک از هستههای زیرگروهای  24 ،2۹و  22گروه بیس .برگرار گردید
به گرار

کار و ریشبرد طرح و مسائل ریشروی هر یک از هسته ها از نظر تعریف دقیق مسأله و برنامه زمانی ،ارائه شرح

وظایف کلی اعضای گروه ،انجام فعالیتهایی برای آشنایی بیشتر افراد گروه با یکدیگر ،تال

برای شناخ .نقا قوت و ضعف

هستهها و در آخر نیر رایش و ارزیابی هستهها توتط اعضای دیگر هستهها و نیر رئیس بنیاد نخبگان اتتان اردبیل و ارائه
نکته نظرات در این زمینه ررداخته شد.
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دومین جلسه ارزیابی و پایش هستههای گروه بیست طرح شهید احمدی روشن -بهمنماه 1399

عنوان جلسه

دومین جلسه ارزیابی و رایش هستههای گروه بیس .طرح شهید احمدی روشن

زمان

مورخ  ۳۳/۰۰/۱1و ۳۳/۰۰/۰۰

مکان

بصورت و کنفرانس
جنا دکتر مداحعلی -جنا دکتر حیدرنوری -ترکار خانم دکتر دهقانی -ترکار خانم دکتر

اتامی میهمانان

ایمانی -جنا دکتر فرجالهی -جنا دکتر دالوری -جنا دکتر احمدی -جنا دکترطالعی -جنا
دکتر رضائی -جنا دکتر صدیقی -جنا دکتر درودی

بنیاد ملی نخبگان با هدف توانمندتازی و مشارک .دانشجویان مستعد برای حل مسائل کشور با اجرای طرح شهید احمدی
روشن ،توانمندیها ی دانشجویان صاحب اتتعداد برتر را در جه .شناتایی و حل مسائل واقعی کشور هدای .مینماید .در
این راتتا بنیاد نخبگان اتتان اردبیل دومین جلسه از تری جلسات ماهانه ارزیابی و رایش هستههای زیرگروههای گروه
بیس .را طی روز کهارشنبه مورخ  ۳۳/۰۰/۱1و نیر روز شنبه مورخ  ۳۳/۰۰/۰۰به صورت مجازی و و کنفرانس برگرار کرد.
در طی این جلسات به گرار

کار و ریشبرد طرح و مسائل ریشروی هر یک از هستهها از نکته نظرات ارائه نتایج مطالعات

اولیه ،کالشهای اصلی کار ،شرح دقیق وظایف و ماموریتهای اعضای تیم ،شناتایی ذینفعان نتایج نهایی ،آشنایی با مراکر
ریشرو در حوزه های تخصصی در کشور و نیر برنامه های فرهنگی در حوزه طرح شهید احمدی روشن و  ...ررداخته شد .و در
آخر نیر رایش و ارزیابی هستهها توتط اعضای دیگر هستهها و نیر رئیس بنیاد نخبگان اتتان اردبیل و ارائه نکته نظرات در
این زمینه صورت رذیرف..
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سومین جلسه ارزیابی و پایش هستههای گروه بیست طرح شهید احمدی روشن -اسفندماه 1399

عنوان جلسه

تومین جلسه ارزیابی و رایش هستههای گروه بیس .طرح شهید احمدی روشن

زمان

مورخ ۳۳/۰1/۰۹

مکان

بصورت و کنفرانس
جنا دکتر مداحعلی -جنا دکتر حیدرنوری -ترکار خانم دکتر دهقانی -ترکار خانم دکتر

اتامی میهمانان

ایمانی -جنا دکتر فرجالهی -جنا دکتر دالوری -جنا دکتر احمدی -جنا دکترطالعی -جنا
دکتر رضائی -جنا دکتر صدیقی -جنا دکتر درودی

جلسه توم از تری جلسات ارزیابی زیرگروههای  24 ،2۹و  22گروه بیس .طرح شهید احمدی روشن در راتتای ریشبرد
کارآمد و شایستهتر هسته های مسئله محور طرح شهید احمدی روشن و نظارت ،رایش و ارزیابی دقیق این هستهها توتط
بنیادهای اتتانی ،بصورت و کنفرانس با حضور آقای شایقی رئیس بنیاد نخبگان اتتان به عنوان رئیس کارگروه بیس .و
اتاتید خبره هستهها در روز کهارشنبه مورخ ۰۹۳۳/۰1/۰۹تشکیل گردید.
در این جلسه عالوه برا ارئه گرار

کار تبادل نکه نظرات در رابطه با ریش بینیهای الزم برای تعطیالت نوروز ،تداوم

فعالیتهای فرهنگی  -اجتماعی با تمرکر روی کمک دانشجویان به افراد آتیب رذیر در شرایط کرونایی و افرایش حس
مسئولی .رذیری اجتماعی و  ...هستهها گرار

مکتو و شفاهی از فعالی.های خود در ته ماهه اول مدت زمان ریشبینی

شده برای طرح را ارائه دادند.
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فصل 8
تسهیالت بنیاد نخبگان
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تسهیالت اعطایی برای دانش آموختگان برتر و دانشجویان مستعد

پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور(طرح شهید وزوایی)
اهداف طرح:
الف .هدای .دانشجویان صاحب اتتعداد برتر در زمینههای تخصصی فعالیتهای علمی خود.
.رشتیبانی از فعالی .نخبگانی دانشجویی در تطح مؤتسه های کشور.
ج .رفع موانع ریشرف .اجتماعات نخبگانی دانشجویی.
د .طراحی روند رشد تدریجی و ریوتته دانشجویان صاحب اتتعداد برتر در مسیر نخبگی.
به اتتناد بند  ۰ماده  ۹اتاتنامۀ بنیاد ملی نخبگان و در اجارای اقادامهاای ملای 1-۰-4 ، 1-۰-۹ ، ۰-۰-۰و 1-1-1از تاند
راهبردی کشور در امور نخبگان و به منظور هدای .هدفمند دانشجویان مستعد تحصیلی در دانشگاهها ،رژوهشاگاههاا و مراکار
فناوری کشور ،آیین نامه رشتیبانی از فعالی.های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور طراحی و اجرا شده ات..
معیارهای شناسایی
دانشجویان مشمول باید دارای بیشترین امتیاز از فعالیتهای آموزشی ،رژوهشی ،فناورانه و فرهنگای باشاند .ارزیاابی فعالیتهاای
آموزشی ،رژوهشی ،فناورانه و فرهنگی دانشجویان بر اتاا

فعالیتهاای فاردی و گروهای دانشاجویان در حاوزههاای مختلاف

آموزشی ،رژوهشی ،فناورانه و فرهنگی مطابق با شیوهنامه مربوطه انجام می گیرد.
تسهیالت اعطایی به مشموالن
بنیاد هر تاله به تعدادی از دانشجویان صاحب اتتعداد برتر در مقاطع مختلف تحصیلی ،جایرههاایی تحا .عنااوین زیار اعطاا
میکند:
 اعتبار آموز یاری

 بیمه تکمیل درمان

 اعتبار فنیاری

 هدیه ازدواج

 اعتبار رژوهشیاری

 ودیعه اجاره مسکن

 اعتبار توانمندیآموزشی

 اعتبار شرک .در مجامع علمی داخلی و خارجی

 توانمندی کارآفرینی

 اعتبار اعرام به فرص .مطالعاتی داخلی

 اعتبار ارتباطات علمی

 اعتبار اعرام به فرص .مطالعاتی خارجی

 اعتبار اجرای رایان نامه /رتاله

 اعتبار اتتفاده از تسهیالت شبکه آزمایشگاهی

 راتبه دانشجویی

 برنامههای فرهنگی

 اعتباار هساته مسائله محاور

 مجوز خروج از کشور بدون تپردن وثیقه نظام وظیفه بارای شارک.

