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برگزاری رویداد کمند 2 18 فروردین

فراخــوان شــرکت در رویــداد کار، مهارت 
و نــوآوری، ویــژه دانشــجویان دختــر 
ــا عنــوان رویــداد کمنــد  اســتان قزویــن ب
ــتان  ــگان اس ــاد نخب ــکاری بنی ــا هم 2 ب

ــد. ــام ش ــن انج قزوی
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه 
ــکاری  ــا هم ــی)ره( ب ــام خمین ــی ام بین الملل
بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن، معاونــت 
امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری و 
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم 
و تحقیقــات و فنــاوری رویــداد کمنــد 2 ویژه 

ــرد. ــزار ک ــتان را برگ ــر اس ــجویان دخت دانش
هــدف از برگــزاری ایــن رویــداد ارتقــاء 
ــال  ــجویان س ــال دانش ــارکت فع ــطح مش س
ــی در   ــات تکمیل ــی و تحصی ــر کارشناس آخ
ــتی،  ــع دس ــری، صنای ــف هن ــای مختل زمینه ه
ــاق  ــع خ ــاس، صنای ــی لب ــت و طراح دوخ
فرهنگــی، محیــط زیســت، تکنولــوژی و 
ــی  ــدات غذای ــگری و تولی ــی، گردش مهندس
اســت.  ثبــت نــام در ایــن فراخــوان تــا دهــم 

ــت. ــام گرف ــاه  انج ــت  م اردیبهش

انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت الکل و مواد غذایی بیدستان 18 فروردین

ــی  ــتان و جمع ــگان اس ــاد نخب ــس بنی رئی
ــن،  ــتان قزوی ــرآمدان اس ــگان و س از نخب
ــی بیدســتان  ــکل و موادغذای از شــرکت ال

ــد. ــد کردن بازدی
ــی  ــر عل ــای دکت ــد، آق ــن بازدی ــدای ای در ابت
ــتان و  ــگان اس ــاد نخب ــس بنی ــور رئی رجب پ
ــن  ــف ای ــاي مختل ــراه از بخش ه ــات هم هی
ــد نمــوده و از نزدیــك  ــدي بازدی واحــد تولی

ــد. ــرار گرفتن ــور ق ــان ام در جری

ــاد  ــان بنی ــکاري می ــه هم ــه، تفاهم نام در ادام
ــواد  ــکل و م ــرکت  ال ــتان و ش ــگان اس نخب

ــد. ــد ش ــتان منعق ــی بیدس غذای
انجــام  منظــور  بــه  تفاهم نامــه  ایــن 
ــی  ــی، آموزش ــی، تحقیقات ــای علم همکاری ه
ــدی  ــن بهره من ــترک و همچنی ــی مش و صنعت
از امکانــات و توانمندی هــای یکدیگــر در 
زمینه هــای صنعتــی، علمــی، پژوهشــی و 
ــد.  ــد گردی ــن منعق ــات طرفی ــادل تجربی تب
آموزشــی،  علمــی،  همکاری هــای  هــدف 
پژوهشــی بیــن بنیــاد نخبــگان اســتان و 
شــرکت بیدســتان بــه منظــور طراحــی، اجــرا، 

پژوهشــی،  برنامه هــای  پایــش  و  نظــارت 
ــری  ــا به کارگی ــاوری، علمــی و آموزشــی ب فن
امکانــات، تســهیات و خدمــات مشــترک 

مي باشــد. طرفیــن 
جنــاب آقــای مهنــدس مهــدي ترابــي اصــل، 
ــی  ــواد غذای ــکل و م ــرکت  ال ــل ش مدیرعام
بیدســتان بــر لــزوم تعامــل در حوزه هــاي 
صنعتــی، علمــی، پژوهشــی بــر اســاس نیازهــا 
و اولویت هــاي اســتان تاکیــد نمــود و تبــادل 
تجربیــات و بهر منــدي تولیــد از نخبــگان 
اســتان در جهت دهــي بــه امــور تولیــدي 
و ارتقــا دانــش کیفــي را امــري ضــروري 

ــت. دانس
در ادامــه، علــی رجب پــور رئیــس بنیــاد 
نخبــگان اســتان بــه بیــان دغدغه هــای علمــی 
و پژوهشــي بنیــاد اســتان پرداخــت و افــزود: 
ــئله محور  ــی مس ــته های نخبگان ــکیل هس تش
و  بــرای حــل مســائل صنعتــی شــرکت 
ارتبــاط  بــرای  الزم  زمینه هــای  ایجــاد 
ــائل  ــا مس ــی ب ــات نخبگان ــر اجتماع نزدیك ت
ــتان  ــت در اس ــات تخصصــی صنع و موضوع

ــت. ــروری اس ــری ض ام

ــاد نخبــگان اســتان تصریــح کــرد:  رئیــس بنی
همــکاری مشــترک در برگــزاری کارگاه هــای 
آموزشــی، میزگردهــای علمــی و فنــاوری 
متناســب بــا حــوزه ماموریت هــای طرفیــن و 
همچنیــن همــکاری در برگــزاری رویدادهــای 
ــرکت  ــای ش ــع نیازه ــرای رف ــابقه محور ب مس
بــا اســتفاده از ظرفیــت طرح هــای شــهید 
ایــن  امضــاي  اهــداف  از  بنیــاد  بابایــی 

تفاهم نامــه اســت.
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برگزاری دوره آموزش و مشاوره »گامی تا موفقیت2« 22 فروردین

ــاوره  ــوزش و مش ــای آم ــله برنامه ه سلس
ــاد  ــت بنی ــه هم ــت« ب ــا موفقی ــی ت »گام
ــکاری  ــا هم ــن و ب ــتان قزوی ــگان اس نخب
اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  کل  اداره 

ــد. ــزار گردی برگ
ــه  ــن در ادام ــتان قزوی ــگان اس ــاد نخب بنی
ــوزش  ــادی آم ــای جه ــزاری اردوی ه برگ
ــا  ــی ت ــه »گام ــی، برنام ــاوره تحصیل و مش
آمادگــی  محوریــت  بــا  را  موفقیــت2« 
بــرای امتحانــات نهایــی برگــزار کــرد. 
ــرا  ــار اج ــق وبین ــه از طری ــه )ک ــن برنام ای
شــد( بــه منظــور فراهــم شــدن زمینــه 
هدایــت تحصیلــی صحیــح و ایجــاد راه 
برتــر  دانش آموختــگان  میــان  ارتباطــی 
ــوزان  ــازان( و دانش آم ــده  س ــدارس )آین م

نخبــگان  بنیــاد  همــت  بــه  مســتعد 
ــکاری اداره کل  ــا هم ــن و ب ــتان قزوی اس
ــرورش اســتان برگــزار شــد.   آمــوزش و پ
ارائه کننــدگان ایــن نشســت ها، خانم هــا 
نازنین زهــرا افشــار ویــژه رشــته علــوم 
ویــژه  اصغــری  نازنیــن علــی  انســانی، 
ــه  ــه  طایف ــی و رحیم ــوم ریاض ــته عل رش
ــد کــه از  ــی بودن ــژه رشــته علــوم تجرب وی
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــهیات بنی ــمولین تس مش
و  آمــوزش  برنامــه  ایــن  هســتند.  نیــز 
رشــته  ســه  ویــژه  مشــاوره  تحصیلــی 
ــوم  ــی و عل ــوم ریاض ــانی، عل ــوم انس عل

تجربــی برگــزار گردیــد.
در  مطرح شــده  موضوعــات  مهم تریــن 
ــت:  ــر اس ــرح زی ــه ش ــت ها ب ــن نشس یــی ای نها نــات  متحا ا اهمیــت  تبییــن 

آمــوزش  ن،  دانش آمــوزا بــرای 
زمان بنــدی  و  اصولــی  برنامه ریــزی 
کارآمــد  لعــه  مطا جهــت  صحیــح 
جهــت  هدفمنــد  هنمایــی  دروس،  را
بررســی  تحصیلــی،  معــدل  رتقــای  ا
ســال های  در  یــی  نها نــات  متحا ا
لعــه  مطا صحیــح  نحــوه  بیــان  اخیــر، 
راســتای  در  یــی  نها نــات  متحا بــرای  ا
ــرل و  ــی کنت ــری، چگونگ ــور سراس کنک
اهمیــت شــرکت  مدیریــت اضطــراب، 
آن.  تحلیــل  و  جامــع  آزمون هــای  در 

نشست مشترک بنیاد نخبگان و دانشگاه فرهنگیان استان قزوین 22 فروردین

ه  نشــگا ا د ن  میــا مشــترکی  نشســت 
د  بنیــا و  یــن  قزو ن  فرهنگیــا
ــور  منظ ــه  ب ــن  ی قزو ن  ــتا س ا ن  ــگا نخب
ری  همــکا رهــای  هکا ا ر بررســی 

یــد. گرد ر  ا برگــز مشــترک 
رجب پــور  کتــر  د جلســه  یــن  ا ر  د

د  بنیــا ه  یــگا وجا ف  هــدا ا ن  بیــا بــه 
ــا  ب ری  ــکا هم ز  ا ــر ب ا و  ن  ــگا نخب ــی  مل
ی  مینه هــا ز ر  د ن  فرهنگیــا ه  نشــگا ا د
ری  ا برگــز جملــه  ز  ا گــون  نا گو
یی  ســا شنا و  خاقیــت  کاس هــای 

ختنــد. ا د پر نخبــه  ن  یا نشــجو ا د
ییــس  ر مشــهدی،  کتــر  د مــه  ا د ا ر د
بــه  یــن  قزو ن  فرهنگیــا ه  نشــگا ا د
ن  فرهنگیــا ه  نشــگا ا د ه  یــگا جا همیــت  ا
ل  ســتقبا ا  ، کشــور ســطح  ر  د
یــن  ا ز  ا کنکــور  تــر  بر ی  تبه هــا ر
جهــت  گــی  د ما آ ز  ا بــر ا و  ه  نشــگا ا د
نــات  مکا ا ن  د ا د ر  ا قــر ر  ختیــا ا ر  د
 . نــد د نمو ه  ر شــا ا ن  نخبــگا د  بنیــا بــه 
کتــر  د همچنیــن  ر  ا یــد د یــن  ا ر  د

و  ن  فرهنگیــا ه  نشــگا ا د ز  ا حکیمــا 
د  بنیــا ن  ا ر و مشــا ز  ا مظفــری  ی  قــا آ
ی  ه هــا یدگا د ئــه  ا ر ا بــه  ن  نخبــگا
ط  تبــا ر ا م  لــزو مــون  ا پیر د  خــو
ختنــد. ا د پر مجموعــه  و  د تــر  ثر مو
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تفاهم نامه همکاری مشترک بین بنیاد نخبگان استان قزوین و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 25 فروردین

ــاد  ــن بنی ــه همــکاری مشــترک بی تفاهم  نام
نخبــگان اســتان قزویــن و اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســامی در دفتــر مدیــرکل 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان قزویــن 

بــه امضــا رســید.
ــه  ــه ک ــم نام ــن تفاه ــای ای ــه امض در جلس
رئیــس  رجب پــور  دکتــر  حضــور  بــا 
ــك  ــر ل ــن، صف ــتان قزوی ــگان اس ــاد نخب بنی
امیــر  و  قزویــن  نخبــگان  بنیــاد  معــاون 
ــری ســینمایی برگــزار  ــاون هن ماحســنی مع
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن ــد، مدی ش
اســتان بیــان داشــت: » واقعــا ظرفیــت و 
ــای  ــی در حوزه ه ــیار خوب ــیل های بس پتانس
مختلــف فرهنگــی و هنــری در اســتان قزویــن 
داریــم و اســتان قزویــن پیشــینه درخشــانی در 
ــری دارد،  ــی و هن ــای فرهنگ ــن ظرفیت ه ای
ــی  ــه خوب ــا ب ــن ظرفیت ه ــفانه ای ــی متاس ول

شناســایی و یــا معرفــی نشــده اند.«
اســماعیلی یــاداور شــد: بــا ایجــاد هم افزایــی 
علمــی،  و  فرهنگــی  دســتگاه های  بیــن 
ــتر  ــور بیش ــروز و ظه ــای ب ــوان زمینه ه می ت

ایــن ظرفیت هــا و ارتقــای جایــگاه فرهنگــی 
ــاد  ــزود: انعق ــرد. وی اف ــم ک ــتان را فراه اس
تفاهم نامــه بــا بنیــاد نخبــگان و تشــریك 
ــر  ــت از مفاخ ــایی و حمای ــاعی در شناس مس
و نخبــگان فرهنگــی و هنــری اتفــاق مبارکــی 

ــر باشــد. ــم منشــأ اث ــه امیدواری اســت ک
نخبــگان  بنیــاد  رئیــس  دکتــر رجب پــور 
ــراز خرســندی از امضــای  ــا اب ــز ب ــن نی قزوی
ابــراز  مشــترک،  همــکاری  تفاهم نامــه 
امیــدواری کــرد بــا تشــکیل گروه هــای کاری 
و تخصصــی مشــترک بیــن دو مجموعــه 
را  همــکاری  بیشــتر  زمینه هــای  بتوانیــم 
ایجــاد کنیــم و از مفاخــر فرهنگــی و هنــری 

ــم. ــت نمایی ــش حمای ــش از پی بی
در پایــان، تفاهم نامــه همــکاری مشــترک 
ــن و اداره  ــتان قزوی ــگان اس ــاد نخب ــن بنی بی
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان قزویــن 

اســت  ذکــر  بــه امضــا رســید. شــایان 
همــکاری  هــدف  بــا  تفاهم نامــه  ایــن 
برنامه هــای  برگــزاری  در  مشــترک 
و  اثربخشــی  الگوســازی،  تکریــم، 
و  مفاخــر  ســرآمدان،  اثرگــذاری 
بــا  قزویــن  اســتان  فرهنگــی  مشــاهیر 
ادبــی،  تاکیــد بــر حوزه هــای هنــری، 
ــه  ــی و رســانه ای/ همــکاری در زمین قرآن
زمینــه  و  توانمندســازی  شناســایی، 
مســتعدان  بکارگیــری  بــرای  ســازی 
و  قرآنــی  ادبــی،  هنــری،  فرهنگــی، 
ــرای  ــکاری در اج ــتان/ هم ــانه ای اس رس
ــم  ــه شش ــون برنام 64 قان ــاده  ــد ث م بن
ــکیل  ــکاری در تش ــور و هم ــعه کش توس
مســاله محور  نخبگانــی  هســته های 
رفــع  و  فرهنگــی  رشــد  رویکــرد  بــا 

اســت. شــده  منعقــد  چالش هــا 

نشست هسته های نخبگانی با موضوع معرفی رویداد رقابتی مسئله محور )طرح شهید بابایی(

اســتان  نخبگانــی  نشســت هســته های 
قزویــن بــا موضــوع معرفــی رویدادهــای 
شــهید  )طــرح  مســاله محور  رقابتــی 

ــد. ــزار گردی ــی( برگ بابای
زی  مجــا د  رویــدا یــن  ا ن  ســخنرا
محمدمهــدی  کتــر  د قــای  آ جنــاب 
محتــرم  ور  مشــا ه  د ا رز لفقــا ا و ذ
ونــت  معا نظــارت  و  یــزی  مه ر نا بر
ن  نخبــگا ملــی  د  ن  بنیــا ا ز ینده ســا آ
نشــکده  ا د علمــی  هیــأت  عضــو  و 
نــد. بود ن  تهــرا ه  نشــگا ا د مدیریــت 

ــی  ــه معرف ــگان اســتان ب ــاد نخب ــس بنی ــور رئی ــی رجب پ ــر عل ــن نشســت، دکت ــدای ای در ابت
ــاد  ملــی نخبــگان در راســتای بهره منــدی  ــاد پرداخــت و افــزود: بنی طرح هــا و تســهیات بنی

30 فروردین
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و  دانش آمــوزان  واقعــی  ظرفیت هــای  از 
جوامــع دانشــگاهی، فضــای جدیــدی را 
ایجاد نمــوده  و  حمایت هــا  تســهیات  در 
اســت. همچنیــن، طــرح شــهید احمــدی 
روشــن و طــرح شــهید بابایــی بایــد در 
از  اســتفاده  و  توانمندســازی  راســتای 
ــتری  ــت بیش ــا جدی ــتان ب ــای اس  ظرفیت ه
ــه شــناخت  ــا دانشــجویان ب ــد ت ــال گردن دنب
بهتــر و ســپس حــل مســائل بپردازنــد و 
ــائل  ــه مس ــبت ب ــدی نس ــگ  دغدغه من فرهن

ــود.  ــت ش ــان تقوی ــور در آن ــه کش فناوران
ــه  ــا اشــاره ب ــارزاده   ب ــر ذوالفق ــه دکت در ادام
ایجــاد بســتری بــرای حــل مســائل صنعتــی 
ــب  ــگاهی در قال ــوآوران دانش ــك ن ــه کم ب
رویدادهــای  مســئله محور، تصریــح کــرد: 
ــول  ــتای تح ــی، در راس ــهید بابای ــرح ش ط
رویکــرد و نــگاه بنیــاد ملــی نخبــگان از 
و  مســئله محوری  بــه  جایزه محــوری 
ــه  ــد کــردن دانشــگاهیان، نســبت ب  دغدغه من
مســائل مهــم جامعــه و صنعــت ایجــاد شــده  
ــجویان،  ــگاه ها و دانش ــب دانش ــا ترغی ــه ب  ک
ــرانجام  ــه س ــی ب ــی خوب ــای  تحقیقات طرح ه
شــرکت های  نیــاز  و  رســید  خواهنــد 
دانش بنیــان نیــز پاســخ گفتــه می شــود. 

ــی،  ــهید بابای ــرح ش ــه ط ــاره ب ــا اش وی ب
اینکــه حمایــت  بــه  توجــه  بــا  افــزود: 
از  مســئله محور  رقابتــی  رویدادهــای  از 
ــگان  ــی  نخب ــاد مل ــم در بنی ــات مه موضوع
تــا  آمدیــم  درصــدد  مــی رود،  به شــمار 
ــاز  ــع نی ــه رف ــد ب ــویان عاقه من دانــشجــ

را  تولیــد محصــول  راســتای  در  جامعــه 
در  قالــب طــرح شــهید بابایــی حمایــت 
کنیــم. هــدف از اجــرای ایــن طــرح ایجــاد 
ــجویان  ــی در دانش ــاط علم ــا نش ــای ب فض
کارشناســی، کارشناســی  ارشــد و طــاب 

ــت.  اس
قــرار  اینکــه  بیــان  بــا  ذوالفقــارزاده 
بــر  مبنــی  مختلفــی  رویدادهــای  اســت 
کارگــزاران  توســط  بــودن  مســئله محور 
شــود،  برگــزار  نخبــگان  ملــی  بنیــاد 
ــنا  ــا آش ــن رویداده ــدف ای ــد: ه ــادآور ش  ی
کــردن دانشــجویان بــا نیازهــای جامعــه 
و صنعــت، ترغیــب آن هــا بــرای انجــام 
ــازی  ــه شبکه س ــك  ب ــی، کم ــای گروه کاره
نخبــگان در تشــکیل تیم هایــی بــرای انجــام 
ــرای  ــا ب ــویق نهاده ــر و تش ــای بزرگت کاره
رفــع نیازشــان از طریــق اســتعدادهای  برتــر 
مطرح شــده  موضوعــات  ســایر  اســت. 

ــت:  ــر اس ــرح زی ــه ش ــان ب ــط ایش توس

شناســایی افــراد و تیم هــای مســتعد، 
بــرای  فنــاوران  و  دانشــجویان 
و  مســائل  حــل  در  توانمندســازی 
ــوزه  ــور، در ۵  ح ــت کش ــای صنع نیازه
و  آب  حمل ونقــل،  زیســت فناوری، 
ــازی ــرژی و هوشمندس ــت، ان محیط زیس

ــط  ــردی توس ــای راهب ــف پروژه ه تعری
ــان ــاس نیازهایش ــر اس ــرکت ها ب ش

ویژگی های رویدادهای رقابتی
نحوه بهره مندی از طرح شهید بابایی

برگزاری مسابقه ره نشان
مدت زمان فعالیت در این طرح

و  تیم ســازی  نشســت های     برگــزاری 
ــا ــبرد پروژه ه ــدف پیش ــا ه ــری ب مربی گ

اهداف طرح شهید احمدی روشن
در پایــان ایــن نشســت نیز، پرســش و پاســخ 
ــده در  ــات مطرح ش ــت و ابهام صــورت گرف
ــگان  ــاد نخب ــت بنی ــای فعالی ــایر حوزه ه س

پاســخ داده  شــد. 

نشست بنیاد نخبگان و حوزه هنری استان قزوین 2 اردیبهشت

ــا  ــا محمدرض ــگان ب ــاد نخب ــس بنی رئی
ــری  ــوزه هن ــرم ح ــس محت ــی رئی امامقل
ــری  ــوزه هن ــل ح ــن در مح ــتان قزوی اس

دیــدار و گفت وگــو کردنــد.
در ابتــدای ایــن دیــدار دکتــر علــی رجب پــور 
ــای  ــاد در حوزه ه ــهیات بنی ــی تس ــه معرف ب
هنــری پرداخــت و افــزود: شناســایی نخبــگان 
همچنیــن  و  آنــان  توانمندســازی  هنــری، 

ظرفیت ســازی در اســتان یکــی از اهــداف 
ــت. ــگان اس ــاد نخب بنی

ــد:  ــادآور ش ــی ی ــا امامقل ــه محمدرض در ادام
ــی  ــگری انقاب ــری، کنش ــوزه هن ــالت ح رس
مبتنــی بــر هنــر و زیســت بوم اســت و کشــف 
اســتعدادها و هدایــت آنــان تــا بالندگــی 
ــی از  ــزود: یک ــت. وی اف ــا اس ــف م از وظای
دغدغه هــای اساســی مــا، احصای ســبد مســائل 
ــکاری  ــا هم ــم ب ــا می توانی ــت و م ــتان اس اس
بنیــاد نخبــگان در قالــب مســائل پژوهشــی در 
حــل ایــن مســائل تســهیل گر باشــیم. در پایــان 
ــام  ــن اع ــتان ضم ــگان اس ــاد نخب ــس بنی رئی
آمادگــی خــود جهــت همکاری هــای فرهنگــی 
ــازنده در  ــل س ــر تعام ــتان، ب ــری در اس و هن
ــئله محور  ــای مس ــترک رویداده ــزاری مش برگ

در قالــب طــرح شــهید بابایــی تاکیــد نمــود و 
ــی ســرآمدان و پیشکســوتان  ــزود: الگوآفرین اف
ــت  ــه اس ــك وظیف ــر ی ــگ و هن ــه فرهن عرص
کــه باعــث رویکــرد مثبــت و تشــویق جوانــان 
عاقمنــد بــه مقولــه فرهنــگ و هنــر می شــود 
بیــن  ارتبــاط  شــکل  گیری  بــا  بایســتی  و 
ــای ظرفیت هــای  ســرآمدان هنــری ســبب احی

ــویم. ــتان ش ــری اس فرهنگــی و هن
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برگزاری سلسله نشست نخبگانی با موضوع: علم و فناوری در ایران - بیم ها و امیدها 6 اردیبهشت

بررســی  موضــوع  بــا  نشســتی 
راهبردهــای توســعه علــم و فنــاوری 
در کشــور هنــد بــا حضــور دکتــر 
ــک  ــکده فیزی ــتاد دانش ــاد اردالن اس فره
ــر  ــر امی ــریف، دکت ــی ش ــگاه صنعت دانش
حســین میرآبــادی رایــزن فنــاوری و 
ــامی  ــوری اس ــفارت جمه ــوآوری س ن
ایــران در دهلــی نــو، دکتــر امیــد مهــدی 
ــگاه  ــی دانش ــات علم ــو هی ــی عض عبادت
ــی  ــد قاض ــید محم ــر س ــی، دکت خوارزم
ــا و  ــگاه فس ــی دانش ــات علم ــو هی عض
مهنــدس هــدی گلشــنی، طــراح ســاختار 
ــاری  ــوآوری تج ــاوره ن ــاری و مش تج
ــی  ــات علم ــای هی ــور اعض ــا حض و ب
ــه  ــدان ب دانشــگاه، دانشــجویان و عاقمن

ــد. ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ص

در آغــاز، دکتــر اردالن ضمــن اشــاره بــه 
هــدف برگــزاری ایــن سلســه نشســت ها 
مبنــی بــر بررســی علــل پیشــرفت کشــورهای 
ــعه  ــکاف توس ــدودی ش ــع ح ــس و رف بریک
توســط ایــن کشــورها، مســئله اصلــی را 
مــدل گرفتــن بــرای توســعه بیــان نمودنــد و 
ــرفت  ــی پیش ــدا بررس ــازی را ابت راه ساده س
ــم  ــرفت در عل ــپس پیش ــك س ــم فیزی در عل
ــتای آن پیشــرفت در  ــی و در راس ــه طورکل ب

ــتند. ــاد دانس اقتص
در ادامــه دکتــر میرآبــادی بــا تاکیــد بــر 
ــد و حــوزه  ــه در بحــث هن ــن موضــوع ک ای

علــم و فنــاوری، شــاهد اصولــی هســتیم کــه 
ــه  ــول در الی ــن اص ــی ای ــه هم خوان در نتیج
ــح  ــد صری ــی، رش ــذاری و اجرائ ــت گ سیاس
ایــن کشــور حاصــل شــده اســت، بــه تشــریح 
وضــع کنونــی هنــد در علــم و فنــاوری 
ــی را  ــگاه کل ــن ن ــدف از ای ــد و ه پرداختن
ــاوری  ــم و فن ــن عل ــرار گرفت ــورد توجــه ق م
ــی در  ــات اصل ــی از موضاع ــوان یک ــه عن ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــپس ب ــد. س ــان نمودن ــد بی هن
بــرای  هنــد  دولــت  اقدامــات  از  برخــی 
بهبــود رشــد علــم و فنــاوری در ایــن کشــور 
نهادســازی  را  اقدامــات  ایــن  مهم تریــن 

ــتند. ــترده دانس گس

ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب ــر عبادت ــپس دکت س
موضــوع کــه لــزوم پرداختــن بــه مســئله علــم 
و فنــاوری در هنــد دیدگاهی چندجانبه اســت 
ــه  ــن جمل ــف م ــای مختل ــن جنبه ه ــه تبیی ب
ــات در  ســاختار فرهنگــی، اقتصــاد و تحصی
هنــد پرداختنــد و ســندهای اجرایــی در حوزه 
سیاســت های علــم و فنــاوری در هنــد در 
ــد و  ــف را تشــریح نمودن ــالیان مختل طــی س
بــه برنامــه ریــزی اقتصــادی هنــد بــرای شــش 
طبقــه زندگــی و اقشــار مختلــف جامعــه 

ــد. اشــاره نمودن

ــا  ــی ب ــر قاض ــار، دکت ــدی وبین ــخنران بع س
ــه  ــن ب ــه پرداخت ــوع ک ــن موض ــر ای ــد ب تاکی
ــدون  ــد ب ــران از هن ــدن ای ــب مان ــت عق عل
بررســی پیشــینه های تاریخــی امکان پذیــر 
طــی  در  را  تاریخــی  مناقشــات  نیســت 
ــن  ــه تبیی ســالیان متمــادی تشــریح کــرده و ب

ــور هنــد در اختیــار  ــه کش ــیه هایی ک بورس
ــد  ــد پرداختن ــرار می ده ــود ق ــمندان خ دانش
ــرای  ــرمایه گذاری ب ــزوم س ــه ل ــر ب و در آخ

ــد. ــد کردن ــش تاکی دان

آخریــن ســخنران مهنــدس گلشــنی بــا اشــاره 
بــه ایــن موضــوع کــه در ایــن بحــث نگاهــی 
ــه کشــور هنــد خواهنــد  کامــا اختصاصــی ب
داشــت، اینکــه چــه میــزان از ســرمایه گــذاری 
ــی  ــعه و رشــد علم ــث توس ــن کشــور باع ای
ــوال  ــوان س ــه عن ــود را ب ــادی می ش و اقتص
ــن  ــه تبیی ــپس ب ــد و س ــرح نمودن ــی مط اصل
ــه دانشــگاه های  ــن جمل ــد م ــوت هن ــاط ق نق
ــه  ــی در هم ــکاری بین الملل ــك، هم ــه ی درج
زمینه هــا، دســتیابی آســان بــه ســمینارها 
و مجــات، رشــد ســرمایه گذاری بخــش 
خصوصــی و تســلط بــه زبــان انگلیســی 
ــه گزینه هــای پیــش روی هنــد  پرداختنــد و ب

ــد. ــور اشــاره نمودن ــردن ام ــر ک ــرای بهت ب
نشســت  ایــن  در  حاضــران  از  پایــان  در 
ــه  ــج آن  ب ــه نتای ــد ک ــل آم ــنجی به عم نظرس

ــت: ــل اس ــرح ذی ش



6

برنامه شرح و قرائت فرازهایی از دعای جوشن کبیر 13 اردیبهشت

ــان  ــن هم زم ــتان قزوی ــگان اس ــاد نخب بنی
بــا شــب شــهادت امــام علــی )ع( شــرح و 
قرائــت فرازهایــی از دعــای جوشــن کبیــر 

را برگــزار کــرد.
هم زمــان بــا شــب شــهادت امــام علــی 
 ۱۳ دوشــنبه  روز  در  الســام(  )علیــه 
ــب  ــا ش ــادف ب ــاه ۱400 مص ــت م اردیبهش
2۱ رمضــان الکریــم، جلســه شــرح و قرائــت 
فرازهایــی از دعــای جوشــن کبیــر از طریــق 
ویدئوکنفرانــس برگــزار شــد. در ایــن جلســه 
کــه بــا همــت بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن 
ــد، حجــت االســام والمســلمین  ــزار ش برگ
ــری در  ــاد رهب ــرم نه ــئول محت ــی مس زارع
ــه  ــی)ره( ب ــام خمین ــی ام ــگاه بین الملل دانش
بیــان معــارف و تفســیر فرازهایــی از دعــای 

جوشــن کبیــر پرداختنــد و پیرامــون اهمیــت 
و فضیلــت دعــا و مناجــات در ایــن شــب بــا 

ــد. ــخنرانی نمودن ــت س عظم

در پایــان ایــن جلســه نیــز، حجــت االســام 
مدیحه ثرایــی  بــه  زارعــی  والمســلمین 

پرداختنــد.

سلسله نشست های انضباط حرفه ای در اجتماعات نخبگانی 19 اردیبهشت

نشســت های انضبــاط حرفــه ای در اجتماعــات 
نخبگانــی بــا عنــوان ارزش وقت در قــرآن و کام 
ســعدی توســط بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن 

برگــزار گردیــد.
در ایــن جلســه کــه بــا همــت بنیــاد نخبگان اســتان 
ــاس هدایتی اصــل  ــر عب ــزار شــد، دکت ــن برگ قزوی
ــران  و  ــوم پزشــکی ته ــه دانشــگاه عل دانش آموخت
ــخنرانی  ــه س ــعدی پژوه ب ــرآن و س ــظ کل ق حاف
ــان در  ــگاه زم ــت و جای ــون اهمی ــد و پیرام پرداختن
ــم و کام ســعدی و همچنیــن اهمیــت  قــرآن کری
برنامه ریــزی و مدیریــت زمــان ســخنرانی نمودنــد.

