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چاپ کتاب »فلسفه زندگی از نظر حافظ«

اردوی جهادی آموزش و مشاوره »گامی تا موفقیت«

1

2

از نظــر حافــظ«  پیــرو برگــزاری سلســله جلســاتی تحــت عنــوان »فلســفه زندگــی 
و  اســتان(  مکــرم  چهره  هــای  )از  حــکاک  محمــد  ســید  دکتــر  اســتاد  حضــور  بــا 
اســتعدادهای برتــر در ســال گذشــته، بــا توجــه بــه تاثیــر بــاالی شــعر بــر انتقــال مطالــب 
بــه اســتعدادهای برتــر و بازخــورد دریافــیت از شــرکت  کنندگان، مطالــب جلســات 

بصــورت کتابــی تحــت عنــوان »فلســفه زندگــی از نظــر حافــظ« تهیــه گردیــد.

بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن بــا همــکاری اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
قزویــن بــه دلیــل اهمیــت مشــاوره بــرای برنامه ریــزی بهتــر و اجتنــاب از اســترس 
و اضطــراب اقــدام بــه برگــزاری اردوهــای جهــادی آمــوزش و مشــاوره تحصیلــی 
بــا عنــوان »گامــی تــا موفقیــت« نمــوده اســت تــا زمینــه هدایــت تحصیلــی 
صحیــح و ایجــاد راه ارتباطــی میــان دانش آموختــگان برتــر مــدارس )آینــده 

ــد.  ــم کن ــتعد را فراه ــوزان مس ــازان( و دانش آم س
اولیــن اردوی جهــادی در تاریــخ 17 اســفند مــاه 99 بــا حضــور دانــش آمــوزان 
ــازی  ــورت مج ــه ص ــدان ب ــه من ــور و عالق ــر کش ــای برت ــگاه ه ــه دانش ــه ب راه یافت
برگزارشــد. ایــن وبینــار ویــژه دانــش آمــوزان پایــه دوازدهــم و موضوعــات مــورد 
بحــث پیرامــون هدایــت تحصیلــی صحیــح دانش آمــوزان، نحــوه جمع بنــدی 

در ایــن کتــاب بــا اســتناد بــه شــعر خــود حافــظ پاســخ های او بــه پرســش های پنجگانــه آمــده اســت و هــر تحلیــل و توضیحــی 
مســتند بــه ســخن خــود حافــظ اســت نــه ســلیقه و خواســت نویســنده، چنانکــه شــیوه غیرعلمــی معمــول اســت و هرکــس 

حافــظ را آن گونــه می بینــد کــه خــود دوســت دارد.

مطالــب در بــازه زمانــی پیــش رو، برنامه ریــزی تحصیلــی، آمادگــی بــرای امتحانــات نهایــی، نحــوه مدیریــت و بهــره وری صحیــح 
ــد. ــزار ش ــن برگ ــتان قزوی ــگان اس ــر از نخب ــار نف ــور چه ــا حض ــه ب ــن برنام ــد. ای ــراب می باش ــر اضط ــه ب ــان و غلب زم

 ســرکار خانــم آیداخواجــه حــق وردی، دانشــجوی مهنــدیس مــواد دانشــگاه تهــران، در مــورد برنامــه ریــزی زمــان تعطیــالت 
عیــد عنــوان نمودنــد: بــازه تعطیــالت عیــد میتوانــد بســیار تاثیــر گــذار باشــد. مــی توانیــم بــر اســاس ســطح علمــی از ایــن مــدت 

بهــره ببریــم. اگــر تــا االن خیلــی جــدی نبــوده ایــم از دوران عیــد مــی توانیــم بــرای بــاال بــردن ســطح علمــی اســتفاده نماییــم.
ســرکار خانــم حنانــه علیپــور، دانشــجوی داروســازی دانشــگاه تهــران افزودنــد: کنکــور و امتحــان نهایــی بایــد طــوری برنامــه 
ــوه  ــزی و نح ــه ری ــورد برنام ــن در م ــد، همچنی ــته باش ــود نداش ــا وج ــن آن ه ــی بی ــد و تداخل ــتا باش ــک راس ــا در ی ــود ت ــزی ش ری
مطالعــه دروس عمومــی مطالــی را عنــوان نمودنــد و پیشــنهاد کردنــد بــا نزدیــک شــدن بــه آزمــون کنکــور دروس عمومــی 

بــه دلیــل اهمیــت زیــاد بایــد بیشــتر مــورد مطالعــه قــرار گیرنــد.
ســرکار خانــم شــیدا مبادرثانــی، دانشــجوی پزشــکی دانشــگاه تهــران در مــورد مؤثــر بــودن شــرکت در کالس هــای کنکــور 
پاســخ دادنــد: شــرکت در کالس بــه تنهایــی نمی توانــد تاثیــر گــذار باشــد. بایــد دانــش آمــوزان ایــن موضــوع را بداننــد کــه 
ــش  ــق دان ــد از طری ــوع بای ــن موض ــد؟ ای ــذار باش ــر گ ــان تاثی ــد برایش ــی توان ــزوات م ــتفاده از ج ــام در کالس و اس ــت ن ــا ثب آی

آمــوزان ارزیابــی شــود.
ــه  ــده، در ادام ــرح ش ــث مط ــدی مباح ــع بن ــن جم ــگاه تهرانضم ــوق دانش ــجوی حق ــار، دانش ــرا افش ــن زه ــم نازنی ــرکار خان  س
افزودنــد: دایــره لغــات در دروس عربــی و زبــان انگلیــی تــا حــدودی متفــاوت مــی باشــد ولــی تفــاوت زیــادی ایجــاد نمــی 
کنــد، ســعی نماییــد بــا تســلط از دانســته هــای خــود بــرای پاســخ بــه ســؤاالت اســتفاده نماییــد و در مــورد زبــان فــاریس بیــان 
ــؤاالت  ــه س ــلما ب ــتر مس ــت بیش ــتن وق ــا گذاش ــد ب ــی توانی ــوده و م ــع ب ــاب منب ــات کت ــا، لغ ــر تنه ــال اخی ــد: در دو س نمودن

مربــوط بــه لغــات کــه در حــدود چهــار تســت مــی باشــد بــه خوبــی پاســخ دهیــد.
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بازدید اعضای طرح شهید احمدی روشن از شرکت تهویه 3
بــه منظــور آشــنایی آینــده ســازان بــا فعالیــت هــا و محصــوالت صنعــیت اســتان و در 
راســتای پیشــبرد اهــداف پنجمیــن دوره طــرح شــهید احمــدی روشــن و همزمــان بــا ایــام 
هللا دهــه مبــارک فجــر، در روز 16 بهمــن 99 آقــای دکتــر قدیــری از اســاتید طــرح شــهید 
ــا و  ــت ه ــا فعالی ــتر ب ــنایی بیش ــور آش ــه منظ ــرح  ب ــای ط ــراه اعض ــه هم ــن ب ــدی روش احم

ــد. ــل آوردن ــد بعم ــرکت بازدی ــه از ش ــرکت تهوی ــوالت ش محص
ــوالت  ــی محص ــه معرف ــرکت، ب ــده ش ــی، نماین ــدس فارغ ــای مهن ــد آق ــدای بازدی در ابت
شــرکت پرداختنــد کــه محصــوالت شــرکت بــه صــورت کلــی بــه دو دســته خانگــی و 

ــوند. ــی ش ــدی م ــیم بن ــاری تقس تج
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد، ک ــل آم ــه عم ــدی ب ــز بازدی ــرکت نی ــتیک ش ــاق آکوس ــه از ات در ادام
صحبــت هــای صــورت گرفتــه بــا شــرکت؛ هماهنگــی هــای الزم بــرای انجــام تحقیقــات 
ــد  ــروه بتوانن ــای گ ــه اعض ــت ک ــورت پذیرف ــز ص ــرکت نی ــته در ش ــای هس ــط اعض توس
ــت و  ــه تس ــوط ب ــوله مرب ــن از س ــد.  همچنی ــام دهن ــط انج ــن محی ــی در ای فعالیت های

ــت. ــورت گرف ــدی ص ــرکت بازدی ــازی ش ــبیه س ش

ششمین مراسم تقدیر از ستارگان مینودری  4
ششــمین مراســم تقدیــر از ســتارگان مینــودری در راســتای تحقــق اهــداف، برنامــه 
هــا و طــرح هــای آمــوزش هــای دوره دوم متوســطه و پاسداشــت واالی مدیــران و 
دانــش آمــوزان برتــر مــدارس اســتان قزویــن در کســب رتبــه هــای برتــر المپیــاد علمــی- 
پژوهــیش و کســب رتبــه هــای برتــر کنکــور در جهــت توســعه پایــدار اســتان و حمایــت 
ــن  ــنبه 14 بهم ــه ش ــی روز س ــدگان علم ــن برگزی ــتان از ای ــئولین اس ــتادانه مس ــای اس ه
مــاه 99 در ســالن اجتماعــات اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان قزویــن بــا حضــور آقــای 
دکتــر اصغــری )مدیــر کل محتــرم اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان قزویــن(، آقــای 
محمــد حســیین )معــاون محتــرم آمــوزش متوســطه اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
قزویــن(، آقــای ســلطانیان )مدیــر کل محترم دفتــر آمــوزش دوره دوم متوســطه نظری 
ــر  ــای دکت ــن(، آق ــتان قزوی ــگان اس ــاد نخب ــس بنی ــور )رئی ــب پ ــر رج ــای دکت وزارت(، آق
ــا  ــن ب ــن( و همچنی ــتان قزوی ــرورش اس ــوزش وپ ــرکل آم ــی مدی ــاور اجرای ــمی )مش قاس
ــطه  ــه متوس ــصد مدرس ــران شش ــن و مدی ــتان قزوی ــه اس ــارده گان ــای چه ــور روس حض

ــد. ــزار ش ــاد  برگ ــبکه ش ــازی در ش ــورت مج بص

ــود  ــات خ ــروع بیان ــن در ش ــتان قزوی ــگان اس ــاد نخب ــس بنی ــور رئی ــب پ ــر رج ــای دکت آق
در ایــن مراســم، متــین از ســخنان دکتــر محمــد دوری اســتاد ممتــاز و پیشکســوت 
دانشــگاه  صنعــیت شــریف را بــرای دانشــجویان و دانــش آمــوزان ارائــه نمودنــد و ســپس 
بــه  عنــوان مســئول بنیــاد نخبــگان ضمــن تشــکر از دکتــر ســلطانیان، دکتــر اصغــری 
و خانــواده هــای محتــرم دانــش آمــوزان اعــالم نمودنــد: آمادگــی داریــم در بنیــاد ملــی 

ــیم. ــزان باش ــن عزی ــار ای ــود دارد در کن ــه وج ــی ک ــهیالت و برنامه های ــا تس ــگان ب نخب
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بنیــاد نخبــگان اســتان قزوین در راســتای انجام رســالت خــود در تکریــم از برگزیدگان 
رویدادهــای علمــی، در روز چهارشــنبه 6 اســفند 1399 بــا حضــور خانــم نانگیــر، معــاون 
توســعه اســتانداری قزویــن از برگزیــدگان کنکــور سراســری 99 و المپیــاد دانــش 

آمــوزی 98 تجلیــل نمــود.
در ابتــدای نشســت دکتــر رجب پــور رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان ضمــن خوشــامدگویی و تبریــک ایــام مبــارک مــاه رجــب 
و والدت حضــرت علــی)ع(، بــه ارکان بنیــاد نخبــگان اشــاره نمودنــد و تســهیالت و حمایت هــای موجــود را معرفــی کردنــد. 
هســته های  طــرح  معرفــی  بــه  همچنیــن  ایشــان 
برنامــه  ایــن  کردنــد  تأکیــد  و  پرداختنــد  نخبگانــی 
محقــق  اســتان  اجرایــی  دســتگاه های  همــکاری  بــا 

خواهــد شــد.
در ادامــه دکتــر میهمــی، دانش آموختــه برتــر بنیــاد 
دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  و  نخبــگان  ملــی 
بــه  تبریــک  ضمــن  خمیــین)ره(  امــام  بین المللــی 
برگزیــدگان، اشــاره کردنــد: »افتخــاری کــه کســب 
نموده ایــد شــروع بســیار خوبــی اســت امــا بــر اســاس 
اســت  الزم  زمینــه  ایــن  در  نخبــگان  بنیــاد  دیــدگاه 
پویایــی خــود را در ادامــه ایــن مســیر حفــظ کنیــد و 
ــا  ــان ب ــد«. ایش ــنده ننمایی ــه بس ــک رتب ــراز ی ــه اح ــا ب صرف
اشــاره بــه طــرح خالقیــت و نــوآوری کــه از ســال های 
گذشــته در چنــد اســتان کشــور اجــرا شــده تأکیــد کردنــد: »برنامــه توانمندســازی معلمــان و بــه دنبــال آن دانش آمــوزان، بــه 
همــت بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن پیگیــری خواهــد شــد و شــاهد نتایــج آن در حــوزه تقویــت مهــارت خالقیــت و نــوآوری 

بــود«. جامعــه هــدف خواهیــم 
ــت  ــح هدای ــق صحی ــت تحق ــد اهمی ــائلی مانن ــه مس ــد و ب ــود پرداختن ــرات خ ــه نظ ــه نقط ــه ارائ ــدگان ب ــرکت کنن ــپس ش س
تحصیلــی در مقطــع متوســطه بخصــوص در حــوزه علــوم انســانی، لــزوم معرفــی رشــته های دانشــگاهی در مــدارس، 

تصحیــح نــگاه کاالمحــور بــه کنکــور و آزمــون سراســری، 
گســترش ارتبــاط راه یافتــگان بــه دانشــگاه و الگوهــای 
ــات  ــازی اجتماع ــبکه س ــعه ش ــوزان، توس ــا دانش آم ــق ب موف
میــان  زمینه هــای  معرفــی  دانش آمــوزی،  و  دانشــجویی 
در  بیشــتر  آمادگــی  بــرای  دانش آمــوزان  بــه  رشــته ای 

... اشــاره نمودنــد. دانشــگاه و 
در ادامــه خانــم نانگیــر، معــاون توســعه اســتانداری قزویــن 
و  گفــت  تبریــک  آنــان  خانواده هــای  و  برگزیــدگان  بــه 
افــزود: »هــر یــک از مــا نســبت بــه خــود و جامعــه دیــن 
داریــم و بایــد مســئولیت خــود را بــه نحــو احســن انجــام 
بــرای  الگوســازی  جلســات  ایــن  اهــداف  از  یکــی  دهیــم. 

ــری  ــتا پیگی ــن راس ــد در ای ــدارس بای ــجویان در م ــوزان و دانش ــن دانش آم ــاط بی ــه ارتب ــاس، برنام ــن اس ــر همی ــت. ب ــایرین اس س
شــود، چراکــه انتقــال از فضــای مدرســه بــه محیــط دانشــگاه، بــا تحوالتــی همــراه اســت کــه بایــد نســبت بــه تبییــن ایــن فضای 
جدیــد و ایجــاد دیــدگاه درســت در دانش آمــوزان و خانواده هــای آنــان اقدامــات مقتــی صــورت گیــرد«. ایشــان همچنیــن 
ــمردند. ــت ش ــایرین را پراهمی ــه س ــده ب ــر برگزی ــات قش ــال تجربی ــتند و انتق ــاز دانس ــک امتی ــوزه را ی ــن ح ــنایس در ای ــیب ش آس

در پایان برنامه با اهدای هدایایی از برگزیدگان تجلیل شد.