رژوهشی/فناورانه

در مجامع /فرص .مطالعاتی خارجی
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اجرایایین نامه رشتیبانی از فعالی .های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشاور(طرح شاهید وزوایای) از ابتادای
تال ۰۹۳۳
اقدامات انجام شده
اطالعرتانی فراخوان اجرایایین نامه رشتیبانی از فعالی .های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی درتال  ۰۹۳۳ازطریق دانشگاههای اتتان:
 oدرج روتتر فراخوان ثب .نام آیین نامه رشتیبانی از فعالی .های علمی و فرهنگی دانشجویان مساتعد تحصایلی در
تال۰۹۳۳در وبگاه بنیاد نخبگان اتتان اردبیل  /خردادماه .۰۹۳۳
 oارتال روتتر فراخوان ثب .نام به دانشگاههای اتتان و درخوات .اطالعرتانی  /خردادماه .۰۹۳۳
 oراهنمایی تلفنی و حضوری داوطلبان برای تشکیل ررونده و تکمیل آن.
 oبرگراری کارگاه آموزشی«معرفی و تبیین آیین نامه رشتیبانی از فعالی .های علمی و فرهنگای دانشاجویان مساتعد
تحصیلی کشور» برای دانشجویان اتتان بصورت و کنفرانس  /دهم و بیستم خردادماه .۰۹۳۳
بررتی ررونده و راتتی آزمایی ررونده متقاضیان آییننامه رشاتیبانی از فعالیا.هاای علمای و فرهنگای دانشاجویان مساتعدتحصیلی کشور در تال  /۰۹۳۳مردادماه الی مهرماه .۰۹۳۳
 oبررتی و راتتی آزمایی  1۱ررونده فعالی.های دانشجویی در اتتان.
اعطای تسهیالت دانشجویی به مشموالن تال تحصیلی ۰4۱۱-۰۹۳۳ oانتخا نهایی  ۰4نفر از دانشجویان برگریده.
 oمعرفی جوایر به مشموالن جدید و تشکیل ررونده در محل بنیاد.
 oاقدامات مربو به ثب.نام و تاییدیه اتاتید راهنمای دانشجویان برگریده در تامانه تینا برای ثب .گرارشاات مرباو
به کمک هرینه اعتبار ماهانه دتتیاری دانشجویان برگریده.
 oبررتی گرارشات اعطای اعتبار ماهانه دتتیاری و درخوات .ررداخ .مبالغ مربو به هر نوع تسهیالت دانشجویی.
اعتبارات پرداخت شده
اعتبار دستیاری :این اعتبار در قبال همکاری در قالب فعالی.های "آموز یاری ،همکاریهای علمی -اجرایی و فنیااری بار
اتا

میران همکاری تأیید شده در گواهی عملکرد صادر شده از تاوی اعضاای هیئا .علمای مؤتساه متباوع کاه دانشاجو

دتتیاری آنان را بر عهده داشته ات ،.تا تقف تعیین شده در شیوه نامه طرح شهید وزوایی به برگریده ررداخ .میشود.
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مقطع کارشناسی
عنددددوان سدددددال
تسهیالت

دتتیاری

تحصیلی
-۰۹۳۳
۰4۱۱

تعددددداد
مشموالن

مقطع کارشناسی ارشد

میددددزان
حمایدددت
(ریال)

۱

تعددددداد
مشموالن

۱

مقطع دکتری

میددددددزان
حمایدددددت
(ریال)

۱

تعدددددداد میزان حمایت
مشموالن
 ۰۰نفر

۱

(ریال)
221.۱۱۱.۱۱۱

راتبه دانشجویی :رات به دانشجویی ،شامل کمک هرینه معیشتی ات .که در هر نیم تال تحصیلی ،در قبال ماهانه  4۱تااع.
کار دانشجویی در مؤتسه متبوع ،با تأیید معاون .ذیربط در مؤتسه ،به برگریدگان ررداخ .میشود.
مقطع کارشناسی
عنددددوان سدددددال
تسهیالت

تحصیلی

راتبه

-۰۹۳۳

دانشجویی

۰4۱۱

تعددددداد
مشموالن
۰

مقطع کارشناسی ارشد

میددددزان
حمایدددت
(ریال)

تعددددداد
مشموالن

۹2۱۱۱۱۱۱

میددددددزان
حمایدددددت
(ریال)

۱

مقطع دکتری
تعددددددداد
مشموالن

۱

میدددددزان
حمایددددت
(ریال)
۱

۱

اعتبار توانمندی آموزشی :این اعتبار برای شرک .دانشجو در دورهها و کارگاههای آموزشی و با هدف ارتقای توانایی های وی
در موضوع های تخصصی مرتبط با تحصیل اعطا میشود.
مقطع کارشناسی
عندددددوان سددددال
تسهیالت

تحصیلی

توانمندی

-۰۹۳۳

آموزشی

۰4۱۱

مقطع کارشناسی ارشد

تعددددداد میزان حمایت تعددددددداد
مشموالن
۱

(ریال)

مشموالن
۱

۱
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میدددددزان
حمایددددت
(ریال)
۱

مقطع دکتری
تعددددداد
مشموالن
1

میدددددزان
حمایددددت
(ریال)
۰4.۱۱۱.۱۱۱
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اعتبار ارتباطات علمی :این اعتبار شامل کمک هرینه «اشتراک نشریات علمی داخلی و خارجی» » ،عضوی .در انجمن هاای
علمی داخلی و خارجی » » ،عضوی .در دتترتی به رایگاه های اطالعاتی تخصصی» و « خرید کتا علمی» ات..
مقطع کارشناسی
عندددددوان سددددال
تسهیالت

تحصیلی

ارتباطات

-۰۹۳۳

علمی

۰4۱۱

مقطع کارشناسی ارشد

تعددددداد میزان حمایت تعددددددداد
مشموالن

(ریال)

۱

مشموالن
۱

۱

مقطع دکتری

میدددددزان

تعددددداد

حمایددددت

مشموالن

(ریال)

2

۱

میدددددزان
حمایددددت
(ریال)
4۱.۱۱۱.۱۱۱

اعتبار اجرای پایاننامه/رساله :این اعتبار منو به تصویب طرح ریشنهادی رایان نامه دانشجو در مؤتسه متبوع برای رشته
هایی ات .که رایان نامه دارند و بر اتا

فهرت .هرینه های مورد تأیید اتتاد راهنما به دانشجو ررداخ .میشود.

مقطع کارشناسی
عندددددوان سددددال
تسهیالت

تحصیلی

اجرای

-۰۹۳۳

رایاننامه

۰4۱۱

مقطع کارشناسی ارشد

تعددددداد میزان حمایت تعددددددداد
مشموالن

(ریال)

۱

مشموالن
۱

۱

مقطع دکتری

میدددددزان
حمایددددت
(ریال)
۱

تعددددداد
مشموالن
۹

میدددددزان
حمایددددت
(ریال)
۳۱.۱۱۱.۱۱۱

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی :این اعتبار به منظور ایجاد ارتبا با نهادهای علمی و فناورانه کشور ات .که رس
از تصویب فرص .مطالعاتی در مؤتسه متبوع ،رذیر

از نهاد مقصد و تأیید بنیاد ملی ،بر اتا

نرخ ارز رتامی مصاو باناک

مرکری محاتبه و به طور ماهیانه حداکثر به مدت شش ماه به دانشجوی مشمول ررداخ .میشود .نهااد مقصاد بایاد یکای از
مؤتسه های علمی با رتبه کمتر از  1۱۱در رتبه بندی های معتبر جهانی باشد .اولوی .با فرص.هایی ات .که موضاوع آن هاا
مرتبط با اولوی .های علم و فناوری کشور باشد .ررداخ .بنیاد برای فرص .مطالعاتی خارجی ،معاادل ریاالی ارز اتا .کاه بار
اتا

نرخ رتمی بانک مرکری محاتبه و ررداخ .میشود.