در ایــن جلســه دکتــر هدایتی اصل به مفهــوم و ارزش 
زمــان در آیــات و ســوره های قــرآن اشــاره نمــوده و 
بیــان کــرد: زمــان، یعنــی همــان دقایقــی کــه نفــس 
کشــیدن بــرای مــا مهیــا اســت و قــرآن بارهــا بــه آن 
تأکیــد کــرده و دارای ارزش واالیی اســت که ســعدی 

نیــز در برخــی از اشــعار خــود بــه اهمیــت زمــان و 
چگونگــی بهره گیــری از آن اشــاره کــرده اســت.

ایــن حافــظ قــرآن در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیــت 
برنامه ریــزی، تأکیــد کــرد: در برنامه ریزی هــا بایــد به 

دو نکتــه توجــه کنیــم، دو برنامه ریزی کوتاه مــدت و 
بلندمــدت داریم و اســتفاده از روش هــای برنامه ریزی 
کمــك می کنــد تــا از وقتمــان بهتــر اســتفاده کنیــم، 
زمــان محــدود و هر لحظه ممکن اســت تمام شــود؛ 
برنامه ریــزی محــدود مــا بایــد در ذیــل برنامه ریــزی 

بلندمــدت قــرار گیرد.
در پایــان نیــز دکتــر هدایتی اصــل با تأکید بــر جایگاه 
اســتاد، افــزود: ایــن مســئله مهمــی اســت که بایــد از 
تجــارب دیگــران اســتفاده کنیــم، با توجه بــه محدود 
بــودن زمــان نمی توانیــم آن را بــه آزمون وخطــا 
بگذرانیــم چراکــه فرصتمــان به قــدری نیســت کــه 
همه چیــز را آزمــون  و خطــا کنیــم،  اینجــا اســت که 
ارزش اســتاد مطــرح می شــود، اســتاد فــردی اســت 
کــه به شــما یــاد می دهــد مســیر را بتوانید بــا خطای 

کمتــری ادامــه دهید.
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COVID-19 مجموعه کارگاه های 25 اردیبهشت

ــعه  ــجویی توس ــه دانش ــت کمیت ــه هم ب
آمــوزش پزشــکی و بنیــاد نخبــگان اســتان 
ــاری  ــای بیم ــه کارگاه ه ــن، مجموع قزوی

ــد. ــزار گردی ــور COVID-19 برگ نوظه
مــاه ۱400،  اردیبهشــت   25 شــنبه  روز  در 
طریــق  از   COVID-19 بــا  آشــنایی  کارگاه  

برگــزار شــد. ویدئوکنفرانــس 

در ایــن جلســه کــه بــا همــکاری کمیتــه 
پزشــکی  آمــوزش  توســعه  دانشــجویی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن برگــزار 
ــری  ــر ســاناز کشــاورز شــاهباز دکت شــد، دکت
ــگاه  ــکی دانش ــی پزش ــی ایمنی شناس تخصص
علــوم پزشــکی مشــهد بــه ســخنرانی پرداختند 
و پیرامــون پاندمــی COVID-19، بیماری زایــی 
ــخ های  ــاری SARS-COV 2، پاس ــل بیم عام
ایمنــی در مقابــل SARS-COV 2، ارتبــاط 
ــر  اســترس اکســیداتیو پیشــرفت بیمــاری و اث
ــدید  ــرات ش ــرل تظاه ــیدان ها در کنت آنتی اکس
ــد.  ــکات اساســی پرداختن ــه ن ــه ارائ بیمــاری ب

وبینار نقش سند در توسعه مدیریت 19 اردیبهشت

ــناد  ــت روز اس ــبت 19 اردیبهش ــه مناس  ب
ــش  ــار نق ــوب، وبین ــراث مکت ــی و می مل
ــور  ــا حض ــت ب ــعه مدیری ــند در توس س
دکتــر محســن روســتایی، توســط ســازمان 
ــن  ــتان قزوی ــی اس ــه مل ــناد و کتابخان اس
ــگاه  ــخ دانش ــروه تاری ــکاری گ ــا هم و ب
بین المللــی امــام خمینــی)ره( و بنیــاد 

ــد. ــزار گردی ــتان، برگ ــگان اس نخب

کارگاه تخصصی اصول و فنون سخنرانی موثر و تعاملی 19 اردیبهشت

و  ســخنرانی  اجــرای  نحــوه  کارگاه 
ــدف  ــا ه ــی ب ــر و تعامل ــخنرانی موث س

ــری  ــا اصــول و نحــوه به کارگی ــنایی ب آش
ســخنرانی موثــر و تعاملــی از طریــق 

ویدئوکنفرانــس برگــزار شــد. 
در ایــن کارگاه کــه بــا همــکاری دانشــگاه 
علــوم پزشــکی قزویــن برگــزار شــد، 
ســخنرانی  موثــر،  ســخنرانی  پیرامــون 
ــن  ــای نوی ــتفاده از ابزاره ــی و اس تعامل

ــریح  ــه تش ــب ب ــه مطل ئ در ارا
کلیــدی  و  کاربــردی  نــکات 
ــورد  ــه شــد. مباحــث م پرداخت
ــامل  ــن کارگاه ش ــه در ای توج
ســخنرانی،  ســازماندهي 
قــدرت  موثــر،  ســخنرانی 
ــان  ــدا و زب ــگ ص ــان، آهن بی
ــي  ــردن فرصت ــم ک ــدن، فراه ب
ئــه ســخنراني توســط  بــراي ارا
شــرکت کنندگان بــه صــورت 

مختلــف  تکنیك هــاي  معرفــی  زنــده، 
ســخنراني،  کــردن  تعاملــي  بــراي 
دانشــجویان مشــکل دار در کاس درس 
بهداشــت  آن هــا،  مدیریــت  نحــوه  و 
تارهــاي صوتــي، نــکات کاربــردي در 
بــا  کار  نحــوه  و  پاورپوینــت  ســاخت 

بــود. نرم افــزار 
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جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین و ارائه برنامه جامع بنیاد در خصوص مانع زدایی از تولید 28 اردیبهشت

ــاد  ــی اقتص ــتاد فرمانده ــه س ــن جلس اولی
مقاومتــی اســتان قزویــن در ســال 1400 بــا 
حضــور آقــای دکتــر جمالی پــور اســتاندار 
محتــرم، دکتــر یــاری رئیــس ســازمان 
و  مدیــران  و  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
ــه  ــی در هفت ــتگاه های اجرای ــئوالن دس مس
محــل  در   1400 اردیبهشــت ماه  آخــر 
ســالن اجتماعــات شــهید امامی اســتانداری 

ــد. ــزار گردی برگ
در ابتــدای ایــن جلســه، دکتــر علــی رجب پــور 
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان بــه ارائــه برنامه هــا 
و پیشــنهادات بنیــاد نخبــگان جهــت مشــارکت 

و ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای ارتبــاط نزدیك تــر 
اجتماعــات نخبگانــی بــا مســائل و موضوعــات 
ــری ضــروری  تخصصــی صنعــت در اســتان ام
ــکاری و  ــرد: هم ــح ک ــور تصری ــت. رجب پ اس
همراهــی مجموعــه دســتگاه های اجرایــی اســتان 
و فرمانداری هــا در شناســایی اســتعدادهای برتــر 
و نخبــگان و چهره هــای ســرآمد حوزه هــای 
مختلــف با بنیــاد نخبــگان اســتان از اهــداف بنیاد 
نخبــگان اســتان اســت. همچنیــن ارائــه مســائل 
ــتان ها  ــی و شهرس ــتگاه های اجرای ــت دار دس الوی
کــه بــا مشــارکت علمــی یــا فن آورانه در ســطوح 
اســتانی یــا ملی بــا تشــکیل هســته های نخبگانی 
ــا برگــزاری رویدادهــای حــل مســئله توســط  ی
بنیــاد نخبــگان اســتان قابــل تعریــف بــه منظــور 
ــور  ــد. رجب پ ــئله می باش ــل مس ــه ح ــك ب کم
همچنیــن بــر لــزوم همــکاری دســتگاه های 
ــا در شــکل گیری  ــتان و فرمانداری ه ــی اس اجرای
ــم و  ــان عل ــرور )حامی ــن نخبه پ ــع خیری مجم
ــنهادات  ــه پیش ــرد و مجموع ــد ک ــاوری( تاکی فن
ــای  ــتای پیشــبرد برنامه ه ــگان در راس ــاد نخب بنی
پشــتیبانی و رفــع موانــع تولیــد در ســطح اســتان 

ــر مطــرح نمــود: ــورد زی را در 9 م
دارای  اولویــت دار  صنایــع  عارضه یابــی   -۱

و هم افزایــی توانمنــدی نخبــگان در اجــرای 
برنامه هــای اســتانی در راســتای پشــتیبانی و رفــع 
موانــع تولیــد پرداختنــد. ایشــان بــر لــزوم تعامــل 
در حوزه هــای صنعتــی، علمــی، پژوهشــی 
ــد  ــتان تاکی ــای اس ــا و اولویت ه ــاس نیازه براس
نمــود و تبــادل تجربیــات و بهره  منــدی تولیــد از 
نخبــگان اســتان در جهت دهــی بــه امــور تولیدی 
و ارتقــا دانــش کیفــی را امــری ضروری دانســت.
بیــان  بــه  اســتان  نخبــگان  بنیــاد  رئیــس 
دغدغه هــای بنیــاد اســتان در حــوزه تولیــد 
پرداخــت و افــزود: تشــکیل هســته های نخبگانی 
مســئله محور بــرای حــل مســائل صنعتــی اســتان 

کارگاه مهارت آموزی اصول نگارش و انتشار مقاالت به زبان انگلیسی 25 اردیبهشت

ــگارش و  ــول ن ــوزی اص کارگاه مهارت آم
ــه  ــی ب ــان انگلیس ــه زب ــاالت ب ــار مق انتش
همــت بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن و بــا 
ــان انگلیســی  همــکاری انجمــن  علمــی زب
ــی)ره(  ــام خمین ــی ام ــگاه بین الملل دانش
بــه مــدت 12 ســاعت در 3 روز ) 2۵ام 

ــد.  ــزار  ش ــت( برگ ,26ام و 28ام اردیبهش
ایــن دوره جنــاب آقــای دکتــر  مــدرس 
علمــی  هیئــت  عضــو  میهمــی  حســین 
خمینــی)ره(  امــام  بین المللــی  دانشــگاه 
و برگزیــده جایــزه شــهید  دکتــر کاظمــی 
آشــتیانی بنیــاد ملــی نخبــگان، طــی ایــن دوره 

ــه  ــگارش مقال ــه آمــوزش اصــول اساســی ن ب
ــد.  ــی پرداختن ــان انگلیس ــه زب ب

ــه ایــن  در ابتــدای ایــن دوره دکتــر میهمــی ب
ــك  ــرای چــاپ ی ــه ب ــد ک ــه اشــاره کردن نکت
ــه گانه آن را  ــول س ــد اص ــوب بای ــه خ مقال
ــت  ــق درس ــامل: تحقی ــه  ش ــرد ک ــت ک رعای
ــه و  ــتن مقال ــح نوش ــوه صحی ــی، نح و اصول
همچنیــن آشــنایی بــا انجمن هــای تخصصــی 

ــد.  ــر می باش ــورد نظ ــته م رش
نکات مطرح شده در این دوره شامل:  

مهارت نگارش انواع عنوان ها  
نگارش مقدمه، پیشینه و روش شناسی   

آشنایی با اصطاحات پرکاربرد   
ارجاع دهی درون و برون متنی  
آشنایی با انتشارات بین المللی  

اصول انتخاب مجله مناسب برای نشر  
نحوه ارسال مقاالت به مجات  

ویرایش و فرآیندهای بعد از انتشار
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و فناورانــه و بــا تشــکیل هســته های نخبگانــی و 
برگــزاری رویدادهــای حــل مســئله توســط بنیــاد 
نخبــگان قابــل حــل می باشــد را احضــاء نمــوده 
و حداکثــر تــا ۱5 خرداد ســال جــاری بــرای بنیاد 

نخبــگان اســتان ارســال نمایند.
* مجموعــه دســتگاه های اجرایــی در تعامــل بــا 
ــاد نخبــگان اســتان در خصــوص مشــکات  بنی
مطــرح شــده بــرای پروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی 
ــول  ــع معم ــع موان ــت رف ــات الزم را جه اقدام
نمــوده و گــزارش ایــن اقدامــات صــورت گرفتــه 
ــه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی اســتان  ــه دبیرخان را ب

ارســال نماینــد.
ــی  ــتگاه های اجرای ــی دس ــد تمام ــرر گردی * مق
اســتان در خصــوص تعریــف جوایــز علمــی بنام 
ســرآمدان اســتان و برگــزاری همایــش تجلیــل از 
ــاد  ــا بنی ــگان و چهره هــای ســرآمد اســتان ب نخب
نخبــگان اســتان همــکاری الزم را داشــته باشــند.

صنعــت و کشــاورزی و خدمات اســتان
در ادامــه ایــن جلســه جنــاب آقــای دکتــر 
هدایــت اهلل جمالی پــور، اســتاندار قزویــن بــا بیــان 
ــگان در پیشــرفت و توســعه کشــور  اینکــه نخب
نقــش بســزایی دارنــد گفــت: توســعه کشــور و 
پیشــبرد اقتصــاد مقاومتــی در گــرو تعمیــق پیوند 

ــن صنعــت و دانشــگاه اســت. بی
در این جلسه مقرر گردید:

* بــه منظــور تشــکیل شــبکه تعاملــی نخبــگان 
ــتان  ــطح اس ــی در س ــتگاه های اجرای ــتان دس اس
فرمانداری هــای  و  فعالیــت خــود  و حــوزه 
مربوطــه  شهرســتان  ســطح  در  شهرســتانها 
ــده دســتگاه، در شناســایی  ــی نماین ضمــن معرف
اســتعدادهای برتــر و نخبــگان و چهره هــای 
ــکاری الزم را  ــف هم ــای مختل ــرآمد حوزه ه س

به عمــل آوردنــد.
ــد دســتگاه های اجرایــی اســتان و  * مقــرر گردی
فرمانداری هــای شهرســتان ها مســائل اولویــت دار 
حــوزه فعالیــت خــود را کــه بــا مشــارکت علمی 

ظرفیــت خالــی بیــش از پنجــاه درصــد
 R&D 2- ارتقــاء ســطح فنــی و علمی واحدهــای
اســتان با اســتفاده از شــبکه علمی نخبگان اســتان

۳- ایجاد شبکه مدیران فنی واحدهای تولیدی
4- انتقــال فناوری هــای جدید در راســتای تقویت 

اقدامات پیشــگیرانه )PM( در فرآیند تولید
ــگان  ــی نخب 5- شــکل دهی هســته های تحقیقات
متناســب بــا نیــاز واحدهــای صنعتــی در حــوزه 

تجهیــزات یــا کاالهــای مــورد تحریــم
6- هم اندیشــی نخبگان و پژوهشــگران مراکز علمی 
اســتان جهــت به کارگیــری دســتاوردهای پژوهشــی 
پایان نامه هــای دانشــگاهی در صنعــت و کشــاورزی

7- توســعه بکارگیــری فناور ی هــای نویــن و 
پیشــرفته در صنعــت و کشــاورزی اســتان بــا 
مشــارکت نخبگان و صاحب نظران اســتانی و ملی
و  ســرمایه گذاری  فرصت هــای  ارائــه   -8
ــن در  ــران و چی ــی و علمــی ای همــکاری صنعت

قالــب توافق نامــه بلندمــدت
9- مهارت افزایــی نخبــگان متناســب بــا نیازهــای 

برگزاری سلسله نشست های مجازی صریر کلک زنگارین 4 خـــــــرداد

اســتان قزویــن بــه عنــوان پایتخــت 
ــن  ــج ای ــد تروی ــران، مه خوشنویســی ای
ــتعدادهای  ــرورش اس ــل و پ ــر اصی هن
برتــر در زمینــه ایــن مقولــه مهــم و 
بــر  اســت.  شناخته شــده  ارزشــمند 
ــتان  ــگان اس ــاد نخب ــاس، بنی ــن اس همی
ــای  ــت و احی ــدف تقوی ــا ه ــن ب قزوی
ــی  ــر، سلســله برنامه های ــن هن ــگاه ای جای
تحــت عنــوان »صریــر کلــک زنگاریــن« 
ــران  ــاتید و صاحب نظ ــور اس ــا حض را ب
ــت. ــرده اس ــزی ک ــته برنامه ری ــن رش ای

ــا  ــه ب ــن سلســله برنام ــن نشســت از ای اولی
ــرآمد  ــی، س ــد پیله چ ــتاد احم ــور اس حض
ــدان  ــی از هنرمن ــتان و یک ــی اس خوشنویس
ــوع  ــا موض ــه ب ــن عرص ــده ای ــناخته ش ش
تبییــن فلســفه هنــر خوشنویســی و جایــگاه 
آن در حیــات انســان بــه صــورت مجــازی 
ــه  ــز ب ــت نی ــن نشس ــد. دومی ــزار گردی برگ
ــر خوشنویســی  ــن اهــداف هن ــان مهم تری بی
و تاثیــر آن در حیــات انســانی و رشــد 
و تعالــی شــخصیت اخاقــی و انســانی 

ــت . ــاص یاف اختص
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برگزاری کارگاه »مسیر آرامش حقیقی« 12 خـــــــرداد

بــا  حضــوری  و  مجــازی  کارگاه 
عنــوان مســیر آرامــش حقیقــی بــا 
ــاء  ــای ارتق ــی راهکاره ــدف بررس ه

گردیــد. برگــزار  آرامــش   ســطح 
بنیــاد  همــت  بــه  کــه  برنامــه  ایــن 
نخبــگان اســتان قزویــن و بــا حضــور 
برگــزار  معینــی  محمدرضــا  اســتاد 
و  کاربــردی  دوره  یــك  شــروع  شــد، 
ــاز  ــن نی ــه مهم تری ــه ب ــت ک ــی اس تجرب
در  می پــردازد.  آرامــش  یعنــی  انســان 
2 ســاعت  ایــن کارگاه کــه بــه مــدت 
برگــزار شــد، موضوعاتــی از قبیــل ارزش 
ــت انســان، داشــتن هــدف در  عمــر و وق
ــت،  ــه موفقی ــیدن ب ــای  رس ــی، راه ه زندگ
راه صحیــح  یافتــن مســیر و  چگونگــی 
و  خــود  شــناخت  راه هــای  زندگــی، 
ــیدن  ــای رس ــردی و راه ه ــای ف توانایی ه
بــه  آرامــش در زندگــی مــورد بحــث 
ویژگی هــای  جملــه  از  گرفــت.   قــرار 
ــاد  ــا همــت بنی ایــن دوره آموزشــی کــه ب
نخبــگان اســتان قزویــن برگــزار شــد، 
مباحــث کاربــردی و تجربــي در خصــوص 
ــیر  ــناخت مس ــش و ش ــه آرام ــتیابی ب  دس
ــاز  ــه پیش نی ــت و هیچ گون ــح آن اس صحی
ایــن  در  نــدارد.   تخصصــی  و  علمــی 
ــن  ــه مهم تری ــردی، ب ــد و کارب کارگاه مفی

ــه  ــش« پرداخت ــی »آرام ــاز انســان ها یعن نی
ــه  ــی ارائ ــول و راهکارهای ــود و اص می ش
ــه  می گــردد کــه  در صــورت پذیــرش و ب
کار بســتن آن هــا رضایــت و نشــاط را 
مشــکات  تمامــی  علی رغــم  و  تجربــه 
ــر  ــات عم ــی و لحظ ــختی ها از زندگ و س

ــرد.   ــم ب ــذت خواهی ــود ل  خ

الزم بــه ذکــر اســت بخــش حضــوری 
رعایــت  بــا  و  محــدود  صــورت  بــه 
پروتکل هــای بهداشــتی در محــل بنیــاد 
ــد.  ــزار  گردی ــن برگ ــگان اســتان قزوی نخب
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شروع به کار هسته های نخبگانی استان قزوین 23 خـــــرداد

بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن در راســتای 
ــور  ــه منظ ــتان و ب ــگان اس ــی نخب هم افزای
ــه  ــه جانب ــعه هم ــا و توس ــع چالش ه رف
اســتان اقــدام بــه تشــکیل هســته های 
ــوده  ــف نم ــای مختل ــی در حوزه ه نخبگان

اســت.
دکتــر علی رجب پــور رئیس بنیــاد نخبگان اســتان 
در ایــن خصــوص اشــاره نمــود: »فعالیــت چهــار 
هســته نخبگانــی آمــوزش، علــوم و فناوری هــای 
نویــن، صنعــت و کارآفرینــی و بهزیســتی و 
آســیبهای اجتماعــی هم اکنــون آغاز شــده و تعیین 
دبیــران هســته ها و برگــزاری جلســات هماهنگــی 
بــا اعضــای هــر هســته صــورت پذیرفتــه اســت. 
ــته ها،  ــن هس ــت ای ــه فعالی ــن در ادام ــم چنی ه

ــرد و  ــداف خ ــن اه ــتای تعیی ــی در راس اقدامات
ــك از  ــر ی ــبرد ه ــرای پیش ــزی ب کان و برنامه ری
ایــن اهــداف در حــال انجــام اســت.« رئیــس بنیــاد 
نخبــگان اســتان افــزود: »شــکل گیری هســته های 
نخبگانــی در ســایر موضوعــات همچــون اقتصــاد 
ــط زیســت،  ــت شــهری، محی و معیشــت، مدیری
ســامت، فرهنــگ، هنــر و ... نیــز در دســت 

پیگیــری اســت و امیدواریــم بــه زودی بــا تشــکیل 
ایــن هســته ها شــاهد گام هــای مؤثــری در جهــت 
اعتای همه جانبه اســتان باشــیم. « ایشــان همچنین 
از کلیــه افــراد صاحب نظر، متخصــص و عاقه مند 
دعــوت نمودنــد تــا بــا حضــور و فعالیت مؤثــر در 
هســته های نخبگانــی موجبــات حــل چالش هــا و 

مشــکات اســتان را فراهــم آورنــد.

وبینار آرشیودارِی دیداری  18 خـــــــرداد

ــداری - شــنیداری  ــار آرشــیوداری دی وبین
ــا  ــیو ب ــی آرش ــه جهان ــبت هفت ــه مناس ب
همــکاری ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی 
ــازی در  ــورت مج ــه ص ــن ب ــتان قزوی اس
ــم  ــور خان ــا حض ــکای روم و ب ــتر اس بس
ســپیده ســیروس کبیــری، مدیرعامــل 
انجمــن صیانــت از اســناد و محتــوای 
ــر  ــر امی ــای دکت ــنیداری و آق دیداری-ش
ــناد  ــازمان اس ــر س ــی، مدی ــین حاتم حس
و کتابخانــه ملــی اســتان قزویــن و عضــو 
هیئــت علمــی دانشــگاه بیــن المللــی امــام 
خمینــی)ره( بــه عنــوان دبیــر ایــن نشســت 

ــد. ــزار ش برگ
ــر حاتمــی  ــای دکت ــن جلســه آق ــدای ای در ابت
ــه  ــی آرشــیو، ب ضمــن گرامیداشــت روز جهان
ــن  ــذاری ای ــت نامگ ــه و عل ــی تاریخچ بررس
ــم  ــه خان ــن جلس ــه ای ــد. در ادام روز پرداختن
ســیروس کبیــری بــه تبییــن اصول آرشــیو داری 
پرداختنــد و اهــداف روز بیــن المللــی آرشــیو 

ــه ایــن صــورت برشــمردند: را ب
از  عمومــی  آگاهــی  افزایــش 
هــا  آرشــیو  و  هــا  پیشــینه  اهمیــت 
تصمیم گیرنــدگان  بیــن  در  آگاهــی  افزایــش 
پیشــینه ها  مدیریــت  مزایــای  از  ارشــد 
خــوب توســعه  و  حاکمیــت  بــرای 

درک بخــش هــای دولتــی و خصوصــی از ضرورت 
بهبــود حفاظــت و دسترســی طوالنــی مدت 

ــاده محافظــت  ــرد و خــارق الع ــه ف ــناد منحصــر ب اس
شــده در موسســات آرشــیوی بــه نمایش گذاشــته شــود

ارتقــاء تصویــر پیشــینه هــا و آرشــیوها بــه منظــور 
افزایــش قابلیــت مشــاهده آن هــا در ســطح جهانــی
 ICA کردنــد;   بیــان  همچنیــن  ایشــان 
ایــن  آرشــیو(  المللــی  بیــن  ) شــورای 
ــیو  ــازی آرش ــعار توانمندس ــا ش ــه را ب هفت
هــا شــروع کــرده و از عاقــه منــدان, 
آرشــیوی  ســازمان های  و  حرفه ای هــا 

برنامه هــای  در  تــا  کــرده  دعــوت 
گفت و گــوی مجــازی ایــن شــورا شــرکت 
برنامه هــا ســه محــور  ایــن  کننــد کــه 
ــه شــامل : پاســخگویی و  ــد ک ــی دارن اصل
ــازی و  ــبکه س ــکاری و ش ــفافیت , هم ش

تنــوع و فراگیــری هســت..
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دیدار مستعدین برتر با حجت االسالم والمسلمین محمدحسن باریک بین 25 خــــرداد

کرامــت،  دهــه  بــا  هم زمــان 
بــه  اســتان  نخبــگان  بنیــاد  رئیــس 
و  مســتعدین  از  جمعــی  همــراه 
اســتان  برتــر  دانش آموختــگان 
والمســلمین  حجت االســام  بــا 
محــل  در  باریک بیــن  محمدحســن 
ــدار و  ــن دی ــت اهلل باریک بی ــت آی بی

کردنــد. گفتگــو 
ــدار  ــدار از سلســله جلســات دی ــن دی ی ا
می باشــد  علمــا  بــا  مســتعد  نخبــگان 
آنــان  نمندســازی  توا منظــور  بــه  کــه 
دینــی،  نــگاه  از  تاثیرپذیــری  جهــت 
مســیر  در  علمــا  مذهبــی  و  اخاقــی 
ــزار  ــه برگ ــداف خــود و جامع ــق اه تحق

. د می شــو
حجت االســام  دیــدار،  یــن  ا طــی  در 
باریك بیــن  محمدحســن  لمســلمین  وا
نمندســازی  توا و  زمینه ســازی  بــر 
ثرگــذاری  مســتعدان نخبــه در جهــت ا
جامعــه  مختلــف  بخش هــای  بــر 
»تشــکیل  افزودنــد:  و  نمــوده  تاکیــد 
ایجــاد  و  تخصصــی  کارگروه هــای 
رتبــاط  ا بــرای  الزم  زمینه هــای 
بــا  نخبگانــی  اجتماعــات  نزدیك تــر 

در  تخصصــی  موضوعــات  و  مســائل 
دیدگاه هــای  از  بهره گیــری  و  اســتان 
ــتان  ــکات اس ــل مش ــرای ح ب ــگان  نخب
ــن  ی ا ــه  م دا ــت. در ا ــروری اس ــری ض م ا
رجب پــور  دکتــر  صمیمانــه  دیــدار 
حجت االســام  حمایت هــای  از 
باریك بیــن  محمدحســن  لمســلمین  وا
ــد  ــوآوری کلی ــزود: ن ف ا ــرد و  ــل ک تجلی
کشــور  مشــکات  و  مســائل  حــل 
از  حمایــت  جهــت  یــن رو  ا ز  ا اســت. 
نــوآوری بایســتی بــر تشــکیل مجمــع 
گســترش  و  نخبه پــرور  خیریــن 

اســتان  در  آن هــا  از  حمایــت  شــبکه 
ــه  ب ــه  ــا توج ب ــن  ــود. همچنی ــد نم تاکی
موجــود  پتانســیل های  و  ظرفیت هــا 
یــی  فزا هم ا تــا  اســت  الزم  اســتان  در 
شــبکه  گســترش  و  توســعه  جهــت  در 
اهــداف  تحقــق  راســتای  نخبگانــی در 
ــز،  نی ــان  ــرد. در پای ــورت گی ــه ص جامع
ــا  ــان دغدغه ه بی ــه  ب ــگان  ــی از نخب جمع
از  و  پرداختنــد  خــود  پیشــنهادات  و 
لمســلمین  ا و  حجت االســام  بیانــات 

شــدند. بهره منــد  باریك بیــن 
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اطالع رسانی پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور )طرح شهید وزوایی( 1 تــیــر

ــن  قزوی ــتان  س ا ــگان  نخب ــی  مل ــاد  بنی
نشــجویان  دا شناســایی  هــدف  بــا 
م  قــدا ا اســتان،  تحصیلــی  مســتعد 
پشــتیبانی  و  اطاع رســانی  بــه 
لیت هــای  فعا ز  ا حمایــت  فراخــوان 
ســال  در  فرهنگــی  و  علمــی 

نمــود.  1400 -1401 تحصیلــی 
طــرح  نــام  بــه  کــه  طــرح  ایــن 
می شــود  شــناخته  وزوایــی  شــهید 
بــه  تســهیات  و  اعتبارهــا  ارائــه 
و  دانشــگاه ها  برتــر  دانشــجویان 
بــه  را  کشــور  آموزش عالــی  مراکــز 
منظــور انجــام فعالیت هــای فرهنگــی و 
علمــی در دســتور کار قــرار می دهــد. 
اطاعــات  ارئــه  پشــتیبانی،  همچنیــن 

مخاطبیــن  بــه  پاســخگویی  و   مقتضــی 
در  نخبــگان  بنیــاد  کارشناســان  توســط 
اقداماتــی  از  یکــی  فرآینــد  ایــن  طــی 

اســت. گرفتــه  صــورت  کــه  اســت 
زمینه هایــی کــه ایــن طــرح قصــد حمایــت از 

آن هــا را دارد  بــه شــرح ذیــل اســت:
-کمــک هزینــه اعــزام بــه فرصــت مطالعاتی

-کمک هزینه توانمندی آموزشی
مســئله محور  هســته  -کمک هزینــه 

فناورانــه و  پژوهشــی 
-کمــک هزینــه شــرکت در رویــداد رقابتــی 

ــئله محور مس
-کمک هزینه اجرای رسانه

-اعتبار دستیاری

بازدید از شرکت دانش بنیان وبکو امیرکبیر  6 تــیــر

بازدیــد از شــرکت دانش بنیــان وبکــو 
امیرکبیــر بــا حضــور جمعــي از مســتعدین 
ــر  ــد، دکت ــن بازدی ــد.  در ای ــل آم ــه عم ب
ــگان  ــاد نخب ــس بنی ــور رئی ــي رجب پ عل
اســتان و هیئــت همــراه از بخش هــاي 
مختلــف ایــن شــرکت بازدیــد نمــوده  و از 
ــد.  ــرار گرفتن ــور ق ــان ام ــک در جری نزدی

ــان وبکــو امیرکبیــر در ســال  شــرکت دانش بنی
ــه  ــد دســتگاه تســتر رل ــه منظــور تولی ۱۳9۳ ب
زیــر نظــر دانشــگاه صنعتــي امیرکبیــر تاســیس 
شــد.  اولیــن محصــول صنعتــي این شــرکت در 
اواســط ســال ۱۳94 وارد بــازار شــد و در طــي 
ــه بــه  ایــن ســال ها، صدهــا دســتگاه تســتر رل
مراکــز مهــم  صنعــت بــرق، نفــت، گاز و مراکز 
ــه  ــتر رل ــت. تس ــل داده اس ــگاهي تحوی دانش
مــدل    AMT105  یــك راه حــل عمومــي بــراي 
تســت انــواع رلــه و  تجهیــزات حفاظتي اســت . 