نشست هم  اندییش با رتبه های برتر کنکور و المپیاد دانش آموزی
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ــط و  ــد و منضب ــتعد ، کارآم ــوان مس ــوع ج ــا موض ــی ب ــت های نخبگان ــله نشس از سلس
بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر مرتــی نبــوی ، عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ــاه 1399 و در  ــخ 27 دی م ــین  در تاری ــالمی مهندس ــه اس ــزی جامع ــورای مرک ــو ش و عض

ــد. ــزار  ش ــکای روم برگ بســتر  اس
دکتــر نبــوی در ایــن برنامــه تصریــح نمودند:مهمتریــن مهــارت، تعمیــق هویــت ملــی 
در دل همــه افــراد اســت. هویــت مــا اســالمی و ایرانــی اســت. بهتریــن ملــیت کــه از 
اســالم نــاب اســتقبال کــرد ایرانــی هــا بودنــد و اســالم در حــد زیــادی در بیــن ایرانــی هــا 

نشســت مجــازی ویــژه اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه هــای اســتان قزویــن  بــا حضــور 
جنــاب  دکتــر ســید محمــد صــادق موحــد، مدیــر کل دفتــر شناســایی و توانمنــد ســازی 
آینده ســازان بنیــاد ملــی نخبــگان در تاریــخ   11 بهمــن مــاه 1399 و بصــورت مجــازی 

برگــزار  شــد.

نشست  نخبگانی با موضوع جوان مستعد، کارآمد و منضبط

نشست مجازی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان قزوین 

ــد.  ــه گردی ــان عرض ــه جهانی ــاد و ب ــی ایج ــی عظیم ــار فرهنگ ــد و آث ــکوفا ش ش
دکتــر نبــوی در ادامــه سخنانشــان در مــورد انضبــاط و اخــالق حرفــه ای بیــان نمودنــد: یکــی از مــالک هــای کارآمــدی 
حکومــت، ایــن اســت کــه در چارچــوب قانــون بایــد کارهــا انجــام شــود و نــرم افــزار اداره حکومــت نظــام حقوقــی و قوانیــن 

ــیم. ــق باش ــالب موف ــم در گام دوم انق ــی توانی ــم م ــالح کنی ــی را اص ــام حقوق ــم نظ ــا بتوانی ــر م ــت. اگ اس

در ابتــدا آقــای دکتــر رجــب پــور رییس بنیــاد نخبگان اســتان قزوین ضمن  تشــکر از حضور اعضــای هیئت علمی دانشــگاه های 
اســتان قزویــن،  ســخنان خــود را  بدیــن شــرح ایــراد کردنــد: هــدف از برگــزاری ایــن نشســت، معرفــی ظرفیت هــای بنیــاد ملــی 
نخبــگان در حــوزه دانشــگاهی اســت و مشــخصا بــه مــوارد ویــژه ای کــه مربــوط بــه اعضــاء هیئــت علمــی مــی باشــد در ایــن 

جلســه خواهیــم پرداخــت و امیدواریــم کــه باعــث همــکاری و هم افزایــی دانشــگاه های اســتان شــود. 
دکتــر ســید صــادق موحــد در ادامــه ضمــن ابــراز خشــنودی از جلســه برگــزار شــده اظهــار امیــدواری نمــود تــا بــه نحــو موثــری از 
نقطــه نظــرات بــرای تدویــن راهکارهــا و  رفــع موانعــی کــه وجــود دارد اســتفاده شــود. ایشــان متذکــر شــدند: در ایــن جلســه 
ــم و  ــی پردازی ــت م ــده اس ــم ش ــه فراه ــهیالتی ک ــا و تس ــه ه ــا در برنام ــگاه ه ــاتید دانش ــش اس ــجویی و نق ــاع دانش ــه اجتم ب
تصویــری کامــل از بنیــاد نخبــگان بــا گذشــت 15 ســال از پایــه گــذاری و شــروع فعالیــت بنیــاد ملــی نخبــگان بــه عنــوان یــک 
مجموعــه ای کــه قــرار اســت بــا تعامــل دســتگاه هــا و وزارتخانــه هــای مختلــف بــه نوعــی فضــای رســیدن بــه توســعه علمــی 
در تــراز جامعــه ایرانــی اســالمی را فراهــم کنــد، ارائــه مــی کنیــم.  ســپس توضیحــات خــود را بــا تکیــه بــر مــواردی کــه اعضــای 

هیئــت علمــی در دانشــگاه ها بــا توجــه بــه آن مــی تواننــد نقــش موثــری ایفــا کننــد بدیــن شــرح تکمیــل نمودنــد:
1-طــرح شــهید وزوایــی:  حمایــت از فعالیــت هــای علمــی و فرهنگــی دانشــجویان مســتعد تحصیلــی کشــور مــی باشــد. ایــن 
طــرح بــه صــورت ســالیانه تدویــن،  ابــالغ و در ســطح ملــی اجــرا مــی شــود. تمــام دانشــجویان مراکــز دانشــگاهی مــی تواننــد 
درخواســت خــود را  ثبــت نماینــد و بعــد از تاییــد بنیادهــای اســتانی، از طریــق امتیــازات و براســاس ظرفیــت هــای موجــود  مــی 

تواننــد از حمایتهــا و تســهیالت برخــوردار شــوند.
ــای  ــرده فض ــالش ک ــرح ت ــن ط ــت. ای ــور اس ــئله مح ــیش مس ــای پژوه ــته ه ــت از هس ــن : حمای ــدی روش ــهید احم ــرح ش 2- ط
ــد  ــر توانمن ــالوه ب ــا ع ــد ت ــم نمای ــجویان فراه ــرای دانش ــور ب ــی کش ــائل واقع ــل مس ــتر ح ــی را در بس ــای گروه ــکاری ه هم

ــرد. ــکل گی ــجویان ش ــودن در دانش ــذار ب ــودن و اثرگ ــد ب ــاس مفی ــدن، احس ش
ــر  ــیت و پ ــای رقاب ــاد فض ــرح ایج ــن ط ــدف از ای ــت. ه ــور اس ــئله مح ــیت مس ــای رقاب ــت از رویداده ــی: حمای ــهید بابای ــرح ش 3- ط
ــرار  ــازی برق ــد س ــوزیش توانمن ــای آم ــه ه ــا  برنام ــت ه ــن رقاب ــن ای ــه در حی ــت ک ــن اس ــر ای ــد ب ــیش و تاکی ــی و پزوه ــاط علم نش

ــرد. ــی گی ــکل م ــی ش ــط کارگزارهای ــه توس ــد ک باش
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ایــن نشســت بــا موضــوع ادامــه تحصیــل در داخــل یــا خــارج کشــور بــا ســخنرانی دکتــر 
فخــارزاده عضــو هیئــت علمــی دانشــکده بــرق دانشــگاه صنعــیت شــریف در روز 12 
خــرداد 99 بــا حضــور اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه و دانشــجویان بــه صــورت مجــازی 

برگــزار شــد.
ایشــان ضمــن معرفــی خــود بــه عنــوان هیئــت علمــی دانشــکده بــرق دانشــگاه 

نمودنــد: تصریــح  شــریف  صنعــیت 
یکــی از ســئواالت دانشــجویان در کنــار موضوعاتــی کــه مطرح اســت موضــوع تحصیل 

در ایــن نشســت که صبــح روز دوشــنبه 21 بهمــن 1399 در بنیاد 
ــجویان  ــاتید و دانش ــد، اس ــزار ش ــن برگ ــتان قزوی ــگان اس نخب
معرفــی  هــدف  بــا  اســتان  در  روشــن  احمــدی  شــهید  طــرح 
یکدیگــر  بــا  هم افزایــی  زمینــه  ایجــاد  و  آشــنایی  طرح هــا، 
دورهــم جمــع شــدند. در ابتــدای ایــن برنامــه، دکتــر رجب پــور 
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان یکــی از اهــداف مهــم طــرح 
شــهید احمــدی روشــن را هم افزایــی میــان افــراد، تشــکیل 

نشست نخبگانی با موضوع ادامه تحصیل در داخل یا خارج 

نشست تبیین فرهنگ کار تیمی

ــد  ــجویان روبــرو هســتیم. کلی ــر شــدند مــا بــا طیــف متنوعــی از دانش ــور مــی باشــد، ایشــان متذک ــارج از کش در داخــل یــا خ
مســئله ایــن اســت کــه اگــر فــردی هدفــش در داخــل کشــور معــین پیــدا مــی کنــد در داخــل کشــور بمانــد و بالعکــس ایــن 

مســئله نیــز بــرای فــردی کــه هدفــش در خــارج کشــور معــین پیــدا مــی کنــد صــادق اســت.
انســان هــا و اولویــت هایشــان بــا هــم متفاوتنــد، ذات داخــل کشــور مانــدن یــا خــارج رفتــن خــوب اســت یــا بــد بســتگی بــه 
ــد و  ــدا کن ــین پی ــل مع ــالت در داخ ــدف، تحصی ــوب ه ــت در چارچ ــن اس ــت، ممک ــی چیس ــما از زندگ ــدف ش ــه ه ــن دارد ک ای

ــد.  ــم باش ــن تصمی ــور بهتری ــارج از کش ــل در خ ــدف، تحصی ــوب ه ــت در چارچ ــن اس ممک
ــن  ــت و ممک ــارات اس ــره اختی ــارج از دای ــه خ ــود دارد ک ــی وج ــه دالیل ــت بلک ــی نیس ــل اقلیم ــجویان دالی ــل دانش ــا دالی لزوم
اســت اتفاقاتــی رخ دهــد کــه تصمیمــات مــا را عــوض نمایــد ایــن دالیــل عبارتنــد از: دالیــل عاطفــی، دالیــل مذهــی و ســومین 
ــارج از  ــل در خ ــل تحصی ــان دالی ــا.  ایش ــده م ــاب ش ــی انتخ ــته تحصیل ــه رش ــور در زمین ــوزیش کش ــام آم ــاالی نظ ــطح ب ــورد،  س م
ــد:  ــتند و افزودن ــراد دانس ــه روی اف ــر را دنبال ــی دیگ ــوب و برخ ــوزیش خ ــث آم ــات و مباح ــادی، امکان ــائل اقتص ــور را مس کش
ــان  ــردد. ایش ــی گ ــی برم ــدف زندگ ــه ه ــد و ب ــل احترامن ــا قاب ــی از آن ه ــی برخ ــتند ول ــس نیس ــک جن ــل از ی ــن دالی ــی ای تمام

ــتند. ــجویان دانس ــی دانش ــی انگیزگ ــور را ب ــل کش ــل در داخ ــه تحصی ــات ادام ــی از آف یک
ــه  ــم و رتب ــر اس ــالوه ب ــل ع ــه تحصی ــرای ادام ــد: ب ــان افزودن ــان سخنانش ــؤاالت، در پای ــخ س ــه پاس ــن ارائ ــار زاده ضم ــر فخ دکت
دانشــگاه، شــخصیت اســتاد راهنمــا نیــز مهــم اســت و برگشــت بــه کشــور بایــد براســاس عشــق و رغبــت باشــد. بایــد متوجــه 
ــک  ــتن ی ــرای داش ــت دارد و ب ــه کاری اهمی ــور رزوم ــارج از کش ــتغال در خ ــرای اش ــن ب ــتیم. همچنی ــد هس ــا مفی ــویم در کج ش

رزومــه خــوب بایــد حداقــل یــک ســال در شــرکت هــای اســتارت آپ فعالیــت داشــته باشــید.

ــق در  ــدل موف ــک م ــوان ی ــد بعن ــرح بای ــن ط ــزود: ای ــت. وی اف ــازار کار دانس ــه ب ــه ورود ب ــدن زمین ــم ش ــت فراه ــم و درنهای تی
کشــور تبییــن شــود و اجــرای برنامه هایــی مشــابه آن گســترش یابــد. رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن همچنیــن بــا ارائــه 
آمــاری از تعــداد افــراد در حــال فعالیــت در گروه هــای طــرح شــهید احمــدی روشــن اشــاره کردنــد: بــرای ایــن طــرح، بودجــه 

ــود. ــل ش ــز حاص ــی نی ــی مناس ــی رود خروج ــار م ــه انتظ ــده ک ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــیت خوب حمای
در ادامــه دکتــر افشــار "رئیــس ســابق بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن" بصــورت مجــازی و مهنــدس کشــاورز قاســمی "رئیــس 
کمیســیون دانش بنیــان و عضــو اتــاق بازرگانــی اســتان" نکاتــی را مطــرح نمودنــد. مهندس کشــاورز خطــاب به دانشــجویان 
ــل  ــرعت عم ــذا س ــت و ل ــیار باالس ــوالت بس ــرعت تح ــروز س ــای ام ــد: در دنی ــاره کردن ــن اش ــدی روش ــهید احم ــرح ش ــای ط و اعض

یــک تیــم بــرای تولیــد محصــول و ورود بــه بــازار از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
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در ايــن ديــدار، ابتــدا موضــوع کلــي جلســه توســط دکتــر افشــار رئيــس بنيــاد 
نخبــگان اســتان بــا عنــوان پيامهــاي عاشــورايي مطــرح گرديــد.

سپس چهار پيام توسط آيت هللا عابديني تبيين شد:
1- دچار کردن آل معاويه به يزيد فاسق

2- ســخن مهــم امــام حســين )ع(: هرگــز فــردي بــا ســنخيت مــن بــا فــردي بــا 

ــا(  ــا و امیده ــم ه ــران )بی ــک در ای ــم فیزی ــوع عل ــا موض ــت ب ــن نشس ای
فیزیــک  دانشــکده  ممتــاز  اســتاد  اردالن  فرهــاد  دکتــر  حضــور  بــا 
دانشــگاه صنعــیت شــریف در روز 6 بهمــن 99 بــا حضــور اعضــای هیئــت 
ــورت  ــه ص ــک ب ــه فیزی ــدان ب ــجویان و عالقمن ــگاه، دانش ــی دانش علم

ــد. ــزار ش ــازی برگ مج
ــا   ــال ه ــن س ــود را در ای ــالش خ ــام ت ــان، تم ــروع سخنانش ــان در ش ایش
ــران  ــک را در ای ــش فیزی ــرایط کار پژوه ــه ش ــتند ک ــل دانس ــن اص ــر ای ب
علــم  بســتر  ایجــاد  را  شــان  فعالیــت  اصلــی  توجــه  و  کننــد  فراهــم 

فیزیــک بــا مقصــود توســعه ایــران برشــمردند.
سپس در ادامه سخنان خود تصریح نمودند:

 بعــد از گذشــت10 ســال از زمــان انقــالب بــا تــالش توانســتیم مرکــز 
در  را  فیزیــک  دکتــری  دوره  همچنیــن  و  ریــایض  و  فیزیــک  تحقیــق 
کــه  شــدند  متذکــر  اردالن  فرهــاد  دکتــر  نماییــم.  ایجــاد  کشــور 
از ســال 1360 تــا 1370 در تمــام شــاخه هــای علــوم، پیشــرفت قابــل 
ــادی  ــداد زی ــل آن تع ــه حاص ــه ک ــورت گرفت ــور ص ــه ای در کش مالحظ
ــه  ــی در زمین ــد کیف ــد رش ــه بع ــال 1380 ب ــی از س ــد. ول ــی باش ــه م مقال

ایــن کارگاه بــا معرفــی مرکــز توانمندســازی اســتان قزویــن توســط آقــای مجیــد حقیقــی مدیرعامــل شــرکت مشــاوران نیــک 
پنــدار شــریف  آغــاز شــد کــه مطالــب زیــر بعنــوان موضوعــات مــورد بحــث در جلســه مطــرح گردیــد:

o اهمیت طرح توجیهی
o تعریف طرح توجیهی و طرح کسب و کار و اجزای آن

o معرفی ادبیات تهیه طرح کسب و کار و طرح توجیهی

جلسه بنیاد نخبگان با نماینده ولی فقیه در استان قزوین

نشست نخبگانی فیزیک در ایران؛ بیم ها و امیدها  

کارگاه توجیهی روش ها و مبانی کسب و کار

ــرد. ــد ک ــد و نخواه ــت نميکن ــد بيع ــنخيت يزي س
3- حرکت امام حسين )ع( حرکت ايمان عليه کفر و طاغوت بوده است.