042

گزارش عملکــرد
بنیـاد نخبــگان استـان اردبیل

مقطع کارشناتی
عنااااااااوان تااااااال
تسهیالت

تحصیلی

فرص.
مطالعات
خارجی

-۰۹۳۳
۰4۱۱

تعااااااداد
مشموالن

مقطع کارشناتی ارشد

میااااااران
حمایااااا.
(ریال)

۱

تعااااااداد
مشموالن

۱

میاااااااران
حمایاااااا.
(ریال)

۱

۱

مقطع دکتری
تعاااااااداد
مشموالن

 ۰نفر

میران حمای( .ریال)

12۱۱
یور12۱+میلیون ریال

آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی
دانش آموختگان دانشگاهی به واتطه فعالی .های آموزشی ،رژوهشی و فرهنگی آن ها جه .اتتفاده از تسهیالت این آیین نامه
شناتایی میشوند.
اهداف:
الف .ایجاد کارکوبی برای شناتایی برترین دانش آموختگاان دانشاگاهی در مقااطع کارشناتای ،کارشناتای ارشاد و دکتاری
تخصصی.
 .ایجاد تمهیدات الزم برای «تسهیل رشد و هدای .آنها در حوزه تخصصی».
ج« .به کارگیری و اثرگذاری آنان در اجتماع تخصصی مرتبط».
معیارهای شناسایی:
الف .فعالیت های آموزشی؛ شامل :ریشینه تحصیلی ،کسب موفقی .های آموزشی و موارد مشابه.
ب .فعالیت های پژوهشی و فناورانه؛ شامل :ریشینه رژوهشی و نوآورانه ،کسب موفقی .هاای رژوهشای و فناوراناه و ماوارد
مشابه آن.
ج .فعالی .های فرهنگی و اجتماعی شامل ایفای نقش فرهنگی و اجتماعی در مؤتسه های علمی کشاور ،اشاتهار اخالقای در
زمان تحصیل ،کسب موفقی .های ادبی ،هنری ،قرآنی و مشابه آن.
تسهیالت اعطایی به مشموالن شامل دو بخش می باشد:
الف :تسهیالت هدایت و تواناسازی

ب :تسهیالت اشتغال و اثرگذاری

الف :تسهیالت هدایت و تواناسازی شامل
ادامه تحصیل در مقاطع باالتر.
دوره رسا دکتری (جایره شهید کمران).
خدم .نظام وظیفه تخصصی.
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تسهیالت فرهنگی (شامل :وام خرید یا تاخ .مسکن ،هدیه ازدواج ،کمک هرینه تشرف به تافر عماره مفارده ،کماک هریناه
تفرهای زیارتی و گردشگری ملی).
ب :تسهیالت اشتغال و اثرگذاری شامل:
جذ در نهادهای فناورانه (جایره شهید حسن تهرانی مقدم).
جذ در مؤتسه های علمی (جایره تعید کاظمی آشتیانی).
جذ در دتتگاه های اجرایی (آییننامه جذ و نگهداری نیروی انسانی نخبه و اتتعداد برتر در دتتگاه های اجرایی).
اجرایایین نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر از ابتدای سال 1399
بررتی تعداد  1۱ررونده فعالی .های علمی متقاضیان جه .بررتی ررونده مطابق باا آیاین ناماه اعطاای تساهیالت باه داناش
آموختگان برتر دانشگاهی.
راتتی آزمایی (برابر با اصل نمودن مدارک) ررونده متقاضیان تسهیالت دانش آموختگان برتر.
راتخگویی تلفنی و حضوری به تؤاالت مراجعین ریگیری ،راهنمایی و تبیین آیین نامههای مربوطه(بالغ بر  4۱۱مورد).
الف .تسهیالت هدای .و تواناتازی
 -ادامه تحصیل در مقاطع باالتر :برای رذیر

دانش آموختگان برتر دوره کارشناتی ارشد در مقطع دکتری تخصصی.

 جایزه «شهید چمران» برای استفاده از تسهیالت «دوره پسا دکتری» :این تسهیالت باا هادف ارتقاای تواناایی هاایرژوهشی ،فناورانه و آموزشی دانش آموختگان برتر دوره دکتری تخصصی به عنوان رژوهشگر رساا دکتاری و باه راا

منرلا.

علمی «شهید مصطفی کمران » اعطا میشود.
مشموالن این جایزه از مزایای زیر بهره مند می شوند:
 oگذراندن دوره رسا دکتری زیر نظر اتتاد میربان در یکی از مؤتسه های علمی.
 oاعطای حقالرحمه رژوهشگر معادل با حقوق و مرایای اتتادیار رایه یک در تال رذیر

رژوهشگر.

 oاعطای حقالرحمه بیمه رژوهشگر مطابق مقررات مؤتسه متبوع.
 oاعطای اعتبار ارتباطات علمی شامل :الف .کمک هرینه شرک .در یک مجمع علمی خارجی . .کمک هرینه شارک.
در دو مجمع علمی داخلی .ج .کمک هرینه عضوی .در انجمن های علمی ملی و بین المللی .د .کمک هرینه اشتراک
نشریه های علمی داخلی و خارجی.

عنوان تسهیالت
اعتبار رسادکتری (طرح
شهید کمران)

تعداد پروندده هدای تعدددددداد
بررسی شده

مشموالن
۱

۰4

044

مبلغ اعطایی به هدر
نفر
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۱

جمددع کددل
(ریال)

وام
۱

۱
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خدمت نظام وظیفه تخصصی (دانشگاهی /فناور) :بهره مندی دانش آموختگان برتار دوره هاای کارشناتای ،کارشناتایارشد ،دکتری تخصصی از خدم .نظام وظیفه تخصصی.
این تسهیالت با هدف اتتفاده بهینه از توانایی های دانش آموختگاان برتار در جها .توتاعه فعالیا .هاای علمای ،فرهنگای،
فناورانه و عمرانی کشور اعطا میشود.

مشموالن این جایره از مرایای زیر بهرهمند میشوند:
طی خدم .نظام وظیفه ،شامل دوره آموز

نظامی و اجرای طرحی رژوهشی ،عمرانی ،فناورانه یا مشابه آن در زمینه های

مورد نیاز نیروهای مسلح یا دتتگاه های اجرایی و دریاف .کارت رایان خدم..
دانشجویان برتر دوره دکتری تخصصی که بر اتا

مفاد آییننا مه «اعطای جایره های تحصیلی به دانشجویان صاحب اتتعداد

برتر » مشمول جایره های تحصیلی بنیاد شدها ند ،در تال مشمولی .و مشرو به دفاع موفقیتنمیر از طرح ریشنهادی رتااله
دکتری ،می توانند همرمان با گذراندن رتاله دکتری از مرایایاین ماده بهرهمند شوند.
عنوان تسهیالت

تعداد متقاضی

تعداد افراد تایید شده

نظام وظیفه تخصصی

 ۹۰نفر

 ۰2نفر

تسهیالت فرهنگی :برای بهره مندی دانش آموختگان برتر از تسهیالت عماومی (مانناد وام مساکن ،هدیاه ازدواج ،تافرهای
زیارتی و مشابه آن).
این تسهیالت به منظور ارتقای فرهنگ اتالمی -ایرانی و کمک به رفع بخشی از نیازهای معیشتی دانش آموختگان برتار اعطاا
میشود.

مشموالن این جایره از مرایای زیر بهرهمند میشوند:
 oوام خرید یا تاخ .مسکن.
 oهدیه ازدواج.
 oکمک هرینه تشرف به تفر عمره مفرده.
 oکمک هرینه تفرهای زیارتی و گردشگری ملی.
اعتبار ریالی هر یک از بندهایاین ماده تاالنه از توی رئیس بنیاد تعیین میشود.
ب .تسهیالت اشتغال و اثرگذاری
جذب در نهادهای فناورانه :برای جذ دانش آموخته برتر در نهادهای صنعتی و فناورانه.
این تسهیالت با هدف ایجاد شرایطی بارای جاذ داناش آموختاه برتار در نهادهاای صانعتی و فناوراناه و باه راا

خادمات

فناورانه«شهید حسن تهرانی مقدم » اعطا میشود.

مشموالن این جایره از مرایای زیر بهره مند می شوند:
 oبهره مندی از تسهیالت اشتغال در نهادهای صنعتی و فناورانه کشور از طریق ررداخ .بخشی از حق الرحماه و حاق
بیمه شاغل (حداکثر برای مدت ته تال).
 oاعطای راتبه فناوری در بدو ورود به نهاد فناورانه.
045

گزارش عملکــرد
بنیـاد نخبــگان استـان اردبیل

عنوان تسهیالت

تعداد پروندده هدای تعدددددداد مبلدغ اعطدایی بدده هدر نفددر
بررسی شده

طرح شهید تهرانی

مشموالن

1

مقدم

۹

(ریال)
 2۱درصد قرارداد فی مابین فرد
و شرک .در هر ماه

طرح شهید رهنمون :با هدف شناتایی دانش آموختگان برتر دانشگاهی در مقاطع مختلف ،حمای .از جاذ و باه کاارگیری
آنان و نیر ارتقای فرهنگ اتالمی  -ایرانی در اجتماع دانش آموختگان برتر کشور و رفع بخشی از نیازهای معیشتی این اجتماع،
کهاین تسهیالت که به گرامی داش .یاد شهید دکتر محمدعلی رهنمون ،با عنوان طرح شهید رهنمون» نام گذاری شده ات..