در ایــن بازدیــد، دکتــر علــي رجب پــور، رئیس 

ــاي  ــان دغدغه ه ــه بی ــتان ب ــگان اس ــاد نخب بنی
بنیــاد نخبــگان در حــوزه صنعــت پرداخــت و 
 شناســایي و حمایــت از نخبــگان و ســاماندهي 
ــان  ــرکت هاي دانش بنی ــا ش ــان ب ــل آن و تعام
ــر  ــه، ب ــت.  در ادام ــروري دانس ــري ض را ام
ــي  ــي، آموزش ــي، تحقیقات ــاي علم همکاري ه
ــدي  ــن بهره من ــترک و همچنی ــي مش و صنعت
از امکانــات و توانمندي هــاي یکدیگــر در 
و  پژوهشــي  علمــي،   زمینه هــاي صنعتــي، 
تبــادل تجربیــات طرفیــن تاکیــد کــرد و افــزود: 
قالــب  انجــام پروژه هــاي مســئله محور در 
ــن  ــن و همچنی ــدي روش ــهید  احم ــرح ش ط

برگــزاري رویدادهــاي مشــارکتي مســئله محور 
جهــت رفــع موانــع تولیــد مي توانــد بــر 
در  و  آینده ســازان  مســتعدان  توانمنــدي 
ــان  ــد.  در پای مســیر حــل مســائل کمــك نمای
ایــن بازدیــد دکتــر فــرزاد رضــوي مدیرعامــل 
ــن  ــر ضم ــو امیرکبی ــان وبک ــرکت دانش بنی ش
تاکیــد بــر جایــگاه نخبــگان در صنعــت و  لزوم 
ــرد:  ــان ک ــي، بی ــه نخبگان ــدي از جامع بهره من
شــرکت دانش بنیــان وبکــو امیرکبیــر ایــن 
آمادگــي را دارد کــه حمایت هــاي مالــي و 
ــتاي  ــر در راس ــاي برت ــك از ایده ه  تکنولوژی

ــد.  ــت انجــام ده ــا صنع ارتق
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کارگاه مجازی مانیتورینگ سیستم های فتوولتائیک 20 تــیــر

کارگاه آموزشــی مجــازی در مورد اســتفاده 
کشــورهای  در  خورشــیدی  انــرژی  از 
ــرژی  ــن ان ــی آن در تامی ــرفته و کارای پیش
ــا  ــی ب ــی و صنعت ــش خانگ ــرق در بخ ب
سیســتم های  مانیتورینــگ  بــر  تمرکــز 
فتوولتائیــک بــا حضــور جمعــی از نخبــگان 
و مســتعدین برتــر اســتان برگــزار گردیــد.
در ایــن کارگاه آموزشــی کــه بــه همــت بنیــاد 
ــر  ــد، دکت ــزار ش ــن برگ ــتان قزوی ــگان اس نخب
مــدرس  و  پژوهشــگر  آقایــی  محمدرضــا 
خورشــیدی  انــرژی  مهندســی  دپارتمــان 
دانشــگاه فرایبورگ آلمان، پژوهشــگر دانشــگاه 
تکنولــوژی آیندهــوون هلنــد و همچنیــن 
اســتاد دانشــکده انــرژی و فیزیــك در دانشــگاه 
ــون  ــد و پیرام ــه ســخنرانی پرداختن ــر ب امیرکبی
اســتفاده از انــرژی خورشــیدی در کشــورهای 
پیشــرفته و کارایــی آن در تامیــن انــرژی بــرق 
ــر  ــز ب ــا تمرک ــی ب در بخــش خانگــی و صنعت
بــه  فتوولتائیــك  مانیتورینــگ سیســتم های 

ــد.  ــی پرداختن ــکات اساس ــه ن ارائ

ســرفصل های ارائــه شــده در ایــن کارگاه 
ــت:  ــر اس ــرح زی ــه ش ــازی ب ــی مج آموزش

سیستم های فتوولتالیک
ــارت  ــرا نظ ــک: چ ــتم فتوولتائی ــر سیس ــارت ب نظ

ــت؟ ــم اس ــه ای مه حرف
ــر مانیتورینــگ فتوولتائیــک، نقــص  مقدمــه ای ب
سیســتم های  و  اجــزا  ماژول هــا،  در  خرابــی  و 

فتوولتائیــک
ــا،  ــرای ماژول ه ــص ب ــخیص نقای ــای تش روش ه

اجــزا و سیســتم های فتوولتائیــک
رویکردهــا و روش هــای جدیــد بــرای نظــارت بــر 

61724-1IEC ــک و ــتم های فتوولتائی سیس
بــر  نظــارت  داده هــای  بــرای  توصیه هایــی 

ئیــک. فتوولتا

بررسی آخرین وضعیت تولید برق در کشور 23 تــیــر

بررســی  تخصصــی  نشســت  دومیــن 
ــرق در کشــور  ــد ب ــت تولی ــن وضعی آخری
در راســتای اهــداف رویــداد ایده هــای نــو 
در مواجهــه بــا افزایــش مصــرف و چالــش 
قطعــی بــرق از طریــق ویدئوکنفرانــس 

ــد. ــزار ش برگ
ایــن نشســت تخصصــی بــا ســخنرانی دکتــر 
کانــون  مدیرعامــل  امان پــور  محمدتقــی 
ــرژی  جهادگــران و عضــو باشــگاه نفــت و ان
فــرح  دکتــر  خانــم  ســرکار  همچنیــن  و 
ــره وری  ــرژی و به ــروه ان ــال زاده مدیرگ جم
ــگان  ــاد نخب ــت بنی ــه هم ــر ب ــرکت توانی ش

ــد. ــزار ش ــن برگ ــتان قزوی اس
در ایــن نشســت تخصصــی ابتــدا دکتــر علــی 
رجب پــور رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان 
قزویــن گزارشــی در خصــوص وضعیــت 
برگــزاری رویــداد و ایده هــای دریافتــی ارائــه 
ــال زاده  ــرح جم ــر ف ــه، دکت ــد. در ادام نمودن
شــرکت  بهــره وری  و  انــرژی  مدیرگــروه 
ــمندانه  ــت هوش ــا مدیری ــه ب ــر در رابط توانی
ــدازی  ــور و راه ان ــرق کش ــت ب ــار در صنع ب

مرکــز پایــش در شــرکت های توزیــع مطالبــی 
ــور  ــی امان پ ــر محمدتق ــد. دکت ــه دادن را ارائ
ــه  ــه ارائ ــز ب ــون جهادگــران نی مدیرعامــل کان
نکاتــی در خصــوص طرح هــای در حــال 
اجــرا بــرای صرفه جویــی عمــده در مصــرف 
ــود  ــی خ ــد و آمادگ ــی پرداختن ــرق خانگ ب
ــو در مصــرف  ــای ن ــت از ایده ه ــرای حمای ب

ــد. ــام کردن ــرژی اع ــه ان بهین
در پایــان، دکتــر علــی اصغــر کشــتکار رئیــس 
ــن در خصــوص  دانشــگاه آزاد اســامی قزوی
ــو در  ــای ن ــداد ایده ه ــزاری روی ــت برگ اهمی
مواجهــه بــا افزایــش مصــرف و چالــش قطعی 
ــر فرهنگ ســازی  ــد و ب ــرق ســخنرانی نمودن ب
حــوزه اســتفاده از انــرژی بــرق تاکیــد کردنــد.
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سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به استان قزوين 28 تــیــر

اســتان قزویــن در تاریــخ 28 تیرمــاه 
ــان معــاون محتــرم علمــی و فنــاوری  میزب
ــر  ــای دکت ــاب آق ــوری جن ــت جمه ریاس
ــک  ــفر ی ــن س ــود. ای ــتاری ب ــورنا س س
ــف  ــات مختل ــا و جلس ــه بازدیده روزه ب
در حــوزه توســعه علــم و فنــاوری در 
ــان اســتان اختصــاص  اکوسیســتم دانش بنی

ــرد. ــدا ک پی
 دکتــر ســورنا ســتاری معــاون علمــی و 
ــتان  ــه اس ــفر ب ــور در س ــاوری  رئیس جمه فن
قزویــن ابتــدا از محــل ســاخت پردیــس 
ــد نمــود. ایــن پردیــس  ــاوری آبیــك بازدی فن
در زمینــی بــه مســاحت ۱5 هکتــار پیش بینــی 
و طراحــی شــده اســت و می توانــد در ادامــه 
بــه شــهرک فنــاوری و محــل اســتقرار انــواع 

شــرکت های دانش بنیــان تبدیــل شــود.
ترمینال هــای  تولیــد  خــط  از  رونمایــی 
توســعه  شــرکت  هوشــمند  پرداخــت 
فن افــزار توســن و همچنیــن بازدیــد از خــط 
ــت  ــر، تقوی ــد کول ــتات و کلی ــد ترموس تولی
ــپین  ــهرک کاس ــکی در ش ــزات پزش و تجهی
آبیــك از دیگــر برنامه هــای ســفر آقــای 

ــود. ــتاری ب س
ــهر  ــور در ش ــا حض ــپس ب ــتاری س ــر س دکت
دانش بنیــان  شــرکت  از  صنعتی البــرز  
تولیــدی تهــران زرنــخ، محــل پیشــنهادی 
ــز  ــن و مرک ــتان قزوی ــوآوری اس ــه ن کارخان

ــه  ــرو محرک ــرکت نی ــس ش ــوآوری گیربک ن
ــود. ــد نم بازدی

فنــاوری رئیس جمهــور  معــاون علمــی و 
ــس  ــر صالحــی رئی ــر علی اکب ــراه دکت ــه هم ب
ــن  ــران و همچنی ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان س
رئیــس  الریجانــی  محمدجــواد  دکتــر 
ــور  ــا حض ــادی ب ــای بنی ــگاه دانش ه پژوهش
ــمه  ــگاه چش ــاختمان آزمایش ــن، س در قزوی

ــد. ــاح کردن ــران را افتت ــور ای ن

ــه  ــوالت فناوران ــگاه محص ــد از نمایش بازدی
پــارک علــم و فنــاوری، افتتــاح مرکــز نوآوری 
ــش و  ــدوق پژوه ــاح صن ــور، افتت ــمه ن چش
فنــاوری غیردولتــی اســتان قزویــن، رونمایــی 
ــز  ــاح مرک ــن، افتت ــوآوری قزوی ــبکه ن از ش
ــوت  ــاح پایل ــارک و افتت ــری پ ــت فک مالکی
الکترونیــك  پســماند های  بازیافــت  خــط 
مراســم  در  حضــور  و  رینــو  شــرکت 
ــاوری  ــارک علمــی و فن ــذاری اراضــی پ واگ
ــفر  ــای س ــر برنامه ه ــن، از دیگ ــتان قزوی اس
یــك روزه ســتاری، معــاون علمــی و فنــاوری 

ــود. ــن ب ــه قزوی ــور ب ــس جمه رئی
مقاومتــی،  اقتصــاد  نشســت  در  حضــور 
و  علمــی  معــاون  برنامه هــای  دیگــر  از 
ــفر  ــان س ــور در جری ــس جمه ــاوری رئی فن

ــود. ــن ب ــه قزوی ب

نشست مجازی گامی تا موفقیت  3 5 مــــرداد

بــه منظــور شــناخت مبانــی مهــم روانشــناختی-
آموزشــی انتخاب رشته دانشگاهی  سومین نشست 

مجــازی گامــی تــا موفقیــت برگــزار گردید.
خانــم دکتــر اعرابیــان مباحثی چــون انتخاب رشــته ، 
عوامــل موثر بــر انتخاب رشــته ، عوامــل بیرونی موثر 
بر انتخــاب رشــته، عوامل درونــی موثر، تاثیر خانــواده 
بــر انتخــاب رشــته، چگونــه انتخاب درســت داشــته 
باشــیم را بیــان کردند . ایشــان اظهار داشــتند شایســته 
اســت اســتعداد هــا و توانمنــدی هــا و عاقــه منــدی 
دانــش امــوز بــا همدیگــر همســو باشــند تــا وی را به 
تصمیــم گیــری صحیحــی هدایت کننــد. همچنین 
هدایــت و همراهــی خانــواده در ایــن مســیر شــایان 
توجــه اســت و بهتــر اســت رویکــرد خانــواده تعامل 
بــا فرزند  باشــد نــه تقابل بــا او. رشــته ی دانشــگاهی 

شایســته اســت بــا توجه بــه اســتعداد و عاقــه مندی 
شــخص ، ســطح علمی دانشــگاه ، نیاز جامعه و آینده 
شــغلی آن بررســی شــده و مورد انتخــاب قــرار گیرد. 
آقــای دکتــر رجــب پــور نیــز بــه بیــان نــکات مهمی 
پرداختند. ایشــان فرمودند: دانشــگاه ها از لحاط ســطح 
علمی بایکدیگر متفاوتنــد و باید به رتبــه ی علمی آن 
در ســطح کشــور و جهــان توجــه کــرد . در دوراهــی 
ــه در دانشــگاه  ــان رشــته ی مــورد عاق انتخــاب می
متوســط و رشــته ای متوســط در دانشــگاهی با سطح 
علمــی خــوب، شایســته اســت تــا دانشــکاه مــاک 
انتخــاب مــا قــرار گیــرد . همچنیــن باید میــان هوش 
و اســتعداد تصویری و ایده پردازی ، فنی-ســاختاری و 
اجرایی-بازاریابی تفکیك قائل شــد و ایــن امر را معیار 

انتخاب رشــته قــرار داد.
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IT نشست معرفی تسهيالت و حمايت های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای کسب وکارهای حوزه 4 مرداد

بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن نشســت 
موضــوع  بــا  نخبگانــي  اجتماعــات 
ــاي وزارت  ــهیات و حمایته ــي تس »معرف
ارتباطــات و فنــاوري اطاعــات بــراي 
IT« بــا حضــور  کســب و کارهــاي حــوزه 
ــرکل اداره  ــهامي )مدی ــدس ش ــاي مهن آق
فنــاوري اطاعــات اســتان قزویــن( را 

ــرد. ــزار ک ــازی برگ ــورت مج ــه ص ب
مهنــدس  آقــای  کــه  برنامــه  ایــن  در 
اداره  مدیــرکل  شــهامی  مرتضــی 
ــتان  ــات اس ــاوری اطاع ــات و فن ارتباط
بیــان  بــه  نمودنــد،  ســخنرانی  قزویــن 
ــاوری  ــات و فن ــای اداره ارتباط ظرفیت ه
از  حمایــت  و  پشــتیبانی  در  اطاعــات 
مســتعد  و  ایــده  صاحــب  گروه هــای 
در  مطرح شــده  موضوعــات  پرداختنــد.  

ــت: ــر اس ــرار زی ــه ق ــت  ب ــن نشس ای
تســهیات  و  منابــع  تشــریح  و  معرفــی 
وزرات  خدمــات  معرفــی   ،ICT حــوزه 
بــرای  اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات 

فعالیــن حــوزه ICT، معرفــی ســامانه ایــران 
ــن. ــوان آفری ــامانه ت ــی س ــن، معرف نوآفری

رویداد مجازی ایده های نو در مواجهه با افزایش مصرف و چالش قطعی برق 10 مــــرداد

ــه  ــو در مواجه ــای ن ــی ایده ه ــداد مل روی
ــی  ــش قطع ــرف و چال ــش مص ــا افزای ب
بــرق در روز یکشــنبه 10 مــرداد مــاه 
بــه   14:30 الــی   8 ســاعت  از   1400

ــد. ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ص
ــاه  ــرداد م ــط خ ــی از اواس ــداد مل ــن روی ای
روز  در  و  شــد  عمومــی  فراخــوان   ۱400
یکشــنبه ۱0 مــرداد مــاه ۱400 بــا ارائــه 
ــه کار  ــی ب ــب و داوری نهای ــای منتخ طرح ه

ــان داد. ــود پای خ
از  ایــده   85 فراخــوان،  صــدور  از  پــس 
دریافــت  کشــور  مختلــف  اســتان های 
اولیــه  مرحلــه  در  ایــده   45 کــه  شــد 
بــا  بعــد  مرحلــه  در  گردیــد.  انتخــاب 
مشــارکت حداقــل ۳ داور بــرای هــر طــرح، 
اجرایــی  قابلیــت  جملــه  از  پارامترهایــی 
شــدن ایــده و نــوآوری ایــده مــورد بررســی 
قــرار گرفتنــد کــه در نهایــت 2۱ ایــده بــرای 
ارائــه در روز رویــداد انتخــاب گردیــد.

تولیــد  زمینه هــای  در  طرح هــا  و  ایده هــا 
بــرق،  بهینــه  مصــرف  مدیریــت  بــرق، 
کاهــش مصــرف بــرق، مشــترکین خانگــی و 
ــت  ــوزه صنع ــرف، ح ــر مص ــی پ ــوازم برق ل
و حــوزه کشــاورزی بــود کــه از طــرف 
ــم  ــای عل ــان، پارک ه ــرکت های دانش بنی ش
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و فنــاوری، دانشــگاه ها، موسســات آمــوزش 
ــد. ــت ش ــازمان ها و ادارات دریاف ــی، س عال
ــا  ــح ت ــاعت 8 صب ــداد، از س ــن روی ــی ای در ط
ــردازان  ــط ایده پ ــا توس ــا و ایده ه ۱2:۳0 طرح ه
بــه صــورت مجــازی ارائه گردیــد و ایده پــردازان 
در حضــور داوران از ایده هــا و طرح هــای خــود 
دفــاع کردنــد. هیــات داوران متشــکل از آقایــان 
ــع  ــی، مدیرعامــل شــرکت توزی مهنــدس چگین
ــی،  ــر صادق ــن؛ دکت ــتان قزوی ــرق اس ــروی ب نی
مهنــدس مــرادی؛ مهنــدس اینالــو و خانــم دکتــر 
غریــب، دبیــر اجرایــی رویــداد بودنــد. همچنیــن 

ــی و  ــر خلخال ــای دکت ــك، آق ــدس ل ــای مهن آق
ــه  ــه صــورت مجــازی ب ــی ب ــر درگ ــای دکت آق
داوری ایده هــا پرداختنــد. در نهایــت هیــات 
داوران ســه طــرح برتــر و چهــار طــرح شایســته 
تقدیــر را انتخــاب نمودنــد. از جملــه پارامترهای 
ــر، قابلیــت  ــرای انتخــاب طرح هــای برت مهــم ب
عملیاتــی شــدن طــرح و بــرآورد دقیــق هزینــه و 

مــدت زمــان اجــرای طــرح بــود.
همچنیــن شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
قزویــن، اتــاق بازرگانــی، پــارک علــم و فنــاوری 
اســتان، ســازمان برنامــه و بودجــه و جهــاد 
دانشــگاهی اســتان تعهــد کرده انــد کــه 2۱ 
ایــده برتــر رویــداد را حمایــت کننــد تــا مراحــل 
ــا  ــن، ب ــد. همچنی ــی نماین ــی خــود را ط تکمیل
توجــه بــه اینکــه ایده هــا از اســتان های مختلــف 
ــز  ــه مراک ــان ب ــی از آن ــد، برخ ــور می باش کش
ــتان  ــان اس ــاوری هم ــم و فن ــارک عل رشــد و پ
مربوطــه معرفــی خواهنــد شــد. بنیــاد نخبــگان 
اســتان قزویــن نیز کــه برگزارکننــده ایــن رویداد 

بــود درکنــار مســئولین بــرق اســتان، تــا عملیاتی 
شــدن ایده هــا پیگیری هــای الزم را صــورت 

ــد داد. خواه

برگزاری جلسات شورای علمی بنیاد نخبگان استان قزوین 11 مــــرداد

اولیــن جلســه شــورای علمــی بنیــاد نخبگان 
ــده  ــر نماین ــل دفت ــن در مح ــتان قزوی اس
ــن  ــه قزوی ــام جمع ــه و ام ــرم ولی فقی محت

ــد. ــزار گردی برگ
ــور  ــی رجب پ ــر عل ــن جلســه، دکت ــدای ای در ابت
ــه  ــه ارائ ــن ب ــگان اســتان قزوی ــاد نخب ــس بنی رئی
گــزارش از برنامه های بنیاد در شناســایی و پرورش 
ــد: »تشــکیل  ــد و افزودن ــگان اســتان پرداختن نخب
ــی  ــورای علم ــل ش ــی ذی ــای تخصص کارگروه ه
بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن و ایجــاد زمینه هــای 
اجتماعــات  نزدیك تــر  ارتبــاط  بــرای  الزم 
ــا مســائل و موضوعــات تخصصــی  ــی ب نخبگان
ــگان  ــای نخب ــری از دیدگاه ه ــتان و بهره گی در اس
ــروری  ــری ض ــتان ام ــکات اس ــل مش ــرای ح ب
اســت.« در ادامــه، اعضــای حاضــر در جلســه بــه 
بیــان نظــرات و پیشــنهادات خــود در خصــوص 
ــد و  ــی پرداختن ــای تخصص ــکیل کارگروه ه تش

ســپس، حجت الســام دکتــر عبدالکریــم عابدینی 
نماینــده محتــرم ولــی فقیه و امــام جمعه اســتان بر 
زمینه ســازی و توانمندســازی مســتعدان نخبــه در 
جهــت اثرگــذاری بــر بخش های مختلــف جامعه 
تاکیــد نمــوده و افزودنــد: »نگاه هــای نخبه یابــی را 
صرفــا به مدارس تیزهوشــان معطــوف نکنیم، همه 
انســان ها اســتعداد رســیدن بــه جایــگاه نخبگــی را 
دارنــد.« امــام جمعــه قزویــن بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــان  ــه نگاهم ــت ک ــیع تر از آن اس ــی وس نخبه یاب
را بــه مــدارس و دانشــگاه ها محــدود کنیــم، 
ــان ها  ــای انس ــر ظرفیت ه ــرد: »اگ ــان ک خاطرنش
بــه درســتی شناســایی شــود و نقــاط قــوت آنهــا 
پــرورش پیــدا کنــد، هر انســانی اســتعداد رســیدن 
بــه جایــگاه نخبگــی را دارد و ضــروری اســت بــا 
ــر در مســیر شناســایی نخبه هــا و  نگاهــی جامع ت

ــم.« ــزی کنی ــا تامــل و برنامه ری ــرورش آنه پ

دکتــر ســید ابوالحســن نائینــی، رئیــس دانشــگاه 
بین المللــی امــام خمینــی)ره( قزویــن هــم در ایــن 
ــان کــرد: دانشــجویان مســتعد علمــِی  جلســه بی
بســیاری داریــم کــه ممکــن اســت مســتعد مالــی 
نباشــند و نتواننــد در مــدارس طــراز اول تحصیــل 
کننــد و الزم اســت بــا شناســایی ایــن اســتعدادها، 
از آنهــا حمایــت شــود. وی تصریــح کــرد: یکــی 
از کارهــای مهــم دیگــر، تســهیِل مســیر دریافــت 
تســهیات دانشــجویان و اســاتید اســت تــا بتوانند 
برنامه هــای خــود را بــا اســتفاده از ایــن تســهیات 

بــا ســرعت پیــش ببرنــد.
در پایــان مصــوب شــد پنــج کارگروه ســامت، 
آب، محیــط زیســت و کشــاورزی، فنــاوری، 
صنعــت و معــدن، مدیریــت شــهری و 
فرهنــگ و اجتماع در شــورای علمــی نخبگان 

اســتان قزویــن تشــکیل و فعالیــت کننــد.
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دومیــن جلســه شــورای علمــی بنیــاد نخبگان 
اســتان قزویــن در تاریــخ نهــم آبــان مــاه در 
محــل دفتــر نماینــده محترم ولــی فقیــه و امام 

جمعــه اســتان برگــزار گردید.
ــور  ــر علــی رجب پ ــدای جلســه دوم ، دکت در ابت
ــه  ــه ارائ ــاد نخبــگان اســتان قزویــن ب رئیــس بنی
گــزارش از برنامه هــای بنیــاد در حــوزه ســرآمدان 
ــد: »تکریــم  و مفاخــر اســتان پرداختنــد و افزودن
ســرآمدان و مفاخــر اســتان در الگوســازی و 
افزایــش انگیــزه جوانــان امــری ضــروری اســت.« 
ــان  ــه بی ــه، اعضــای حاضــر در جلســه ب در ادام
نظــرات و پیشــنهادات خــود در خصــوص 
ــد و  ــتان پرداختن ــای ســرآمد اس ــم چهره ه تکری
ســپس، حجت الســام دکتــر عبدالکریــم عابدینی 
نماینــده محتــرم ولــی فقیــه و امــام جمعه اســتان 
ــم از  ــم تکری ــودن مراس ــزار نم ــی برگ ــر مردم ب
ــد:  ــد نمــوده و افزودن ــگان تاکی ســرآمدان و نخب
»مراســم تجلیــل از نخبــگان، مردمی برگزار شــود 
تــا نخبــگان جامعــه بــه خوبــی بــه مــردم معرفی 
شــوند.« وی تصریــح کــرد: یکــی از رویکردهــای 
تجلیــل از نخبــگان، معرفــی نقطه هــای درخشــان 
و موفقیت هــای نخبــگان بــه اقشــار جامعه اســت 
تا الگوســازی شــود و راه و مســیر نخبگانــی برای 

ــان روشــن گــردد. جوان
امــام جمعــه قزویــن خاطرنشــان کــرد: نخبــگان 
بســیاری داشــتیم کــه از دنیــا رفته انــد و در دوران 
زندگــی نامشــان در لیســت نخبگان قــرار نگرفت 
ــرای  ــرده و ب ــایی ک ــا را شناس و الزم اســت آن ه

آن هــا بزرگداشــت برگــزار کنیــم.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان قزویــن بیــان کــرد: 
برخــی از نخبــگان در مســیر ایمــان و اعتقــادات 
ــد  ــدگاری انجــام دادن مــردم کارهــای بســیار مان
ــت و  ــم اس ــیار مه ــگان بس ــه نخب ــن جنب و ای
ان شــاءاهلل مــورد توجــه قــرار گیــرد. دکتــر ســید 
ابوالحســن نائینــی، رئیــس دانشــگاه بیــن المللــی 
امــام خمینــی)ره( قزویــن هــم در ایــن جلســه بر 
ــد  ــم و الگوســازی ســرآمدان تاکی اهمیــت تکری

نمــوده و بیــان کرد: نخبــگان و اســتعدادهای برتر 
ــرآمدان و  ــا س ــراه ب ــت هم ــز الزم اس ــوان نی ج
مفاخــر در جهــت ایجــاد انگیــزه و روحیــه مــورد 
تجلیــل قــرار گیرنــد. در پایــان مصوب شــد بنیاد 

نخبــگان اســتان حداکثــر دو نفــر از ســرآمدان و 
مفاخــر اســتان را جهت برگــزاری مراســم تکریم 
انتخــاب و در زمــان مشــخص بــه پیشــنهاد بنیــاد 
نخبــگان اســتان، مراســم تکریــم به صــورت 
مردمــی و بــا مشــارکت مالــی اســتانداری و 

شــهرداری قزویــن برگــزار گــردد.
در ســومین نشســت کــه در تاریــخ 10 
اســفندماه در محــل دفتــر نمایندگــی ولی فقیه 
و امــام جمعــه محترم اســتان تشــکیل شــد از 
ــری 1400 و  ــور سراس ــر کنک ــای برت رتبه ه
المپیادهــای  دانش آمــوزی نیــز تجلیــل گردید. 