4- مســئله معرفتــي مطــرح شــده امــام حســين )ع( در ابتــداي راه و در اوج فشــار از اطــراف، در ميانــه راه و در طــول مســير: خدايا 
تنهــا رضايــت تــو خواســته مــن اســت. رایض ام بــه رضــای تــو و تســليم هســتم بــه خواســته ات، نــه هيــچ چيــز ديگر.

علمــی نداشــته ایم. ایشــان تصریــح نمودنــد: مــا بایــد بــا کشــورهای هــم تــراز خــود مقایســه شــویم نــه بــا کشــورهای غربــی و 
ببینیــم آیــا کشــورهای هــم رده مــا پیشــرفیت کــرده انــد.
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ایــن نشســت بــا موضــوع بــرریس راهبردهــای توســعه علــم و فــن آوری در کشــور 
چیــن بــا حضــور دکتــر فرهــاد اردالن "اســتاد دانشــکده فیزیــک دانشــگاه 
ــن  ــط بی ــکده رواب ــدرس دانش ــی "م ــل علمای ــر ابوالفض ــریف"، دکت ــیت ش صنع
الملــل وزارت امــور خارجــه"، دکتــر فرهــاد جوانبخــت "عضــو هیــات علمــی 
علمــی  هیــات  "عضــو  خشــیت  مصطفــی  دکتــر  بهشــیت"،  شــهید  دانشــگاه 
دانشــگاه شــاندونگ کشــور چیــن"، در روز 11 اســفند 99 بــا حضــور اعضــای 
هیئــت علمــی دانشــگاه، دانشــجویان و عالقمنــدان  بــه صــورت مجــازی برگــزار 

ــد. ش

سخنرانی دکتر فرهاد اردالن:
ــدرت  ــادی و ق ــه اقتص ــط جنب ــت و فق ــه اس ــه جانب ــعه هم ــا توس ــه م ــه هم دغدغ

ــت. ــه ای از اینهاس ــه مجموع ــت بلک ــی نیس نظام
در مواجهــه بــا مشــکل توســعه، محــور مقایســه الزم داریــم و ایــن محــور غــرب 

نشست برریس راهبردهای توسعه علم و فناوری در کشور چین

ــن  ــه ای ــرب ب ــرا غ ــه چ ــم ک ــد بپردازی ــوع بای ــن موض ــه ای ــه ب ــم بلک ــعه نیافتی ــرا توس ــا چ ــه م ــت ک ــی نیس ــؤال خوب ــت و س نیس
ــت. ــه اس ــعه یافت ــزان توس می

بحــث توســعه، مســتقل از نظــام ایدئولوژیــک اســت و اگــر بخواهیــم توســعه بیابیــم بایــد مکانیســم هــای توســعه را پیــدا 
کنیــم. 

سخنرانی دکتر ابوالفضل علمایی:
را  بریکــس  کشــورهای  کــه  کشــورهایی  تمــام 
تشــکیل مــی دهنــد بــه نوعــی در تلــه طبقــه متوســط 
گرفتــار شــده انــد. در حــال حاضــر در بیــن اعضــای 
کــه  اســت  رســیده  ای  نقطــه  بــه  چیــن  بریکــس، 
ــع  ــه جم ــد و ب ــور کن ــط عب ــه متوس ــد از مرحل ــی توان م
کشــورهای توســعه یافته دســت پیــدا کنــد و یکی از 
مهمتریــن پارامترهایــی کــه مــی توانــد از آن اســتفاده 

ــد. ــی باش ــاوری م ــث فن ــد بح نمای
چیــن را مــی تــوان در حــال حاضــر از نظــر فنــاوری، درآمدســرانه و توســعه یافتگــی در ســطح یــک جامعــه نســبتا مرفــه قــرار 
داد. درتاریــخ کل بشــر نمــی تــوان ملــیت را ســراغ گرفــت کــه بــا ایــن ســرعت از یــک کشــور فقیــر بــه یــک کشــور شــاخص در 
ســطح جهانــی تبدیــل شــود و نکتــه مهــم ایــن اســت کــه آن هــا توانســته انــد رتبــه خــود را در عرصــه ســرمایه گــذاری و بخــش 

فنــاوری ارتقــاء دهنــد.
چیــین هــا در دوره اول اصالحاتــی کــه انجــام دادنــد بدنبــال ایــن بودنــد بــه کارخانــه دنیــا تبدیــل شــوند و بســیاری از صنایــع 
را بــه خــود جــذب کردنــد و در حــال حاضــر بدنبــال ایــن هســتند بــا دســتیابی بــه فنــاوری برتــر بتواننــد درآمــد ســرانه خــود را 

افزایــش دهنــد و از تلــه طبقــه متوســط عبــور کننــد و بــه ســطح یــک کشــور توســعه یافتــه دســت یابنــد.
بنابرایــن بهبــود ســطح وضعیــت زندگــی در چیــن و ســطح درآمدهــای ایــن کشــور ســبب شــده کــه انبوهــی از درآمدهــا بــه 
ســمت توســعه و تحقیــق و پژوهــش بــرود و در حــال حاضــر بنظــر مــی رســد کــه چیین هــا بدنبــال این هســتند کــه هنجارهای 

نــو را در بیاندازنــد و بتواننــد بــه عنــوان یــک قــدرت برتــر در دنیــا در عرصــه هــای مختلــف ظهــور نماینــد.

سخنرانی  دکتر فرهاد جوانبخت:
دکتــر جوانبخــت بــا تشــکر از بنیــاد نخبــگان بــرای تشــکیل ایــن نشســت نکاتــی را  در بخــش هــای مختلــف بــا ارائــه 
موضوعاتــی ماننــد ســابقه تاریخــی کشــور چیــن در جهــت توســعه فنــاوری، ویژگــی هــا و سیاســت هــای توســعه علــم بعــد از 
اصالحــات، اقتصــاد و جایــگاه آن در چشــم انــداز چیــن، شــاخص هــای رشــد علمــی چیــن، فنــاوری مســتقل در سیاســت چیــن، 

سیاســت بــاز و رهبــری توســعه و فنــاوری ارائــه نمودنــد.
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سخنرانی دکتر مصطفی خشیت:
دکتــر مصطفــی خشــیت ضمــن معرفــی خــود 
دانشــگاه  علمــی  هیــات  عضــو  عنــوان  بــه 

افزودنــد: چیــن  کشــور  شــاندونگ 
مطلــی کــه مهــم اســت نقــش دانشــگاه هــا 
اســتراتژیک  توســعه  اســت.  چیــن  توســعه  در 
ــای  ــاوری ه ــه فن ــت ک ــاس اس ــن اس ــر ای ــن ب چی
ــن  ــد و در عی ــذب نماین ــف را ج ــورهای مختل کش

حــال مســتقل باقــی بماننــد و وابســتگی کشــورهای دیگــر را بــه خودشــان تقویــت نماینــد. هــدف نهایــی دولــت چیــن برایــن 
اســاس اســت کــه فنــاوری هــای پایــه و اســایس را جــذب نماینــد.  ایــن مــی توانــد درس بســیار مهمــی بــرای کشــور مــا باشــد کــه 

ــیم. ــته باش ــمگیری داش ــرفت چش ــم پیش ــی توانی ــم م ــال کنی ــازی را دنب ــت ب ــر سیاس اگ

14
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کارگاه آمــوزیش آشــنایی بــا پشــتیبانی های دانشــجویی بنیــاد ملــی نخبــگان 
در روز یکشــنبه 30 آذرمــاه بــه صــورت وبینــار برگــزار شــد. جنــاب آقــای مهندس 
امیــین دســتیار محتــرم معاونــت آینده ســازان در ایــن جلســه حضــور داشــتند و 

در خصــوص ایــن پشــتیبانی ها نــکات مهمــی را ارائــه نمودنــد.
بــرای  بنیــاد  پشــتیبانی های  انــواع  معرفــی  نخبــگان،  ملــی  بنیــاد  ســاختار 
مخاطبیــن حوزه هــای مختلــف و تشــریح کامــل شــیوه نامه شــهید وزوایــی 
ســال 1400-1399 مهم تریــن مباحــث مطــرح شــده در ایــن کارگاه بــود. در 
پایــان جلســه نیــز شــرکت کننــدگان ســؤاالت خــود را مطــرح نمودنــد و آقــای 

ــد. ــخ دادن ــؤاالت پاس ــه س ــین ب ــدس امی مهن
ــی از  ــن قدردان ــز ضم ــتان نی ــگان اس ــاد نخب ــس بنی ــور رئی ــر رجب پ ــای دکت آق
ــه،  ــن برنام ــته در ای ــکاری شایس ــرای هم ــن ب ــکی قزوی ــوم پزش ــگاه عل دانش
ارتباطــی  راه هــای  طریــق  از  می تواننــد  دانشــجویان  کلیــه  کردنــد  تأکیــد 

موجــود، مســائل موردنظــر خــود را بــا بنیــاد اســتان مطــرح نماینــد.

همزمــان بــا روز ملــی پژوهــش و فنــاوری، برنامه نشســت اجتماعــات نخبگانی 
بــه همــت بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن در روز ســه شــنبه 25 آذر برگزار شــد.

ــت  ــن نشس ــن در ای ــتان قزوی ــگان اس ــاد نخب ــس بنی ــور رئی ــر رجب پ ــای دکت آق
ضمــن معرفــی ســاختار بنیــاد نخبــگان در خصــوص رســالتهای بنیــاد در حــوزه 

کارگاه آموزیش آشنایی با پشتیبانی های دانشجویی بنیاد 

نشست اثربخیش  اجتماعات نخبگانی در رفع موانع استان

شناســایی، هدایــت، توانمندســازی و اثرگــذاری جامعــه نخبگانــی بــه نکاتــی اشــاره کردنــد. ایشــان مشــارکت و همــکاری 
اجتماعــات نخبگانــی را در بهبــود امــور اولویــت دار اســتان و کشــور  بســیار مهــم و اســایس دانســتند. در ادامــه، طــرح 
هســته های مشــورتی نخبــگان توســط ایشــان شــرح داده شــد. بــر اســاس ایــن طــرح، از همــکاری جامعــه نخبگانــی اســتان 
در تعــدادی از موضوعــات مهــم و اولویــت دار در حــوزه آب، محیــط زیســت، منابــع طبیعــی، آســیبهای اجتماعی، فرهنگ ســازی 
مصــرف انــرژی، کرونــا و ... بهــره گرفتــه می شــود. ایشــان ضمــن اشــاره بــه اهمیــت جمــع آوری و انتقــال نظــرات و تجربیــات 

جامعــه نخبگانــی، بــر ادامــه و اســتمرار جلســات و نشســتهای مشــابه تأکیــد کردنــد.
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شــفاهی  تاریــخ  مجموعــه   از  اثــر  نخســتین  دست ســاز«  »آرزوهــای  کتــاب 
پیشــرفت انتشــارات »راه یــار« اســت کــه قصــد دارد مــردم را بــا قهرمانــان و 
تالشــگرانی آشــنا کنــد کــه در همیــن زمانــه زندگــی می کننــد و توانســته اند 

ــد. ــک کنن ــا نزدی ــه قله ه ــان را ب ــدم ایرانم ــه ق ــدم ب ق
ســازمان دانشــجویان جهــاد دانشــگاهی قزوین، پــس از برریس کتــب موجود 
در عرصــه علــم و پیشــرفت، کتــاب آرزوهــای دست ســاز را بــا هــدف شناســاندن 
دســتاوردهای علمــی کشــور بــه دانشــجویان سراســر کشــور انتخــاب کــرد 
چهــار  پرســش های  و  یادداشــت  بخــش  دو  در  را  آن  کتابخوانــی  مســابقه   و 
گزینــه ای، بــا همــکاری بنیــاد نخبــگان و پــارک علــم و فنــاوری اســتان قزویــن 

برگــزار کــرد.
بــا  قزویــن  دانشــگاهی  جهــاد  مطالعــه   چــراغ  صفحــه   در  مســابقه  ایــن 
طراحــی بیــش از دویســت ســؤال متفــاوت اجــرا شــد؛ بــه ایــن صــورت کــه 
شــرکت کنندگان بــه ســؤاالت تصادفــی پاســخ دادنــد و در نهایــت پاســخ های 

مسابقه کتاب خوانی کتاب  آرزوهای دست ساز

آن هــا ارزیابــی شــد. در بخــش یادداشــت نیــز عالقه منــدان یادداشــت و تحلیــل  خــود را در بخــش ارســال یادداشــت ســایت درج 
کردنــد. در نهایــت از میــان شــرکت کننــدگان بخــش چهارگزینــه ی هفتــاد نفــر برگزیــده شــدند. در بخــش یادداشــت نیــز 
از میــان آثــار رســیده بــه دبیرخانــه ، ده یادداشــت برگزیــده شــد. داوران مســابقه ایــن ده یادداشــت را در یــک ســطح دیدنــد 

ــد. ــیم ش ــده تقس ــرکت کنن ــان ده ش ــابقات می ــه  مس ــن هدی بنابرای

17
بصــورت  رشــته«  »انتخــاب  موضــوع  بــا  تحصیلــی  مشــاوره  جهــادی  اردوی 
همزمــان حضــوری و مجــازی ) در پلتفــرم اســکای روم ( و بــا همــکاری مجموعه 
مســجد والیــت  در تاریــخ 25 اســفندماه برگــزار شــد. آقــای محمــد احمــدی در 
ابتــدای جلســه بــه ملزومــات ورود بــه رشــته تجربــی و میــزان حجــم مطالعــات 

اردوی جهادی مشاوره تحصیلی با موضوع »انتخاب رشته«

بــاالی آن و ایــن مطلــب کــه در راه رســیدن بــه رشــته هــای تجربــی، مخصوصــا رشــته پزشــکی بــه تــالش و کوشــش بســیار زیادی 
نیــاز اســت، اشــاره کــرد. 