مشموالن این جایره از مرایای زیر بهرهمند می شوند:
الف .اعتبار توانمندی شغلی ،معادل  12درصد از هرینه های یادگیری مهارت های موردنیاز برای جذ در دتتگاه های دولتی یا
نهادهای عمومی ،تا یک تال رس از تاریخ برگریدگی
 .وام خرید  /تاخ .مسکن ،تا ته تال رس از تاریخ برگریدگی
ج .هدیه ازدواج ،در صورت ازدواج در تال خورشیدی شامل زمان ثب .درخوات .یا تا دو تال رس از تاریخ برگریدگی
د .معرفی به هر یک از دتتگاههای دولتی یا نهادهای عمومی اتاتعالم کنناده در خصاوص وضاعی .فارد از بنیااد باه منظاور
بهره مندی وی از مرایای در نظر گرفته شده در دتتگاه یا نهاد و یا ابالغی از توی نهادهای باالدتتی به آن ،تا دو تال راس از
تاریخ برگریدگی
ه .تایر تسهیالت فرهنگی اعالمی از توی بنیاد از قبیل وام اضطراری ،تفرهای زیارتی و مشابه آن ها ،بر اتا

مقررات بنیااد،

تا دو تال رس از تاریخ برگریدگی.

عنوان تسهیالت
طرح شهید
رهنمون

تعداد پروندده هدای تعدددددداد
بررسی شده
1۹

مشموالن
4

شناسایی و پشتیبانی از اختراعهای برگزیده
هدف:
شناتایی و رشتیبانی از اختراع های برگریده با هدف ،توانمندتازی آن ها به منظور رتیدن به محصاولی داناش بنیاان و ایجااد
بازار برای آنها و تکمیل کرخه نوآوری و تبدیل داراییهای فکری به ثروت ات ،.که الزم ات .مطابق با آیینن امه «شناتاایی
و رشتیبانی از اختراعهای برگریده » با همکاری نهادهای توانمندتاز شامل رارک فناوری رردیس ،رارک علام و فنااوری ،جهااد
دانشگاهی و  ...صورت رذیرد.
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اختراعهای سطح 2
اختراع های تطح دو (نورُت :).هدف از اعطای تسهیالت به این اختراعها ،کمک به صااحبان آن هاا بارای «تولیاد نموناه نیماه
صنعتی اختراع و آمادگی برای ورود به بازار» مطابق جدول ذیل ات..

معیارهای شناتایی اختراع های نورت( .تطح )1
حداکثر امتیاز

ردیف معیار
۰

تهیه و تدوین طرح کارو کسب و نسخه تجاریتازی اختراع

4۱

1

تکمیل طرح اختراع (بهینهتازی با نمونهتازی کارگاهی)

۹2

۹

گذراندن دوره های آموزشی نظیر مستندتازی اختراع ،آشنایی با حقاوق
مالکی .فکری ،تجاریتازی و فرایند جذ ترمایه و بازاریابی

12

فرایند داوری اختراع های نورت( .تطح  )1از طریق کارگروه ارزیابی اختراعات (موضوع مااده  4شایوه ناماه و در طای مادت
حداکثر هجده ماه رس از آغاز فرایند توانمندتازی اختراع های نوردید (تطح  )۹صورت میرذیرد.
تسهیالت اعطایی oمعرفی برگریدگان به رارک فناوری رردیس تهران جه .آغاز فرآیند توانمندتازی مطابق آیین نامه.
 oراهنمایی و ریگیری امور مربو به مخترعین برگریده.
 oراهنمایی مراجعین دارای طرح های فناورانه جه .ثب .و ارائه اختراع در یکی از جشنواره های بنیاد ملی نخبگان باه
منظور ارزیابی اختراع.
نددام و نددام
خانوادگی
جاویاااااااااد
ررتیاو

سال
۰۹۳۳

مبلددغ اعطددایی

عنوان اختراع

(ریال)

دتتگاه بازیاف .خروجی آ تصفیه کن های خانگی به مدار
آ گرم مصرفی به وتیله رمپ فرعی
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شناسایی رویدادهای استعدادیابی استان اردبیل
اتتعدادیابی ،یکی از مهمترین و کلیدیترین کارهایی ات .که باید در زندگی هر شخصی انجام شود تا مسیر درت .و مناتب
را ریدا کند .در واقع انسان وقتی اتتعدادیابی نشود ،قطعاً در مسیر درتتی گام بر نخواهد داش .و موفقی.های برر

خود

برایش رخ نخواهد داد .افرادی که بر موضوع اتتعدادیابی تاکید دارند ،معتقدند " :اتتعدادیابی صرفه جویی در زمان مورد نیاز
برای رتیدن به اوج عملکرد ،منابع مالی ،انسانی و  ....میباشد" .بنابراین نظر به مرایای اتتعدادیابی در ترنوش .فرزندان آینده
این کشور ضرورت آن بر کسی روشیده نیس .و همسویی نهادهای متولی در این خصوص بسیار اثر بخش خواهد بود.
از این رو بنیاد نخبگان اتتان اردبیل در راتتای اهداف و راهبردهای بنیاد ملی نخبگان ،فرآیند شناتایی رویدادهای
اتتعدادیابی اتتان اردبیل را در قالب رروژهای به مجریگری جنا آقای دکتر رتول عباتی از اعضای هیئ .علمی دانشگاه
محقق اردبیلی برای شناتایی رویدادهای اتتعدادیابی اتتان در زمینههای علمی ،فرهنگی ،اجتماعی ،هنری ،ورزشی و  ...در
رده تنی دانشآموزی و دانشجویی اتتان را در تال  ۰۹۳۳به اجرا درآورد.
در این راتتا مراکر و نهادهای احتمالی برگرارکننده رویدادهای اتتعدادیابی دراتتان از قبیل اتتانداری ،اداره کل آموز
ررور  ،اداره کل ورز

و

و جوانان ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اتالمی ،حوزر هنری (تازمان تبلیغات اتالمی) ،کانون ررور

فکری کودکان و نوجوانان ،رژوهشتراهای دانشآموزی ،کانونهای فرهنگی و تربیتی دانشآموزی ،تازمان دانشآموزی(و
تشکلهای وابسته( ،بسیج دانشآموزی ،شهرداریهای اتتان ()و تازمننهای وابسته) ،رارک علم و فناوری،دانشگاهها و
رژوهشگاهها ،مؤتسات فرهنگی و آموزشی (دولتی ،عمومی یا خصوصی) مورد بررتی دقیق قرار گرفتند .و تال

گردید تا حد

امکان در هریک از رویدادها ،اطالعات مورد نیاز جمعآوری و نتایج آن در رژوهش مورد نظر ارائه گردد .از این رو در این رروژه
از تعداد  ۰۱تازمان و نهادی که در تطح دانش آموزی ،در شناتایی اتتعدادهای برتر در حوزه فعالی.های مختلف فعال
بودهاند ،تعداد  21رویداد اتتعدادیابی شناتایی شد که البته برخی رویدادها ،به عل .تعدد رشتهها ،کندین رویداد را در بر
میگیرند .در ادامه جدوال و نمودارهای رویدادهای اتتعدادیابی در اتتان و تازمننهای متولی آنها ارائه میگردد.