امــام  حجت االســام والمســلمین عابدینــی 
جمعــه محتــرم قزویــن و عضــو شــورای علمــی 
بنیــاد نخبــگان اســتان طــی ســخنانی تأکیــد کرد: 
اســتعداد و نخبگــی  نعمــت الهــی اســت و بایــد 
ــه  ــوده ب ــد فرم ــای آورد، خداون ــکر آن را بج ش

ــای  ــی در ه ــای اله ــکر نعمت ه ــای آوردن ش ج
بســته را بــاز می کنــد. وی افــزود: خداونــد 
 می گویــد در امــوال شــما حقــی بــرای محرومــان 
قــرار دارد کــه بایــد بــا کرامــت بــه دســت آن هــا 
ــریك  ــما ش ــال ش ــا در م ــه آن ه ــرا ک ــد چ برس
ــه  هســتند؛ در عرصــه  نخبگــی نیــز همیــن گون
اســت و خداونــد جــای مــال بــه شــما اســتعداد 
داده اســت و بایــد ســهم جامعــه پرداخــت شــود 
ــرای ملــت بکوشــند.  امــام جمعــه  و نخبــگان ب
قزویــن گفــت: قــدردان نخبــگان جامعه باشــیم و 
زمینــه ای فراهــم کنیــم کــه نخبــگان دغدغه هــای 
نخبگــی خــود را پیــش ببرنــد و هــر روز شــاهد 

ــتعداد ها باشــیم.  ــر شــدن اس  پویات
ــان  ــن بی ــتان قزوی ــه در اس ــی فقی ــده، ول نماین
کــرد: خــدای متعــال فرصت هایــی را بــه برکــت 
ــد از  ــرده اســت و بای ــت ک ــرآن عنای وحــی و ق
ــن  ــه بهتری ــوی ب ــم  معن ــای عظی ــن فرصت ه ای

شــکل اســتفاده و در بخش هــای مختلــف جامعه 
جــاری شــود.  در ایــن نشســت همچنیــن ســایر 
اعضــای شــورا بــه بحــث و گفتگــو درخصوص 
موضوعاتــی پیرامون مســائل اجتماعات نخبگانی 
پرداختنــد.  در ایــن جلســه، بــا اهــدای هدایایــی 
از رتبه هــای برتــر کنکــور سراســری ۱400 و 
المپیادهــای دانش آمــوزی اســتان تجلیــل گردیــد. 
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برگزاری سلسله نشست نخبگانی با موضوع: علم و فناوری در ایران- بیم ها و امیدها 12 مــــرداد

نشســتی بــا موضــوع بررســی راهبردهــای 
توســعه علــم و فــن آوری در کشــور 
ــاد اردالن  ــر فره ــور دکت ــا حض ــل ب برزی
دانشــگاه  فیزیــک  دانشــکده  اســتاد 
صنعتــی شــریف، دکتــر آرمــان اســماعیلی 
اســتاد دانشــگاه کاتولیــک پونتیفیــکال 
دکتــر  برزیــل،  کشــور  ریودوژانیــرو 
ــگاه  ــتاد دانش ــاطرزاده اس ــین ش محمدحس
FEI، دکتــر وحیــد نیکوفرداســتاد دانشــگاه 
ایالتــی ریودوژانیــرو کشــور برزیــل و 
ــتاد  ــور اس ــی رجب پ ــد عل ــر محم دکت
ــل  ــور برزی ــس کش ــگاه فدرالفلومینن دانش
بــا   1400 12مــرداد  سه شــنبه  روز  در 
حضــور اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه، 
ــورت  ــه ص ــدان ب ــجویان و عاقمن دانش

ــد. ــزار ش ــازی برگ مج

در آغــاز نشســت دکتــر اردالن دغدغــه اصلــی 
ــی  ــد و بررس ــان کردن ــور بی ــعه کش را توس
ــتند و  ــودمند دانس ــس را س ــورهای بریک کش
ــی اســت کــه  ــد: بنابرایــن ســوال خوب افزودن
ــم  ــی کنی ــورها را بررس ــن کش ــت ای وضعی
ــچ  ــه هی ــتند ک ــوری هس ــج کش ــون پن و چ
ــم از  ــد می توانی ــر ندارن ــه یکدیگ ــباهتی ب ش

ــم. ــورها درس بگیری ــن کش ــرفت ای پیش
در ادامــه دکتــر اســماعیلی بــا هــدف بررســی 
دســتاوردهای ایــران در زمینــه فیزیــك، تربیت 
ــوزش را  ــش آم ــی و بخ ــان آموزش متخصص
بــه طــور کلــی موفــق ارزیابــی کردنــد. ایشــان 
بــا بیــان اینکــه علــم محصــول ســرمایه اســت 
بیــان نمودنــد: علــم همیشــه ســرمایه را دنبــال 
کــرده اســت. نــه تنهــا ســرمایه گــذاری 

کوتــاه مــدت بلکــه ســرمایه گذاری بلنــد 
ــروز  ــما ام ــی اگرش ــاج دارد. یعن ــدت احتی م
شــاید  کنیــد  ســرمایه گذاری  بــه  شــروع 
ــال  ــی س ــا س ــت ت ــی اش را بیس ــه علم نتیج

بعــد ببینیــد. ولــی از آن طــرف اگــر ســرمایه 
را امــروز قطــع کنیــد نتیجــه اش را فــردا 

ــد. ــد دی خواهی
در ادامــه ایشــان بودجــه و ســرمایه گذاری در 
برزیــل، میــزان پیشــرفت علــم و راهکارهــای 
مطــرح  را  کشــور  ایــن  در  انجــام شــده 
ــدون  ــم ب ــه عل ــرای برنام ــه اج ــد و ب نمودن
ــل در خــال ســال های  ــرز در کشــور برزی م
20۱۱ تــا 20۱5 اشــاره کردنــد کــه در آن 
برنامــه دولــت تصمیــم گرفــت دانشــجویان و 
متخصصــان خارجــی را بــه کشــور بیــاورد و 
ــرای  ــی را ب دانشــجویان و متخصصــان برزیل
مــدت  طوالنــی  دوره هــای   ، کنفراس هــا 
ــور  ــارج از کش ــه خ ــی ب ــای تحقیقات و کاره
ــدادی از دانشــجویان لیســانس  ــتد و تع بفرس
ــا  ــه ماهه ت ــای س ــل دوره ه ــرای تحصی ــم ب ه

ــد. ــه خــارج از کشــور رفتن ــرم ب ــك ت ی
ســپس دکتــر شــاطرزاده هــدف صحبــت خود 
را بررســی ســاختار و وضعیــت علم و آموزش 
در برزیــل بیــان نمــوده و بــه تشــریح وضعیت 
کشــور برزیــل از جملــه جمعیــت، مســاحت 
و درآمــد ایــن کشــور پرداختنــد. ایشــان 
ــگاهی،  ــات دانش ــار تحصی ــه آم ــه ب در ادام
برنامــه بین المللــی ارزیابــی دانش آمــوزان 
ــا  ــط ب ــات مرتب ــوزش و موسس و وزارت آم
در  نــوآوری  و  تکنولــوژی  علــم،  وزارت 
ــان  ــا بی ــت ب ــد. درنهای ــاره کردن ــل اش برزی

نکاتــی از کتــاب چهــل ســال علــم و دانــش 
در برزیــل نوشــته ســرجیو رزنــده وزیــر 
علــم، تکنولــوژی و نــوآوری در ســال ها 
2006 تــا 20۱0 صحبت هــای خــود را بــه 

ــاندند. ــان رس پای
ســخنران بعــدی دکتــر نیکوفــرد صحبت هــای 
خــود را در زمینــه تاریــخ برزیــل آغــاز 

تشــریح  بــه  ایشــان  ادامــه  در  نمودنــد. 
ســاختار دانشــگاه های برزیــل پرداختــه و 
ــوزش،  ــه کار دارد آم ــتاد س ــد: اس ــان کردن بی
ــی در  ــما وقت ــی ش ــج یعن ــش و تروی پژوه
ــاعت کار  ــل س ــوید چه ــتاد می ش ــل اس برزی
ــاعت  ــل س ــن چه ــما ای ــد و ش ــی داری هفتگ
ــد.  ــم تقســیم کنی ــه آیت ــن س ــن ای ــد بی را بای
ــل  ــکار برزی ــان راه ــه بی ــان ب ــن ایش همچنی
آمــوزش  بــه پژوهــش و  بــرای تشــویق 

پرداختنــد.
رجب پــوردر  دکتــر  ســخنران  آخریــن 
ابتــدا وضعیــت دولــت برزیــل را اعــم از 

ــرده و  ــان ک ــودن بی ــی ب ــك و فدرال دموکراتی
ــوم و  ــا وزارت عل ــاط ب ــح در ارتب ــه توضی ب
ــوع  ــن موض ــد و ای ــوزش پرداختن وزارت آم
کــه در برزیــل دانشــجویان از ســال دوم 
ــد  ــروژه ای کار کنن ــر پ ــد ب ــانس می توانن لیس
و ملــزم بــه ارائــه دادن و دفــاع کــردن از ایــن 
ــت  ــه مثب ــوان نکت ــه عن ــتند را ب ــروژه هس پ
مطــرح کردنــد. در مجمــوع ایشــان وضعیــت 
توســعه علــم در برزیــل را مناســب ندیــده و 

ــد. ــود پرداختن ــل خ ــریح دالی ــه تش ب
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نشست تخصصی نقش سیاالت پیچیده در بهبود فرآیندهای صنعتی 6 شـهـریـور

نشســت مجــازی بــا موضــوع نقــش 
ــد هــای  ــود فراین ــده در بهب ســیاالت پیچی

ــد. ــزار گردی ــی برگ صنعت

ســخنران ایــن برنامــه جنــاب آقــای دکتــر ســید 
امیــر بحرانــی از اســاتید دانشــگاه لیــل فرانســه 
ــان  ــه بی ــد کــه ب و موسســه mint-telecom بودن
مختصــری از ویژگــی ســیاالت غیــر نیوتنــی و 
نقــش آنهــا در صنعــت پرداختنــد. ســیاالت غیر 
نیوتنــی بــه صــورت کلــی بــه تمامــی ســیاالتی 
ــروی  ــن پی ــون نیوت اطــاق می گــردد کــه از قان
نکننــد. بــه عبــارت دقیق تــر در ســیاالت نیوتنی 
رابطــه بیــن نــرخ تنــش و کرنــش بــه صــورت 
ــی اســت  ــن در حال ــد و ای ــر می کن خطــی تغیی
کــه ایــن رابطــه بــرای ســیاالت غیــر نیوتنــی بــه 
صــورت غیــر خطــی اســت. در ادامــه مصادیقی 
از ســیاالت غیــر نیوتنــی در صنایــع مختلف اعم 
از صنایــع غذایــی مثــل ســس مایونــز تــا صنایع 
بهداشــتی مثــل خمیردنــدان و ... عنــوان گردیــد.
ســپس بــه کاربــرد هــای ایــن ســیاالت در 

ــه  ــات روزی ک ــات و موضوع صنعــت و مطالع
ــرای  ــه ب ــور فرانس ــژه در کش ــه وی ــا و ب در دنی
بــاال بــردن بهــره وری انتقــال حــرارت بــه کمــك 
ایــن ســیاالت اســتفاده می شــود اشــاره گردیــد. 
ازجملــه کاربــرد هــای ایــن نــوع ســیاالت کــه 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــز می توان ــران نی در ای
ــاه  ــت از چ ــت نف ــاد برداش ــئله ازدی ــرد مس گی
هاســت زیــرا کــه در بســیاری از چــاه هــا امــکان 
برداشــت چیــزی در حــدود 8 درصــد می باشــد. 
ــف  ــق ســیاالت مختل ــا تزری ــن شــرایط ب در ای
اعــم از ســیاالت غیــر نیوتنــی میــت وان ازدیــاد 

برداشــت در نفــت را تســهیل نمــود.
ــز، پرســش و پاســخ  ــن نشســت نی ــان ای در پای
صــورت گرفــت و ابهامــات مطرح شــده در 
حــوزه هــای مرتبــط بــا موضــوع مرتفــع گردید.

نشست ترویج و شناخت اصول و ارزش های انقالب اسالمی 7 شـهـریـور

نشســت صمیمانــه بــا جنــاب آقــای 
 7 یکشــنبه  روز  در  روزبــه  مرتضــی 
ــس  ــور رئی ــا حض ــاه 1400، ب ــهریور م ش
بنیــاد نخبــگان اســتان و جمعــی از نخبگان 
ــتان  ــگان اس ــاد نخب ــل بنی ــتعد در مح مس
ــتی در  ــای بهداش ــت پروتکل ه ــا رعای ب

ــد. ــزار ش ــاز برگ ــای ب فض
ــج  ــات تروی ــله جلس ــت از سلس ــن نشس ای
و شــناخت اصــول و ارزش هــای انقــاب 
اســامی می باشــد و بــه منظــور توانمندســازی 
نخبــگان مســتعد جهــت تاثیرپذیــری از نــگاه 
چهره هــای  انقابــی  و  اخاقــی  دینــی، 
ســرآمد اســتان در مســیر تحقــق اهــداف 

ــد. ــزار ش ــه برگ ــود و جامع خ

ــه از  ــی روزب ــت، مرتض ــن نشس ــی ای در ط
اســتان، سیاســت مدار  چهره هــای ســرآمد 
بــر  قزویــن  ســابق  اســتاندار  و  ایرانــی 
مســتعدان  توانمندســازی  و  زمینه ســازی 
ــای  ــر بخش ه ــذاری ب ــت اثرگ ــه در جه نخب
ــد:  ــوده و افزودن ــد نم ــه تاکی ــف جامع مختل
»اجتماعــات نخبگانــی بایــد دســت در دســت 
هــم دهنــد تــا اصــول و ارزش هــای انقــاب 
ــتان  ــرای اس ــی ب ــه عطف ــه نقط ــامی را ب اس

ــد.« ــل کنن تبدی
ــم  ــر معظ ــات رهب ــه بیان ــاره ب ــا اش ــه ب روزب
ــات و  ــتای موضوع ــامی در راس ــاب اس انق
مســائل راهبــردی پیشــرفت در اســتان قزویــن 
ــامی  ــاب اس ــی انق ــی از مبان ــد: »یک افزودن

ایــن اســت کــه از میــان انــواع حکومت هــای 
ــن  ــم دی ــوع ه ــك ن ــان، ی ــود در جه موج
عرضــه می کنــد کــه مبتنــی بــر فرهنــگ 
امامــت و نظــام انقــاب اســامی اســت. لــذا 
جامعــه نخبگانــی بایســتی بــا بهره منــدی 
ــل  ــت ح ــا در جه ــن و الگوه ــن موازی از ای
ــردارد.« ــدم ب ــتان ق ــکات اس ــائل و مش مس

ــی  ــر عل ــه دکت ــدار صمیمان ــن دی ــه ای در ادام
مرتضــی  حمایت هــای  از  رجب پــور 
ــت و  ــزود: »مداوم ــرد و اف ــل ک ــه تجلی روزب
اســتمرار ایــن جلســات بایــد بیــش از پیــش 
ــه اصــول و  ــرد، چراک ــرار گی ــورد توجــه ق م
ــد  ــای انقــاب اســامی همــواره کلی ارزش ه
حــل مســائل و مشــکات کشــور بــوده 
ــان  ــه بی ــز ب ــت نی ــن نشس ــان ای ــت.« پای اس
شــرکت کنندگان  پیشــنهادات  و  دغدغه هــا 
اختصــاص یافــت   و جنــاب آقــای مهنــدس 
روزبــه مطالبــی را در  زمینــه رفــع دغدغه هــا 

ــد. ــان کردن بی
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نشست بنیاد نخبگان با اداره کل بهزیستی استان قزوین 7 شـهـریـور

ــگان  ــاد نخب ــس بنی ــه رئی ــدار صمیمان دی
وارثــی  علیرضــا  آقــای  بــا  اســتان 
مدیــرکل بهزیســتی اســتان در روز یکشــنبه 
ــل اداره کل  ــاه 1400 در مح ــهریور م 7 ش
بهزیســتی اســتان بــا رعایــت پروتکل هــای 

ــد. ــزار ش ــتی برگ بهداش
ــای  ــون همکاری ه ــه، پیرام ــن جلس ــی ای در ط

مشــترک بنیــاد نخبــگان اســتان و اداره کل 
ــد و  ــه عمــل آم ــو ب بهزیســتی اســتان گفت وگ
ــردن  ــس ک ــای IT بی ــد در حوزه ه ــرر گردی مق
هدایــت  بهزیســتی،  کل  اداره  فعالیت هــای 
مددجویــان بــه ســوی مدل هــای جدیــد اشــتغال 
ــراد  ــرای اف ــع ب ــی جام ــك اطاعات و ایجــاد بان
فاقــد مســکن، از تخصــص و پتانســیل های 

ــا،  ــردد. ضمن ــتفاده گ ــی اس ــته های نخبگان هس
ــر  ــه ب ــن جلس ــور در ای ــی رجب پ ــر عل دکت
ــتعدان  ــت از مس ــایی و حمای ــرورت شناس ض
معلــول تاکیــد کــرد و افــزود: حمایــت از 
مســتعدان معلــول و جامعــه بهزیســتی در جهت 
هدایــت در مســیر توســعه و بهره منــدی از 

ــت. ــروری اس ــری ض ــان ام ــای آن توانایی ه

همایش »جان روشن« ویژه نکوداشت زنده یاد استاد حاج احمد خدایاوران 21 شـهـریـور

ویــژه  روشــن«  »جــان  همایــش 
نکوداشــت نــام و مــرام »پــدر مهربانــی« 
احمــد  حــاج  اســتاد  زنده یــاد 
خدایــاوران در محــل محوطــه بــاز 
ــا رعایــت  ــدگان اســام ب حســینیه رزمن
ــد. ــزار ش ــتی برگ ــای بهداش پروتکل ه

اســاتید  از  خدایــاوران  احمــد  حــاج 
قرآنــی اســتان قزویــن بــود کــه در حــوزه 
ــای  ــان فعالیت ه ــت نوجوان ــم و تربی تعلی
ــات  ــت و زحم ــدگاری داش ــده و مان ارزن
زیــادی را در مســیر اشــاعه فرهنــگ قــرآن 
و  )ع(  طهــارت  و  عصمــت  اهل بیــت  و 
متحمــل  دانش آمــوزان  دینــی  تربیــت 
کــه  همایــش  ایــن  ابتــدای  در  شــدند. 
ــی  ــراه جمع ــه هم ــگان ب ــاد نخب ــس بنی رئی
از نخبــگان مســتعد و آینده ســازان حضــور 
داشــتند، حــاج محســن حق شــناس بــه 
روایت گــری خاطراتــی از اســتاد حــاج 
ــه،  ــاوران پرداخــت و در ادام احمــد خدای
ــود. ــرایی نم ــوی، مرثیه س ــد نب ــاج محم ح
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طرح ایران گشت؛ بازدید مجازی از چشمه نور ایران )شتابگر ملی( 22 شهـریور

ــد در  ــه منظــور ایجــاد شــناخت و امی ب
ــرای  ــاش ب ــت ت ــجویان در جه دانش
جــذب و فعالیــت در مراکــز پژوهشــی، 
بنیــاد  مدیریتــی کشــور،  و  تولیــدی 
نخبــگان اســتان قزویــن اقــدام بــه 
ــمه  ــازی از چش ــد مج ــزاری بازدی برگ

ــود. ــی( نم ــتابگر مل ــران )ش ــور ای ن
ــن  ــی از بزرگ تری ــران یک ــور ای ــمه ن چش
علمــی  زیرســاخت های  و  طرح هــا 
یــك  عنــوان  بــه  کــه  اســت  کشــور 
ــر  ــز ب ــا تمرک ــی ب ــزرگ علم آزمایشــگاه ب
ســنکروترون،  و  ذرات  شــتابدهنده  روی 
تحقیقــات  اجــرای  بــرای  محلــی 
می باشــد.این  مختلــف  رشــته های 
بازدیــد بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد. 
ــم هســتی ســیف؛ از  در آغــاز بازدیــد خان
ــور  ــمه ن ــانه چش ــات و رس ــروه ارتباط گ
شــتابگرهای  از  تاریخچــه  ای  ایــران، 
آقــای  ادامــه  در  نمودنــد.  بیــان  ذرات 
ــات و  ــروه ارتباط ــوی، از گ ــار موس مازی
رســانه چشــمه نــور ایــران، در مــورد 
جهــان  در  نــور  چشــمه  پراکندگــی 
-کــه در اروپــا، شــرق آســیا، آمریــکا 
مطالبــی  اســت-  شــده  احــداث   ... و 
مــورد  در  همچنیــن  و  نمودنــد  بیــان 
ســنکروترونی  شــتابگر  کارکــرد  شــیوه 
ــش  ــن بخ ــای ای ــد. در انته ــح دادن توضی
ــخ داده  ــدگان پاس ــواالت بازدیدکنن ــه س ب
دکتــر  آقــای  برنامــه،  ادامــه  در  شــد. 
ساســان احمدیــان؛ مدیــر فنــی پــروژه 
پرتــوی  نورایران،کاربردهــای  چشــمه 
را  صنعــت  و  دانــش  در  ســنکروترونی 
ــر  ــان اگ ــده ایش ــر عقی ــد. بناب ــان نمودن بی
بــر روی ایــن زیرســاخت ها کار شــود، 
رخ  کشــور  در صنعــت  موثــری  کمــك 
ــورد  ــن در م ــان همچنی ــد داد. ایش خواه

در  ســنکروترونی  ایــران،  نــور  چشــمه 
دســت ســاخت، اقداماتــی کــه تاکنــون 
رو،  پیــش  انتظــارات  و  شــده  انجــام 
ــورد  ــان در م ــد. ایش ــان کردن ــی بی مطالب
اینکــه محققــان، دانشــگاه ها و آمــوزش 
از  بایــد  پــرورش چــه خواســته هایی  و 
چشــمه نــور داشــته باشــند و رســالت 
ــه  ــی ارائ ــت، توضیحات ــور چیس ــمه ن چش
در  ســواالتی  بازدیدکننــدگان  کردنــد. 
پــروژه  از  بهره بــرداری  زمــان  مــورد 
چشــمه نــور در قزویــن و همچنیــن نحــوه 
ســواالتی  متخصصیــن  نیــروی  جــذب 

پرســیدند.
از  مجــازی  بازدیــد  نهایــت  در 
ــام  ــعه انج ــق و توس ــگاه های تحقی آزمایش
ــعیدی؛  ــاد س ــر فره ــای دکت ــه آق ــد ک ش
در  مغناطیــس،  آزمایشــگاه  ســرگروه 

ــه  ــی ارائ ــن آزمایشــگاه توضیحات ــورد ای م
در  نیــز  توضیحاتــی  کردند.همچنیــن 
ــی  ــس رادیوی ــگاه فرکان ــوص آزمایش خص
توســط آقــای آرش صادقی پنــاه؛ ســرگروه 
انتهــای  در  شــد.  ارائــه  آزمایشــگاه، 
بازدیــد نیــز کارشناســان بــه ســواالت 

دادنــد. پاســخ  بازدیدکننــدگان 
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بازدید مستعدین و نخبگان استان از شرکت سایپا شیشه 30 شـهریور

جمعــی از مســتعدین برتــر و نخبــگان 
ــد از  ــه بازدی ــور در برنام ــا حض ــتان ب اس
ــی  ــن بررس ــه ضم ــایپا شیش ــرکت س ش
ــا  ــه گفتگــو ب ــن شــرکت ب چالش هــای ای
ــد. ــرکت پرداختن ــن ش ــد ای ــران ارش مدی
ــه  ــال ۱۳78 ب ــه در س ــایپا شیش ــرکت س ش
منظــور تولیــد شیشــه های خــوردو در کشــور 
تاســیس شــد. در کنــار تأمیــن نیــاز کارخانــه 
ــًا  ــور - خصوص ــازی کش ــودرو س ــای خ ه
ــه  ــی(- ب ــع اصل ــوان ذینف ــروه ســایپا )به عن گ
ــع  ــایر صنای ــور در س ــودرو، حض ــه  خ شیش
مرتبــط بــا شیشــه و توســعه بازارهــای داخلــی 
ــت  ــوان مأموری ــی ت ــز م ــی را نی و بین الملل
ــن شــرکت  ــن شــرکت دانســت. ای ــی ای اصل
ــان و  ــر کارکن ــه ب ــا تکی ــا ب ــد ت ــاش می کن ت
ــه از  ــتفاده بهین ــان، اس ــای آن ــه نیازه توجــه ب
تمامــی ظرفیت هــا، بهبــود تکنولوژی هــای 
موجــود و ایجــاد محیطــی ایمــن )بــرای 
محصوالتــی  محیط زیســت(  و  کارکنــان 
ــا اســتانداردهای ملــی و بین المللــی  ــق ب منطب
ــد.  ــد نمای ــود، تولی ــتریان خ ــت مش و خواس
ــن و  ــه تدوی ــرکت در زمین ــن ش ــن ای همچنی
ــه و  ــت شیش ــی صنع ــش فن ــری دان به کارگی

اســتانداردهای مرتبط پیشــرو بــوده و از طریق 
ــان  ــرای ذی نفع ــی ب ــت رقابت ــن مزی ــظ ای حف
خــود ارزش آفرینــی مــی نمایــد. در ایــن 
ــدام شــرکت  ــك، اق ــد مهنــدس صفــر ل بازدی
در راســتای تامیــن بســیاري از نیازهــاي خــود 
-ماننــد شیشــه، رنــگ ســرامیکي، خمیــر نقره، 
طلــق و...- از طریــق داخلــی ســازی را اقــدام 
ــت  ــرات مثب ــد و از تاثی ــی کردن ــی ارزیاب مثبت
ــروج ارز  ــري از خ ــر جلوگی ــواردی نظی آن م
بــر  از ظرفیت هــاي کشــور را  و اســتفاده 

ــمردند.  ش
همکاری هــای  بــر  تاکیــد  بــا  ایشــان 
صنعتــی  و  آموزشــی  تحقیقاتــی،  علمــی، 
امکانــات  از  بهره منــدی  دانشــگاه ها،  بــا 
زمینه هــای  در  متقابــل  توانمندی هــای  و 
صنعتــی، علمــی، پژوهشــی و تبــادل تجربیات 

پروژه هــای  انجــام  افزودنــد:  طرفیــن 
برگــزاری  همچنیــن  و  مســئله محور 
ــت  ــئله محور جه ــارکتی مس ــای مش رویداده
ــدی  ــر توانمن ــد ب ــد می توان ــع تولی ــع موان رف
آینده ســازان در مســیر حــل  مســتعدان و 
ــدس  ــان، مهن ــد. در پای ــك نمای ــائل کم مس
ــی  ــی و مهندس ــاون فن ــك مع ــا ل حمیدرض
ــن  ــدس حس ــه و مهن ــایپا شیش ــرکت س ش
ــرکت  ــن ش ــد ای ــر تولی ــی مدی ــا برجعل رض
ضمــن تاکیــد بــر جایــگاه نخبــگان در صنعت 
و لــزوم بهره منــدی از جامعــه نخبگانــی، 
ــن  ــه ای ــایپا شیش ــرکت س ــد: ش ــان کردن بی
آمادگــی را دارد کــه حمایت هــای مالــی 
در  برتــر  ایده هــای  از  تکنولوژیــك  و 
راســتای ارتقــا صنعــت و حــل مســائل 

شــرکت انجــام دهــد.



24

دومین نشست ترویج و شناخت اصول و ارزش های انقالب اسالمی 4 مــــهــــر

دومیــن نشســت بــا جنــاب آقــای مرتضــی 
ــاه 1400،  ــر م ــنبه 4 مه ــه در روز یکش روزب
بــا حضــور رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان و 
جمعــی از نخبــگان مســتعد در محــل بنیــاد 
ــای  ــت پروتکل ه ــا رعای ــتان ب ــگان اس نخب

بهداشــتی برگــزار شــد.
این نشســت کــه از سلســله جلســات ترویج 
ــاب  ــای انق ــول و ارزش ه ــناخت اص و ش
ــه منظــور توانمندســازی  اســامی اســت، ب
ــی،  ــر دین ــتان از منظ ــتعد اس ــگان مس نخب
اخاقــی و انقابــی در مســیر تحقــق اهــداف 
شــخصی و اجتماعــی اســتانی و فرااســتانی 
در راســتای مطالبــات مقــام معظــم رهبــری 

برگــزار شــد. 
در طــی ایــن نشســت، مرتضــی روزبه، اســتاندار 
اســبق و از چهره هــای سیاســی و انقابی اســتان، 
بــر زمینه ســازی و توانمندســازی مســتعدان نخبه 
ــر بخش هــای مختلــف  در جهــت اثرگــذاری ب

ــات  ــزود: »اجتماع ــوده و اف ــد نم ــه تاکی جامع
نخبگانــی بایــد دســت در دســت هــم دهنــد تــا 
ــه  ــامی را ب ــاب اس ــای انق ــول و ارزش ه اص

نقطــه عطفــی بــرای اســتان تبدیــل کننــد.« 
وی بــا اشــاره بــه بیانــات رهبــر معظــم انقــاب 
اســامی در خصــوص موضوعــات راهبــردی در 
اســتان قزویــن افزودنــد: »ارائــه یك الگــو و مدل 
بــرای ســفر مقامــات کشــوری بــه اســتان ها در 
راســتای هدفمنــدی ســفرها و همچنیــن ایجــاد 
ــات  ــری مطالب ــرای پیگی ــب ب ــازوکار مناس س

امــری ضــروری اســت.«
ــی  ــر عل ــه دکت ــدار صمیمان ــن دی ــه ای در ادام
رجب پــور از همراهــی مرتضــی روزبــه بــا بنیــاد 
ــت  ــزود: »مداوم ــرد و اف ــی ک ــگان قدردان نخب
ــزوم  ــن ل ــات و همچنی ــن جلس ــتمرار ای و اس
ــائل  ــل مس ــتای ح ــر در راس ــازی موث شبکه س
اســتان و پیگیــری مطالبــات رهبر معظــم انقاب 

اســامی بایــد بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار 
گیــرد.«

ــان  ــه بی ــگان ب ــی از نخب ــز، جمع ــان نی در پای
ــد و از  ــود پرداختن ــنهادات خ ــا و پیش دغدغه ه
ــه بهره منــد شــدند. ــاب آقــای روزب ــات جن بیان

جلسه مشترک بنیاد نخبگان استان قزوین و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 17  مــــهــــر

جلســه مشــترکی بیــن بنیــاد نخبــگان اســتان 
قزویــن و مرکــز تحقیقــات و آمــوزش 
ــع طبیعــی اســتان برگــزار  کشــاورزی و مناب

ــد. گردی
این جلســه بــا حضــور رئیــس مرکــز تحقیقات، 
مدیــران و معاونیــن ســازمان جهــاد کشــاورزی، 
ــط و  ــان مرتب ــگان، کارشناس ــاد نخب ــس بنی رئی
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه بین المللــی امام 
خمینــی)ره( بــه صــورت حضــوری و همچنیــن 
اعضــای هســته آب، محیــط و کشــاورزی 
بصــورت مجــازی، در محــل آموزشــگاه مرکــز 

تحقیقــات، برگــزار گردیــد.
در ایــن جلســه در خصــوص اقدامــات صــورت 
ــود  ــور و بهب ــات انگ ــوص باغ ــه در خص گرفت

ــورت  ــات ص ــول، تحقیق ــن محص ــرد ای عملک
گرفتــه بــر روی مــواد بســته بندی کشــمش 
بــرای صــادرات بــه منظور عــدم کاهــش کیفیت 

کشــمش، اهــداف بنیــاد نخبــگان و هســته آب و 
محیط زیســت و کشــاورزی و ســایر مشــکات 

زیســتی مطــرح گردیــد.
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وبینار نقش داده کاوی با استفاده از یادگیری ماشین و هوش مصنوعی 19  مــــهــــر

هــوش مصنوعــی و کاربــرد هــای خــرد 
و کان آن در صنعــت و زندگــی روزمره 
ــا  ــر کســی پوشــیده نیســت. امــروزه ب ب
بســیاری از ســایت هــا و اپلیکیشــن 
ــا  ــگ دیت ــه از بی ــم ک ــی کار می کنی های
یــا بانــک اطاعــات و هــوش مصنوعــی 
ــتفاده  ــر اس ــدات بهت ــه خ ــت ارائ جه
ــا  ــاری ب ــتا وبین ــن راس ــد. در ای می کنن
ــا اســتفاده از  ــوان نقــش داده کاوی ب عن
ــی  ــوش مصنوع ــین و ه ــری ماش یادگی
اســتان  نخبــگان  بنیــاد  همــت  بــه 

ــد. ــزار گردی ــن برگ قزوی
دکتــر  را  وبینــار  ایــن  ســخنرانی 
اســتاد  محمــدی  خــان  محمدرضــا 
دانشــگاه بیــن المللــی امــام خمینــی)ره( 
در صنعــت  بســیاری  تجربیــات  کــه 
داشــته و کامــا بــا مســائل ایــن حــوزه 

آشــنا هســتند، بــر عهــده داشــتند.
در ابتــدا ایشــان بــه ســر فصــل هــای 
ــای  ــد و از مزای ــاره کردن ــار اش ــن وبین ای
مصنوعــی  هــوش  و  ماشــین  یادگیــری 
از جملــه  و چالــش هــای روبــروی آن 
ــه  ــن مجموع ــرت در بی ــای پ ــر داده ه اث
ایــن  ای از داده هــا صحبــت کردنــد و 
ــای  ــدام از روش ه ــر ک ــه ه موضــوع را ک
ــن  ــردن ای ــع ک ــه مرتف ــه ب ــف چگون مختل
ــرت را  ــای پ ــد و داده ه ــش می پردازن چال
ــه  ــا را از مجموع ــد و آنه تشــخیص می دهن
تبییــن نمودنــد. اصلــی جــدا می کننــد، 

ــه موضــوع اســتخراج داده هــا،  ــه ب در ادام
ــن کار در  ــت ای ــع داده و اهمی نحــوه تجمی
عرصــه هــای مختلــف پرداختنــد. همچنیــن 
ــی از  ــه در بعض ــد ک ــان ش ــب بی ــن مطل ای
کشــور هــای توســعه یافتــه مراکــز تجمیــع 
مــاه  شــش  هــر  هــا  داده  اســتخراج  و 
ایــن بــه روز  بــروز رســانی می گــردد. 
بتواننــد  می شــود  موجــب  هــا  رســانی 
ــج  ــه نتای ــق ک ــری عمی ــات یادگی از خدم
دقیــق تــری داشــته و پیوســته از بانــك 
پــردازش  و  یادگیــری  بــرای  اطاعاتــی 
ــن  ــد. همچنی ــتفاده نماین ــرد، اس ــره می ب به
در  مصنوعــی  هــوش  هــای  کاربــرد  از 
ــد.  ــان گردی ــی بی ــه های عصــر حاضــر نمون
ــای داخــل  ــام ه ــدی پی ــته بن ــه دس از جمل
ــام  ــا و پی ــه ه ــل هرزنام ــا مث ــه ه رایانام
هــای تبلیغاتــی کــه تشــخیص و دســته 
ــوگل  ــل گ ــی مث ــرکت های ــدی آن در ش بن
ــه  ــر پای ــی و ب ــوش مصنوع ــده ه ــر عه ب