در ادامــه آقــای محــی بــه بــرریس درس هــا و ضرایــب مــورد نیــاز بــرای 
رســیدن به رشــته هــای ریــایض و فیزیــک و بــرریس 6 رشــته ی پرطرفدار 
و درس هــای مرتبــط بــا آن پرداخــت.  ســپس آقــای منظــوری بــا اشــاره 
بــه ایــن مطلــب کــه رشــته هــای دانشــگاهی و علــی الخصــوص 
رشــته هــای هنــر بــه طــور کامــل بــه روزرســانی نشــده انــد، بــه دانــش 
ــه  ــج فاصل ــای رای ــب ه ــرات و قال ــه از تفک ــد ک ــه کردن ــوزان توصی آم
بگیرنــد و بــه توانمنــدی هــای خودشــان توجــه کــرده و انتخــاب 

ــد.  ــه نماین آزادان
آقــای رفیعــی نیــز بــه عنــوان ســخنران بعــدی از مزایــای علــوم انســانی در مقایســه بــا بقیــه رشــته هــا بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه 
علــوم انســانی دربــاره انســان و جوامــع انســانی اســت، پرداخــت. وی در ادامــه بــه برخــی از درس هــای مهــم بــرای موفقیــت در 
رشــته ی انســانی اشــاره نمــود.  در پایــان آقــای گرامــی پــور بــا اشــاره بــه اهمیــت توجــه بــه عالیــق و اســتعدادها و عــدم انتخــاب 
بــدون هــدف بــه ایــن نکتــه اشــاره کردنــد کــه ســاختار تمامــی انســان هــا بــا یکدیگــر متفــاوت بــوده و هرکــس بایســیت راه 

و مســیر خــود را پیــدا و دنبــال کنــد.



10

18

19

همزمــان بــا دهــه مبــارک فجــر انقــالب اســالمي در روز دوشــنبه 20 بهمــن مــاه 
1399، دکتــر علــی رجب پــور رئيــس بنيــاد نخبــگان اســتان بــه همــراه تعــدادی 
از اســتعدادهای برتــر اســتان بــا اســتاد احمــد پيله چــی قزوينــي در محــل دفتــر 
ــو  ــدار و گفتگ ــن دي ــلطنه قزوي ــرای سعدالس ــع در س ــان واق ــنويیس ايش خوش
از  هــدف  آوردنــد.  عمــل  بــه  تجليــل  ايشــان  شايســته  زحمــات  از  و  نمودنــد 
ــاي  ــگان، احي ــرآمدان و نخب ــازي از س ــه الگوس ــدن زمين ــم ش ــدار، فراه ــن دي اي

بــه مناســبت مبعــث رســول مکــرم اســالم )ص( در روز ســه شــنبه 19 اســفند 
مــاه 1399، رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان بــه همــراه تعــدادی از آینده ســازان بــا 
دکتــر ســید محمــد حــکاک در محــل بنیــاد اســتان دیــدار و گفتگــو نمــوده و از 
مقــام علمــی و فرهنگــی و خدمــات شایســته ایشــان تجلیــل بــه عمــل آوردنــد. 
دکتــر ســید محمــد حکاک فرزند ســید عبــاس در ســال ۱۳۳۶ در قزویــن متولد 

دیدار و تکریم از سرآمد خوشنوییس استان، استاد پیله چی

دیدار صمیمانه با سرآمد علمی- فرهنگی استان ، دکتر حکاک

شــاخصه هــای فرهنگــی و هنــری بومــی اســتان و شــکل گيــری حــس خودبــاوری در جامعــه آينــده ســازان بــود. در طــی ایــن 
دیــدار ، دکتــر رجب پــور بــا گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر، یــادآور شــد: بــا توجــه بــه اینکــه کرونــا احتمــاال تــا ســال آینــده 

نیــز وجــود داشــته باشــد، بایــد بــا خالقیت هــای جدیــد، کرونــا را تبدیــل بــه فرصــت کــرد و بــه خلــق اثــر پرداخــت. 
ــای  ــو دغدغه ه ــن گفتگ ــود دارد، در ای ــار خ ــه پرب ــری را در کارنام ــک هن ــه ی ــان درج ــه نش ــین ک ــی قزوی ــد پیله چ ــتاد احم اس
هنــری خویــش را بیــان نمــوده و می گویــد: »خوشــنوییس یــک هنــر قــدیس اســت کــه در آموزه هــای دیــین مــا بــه آن اشــاره 
شــده و پیشــینه توصیــه ای دارد. نگرانــی اصلــی مــن از جهــت از دســت دادن قداســت هنــر و پیشــرفت جامعــه هنــری اســت. 
چــرا کــه  برخــی افــراد، فاقــد نــگاه فرهنگــی بــه شــهر و هنــر هســتند. زمانــی کــه بــه هنرمنــد توجــه نشــود، هنــری هــم خلــق 
ــن  ــنوییس قزوی ــرای خوش ــوان ب ــم، می ت ــت کنی ــرور را حمای ــد پ ــدان هنرمن ــم هنرمن ــن بتوانی ــر در قزوی ــا اگ ــد. م ــد ش نخواه

آینــده ای روشــن متصــور شــد. در غیــر ایــن صــورت در آینــده بــا مشــکالت بســیار زیــادی مواجــه خواهیــم شــد.«
دیــدار  ایــن  طــی  در  رجب پــور  دکتــر  ســپس 
در  پیله چــی  اســتاد  تالش هــای  از  صمیمانــه 
افــزود:  و  کــرد  تجلیــل  خوشــنوییس  عرصــه 
عرصــه  پیشکســوتان  و  ســرآمدان  از  تقدیــر 
ــث  ــه باع ــت ک ــه اس ــک وظیف ــر ی ــگ و هن فرهن
ــه  ــد ب ــان عالقمن ــویق جوان ــت و تش ــرد مثب رویک
مقولــه فرهنــگ و هنــر می شــود بایــد بــا معرفی 
عظیــم  فرهنگــی  ظرفیت هــای  احیــای  و 
ــی  ــرایط فرهنگ ــای ش ــبب ارتق ــن س ــتان قزوی اس
ــه،  ــدار صمیمان ــن دی ــان ای ــویم. در پای ــتان ش اس
ــتان  ــگان اس ــی نخب ــاد مل ــرف بنی ــه ای از ط هدی

بــه اســتاد پیله چــی اهــداء گردیــد.

شــد و تحصیــالت ابتدایــی را در دبســتان ششــم بهمــن و دوره متوســطه را در دبیرســتان های رهنمــا و امیــر کبیــر بــه پایــان 
ــگاه های  ــه در دانش ــدیس ک ــدد مهن ــته های متع ــان رش ــال از می ــان س ــت. در هم ــایض گرف ــم ری ــال ۱۳۵۴ دیپل ــرد و در س ب
ــل  ــه تحصی ــرای ادام ــریف را ب ــیت ش ــگاه صنع ــیمی دانش ــدیس ش ــته مهن ــود، رش ــده ب ــه ش ــا پذیرفت ــور در آن ه ــف کش مختل
ــد  ــنایس ارش ــای کارش ــود را در دوره ه ــل خ ــه تحصی ــرد ادام ــدا ک ــفه پی ــه فلس ــه ب ــدیدی ک ــه ش ــت عالق ــه عل ــرد. ب ــاب ک انتخ
و دکتــری بــه ایــن رشــته اختصــاص داد و پــس از فراگیــری فلســفه غربــی و کالم و فلســفه اســالمی از محضــر اســتادان 
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نشســت " آینــده نــگاری زیســت فنــاوری و نقــش آن در توســعه پایــدار " در تاریــخ 
ــگاه ها  ــجویان دانش ــاتید، دانش ــر از اس ــور 112 نف ــا حض ــال 1399 ب ــاه س ــن م اول بهم
و همچنیــن کارکنــان و مســئولین ارگان هــای ذیربــط و بــا حمایــت مــادی و معنــوی 
ــورت  ــوری بص ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــت فناوری معاون ــعه زیس ــتاد توس س
ــی  ــن الملل ــگاه بی ــش دانش ــاختمان پژوه ــکای روم در س ــتر اس ــن در بس ــار آنالی وبین
ــی  ــیم کار مل ــرح تقس ــتای ط ــت در راس ــن نشس ــد. ای ــزار گردی ــین )ره( برگ ــام خمی ام
ــرای  ــده ب ــن ش ــای تعیی ــن ماموریت ه ــت تبیی ــت فناوری و در جه ــعه زیس ــتاد توس س

دانشــگاه ها بــود.

نشست تخصیص آینده نگاری زیست 
فناوری و نقش آن در توسعه پایدار

دانشــگاه تهــران در بهمــن ۱۳۷۵ از آن دانشــگاه دانشــنامه دکتــری گرفــت و اکنــون دانشــیار گــروه فلســفه دانشــگاه 
بین المللــی امــام خمیــی )ره( اســت. دکتــر حــکاک در مســیر جســتجوی حقایــق دیــی و فلســفی، خــود را بیــش از هــر کــس 
ــری  ــات فک ــی از حی ــر حظ ــه اگ ــت ک ــد اس ــد. او متعق ــان می دان ــار آن ــی و آث ــه طباطبائ ــری، عالم ــهید مطه ــتاد ش ــون اس مدی
ــد در  ــق خداون ــی و توفی ــات اله ــون عنای ــه مره ــد، هم ــوده باش ــب ب ــود وی مترت ــر وج ــری ب ــه اث ــرده و در جامع ــوی ب و معن

ــت. ــوده اس ــی ب ــری و طباطبائ ــون مطه ــی چ ــار عالمان ــدی از آث بهره من
آثــار دکتــر حــکاک هفــت کتــاب و حــدود ۵۰ مقالــه اســت. از جملــه کتاب هــای او منطــق، معیــار تفکــر و فلســفه تجربــی 
انگلســتان اســت. همچنیــن عالقــه بــه ادبیــات فــاریس و مطالعــه آثــار بزرگانــی همچــون ســعدی و حافــظ و مولــوی و 
فــردویس تاکنــون یــک مشــغله دائمــی بــرای وی بــوده و از ایشــان اشــعار متعــددی نیــز در نشــریات اســتانی و کشــوری و 

ــت. ــیده اس ــع رس ــه طب ــا ب ــا و مجموعه ه ــی کتاب ه ــن بع ضم
در طــی ایــن دیــدار، دکتــر حــکاک دغدغه هــای علمــی و فرهنگــی خویــش را بیــان نمــوده و می گویــد: »تشــکیل 
ــات  ــائل و موضوع ــا مس ــی ب ــات نخبگان ــر اجتماع ــاط نزدیک ت ــرای ارتب ــای الزم ب ــاد زمینه ه ــی و ایج ــای تخص کارگروه ه
تخصــی در اســتان و بهره گیــری از دیدگاه هــای نخبــگان بــرای حــل مشــکالت اســتان امــری ضــروری اســت. بنابرایــن بــا 

ــی  ــیل های فرهنگ ــا و پتانس ــه ظرفیت ه ــه ب توج
اســتان، ایجــاد کارگــروه فرهنــگ و حمایــت از 
هســته های نخبگانــی در حــوزه میــراث فرهنگی 
قــرار  بنیــاد  کار  دســتور  در  بایــد  گردشــگری  و 

ــرد.« گی
تولیــد  بــا  رابطــه  در  حــکاک  دکتــر  پایــان،  در 
پادکســت های  تهیــه  و  فرهنگــی  محتــوای 
بــه  و  دادنــد  ارائــه  را  پیشــنهاداتی  نیــز  صوتــی 
جهــت  مســتعدان،  بــرای  زمینــه  فراهم ســازی 

نمودنــد. تاکیــد  فرهنــگ  و  هنــر  تکثیــر 
صمیمانــه  دیــدار  ایــن  طــی  در  رجب پــور  دکتــر 
از تالش هــای دکتــر حــکاک در عرصــه فلســفه 
از  تقدیــر  افــزود:  و  کــرد  تجلیــل  فرهنــگ  و 
ســرآمدان و پیشکســوتان عرصــه علــم و فرهنــگ 

یــک وظیفــه اســت کــه باعــث رویکــرد مثبــت و تشــویق جوانــان عالقمنــد بــه مقولــه علــم و فرهنــگ می شــود و بایســیت بــا 
معرفــی و احیــای ظرفیت هــای علمــی- فرهنگــی عظیــم اســتان قزویــن ســبب ارتقــای شــرایط اســتان شــویم.
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اهداف اصلی این نشست تخصیص بدین شرح است:
1( بهبــود ژنتیکــی و بیوتکنولــوژی گیاهــان مهــم اقتصــادی ناحیــه البــرز مرکــزی و دشــت های مرتبــط بــرای تولیــد ترکیبــات 
ارزشــمند )نظیــر آزادیراختیــن، هورمــون رشــد فیبروبالســتین، پروتئیــن نوترکیــب انســانی آلبومیــن، اینترفــرون گامــا، 

ــیکونین( ــزامین، ش ــپت، س اتانرس
2(زهکــیش زیســیت، اســتفاده از گونه هــای گیاهــی و میکروارگانیســم ها بــرای دفــع آب مــازاد و آالینده هــای خــاک و 

پاالیــش توامــان آب و خــاک در کاربــرد پســاب های شــهری و کشــاورزی بــا اســتفاده از روش هــای زیســت فناوری
3(طراحی و ساخت تراشه های الکترومکانیکی زیسیت برای جداسازی سلول های سرطانی در حال گردش در خون

در این نشست مسئولین و مدعوین زیر سخنرانی کردند:
جناب آقای دکتر مهدی زندیه، معاونت محترم پژوهیش دانشگاه بین المللی امام خمیین )ره(

جناب آقای دکتر حامد مازندرانی زاده، ریاست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمیین )ره( 
جناب آقای دکتر ناخدا ، عضو گروه پژوهش، فناوری و زیرساخت ستاد توسعه زیست فناوری

جناب آقای دکتر فرخ زاد ، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار استان قزوین
جناب آقای مهندس مظفری ، معاون فین سازمان حفاظت محیط زیست استان قزوین

جناب آقای دکتر حاکم قاسمی، رئیس پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمیین )ره(
جناب آقای دکتر مجید سلطانی ، هیئت علمی دانشکده مهندیس مکانیک دانشگاه صنعیت خواجه نصیرالدین طویس

جناب آقای دکتر علی رجب پور ، رئیس بنیاد نخبگان استان قزوین

آقــای دکتــر علــی رجــب پــور پــس از عــرض خیــر مقــدم بــه مهمانــان حاضــر در نشســت، بیــان کردنــد کــه بنیــاد ملــی نخبــگان 
مشــتاقانه در انتظــار توســعه همــکاری هــای دانشــگاه بــا نهادهــای علمــی و دســتگاههای اجرایــی اســتانی و کشــوری مــی 
باشــد. ایشــان ابــراز امیــدواری کردنــد کــه طــرح هــای بنیــاد بــه میــزان بیشــتری در راســتای حــل مشــکالت و معضــالت اســتان 