جدول  .1رویدادهای اجرایی سازمآنها و نهادهای استان اردبیل
ردیف

نام ارگان

تعداد رویداد

عنوان رویداد

1

تازمان صدا و تیمای اتتان اردبیل

۰

برگراری مسابقه حسین نواتی

۰

برگراری جشنواره مطبوعات شمال غر کشور

2

اداره کل فرهنگ و ارشاد اتالمی
اردبیل

برگراری مسابقات المپیاد ورزشی
3

اداره کل ورز

و جوانان اتتان

اداره کل آموز

فنی و حرفهای

مسابقات ملی مهارت

4

اتتعدادیابی فوتبال شهرتتان گیوی
اتتعدادیابی والیبال شهرتتان گیوی

4
5

اتتان
شهرداری اتتان و تازمننهای

مسابقات ملی مهارت در موضوعات و بخشها و زیربخشهای مختلف
۰

فنی و مهندتی ،فناوری اطالعات ،نرمافراری ،حرفهای و خدماتی ،کسب
و کار
اتتعداد یابی در مدار

۳
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رنج شنبههای ورزشی محالت

وابسته

دورههای داتتان نویسی ،شعر و ادبیات
دوشنبههای ورزشی مدار
دورههای خوشنویسی
دورههای مختلف موتیقی-آشپری_خیاطی و.....
مسابقات قرآنی
جشنوارههای ورزشی با هیاتها
دورههای رباتیک
مهرواره تارای
مهرواره زیر آتمان خانه
6

فکری کودکان و

کانون ررور

نوجوانان

مهرواره کوثرانه
مهرواره بازیهای بومی و محلی

1

جشنواره یلدا
بهار در خانه
قافله عشق

7

اداره کل بهریستی اتتان اردبیل

1

8

اتتان

۰۹

انتخابی جشنواره ورزشی فرزندان تح .روشش تازمان
جشنواره هنری معلوالن،مسابقه انتخابی معلوالن نخبه
مسابقات ورزشی دانشآموزان(یادواره تردار تلیمانی)گرامیداش .دهه
مبارک فجر
جشنواره معلمان هنرمند
فراخوان ررتش مهر ریات .جمهوری،جشنواره فردا
جشنواره دانایی و توانایی
جشنواره فرهنگی و هنری فردا(ویژه کانونهای فرهنگی و هنری)
جشنواره نوجوان تالم

اداره کل آموز

و ررور

جشنواره جابربن حیان و فرص.های تنوع یادگیری
جشنواره همدلی و تالم .فیلم و فیلمنامه نویسی
جشنواره علمی-رژوهشی دانشآموزان در حوزهها و موضوعات علمی
مختلف
جشنواره نوجوان خوارزمی در حوزههای علمی و موضوعات مختلف
المپیادهای علمی کشور در رشتهها و درو

مختلف

جشنواره جوان خوارزمی در رشتههای مختلف
مسابقات قرآن ،عترت و نماز
رویداد ترمایه گذاری
ایده بازار گیاهان داروئی
9

جهاد دانشگاهی اتتان اردبیل

دیدار با فن آوران فردا

۳

دیدار در مررعه
دورهمی
نشا اجتماعی به رو
صندلی تجربه
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دیدار در کارخانه
دیدار در گلخانه
جشنواره همدلی و تالم .فیلم و فیلم نامه نویسی
هنرواره به توی خدا
11

حوزه هنری

جشنواره خوشنویسی ایران دل

2

مسابقه ملی نقاشی کودک
هنرواره ملی(انقال اتالمی -روای .ایرانی)

نمودار  .1توزیع فراوانی تناوب و سابقه برگزاری رویدادهای استعدادیابی

نمودار  .2توزیع فراوانی رویدادها برحسب سازمآنها و نهادهای متولی
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جدول  .2توزیع فراوانی رویدادها برحسب رشته رویداد
عنوان رویداد

تعداد

ورزشی

۰۱

دینی

1

علمی و فرهنگی

14

شناسایی مهارت ملی

4

ایده کارآفرینانه

1

نمودار  .3توزیع فراوانی رویدادها برحسب رشته و رویداد

نمودار  .4توزیع فراوانی رویدادها برحسب انفرادی و تیمی
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نمودار  .5توزیع فراوانی رویدادها برحسب دریافت جوایز و مزایا توسط برگزیدگان

نمودار  .7توزیع فراوانی رویدادها برحسب پوشش سنی
عنوان رویداد

تعداد

منطقهای

۰۹

استانی

۹1

ملی

1۱

جهانی

4

جدول  .3توزیع فراوانی رویدادها برحسب پوشش محدوده برگزاری
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نمودار  .8توزیع فراوانی رویدادها برحسب پوشش محدوده برگزاری

نمودار  .9توزیع فراوانی رویدادها برحسب رایگان یا هزینهدار بودن شرکت درآن
جدول  .4توزیع فراوانی رویدادها برحسب عناوین
عنوان رویداد

تعداد

مسابقهای

۰1

جشنواره

11

ارائه طرح

4

فعالیت کارگاهی

1

نمایشگاهی

1
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نمودار  .11توزیع فراوانی رویدادها برحسب عناوین
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فصل 1
تعامل با صداوسیما و
نشریات
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تعامل با صداوسیما و نشریات

تعامل با صدا و سیما ،نشریات و رسانههای جمعی
تعامل تازنده با صدا و تیما ،نشریات و رتانههای جمعی نقش بسیار مهمی در جها .الگوتاازی از تارآمدان ،نخبگاان و
اتتعدادهای برتر ایفا میکند .بطوریکه امروزه رتانهها فراهمآورندهی دانش و شاکلدهنادهی ارز هاا باوده و در آگااهی و
اطالع رتانی به عموم نقش رررنگی داشته و با انتشار اطالعات و معلومات جدید در حوزههای مختلاف و برجساتهتاازی آن،
دانستنیهای عملی ،فرهنگی و اجتماعی را به افراد جامعه منتقل میکنند ،ودر واقع با عرضهی ارز ها ،باورها و الگوتاازی
مفاخر و بررگان یک جامعه ،آشکار کردن و ارتقاء رایگاه آنان توتط رتانه ،ارتقای علم و فرهناگ ،جامعاهراذیری و ترغیاب
افراد به مشارک .فعال در اجتماع شکل میگیرد.
همچنین بیان راهبردها و تیات.ها ،رویکردهای جدید و عملکردهای بنیادهای نخبگان در جه .اطاالعرتاانی عماومی از
طریق همین رتانهها امکانرذیر میگردد .بدین منظور بنیاد نخبگان اتتان اردبیال از زماان برقارای ایان مجموعاه تعامال
مناتبی را با صدا و تیما و نشریات اتتانی و تای.های اطالعرتانی برقرار نموده اتا .تاا از یاک تاو اهاداف بنیااد ملای
نخبگان و رویکردها و تسهیالت این مجموعه و همچنین عملکرد بنیاد نخبگان اتتان را به اطالع جامعاه نخبگاانی و عماوم
هماتتانیهای عریر برتاند و ازتوی دیگر زمیناه الزم در راتاتای شناتااندن و معرفای تارآمدان ،نخبگاان ،مساتعدان و
مخترعان برتر اتتانی با هدف الگوتازی ،تکریم وتشویق از آنها توتط رتانههای جمعی را برقرار تازد .در اداماه برخای از

این اقدامات در حوزههای مختلف برای تال  ۰۹۳۳آورده شده ات..
تعامل با صدا و سیمای استان اردبیل(شبکه سبالن)
دیدار رئیس بنیاد نخبگان با مدیرکل صداوسیمای استان
در این دیدار دکتر شایقی الگوتازی و معرفی نخبگان جامعه به جوانان کشور را یکی از اهداف بنیاد ملی نخبگان و
بنیادهای نخبگان اتتانی برشمرد و همکاری صدا و تیما در تهیه مستندی از زندگی اتاتید و همچنین روشش خبری این
مراتمات را مهمترین عامل در معرفی این ترآمدان به قشر وتیعی از جامعه دانسته و ضمن همکاری بسیار شایسته این
مرکر در راتتای تکریم و الگوتازی از نخبگان و ترآمدان اتتان از تال ها و زحمات این مجموعه تشکر و قدردانی نمودند.
مدیرکل صدا و تیمای مرکر اردبیل نیر برگراری مراتم های تکریم را از منظر امیدآفرینی و ایجاد انگیره در جامعه بسیار
حائر اهمی .برشمرد .آقای مالاحمدی با اشاره به فرهنگ و ریشینه غنی کشور و اتتان روشش این برنامهها را نمود بارزی
از هوی.آفرینی و ارز گذاری به نخبگان جامعه و از اهداف اصلی صدا و تیمای جمهوری اتالمی دانس .و از برگراری این
برنامهها اتتقبال نمود .در رایان این دیدار به را

زحمات و همکاریهای ارزنده صدا و تیمای مرکر اردبیل از مدیرکل این

مرکر با اهدای لوحی قدردانی گردید.
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برنامههای اجرا شده در صدا و تیمای مرکر اتتان
در ادامه تعامل و همکاری بنیاد نخبگان اتتان اردبیل با صدا و تیمای مرکر اتتان(شبکه تبالن) در راتتای اطالعرتانی
تسهیالت ،حمای.ها و عملکرد و برنامههای اجرایی ارائه میگردد.
تعامل با صداوسیمای مرکز استان
عنوان برنامه

موضوع

تعداد برنامه

زمان

گفتگوی ویژه

تشریح اقدامات ،رویکردها و تسهیالت حمایتی بنیاد نخبگان

1

 ۹۱دقیقه
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تعامل با نشریات و خبرگزاریها
در ادامه تعامل و همکاری بنیاد نخبگان اتتان اردبیل با خبرگرایها در راتتای اطالعرتانی تسهیالت ،حمای.ها و عملکارد
و برنامه های اجرایی و نیر الگوتازی از مفاخر ،نخبگان ،مستعدان و مخترعان برتر اتتانی ارائه میگردد.