می باشــد.  ماشــین  یادگیــری 

در ایــن وبینــار عــاوه بــر موضــوع ماشــین 
لرنینــگ یــا یادگیــری ماشــین، اشــاره ای به 
زیــر شــاخه نســبتا جدیــد در زمینــه هــوش 
مصنوعــی بــه نــام یادگیــری عمیــق صورت 
ــد  گرفــت. ایــن زیرشــاخه کــه نســبتا جدی
اســت و بــا شــاخه یــاد گیــری ماشــین هــر 
دو زیــر مجموعــه هــوش مصنوعــی هســتند 
ــق  ــری عمی ــاد گی ــه ی ــاوت ک ــن تف ــا ای ب
از یــك شــبکه عصبــی مصنوعــی بهــره 
ــز  ــه مغ ــبیه ب ــا ش ــعی دارد ت ــرد و س می ب
ــق  ــری عمی ــد. در یادگی ــل کن ــان عم انس
پایــگاه داده هــا بــه صــورت مرتــب بــروز 
رســانی شــده و الگوریتــم بــه طــور پیوســته 
از آن بهــره می بــرد حــال آنکــه در ماشــین 
لرنینــگ ارتبــاط بیــن داده هــا و الگوریتــم 
ــم  ــی الگریت ــد و در مقطع ــته نمی باش پیوس
تنهــا از داده هایــی کــه بــه عنــوان آمــوزش 
ــد.  ــتفاده می کن ــه آن داده شــده اســت اس ب
ــه  ــدی ب ــان محم ــر خ ــای دکت ــا آق در انته
نمایــش چنــد مــورد مطالعاتــی کــه ایشــان 
ــای  ــه ه ــود در عرص ــم خ ــراه تی ــه هم ب
و  پرداختنــد  انــد  داده  انجــام  مختلــف 
ــی  ــد های ــی ک ــاختار کل ــام و س نحــوه انج
ــد  ــته ان ــف نوش ــای مختل ــه ه ــه در زمین ک
فرصتــی  نهایــت  در  دادنــد.  توضیــح  را 
ــی کــه  ــا شــرکت کنندگان ــرار داده شــد ت ق
در رابطــه بــا هــوش مصنوعــی و مشــتقات 
ــرده و  ــئله ک ــرح مس ــتند ط ــوال داش آن س

ــد. ــت نماین ــود را دریاف ــخ خ پاس
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بازدید فنی و تخصصی از شرکت البرز الکترونیک توانا 19  مــــهــــر

ــرکت  ــی از ش ــی و تخصص ــد فن بازدی
البــرز الکترونیــک توانــا بــه منظــور 
ــا  ــر ب ــتعدین برت ــگان و مس ــنایی نخب آش
ایــن شــرکت و حــل چالش هــای آن 
ــرکت و  ــن ش ــران ای ــکاری مدی ــا هم ب
ــن  ــتان قزوی ــگان اس ــاد نخب ــتیبانی بنی پش

ــد. ــزار گردی برگ
شــرکت البــرز توانــا در ســال ۱۳79 بــا 
یــك محصــول ترانــس هــای وات پاییــن و 
تعــداد محــدودی از معلولیــن و ســرمایه ای 
بســیار کــم کــه از صنــدوق قــرض الحســنه 
در  و  نمــود  دریافــت  معلولیــن  کانــون 
ــکان  ــه ای از م ــی کوچــك در گوش کارگاه
ــروع  ــن ش ــای قزوی ــن توان ــون معلولی کان
ــا بیــش از یــك دهــه  ــه فعالیــت کــرد و ب ب
ــط  ــف مرتب ــای مختل ــه ه ــت، در  زمین فعالی
ــترش داده و  ــود را گس ــت، کار خ ــا صنع ب
در ســال 92 مــکان جدیــد خــود را در شــهر 
صنعتــی لیــا افتتــاح کــرد و در ســوله ای بــه 
متــراژ 450 متــر بــا بیــش از 50 نفــر پرســنل 
ــن  ــت. ای ــه داده اس ــود ادام ــت خ ــه فعالی ب
ــت  ــه دریاف ــق ب ــال 92 موف ــرکت در س ش
پروانــه فنــی مهندســی و گواهــی نامــه 

ــت. ــده اس ــعه R&D گردی ــق و توس تحقی
جنــاب آقــای پیوندچــی، مدیــل عامــل 
ــد  ــا، فرمودن ــرز توان ــك الب ــع الکترونی صنای
ــن  ــه ای ــد ک ــال می باش ــدود 20 س ــه ح ک
ــدف  ــد و ه ــدازی نموده ان ــرکت را راه ان ش
اصلــی آن ایجــاد اشــتغال بــوده اســت. هــم 
ــغول  ــرکت مش ــن ش ــر در ای ــون 40 نف اکن
بــه فعالیــت مــی  باشــند. آقــای هــادی پــور، 
ــر  ــا و دکت ــون توان ــره کان عضــو هیئــت مدی

بابــك کرســفی، از گــروه تحقیــق و توســعه  
ــز در جلســه حضــور  R&D ایــن شــرکت نی

ــتند. داش
ــه  ــوان ب ــرکت می ت ــن ش ــوالت ای از محص

ــر اشــاره نمــود: ــوارد زی م
ــفورماتور وات  ــواع ترانس ــده ان ۱-تولیدکنن

ــر ــووات آمپ ــا ســه کیل ــن ت پایی
هــای  ترانــس  انــواع  2-تولیدکننــده 
ســوئیچنگ )هســته فریــت( جهــت بردهــای 

لکترونیــك ا
انــواع  مونتــاژ  و  پیچــی  ۳-ســیم 
صنعتــی و  خانگــی  الکتروموتورهــای 

4-تولید انواع درخت ســیم )وایرینگ(
5-مونتــاژ انواع بردهای الکترونیك

پیچی بوبین  6-خدمات 
7-مونتــاژ انواع تابلوهای برق

هــای  دســتگاه  انــواع  کامــل  8-مونتــاژ 

تــا  ابتــدا  از  الکترونیکــی  و  الکتریکــی 
محصــول نهایــی آمــاده بــه بــازار

ــه زن  ــای جرق ــدک ه ــواع فن ــد ان 9-تولی
ــای  ــیم ه ــاق گاز و س ــعله ای اج ــج ش پن

ــط راب
ــای  ــی نیازه ــدف بررس ــا ه ــد ب ــن بازدی ای
بــرای  ایده هــای جدیــد  و  آورانــه  فــن 
توســعه بــازار و همچنیــن اشــتغال مجموعــه 
ــدس  ــای مهن ــت. آق ــوده اس ــا ب ــرز توان الب
ــه را  ــای فناوران ــی نیازه ــن اصل ــك، 4 رک ل
شناســایی امکانــات و چالش هــا، دانــش 
ــد.  ــان کردن ــت بی ــا و مدیری ــی، مهارت ه فن
مجموعــه  ایــن  بــارز  ویژگی هــای  از 
ــت  ــا کیفی ــوالت ب ــد محص ــر تولی ــاوه ب ع
الکترونیکــی، حضــور معلولیــن عزیــز در 
ــی  ــد صنعت ــن واح ــف ای ــای مختل بخش ه

شــد. می با
در ایــن بازدیــد جمعــی از صنعتگــران نظیــر 
و عرشــیها  کاظمیــان  آقایــان جوابخــت، 
دانشــگاه ها  علمــی  هیئــت  اعضــای  و 
ــوروزی و  ــر ن ــان و دکت ــر طاهری ــر دکت نظی
همچنیــن مهندســین رشــته های مختلــف 

ــتند. ــور داش حض
کمــك بــه طراحــی و ســاخت بردهــای 
فعــال ســازی  قطعــات،  تامیــن  جدیــد، 
و  همراهــی  شــرکت،  خالــی  ظرفیــت 
ــاز  ــوآوری ب ــبکه ن ــاد ش ــارکت در ایج مش
ــبرد  ــت پیش ــا جه ــرز توان ــه الب در مجموع
ــه مطــرح شــده  ایــده هــای جدیــد فن آوران
ــد  ــج بازدی ــوان از نتای ــی ت ــد را م در بازدی

محســوب نمــود. 
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ــداد  ــده روی ــای برگزی ــر از طرح ه تقدی
ــش  ــا افزای ــه ب ــو در مواجه ــای ن ایده ه
در  بــرق  قطعــی  چالــش  و  مصــرف 
ــوزش،  ــی آم ــروه تخصص ــه کارگ جلس
ــتان  ــوآوری اس ــاوری و ن ــش، فن پژوه

ــت. ــورت گرف ــن ص قزوی
ــدس  ــای مهن ــاب آق ــه جن ــدای جلس در ابت
لــك، معــاون بنیــاد نخبــگان اســتان، هــدف 

ــکات  ــود مش ــداد را وج ــزاری روی از برگ
ــت  ــرق در تابســتان و اهمی متعــدد قطعــی ب
آثــار و عواقــب ناشــی از آن بیــان نمودنــد. 
ــرداد ۱400  ــخ ۱0 م ــداد در تاری ــن روی ای
ــن و  ــگان اســتان قزوی ــاد نخب ــه همــت بنی ب
ــرق  ــع نیــروی ب ــا همــکاری شــرکت توزی ب
ــه  ــی ب ــتگاه های اجرای ــایر دس ــتان و س اس
ــای  ــا و راهکاره ــع آوری ایده ه ــور جم منظ

ایــن حــوزه  متخصصــان  و  صاحبنظــران 
ــد. ــزار گردی برگ

جنــاب آقــای مهنــدس مــرادی نماینــده 
ــتان، در  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ش
ــوان  ــا عن ــده ب ــای برگزی ــوص ایده ه خص
ــترکین  ــه مش ــمند، را  در زمین ــور هوش کنت
بــرق خانگــی توصیــف کردنــد کــه بــا 
رونــد  در  می توانــد  آن،  تجاری ســازی 
ــر باشــد. ایشــان  ــرق موث کاهــش مصــرف ب
ــتم  ــل سیس ــه تکمی ــه ب ــا توج ــد ب فرمودن
ــوم،  ــده س ــده برگزی ــن ای ــش و همچنی پای
بــا عنــوان تشــخیص ناهنجــاری در جریــان 
بــرق،  شــبکه ی  اندازه گیرهــای  داده ی 
کــه در اپراتورهــای شــرکت بــرق قابــل 
بهره بــرداری می باشــد، بــا پیــاده ســازی 
ــای  ــوان ضرره ــتم می ت ــن سیس ــی ای عمل
ــل  ــه حداق ــرق دزدی را ب ــی از ب ــی ناش مال
ــج  ــاختی منت ــای زیرس ــانده و آســیب ه رس

از آن را نیــز کاهــش داد.

گرامیداشت شهدای انقالب اسالمی؛ دیدار با خانواده شهید بابایی 26  مــــهــــر

ی  شــهدا شــت  میدا ا گر جهــت 
ز  ا جمعــی  ســامی،  ا نقــاب  ا
برتــر  مســتعدین  و  فرهیختــگان 
دوشــنبه  روز  در  قزویــن  ســتان  ا
مــه  نا بر در  ه  مهرمــا  26 مــورخ 
میداشــت  ا گر ن  عنــوا تحــت  ای 
ر  ــدا ی د ــامی؛  س ا ــاب  نق ا ی  ــهدا ش
یــی، کــه  با با ده شــهید  نــوا بــا خا
ن  ســتا ا نخبــگان  د  بنیــا بــه همــت 
یــن  ا ه  د نــوا خا بــا  شــد  جــرا  ا

شــتند. دا ر  دیــدا معــزز  شــهید 
ــاب  نق ا ی  ــهدا ش ــت  ش میدا ا گر ــت  جه
و  ن  فرهیختــگا ز  ا جمعــی  ســامی،  ا
در  قزویــن  ن  ســتا ا برتــر  مســتعدین 
ه  مهرمــا  26 مــورخ  دوشــنبه  روز 
ن  عنــوا تحــت  ی  ا مــه  نا بر ر  د
نقــاب  ا ی  شــهدا شــت  میدا ا گر «

ــهید  ش ه  د ــوا ن خا ــا  ب ر  ــدا ی د ــامی؛  س ا
ن  ــگا نخب د  ــا بنی ــت  هم ــه  ب ــه  ک ــی«  ی با با
ــن  ی ا ه  د ــوا ن خا ــا  ب ــد  ش ا  ــر ج ا ن  ــتا س ا
پــس  شــتند.  ا د ر  یــدا د معــزز  شــهید 
د  ا فــر ا شــهید،  منــزل  بــه  ورود  ز  ا
معرفــی  ا  ر خــود  همگــی  حاضــر 
ــت  لی فعا ز  ا ــری  مختص ــرح  ش و  ه  ــرد ک
در  نــد.  نمود ن  بیــا ا  ر خــود  هــای 
محمــد  حــاج  شــهید،  در  ا بــر مــه  ا د ا
صحــت  بــه  شــروع  یــی  با با قــای  آ
ــش  من ــهید،  ش ــرات  ط ز خا ا و  ــد  ن کرد
بــا  ن  یشــا ا د  برخــور شــیوه  و  و  ا

همچنیــن  نــد.  نمود ن  بیــا ا  ر ئل  مســا
ــدنی  نش ــف  و وص ــدید  ش ــه  عاق ــه  ب
ه  ر شــا ا درس  و  لعــه  مطا بــه  ن  یشــا ا
همیشــه  کــه  ی  ا گونــه  بــه  نــد  کرد
حــل  بــه  ر  بســیا شــوق  و  شــور  بــا 
ه  ر همــوا و  ختنــد  ا پرد مــی  ئل  مســا
ل  نبــا د کــه  نــد  می کرد توصیــه 
کــه  ا  یــر ز برویــد  ســخت  رهــای  کا
ننــد  ا میتو ن  همــگا ا  ر ه  د ســا ئل  مســا
موضوعــات  یــن  ا و  دهنــد  م  نجــا ا
ز  نیــا ن  آ م  نجــا ا کــه  ســت  ا پیچیــده 
. د ر ا د ر  بســیا کوشــش  و  همــت  بــه 
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بــا  رویــدادی  پیشــگام،  رویــداد 
عرصــه  در  مســئله  حــل  رویکــرد 
بــه  کــه  اســت  اجتماعــی  مســائل 
ــامی و  ــات اس ــازمان تبلیغ ــت س هم
اســتان  نهادهــای  از  دیگــر  چنــدی 
نخبــگان  بنیــاد  جملــه  از  قزویــن 
آزاد  دانشــگاه  در  قزویــن  اســتان 
برگــزار  قزویــن  واحــد  اســامی 

گردیــد. 
ــنبه(  ــج ش ــداد )پن ــن روی در روز اول ای
در  کــه  هایــی  تیــم  پذیــرش  از  پــس 
ــازات  ــه، امتی ــش و مصاحب ــد گزین فرآین
مراســم  بودنــد،  کــرده  کســب  را  الزم 
مراســم  در  شــد.  آغــاز  افتتاحیــه 
زهرایــی،  االســام  حجــت  افتتاحیــه 
اســامی  تبلیغــات  ســازمان  رئیــس 
ــی،  ــی آتان ــردار رفیع ــن، س ــتان قزوی اس
حضــرت  ســپاه  محتــرم  فرمانــده 
خانــم  ســرکار  و  صاحب االمر)عــج( 

نماینــده  محمدبیگــی،  فاطمــه  دکتــر 
لبــرز و آبیــك در  محتــرم مــردم قزویــن، ا
ــخنرانی  ــه س ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
خــود  ســخنرانی  ضمــن  و  پرداختنــد 
رویــداد  ایــن  اهمیــت  خصــوص  در 
ــان  ــدگان بی ــرکت کنن ــرای ش ــی را ب نکات
گفتنــد.  خیرمقــدم  آنهــا  بــه  و  کردنــد 
اســتانی،  مســئولین  ســخنرانی  از  پــس 
دبیــر  ســلوک،  محمــود  آقــای  جنــاب 
ــه  ــکر از هم ــراز تش ب ــا ا ــداد ب ــن روی ای
ــه  ــك ماه ــد ی ــدرکاران، فرآین ــت ان دس
ــدگان  ــرای شــرکت کنن ــداد را ب ــن روی ای
شــرکت کنندگان  ســپس  داد.  توضیــح 
نفــره   5-4 گروه هــای  قالــب  در  کــه 
اولیــن  راهــی  بودنــد،  کــرده  شــرکت 
ایــن  در  شــدند.  آموزشــی  کاس 
در  نخبــگان  قشــر  جایــگاه  کاس 
ــر  ــد. ب ــان ش ــی بی ــگری های اجتماع کنش
ــان شــد،  ــن کاس بی اســاس آنچــه در ای
ــه  ــت ک ــرادی اس ــکل از اف ــاع متش اجتم
ــد و  ــی دهن ــکیل م ــاع را تش ــوم اجتم عم
بــا مســائل و مشــکاتی روبــرو هســتند و 
ــی  ــده م ــئول نامی ــه مس ــری ک ــته دیگ دس
ــوم  ــکات عم ــل مش ــه ح ــوند و وظیف ش
ــران  ــی بازیگ ــه نوع ــد و ب ــردم را دارن م
عرصــه حــل مشــکات هســتند. بــه طــور 
ــا مشــکلی حــل  ــی مســئله ی ــی، وقت عموم

ــی  ــه نم ــئول مربوط ــا مس ــود، ی ــی ش نم
ــی  ــا نم ــد، ی ــل کن ــکل را ح ــد مش خواه
ــی  ــا نم ــد و ی ــل کن ــکل را ح ــد مش توان
ــد  ــه بخواه ــد مشــکلی وجــود دارد ک دان

آن را حــل کنــد.
مــردم  مــوارد،  ایــن  از  یــك  هــر  در 
مکملــی  می تواننــد  اجتمــاع(  )بدنــه 
ــا مشــکل حــل  ــا کمــك آنه ــه ب ــند ک باش
شــود. امــا بــرای ایــن کــه بدنــه اجتمــاع 
ــد،  ــاط یابن ــی ارتب ــای حاکمیت ــه نهاد ه ب
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــه وصل ــه حلق ــاز ب نی
ــه هــم مرتبــط کنــد، افــرادی کــه  دو را ب
صدایشــان از بقیــه مــردم بلنــد تــر باشــد، 
ــی  ــی دولت ــام حکمران ــه نظ ــر ب ــت ت راح

ــارک  ــس پ ــی، رئی ــر ماف ــای دکت ــاب آق جن
علــم و فنــاوری اســتان اشــاره کردنــد، 
پیاده ســازی  جهــت  الزم  حمایت هــای 
دکتــر  شــد.  خواهــد  انجــام  طرح هــا 
ــتان،  ــگان اس ــاد نخب ــس بنی ــور، رئی رجب پ
بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه یکــی از 
تقویــت  قزویــن،  شــهر  ضرورت هــای 
خودبــاوری اســت، افزودنــد کــه نبایــد 
منتظــر ایــده و طــرح از جــای دیگــری 
در  کــه  ایده هایــی  اســت  الزم  و  باشــیم 
ســطح اســتان مطــرح شــده اســت، بــا 

اســتان،  اجرایــی  دســتگاه های  حمایــت 
ــب از  ــر غری ــم دکت ــوند. خان ــی ش عملیات
ــی )ره(  ــام خمین ــی ام ــن الملل ــگاه بی دانش
کــه در جلســه حضــور داشــتند، لــزوم 
ــت مصــرف  ــه مدیری فرهنگ ســازی در زمین

پیشــنهاد  و  نمودنــد  مطــرح  را  انــرژی 
تشــکیل کمیتــه ای جهــت فرهنگ ســازی 
ــد. ــان کردن ــگاه ها را بی ــدارس و دانش در م

در پایــان جلســه از طرح هــای برگزیــده 
ــد. ــل آم ــه عم ــر ب تقدی
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دسترســی داشــته باشــند و هرچــه کــه 
داشــته  کنــد  ممیــز  مــردم  از  را  آنهــا 
ــر  ــا قش ــراد را اصطاح ــن اف ــند. ای باش
ایــن  نامیــم.  مــی  اجتمــاع  نخبگانــی 
ــوط  ــئول مرب ــه مس ــواردی ک ــراد در م اف
اطــاع  مشــکل  از  مشــکل،  حــل  بــه 
ــکل  ــردن او از مش ــع ک ــا مطل ــدارد، ب ن
ــکل  ــل مش ــازی ح ــه س ــاد آن، زمین و ابع
ــه  ــواردی ک ــد، در م ــی دهن ــام م را انج
ــدارد،  ــکل را ن ــل مش ــوان ح ــئول ت مس
ــه  ــا مســئول، ب ــردم ب ــردن م ــا همــراه ک ب
ــی بخشــند و  ــوت حــل مشــکل را م او ق
ــد  ــی خواه ــئول نم ــه مس ــواردی ک در م
ــردن  ــیار ک ــا هش ــد، ب ــل کن ــکل را ح مش
بــاال  مســئول  از  را  انتظــارات  مــردم، 
بــرده و او را وادار بــه حــل مشــکل مــی 

ــد. کن
ســپس در کاس دیگــری، نحــوه صحیــح 
ــا مشــکل بحــث شــد. در ایــن  مواجهــه ب
کارگاه بیــان شــد کــه در مواجهــه بــا 
مشــکات، ارائــه راه حــل اشــتباه اســت. 
ــود  ــئله، خ ــا مس ــکل ی ــر مش ــه ه چراک
ــه  ــه آن توج ــد ب ــه بای ــه ای دارد ک ریش
ــر  ــرف نظ ــه از آن ص ــن ک ــه ای ــرد ن ک
ــم.  ــکل بروی ــر مش ــراغ ظاه ــرده و س ک
ــه  ــه ریش ــت ک ــن اس ــن گام ای ــذا اولی ل
اســتخراج  آن  دل  از  را  مشــکل  یــك 
ــد  ــه بای ــت ک ــن اس ــدی ای ــم. گام بع کنی
ــی  ــکل، ف ــه مش ــم ک ــات کنی ــم اثب نی بتوا
ــن  ــرای ای ــت؛ ب ــکل اس ــك مش ــع ی الواق
بــه حــدس و  تــوان دســت  کار نمــی 
گمــان هــای شــخصی زد، بلکــه تنهــا 
ــه  ــك ب ــرد تمس ــوان ک ــی ت ــه م کاری ک
ــاری و  ــای آم ــری ه ــه گی ــار و نمون آم

ــش  ــه نمای ــل ب ــه عم ــد را در عرص بودن
می گذاشــتند و یکــی از مشــکاتی کــه 
اســتان بــا آنهــا روبروســت را اثبــات 
در  می کردنــد.  ریشــه یابی  ســپس  و 
بــه  گروه هــا  کار  نتیجــه  روز  انتهــای 
مجمــوع  از  و  شــد  گذاشــته  داوری 
گــروه   40 شــرکت کننده،  گــروه   42
گروه هــا  شــدند.  بعــد  مرحلــه  راهــی 
شــنبه  پنــج  تــا  کــه  بعــد  مرحلــه  در 
بایــد  داشــت،  ادامــه  آینــده  هفتــه 
بــا  مصاحبــه  و  آمــار  جمــع آوری  بــه 
ــد  نن ــا بتوا ــد ت ــر می پرداختن ــرگان ام خب
بــه اثبــات مشــکل خــود و ریشــه یابی 
ــج  ــد. در روز پن ــت یابن ــح آن دس صحی
داوری  بــه  گروه هــا  کار  نتیجــه  شــنبه 
28 گــروه راهــی مرحلــه  گذاشــته شــد و 

بعــد شــدند. 
ــه  ــنبه هفت ــا چهارش ــز ت ــد نی ــه بع مرحل
ــروه  ــه در آن گ ــت ک ــه داش ــده ادام آین
هــا بایــد نقــش خــود را بــه عنــوان یــك 
ــئولین  ــردم و مس ــان م ــل می ــه واص حلق
ــا مشــکل حــل شــود.  ــد ت ایفــا مــی کردن
ــه  ــنبه ب ــا در چهارش ــروه ه ــه کار گ نتیج
بــه  ۱0 گــروه  داوری گذاشــته شــد و 
مرحلــه نهایــی راه یافتنــد. روز جمعــه 
ــح  8 صب ــداد از  ــن روی ــی ای داوری نهای
ــه  ۱6 ادام ــاعت  ــا س ــد و ت ــروع گردی ش
ــه دو  ــم اختتامی ــپس در مراس ــت. س داش
و  دوم  مقــام  تیــم  دو  اول،  مقــام  تیــم 
ــد و  ــب کردن ــوم را کس ــام س ــم مق دو تی
ــای  ــده در عرصــه ه ــای برگزی ــم ه از تی
مختلــف هــم تقدیــر بــه عمــل آمــد. 
در آخــر گواهــی شــرکت در دوره بــه 

ــد. ــا ش ــدگان اعط ــرکت کنن ش

ــی  ــوع م ــرگان آن موض ــا خب ــه ب مصاحب
ابعــاد  باشــد. ســپس پــس از بررســی 
مختلــف مســئله، بایــد راه حــل هایــی 
ــه  ــکل ارائ ــای مش ــه ه ــل ریش ــرای ح ب
اول  روز  کاس،  ایــن  اتمــام  بــا  داد. 

ــید. ــان رس ــه پای ــداد ب روی

)جمعــه(  رویــداد  بعــدی  روز  در 
ــه  ــد آنچ ــده، بای ــرکت کنن ــای ش گروه ه
ــه  کــه در کاس هــای روز گذشــته آموخت
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تقدیر از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی »فلسفه زندگی از دیدگاه حافظ« 6  آبــــــان

مســابقه  برگــزاری  بــه  باتوجــه 
ــدگاه  ــی فلســفه زندگــی از دی کتابخوان
ــر  ــور دکت ــا حض ــمی ب ــدر مراس حافظ
دکتــر  و  کتــاب  نویســنده  حــکاک 
نخبــگان  بنیــاد  رئیــس  رجب پــور 
اســتان قزویــن از برگزیــدگان مســابقه، 

ــد. ــل آم ــه عم ــر ب تقدی
ــور  در ابتــدای ایــن مراســم دکتــر رجب پ
شــرحی از زندگــی دکتــر حــکاک بــه 
ــن  ــتان قزوی ــر اس ــی از مفاخ ــوان یک عن
بــا  کننــدگان  شــرکت  و  کردنــد  بیــان 
و  علمــی  دســتآوردهای  از  گوشــه ای 
اســتاد گرانقــدر آشــنا  ایــن  پژوهشــی 
شــدند. ســپس ســرکار خانــم افشــار- 
ــوم انســانی  5 کنکــور سراســری عل ــه  رتب
برگــزار  عنــوان  بــه    -۱۳99 ســال 
ــدف  ــورد ه ــی در م ــابقه نکات ــده مس کنن
ــان  ــد، ایش ــان کردن ــابقه بی ــزاری مس برگ
ــد  ــرای پیون ــی ب ــابقه را گام مهم ــن مس ای
ــا ادبیــات دانســتند. زدن قشــر نخبگانــی ب
عنــوان  بــه  حــکاک  دکتــر  ادامــه  در 
بیــان  نکاتــی  کتــاب مســابقه  نگارنــده 
عمدتــا  ایشــان  عقیــده  بنابــر  کردنــد، 

ــاد  ــاعر ی ــك ش ــوان ی ــه عن ــظ ب از حاف
دیگــر  ابعــاد  بــه  توجهــی  و  می شــود 
آنکــه  حــال  نمی شــود،  او  زندگــی 
ــعر  ــث ش ــه در بح ــز این ک ــه ج ــظ ب حاف
ادبیــات  واالی  قله هــای  شــاعری  و 
اســت،  درنوردیــده  را  ایرانی-اســامی 
مــورد  بایــد  نیــز  متفکــر  عنــوان  بــه 
توجــه قــرار گیــرد. چــرا کــه او متفکــری 
فکــری اش  نظــام  پــای  رد  کــه  اســت 

بــه  او  از  کــه  آثــاری  در  بــه وضــوح 
ــر  کت ــت. د ــت هویداس ــده اس ــای مان ج
وری  ــع آ جم ــوه  نح د  ــور م ر  د ــکاک  ح
نــد:  فرمود نیــز  کتــاب  یــن  ا شــدن 
ــك  ی ن  ا ــو عن ــه  ب ــظ  ف حا ــه  ب ــه  توج «
کــه  بــود  ل  ســا چندیــن  ز  ا متفکــر 
و  بــود  شــده  مطــرح  مــن  هــن  ذ ر  د
لعــه  مطا م  هنــگا بــود  شــده  عــث  با
ی  ــا جنبه ه ــه  ک ــی  ت نکا ــظ  ف حا ن  ا ــو ی د
و  ا فکــری  م  نظــا و  شــته  ا د فلســفی 
 . کنــم شــت  ا د د یا می کنــد  ن  بیــا ا  ر
یــن  ا رســیدن  م  تمــا ا بــه  ز  ا پــس 
د  بنیــا ســت  درخوا بــه  لعــات،  مطا
کــه  شــد  ر  ا برگــز تی  جلســا ن  نخبــگا
گفت و گــو  و  حثــه  مبا صــورت  بــه 
ن  بیــا فــظ  حا ر  ثــا آ فلســفی  نــکات 
شــکل  جلســات  یــن  ا نتیجــه   . شــد
ــه  م ا د ا ر  د  » . ــود ب ــاب  کت ــن  ی ا ــن  فت گر
و  تقدیــر  ضمــن  رجب پــور  کتــر  د
نکتــه  یــن  ا حــکاک  کتــر  د ز  ا تشــکر 
ن  نخبــگا د  بنیــا کــه  نــد  د کر ن  بیــا ا  ر
حــکاک  ــر  کت د ز  ا یگــری  د ر  ــا ث آ قصــد 
ر  کا نیــز   . د ر ا د چــاپ  دســت  ر  د ا  ر
و  نیکــی  لکترو ا نســخه  زی  ه ســا د ما آ
م  تمــا ا بــه  نیــز  کتــاب  یــن  ا تــی  صو
هــای  ر ا فز م ا نر ر  د و  ســت  ا رســیده 
ســت.  ا شــده  موجــود  ن  ا بخــو کتا
یــز  ا جو ن  یــدگا برگز نیــز  نتهــا  ا ر  د
حــکاک  د  ســتا ا دســت  ز  ا ا  ر خــود 
ه  یــز جا ر  کنــا ر  د  . نــد د کر فــت  یا ر د
 » هــور ن  مــا حر « کتــاب  نقــدی، 
حمدرضــا  ا شــهید  -دست نوشــته 
شــد. ن  یــدگا برگز تقدیــم  حــدی-  ا
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برگزاری مرحله اول دوره تربیت مربی خالقیت و نوآوری  13 آبــــان

بــا  قزویــن  اســتان  نخبــگان  بنیــاد 
ــارس  ــگان اســتان ف ــاد نخب همــکاری بنی
ــز شــش  ــت آمی پــس از برگــزاری موفقی
دوره تربیــت مربــی خاقیــت و نــوآوری، 

ــرد. ــزار ک ــن دوره آن را برگ هفتمی
ایــن دوره بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف 
فعالیــت  بــه  شــروع  زیــر  ترسیم شــده 