و کشــور ارائــه شــوند.
ایشــان در ابتــدا ارکان بنیــاد ملــی نخبــگان را تشــریح کردنــد و مســیر نخبگانــی و اجتماعــات نخبگانــی را بــرای حاضــران در 
ــای  ــرح رویداده ــور ، ط ــاله مح ــای مس ــته ه ــرح هس ــامل: ط ــاد ش ــهیالت بنی ــتیبانی و تس ــان پش ــد. ایش ــح دادن ــت توضی نشس
رقابــیت مســاله محــور، طــرح شــهید وزوایــی در راســتای پشــتیبانی از فعالیــت هــای علمــی و فرهنگــی دانشــجویان مســتعد، 
ــل  ــور کام ــوآوران و ... را بط ــان و ن ــی – مخترع ــت علم ــای هئی ــگاهی – اعض ــر دانش ــگان برت ــش اموخت ــژه دان ــهیالت وی تس
مطــرح کردنــد. دکتــر علــی رجــب پــور ، رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن همچنیــن بــه اهمیــت رویــداد رقابــیت شــهید 
ــرکت در  ــرای ش ــجویان ب ــژه دانش ــت بوی ــر در نشس ــدگان حاض ــرکت کنن ــد و از ش ــاره کردن ــگان اش ــی نخب ــاد مل ــی بنی بابای
ایــن طــرح دعــوت بــه عمــل آوردنــد و خاطرنشــان کردنــد کــه ایــن طــرح مــی توانــد در راســتای ایجــاد اســتارت آپ هــای حــوزه 
ــت 2  ــت 1 و ره زیس ــن ره زیس ــا عناوی ــال 97 و 98 ب ــای س ــزاری دوره ه ــد برگ ــان از رون ــد. ایش ــیارکارآمد باش ــاوری بس ــت فن زیس
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ــعه  ــتاد توس ــت س ــا حمای ــه ب ــا  ک ــن رویداده ــزاری ای ــل برگ و مراح
ــه  ــام گرفت ــوری انج ــت جمه ــی ریاس ــت علم ــاوری معاون ــت فن زیس

ــد. ــه نمودن ــی ارائ ــود ، توضیحات ب
ایشــان بــه معرفــی ره زیســت و مراحــل انجــام آن پرداختنــد کــه در 
ابتــدا شــرکت هــا و نهادهایــی کــه در حــوزه زیســت فنــاوری مطــرح 
هســتند بانکــی از مســائل خــود را مطــرح مــی کننــد و در ادامــه ایــن 
مســائل بــه پــروژه هایــی تبدیــل مــی شــود و بــه دانشــجویانی کــه 
در ایــن رویدادهــا شــرکت مــی کننــد ارائــه خواهــد شــد. در مرحلــه 
بعــدی راهبــردی تخصــیص و عمومــی در کنــار توســعه مهــارت هــای 
نــرم شــرکت کننــدگان انجــام مــی گیــرد و تیــم هــا مــورد حمایــت 

ــریح  ــل تش ــور کام ــان بط ــط ایش ــروژه  توس ــن 16 پ ــت 1 و 2 و عناوی ــابقه ره زیس ــزاری مس ــزارش برگ ــت. گ ــد گرف ــرار خواهن ق
گردیــد.  1260 نفــر در ایــن رویــداد ثبــت نــام اولیــه انجــام داده بودنــد کــه 265 نفــر موفــق بــه ورود بــه مرحلــه نهایــی شــده 

بودنــد کــه بیشــترین تعــداد شــرکت کننــدگان در رشــته بیوتکنولــوژی بــوده اســت.
هــای  ویژگــی  پــور  رجــب  دکتــر  ادامــه  در 
پــروژه ره نشــان و شــرایط آنــرا توضیــح داده و 
مزایــای ره نشــان بــرای شــرکت هــا و مجموعه 
هــای همــکار را بهــره منــدی از حمایــت هــای 
در  نخبــگان  ملــی  بنیــاد  معنــوی  و  مــادی 
صــورت همــکاری در طــرح شــهید احمــدی 
پــروژه  هــای  ویژگــی  از  دانســتند.  روشــن 
هــای ره نشــان تعریــف چنــد زیســیت ، قابلیــت 
تشــکیل تیــم از دو یــا چهارنفــر بــا مســئولیت 
مشــخص، دارای افــق کوتــاه مــدت تولیــد 
بــا  متناســب  علمــی  ســطح  محصــول، 
مخاطبــان، متناســب بــا مقتضیــات اجرایــی ره 
ــول  ــد محص ــن خری ــودن تضمی ــان و دارا ب نش
مــی باشــد. از مزایــای شــرکت در ایــن طــرح 
یــک  انجــام  تجربــه   ، دانشــجویان  بــرای 
پــروژه واقعــی، شــناخت و امــکان همــکاری 
بــا شــرکت هــا و مجموعــه هــای صنعــیت، 
ــدی از  ــره من ــکان به ــیص، ام ــی و تخص ــای عموم ــی ه ــک توانای ــگان، مح ــی نخب ــاد مل ــرف بنی ــی از ط ــاز نخبگ ــب امتی کس
ــی  ــای عموم ــوزش ه ــم، آم ــروژه در تی ــبرد پ ــم و پیش ــن تی ــت یافت ــگان ، فرص ــی نخب ــاد مل ــوی بنی ــادی و معن ــای م ــت ه حمای

و  نشــان  ره  هــای  حــوزه  بــا  مرتبــط  مســائل  شــناخت   ، تخصــیص  و 
ــان  ــرح ره نش ــای ط ــد. از مزای ــی باش ــابقه کاری م ــه و س ــول رزوم حص
ــروی  ــان نی ــن جری ــکار، تامی ــای هم ــه ه ــا و مجموع ــرکت ه ــرای ش ب
انســانی توامنــد و بــا انگیــزه، کاهــش هزینــه و ریســک عــدم اســتمرار 
حضــور نیــروی انســانی در شــرکت، شناســایی و جــذب تیــم یــا افــراد 
ــرای  ــجویان ب ــه دانش ــازی اولی ــد س ــده ، توانمن ــف ش ــوژه تعری ــول پ ح
ــد و  ــده من ــازی قاع ــم س ــیص ، تی ــه ای و تخص ــت حرف ــه فعالی ورود ب
امــکان بهــره منــدی از حمایــت مــادی و معنــوی بنیــاد ملــی نخبــگان 
در صــورت همــکاری در طــرح شــهید احمدی روشــن مــی باشــد. در 
پایــان ســخنرانی، ایشــان تعــدادی از پــروژه هــا بــه همــراه شــرکت 

ــد. ــی کردن ــروژه را معرف ــرف پ ــای مع ه
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معاونــت پژوهــیش  و فنــاوری دانشــگاه بیــن المللــی امــام خمیــین )ره( 
ــر  ــل مؤث ــاد تعام ــن ، در راســتای ایج ــاوران که ــرکت فن ــکاری ش ــا هم ب
ــن  ــه فعالی ــات ب ــه خدم ــگاهیان و ارائ ــادی و دانش ــن اقتص ــن فعالی بی
اقتصــادی در زمینــه شناســایی نیــروی کار مســتعد اقــدام بــه برگــزاری 
ــت.  ــرده اس ــدت 10روز ک ــاه بم ــخ 15 آذرم ــن در تاری ــگاه کار آنالی نمایش
ایــن نمایشــگاه بــا هــدف تســهیل رونــد اســتخدام دانشــجویان و 
ــتان  ــین )ره( در اس ــام خمی ــی ام ــن الملل ــگاه بی ــالن دانش ــارغ التحصی ف
قزویــن برگــزار شــد.در ایــن قالــب فرصــت هــای شــغلی توســط فعالیــن 
اقتصــادی تعییــن شــده و ســپس متقاضیــان کار و دانشــجویان بنــا بــر 
ــتخدام را در  ــت اس ــود درخواس ــتعداد خ ــی و اس ــته تحصیل ــق، رش عالی
https://edu-ikiu.talentcoach.ir/آدرس بــا  نمایشــگاه  وبســایت 
fair/12 ثبــت کــرده انــد و در صــورت پذیرفتــه شــدن رزومــه از طــرف  
صنعــت متقــایض نیــروی کار در مصاحبــه آنالیــن از طریــق ایــن ســامانه 

ــک  ــه، پیام ــان مصاحب ــل از زم ــه قب ــد و 30 دقی ــی باش ــه م ــو 15 دقیق ــر کارج ــه ه ــان مصاحب ــدت زم ــد. م ــرده ان ــرکت ک ش
یــادآوری بــرای هــر کارجــو ارســال شــده اســت. کارجویانــی کــه مصاحبــه موفــق داشــته انــد ، از طــرف شــرکت بــرای مصاحبــه 

ــد.    ــده ان ــوت ش ــوری دع حض
در ایــن نمایشــگاه 26 شــرکت بــا 71 موقعیــت شــعلی بــرای رشــته هــای فــین و مهنــدیس، علــوم پایــه و علــوم انســانی در غرفــه 

هــای مجــازی حضــور یافتنــد . بــرای ایــن تعــداد موقعیــت شــغلی 940 رزومــه ارســال شــده اســت. 
در تاریــخ 16 آذر مــاه ســاعت 9 برنامــه افتاحیــه نمایشــگاه بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر زندیــه ، معــاون محتــرم پژوهــیش و 
ــا در  ــرکت ه ــدگان ش ــان و نماین ــگاه ، کارجوی ــوی نمایش ــان معن ــین )ره( و حامی ــام خمی ــی ام ــن الملل ــگاه بی ــاوری دانش فن

بســتر اســکای روم برگــزار شــد و رونــد برگــزاری نمایشــگاه آنالیــن کار تشــریح گردیــد.
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مدیرعامل  محمدی  استانداری،  اقتصادی  معاون  قبادی  عییس  استاندار،  پور  جمالی  هللا  هدایت  حضور  با  مراسمی  در 
صنایع  معاون  کشاورز  استان،  صنعیت  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل  خانپور  استان،  المللی  بین  نمایشگاههای  شرکت 
های  توانمندی  نمایشگاه  چهارمین  کارآفرینان،  و  صنعیت  مدیران  قزوین،  استان  صمت  سازمان  رئیس  افضلی  کوچک، 
دائمی  محل  در  روز  سه  مدت  به  اسفند  ام   19 شب  شنبه  سه  قزوین  استان  صنعیت  نواحی  و  ها  شهرک  کوچک،  صنایع 
نمایشگاههای بین المللی استان قزوین گشایش یافت. این نمایشگاه با مشارکت 80 واحد تولیدی و صنعیت برپا شده و 

به معرفی توانمندی ها و دستاوردهای صنایع کوچک و متوسط، زمینه 
سازی برای حمایت از آنها در کنار معرفی برندهای تولیدی در این حوزه، 
صنعیت  و  تولیدی  واحدهای  آشنایی  و  تولیدی  بازارواحدهای  توسعه 
نخبگان  بنیاد  است.  پرداخته  یکدیگر  های  توانمندی  و  ها  ظرفیت  با 
استان قزوین با سه غرفه تحت عنوان طرح شهید احمدی روشن در این 
نمایشگاه حضور یافت و به معرفی هسته های شکل گرفته در استان 

و توانمندی و قابلیت این طرح ها پرداخت .

حضور هسته های طرح شهید احمدی روشن در چهارمین نمایشگاه 
توانمندی های صنایع کوچک, شهرک ها و نواحی صنعیت استان قزوین
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هسته اول مربوط به طرح ارائه شده توسط دکتر علی فضلی عضو هیئت 
عنوان  تحت  خمیین  امام  بین المللی  دانشگاه  مکانیک  گروه  علمی 
"تولید شیر برقی کنترل جهت هیدرولیک اسپولی" بود که اعضای این 
و  پرداخته  صنعت  در  هیدرولیک  شیرآالت  وسیع  کاربرد  توضیح  به  تیم 

سعی در بازاریابی محصول تولیدی خود داشتند.

هسته دوم این طرح توسط دکتر مجید قدیری عضو هیت 
علمی مهندیس مکانیک دانشگاه بین الملل امام خمیین 
صوتی  آلودگی  کاهش  های  روش  "برریس  عنوان  تحت 
نایش از تجهیزات دوار در صنعت" ارایه شده است که هدف 
است  تهویه  شرکت  فن  تولیدی  صدای  کاهش  آن  اصلی 
تهیه  دنبال  به  که  کارگاه  چندین  استقبال  با  طرح  .این 
سیستم هایی با تولید صدای کمتری بودند مواجه گردید.

هسته سوم طرح شهید احمدی روشن با عنوان "جایگزیین 
کامپوزیت  نانو  های  پوشش  با  گوگرد  حاوی  صفحات 
توسط  انگور"  ماندگاری  افزایش  برای  مرزه  عصاره  و  رس 
علوم  گروه  علمی  هیت  عضو  زاده  جنیت  عباسعلی  دکتر 
ارایه  خمیین  امام  الملل  بین  دانشگاه  باغبانی  مهندیس  و 
شده که هدف و چالش اصلی آن ارایه سیستم های نوین و 
رونق صادرات است . با اجرایی شدن این طرح محصوالتی با 
سالمت و کیفیت باالتر, مقاوم به حمالت قارچی و نزدیک 

به استاندارد های جهانی وارد بازار میشود.
امین   4 در  نخبگان  بنیاد  حضور  از  نیز  نمایشگاه  پایان  در 
و  شهرکها  کوچک,  صنایع  های  توانمندی  نمایشگاه 

نواحی صنعیت استان قزوین تقدیر به عمل امد.
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بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن در راســتای برنامــه ریــزی بــرای انجــام هرچــه بهتــر 
هماهنگــی  جلســات  مســتعدان،  هدایــت  و  شناســایی  درخصــوص  رســالت 
ــن  ــت. در ای ــوده اس ــزار نم ــتان برگ ــرورش اس ــوزش و پ ــران آم ــا مدی ــددی ب متع
جلســات کــه عمدتــا بــا حضــور مدیــر اســتعدادهای درخشــان اداره کل آمــوزش 
و پــرورش اســتان تشــکیل شــده ضمــن بحــث و گفتگــو پیرامــون همــکاری در 

برنامــه شناســایی رویدادهــای اســتعدادیابی اســتان بــا رویکــرد جمــع آوری یــک بانــک اطالعاتــی از کلیــه رویدادهــای 
ــی  ــوان خروج ــه بعن ــد. اطلــیس ک ــرا ش ــن اج ــتان قزوی ــگان اس ــاد نخب ــط بنی ــال 99 توس ــوزی در س ــش آم ــوزه دان ــا ح ــط ب مرتب
ــا و ادارات و  ــازمان ه ــن از س ــتان قزوی ــده در اس ــایی ش ــتعدادیابی شناس ــای اس ــزاریش از رویداده ــد، گ ــه گردی ــرح تهی ــن ط ای
دانشــگاه هــای اســتان اســت. هــر رویــداد دارای یــک فــرم مشــخصات و بــه ضــرورت رویدادهــا ممکــن اســت دارای پیوســت 
هایــی باشــد. ایــن گــزارش دارای اطالعــات کلــی و اولیــه رویدادهــای مرتبــط بــا ســازمان هــا و ادارات اســتان شــامل اســتانداری 
ــش  ــرای دان ــش س ــن، پژوه ــتان قزوی ــرورش اس ــوزش و پ ــن، اداره کل آم ــهرداری قزوی ــی ورزیش ش ــازمان فرهنگ ــن، س قزوی
آمــوزی اســتان قزویــن، اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، ســازمان تبلیغــات اســالمی اســتان قزویــن، دانشــگاه بیــن المللی 
ــرورش  ــی پ ــازمان مل ــن، س ــتان قزوی ــاجد اس ــری مس ــی هن ــون فرهنگ ــن، کان ــتان قزوی ــری اس ــوزه هن ــین )ره(، ح ــام خمی ام

ــد. ــی باش ــه م ــای مربوط ــایر ادارات و ارگان ه ــان و س ــتعدادهای درخش اس

بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن در ادامــه اجــرای برنامــه ملــی شــهاب طبــق روال ســالهای گذشــته، اقدامــات الزم را در جهــت 
تحقــق اهــداف ایــن برنامــه صــورت داده اســت.