تعامل با نشریات و سایتهای خبری
موضوع

سایت خبرگزاری

عنوان برنامه
گرار

خبری

تجلیل از دانشآموز اردبیلی ،نفر اول کنکور تراتری رشته علوم تجربی

تبالن ما

گرار

خبری

تجلیل از نخبگان و اتتعدادهای برتر کمیته امداد اتتان اردبیل

صدا و تیمای مرکر اتتان

گرار

خبری

تجلیل از جهادگران و نخبگان عرصه علم و فناوری اتتان اردبیل

علم و فناوری

گرار

خبری

جشنواره تجلیل از رژوهشگران و فناوران برتر اتتان اردبیل

تبالن ما

گرار

خبری

تولید دتتگاه الرینگوتکوپ در کشور توتط مخترع برتر بنیاد آقای نوری

ایسنا

گرار

خبری

گرار

خبری

گرار

خبری

گرار

خبری

تولید لبا

محافظتی راح .برای کادر درمان توتط مخترع برتر بنیاد آقای نوری
تجلیل از رتبههای برتر کنکور تراتری اردبیل

نقش مستعدان و مهندتان در اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقال
اطالعرتانی تسهیالت و حمای.های بنیاد نخبگان به مستعدان و دانشجویان

دول.
تبالن ما
علم و فناوری
صدا و تیمای مرکر اتتان
دانشگاه محقق اردبیلی
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گزارش سفر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان به اردبیل
در دنیای به ترع .در حال ریشرف .امروزی ،مدلهای کسب و کار و کارآفرینی باا رشاتیبانی علام و فنااوریهاای جدیاد
تفاوت بسیار کشمگیری با کسب و کارهای تنتی داشته و که بسا بسیاری از این کسب و کارهای تنتی از بین رفته اتا..
طی کند دهه گذشته با توتعه فناوریهای رایانه ای و همچنین گستر

اینترن .و توتعه ارتباطاات تاریع و تخصصایتار

شدن امور ،تعاریف مدلهای کسب و کار تغییر و به روز شدهاند .نتیجه این ریشرف.ها و تغییرات منجر به ایجاد اکوتیساتم
کارآفرینی کند وجهی با اضالع متشکل از صنع ،.دانشگاه ،رارکها و مراکر رشد و نظام راهبری و نخبگاانی جها .هادای.
این اکوتیستم در حال رشد و تغییر شده ات ..امروزه یک کسب و کار موفق از شناتایی نیازهای گروههای مختلف جامعاه
شروع و با یک ایده نوآورانه و خالقانه و تبدیل آن به محصول قابل رذیر

برای عموم جامعه شکل گرفتاه و باه ثمار مای-

نشیند .از این رو ،هر یک از اضالع اکوتیستم کارآفرینی بیان شاده نقاش مهمای در ایجااد اکوتیساتم کاارآفرینی رویاا و
مستمر دارد .دانشگاه به عنوان مرکر آموز

مهارتها و تخصصهای فردی و گروهای ،راارکهاا و مراکار رشاد باه عناوان

حامیان مالی و ارائه دهنده خدمات تجاریتازی و ارتبا با صنایع مختلف و تسهیلگر ارتباطات تازمانی ،صنع .به عناوان
بهرهبردار ایدههای نوآورانه و منبع ایجاد ثروت و اشتغال و در نهای .جامعه نخبگانی باه عناوان موتاور محارک تماامی ایان
اکوتیستم به ایفای نقش میرردازند.
با توجه به ریچیدگی و گستردگی اکوتیستم کارآفرینی ،نقش دول .و تازمانهاای مربوطاه در تساهیل مقاررات و اعطاای
تسهیالت بسیار حائر اهمی .ات ..از این رو ،معاون علمی و فناوری ریات .جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان در توتاعه
این اکوتیستم در تالهای اخیر نقش بسیار ارزندهای ایفا نموده ات ..تفرهای معاون علمی و فناوری و رئیس بنیااد ملای
نخبگان عالوه بر اعطای تسهیالت به مراکر نوآوری نقش بسرایی در ایجاد فرهنگ حمای .از شرک.های دانشبنیان و دانش
محور ایفا می کند .در این راتتا تومین تفر دکتر تتاری به اردبیل نیر دارای برکات و حمای.های ارزندهای بود که در زیار
به تفصیل به ارائه برنامه تفر و اقدامات ایشان در اتتان اردبیل ررداخته میشود.
ورود دکتر ستاری به فرودگاه اردبیل :اتتقبال اتتاندار محترم مهند

بهناامجو ،دکتار شاایقی رئایس بنیااد نخبگاان

اتتان اردبیل ،دکتر حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ،دکتر ابراهیمرور رئیس رارک علم و فناوری اتتان.
بازدید از شرکت شیمیپژوهان ناصر خسرو :شرک .دانشبنیان شیمی رژوهاان فعالیا .خاود را از تاال ۰۹1۱توتاط
بخش خصوصی با هدف تولید جاذ های کربنی تاتیس گردیاد و از تاال  ۰۹14تولیاد اناواع کاربن اکتیاو و آنتراتای .و
قطعات گرافیتی با اتتفاده از دانش بومی را شروع کرده و اخیراً نیر تولید آلومینا اکتیو را بصورت رایلوت با ظرفی 1۱۱.تان
آلومینا اکتیو (نیمه صنعتی ) شروع کرده ات .وکاتالیس .اکسی کلریناتیون بر رایه گاما آلومینا را نیر تولیاد نماوده اتا..
تولید تالیانه شرک .شیمی رژوهان  ۰2۱۱تن کربن اکتیو و  2۱۱تن قطعات گرافیتی وکربنی در تال ات ..دکتار تاتاری
در ابتدای ورود خود به شهرک صنعتی شماره  1اردبیل از خط تولید و محصوالت این شرک .بازدید و مسئولین این شرک.
درخوات.های خود از ایشان را ارائه دادند.
شرکت تولیدی اشجع باتری :این شرک .مقصد دوم بازدید دکتر تتاری از شرک.های فناور اتاتان اردبیال باود .اشاجع
باتری با اتتفاده از به روزترین تکنولوژی تاخ .باتریهای تیلد و اتیدی در تاال  ۰۹۳1در شاهر اردبیال تاتایس شاده
ات ..خط تولید این شرک .مجهر به تکنولژی روز شرک .... .بوده و توانایی تولید و مونتاژ صفر تا  ۰۱۱محصوالت را دارا
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ات ..اشجع باتری دارای واحد تحقیق و توتعه متشکل از اتاتید دانشگاهی و داشاجویان دکتاری حاوزه مهندتای بارق و
فیریک و شیمی بوده و تحقیق و توتعه را یکی از ارکان اصلی رشد و تصاحب بازارهای خارجی میداند.
دکتر تتاری در بازدید از این شرک .کلنگ احداث فاز  2و  2این شرک .را به زمین زدند و تسهیالت بسیار ارزندهای بارای
توتعه واحد تحقیق و توتعه آن اعطا کردند.