ــود: نم
حــوزه  در  بومــی  مربیــان  ۱-تربیــت 
آمــوزش و ترویــج خاقیــت و نــوآوری
ایــده  و  خاقیــت  مباحــث  2-ترویــج 
ــجو  ــجویان و دانش ــن دانش ــردازی در بی پ

ن معلمــا
ــوزه  ــال در ح ــجویان فع ــایی دانش ۳-شناس
ــازی  ــد س ــو آوری و توانمن ــت و ن خاقی
اول  مرحلــه  راســتا  همیــن  در  هــا  آن 
ــو آوری  ــت و ن ــی خاقی ــت مرب دوره تربی
ــه  ــا ب ــاری کرون ــیوع بیم ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــنبه   ــای پنجش ــازی در روز ه ــورت مج ص
ــم  ــه چهارده ــاه و جمع ــان م ــیزدهم آب س

ــد. ــزار گردی ــاه برگ ــان م آب
در ابتــدای جلســه آقــای دکتــر رجــب پــور 
بنیــاد نخبــگان اســتان  ریاســت محتــرم 
ــن دوره  ــزاری ای ــت برگ ــه اهمی ــن ب قزوی
پرداختنــد و اشــاره داشــتند کــه تربیــت 
ــروی  ــازی نی ــد س ــاق و توانمن ــراد خ اف
انســانی در اســتان قزویــن از ضــرورت 
ــه  ــد. در مرحل ــی باش ــوردار م ــادی برخ زی
اول، چهــار ســرفصل اصلــی بــا عنــوان های 
ــئله و  ــل مس ــت،  ح ــای خاقی ــوری ه تئ
ــه  ــاهده ، فرضی ــت، مش ــای خاقی تکنیك ه
و  خاقیــت   ، پــردازی  ایــده  و  ســازی 
موانــع مرتبــط بــا آن ارائــه شــد. در اولیــن 
کارگاه آموزشــی کــه بــه مــدت دو ســاعت 
ــا  ــدگان ب ــزار شــد، شــرکت کنن ــم برگ و نی
ــت  ــف خاقی ــف مختل ــری تعاری ــی نظ مبان

ــدند. ــنا ش ــردازی آش ــده پ و ای
در ایــن کاس، تئــوری هــای خاقیــت 

و ایــده پــردازی در کنــار برنامــه هــای 
ــر پایــه یــن تئــوری  عملــی خاقیــت کــه ب
ــه شــد. ــد ارائ هــا پایــه گــزاری شــده بودن
همچنیــن از شــرکت کننــدگان خواســته شــد 
ــه  ــن اصــول هــر نظری ــا در نظــر گرفت ــا ب ت
بــه بیــان برنامــه ای کــه مــی تــوان از قالــب 
آن نظریــه بــه دســت آورد بپردازنــد. در 
ــی  ــن کارگاه، توضیحات ــر از ای ــی دیگ بخش
در مــورد مــدارس فصلــی خاقیــت و ایــده 
ــا  ــدگان ب ــه شــد. شــرکت کنن ــردازی ارائ پ
نظریــه هایــی کــه پایــه و اســاس ایــن 
آشــنا  دهنــد  مــی  تشــکیل  را  مــدارس 
ــر  ــای دکت ــا حضــور آق ــدند.این کاس ب ش
میهمــی و راهبــری  خانــم مظفــری بــه 

ــد. ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ص
کارگاه دوم کــه دانشــجویان در آن شــرکت 
ــود  ــت )۱( ب ــای خاقی ــك ه ــد تکنی کردن
ــزار  ــم  برگ ــاعت و نی ــدت دوس ــه م ــه ب ک
کننــدگان  ایــن کارگاه شــرکت  شــد. در 
ــك  ــه تکنی ــی س ــری و عمل ــول  نظ ــا اص ب
ــان  ــم از طوف ــردازی اع ــده پ ــت و ای خاقی
ــنا  ــی و اســکمپر آش فکــری، اســتخوان ماه
ــن  ــی از ای ــن در بخــش های شــدند. همچنی
کارگاه شــرکت کننــدگان بــه انجــام فعالیــت 
هایــی در راســتای انجــام ایــن تکنیــك هــا 
ــد.  ــی پرداختن ــف آموزش ــرایط مختل در ش
ــی  ــوزش های ــز آم ــی از کارگاه نی در بخش
ــت طراحــی نقشــه ذهــن انجــام  ــا محوری ب
ــی در  ــز فعالیت ــدگان نی ــرکت کنن ــد و ش ش
ــر  ــه ذک ــد. الزم ب ــام دادن ــتا انج ــن راس ای
ــن دوره،  ــدی ای ــل بع ــه در مراح ــت ک اس
ــواع دیگــر تکنیــك  ــا ان شــرکت کننــدگان ب
ــن  ــد. ای ــد ش ــنا خواهن ــت آش ــای خاقی ه
کاس بــا حضــور خانــم دکتــر کمالــی 
و راهبــری خانــم مظفــری بــه صــورت 

ــد. ــکیل گردی ــازی تش مج
، فرضیــه ســازی و  ســرفصل  مشــاهده 
ایــده پــردازی یکــی دیگــر از ســرفصل 

ــه در روز دوم و  ــود ک ــن دوره ب ــای ای ه
ــد  ــه ش ــم  ارائ ــاعت و نی ــدت دو س ــه م ب
قبیــل  از  موضوعاتــی  کارگاه  ایــن  در   .
ــی  ــردازی عموم ــده پ ــازی ، ای ــه س فرضی
ــن  ــد. ای ــرح ش ــو آوری مط ــاص و ن و خ
کاس بــا  بــا حضــور آقــای دکتــر میهمــی 
و راهبــری خانــم فــداکار بــه صــورت 
نهایــت  در  گردیــد.  برگــزار  مجــازی 
خاقیــت  انــواع  کارگاه  در  دانشــجویان 
ــد.  ــرکت کردن ــا آن ش ــط ب ــع مرتب و موان
ایــن کارگاه  کــه بــه مــدت دو ســاعت بــه 
ــا  ــدگان را ب ــرکت کنن ــد ، ش ــول انجامی ط
ــع  ــه موان ــت از جمل ــف خاقی ــع مختل موان
غیــره  و  شــخصیتی  محیطــی،  ادراکــی، 
مطرح شــده  موضوعــات  ســاخت.  آشــنا 
ــت :  ــر اس ــرار زی ــه ق ــت  ب ــن نشس در ای
ــت،  ــواع خاقی ــت، ان ــوم خاقی ــن مفه تبیی
هیجانــی،  شــناختی، خاقیــت  خاقیــت 
ــواع  ــت، ان ــا خاقی ــط ب ــای مرتب دیدگاه ه
نظریــه  خاقیــت،  بــا  مرتبــط  موانــع 
عضانــی  دیــدگاه  اطاعاتــی،  شــکاف 
تســت  فلســفه  ایســتا،  تفکــر  جســم، 
هــوش، اســناددهی بــه اشــخاص یــا رفتــار، 
تــرس  کمال گرایــی،  بی عدالتــی،  ادراک 
بــرای  رو  آن  از  کارگاه  شکســت.این  از 
ــوردار  ــی برخ ــت باالی ــجویان از اهمی دانش
ــا  ــا ب ــه آنهــا کمــك مــی کــرد ت ــود کــه ب ب
دیــد بازتــری نســبت بــه موانــع موجــود بــه 
ــت  ــای خاقی ــه ه طراحــی و اجــرای برنام
و ایــده پــردازی در مناطــق خــود و در 
ــور  ــا حض ــن کاس ب ــد. ای ــده بپردازن آین
خانــم دکتــر مهبــد و راهبــری  آقــای دکتــر 

ــد. ــزار گردی ــق برگ ــعیدی مطل س
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ــوان  ــا عن ــی ب ــه هم اندیش ــومین جلس س
قزویــن دیــار کهــن و فرزانگــی بــا 
ــتان و  ــگان اس ــاد نخب ــس بنی ــور رئی حض
جمعــی از نخبــگان مســتعد در محــل بنیــاد 
ــا رعایــت پروتکل هــای  نخبــگان اســتان ب

ــد. ــزار ش ــتی برگ بهداش

ــن  ــات قزوی ــله جلس ــت از سلس ــن نشس ای
ــه  ــد ک ــی می باش ــن و فرزانگ ــار که در دی
بــه منظــور پیگیــری مطالبــات رهبــر معظــم 
ــرفت و  ــتای پیش ــامی در راس ــاب اس انق

ــد.  ــزار ش ــتان برگ ــعه اس توس
در  لــك  صفــر  نشســت،  ایــن  طــی  در 
مــوردی  مصادیــق  و  نمادهــا  خصــوص 
مضامیــن  راســتای  در  اســتان  حرکــت 
مطــرح شــده در ســفر رهبــری مطالــب 
ــت  ــن، جه ــد. همچنی ــه کردن ــود را ارائ خ
گفتگوهــا  هم افزایــی  و  انسجام بخشــی 
فــرم تحلیــل و بررســی نمادهــای ســفر 
مقــام معظــم رهبــری بــه اســتان مــورد 
ــن جلســه،  ــرار گرفــت و حاضری بررســی ق

ــب  ــورد ترتی ــود را درم ــه خ ــرات اولی نظ
ــن  ــت ای ــن اهمی ــز روش تعیی ــت و نی اهمی

نمادهــا ارائــه کردنــد.
ــد در خصــوص  ــز، مقــرر گردی ــان نی در پای
و  قزویــن  اســتان  آمایــش  برنامه هــای 
مقایســه آن بــا مطالــب مطــرح شــده در 
ــث  ــده بح ــه آین ــرای جلس ــری ب ــفر رهب س

ــرد. ــورت پذی ــی ص و ارزیاب

نشست معرفتی - هویتی فضیلت های فراموش شده  26  آبــــان

رویــداد فضیلــت هــای فرامــوش شــده بــه 
همــت بنیــاد نخبــگان قزویــن بــا ســخنرانی 
ــگاه  ــتاد دانش ــارزاده اس ــد فخ ــر محم دکت

ــد.  ــزار گردی ــریف برگ ــی ش صنعت
دکتــر فخــار زاده اســتاد دانشــگاه صنعتــی 
شــریف و دارای چندیــن اختــراع ثبت شــده در 
ســازمان اختراعــات امریکا و بیــش از ۱00 مقاله 
میباشــند. ایشــان عــاوه بــر کار هــای علمــی و 
مطالعــات پژوهشــی خــود بــه مطالــب مذهبــی 
نیــز بســیار عاقــه مند بــود و ســیره بســیاری از 
علمــا را مطالعــه کــرده انــد و در ایــن بــاب نیــز 
بســیار توانمنــد هســتند. در ابتــدا ایشــان بیــان 
نمودنــد کــه عنــوان و ســرفصل بحــث خــود را 

از کتــاب فضیلــت هــای فرامــوش شــده شــرح 
حــال حــاج آخونــد مــا عبــاس تربتــی عــارف 
فرزانــه ، عالــم وارســته و شــخصیت کــم نظیــر 
ــه  ــد. در ادام ــاس نمــوده ان ــخ معاصــر اقتب تاری
ایشــان چنــد نمونــه از اتفاقــات معنــوی کــه در 
گــذر زمــان بــرای ایشــان حــادث شــده بــود را 
بیــان نمودنــد از جمله احتــرام بــه رزق و روزی 
توســط پیرمــردی بســیار مســن کــه بــا دیــدن 
تکــه نانــی در گوشــه خیابــان، خم شــده و آن را 
برداشــته و در کنــاری قــرار میدهنــد و همچنین 
خاطــره ای از معلــم ادبیــات خــود و خصایــص 
اخاقــی ایشــان بــه ویــژه پشــتکار ایشــان برای 
فراگیــری و تســلط بــه زبــان انگلیســی را بیــان 

نمودند. 
ــراد  ــی اف ــای اخاق ــت ه ــه فضیل ــه ب در ادام
معاصــر پرداختنــد؛ اندیشــمندانی که هــم اکنون 
در بیــن مــا و بــا مــا در تعامــل هســتند. یکــی 
از ایــن افــراد، همــکار آقــای دکتــر در دانشــگاه 

صنعتــی شــریف و فــردی بســیار خــوش 
ــان از  ــن ایش ــد. همچنی ــن بودن ــاق و متی اخ
فضایــل اخاقــی عامــه قاضــی و عامــه 
ــی  ــیره زندگ ــد. س ــت کردن ــی صحب طباطبای
ایشــان و ســختی هایــی کــه در طــول زندگــی 
ــد. بیــان  کشــیده انــد را مختصــر توضیــح دادن
ــد کــه عامــه طباطبایــی طــی ۱0 ســال  نمودن
ــه از  ــال آنک ــد ح ــاورزی میپردازن ــه کار کش ب
لحــاظ علمــی بســیار توانمنــد بودنــد. پــس از 
۱0 ســال ایشــان مجــدد بــه قــم ســفر کردنــد و 

ــتند. ــزان را نوش ــیر المی ــم تفس در ق
در انتهــای جلســه، گفتمانــی چنــد جانبــه 
و کاربــردی بیــن افــراد حاضــر در جلســه 
ــل  ــی مث ــه های ــه مقول ــت و ب ــوررت گرف ص
صبــر و ویژگــی هــای آن و همچنیــن عواملــی 
ــترده  ــا گس ــدود و ی ــت را مح ــن فضیل ــه ای ک
میکننــد از جملــه تکنولــوژی و نحــوه صحیــح 

ــد. ــاره ش ــتفاده از آن اش اس
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حضور نخبگان قزوینی در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی با رهبر معظم انقالب 26  آبــــان

ــر  ــای برت ــگان و اســتعداد ه ــدار نخب در دی
علمــی کشــور، جمعــی از نخبگان اســتان با 
مقــام معظــم رهبــری تجدیــد بیعــت کردند. 
ــداکار در  ــزه ف ــم فائ ــن ســرکار خان همچنی
ایــن دیــدار چنــدی از دغدغه هــای نخبــگان 

را بیــان کردنــد.
در روز چهارشــنبه، 26 آبــان مــاه، دیــداری میان 
ــگان و  ــری و جمعــی از نخب ــام معظــم رهب مق
ــورت  ــور ص ــر کش ــی برت ــتعدادهای علم اس
گرفــت. حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ایــن 

دیــدار نخبــگان را نــور چشــمان ملــت خواندند 
ــزوم تمرکــز جامعــه علمــی  ــر ل ــد ب ــا تأکی و ب
ــی  ــای علم ــن راه حل ه ــرای یافت ــگان ب و نخب
مشــکات مختلــف افزودنــد: ظرفیــت نخبگــی 
جوانــان ملــت ایــران، مــی توانــد زمینه ســاز پــر 
کــردن شــکاف علمــی کشــور بــا علــم جهانــی، 
عبــور از مرزهــای جهانــی علــم، ایجــاد تمــدن 
نویــن اســامی و تحقق آینده درخشــان کشــور 
ــزه  ــم فائ ــرکار خان ــدار س ــن دی ــد. در ای باش
ــاد  ــره المپی ــدال نق ــده م ــم و دارن ــداکار، معل ف
کشــوری دیدگاه هــا و پیشــنهادات خــود را 
ــی  ــت شناس ــس از وضعی ــود. وی پ ــان نم بی
حکمرانــی آمــوزش و پــرورش و بیــان چالــش 
ــی  ــش رو، راهکارهای ــای پی ــت ه ــا و فرص ه
جهــت رویارویــی هرچــه بهتــر بــا چالش هــای 

ــه داد. ــرورش ارائ ــوزش و پ ــش روی آم پی
همچنیــن، خانــم محدثــه ســادات فخــار 

مطلــق  ســعیدی  محمدحســن  آقــای  و 
-مــدرس دانشــگاه و پژوهشــگر دکتــری 
ــگاه  ــازی دانش ــاری و شهرس ــکده معم دانش
بیــن المللــی امــام خمینــی )ره( قزویــن، 
پژوهشــگر برتــر دانشــگاه و برگزیــده دو 
دوره طــرح شــهید وزوایــی و یــك  دوره 
طــرح شــهید احمــدی روشــن در بنیــاد ملــی 
ــد  ــه هــای دیگــر اســتان بودن نخبــگان- نخب

ــتند. ــور داش ــدار حض ــن دی ــه در ای ک

محفل گفتمان قرآنی و بازدید از بقعه مقدس چهارانبیاء 26  آبــــان

ــهر  ــه ش ــا پیغمبری ــاء ی ــار انبی ــه چه بقع
قزویــن کــه مدفــن چهــار تــن از پیامبــران 
بنــی اســرائیل مــی باشــد یکــی از معــدود 
ــور  ــش از ظه ــی پی ــار تاریخــی و مذهب آث
اســام و حتــی پیــش از ظهــور مســیحیت 
اســت کــه زیــارت آن نزد ســه آییــن الهی، 
ابراهیمــی دارای ارزش دینــی بســیار زیادی 
ــن  ــگان قزوی ــاد نخب اســت. از ایــن رو  بنی
بازدیــدی از بقعــه چهــار انبیــا )پیغمبریــه( 

برگــزار نمــود.
در ادامــه بازدیــد از زیرزمیــن و ســرداب ایــن 
بقعــه الزم التعظیــم، آقــای کریمیــان بــه علمای 
ــده  ــن ش ــکان دف ــن م ــه در ای ــته ای ک برجس

ــان  ــی الهی ــد تق ــت اهلل محم ــه آی ــد از جمل ان
ــیاری  ــادی و بس ــدی زرآب ــید مه ــی، س تنکابن
ــام  ــاتید بن ــور و اس ــته کش ــای برجس از علم
حــوزه علمیــه اشــاره نمودنــد. همچنین شــایان 
توجــه اســت کــه میــرزا مســعود شــیخ االســام 
ــا وی  ــوارد ب ــر م ــاه در اکث ــن ش ــه ناصرالدی ک
ــن مــکان دفــن  ــز در ای ــد نی مشــورت مینمودن
شــده انــد کــه ســنگ قبــر ایشــان بــه دســتور 

ــا شــده و در ایــن محــل قــرار دارد. شــاه بن

ــفانه  ــتند متاس ــان داش ــن بی ــان همچنی ایش
ــت  ــن قدم ــن چنی ــا ای ــکان ب ــن م ــه ای ب
ــه  ــور ک ــه دارد، آنط ــی ک ــی و مذهب فرهنگ
ــژه  ــه وی ــد توجــه نشــده و فضــای آن ب بای
ــزرگان و علمــای  ســرداب و قســمتی کــه ب
برجســته تاریــخ کشــور در آن دفــن شــده اند 

بســیار آســیب دیــده بــه گونــه ای کــه 
آرامــگاه بعضــی از ایــن علمــا خــراب شــده 
ــوار هــا و ســقف  ــزش دی ــر ری ــر اث ــا ب و ی
ــژه  ــه توجــه وی ــاز ب نامشــخص اســت و نی
دارد. در انتهــا پــس از بازدیــد از ســرداب، 
یــك نشســت قرآنــی بــه ســخنرانی حجــت 
نماینــده  زارعــی  المســلمین  و  االســام 
ــام  ــی ام ــن الملل ــه در دانشــگاه بی ــی فقی ول
ایشــان  خمینــی )ره( تشــکیل گردیــد و 
بیــان  روایــات  و  قــرآن  از  را  مطالبــی 
نمودنــد. در نهایــت پیشــنهاد شــد ایــن 
سلســله نشســت هــای قرآنــی اســتمرار 
یابــد و ایــن محافــل بــا حضــور نخبــگان و 
ــن  ــری داشــگاه بی ــاد رهب ــت نه ــه محوری ب
المللــی امــام خمینــی)ره( شــکل بگیــرد تــا 
ــی  ــای قرآن ــرد ه ــا رویک ــی ب مباحــث قرآن
شــکل گرفتــه و همــگان بــه ویــژه نخبــگان 
ــری  ــره گی ــا به ــی ب ــاب اله ــای کت از ژرف
از روایــات اهــل بیــت بیشــتر بهــره ببرنــد.

تصویری از آرامگاه میرزا مسعود شیخ االسام واقع در پیغمبریه قزوین
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بازدید از کارخانه پدیده شیمی قرن )مجموعه گروه صنعتی گلرنگ( 6 آذر

ــن در  ــتان قزوی ــگان اس ــی از نخب جمع
روز شــنبه 6 آذر مــاه 1400 از کارخانــه 
ــان  ــع در زنج ــرن واق ــیمی ق ــده ش پدی

ــد. ــد نمودن بازدی
از  یکــی  گلرنــگ  صنعتــی  گــروه 
بزرگتریــن و بــا ســابقه تریــن شــرکت 
شــوینده  محصــوالت  تولیدکننــده  هــای 
ــه  ــکاء ب ــا ات ــه ب ــد ک ــتی می باش و بهداش
تشــکیل  خصوصــی  بخــش  تاش هــای 

از  بهره منــدی  بــا  اســت؛ ســپس  شــده 
ــاء  ــدف ارتق ــا ه ــی و ب ــه ی کارآفرین روحی
ســبك زندگــی خانــواده، کســب وکار را 
گســترش داده و تــا امــروز موفــق بــه 
ایجــاد بیــش از 50 برنــد فعــال و بیــش از 
ــد،  ــای تولی ــال در حوزه ه ــرکت فع 80 ش
ــن  ــت. ای ــده  اس ــات ش ــی و خدم بازرگان
ــای  ــب و کار حوزه ه ــی، کس ــروه صنعت گ
ــی  ــود؛ حوزه های ــامل می ش ــی را ش متنوع
بهداشــتی،  و  شــوینده  صنایــع  چــون 
ــع  ــی، صنای ــع داروی ــی، صنای ــع غذای صنای
صنایــع  فــروش،  و  توزیــع  ســلولزی، 
چــاپ  ســاختمان،  زیبایــی،  و  آرایشــی 
بیمــه، حمــل و  و بســته بندی، خدمــات 
نقــل سراســری، تولیــد مــواد شــیمیایی 

پاســتیك و پلیمــر، خدمــات آموزشــی، 
فنــاوری اطاعــات و غیــره. تقریبــا تمامــی 
مصرف کننــدگان  از  بخشــی  و  ایرانیــان 
بســیاری  بــا  بین المللــی  و  منطقــه ای 
از برندهــای ایــن گــروه آشــنا هســتند؛ 
ــافتلن،  ــگ، اوه، س ــون گلرن ــی چ برندهای
ــی،  ــت، بارل ــو، بایودن ــا، اکتی ــا، فامی اوی
ــت،  ــی، مریدن ــاس، مرس ــوم پ ــی، ه نانس

اکشــن، ســانتین، کیمبــال، ... 
ــال ۱۳89  ــیمی قرن در س ــده ش ــرکت پدی ش
بــا هــدف تولیــد محصــوالت شــوینده و 
بهداشــتی تأســیس گردیــد. کارخانــه شــرکت 
ــتاندارد  ــزات اس ــا تجهی ــیمی قرن ب ــده ش پدی
و برتــر جهانــی در زمینــی بــه مســاحت 
ــد ۳8000  ــت تولی ــا ظرفی ــع ب ۳4000 مترمرب
کارتــن در روز در شــهرک صنعتــی اشــتهارد 
ــاده شــد و در خــرداد  ــا نه در ســال ۱۳90 بن
ــن  ــید. ای ــرداری رس ــه بهره ب ــال ۱۳92 ب س
مدیریــت  واحدهــای  شــامل  کارخانــه 

کارخانــه، معاونــت کارخانــه، منابــع انســانی، 
ــات(،  ــون و مایع ــد )صاب ــی، تولی ــد مال واح
ــیمی،  ــگاه ش ــت )آزمایش ــرل کیفی ــار، کنت انب
 ،HSE ،فیزیــك و میکروبــی(، برنامه ریــزی

ــت.  ــدارکات اس ــاخت و ت ــی، س فن

نیــز در  پدیــده شــیمی قرن  کارخانــه دوم 
بهره بــرداری  بــه  زنجــان  در  ســال ۱۳97 
رســید. ایــن کارخانــه کــه در شــهرک صنعتــی 
ــار  ــاحت 6 هکت ــه مس ــی ب ــوآوران در زمین ن
ــد  ــت تولی ــا ظرفی ــت، ب ــده اس ــیس ش تأس
روزانــه ۱0 هــزار کارتــن و حــدود 400 نفــر 
نیــروی انســانی مســتقر و ۱۳00 نفــر نیــروی 

ــرد.  ــه کار ک ــاز ب ــتقر آغ غیرمس
پدیــده شــیمی قرن بــا طراحــی نویــن در 
بهتریــن  توســط  محصــوالت  بســته بندی 
طراحــان و همچنیــن اســتفاده از بهتریــن 
ــد  ــی، گامی بلن ــی و خارج ــه داخل ــواد اولی م
ــته اســت.  ــز برداش ــری و تمای ــت برت در جه
تاریــخ  در  شــیمی قرن  پدیــده  شــرکت 
۱۳98/09/02 بــا دریافــت مجــوز از ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار، از ســهامی خاص 
ــت  ــد و در فهرس ــل ش ــهامی عام تبدی ــه س ب
شــرکت های بــازار دوم بــورس اوراق بهــادار 

ــد. ــران درج گردی ته

ــدی  ــته بن ــط بس ــه دارای ۱5 خ ــن کارخان ای
و 40 مخــزن میکــس مــی باشــد کــه از 
ــد  ــدی بازدی ــته بن ــاخت و بس ــای س واحده

ــد. ــل آم ــه عم ب
ــاد  ــت ایج ــنهاداتی جه ــد پیش ــن بازدی در ای
ــعه  ــق و توس ــه تحقی ــدار مجموع ــاط پای ارتب
ــن ایجــاد  ــا دانشــگاه هــا و همچنی شــرکت ب
کیفیــت ســامت محیــط  کنتــرل  واحــد 
زیســت، طــرح بــاز آفرینــی قوطی هــای 
ــد. ــرح گردی ــه و ... مط ــده کارخان ــد ش تولی
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بازدید از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین 9 آذر

تولیــد  از زنجیــره  بازدیــد  ایــن  در 
ــد  ــا تولی ــه ب ــی، مزرع ــان داروی گیاه
آزمایشــگاه  خورشــیدی،  بــرق 
مــوزه  یــا  هرباریــوم  مرکــزی، 
ــی  ــرل، گواه ــگاه کنت ــان، آزمایش گیاه
بــذر و مراحــل ثبــت و گواهــی تولیــد 
بازدیــد بــه  تاییــد شــده  بذرهــای 
ــد،  ــن بازدی ــدف از ای ــد. ه ــل آم عم
آشــنایی افــراد بــا مباحــث مرتبــط 
بــا مهندســی کشــاورزی و فنــاوری 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــعه یافت ــای توس ه
ــی  ــد جمع ــن بازدی ــوده اســت. در ای ب
و  دانشــگاهیان  آمــوزان،  دانــش  از 

اســتان حضــور داشــتند. نخبــگان 
ــاورزی  ــوزش کش ــات و آم ــز تحقیق مرک
ــن واحــدی  ــتان قزوی ــی اس ــع طبیع و مناب
ســطح  در  آموزشــی  و  پژوهشــی 
اســتان اســت کــه در کلیــه بخش هــای 
خدمــات  طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی 
آموزشــی در جهــت حــل  پژوهشــی و 
ارائــه  اســتان  کشــاورزی  مشــکات 
می نمایــد. مرکــز تحقیقــات و آمــوزش 
اســتان  طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی 
تــاش  اخیــر  ســال های  در  قزویــن 
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــوده ت نم
و  آموزش هــا  ارتقــاء  و  ترسیم شــده 
موردنیــاز  کاربــردی  پژوهش هــای 
بــا  نزدیــك  ارتبــاط  ضمــن  اســتان، 
بــا  مرتبــط  ارگان هــای  و  ســازمان ها 

ــی  ــای اجرای ــایر ارگان ه ــاورزان و س کش
نزدیکــی  همــکاری  و  ارتبــاط  نیــز 
در  بــا  مرکــز  ایــن  نمایــد.  برقــرار 
و  بی نظیــر  امکانــات  داشــتن  اختیــار 
آمادگــی  توانمنــد،  پرســنل  همچنیــن 
برگــزاری کلیــه دوره هــای آموزشــی و 
اجــرای طرح هــای تحقیقاتــی در تمــام 
زمینه هــای کشــاورزی را دارا می باشــد.