ــوط  ــی مرب ــای نظارت ــزارش ه ــتان، گ ــرورش اس ــوزش و پ ــا اداره کل آم ــی ب ــکاری و هماهنگ ــن هم ــال 99 ضم ــه اول س در نیم
ــد  ــه فراین ــوط ب ــات مرب ــامل اطالع ــه ش ــد ک ــال گردی ــتاد ارس ــرای س ــی 1398-1399 ب ــال تحصیل ــهاب در س ــی ش ــه مل ــه برنام ب
ــات  ــار ارجاع ــتعدادها )آم ــت اس ــد هدای ــگام(، فراین ــامانه هم ــده در س ــت ش ــوزان ثب ــش آم ــار دان ــتعدادها )آم ــایی اس شناس
ــی  ــزارش نهای ــاده و ... ( و گ ــوق الع ــای ف ــی، کالس ه ــای علم ــری، بازدیده ــیش و هن ــی، پژوه ــز علم ــه مراک ــوزان ب ــش آم دان

ــد. ــی باش ــتان م ــهاب در اس ــه ش ــل برنام ــرای کام ــد از اج بع
همچنیــن پیــرو ابــالغ برنامــه شــهاب بــرای ســال تحصیلــی 1399-1400 بــا شــرکت در جلســات هماهنگــی اداره کل آمــوزش و 

پــرورش اســتان، امــور مربــوط بــه ایــن برنامــه پیگیــری شــد. 

جلسات هماهنگی  با مدیران آموزش و پرورش استان  قزوین

طرح شناسایی رویدادهای استعدادیابی استان

همکاری در اجرای برنامه ملی شهاب

ــم و  ــرای منظ ــر اج ــی ب ــه راهکارهای ــا ارائ ــترک، ب ــداف مش ــق اه ــتای تحق راس
دقیــق برنامــه هــای مشــترک تأکیــد شــده اســت.

بهــره منــدی از ظرفیــت دو نهــاد، لــزوم برنامــه ریــزی دقیــق و همــه جانبــه از 
ســوی طرفیــن، اطــالع رســانی صحیــح رویدادهــای مناســب بــرای مخاطبیــن، 
برگــزاری جلســات مســتمر و ... از جملــه نکاتــی اســت کــه در این نشســت ها 

مــورد تآکیــد قــرار گرفتــه اســت.
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4
کل  اداره  همــکاری  بــا  قزویــن  اســتان  نخبــگان  بنیــاد 
آمــوزش و پــرورش اســتان همزمــان بــا برگــزاری ششــمین 
مراســم تقدیــر از ســتارگان مینــودری کــه در راســتای تحقــق 
اهــداف، برنامــه هــا و طــرح هــای آمــوزش هــای دوره دوم 
ــر  ــوزان برت ــش آم ــران و دان ــت واالی مدی ــطه و پاسداش متوس
ــاد  ــر المپی ــای برت ــه ه ــب رتب ــن در کس ــتان قزوی ــدارس اس م
علمی-پژوهــیش و کســب رتبــه هــای برتــر کنکــور در جهــت 
توســعه پایــدار اســتان در روز ســه شــنبه 14 بهمــن مــاه 99 

اجــرا شــد، از دانــش آمــوزان برتــر کنکــور 99 و المپیــاد 98 تجلیــل نمــود. ایــن مراســم در ســالن اجتماعــات اداره کل آمــوزش و 
پــرورش اســتان قزویــن بــا حضــور آقــای دکتــر اصغــری )مدیــر کل محتــرم اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان قزویــن(، آقــای 
ــر  ــلطانیان )مدی ــای س ــن(، آق ــتان قزوی ــرورش اس ــوزش و پ ــطه اداره کل آم ــوزش متوس ــرم آم ــاون محت ــیین )مع ــد حس محم
کل محتــرم دفتــر آمــوزش دوره دوم متوســطه نظــری وزارت(، آقــای 
دکتــر رجــب پــور )رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن(، دکتــر قاســمی 
)مشــاور اجرایــی مدیــرکل آمــوزش وپــرورش اســتان قزویــن( و همچنیــن 
بــا حضــور روســای چهــارده گانــه اســتان قزویــن و مدیــران ششــصد 

ــد. ــزار ش ــاد  برگ ــبکه ش ــازی در ش ــورت مج ــطه بص ــه متوس مدرس
ــعه  ــاون توس ــر مع ــم نانگی ــور خان ــا حض ــه ب ــیت ک ــی نشس ــن ط همچنی
اســتانداری قزویــن در محــل بنیــاد نخبــگان اســتان برگــزار گردیــد، 
هدیــه  اهــدای  بــا  برگزیــدگان،  مســائل  طــرح  و  گفتگــو  ضمــن 

فرهنگــی از ایشــان تقدیــر بــه عمــل آمــد.

تقدیر از دانش آموزان برتر کنکور و المپیاد

5
بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن بــا هــدف هدایــت تحصیلــی صحیــح دانــش 
ــود.  ــت« نم ــا موفقی ــی ت ــوان »گام ــا عن ــی ب ــرگاری وبینارهای ــه ب ــدام ب ــوزان اق آم
ــه  ــه ب ــوزان راه یافت ــش آم ــور دان ــا حض ــاه 99 ب ــفند م ــخ 17 اس ــه در تاری ــن برنام ای
دانشــگاه هــای برتــر کشــور و عالقمنــدان برگــزار شــد. ایــن وبینــار ویــژه دانــش 
ــی  ــت تحصیل ــون هدای ــث پیرام ــورد بح ــات م ــم و موضوع ــه دوازده ــوزان پای آم

ــات  ــرای امتحان ــی ب ــی، آمادگ ــزی تحصیل ــش رو، برنامه ری ــی پی ــازه زمان ــب در ب ــدی مطال ــوه جمع بن ــوزان، نح ــح دانش آم صحی
ــود. ــراب ب ــر اضط ــه ب ــان و غلب ــح زم ــره وری صحی ــت و به ــوه مدیری ــی، نح نهای

همچنیــن یــک برنامــه حضوری-مجــازی بــا همــکاری کانــون فرهنگــی والیــت در مســجد والیــت قزویــن برگــزار شــد. در ایــن 
نشســت موضــوع انتخــاب رشــته بــرای دانــش 
و  عالیــق  بــه  توجــه  گردیــد.  تشــریح  آمــوزان 
هــدف،  بــدون  انتخــاب  عــدم  اســتعدادها، 
ــا  ــه ب ــانی در مقایس ــوم انس ــای عل ــی مزای معرف
بقیــه رشــته هــا و تأکیــد بــر توانمنــدی هــای 
فــردی ازجملــه مهــم تریــن نکاتــی بــود کــه در 

ــد. ــاره ش ــه آن اش ــه ب ــن جلس ای

اقدامات هدایت تحصیلی دانش آموزان
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6
ــوی  ــی از س ــع مال ــص مناب ــتان و تخصی ــن اس ــت خیری ــا هم ب
ایشــان در روزهــای پایانــی ســال 99 و در آســتانه ســال نــو، 
بســته هــای کمکــی شــامل کاالهــای اســایس بــرای 100 نفــر 
بــه  از دانــش آمــوزان و دانشــجویان برتــر اســتان، تهیــه و 

ــد. ــدا ش ــان اه ایش

تهیه بسته های مواد غذایی
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1
بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن همزمــان بــا ایــام دهــه فجــر پیــروزی انقــالب 
ــه  ــه سلس ــالب، در ادام ــه گام دوم انق ــق بیانی ــتای تحق ــران و در راس ــالمی ای اس
جلســات برگــزار شــده، نشســیت را در روز یکشــنبه 19 بهمــن مــاه برگزار نمــود. در 
ایــن برنامــه، جمعــی از مخاطبیــن بنیــاد و صاحبنظــران فرهنگــی اســتان قزویــن 
در یــک  فضــای تعاملــی بــه بحــث و گفتگــو بــا یکدیگــر پرداختنــد. مســائل و 
موضوعــات مرتبــط بــا حــوزه دانش آمــوزی بــا رویکــرد بیانیــه گام دوم انقــالب و 
تاثیرگــذاری نخبــگان در جامعــه بخصــوص در بخــش عدالــت و توســعه، لــزوم 
توجــه بــه مناطــق محــروم و اســتفاده از ظرفیــت انجمنهــای دانــش آموختگــی 
ــث  ــن مباح ــم تری ــوزی از مه ــوزه دانش آم ــکالت ح ــائل و مش ــه مس ــرای ورود ب ب

مطــرح شــده در ایــن نشســت بــود.

آقای دکتر غیاثی )دانش آموخته برتر(:
ــوص در  ــه خص ــه ب ــگان در جامع ــذاری نخب ــر گ ــث تاثی ــه گام دوم بح در بیانی

بخــش عدالــت و توســعه و همچنیــن مناطــق محــروم مطــرح اســت. از ســوی دیگــر تاثیــر پذیــری نخبــگان در جامعــه مــورد 
اهمیــت مــی باشــد کــه موجــب مــی شــود هــم از لحــاظ روحیــه ای رشــد کننــد و هــم بتواننــد در جامعــه تاثیــر گــذار باشــند.

آقــای ســعیدی مطلــق )برگزیــده جایــزه تحصیلــی 
مقطــع دکتــری(:

در بیانیــه گام دوم انقــالب، جوانــان و نوجوانــان 
بــه عنــوان آینــده ســازان کشــور مخاطبــان اصلــی 
ــان  ــه نوجوان ــه ب ــن توج ــتند. بنابرای ــه هس ــن بیانی ای
و جوانــان یکــی از محورهــای اصلــی ایــن بیانیــه و 
محــور اصلــی پیشــرفت نظــام اســالمی مــی باشــد. مــا 
زمانــی مــی توانیــم بــه ایــن مهــم دســت پیــدا کنیــم 
کــه افزایــش بصیــرت، هوشــیاری، اعتمــاد بــه نفــس 
داشــته  آمــوزان  دانــش  در  را  مشــارکیت  روحیــه  و 
ــش  ــای دان ــکل ه ــکیل تش ــن تش ــیم و همچنی باش
آمــوزی و کارگروهــی مــی توانــد بــرای مســائل و 

ــد. ــا باش ــکالت راه گش مش

استاد محسن حق شناس ) پژوهشگر نهج البالغه و عضو شورای اسالمی شهر قزوین(
ایشــان بــا بیــان مشــکالت ورودی هــای آمــوزش و پــرورش، آن را مــورد توجــه دانســته و افزودنــد: باالتریــن بیــت المــال، 
ــا  ــه ب ــی مدرس ــیار کم ــداد بس ــه تع ــی رود ک ــمیت م ــه س ــرورش ب ــوزش و پ ــتند. آم ــور هس ــوزان کش ــش آم ــتعدادها و دان اس
کیفیــت  بــرای تحصیــل دانــش آمــوزان وجــود دارد. ایشــان در ادامــه عنــوان کردنــد: از دیگر نارســایی هــای آمــوزش و پرورش، 
نادیــده گرفتــن خروجــی هــای خــود اســت و ضمــن قدردانــی از مدیریــت آقــای پیلــه فــروش مدیر مدرســه پاســداران، یــادآوری 
کردنــد کــه ایشــان انجمــن فــارغ التحصیــالن را بنــا نهادنــد کــه تعــداد زیــادی از پزشــکان و مهندســان شــهر قزویــن در ایــن 

انجمــن حضــور داشــتند.
نکتــه دیگــر، بحــث تربیــت مــی باشــد اگــر ارتبــاط بــا اشــخاص برقــرار نشــود نمــی تــوان تربیــت را آغــاز کــرد. اینکــه معلمــان و 
دانــش آمــوزان بــه چــه میــزان بــا یکدیگــر در تعامــل و ارتبــاط مــی باشــند از ایــن موضوعــات فاصلــه داریــم و نظــام آمــوزش و 

پــرورش هــم کمتــر بدنبــال ایــن موضــوع اســت.

جلسه برریس و تبیین بیانیه گام دوم انقالب
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ــر  ــین ب ــا مبت ــئولیت ه ــذاری مس ــدر از واگ ــه چق ــد ک ــرح نمودن ــش را مط ــن پرس ــد، ای ــه نق ــگاه از زاوی ــا ن ــناس ب ــق ش ــای ح آق
شایســتگی مــی باشــد؟ ایشــان عنــوان کردنــد بایــد وظایــف را بــه افــراد کاردان ســپرد. در بخــش حــوزه و آمــوزش و پــرورش 
مــی تــوان موضوعــات و مطالبــات را پیگیــری و منتقــل نمــود. 
ــد  ــا بای ــت. م ــرورش نیس ــوزش و پ ــط آم ــاط فق ــترهای ارتب ــه بس البت
ــوزان  ــش آم ــا دان ــم ت ــاد کنی ــا را ایج ــن فض ــی ای ــق مناس ــر طری از ه

ــوند. ــم کالم ش ــد و ه ــو نماین ــه گفتگ ــراد نخب ــا اف ــد ب بتوانن
ــل  ــد مث ــود دارن ــی وج ــت های ــراد و ظرفی ــرورش اف ــوزش و پ در آم
کانــون رشــد؛ اگــر ایــن پتانســیل هــا و افــراد معرفــی شــوند بســیار 
ــش  ــواده و دان ــرف خان ــک ط ــه ی ــود. چراک ــد ب ــذار خواهن ــر گ تاثی

ــگان. ــر نخب ــرف دیگ ــتند و ط ــوزان هس آم
در پایــان آقــای حــق شــناس ارتبــاط نخبــگان بــا حــوزه نهــج البالغــه 
ــه  ــن زمین ــژه ای در ای ــگان کار وی ــاد نخب ــا بنی ــدند ت ــتار ش را خواس

انجــام دهــد. 

جناب دکتر علی رجب پور:
در پایان جلسه دکتر رجب پور مطالی را بدین شرح تصریح نمودند:

 برنامــه ریــزی کــرده ایــم در خصــوص تزریــق امیــد در جامعــه کــه بــه نظرم شــاه بیــت اصلــی گام دوم انقــالب اســت در بخش 
ــیم.  ــاط باش ــوزان در ارتب ــش آم ــا دان ــل ب ــدان عم ــم و در می ــل کنی ــو و تعام ــرورش گفتگ ــوزش و پ ــد آم ــران ارش ــا مدی کالن ب
در رابطــه بــا حــوزه علمیــه هــم جلســه ای را خواهیــم داشــت تــا عملیاتــی تــر ورود نماییــم و چنــد طــرح خــوب در ایــن زمینــه 
در حــال پیگیــری اســت. همچنیــن در هســته هــای نخبگانــی مســئله محــور امســال 270 مســئله تحــت نظــر اســتاد خبــره در 

حــال حــل مــی باشــد کــه بایــد بــا انعــکاس در جامعــه موجــب افزایــش امیــد گــردد. 
دکتــر رجــب پــور اظهــار امیــدواری کردنــد افــرادی کــه در اجتماعــات نخبگانــی دور هــم جمــع مــی شــوند انشــاءهللا خواهنــد 

توانســت در چنــد حــوزه کاری، فکــری و عملیاتــی اقداماتــی را در خصــوص تبییــن گام دوم صــورت دهنــد.