بازدید از شرکت رادیس صنعت هوشمان :فعالی .شرک .رادیاس صانع .در زمیناه تااخ .ماشاین آالت و تجهیارات
صنعتی خط بازیاف .آهان قراضاه و خودروهاای فرتاوده و طراحای تیساتم غباارگیر کارخانجاات ذو آهان و ناورد در
ظرفی.های گوناگون ات ..از دیگر تخصصهای این شرک .تاخ .انواع شریدر (شردر) ککشی برای مواد فلاری و کاغاذ و
کو با موتورهای دیرلی و الکتریکی با توان تولید  1۱تا  2۱تن در تاع .میباشد .این شرک .دانشبنیان اتتان باا هماه-
گیر شدن ویرو

کرونا در کشور اقدام به طراحی و تاخ .خط تولید ماتکهای  n95نماود و در حاال حاضار تفارشاات

مختلفی از اتتان های مختلف کشور را آماده تحویل نموده ات ..دکتر تتاری از خاط تولیاد ایان محصاول اتاتراتژیک در
شرایط کنونی بازدید نمودند.
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بازدید از شرکت شیرهای صنعتی اردبیل :شرک .شیرهای صنعتی اردبیل با برناد  ، AIVدر تاال  ،۰۹14باا مسااحتی
بالغ بر  11800متر مربع و با اهداف طراحی ،تولید و تامین انواع شیرآالت مورد نیااز نفا ،.گااز و رتروشایمی در منطقاه
صنعتی شماره  1تاتیس گردید محصوالت این شرک .از جمله انواع شایرآالت (تاوری و …) ،عملگرهاا وشایرآالتSHUT-
OFF 18ات ..دکتر تتاری در تفر یکروزه خود به این اتتان از تولیدات این شرک .نیر بازدید نمودند و به درخواتا-.
های مسئولین این شرک .راتخ دادند.

بازدید از نمایشگاه محصوالت شرکتهای دانشبنیان مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی و مرکدز ندوآوریهدای
این دانشگاه :یکی از اهداف دکتر تتاری در این تفر حمای .از مرکر نوآوری در حال احداث دانشگاه محقق اردبیلای باود.
در این راتتا معاون علمی و فناوری ریات .جمهوری از دهها شرک .مستقر در مرکر رشد این دانشگاه بازدید نمودند .ایشان
در جریان اقدامات انجام شده برای راه اندازی مرکر نوآوری ایان دانشاگاه قارار گرفتناد و تصامیمات حماایتی الزم در ایان
خصوص را اتخاذ نمودند .همچنین دکتر تتاری حمایتیهایی را برای شرک.هاا و طارحهاای مساتقر در مرکار رشاد ایان
دانشگاه ارائه نمودند.
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افتتاح مجتمع نوآوری پارک علم و فناوری استان اردبیل :دکتر تتاری در ادامه این تفر یکروزه ،مرکر نوآوری رارک
علم و فناوری اتتان اردبیل را افتتاح نمودند .در این مراتم از کهار مرکر مستقر در این مجتمع نوآوری بازدید به عمل آمد.
این کهار مرکر شامل مرکر نوآوری رویانمایی ،رتانه و بازیهای رایاناهای ،مرکار ناوآوری عسال و فارآوردههاای آن ،مرکار
نوآوری گیاهان دارویی و داروی گیاهی و مرکر خادمات فنااوری و کساب و کارهاای نوراتا ..در ایان بازدیاد جدیادترین
محصوالت مراکر نوآور و شرک.های دانشبنیان اتتان ارائه گردید تا بستر حمایتی بیشتر از این مجموعهها فراهم آید.
همچنین در این بازدید محصوالت مرتبط جه .مقابله با ویرو

کرونا و اقدامات شرک.های دانشبنیان اتتان در کنتارل و

ریشگیری از این بیماری ارائه شد .برخی از محصوالت شاامل طراحای و تولیاد رباات حکایم و ماتاک ،تولیاد کاابینهاای
ضدعفونی کننده ،ژل ضدعفونی کننده ،لبا
تامانه تشخیص ویرو

ایروله مخصوص کادر درمانی ،ماتکهای حرارتای بارای افارایش دماای ریاه،

کووید ۰۳-با اشعه ایکس و تولید شیلد ایروله محافظ صورت از دتتاوردهای فنااوران راارک اتا..

در این مرکر دکتر تتاری به صورت ویدئو کنفرانس خطو تولید جدید شرک.های داناش بنیاان مساتقر در راارک را نیار
افتتاح کرد و با فعالی .کندین شرک .تولیدی و همچنین آزمایشگاه صنایع غذایی و بیوتکنولوژی آشنا شد.
رونمایی از داروی گیاهی برای درمان رماتیسم و درد مفاصل :در بخش دیگری از این بازدید مراتم رونماایی و انعقااد
قرارداد مابین شرک .اعتماد طبیع .ریکتو و رژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی از داروی گیااهی باا ناام تجااری
«دیر یاغی» برای درمان رماتیسم و درد مفاصل با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و مسئوالن اتاتان اردبیال
برگرار شد.
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دیدار با نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه اردبیل :دکتر تتاری و همراهان ایشان در بخش دیگری از تفر خود باا
دکتر آی .ا ...تید حسن عاملی نماینده محترم ولی فقیه در اتتان اردبیل دیدار نمودند.در این دیادار دکتار تاتاری اظهاار
داشتند که خام فروشی محصوالت هیچ تودی برای توتعه و ریشرف .کشور نداشته و از ایان طریاق علام و فنااوری رشاد
کندانی نخواهد کرد .وی با اشاره به توتعه رارکهای علم و فناوری و حمای .نخبگان داخلی تصریح کرد :تقویا .و توتاعه
رارکهای علم و فناوری و شرک.های دانش بنیان می تواند مانع از فرو

محصوالت خام شود و اقتصاد کشور را از وابستگی

نجات دهد .دکتر تتاری خام فروشی را نوعی ضرر رنهان بر شمرد و گف :.آن کیاری کاه اقتصااد داناش بنیاان را فاراهم
می کند یک اکوتیستم ات .برای حل مشکالت وجود دانشگاه کافی ات .و دانشگاهها بارای حال مشاکالت ایجااد شاده و
دول .نیر موظف ات .زیرتاخ.ها را فراهم کند .معاون علم و فناوری افرود :ایجاد اشاتغال و محایط کساب و کاار در ذات
شرک.های دانشبنیان ات .و مشکالت اتاتی با علم و فناوری قابل حل ات ..معاون علمای و فنااوری رئایس جمهاور باا
تاکید بر توتعه همه جانبه بیان کرد :برای تحقق توتعه همه جانبه اقتصادی در کشور راهکاری جر ررهیار از خاام فروشای
فرا بخشی نداریم و در علم اقتصاد نوین هم خام فروشی یک نقطه ضعف اتاتی محسو مایشاود .وی باا بیاان اینکاه در
زیرتاخ.های فناوری اتتان مشکل و کاتتیهایی مشاهده میشود تصریح کرد :باید این مسایل زیرتااختی را ماا برطارف
کنیم و مشکالت اشتغال و تولید ثروت و اقتصاد را خود جوانان و نخبگان باه عناوان موتاور محارک اتاتان باه حرکا .در
بیاورند .تتاری فرو

شرک.های داناشبنیاان کشاور را موفقیا.آمیار دانسا .و تصاریح کارد :از تاال گذشاته تااکنون

شرک.های دانشبنیان در تطح کشور از این لحاظ موفق عمل کردهاند به طوری که میران فرو

ایان شارک.هاا تنهاا در

تال گذشته حدود  ۰1۱هرار میلیارد تومان بوده ات ..معاون علمی و فناوری رئیسجمهاور گفا :.در راتاتای حمایا .از
جوانانی که دارای ایده هستند و میتوانند در حوزه اقتصاد دانش بنیان فعالی.های خوبی انجام دهند تقوی .مراکر علمای و
فناوری از جمله رارکهای علم و فناوری و دانشگاهها در دتتور کار قرار دارد.
در این دیدار نماینده ولی فقیه در اتتان و امام جمعه اردبیل نیر ضمن تقدیر از اتتاندار اردبیال و معااون علمای و فنااوری
رییس جمهور گف :.اتتان اردبیل زیرتاخ .قابل توجهی ندارد اما دارای جوانان و نخبگانی با هاو

و ذکااوت بسایار و باا

اتتعداد ات ..آی .اهلل عاملی با بیان اینکه اتتان اردبیل زمان صفویه مرجع علمی ایران بود افرود :با علم و دانش مایتاوان
بر همه تختیها غلبه کرد غفل .از علم ما را به تم .تاریکی میکشاند .وی افرود :انتظار داریم دول .با اعطاای تساهیالت
ارزان قیم .از جوانان نخبه اتتان اردبیل حمای .کند تا شاهد رشد و شکوفایی علم و فناوری در این خطه باشیم .اتاتاندار
اردبیل نیر با بیان اینکه شرک.های دانشبنیان در موتم شیوع ویرو

کرونا خادمات ارزنادهای بارای کشاور ارایاه کردناد

گف :.هر روز شاهد یک اختراع جدید و راه اندازی خط تولید در اتتان اردبیل بودیم که حاصل تال
و رارک علم و فناوری بود.