 برخــی از پتانســیل های ایــن مجموعــه 
ــد از: عبارتن

پایــه،  )علــوم  تخصصــی  *آزمایشــگاه های 
ــکی،  ــت، گیاه پزش ــت باف ــوژی و کش بیوتکنول
ــور، خــاک واب و  ــی، دام و طی گیاهــان داروی

ــال( ــذر و نه ــی ب ــرل و گواه کنت
چندمنظــوره  تحقیقاتــی  *ایســتگاه های 

دامــی و  باغــی  زراعــی، 

و  تحقیقاتــی  گلخانه هــای  *مجموعــه 
شــی ز مو آ

ــی و  ــادی، تحقیقات ــای ازدی ــزارع و باغ ه *م
ــا در  ــی ب ــوع گیاه ــام متن ــیون های ارق کلکس
ــاورزی و  ــدرن کش ــتن ادوات م ــار داش اختی

سســیتم های نویــن آبیــاری
پژوهشــگران  از  تعــدادی  ادامــه  در 
خــود  پیشــنهادات  و  نظــرات  منتخــب 
مراســم   پایــان  در  نمودنــد.  ارائــه  را 
در  دانشــگاه  برتــر  پژوهشــگران  از 
پراســتناد،  پژوهشــگران  بخش هــای 
دانشــکده ها،  برگزیــده  پژوهشــگران 
و  برگزیــده  پژوهشــگر  دانشــجویان 
تجلیــل  برگزیــده  پژوهشــی  گروه هــای 

بــه عمــل آمــد.
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مشارکت بنیاد نخبگان در آئین تجلیل از پژوهشگران و گروه های پژوهشی برگزیده دانشگاهی 10 آذر

بــه مناســبت هفتــه پژوهــش مراســم تجلیــل از 
ــده  ــی برگزی ــای پژوهش ــگران و گروه ه پژوهش
دانشــگاه بــا حضــور رئیــس دانشــگاه، معــاون 
پژوهــش و فنــاوری و پژوهشــگران دانشــگاه بــه 

ــزار شــد. صــورت مجــازی برگ
دکتــر نائینی رئیــس دانشــگاه در این مراســم با تبریك 
و گرامیداشــت هفتــه پژوهــش بــه همــه تاشــگران 
عرصــه تحقیــق و پژوهــش، بیــان داشــت: مهمترین 
رســالت تجلیــل و گرامیداشــت ایــن هفتــه تاکیــد بر 
جایگاه و نقش تحقیق و پژوهش در اســتان و کشــور 
بــه گونــه ای کــه پژوهــش جــزو جدایــی ناپذیــر از 
فرهنــگ جامعــه مــا علی الخصــوص در محیط علم 
و صنعــت و اقتصــاد باشــد و برنامه های این هفتــه در 
کنــار تجلیــل از فعاالن ایــن عرصه در راســتای تکریم 
ــازی  ــاوری، بسترس ــش و فن ــگاه پژوه ــأن و جای ش
مســتحکمی اســت برای تقویــت و توســعه پژوهش 
ــوان ضامــن پیشــرفت و توســعه  ــه عن ــاوری ب و فن
پایــدار کشــور. وی افــزود: هفتــه پژوهــش و فنــاوری 
امســال کــه بــا عنــوان ”پژوهش و فنــاوری ، پشــتیبان 
تولیــد” نام گــذاری شــده اســت خــود نشــان از تاکیــد 
و اهمیــت تولید و ارتبــاط آن پژوهش بــه عنوان عامل 

کلیــدی و اثــر گــذار بــر تولید اســت.
رئیــس دانشــگاه نقــش پژوهش هــای تقاضــا محــور 
ــدی  ــای کلی ــوان پژوهش ه ــه عن ــردی را ب و کارب
و گره گشــای مســائل و مشــکات جامعــه در 
عرصه هــای مختلف اقتصــادی، اجتماعــی و صنعت 
در پیشــبرد و توســعه ی جوامــع در حــال توســعه و 
پیشــرفته امــری بدیهــی دانســت و گفــت: شــاهدیم 
کــه  به طــور مثــال در همیــن دوران کرونا نیاز کشــور 
بــه واکســن کرونــا بخوبــی بــا وجــود تحریم هــای 
ظالمانــه کشــور پاســخگوی ایــن نیــاز بــود کــه بــه 
همــت پژوهشــگران و دانشــمندان تولیــد و توزیــع 
شــد و از همیــن جــا نقــش موثــر و ســهم بــه ســزا 
بخــش تحقیقــات، در روند تحــوالت جوامع آشــکار 

می شــود.
دکتــر نائینی اظهــار داشــت: پژوهــش پشــتوانه اقتدار 

ملــی یــك کشــور از طریــق تولیــد علــم و تقویــت 
پژوهش هــای بنیــادی و کاربــردی در تولیــد ثــروت و 
ســرمایه اجتماعی شــناخته می شــود و همانطــور که 
مــی دانیــم یکــی از معیارهــای مهم ســنجش قدرت 
ملــت ها و کشــورها در جهــان کنونی ،میــزان توانایی 
علمــی و فنــآوری اســت. بیانات رهبر معظــم انقاب 
در خصــوص جایــگاه پژوهــش و تأکید معظــم له بر 
حرکــت انقابــی در زمینــه نهضــت علمی نشــانگر 
دغدغــه رهبر و مســئوالن نظــام در این عرصه اســت.
وی ادامــه داد: بــدون وجــود تحقیــق و پژوهــش بــه 
طــور یقین امور آموزشــی معنــا، پویایی و نشــاط الزم 
را نخواهــد داشــت، وجود ذهن پژوهشــگرانه، عاملی 
می شــود بــرای خلــق پویایی و تحــرک و نــوآوری که 
در حــد ایــده آل و مطلــوب به شــکل کارآفرینی نمود 
پیــدا می کنــد. فراهم ســازی زیرســاخت های تقویــت 
پژوهش هــای بنیــادی و کاربردی در کشــور مســتلزم 
وجــود تدبیــر و همــکاری هرچــه بیشــتر مســئوالن 
و تــاش هــر چــه بیشــتر اعضــای هیئــت علمــی و 

پژوهشــگران است.
رئیــس دانشــگاه بیــان داشــت: در وضعیــت کنونــی 
آمــوزش عالــی کــه در حــال حاضــر غالــب 
دانشــگاه های دنیــا کــه در تولیــد علــم با یکدیگــر در 
حــال رقابــت هســتند، دانشــگاه های ایــران هــم بایــد 
در ایــن رقابــت همیــن رویــه را دنبــال کننــد. رویکرد 

حــال حاضــر در جهــان بــه پژوهــش، تجاری ســازی 
و اقتصــادی کــردن فنــاوری و پژوهــش بــا توجــه بــه 
نیازهای یك کشــور اســت تا بتــوان از نتایج حاصله از 
آن در تولید و اشــتغال بهره گرفت. امروزه برای توســعه 
و پیشــرفت چرخــه اقتصــاد بایــد علــم را بــه ســوی 
تجــاری ســازی ســوق داد و بــه ایــده هــا اهمیــت داد.
ــا  ــز ب ــه، معــاون پژوهشــی و فنــاوری نی دکتــر زندی
عــرض تبریــك هفتــه پژوهــش و تشــکر ویــژه از 
برگــزار کننــدگان برنامــه هفته پژوهــش بیان داشــت: 
ســه کمیتــه علمی-پژوهشــی، آمــوزش و پــرورش و 
کمیتــه فــن بــازار و نمایشــگاه برگــزاری برنامــه های 
هفتــه پژوهــش را بــر عهــده دارنــد و  طبــق اعــام 
وزارتخانــه هفتــه پژوهــش از ۱۳- ۱9 هفتــه پژوهش 
اســتان ها و 20-26 هفتــه پژوهــش ملــی و کشــوری  
ــاه روز پژوهــش نام گــذاری شــده اســت. و 25 آذر م
ــکده ها   ــه دانش ــه از هم ــحالیم ک ــزود: خوش وی اف
پژوهشــگران منتخب داشــتیم و در برخی دانشکده ها 
حتــی بیشــتر از ســقف داشــتیم ولــی مــا براســاس 
ســهمیه مجاز بــه انتخــاب بودیــم بنابراین حــدود ۳5 
منتخب پژوهشــگر، اســتادان، دانشــجویان، طرح های 
برگزیــده، گروه هــای آموزشــی برگزیــده و پراســتناد 
انتخــاب گردیــد و توفیق داشــتیم کــه در این شــرایط 
کرونایــی بــا همــه مشــکات این آییــن را اجــرا کنیم.
دکتــر فــرزاد ابراهیمــی، مدیر امور پژوهشــی دانشــگاه 
نیــز گزارشــی از روند انتخاب پژوهشــگران برتــر ارائه 
نمــود و بــا تشــکر از همــه حمایت ها و پشــتیبانی ها 
بیــان داشــت: پژوهــش منحصــر بــه یــك روز و یك 
فرد نیســت و همیشــه بایــد مــورد عنایت قــرار گیرد 
و پرداختــن بــه پژوهــش توســعه علمــی کشــور را 
پایــدار خواهــد کــرد و موتــور حرکت علمی کشــور 

پژوهــش اســت.
در ادامــه تعــدادی از پژوهشــگران منتخــب نظــرات و 
پیشــنهادات خــود را ارائــه نمودنــد. در پایان مراســم  از 
پژوهشگران برتر دانشــگاه در بخش های پژوهشگران 
پراستناد، پژوهشگران برگزیده دانشکده ها، دانشجویان 
پژوهشــگر برگزیــده و گروه هــای پژوهشــی برگزیده 
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برگزاری مرحله دوم دوره خالقیت و نوآوری 19 آذر

مرحلــه دوم  اردوی خاقیــت و نــوآوری 
بــا توضیحــات دکتــر میهمــی در ارتبــاط 
ــس از  ــان پ ــد. ایش ــاز ش ــروژه آغ ــا پ ب
ــواالت  ــه س ــود، ب ــق خ ــات دقی توضیح
شــرکت کننــدگان در دوره پاســخ دادنــد.
ــتاد بحــث  ــی، اس ــر کمال ــم دکت ــپس خان س
ــاز  ــه را آغ ــت، جلس ــای خاقی ــك ه تکنی
نمودنــد. ابتــدا بــا مشــارکت حاضریــن 
گذشــته  جلســه  در  آنچــه  بــر  مــروری 
ــن  ــت و حاضری ــام گرف ــد انج ــس ش تدری
بــه مــواردی ماننــد تکنیــك هــای خاقیتــی 
ــئله  ــاوت مس ــری، تف ــارش فک ــون ب همچ
نمودنــد. همچنیــن  و مشــکل و...اشــاره 
ــم  ــت خان ــه درخواس ــدگان، ب ــرکت کنن ش
ــی دوره، از  ــد و بررس ــه نق ــی، ب دکترکمال
آغــاز تــا کنــون پرداختنــد. در ادامــه موانــع 
ــدان  ــدن، فق ــت ش ــامل تثبی ــئله ش حــل مس
دانــش، انگیــزه ناکافــی و عــدم کنتــرل 
ارائــه  بــه صــورت مشــروح  هیجانــات 
گردیــد. یــك کلیــپ از یــك آزمایــش بــرای 
دوچرخــه ســواری بــا فرمــان معکــوس بــه 
ــارکت  ــه مش ــران ب ــد و حاض ــش درآم نمای
در ارتبــاط بــا کســب ایــن مهــارت و تغییــر 

ــد. ــن پرداختن ذه
تکنیــك شــش کاه تفکــر بــه صــورت 
مفصــل همــراه بــا تمریــن تدریــس گردیــد 
ــا  ــی ی ــتخوان ماه ــك اس ــان تکنی و در پای
ــم  علــت و معلــول توضیــح داده شــد.  خان
فــداکار راهبــری جلســه را برعهــده داشــتند.
ــای  ــتراتژی ه ــوان اس ــا عن ــدی ب کاس بع
ــر  ــم دکت ــط خان ــاق توس ــاد کاس خ ایج
الهــام حیــدری برگــزار شــد. در ایــن جلســه 
اشــاره  خاقیــت  در  موثــر  عوامــل  بــه 
ایــن کاس شــرکت  در  شــد. همچنیــن 
ــارکت  ــه مش ــر ب ــم دکت ــا خان ــدگان ب کنن
ــر  ــده دیگ ــاره ش ــل اش ــد. از عوام پرداختن

ــه کاس خاقیــت محــور ، روش  ــوان ب میت
ــك  ــور، تکنی ــت مح ــس خاقی ــای تدری ه
ــاد  ــای ایج ــتراتژی ه ــواع اس ــکمپر و ان اس
ــم  کاس خــاق اشــاره داشــته باشــیم. خان
برعهــده  را  جلســه  راهبــری  مظفــری 

ــتند. داش
آمــوزش  »روانشناســی  آموزشــی  کارگاه 
خاقیــت« از سلســله کارگاه هــای آموزشــی 
ــی خاقیــت  ــت مرب ــه دوم دوره »تربی مرحل
و نــوآوری« در روز جمعــه ۱9 آذر مــاه 
طریــق  از   ۱2:۳0 تــا   ۱0 ســاعت   ۱400

ویدئوکنفرانــس برگــزار شــد.
در ایــن کارگاه آموزشــی کــه بــه همــت بنیاد 
نخبــگان اســتان قزویــن و بــا همــکاری بنیاد 
نخبــگان اســتان فــارس برگــزار شــد، دکتــر 
ســمیرا راه پیمــا دکتــری روانشناســی تربیتــی 
و مــدرس دانشــگاه شــیراز بــه ارائــه نــکات 
ــت و مباحــث  اساســی در خصــوص خاقی
خاقیــت  آمــوزش  در  روانشــناختی 

ــد. پرداختن
ــت   ــن نشس ــده در ای ــات مطرح ش موضوع

ــر اســت: ــرار زی ــه ق ب
رویکردهــای  خاقیــت،  مفهــوم  تبییــن 
خاقیــت، ویژگی هــای شــخص خــاق، 

خاقیــت و مغــز، مهارت هــای زندگــی، 
ــت،  ــرورش خاقی ــادی در پ ــای بنی مولفه ه
نقــش معلــم در پــرورش خاقیــت، شــرایط 
ــای  ــله مراتب نیازه ــت، سلس ــی خاقی بیرون
مزلــو، پنــج عامــل بــزرگ شــخصیت، مــدل 

ــزی. ــام مغ ــوی تم ــاق، الگ ــخصیت خ ش
ضمنــا،  آقــای محمدحســن ســعیدی مطلــق 
نیــز وظیفــه راهبــری ایــن کارگاه را برعهــده 

داشــتند.
و  تیمــی  کار  »اصــول  آموزشــی  کارگاه 
ــی  ــای آموزش ــله کارگاه ه ــی« از سلس گروه
ــت  ــی خاقی ــت مرب ــه دوم دوره »تربی مرحل
۱9 آذر  نیــز در روز جمعــه  نــوآوری«  و 
مــاه ۱400 ســاعت ۱7 تــا ۱9 از طریــق 

ویدئوکنفرانــس برگــزار شــد.
در ایــن کارگاه آموزشــی کــه بــه همــت بنیاد 
نخبــگان اســتان قزویــن و بــا همــکاری بنیاد 
نخبــگان اســتان فــارس برگــزار شــد، آقــای 
محمــد رنجبــر کارشــناس ارشــد مشــاوره و 
مــدرس دانشــگاه بــه ارائــه نــکات اساســی 
مهارت هــای  و  تیمــی  کار  خصــوص  در 

مــورد نیــاز در رونــد آن پرداختنــد. 
موضوعــات مطرح شــده در ایــن نشســت  

ــر اســت: ــرار زی ــه ق ب
مهارت هــای  تیمــی،  کار  مفهــوم  تبییــن 
ــری  ــد کار تیمــی، رهب ــاز در رون ــورد نی م
و گــذار در کار تیمــی، مدیریــت تنــش 
و  قدردانــی  اصــول  تیمــی،  کار  در 
ــی  ــزه، چگونگ ــای انگی ــویق، محرک ه تش
ــر در  ــش کاه تفک ــك ش ــری تکنی به کارگی
کار تیمــی، مهارت هــای ارتبــاط موثــر، 
تیمــی،  کار  در  دقیــق  هدف گــذاری 

تیمــی. کار  در  شــخصیتی  تیپ هــای 
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ــا هــدف  ــن ب ــگان اســتان قزوی ــاد نخب بنی
ــا  ــان ب ــل مخاطب ــتقیم و تعام ــاط مس ارتب
ــدگان  ــي برگزی ــش آگاه ــئولین و افزای مس
نحــوه  درخصــوص  جــاری  ســال 

نشســت  تســهیات،  از  بهره منــدي 
ــال  ــی س ــهید وزوای ــرح ش ــدگان ط برگزی
1400 را بــا حضــور رئیــس  بنیــاد نخبگان 

ــرد. ــزار ک ــتان برگ اس

علــی  دکتــر  نشســت،  ایــن  ابتــدای  در 
ــاط  ــزوم ارتب ــر ل ــد ب ــا تاکی ــور ب رجب پ
اســتان  بنیــاد  بــا  برگزیــدگان  تعامــل  و 
بــه  نخبــگان  معرفــی  خصــوص  در 
ــای  ــا اعض ــور، ب ــی کش ــای تخصص نهاده
کردنــد  گفت وگــو  جلســه  در  حاضــر 
مــورد  پاســخ موضوعــات  ارائــه  بــه  و 
نظــر آنــان پرداختنــد. در ادامــه، خانــم 
بنیــاد  کارشــناس  مرادخانــی  مهنــدس 
ــوص  ــی درخص ــتان، توضیحات ــگان اس نخب
شــیوه نامــه مربوطــه، نحــوه بهره منــدي 
فرآینــد  و  تســهیات  از  برگزیــدگان 
ــان  ــد و در پای ــهیات پرداختن ــای تس اعط
جلســه بــه ســواالت شــرکت کننــدگان 

پاســخ دادنــد.

آئین رونمایی کتاب صوتی »فلسفه زندگی از نظر حافظ« 24 آذر

ــفه  ــی فلس ــاب صوت ــی کت ــن رونمای آئی
زندگــی از نظــر حافــظ بــا حضــور 
ــای  ــاب آق ــر، جن ــده اث ــف و گوین مول
دکتــر ســید محمــد حــکاک، رئیــس بنیــاد 
ــتعدان  ــی از مس ــتان و جمع ــگان اس نخب
هنــری  حــوزه  نماینــدگان  و  اســتان 
انقــاب اســامی قزویــن در محــل بنیــاد 

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــگان اس نخب
ــظ«  ــر حاف ــی از نظ ــفه زندگ ــاب »فلس کت
ــر  ــای دکت ــم رســای جنــاب آق حاصــل قل
ســید محمــد حــکاک می باشــدکه بــا 
ــه  ــن ب ــتان قزوی ــگان اس ــاد نخب ــت بنی هم
چــاپ رســیده اســت. اینــك کتــاب صوتــی 
بنیــاد  اهتمــام  بــه  ارزشــمند  اثــر  ایــن 
نخبــگان اســتان و مشــارکت حــوزه هنــری 

ــد. ــی ش ــن رونمای ــامی قزوی ــاب اس انق
علــی  دکتــر  مراســم،  ایــن  ابتــدای  در 
رجب پــور از زحمــات اســتاد گرانقــدر 
کلیــه  و  حــکاک  محمــد  ســید  دکتــر 

دســت انــدرکاران تقدیــر و تشــکر بــه 
عمــل آورد و خاطــر نشــان کــرد: امــروزه 
ــش مشــغله   ــل افزای ــه دلی ــی ب ــاب صوت کت
روزمــره  خواننــدگان پدیــده ای شــناخته 
یافتــه  توســعه  کشــور  های  در  شــده 
ــتفاده  ــه اس ــت ک ــر اس ــایان ذک ــت. ش اس
آن  از  کــه  دارد  بســیاری  مزایــای  آن  از 
از  بهینــه  اســتفاده   بــه  می تــوان  جملــه 
ــام  ــکان انج ــد و ام ــر کارآم ــای غی زمان  ه

ــرد.  ــاره ک ــا اش ــان کاره همزم
در ادامــه، دکتــر ســید محمــد حــکاک 
کتــاب  انتشــار  اهمیــت  خصــوص  در 
ارائــه  بــه  حاضــر  عصــر  در  صوتــی 
ــی  ــان، رونمای ــد و در پای ــی پرداختن نکات
از کتــاب صوتــی »فلســفه زندگــی از نظــر 

حافــظ« صــورت گرفــت.
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نشســت نخبگانــی قزویــن، دیــار کهــن و 
ــی در  ــر هم اندیش ــد ب ــا تاکی ــی ب فرزانگ
زمینــه پیشــبرد رهنمودهــای منطقــه ای مقام 
معظــم رهبــری در ســفر بــه اســتان قزوین، 
ــا حضــور رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان  ب
در  مســتعدان  و  نخبــگان  از  و جمعــی 
ــت  ــا رعای ــگان اســتان ب ــاد نخب محــل بنی

ــد. ــزار ش ــتی برگ ــای بهداش پروتکل ه
ایــن نشســت، مقــارن بــا ســالروز ســفر 
مقــام معظــم رهبــری بــه اســتان قزویــن 
ــر معظــم  ــات رهب ــری مطالب ــه منظــور پیگی ب
انقــاب اســامی در راســتای پیشــرفت و 
ــدی از  ــره من ــدف به ــا ه ــتان و ب ــعه اس توس
هــم فکــری و پبشــنهادات نخبــگان در ادامــه 

ــد. ــزار ش ــات برگ ــن مطالب ــد ای رون

علــی  دکتــر  نشســت،  ایــن  ابتــدای  در 
رجب پــور رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان 
ــه ســرآمدان و نخبــگان جــوان خیــر مقــدم  ب
ــن  ــتمرار ای ــت و اس ــزود: »مداوم ــت و اف گف
نشســت ها و همچنیــن لــزوم شبکه ســازی 
موثــر در راســتای حــل مســائل اســتان و 
پیگیــری مطالبــات رهبــر معظــم انقــاب 
ــه  ــورد توج ــش م ــش از پی ــد بی ــامی بای اس
ــی  ــان نخبگان ــك گفتم ــه ی ــرد و ب ــرار گی ق

ــود.« ــل ش تبدی
ــابق  ــتاندار س ــه اس ــی روزب ــه، مرتض در ادام
قزویــن بــر توانمندســازی مســتعدان در جهت 
ــه  ــف جامع ــای مختل ــر بخش ه ــذاری ب اثرگ
»اجتماعــات  افزودنــد:  و  نمودنــد  تاکیــد 
نخبگانــی بایــد دســت در دســت هــم دهنــد 
تــا اصــول و ارزش هــای انقــاب اســامی را 
بــه نقطــه عطفــی بــرای اســتان تبدیــل کننــد.«
ــم  ــر معظ ــات رهب ــه بیان ــاره ب ــا اش ــه ب روزب
ــات  ــوص موضوع ــامی در خص ــاب اس انق
و مســائل راهبــردی پیشــرفت در اســتان 
ــه یــك الگــو و مــدل  ــد: »ارائ ــن افزودن قزوی
ــتان ها  ــه اس ــات کشــوری ب ــفر مقام ــرای س ب
ــن  ــفرها و همچنی ــدی س ــتای هدفمن در راس
ایجــاد ســازوکار مناســب بــرای پیگیــری 

ــت.« ــروری اس ــری ض ــات، ام مطالب
ــل و بررســی  ــه تحلی ــك ب ــر ل ــه، صف در ادام

نمادهــا و کلیدواژه هــای پیشــبرد رهنمودهــای 
منطقــه ای مقــام معظــم رهبــری در ســفر 
بــه اســتان قزویــن و همچنیــن مهمتریــن 
اقدامــات انجــام شــده پــس از ســفر رهبــری 
و مهمتریــن اقداماتــی کــه بایــد انجــام پذیــرد 

ــد. ــه نمودن ــی ارائ توضیحــات کامل
ایــن نشســت، محمدعلــی   همچنیــن در 
میــراث  ســابق  مدیــرکل  حضرتی هــا 
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
ــتان در  ــی اس ــای فرهنگ ــه چالش ه ــتان ب اس
طــی ســال های پــس از ســفر رهبــری اشــاره 
ــی از  ــب بدیع ــن ترکی ــزود: »قزوی ــرد و اف ک
فرزانگــی، فکــر، هنــر، ادب، علــم و اســتعداد 
اســت و نخبــگان بایــد در حفــظ و نگهــداری 
ــند.« ــا باش ــدادای کوش ــای خ ــن موهبت ه ای
مــه، آقایــان محمدحســن ســعیدی  دا  در ا
نخبــگان  بنیــاد  مشــمولین  از  مطلــق 
مصداق هــای  خصــوص  در  اســتان 
مدیریــت  حــوزه  در  قزویــن  حرکــت 

ــو  ــم پور عض ــم هاش ــر رحی ــهری، دکت ش
لمللــی  بین ا دانشــگاه  علمــی  هیــات 
ــد  ــوص رون ــی )ره( در خص ــام خمین م ا
د قیاســی  توســعه قزویــن، دکتــر بهــزا
اســتان  محیط زیســت  و  آب  حــوزه  در 
ــن و  ــت قزوی ــی دش ــن آب ــزوم تامی ل و 
حســین  دکتــر  و  آب  بهینــه  مصــرف 
ــگاه  نش ــی دا ــات علم ــو هی ــی عض میهم
در  )ره(  خمینــی  مــام  ا لمللــی  بین ا
خاقیــت  تربیــت  و  آمــوزش  حــوزه 
ئــه  را ا بــه  دانشــگاه ها  و  مــدارس  در 
پرداختنــد.  ارزشــمندی  نــکات 
معــاون  پیله فــروش  میثــم  همچنیــن 
ــه  ئ را ــه ا ب ــن  ــتاندار قزوی ــادی اس قتص ا
نشســت  موضــوع  پیرامــون  نکاتــی 
پرداخــت. در پایــان نیــز، تعــدادی از 
ــا  ــان دغدغه ه بی ــه  ب ــدگان  ــرکت کنن ش

پرداختنــد. خــود  پیشــنهادات  و 
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نشست آشنایی با بازار استارتاپ و فناوری در کشور روسیه 30 آذر

ــتارتاپ  ــازار اس ــا ب ــنایی ب ــت »آش نشس
ــور  ــیه«با حض ــور روس ــاوری در کش و فن

ــد. ــزار ش ــزاد برگ ــد خاک ــر حمی دکت
بــه منظــور  بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن 
ــب و  ــای کس ــا فض ب ــان  ــنایی مخاطب آش
لمللــی،  بین ا اســتارتاپ های  و  کار 
ــازار  ب ــا  ب ــنایی  ــردی »آش ــت کارب نشس
کشــور  در  فنــاوری  و  اســتارتاپ 
ــه  ــن برنام ی ا ــود.  ــزار نم ــیه« را برگ روس
ــد در  ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ــه بص ک

ــد: ــه گردی ئ را ــر ا ــرفصل زی ــار س چه
کســب  اکوسیســتم  بــا  آشــنایی 

روســیه کشــور  در  کار  و 
ــی ــن الملل ــل بی ــاط و تعام ــراری ارتب برق
آشــنایی با اســتارتاپ هــای فنــاوری بــرون مرزی
امــکان ســنجی جذب ســرمایه از کشــور روســیه
حمیــد  دکتــر  اســت  ذکــر  شــایان 
و  ســرمایه گذاری  مشــاور  د،  خاکــزا
و  کومیمپــورت  شــرکت  بازرگانــی 
ــخنران و  ــوان س ــه عن ب ــا  لن ــگ وا هلدین
آینده ســازان  و  مســتعدین  از  تعــدادی 
ــن نشســت حضــور داشــتند و  ی ا ــز در  نی
ــوع  ــون موض م ــان پیرا یش ــواالت ا ــه س ب

نشــت پاســخ داده شــد.

نشست چالش های حکومت قانون در جمهوری اسالمی ایران 8 دی

نشســت بــا موضــوع »چالــش هــای 
ــامی  ــوری اس ــون در جمه ــت قان حکوم
ایــران« بصــورت مجــازی بــا حضــور 
ــگان و مســتعدین اســتانی و  جمعــی از نخب

ــد. ــزار گردی ــی برگ مل
ــده در  ــاره ش ــم اش ــای مه ــه ه ــی از دغدع یک
ایــن جلســه، بحــث ایجــاد شــفافیت از طریــق 
ایجــاد دولــت یکپارچــه الکترونیــك بــود. 
دکتــر مرتضــی نبــوی عضــو مجمــع تشــخیص 
ــز از  ــن راه گری ــی تری ــام، اصل ــت نظ مصلح
ــاندن  ــر رس ــه ثم ــدی را در ب ــاد و ناکارآم فس
دولــت یکپارچــه الکترونیك دانســتند. همچنین 
ــد، وجــود شــفافیت و هوشــمند  اشــاره نمودن
ــبب  ــود س ــذاری خ ــون گ ــد قان ــازی فراین س
همــوار ســاختن حکومــت قانــون خواهــد 
شــد. موضــوع دیگــر بیــان حساســیت ویــژه در 
فراینــد قانــون گــذاری و سیاســت گــذاری بود. 

ــون گــذاری یــك  ــد قان ــد، فراین ایشــان افزودن
فراینــد پیچیــده و علمــی اســت و دقــت بســیار 
و پشــتوانه تحقیقاتــی و علمــی میطلبــد. هرچند 
مرکــز پژوهــش هــای مجلــس در ایــن راســتا با 
زحمــت دوســتان بوجــود آمــده و تــاش مــی 

کنــد امــا ایــن کافــی نیســت.
ــن  ــه ضم ــن برنام ــوی در ای ــر مرتضــی نب دکت
تبییــن اســتفاده از هــوش مصنوعــی و آی 
ــه  ــی، ب ــی جهــت شــفافیت در ارکان حکومت ت
ــای  ــرکت ه ــعه ش ــوص توس ــی درخص نکات
ــد  ــاره نمودن ــاور محــور اش ــان و فن ــش بنی دان
و افزودنــد، حمایــت از ایــن شــرکتها موجــب 
ایجــاد رقابــت و اجــرای هرجــه بهتــر قوانیــن 
ــش  ــن در بخ ــان همچنی ــد.  ایش ــد ش خواه
ــر  ــاره ب ــن اش ــود ضم ــخنان خ ــری از س دیگ
موضــوع اصــاح قوانیــن، بــر اهمیــت بازبینــی 
ــه  ــتمر و ب ــورت مس ــن بص ــی قوانی و بازنویس

روز تأکیــد نمودنــد. همچنیــن در ایــن نشســت 
پرســش هایــی حــول موضــوع مطــرح شــده از 
ســوی شــرکت کننــدگان طــرح شــد کــه آقــای 

ــد. ــا پاســخ دادن ــه آنه ــوی ب ــر نب دکت

بازدید از گروه بهداشتی فیروز 18 دی

بــه منظــور آشــنایی بــا توانمندی هــا و 
ظرفیت هــای تولیــدی کشــور، توســعه 
روابــط صنعــت و دانشــگاه و همچنیــن 
ارتقــای انگیــزه کارآفرینــی و توســعه فرهنگ 
کار، بازدیــد از گروه بهداشــتی فیــروز برگزار 
ــاد  ــدف ایج ــا ه ــه ب ــد ک ــن بازدی ــد. ای ش
تعامــل میــان گــروه بهداشــتی فیــروز، کانون 
معلولیــن توانا و نخبــگان اســتان برنامه ریزی 

شــده بــود برگــزار گردیــد. در ایــن بازدیــد 
جمعــی از نخبگان اســتان، اســاتید دانشــگاه، 

دانشــجویان رشــته هــای شــیمی و مهندســی 
شــیمی و مدیــران صنعتــی حضــور داشــتند.
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ایــن بازدیــد بــا همــکاری »مرکــز نــوآوری 
ــد  ــزار گردی ــروز« برگ ــتی فی ــروه بهداش گ
ــگان  ــاد نخب ــا بنی ــتر ب ــی بیش ــم افزای و ه
علمــی،  هــای  ظرفیــت  از  اســتفاده  و 
ــه و  ــراد نخب ــی اف ــوان اجرای ــی و ت تحقیقات
اندیشــمند در جهــت حــل مســئله و چالــش 
هــای موجــود در صنعــت شــوینده، آرایشــی 
ــودک و  ــادر و ک ــوالت م ــتی، محص بهداش
ــی  ــداف اصل ــی از اه ــوالت توانبخش محص
ــدا  ــد ابت ــن بازدی ــود. در ای ــه ب ــن برنام ای
ــه  ــوآوری، ب ــز ن ــر مرک ــی، مدی ــر رحمت دکت
ــز  ــروز و مرک ــتی فی ــروه بهداش ــی گ معرف
ادامــه،  در  پرداختنــد.  فیــروز  نــوآوری 
مرکــز  بهبــود  هــای  پــروژه  دپارتمــان 

دکتــر  آقــای  توســط  فیــروز  نــوآوری 
هاشــمی، مدیــر دپارتمــان، معرفــی گردیــد. 
ســالن  از  نشســت،  برگــزاری  از  بعــد 
مایعــات، ســالن جامــدات و آزمایشــگاه هــا 
بازدیــد بــه عمــل آمــد. همچنیــن ایــن مرکــز 
ــای  ــت ه ــه نشس ــزاری مجموع ــرای برگ ب
ــه طــور  ــای علمــی، ب تخصصــی و بازدیده
مســتمر در طیــف هــای مختلــف علــوم پایــه 

ــد. ــی نمودن ــام آمادگ ــی، اع و مهندس
 گــروه بهداشــتی فیــروز در ســال ۱۳5۳ 
بــه عنــوان اولیــن تولیــد کننــده محصــوالت 
ــه  ــاز ب ــه آغ ــودک در خاورمیان ــتی ک بهداش
کار کــرد و امــروز پــس از گذشــت 47 
ــده  ــد کنن ــن تولی ــوان بزرگتری ــه عن ــال ب س
تخصصــی محصــوالت کــودک در 5 گــروه 
محصولــی، کاالهــای متنوعــی را عرضــه 
مــی کنــد. همچنیــن بیــش از90 درصــد 
ــا  ــن ی ــروز را معلولی ــال در فی ــای فع نیروه

ــد. ــی دهن ــکیل م ــن تش ــواده معلولی خان
ــد  ــرکت در واح ــن ش ــوالت ای ــه محص کلی
بــا همــکاری   )R&D(تحقیــق و توســعه