2
در ادامــه برنامــه شناســایی و معرفــی ســرآمدان اســتان، اطالعــات تعــداد 7 نفــر از 

ســرآمدان و نخبــگان اســتان قزویــن جمــع آوری و بــرای ســتاد ارســال شــد.
ســلطانیه،  محمــد  دکتــر  ســاروخانی،  باقــر  دکتــر  شــعبانی،  رضــا  دکتــر 
دکتــر علــی ثقفــی، دکتــر ســیدرضا پردیــس، آیــت هللا عبدالکریــم عابدیــین 
و دکترســیدمحمد بهشــیت ســرامدانی بودنــد کــه اطالعــات آنــان در دومیــن 

شــد.  آوری  جمــع  اســتان  ســرآمدان  شناســایی  مرحلــه 
بدیــن ترتیــب بــا احتســاب افــراد شــاخص معرفــی شــده در مرحلــه قبــل، تعــداد 
ــتان  ــگان اس ــاد نخب ــان در بنی ــات آن ــه اطالع ــده ک ــایی ش ــی شناس ــرآمدان بوم س

تکمیــل گردیــد بــه 23 نفــر رســید.

تکمیل بانک اطالعاتی سرآمدان استان
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18

19

همزمــان بــا دهــه مبــارک فجــر انقــالب اســالمي در روز دوشــنبه 20 بهمــن مــاه 
1399، دکتــر علــی رجب پــور رئيــس بنيــاد نخبــگان اســتان بــه همــراه تعــدادی 
از اســتعدادهای برتــر اســتان بــا اســتاد احمــد پيله چــی قزوينــي در محــل دفتــر 
ــو  ــدار و گفتگ ــن دي ــلطنه قزوي ــرای سعدالس ــع در س ــان واق ــنويیس ايش خوش
از  هــدف  آوردنــد.  عمــل  بــه  تجليــل  ايشــان  شايســته  زحمــات  از  و  نمودنــد 
ــاي  ــگان، احي ــرآمدان و نخب ــازي از س ــه الگوس ــدن زمين ــم ش ــدار، فراه ــن دي اي

بــه مناســبت مبعــث رســول مکــرم اســالم )ص( در روز ســه شــنبه 19 اســفند 
مــاه 1399، رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان بــه همــراه تعــدادی از آینده ســازان بــا 
دکتــر ســید محمــد حــکاک در محــل بنیــاد اســتان دیــدار و گفتگــو نمــوده و از 
مقــام علمــی و فرهنگــی و خدمــات شایســته ایشــان تجلیــل بــه عمــل آوردنــد. 
دکتــر ســید محمــد حکاک فرزند ســید عبــاس در ســال ۱۳۳۶ در قزویــن متولد 

دیدار و تکریم از سرآمد خوشنوییس استان، استاد پیله چی

دیدار صمیمانه با سرآمد علمی- فرهنگی استان ، دکتر حکاک

شــاخصه هــای فرهنگــی و هنــری بومــی اســتان و شــکل گيــری حــس خودبــاوری در جامعــه آينــده ســازان بــود. در طــی ایــن 
دیــدار ، دکتــر رجب پــور بــا گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر، یــادآور شــد: بــا توجــه بــه اینکــه کرونــا احتمــاال تــا ســال آینــده 

نیــز وجــود داشــته باشــد، بایــد بــا خالقیت هــای جدیــد، کرونــا را تبدیــل بــه فرصــت کــرد و بــه خلــق اثــر پرداخــت. 
ــای  ــو دغدغه ه ــن گفتگ ــود دارد، در ای ــار خ ــه پرب ــری را در کارنام ــک هن ــه ی ــان درج ــه نش ــین ک ــی قزوی ــد پیله چ ــتاد احم اس
هنــری خویــش را بیــان نمــوده و می گویــد: »خوشــنوییس یــک هنــر قــدیس اســت کــه در آموزه هــای دیــین مــا بــه آن اشــاره 
شــده و پیشــینه توصیــه ای دارد. نگرانــی اصلــی مــن از جهــت از دســت دادن قداســت هنــر و پیشــرفت جامعــه هنــری اســت. 
چــرا کــه  برخــی افــراد، فاقــد نــگاه فرهنگــی بــه شــهر و هنــر هســتند. زمانــی کــه بــه هنرمنــد توجــه نشــود، هنــری هــم خلــق 
ــن  ــنوییس قزوی ــرای خوش ــوان ب ــم، می ت ــت کنی ــرور را حمای ــد پ ــدان هنرمن ــم هنرمن ــن بتوانی ــر در قزوی ــا اگ ــد. م ــد ش نخواه

آینــده ای روشــن متصــور شــد. در غیــر ایــن صــورت در آینــده بــا مشــکالت بســیار زیــادی مواجــه خواهیــم شــد.«
دیــدار  ایــن  طــی  در  رجب پــور  دکتــر  ســپس 
در  پیله چــی  اســتاد  تالش هــای  از  صمیمانــه 
افــزود:  و  کــرد  تجلیــل  خوشــنوییس  عرصــه 
عرصــه  پیشکســوتان  و  ســرآمدان  از  تقدیــر 
ــث  ــه باع ــت ک ــه اس ــک وظیف ــر ی ــگ و هن فرهن
ــه  ــد ب ــان عالقمن ــویق جوان ــت و تش ــرد مثب رویک
مقولــه فرهنــگ و هنــر می شــود بایــد بــا معرفی 
عظیــم  فرهنگــی  ظرفیت هــای  احیــای  و 
ــی  ــرایط فرهنگ ــای ش ــبب ارتق ــن س ــتان قزوی اس
ــه،  ــدار صمیمان ــن دی ــان ای ــویم. در پای ــتان ش اس
ــتان  ــگان اس ــی نخب ــاد مل ــرف بنی ــه ای از ط هدی

بــه اســتاد پیله چــی اهــداء گردیــد.

شــد و تحصیــالت ابتدایــی را در دبســتان ششــم بهمــن و دوره متوســطه را در دبیرســتان های رهنمــا و امیــر کبیــر بــه پایــان 
ــگاه های  ــه در دانش ــدیس ک ــدد مهن ــته های متع ــان رش ــال از می ــان س ــت. در هم ــایض گرف ــم ری ــال ۱۳۵۴ دیپل ــرد و در س ب
ــل  ــه تحصی ــرای ادام ــریف را ب ــیت ش ــگاه صنع ــیمی دانش ــدیس ش ــته مهن ــود، رش ــده ب ــه ش ــا پذیرفت ــور در آن ه ــف کش مختل
انتخــاب کــرد. بــه علــت عالقــه شــدیدی کــه بــه فلســفه پیــدا کــرد ادامــه تحصیــل خــود را در دوره هــای کارشــنایس ارشــد و 

دکتــری بــه ایــن رشــته اختصــاص داد و پــس از فراگیــری فلســفه غربــی و کالم و فلســفه اســالمی از محضــر اســتادان 
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دانشــگاه تهــران در بهمــن ۱۳۷۵ از آن دانشــگاه دانشــنامه دکتــری گرفــت و اکنــون دانشــیار گــروه فلســفه دانشــگاه 
بین المللــی امــام خمیــی )ره( اســت. دکتــر حــکاک در مســیر جســتجوی حقایــق دیــی و فلســفی، خــود را بیــش از هــر کــس 
ــری  ــات فک ــی از حی ــر حظ ــه اگ ــت ک ــد اس ــد. او متعق ــان می دان ــار آن ــی و آث ــه طباطبائ ــری، عالم ــهید مطه ــتاد ش ــون اس مدی
ــد در  ــق خداون ــی و توفی ــات اله ــون عنای ــه مره ــد، هم ــوده باش ــب ب ــود وی مترت ــر وج ــری ب ــه اث ــرده و در جامع ــوی ب و معن

ــت. ــوده اس ــی ب ــری و طباطبائ ــون مطه ــی چ ــار عالمان ــدی از آث بهره من
آثــار دکتــر حــکاک هفــت کتــاب و حــدود ۵۰ مقالــه اســت. از جملــه کتاب هــای او منطــق، معیــار تفکــر و فلســفه تجربــی 
انگلســتان اســت. همچنیــن عالقــه بــه ادبیــات فــاریس و مطالعــه آثــار بزرگانــی همچــون ســعدی و حافــظ و مولــوی و 
فــردویس تاکنــون یــک مشــغله دائمــی بــرای وی بــوده و از ایشــان اشــعار متعــددی نیــز در نشــریات اســتانی و کشــوری و 

ــت. ــیده اس ــع رس ــه طب ــا ب ــا و مجموعه ه ــی کتاب ه ــن بع ضم
در طــی ایــن دیــدار، دکتــر حــکاک دغدغه هــای علمــی و فرهنگــی خویــش را بیــان نمــوده و می گویــد: »تشــکیل 
ــات  ــائل و موضوع ــا مس ــی ب ــات نخبگان ــر اجتماع ــاط نزدیک ت ــرای ارتب ــای الزم ب ــاد زمینه ه ــی و ایج ــای تخص کارگروه ه
تخصــی در اســتان و بهره گیــری از دیدگاه هــای نخبــگان بــرای حــل مشــکالت اســتان امــری ضــروری اســت. بنابرایــن بــا 

ــی  ــیل های فرهنگ ــا و پتانس ــه ظرفیت ه ــه ب توج
اســتان، ایجــاد کارگــروه فرهنــگ و حمایــت از 
هســته های نخبگانــی در حــوزه میــراث فرهنگی 
قــرار  بنیــاد  کار  دســتور  در  بایــد  گردشــگری  و 

ــرد.« گی
تولیــد  بــا  رابطــه  در  حــکاک  دکتــر  پایــان،  در 
پادکســت های  تهیــه  و  فرهنگــی  محتــوای 
بــه  و  دادنــد  ارائــه  را  پیشــنهاداتی  نیــز  صوتــی 
جهــت  مســتعدان،  بــرای  زمینــه  فراهم ســازی 

نمودنــد. تاکیــد  فرهنــگ  و  هنــر  تکثیــر 
صمیمانــه  دیــدار  ایــن  طــی  در  رجب پــور  دکتــر 
از تالش هــای دکتــر حــکاک در عرصــه فلســفه 
از  تقدیــر  افــزود:  و  کــرد  تجلیــل  فرهنــگ  و 
ســرآمدان و پیشکســوتان عرصــه علــم و فرهنــگ 

یــک وظیفــه اســت کــه باعــث رویکــرد مثبــت و تشــویق جوانــان عالقمنــد بــه مقولــه علــم و فرهنــگ می شــود و بایســیت بــا 
معرفــی و احیــای ظرفیت هــای علمــی- فرهنگــی عظیــم اســتان قزویــن ســبب ارتقــای شــرایط اســتان شــویم.
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1
مراســم تودیــع دکتــر کریــم افشــار، رئیــس ســابق بنیــاد نخبــگان 
اســتان قزویــن و معارفــه دکتــر علــی رجــب پــور بــه عنوان سرپرســت 
ــرآمدان  ــاون س ــیت )مع ــر الس ــور دکت ــا حض ــتان ب ــاد اس ــد بنی جدی
الــه عابدیــین )نماینــده  و نخبــگان بنیــاد ملــی نخبــگان( آیــت 
ــر  ــم دکت ــن(، خان ــتاندار قزوی ــور )اس ــی پ ــر جمال ــه(، دکت ــی فقی ول
اســالمی(،  شــورای  مجلــس  در  قزویــن  )نماینــده  محمدبیگــی 
ســرکار خانــم نانگیــر )معــاون اســتاندار قزویــن(، حجت االســالم و 
المســلمین زارعــی )مســئول نهادرهبــری در دانشــگاه بیــن المللــی 
امــام خمیــین(، دکتــر زندیــه )معــاون پژوهــیش دانشــگاه بیــن 
المللــی امــام خمیــین(، دکتــر مافــی )رییــس پــارک علــم و فنــاوری 

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــر اس ــتعدین برت ــگاه  و مس ــی دانش ــت علم ــای هیئ ــدادی از اعض ــتان و تع ــران اس ــی از مدی ــن(، جمع قزوی
 

دکتــر آریــا الســیت، معــاون ســرآمدان و نخبــگان بنیــاد ملــی نخبــگان کشــور 
ضمــن تشــکر از حضــور چندیــن ســاله آقــای دکتــر افشــار، رئیــس ســابق بنیــاد 
نخبــگان اســتان قزویــن تصریــح کردنــد: آقــای دکتــر افشــار از قدیمــی تریــن 
مدیــران بنیــاد بودنــد کــه خــوش فکــری، مــردم داری و قــدرت تشــخیص 
اولویــت هــا بخصــوص درک سیاســتهای کلــی نظــام در حــوزه نخبــگان از 
ویژگــی هــای بــارز ایشــان اســت. همچنیــن بــا شــناخیت کــه از ســوابق اســتاندار 
محتــرم دارم اطمینــان دارم همــواره از فعالیتهــای بنیــاد نخبــگان حمایــت 
خواهنــد کــرد. از ایشــان و کلیــه مســئوالن اســتان تقاضــا دارم بنیــاد نخبــگان 
اســتان را نــه بعنــوان یــک نهــاد مــوازی یــا رقیــب بــا ســایر نهادهــا بلکــه قرارگاهــی بــرای نهادهــای دیگــر بداننــد تــا مهــم 

تریــن هــدف کــه زمینــه ســازی بــرای اثرگــذاری نخبــگان در جامعــه اســت، محقــق شــود.
 