069

جوانان اتتان اردبیال

گزارش عملکــرد
بنیـاد نخبــگان استـان اردبیل

بازدید از شرکتهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل :دکتر تتاری در این تفر از نردیاک باه 4۱
واحد و هسته فناور در ترای نوآوری دانشگاه آزاد اتالمی واحد اردبیل بازدید نمودند .در این بازدید مقرر شد باا همااهنگی
ب ین تازمان مرکری و معاون .علمی و فناوری ریات .جمهوری برای تراهای نوآوری دانشگاه آزاد اتالمی اردبیل حمایا-.
های ویژهای صورت گیرد.

جلسده گفتگدوی بخش خصوصی و دولت :دکتر تتاری در رایان تفر خود در جلسه با بخش خصوصی و شارک.هاای
دانشبنیان به منظور بررتی کالشهای توتعه اقتصاد دانشبنیان و جهش تولید حضور یافتند .دکتر تتاری در این جلساه
اظهار داشتند که یکی از مسائل مهم در بحث «رژوهش» اتتفاده از ظرفی .و توان بخاش خصوصای اتا .و از ایان رو تاا
زمانی که ترمایه بخش خصوصی وارد امور رژوهشی نشود شاهد رشد مناتب در این بخش نخواهیم بود کارا کاه راژوهش
دولتی همانند یک کارخانه دولتی توان آنچنانی برای ریشرف .و توتعه ندارد .وی با بیان اینکه توتعه زیرتاخ.های ماورد
نیاز برای رشد امور رژوهشی از وظایف دول .ات،.گف :.از این رو ما گامهای مهمی در راتتای تقوی .زیرتاخ.های ماورد
نیاز برای ورود بخش خصوصی به حوزه رژوهشی انجام داده ایم که امیدواریم تبب ورود بخاش خصوصای باه ایان حاوزه و
ترمایهگذاری در این بخاش شاود.م معااون علمای و فنااوری رئایس جمهاور خااطر نشاان کارد :باا توجاه باه ریشارف.
تکنولوژیهای نوین و اثرگذاری ویژه علم و دانش بر بخشهای مختلف صنعتی و اقتصادی ،تیساتم تانتی صانع .از یاک
جوان با دانش شکس .میخورد و به همین دلیل برای توتعه بخش صنع .باید جه.گیری تیستم
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تنتی به تم .کسب و کارهای دانشبنیان باشد .وی با بیان اینکه تمامی مشکالت با علم و داناش رفاع مایشاود تصاریح
کرد :باید دانشگاه ها نیر به تم .نوآوری و اتتفاده از علم و دانش نوین برای رفع مشکالت در بخشهای مختلف کشاورزی،
صنعتی ،صنایع تبدیلی بروند و امروزه و در وضعی .شیوع ویرو

کرونا در کشور هر دانشگاهی که توانسته باشد در این ایام

مشکالت مردم را حل کند توتعه یافته خواهد بود .تتاری با بیان اینکه خامفروشی یکی از مضرات در حوزه اقتصادی باوده
و هیچ ارز

افروده ای را ندارد ،گف :.از این رو باید توجه ویژهای به اقتصاد دانشبنیان داشته باشیم که در حال حاضر ایان

بخش در اتتان اردبیل در حال رشد خوبی ات .و امیدواریم با اقدامات انجام گرفته در ایان زمیناه حاوزه شااهد ریشارف.
خو اتتان در این بخش باشیم.
حسین ریرموذن رئیس اتاق بازرگانی اتتان اردبیل نیر به تشریح فعالی .هاای بخاش خصوصای اردبیال ررداخا .و گفا:.
حمای .های مناتبی از جمله ارائه تسهیالت کم بهره از فناوران و تولیدکنندگان بخش خصوصی که عمدتاً دانش بنیاان نیار
هستند در اردبیل انجام نمیگیرد .وی افرود :بحث شتا دهندهها برای توتعه کسب و کارهای دانشبنیان بسیار مهم اتا.
و باید مشوقهای ویژه و تسهیالت کمبهره برای این شرک.ها در نظر گرفته شود.
اکبر بهنام جو اتتاندار اردبیل نیر در این نشس .اظهار داش .که راهانادازی صاندوق ناوآوری و راژوهش در اتاتان اردبیال
میتواند کمک بسرایی در راتتای توتعه فعالی.های رژوهشی و علمی داشاته باشاد کاه امیادواریم امساال شااهد رشاد و
ریشرف .این بخش و فعالی.های نوآورانه و علمی در اتتان اردبیل باشیم.

نشست خبری دکتر ستاری با صدا سیمای مرکز اردبیل و تشریح دستاوردهای سفر :دکتار تاتاری در رایاان ایان
تفر یکروزه با حضور در مرکر صدا و تیمای اردبیل به تشریح دتتاوردهای تفر ررداختند.
برخی از دتتاوردهای تفر دکتر تتاری معاون علمی و فناوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان به شرح زیر ات:.
 حمای .از ایجاد صندوق نوآوری و رژوهش در اتتان اردبیل
 حمای .از توتعه و تجهیر مرکر نوآوری و شرک.های مستقر در مرکر رشد دانشگاه محقق اردبیلی
 حمای .از احداث تاختمان رارک علم و فناوری اتتان اردبیل
 حمای .از مرکر نوآوری دانشگاه علوم ررشکی اردبیل
 حمای .از ترای نوآوری دانشگاه آزاد اتالمی اردبیل
 تسریع اعطای مجوز دانشبنیان به شرک.ها و واحدهای مستقر در رایک علم و فناوری و مراکر رشد اتتان اردبیل
 ارائه تسهیالت حمایتی در فرو  ،صادرات و اخذ مجوزهای مرتبط به شرک.های دانشبنیان اتتان
حمای .از توتعه فازهای  2و  2شرک .تولید اشجع باتری
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مصوبات سفر دکتر ستاری معاون علمی-فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور به استان

عنوان

ردیف

اختصاص مبلغ  ۰2میلیارد تومان برای خرید و تکمیل تاختمان مجتمع مراکر نوآوری و تاخ .توله در
۰

زمین اختصاص داده شده توتط اتتانداری با نظارت رارک علم و فناوری(در صورت اختصاص مبلغ 2
میلیارد تومان توتط اتتانداری)

1

۹

4

2

2

1
1
۳

اختصاص مبلغ یک میلیارد تومان به شرکتها و واحدهای فناور متقاضی اتتان از طریق صندوق رژوهش و
فناوری اتتان (رس از تاتیس صندوق)
حمای .از تجهیر و راه اندازی مرکر نوآوری تالم .مشترک بین دانشگاه علوم ررشکی اردبیل و رارک علم
و فناوری اتتان با ارائه رروروزال مربوطه (به شر تخصیص بودجه تال )۳۳
بررتی حمای .از راه اندازی و تجهیر ته مرکر نوآوری عسل ،گیاهان دارویی و رویانمایی در رارک علم و
فناوری اتتان(با همکاری تتادهای مربوطه)
اختصاص مبلغ  ۰/2میلیارد تومان برای کمک به راندازی و تجهیر مرکر نوآوری صنایع خالق شهرتتان
نمین و مرکر نوآوری شهرتتان خلخال با نظارت رارک علم و فناوری
اختصاص مبلغ  ۹میلیارد تومان برای بازتازی و تجهیر تاختمان کتا خانه مرکری دانشگاه محقق
اردبیلی به عنوان مرکر نوآوری و اختصاص مبلغ  1۱۱میلیون تومان برای واحدهای فناور این دانشگاه
اعطای مجوز کارگراری ارزیابی احراز صالحی .شرکتهای دانش بنیان به شرک .تخصصی راهاندازی و
توتعه کسب و کار
اختصاص مبلغ  1۱۱میلیون تومان برای کمک به بنیاد نخبگان اتتان اردبیل برای توانمندتازی نخبگان
اختصاص مبلغ  ۹میلیارد تومان برای توتعه و تجهیر تراهای نوآوری دانشگاه آزاد واحد اردبیل با مشارک.
رارک علم وفناوری اتتان
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