در ایــن جلســه آیــت الــه عبدالکریــم عابدیــین، نماینــده ولــی فقیــه 
ــا  ــای ب ــگان را گنج ه ــن، نخب ــهر قزوی ــه ش ــام جمع ــتان و ام در اس
ارزیش دانســتند کــه بایــد کشــف شــوند و بنیــاد نخبــگان بهتریــن 
ایشــان  اســت.  ارزش  بــا  عنصــر  ایــن  کشــف  نهــاد  مهمتریــن  و 
خاطرنشــان کردنــد: بــا توجــه بــه آیــات قــرآن کریــم می توانیــم بــه 
ــت و  ــرور اس ــه پ ــز نخب ــد نی ــه خداون ــیم ک ــزرگ برس ــت ب ــن حقیق ای

ــتند. ــی هس ــم علم ــع عظی ــرآن مناب ــات ق ــام آی ــواره تم هم
 

دکتــر هدایــت الــه جمالــی پــور، اســتاندار قزویــن نیــز گفتنــد: بــا نــگاه بــه تاریــخ قزویــن خواهیــم دانســت کــه ایــن شــهر 
پایــگاه علمــی کشــور بــوده اســت. اســتان قزویــن پایــگاه و جایــگاه نخبــگان بــزرگ علمــی، دیــین و فلســفی بــوده اســت 
ــیار  ــی را کاری بس ــم علم ــای عظی ــتفاده از ظرفیت ه ــت. وی اس ــن ادعاس ــر ای ــواه ب ــتان گ ــن اس ــراز اول در ای ــای ت ــود علم و وج
مهــم و حســاس برشــمرد و افــزود: بنیــاد نخبــگان یکــی از مهمتریــن و اســایس ترین پایگاه هــای کشــف و تربیــت نخبــگان 
ــود و  ــرده ب ــاد ک ــت ایج ــم و صنع ــن عل ــی بی ــاط عمیق ــگان وی ارتب ــاد نخب ــابق بنی ــس س ــار رئی ــت افش ــت. در دوران مدیری اس
انتظــار داریــم ایــن ارتبــاط در دوران مدیریــت جدیــد نیــز تــداوم داشــته باشــد. دکتــر جمالــی پــور همچنیــن تاکیــد کردنــد: 
اســتان قزویــن اســتان بســیار ثروتمنــدی اســت و ظرفیت هــای بســیار عظیمــی در ایــن اســتان شــکل گرفتــه و بایــد بــا تشــکیل 

هســته هــای مشــورتی نخبــگان در راســتای توســعه همــه جانبــه اســتان و کشــور از ایــن ظرفیت هــا بهــره ببریــم.
در پایــان ایــن مراســم از زحمــات چنــد ســاله دکتــر کریــم افشــار رئیــس ســابق بنیــاد نخبــگان اســتان تقدیــر بــه عمــل آمــد و 

دکتــر علــی رجــب  پــور بــه عنــوان سرپرســت جدیــد بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن معرفــی شــد.

مراسم تودیع رئیس سابق و معارفه رئیس  جدید بنیاد نخبگان استان قزوین
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اســتان  نخبــگان  بنیــاد  سرپرســت  مشــترک  جلســه 
خمیــین)ره(  امــام  بین المللــی  دانشــگاه  رئیــس  بــا 
دانشــگاه  محــل  در   1399/09/08 مــورخ  شــنبه  روز  در 

شــد. برگــزار  خمیــین)ره(  امــام  بین المللــی 
در ایــن نشســت صمیمانــه دکتــر ســید ابوالحســن نائیین 
ضمــن بیــان اهمیــت جایــگاه نخبــگان اظهــار داشــتند: 
ــران  ــرورش مدی ــعی در پ ــت س ــی  بایس ــگان م ــاد نخب بنی
ایشــان  نمایــد.  قزویــن  اســتان  بــرای  آینــده  در  بومــی 
اعــالم آمادگــی نمودنــد تــا اعضــای هیــات علمــی کــه از 
ســوی بنیــاد نخبــگان بــه دانشــگاه بــرای جــذب معرفــی 

مــی  شــوند پــس از طــی مراحــل صالحیــت عمومــی در اولویــت جــذب قــرار گیرنــد. همچنیــن رئیــس دانشــگاه بیــن  المللــی 
امــام خمیــین)ره( بــا توجــه بــه وجــود دانشــجویان مســتعد بســیار در ایــن دانشــگاه و اعضــای هیــات علمــی، از ظرفیــت ایــن 

ــد. ــت نمودن ــتان صحب ــگان اس ــاد نخب ــای بنی ــه  ه ــارکت در برنام ــرای مش ــگاه ب دانش
ــرای  ــاد ب ــن بنی ــه ای ــگان از برنام ــورتی نخب ــای مش ــته  ه ــکیل هس ــرح تش ــه ط ــاره ب ــا اش ــدار ب ــن دی ــور در ای ــب  پ ــی رج ــر عل دکت
ــرح دوره  ــه ط ــه س ــاره ب ــا اش ــان ب ــن ایش ــد. همچنی ــر دادن ــرح خب ــن ط ــاور در ای ــوان مش ــه عن ــی ب ــات علم ــای هی ــتفاده اعض اس
پنجــم شــهید احمــدی روشــن کــه توســط اعضــای هیــات علمــی در حــال اجــرا اســت از تــالش بــرای معرفــی بیشــتر برنامــه  هــا و 

تســهیالت بنیــاد در آینــده خبــر دادنــد.

ــگان  ــاد نخب ــس بنی ــترک رئی ــه مش جلس
اســتان قزویــن بــا رئیــس ســازمان برنامه و 
ــنبه  ــن در روز چهارش ــتان قزوی ــه اس بودج

مــورخ 1399/09/05 برگــزار شــد. 
طــرح  بــه  صمیمانــه،  نشســت  ایــن  در 
شــدن  درگیــر  قبیــل  از  مــواردی 
و  مســائل  بــا  نخبــگان  ســاختارمند 
ــنهادات  ــه پیش ــتان و ارای ــای اس اولویت ه
مدیــران  کــه  مســائلی  در  نخبــگان 
اســتان ممکــن اســت از آنهــا غافــل باشــند 
اجتماعــات  توســط  ســازی  مطالبــه    و 

نخبگانــی در مســائل مهــم اســتان پرداخــت شــد. جنــاب آقــای دکتــر یــاری در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه پتانســیل  هــای اســتان 
ــروژه  ــل پ ــتان از قبی ــم اس ــای مه ــروژه    ه ــت در پ ــی   بایس ــگان م ــه نخب ــتند ک ــاره داش ــاوری اش ــم و فن ــوزه عل ــن در در ح قزوی
شــتابگر ملــی، ایجــاد شــهرک علــم و فنــاوری، شــهرک انــرژی، افزایــش ســرمایه   هــای اجتماعــی، باغســتان  هــای ســنیت و ... 

باشــند. داشــته  جدی   تــری  مشــارکت 
در ادامــه دکتــر علــی رجــب  پــور، بــا اشــاره بــه طــرح ایجــاد هســته   هــای مشــورتی نخبــگان از رویکــرد بنیــاد بــرای مشــارکت 

ــر داد. ــتان خب ــادی اس ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــعه علم ــر در توس موثرت

جلسه مشترک سرپرست بنیاد نخبگان استان با رئیس دانشگاه بین المللی امام خمیین)ره(

جلسه رئیس بنیاد نخبگان استان قزوین با رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین



28

4
در نشســت رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن 
شــد  مقــرر  قزویــن  علمیــه  حوزه  هــای  مدیــر  و 
ــم و  ــاد تنظی ــن دو نه ــن ای ــکاری بی ــه هم تفاهم نام

شــود. امضــا 
قزویــن،  اســتان  نخبــگان  بنیــاد  رئیــس  رجب پــور 
نخبــگان  بنیــاد  و  قزویــن  علمیــه  حــوزه  گفــت: 
بیــش از پیــش نیازمنــد همــکاری و همیــاری در همــه 

می باشــند. مختلــف  فعالیتهــای 
ــان  ــبحانی نیا خاطرنش ــلمین س ــالم والمس حجت االس
زمــان  از  بنــده  جــدی  دغدغه هــای  از  یکــی  کــرد: 
مدیریــت حوزه هــای علمیــه اســتان قزویــن ایــن بــوده 

ــته  ــف داش ــای مختل ــتری در عرصه ه ــل بیش ــاط و تعام ــتان ارتب ــی در اس ــز علم ــگاه ها و مراک ــا و دانش ــا نهاده ــم ب ــه بتوانی ک
ــز  باشــیم. مدیــر حوزه هــای علمیــه قزویــن تصریــح کــرد: در گذشــته حــوزه علمیــه قزویــن ارتبــاط چنــدان مناســی بــا مراک
ــای  ــا در عرصه ه ــت ها و همکاری ه ــن نشس ــم ای ــی امیدواری ــود ول ــده نب ــئله زیبن ــن مس ــت و ای ــگاه ها نداش ــی و دانش علم
مختلــف بیــش از پیــش تــداوم داشــته باشــد و بایــد امــروز درب مــدارس علمیــه بــه روی مــردم بــاز شــود تــا مــردم و جوانــان 

بیشــتر بــا ایــن نهــاد ارزشــمند ارتبــاط برقــرار نماینــد.
ــته  ــرد:  در گذش ــان ک ــت و بی ــن پرداخ ــه قزوی ــوزه علمی ــینیه ح ــه پیش ــن ب ــبحانی نیا همچنی ــلمین س ــالم والمس حجت االس
علمــا و شــخصیت های برجســته و ممتــازی در حــوزه علمیــه شــهر دارالمومنیــن رشــد و نمــو کرده انــد، ولــی در حــال حاضــر از 
آن پیشــینه درخشــان فاصلــه گرفتــه اســت. مدیــر حوزه هــای علمیــه قزویــن عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه شــناخیت کــه از طــالب و 
اســاتید حوزه هــای علمیــه اســتان داریــم در بیــن آنــان نیروهــای مســتعد آمــوزیش، پژوهــیش، فرهنگــی و اجتماعــی بــه خوبــی 
یافــت می شــود کــه بعــد از مرحلــه شناســایی و هدایــت آنــان، مــی تواننــد در اجتماعــات نخبگانــی در فضــای عمومــی اســتان 

و حــیت کشــور اثرگــذار باشــند.

جلسه رئیس بنیاد نخبگان استان قزوین با  مدیر حوزه های علمیه استان قزوین

5
معــاون  بــا  اســتان  نخبــگان  بنیــاد  رئیــس 
ــاب  ــتاندار جن ــی اس ــیت و اجتماع ــیایس، امنی س
پیونــد  خصــوص  در  حبیــی  دکتــر  آقــای 
دســتگاه های  بــا  نخبگانــی  هســته های 

نمودنــد. برگــزار  جلســه  ای  اجرایــی 
ــب  ــر رج ــی و دکت ــر حبی ــت دکت ــن نشس در ای
پــور پیرامــون تعامــل هســته های نخبگانــی 
بــا دســتگاه های اجرایــی گفتگــو نمودنــد. 
ــگ  ــاط تنگاتن ــوص ارتب ــی در خص ــر حبی دکت
و  اجرایــی  دســتگاه های  بــا  هســته ها  ایــن 

اینکــه نخبــگان بتواننــد راه حل هــا و مشــورت های نوآورانــه خــود را جهــت حــل مســائل و مشــکالت دســتگاه ها ارائــه 
نماینــد، تاکیــد نمودنــد. همچنیــن درخصــوص افزایــش ســطح همــکاری بنیــاد ملــی نخبــگان و آمــوزش و پــرورش در 
ــام  ــگان در تم ــه نخب ــه گان ــل و هم ــایی کام ــوزان و شناس ــتعدادهای دانش آم ــرورش اس ــایی و پ ــه شناس ــه ب ــتای توج راس

ــت. ــورت گرف ــر ص ــادل نظ ــث و تب ــتان بح ــطوح اس س

نشست رئیس بنیاد نخبگان استان قزوین با معاون سیایس، امنییت و اجتماعی استانداری قزوین
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آقــای دکتــر رجب پــور در ایــن جلســه بــه اهمیــت بهره بــرداری از 
نخبــگان و اثرگــذاری آنــان پــس از، بیــش از یــک دهــه فعالیــت 
بنیــاد نخبــگان اشــاره کردنــد. رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان بــر 
لــزوم جهت گیــری اقدامــات اجرایــی اســتان قزویــن در راســتای 
ایــن هــدف تأکیــد کردنــد. ایشــان بــا معرفــی طــرح هســته های 
خواســتار  می شــود  پیگیــری  بنیــاد  در  اخیــرا  کــه  نخبگانــی 
ــه  ــور هرچ ــرای حض ــا ب ــع محدودیت ه ــه و رف ــدن زمین ــم ش فراه

بیشــتر نخبــگان در ایــن عرصــه شــدند.
بــه  توجــه  ضــرورت  بیــان  بــه  همچنیــن  رجب پــور  دکتــر 
چالش هــای  و  موضوعــات  کنــار  در  را  اســتان  فــردای  مســائل 

ــام  ــی ام ــگاه بین الملل ــی دانش ــت علم ــای هیئ ــوی از اعض ــر مرتض ــم دکت ــی و خان ــر مهدی خان ــای دکت ــد. آق ــروز پرداختن ام
نمودنــد. مطــرح  را  اســتان  نخبــگان  مســائل  از  چنــد  نکاتــی  نشســت  ایــن  در  نیــز  خمیــین)ره( 

در ادامــه آقــای دکتــر ســیاهکلی نماینــده مــردم قزویــن در مجلــس شــورای اســالمی بــا تأکیــد بــر ارزش بــاالی نیــروی 
انســانی، نقــش نخبــگان در ارائــه راه حــل بــرای مســائل اســتان را پراهمیــت شــمردند. ایشــان افزودنــد: نخســت بایــد احصــا و 
دســته بندی مســائل اســتان بــا همــکاری بنیــاد نخبــگان انجــام شــود و در مرحلــه دوم بــه دنبــال راه حــل آنهــا بــود. ســومین 
ــود  ــرای آن وج ــت اج ــزار و قابلی ــه اب ــائلی ک ــورد مس ــه درم ــد ک ــا، می باش ــن راهکاره ــدن ای ــی ش ــوص اجرای ــه؛ درخص مرحل

ــم. ــم می کنی ــکاری را فراه ــه هم ــتان زمین ــرم اس ــئولین محت ــی مس ــا هماهنگ ــد ب ــته باش داش

دانشــگاه  پژوهــیش  معاونــت  بــا  اســتان  نخبــگان  بنیــاد  مشــترک  نشســت   
بین المللــی امــام خمیــین)ره( در خصــوص نحــوه تعامــل و افزایــش همکاری هــا 

میــان دانشــگاه و بنیــاد برگــزار گردیــد.
در ایــن نشســت صمیمــی کــه بــا حضــور آقایــان: دکتــر زندیــه )معــاون محتــرم 

پژوهــیش و فنــاوری(، دکتــر ابراهیمــی )مدیــر محتــرم امــور پژوهــیش، کارآفریــین و ارتبــاط بــا صنعــت(، دکتــر طبیــب 
کاکاونــد )رئیــس محتــرم آزمایشــگاه مرکــزی(، دکتــر ابطحــی )رئیــس محتــرم گــروه ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه(، دکتــر 
زارعــی )مدیــر محتــرم کتابخانــه مرکــزی(، آقــای علیجانــی )مدیــر محتــرم مالــی معاونــت پژوهــیش و فنــاوری( برگــزار 
گردیــد، دکتــر رجب پــور برنامه هــای معاونت هــای مســتعدان، آینده ســازان، ســرآمدان و حمایت هایــی کــه از دانشــجویان 
و اعضــای هیئــت علمــی توســط بنیــاد ملــی نخبــگان صــورت می گیــرد را تشــریح نمودنــد. در ایــن نشســت جنــاب آقــای دکتــر 
ــای دو  ــطح همکاری ه ــش س ــرای افزای ــدون ب ــزی م ــتار برنامه ری ــگان، خواس ــاد نخب ــای بنی ــه ظرفیت ه ــاره ب ــن اش ــه ضم زندی

ــدند. ــه ش مجموع

دیدار رئیس بنیاد نخبگان استان قزوین با نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی

نشست مشترک رئیس بنیاد نخبگان استان با معاون پژوهیش و 
فناوری و جمعی از مدیران دانشگاه بین المللی امام خمیین )ره(
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اینفوگرافیک تعداد درخواست های برریس شده در سامانه سینا در سال 1399
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