مراکــز علمــی مطالعــه و فرمولســازی شــده 
و پــس از آزمایــش هــای کلینیکــی دوره 
ای و تســت هــای گوناگــون بــر روی مــواد 
اولیــه و اثبــات ســازگاری محصــول بــا 
ــه مرحلــه تولیــد  پوســت لطیــف کــودکان ب
مــی رســد. فرموالســیون دقیــق و پویــا 
ــه مرغــوب و اعمــال  ــواد اولی اســتفاده از م
کنتــرل کیفــی فراگیــر از مزیتهــای ایــن 
ــاء آن  ــظ و ارتق ــه در حف ــرکت اســت ک ش
ــت در  ــه فعالی ــت. در ادام ــوده اس ــا ب کوش
ســال ۱۳87 نیــز موفــق بــه اخــذ گواهینامــه 
از  یکپارجــه(  مدیریــت  )سیســتم   I.M.S
ــت. ــده اس ــتان گردی ــرکت U.R.S انگلس ش

آئین تکریم و رونمایی کتاب »تأملی در حکمت های علوی« 20 دی

آئیــن تکریــم از دکتــر ســید محمــد حکاک 
ــا  ــان ب ــی همزم ــرآمد قزوین ــی، س قزوین
ــن  ــید ابوالحس ــت اهلل س ــات آی ــالروز وف س
ــی از  ــن رونمای ــی و همچنی ــی قزوین رفیع
ــا  ــوی ب ــای عل ــی در حکمت ه ــاب تأمل کت
ــر  ــای دکت ــاب آق ــر، جن ــف اث حضــور مول
ســید محمــد حــکاک قزوینــی، رئیــس بنیاد 
نخبــگان اســتان و جمعــی از فرهیختــگان و 
ــتان  ــگان اس ــاد نخب ــل بنی ــگان در مح نخب

ــد. ــزار ش برگ
ــو  ــی عض ــکاک قزوین ــد ح ــید محم ــر س دکت
امــام  بین المللــی  هیــات علمــی دانشــگاه 
ــرآمدان  ــته فلســفه و از س ــی )ره( در رش خمین
اجرایــی  مســئولیت های  می باشــند.  اســتان 
ایشــان مدیریــت تولیــد در شــرکت الکل ســازی 
ــی،  ــور دفاع ــت ام ــن و معاون ــتان قزوی بیدس

مدیریــت گــروه دروس عمومــی، معاونــت 
پژوهشــی )دو دوره(، معاونــت آموزشــی در 
امــام خمینــی )ره( و  بین المللــی  دانشــگاه 
همچنیــن قائــم مقــام رئیــس در ایــن دانشــگاه 
بــوده اســت. وی همچنیــن در کرســی دیــن و 
ــان هیــأت حمایــت از کرســی های  کام و عرف
نظریه پــردازی شــورای عالــی انقالــب فرهنگــی، 
ــای  ــول و ارتق ــورای تح ــفه ش ــروه فلس کارگ
علــوم انســانی همــان شــورا، شــورای آمــوزش 
ــای  ــأت امن ــن و هی ــتان قزوی ــرورش اس و پ
انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی اســتان قزویــن 
عضویــت داشــته اســت. دکترحــکاک قزوینــی 
ــاب  ــده به صــورت کت ــر ارزن ــا اث صاحــب ده ه
و مقالــه می باشــند. از جملــه کتاب هــای او 
منطــق، معیــار تفکر و فلســفه تجربی انگلســتان 
اســت کــه اولــی در دوره کارشناســی و دومــی 
ــفه از  ــته فلس ــد رش ــی ارش در دوره کارشناس
ــر  ــه ه ــت ک ــی اس ــای درس ــه کتاب ه جمل
ــه  دو توســط ســازمان ســمت )ســازمان مطالع
ــگاه ها(  ــانی دانش ــوم انس ــب عل ــن کت و تدوی
ــه  ــك مجموع ــان ی ــت. ایش ــده اس ــاپ ش چ
شــعر نیــز دربــاره حضــرت مهــدی )عــج( بــه 
نــام همهمــة حیــات دارنــد. از جملــه مقــاالت 
ــرق و  ــود ش ــت وج ــه اصال ــوان ب ــان می ت ایش

اگزیستانسیالیســم غــرب، محــرک اول در نظــر 
ارســطو، عامــه طباطبائــی چــون احیاگــر، 
عرفــان و سیاســت، جوهــر در نظــر الک و 
مغالطــات عقــل محــض در نظــر کانــت اشــاره 
ــی  ــه انگلیس ــاالت وی ب ــی از مق ــود. بعض نم
ــی در  ــاب »تامل ــت. کت ــده اس ــه ش ــز ترجم نی
حکمت هــای علــوی« نیــز یازدهمیــن اثــر 
ــده اســتاد حــکاک قزوینــی اســت کــه در  ارزن
آئیــن تکریــم ایشــان، رونمایــی شــد. در ابتدای 
ــس  ــور، رئی ــی رجب پ ــر عل ــم، دکت ــن مراس ای
بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن از زحمات اســتاد 
گرانقــدر دکتــر ســید محمــد حــکاک قزوینــی 
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ــر  ــد و خاط ــل آوردن ــه عم ــر و تشــکر ب تقدی
نشــان کردنــد: کتــاب »تأملــی در حکمت هــای 
علــوی« حاصــل نشســت هایی بــا ایــن عنــوان 
در بنیــاد نخبــگان اســتان اســت که حاضــران در 
ایــن جلســات از ســخنان ســید محمــد حــکاک 
قزوینــی اســتفاده کــرده انــد و در حــال حاضــر 
ایــن کتــاب بــا همــت بنیــاد ملــی نخبــگان بــه 

چــاپ رســیده اســت.

وی ادامــه داد: نــگاه حــکاک قزوینــی بــا 
ــاب  ــه، کت ــم، نهج الباغ ــرآن کری ــر ق ــز ب تمرک
غررالحکــم و دررالکلــم و فلســفه بــوده اســت 
و از صــدف حکمت هــا 70 ســخن کوتــاه 
حضــرت علــی)ع( بــه دســت آمــده کــه بنیــاد 
ــن  ــای ارزشــمند را در ای ــن یافته ه ــگان ای نخب

ــت. ــرده اس ــردآوری ک ــاب گ کت
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن تصریــح 
کــرد: در ایــن برنامــه ضمــن رونمایــی از کتــاب 
ــات  ــوی« از زحم ــای عل ــی در حکمت ه »تأمل
ــی  ــکاک قزوین ــد ح ــید محم ــای س و تاش ه
ــه  ــا توج ــن ب ــرد؛ همچنی ــم ک ــر خواهی تقدی
ــید  ــت اهلل س ــات آی ــالروز وف ــه در س ــه اینک ب
ابوالحســن رفیعــی قزوینــی قــرار داریــم از مقام 
علمــی ایــن فیلســوف برجســته و فقیــه بــزرگ 

عصــر حاضــر نیــز تقدیــر خواهیــم شــد.
ــام  ــش مق ــال پی ــرد: ۱8 س ــان ک وی خاطرنش
معظــم رهبــری در ســفر بــه قزویــن بــه 
ــار اشــاره  ــودن ایــن دی مرکــز فقــه و فلســفه ب
فرمودنــد؛ بنابرایــن بنیــاد نخبــگان در این راســتا 
مأموریتــی بــرای خــود تعریــف کــرده اســت تا 
نــگاه کارشناســانه ای کــه رهبــر معظــم انقــاب 
از گذشــته قزویــن بــه تصویر کشــیده انــد را در 

عصــر حاضــر احیــا کنــد.
ــر  ــبحانی نیا، مدی ــی س حجت االســام محمدتق
حوزه هــای علمیــه قزویــن نیــز در ایــن مراســم 
بــه ســخنرانی پرداختنــد و خاطرنشــان کردنــد: 
ــت)ع(  ــل بی ــات اه ــی و روای ــارف دین در مع
در مــورد علــم مطالــب زیــادی مطــرح و چنــد 
مولفــه بــرای علم جویــی ترســیم شــده اســت. 
ائمــه اطهــار )ع( علــم را درجه بنــدی کردنــد و 
تأکیــد داشــتند علومــی کــه باالتریــن ارزش را 

ــر هســتند. داشــته باشــند گران بهات
وی اضافــه کــرد: در برخــی روایــات علــوم بــه 

ــته  ــه دس ــه س ــر ب ــی دیگ ــته و در برخ دو دس
ــر  ــه ه ــده اند ک ــیم بندی ش ــتر از آن تقس و بیش
یــك بایــد تبییــن و تفســیر شــود؛ در روایــات 
ــت  ــوم آن اس ــن عل ــت بهتری ــده اس ــد ش تأکی
ــن  ــه منفعــت بیشــتری داشــته باشــد؛ بنابرای ک
ــن اســت  ــی ای ــم جوی یکــی از ماک هــای عل
کــه دنبــال علمــی برویــم کــه منفعــت بیشــتری 

داشــته باشــد.
مدیــر حوزه هــای علمیــه قزویــن تصریــح 
کــرد: علــم دارای ابعــاد منفعــت زمانی، گســتره 
انســانی، گســتره جغرافیایــی و منفعــت اخروی 
ــوم  ــع امــروزی عل ــال مناف اســت کــه اگــر دنب
باشــیم و ایــن علــوم منفعــت اخــروی نداشــته 
ــد  ــر را م ــای دیگ ــایر ماک ه ــد س ــند بای باش
ــی  ــامت یک ــن س ــم. همچنی ــرار دهی ــر ق نظ
ــه  ــی رود ک ــمار م ــه ش ــوم ب ــای عل از ماک ه
ســامت معنــوی بــر ســامت جســمی اولویت 
دارد چون ذات انســان وجــود معنوی و روحانی 
اســت؛ جســم از بیــن مــی رود و هویــت مــا که 
ــن  ــد. همچنی ــی می مان همــان روح ماســت باق
تأمیــن ســامت قلبــی بــر ســامت جســمانی 
اولویــت دارد بنابرایــن بایــد علومــی را مــد نظر 

قــرار دهیــم کــه منفعــت داشــته باشــند.
ســبحانی نیا گفــت: اگــر در مســیر علــم و 
نــوآوری قــرار بگیریــم بــه جامعه نفــع خواهیم 
ــر را  ــاک دیگ ــك م ــد ی ــن بای ــاند بنابرای رس
ــص  ــت خال ــه آن نی ــم ک ــر بگیری ــز در نظ نی
اســت؛ اگــر دســتاوردها و اختراعــات کــه نفــع 
اجتماعــی را در پــی دارد قصــد الــی اهلل و رنــگ 
ــای  ــر آموزه ه ــد از منظ ــته باش ــی نداش خدای

ــدارد. ــی ن ــی ارزش دین

در ادامــه، ســیدمحمد حکاک قزوینی، نویســنده 
کتــاب »تأملــی در حکمت هــای علــوی« اظهــار 
کــرد: در ســالگرد وفــات حکیــم رفیعــی 
ــزرگان،  ــر ب ــه تعبی ــه ب ــم ک ــرار داری ــی ق قزوین
وی خواجــه نصیرالدیــن زمــان و نابغــه عظیــم 
ــف  ــن در تعری ــان همچنی ــود. ایش ــامی ب اس
»حکمــت« تأکیــد نمــود: دانــش محکــم و مفید 
اســت و علــم الینفــع خســارات زیــادی بــرای 

انســان دارد.
ــت  ــل حکم ــن در مقاب ــرار گرفت ــزود: ق وی اف
ــم  ــی عظی ــر کوه ــن در براب ــرار گرفت ــد ق مانن

اســت کــه انســان از جالــش خاضــع می شــود 
و همچنیــن گوهــری اســت کــه باطــن آن 

ــت. ــرش زیباس ــق و ظاه عمی
ــرد: دو  ــان ک ــه خاطرنش ــرآمد فرهیخت ــن س ای
ــی را در  ــد دوره های ــنهاد ش ــش پیش ــال پی س
ــزاری  ــه برگ ــیم ک ــته باش ــگان داش ــاد نخب بنی
ــوی  ــای عل ــوان حکمت ه ــا عن ــتهایی ب نشس
مطــرح و جلســاتی نیــز برگــزار شــد؛ پــس از 
ــا  ایــن سلســله نشســتها، از اواخــر ســال 98 ت
ــای  ــی در حکمت ه ــاب تأمل ــن 99 کت فروردی
علــوی را نــگارش کــردم و بایــد بگویــم ایــن 
مطالــب بــه اراده مــن نــگارش نشــده و همگــی 

ــوده اســت. ــد متعــال ب ــق خداون ــا توفی ب
ــرد: »حکمــت«، دانشــی محکــم  ــه ک وی اضاف
ــده، اخــاق و  ــد اســت و در حــوزه عقی و مفی
قانــون قــرار می گیــرد. در حقیقــت »حکمــت« 
تعالیــم اســامی را در بــر می گیــرد، »حکمــت« 

تمــام فرهنــگ، مکتــب و دیــن اســت.
دکتــر حــکاک قزوینــی در پایــان بیــان کردنــد: 
تــا ایــن مرحلــه »حکمــت«، ماننــد چراغ اســت 
در حکمــت مهــم ایــن اســت کــه ســیره دانــش 
بــه عمــل منتهــی شــود و آن را بــه کار گیــرد؛ 
اینجاســت کــه حکمــت دشــوار می شــود بایــد 
ــی  ــت ول ــا راح ــان این ه ــم و بی ــم فه بگویی

عمــل بــه آن در غایــت دشــواری قــرار دارد.

ــه  ــام جمع ــی ام ــم عابدین ــت اهلل عبدالکری آی
ــی از  ــم و رونمای ــن تکری ــز در آیی ــن نی قزوی
علــوی«  حکمت هــای  در  »تأملــی  کتــاب 
ــاب خــود  ــال کت ــد متع ــار داشــت: خداون اظه
را بــا واژه هایــی همچــون قــرآن حکیــم معرفــی 
عناویــن  از شــاخص ترین  ایــن  و  می کنــد 
ــی  ــت؛ وقت ــمانی اس ــاب آس ــن کت ــی ای نوران
ــت  ــاره حکمــت صحب ــتقیماً درب ــد مس خداون
می کنــد آن را تعالــی خیــر کثیــر معرفــی 
ــی  ــد؛ وقت ــل می دان ــاع قلی ــا را مت ــرده و دنی ک
می خواهــد حکیمــه پیغمبــر را اعطــا کنــد از آن 
بــا عنــوان »انــا اعطینــاک الکوثــر« یــاد می کنــد.
وی افــزود: اگــر قــرآن بــر کوه هــا نــازل 
می شــد متاشــی می شــدند. از زبــان حضــرت 
علــی )ع( نیــز می شــنویم کــه اگــر محبــت مــن 
بــه کــوه برخــورد کنــد آن را متاشــی می کنــد 
ــم و  ــرآن کری ــترک ق ــه مش ــت وج در حقیق
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ــی )ع( »حکمــت« اســت. حضــرت عل
ــر  ــرد: اگ ــان ک ــن خاطرنش ــه قزوی ــام جمع ام
ــر  ــود صب ــش ش ــت نصیب ــی ذره ای حکم کس
ــت  ــه آن از دس ــزودن ب ــرای اف ــرارش را ب و ق
ــی  ــارراه اصل ــه چه ــت متعالی ــد؛ حکم می ده
فلســفه اشــراق، کام و عرفــان اســت کــه همــه 
این هــا بــه هــم می پیوندنــد و معجــون جــذاب 

ــود. ــه می ش ــت متعالی آن حکم
ــت  ــه موق ــام جمع ــی ام حجت االســام ابوتراب
ــه آنچــه  ــن مراســم گفــت: ب ــز در ای تهــران نی
کــه علــم داریــم عمــل کنیــم و بــه آنچــه کــه 
ــدون  ــات ب ــم. اقدام ــف کنی ــم توق ــم نداری عل
ــر  ــرای بش ــادی ب ــب زی ــی مصائ ــت علم پش

ایجــاد می کنــد.

ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــت ته ــه موق ــام جمع ام
حضــرت علــی)ع( عقــل را در کنــار نقل منشــاء 
اثــر قــرار دادنــد، افــزود: »عقــل« و »نقــل« بایــد 
کنــار یکدیگــر باشــند چراکــه دو بــازوی تربیت 
ــد  ــمار می رون ــه ش ــه ب ــی جامع ــان و تعال انس
لــذا هرچقــدر شــناخته شــوند انســان و جامعــه 

ــر خواهــد شــد. ــی نزدیك ت ــه تعال ب
می تواننــد  فرهیختــه  افــراد  داد:  ادامــه  وی 
اثرگــذار باشــند و آثــار ارزشــمندی را بــه 
ــد ویژگــی  ــه چن ــد ب ــا بای ــد ام ــادگار بگذارن ی
آراســته باشــند. مهم تریــن ویژگــی و بارزتریــن 
خصیصــه کــه زمینــه موفقیــت و توفیــق ایفــای 
ــی آورد  ــم م ــی را فراه ــر در زندگ ــش موث نق
ســطح عقانیــت و خــردورزی اســت؛ افــراد به 
میــزان بهــره ای کــه از خــرد و عقانیــت دارنــد 
ــه  ــد و در جامع ــره می برن ــود به ــی خ از زندگ

ــز اثرگــذار هســتند. نی
امــام جمعــه موقــت تهــران خاطرنشــان کــرد: 
ــر  ــا و پیامب ــالت انبی ــی )ع( رس ــرت عل حض

گرامــی اســام)ص( را آشــکار و آن را کشــف 
ذخایــر عقــل و اندیشــه بیــان کردنــد؛ در 
ــه  ــت را در جامع ــا ســطح عقانی ــت انبی حقیق
ــد. ارتقــا بخشــیدند و کارایــی آن را ارتقــا دادن
ــد: در  ــرد اشــاره کردن حجت االســام ابوترابی ف
کنــار گوهــر عقانیت، گوهــر علــم و دانش نیز 
بایــد مــود توجــه قــرار گیــرد؛ هرچقــدر ســطح 
ــطح  ــود س ــترده تر ش ــق آن گس ــش و عم دان
تأثیرگــذاری انســان عاقــل ارتقــا پیــدا خواهــد 
ــت  ــر عقانی ــار گوه ــت در کن ــرد؛ در حقیق ک
و دانــش، گوهــر دیــن نیــز وجــود دارد و 
جــدا کــردن عقــل و علــم از دیــن غیرممکــن 
اســت. هــر جــا عقــل حضــور داشــته باشــد و 
ــز  ــت نی ــش آراســته شــود، دیان ــه گوهــر دان ب

حضــور خواهــد داشــت بنابرایــن انســان عاقــل 
ــاوت  ــدی بی تف ــات اب ــه احتمــال حی نســبت ب

نخواهــد بــود.
وی تصریــح کــرد: »اســتاد حــکاک« در ســطح 
ــت،  ــر عقانی ــه گوه ــه س ــری ب ــل تقدی قاب
حکمــت و دیانــت آراســته اســت و در ســطح 
ــر  ــن گوه ــه ای ــرار دارد ک ــت ق ــاالی عقانی ب
ــش را  ــم و دان ــره از عل ــتفاده و به ــکان اس ام
ــم شایســته  ــن فه ــرده اســت همچنی ــم ک فراه
نســبت بــه محیــط و زمــان و اســتفاده از 
ــت  ــی اس ــا از ویژگی های ــا و فرصت ه تهدیده
کــه خداونــد متعــال بــه او عطــا کــرده اســت.

ــد:  ــار کردن ــران اظه ــت ته ــه موق ــام جمع ام
ــود را در  ــای خ ــر گران به ــکاک« عم ــر »ح دکت
راه تحصیــل علــم و دانــش ســپری کــرده اســت 
ــوم  ــه عل ــر از رشــته مهندســی شــیمی ب و تغیی
اســامی ریشــه در عقانیــت ایــن اســتاد حکیــم 
دارد؛ فرامــوش نکنیــم کــه دانــش مــرز نــدارد اما 

عمــر انســان محــدود اســت.
ــگ »اســتاد حــکاک«  ــد: تأمــل و درن وی افزودن
موجــب شــد تــا در حــوزه علــوم انســانی 
ــار  ــردارد و آث ــت گام ب ــفه و حکم ــوزه فلس ح
ــت  ــه حکم ــود را ب ــق و خ ــمندی را خل ارزش
آراســته کنــد؛ در ایــن عصــر و زمان کــه جامعه و 
دانشــگاه بــا انــواع ســواالت روبه روســت ایشــان 
بــرای پاســخگویی به آنــان قدم برداشــته اســت؛ 
ایــن اســتاد فرهیختــه بــه دیانــت، ادب و اخــاق 
دینــی آراســته اســت لــذا در دانشــگاه و مجامــع 
علمــی منشــأ اثــر ارزشــمند بــوده و جایگاهــش 

ســتودنی اســت.
ــت را  ــن، حقیق ــر شــد: دی ــرد متذک ــی ف ابوتراب
بیــان می کنــد و تنهــا راه ســعادت ســلوک علمی 
ــدون پشــتوانه  ــدام ب ــم و اق اســت و هــر تصمی
علمــی موجــب خســران جامعــه خواهــد بــود.

امــام جمعــه موقــت تهــران یــادآور شــد: انســان 
راه را می دانــد و وظیفــه خــود را می شناســد کــه 
ایــن وظیفــه با هــوا ســازگار نیســت بــرای اینکه 
راه را ســهل کنــد دچــار تردیــد و هــوا و هــوس 
ــوی و  ــن ق ــه ظ ــع را ب ــد، قط ــود و تردی می ش
ــن  ــد بنابرای ــل می کن ــال تبدی ــه احتم ــپس ب س

بایــد مراقــب اعمــال خــود باشــیم.

ــای  ــاب »حکمته ــه، از کت ــن برنام ــان ای در پای
ــا حضــور  ــن ب ــی شــد. همچنی ــوی« رونمای عل
فرهیختــگان، نخبــگان و مقامات اســتانی و ملی، 
ــکاک  ــتاد ح ــی اس ــی و فرهنگ ــگاه علم از جای

قزوینــی تقدیــر بــه عمــل آمــد.
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بازدید از شرکت لوازم خانگی مادیران 27 دی

در ادامــه بازدیدهــای صنعتــی بــه منظــور 
ــای  ــا و ظرفیت ه ــا توانمندی ه ــنایی ب آش
ــتان  ــگان اس ــاد نخب ــور، بنی ــدی کش تولی
قزویــن اقــدام بــه برگــزاری یــک بازدیــد  
مادیــران  خانگــی  لــوازم  شــرکت  از 
ــا حضــور جمعــی  ــد ب ــن بازدی نمــود. ای
ــگاه، و  ــاتید دانش ــتان، اس ــگان اس از نخب

ــد. ــزار گردی ــی برگ ــران صنعت مدی
شــرکت لــوازم خانگــی مادیــران بــا مســاحت 
ــه  ــع در منطق ــر مرب ــزار مت ــد ه ــش از ص بی
ویــژه اقتصــادی پیــام واقــع شــده اســت. در 
ایــن بازدیــد از خــط تولیــد یخچــال فریــزر 
ــد ماشــین لباسشــویی  و همچنیــن خــط تولی
ــای  ــا برنده ــه ب ــد ک ــل آم ــه عم ــد ب بازدی
X.Vision  و TCL و گارانتــی مادیــران در 

ــوند. ــه می ش ــازار عرض ب
در بازدیــد از خــط تولید ماشــین لباسشــویی، 

نحــوه نصــب و قرارگیــری وزنــه هــای تعادل 
ــرش  ــکاری، ب ــوه جوش ــا، نح ــس آنه و جن
لیــزری، نحــوه تســت هــای مربــوط بــه آنهــا 
و ... بیــان گردیــد. بیشــتر فرآینــد تولیــد 
ــروی کار  ــك نی ــا کم ــویی ب ــین لباسش ماش
ماهــر انجــام مــی شــود. کیفیــت محصــوالت 
ــود و در  ــی می ش ــتمر ارزیاب ــور مس ــه ط ب
ــط  ــول از خ ــکل محص ــود مش ــورت وج ص
ــد  ــد تولی ــی شــود. در فراین ــد خــارج م تولی
ــتفاده  ــك اس ــازوی رباتی ــك ب ــال از ی یخچ
می شــود کــه واحــد بیرونــی یخچــال را 
ــن  ــرده و روی زمی ــد خــارج ک از خــط تولی
ــا دســت  قــرار مــی دهــد. انجــام ایــن کار ب
ــیب  ــه آس ــای بدن ــه ه ــه ورق ــد ب ــی توان م
بزنــد یــا مخــدوش کنــد. در انتهــای بازدیــد، 
ــا  ــال ب ــه یخچ ــوط ب ــت های مرب ــوه تس نح

اســتفاده از نــرم افزارهــای مخصــوص و 
ــان  ــف بی ــی مختل ــرایط محیط ــن ش همچنی
ــد،  ــوط تولی ــد از خط ــد از بازدی ــد. بع گردی
ــزار شــد  ــه برگ ــران کارخان ــا مدی نشســتی ب
و هــدف از احــداث ایــن شــرکت در منطقــه 
ویــژه و مزایــای تجــاری ایــن مناطــق، مطرح 
گردیــد. در ایــن نشســت تأکیــد شــد، در این 
کارخانــه هــم اکنــون تولیــد بــه انــدازه نیــاز 

داخــل مــی باشــد امــا در آینــده بــا افزایــش 
تولیــد محصــوالت صــادر نیــز خواهــد شــد. 
بــا توجــه بــه آنکــه شــرکت مادیــران، دارای 
ــی  ــامل، صوت ــر ش ــدی دیگ ــه تولی 4 کارخان
تصویــری، صنایــع الکترونیــك و .. نیــز مــی 
باشــد، بعضــی از قطعــات ایــن مجموعــه از 

زیرمجموعه هــای دیگــر تهیــه می شــوند. 
همچنیــن در ایــن نشســت، در خصــوص 
ــان،  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــا ش ــت ب فعالی
ــروی  ــت نی ــش R&D، اهمی ــه بخ ــه ب توج
ــت  ــازی و ظرفی ــی س ــکان بوم ــانی، ام انس
شناســایی  تولیــد،  بــرای  ایــران  بــازار 
ــی،  ــد مل ــازی و تولی ــی س ــای بوم ظرفیت ه
ــد،  ــورد اســتفاده در تولی ــوژی هــای م تکنول

بــا ادوات و  لــزوم تجهیــز خــط تولیــد 
دســتگاه هــای جدیــد، نحــوه قیمــت گــذاری 
بــازار فــروش و همچنیــن  و رقابــت در 
ــگان و  ــا نخب ــکاری ب ــرای هم ــنهاداتی ب پیش

ــد.  ــرح گردی ــده، مط ــان ای صاحب
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بازدید مستعدین برتر از نیروگاه بادی سیاهپوش 13 بهمن

بنیــاد نخبــگان اســتان قزویــن اقــدام به برگــزاری 
بازدیــد  از نیــروگاه بادی ســیاهپوش نمــود. در این 
بازدیــد دکتــر رجب پــور، رئیــس بنیــاد نخبــگان 
اســتان، دکتــر بطحائــی، هیئــت علمی دانشــگاه 
ــی  ــن جمع ــر و همچنی ــی خواجــه نصی صنعت
ــر  ــگان، صنعتگــران و دانــش آمــوزان برت از نخب
حضــور داشــتند. در ابتــدای برنامــه، نشســتی بــا 

مســئولین نیــروگاه برگــزار شــد.
ــوژی  ــن تکنول ــی، آخری ــادی 6۱,2 مگاوات ــروگاه ب نی
توربیــن هــای بــادی و بزرگتریــن توربین هــای بادی 
نصــب شــده در کشــور مــی باشــد. نیــروگاه بــادی 
ســیاهپوش شــامل ۱8 واحــد توربین بــادی با ظرفیت 

4/۳ مــگاوات ســاخت شــرکت زیمنــس اســت که با 
بهره گیــری از آخریــن تکنولــوژی بــدون گیربکس و 
روز دنیــا، توانایــی تأمین برق بیــش از 75 هــزار خانوار 
را دارد و از تولیــد بیــش از ۱۱0 هــزار تن گاز گلخانه ای 

در ســال جلوگیــری می کنــد.
انــرژی تولیــدی نیــروگاه از طریــق پســت بافصــل 
2۳0/۳۳ کیلــو ولــت نیــروگاه بــه شــبکه سراســری 
بــرق تزریــق می شــود. هــر توربیــن دارای طــول پــره 
5۳ متــر، قطر روتــور ۱08 متــر، ارتفاع هــاب 8۳,5 متر 
می باشــد و همچنین وزن مجموعه توربیــن و برج آن 
400 تــن اســت. جریــان الکتریکی تولید شــده در هر 
توربیــن در گروه هــای 2 تا 5 تایی وارد کلیدخانه شــده 

و جریــان تولیــد شــده از اینجــا بــه پســت تزریق می 
گــردد. در ایــن بازدیــد از کلیدخانه، اتاق کنتــرل و اتاق 
اســکادا بازدیــد بــه عمل آمــد. در انتهــای این برنامــه از 
پــارک انــرژی مجموعــه که مجهــز به  چنگ لیــزری، 
مولــد بــرق دســتی، آینه هــای خمیــده، مولــد بــرق 
خورشــیدی، گهــواره نیوتــون، بوبیــن تســا و ... بود، 
بازدیــد بــه عمل آمــد. پــارک انــرژی، مرکزی تفریحی 
آموزشــی بــرای دانش آموزان اســت کــه انتقال مفاهیم 
بــر اســاس کســب تجربــه بــا تمــام حــواس پنج گانه 
صــورت مــی گیــرد. طی نشســتی کــه در ایــن بازدید 
با مســئولین محترم نیروگاه برگزار گردید، در راســتای 
ارتقــای ارتبــاط صنعت و دانشــگاه، پیشــنهاداتی برای 

همــکاری بــا جامعه نخبــگان مطرح شــد.

وبینار »حضور ایران در یونسکو؛ فرصت ها، چالش ها و نقش نخبگان در پیشبرد اهداف ملی« 17 بهمن

وبینــار حضــور ایــران در یونســکو؛ فرصت هــا، 
چالش هــا و نقــش نخبــگان در پیشــبرد اهــداف 
ملــی به همــت بنیــاد نخبــگان اســتان قزوین و 
بــا همــکاری دانشــگاه بین المللــی امــام خمینی 

)ره( برگــزار شــد.
ــا ســخنرانی دکتــر مرتضــی  در ایــن وبینــار کــه ب
حمیصی، معاون نمایندگی دائم جمهوری اســامی 
ایــران نــزد ســازمان یونســکو از پاریــس همــراه بود، 
ــه کار یونســکو، ســه  پیرامــون چگونگــی آغــاز ب

کارکــرد و وظیفــه اصلــی یونســکو اعــم از دیدبانی، 
تریبــون بــودن و زمینه ســازی تعامل و همــکاری در 
حــوزه چندجانبه، جایگاه و نقش نخبــگان در تولید 
محتــوای اصلــی در چارچوب های یونســکو، ارکان 
مدیریتــی و تصمیم گیری در یونســکو )کشــورهای 
ــی یونســکو  ــن ســازمان، شــورای اجرای عضــو ای
ــوزه  ــی در ح ــای حقوق ــه(، چارچوب ه و دبیرخان
روابــط چندجانبــه و کنوانســیون ها بــه ارائــه نکات 

کاربــردی و کلیــدی پرداختــه شــد.

برگزاری مرحله سوم دوره خالقیت و نوآوری 13، 14 و 15بهمن

مرحلــه ســوم دوره »تربیــت مربــی خاقیــت 
و نــوآوری« بــه همــت بنیــاد نخبــگان اســتان 
قزویــن و بــا همــکاری بنیــاد نخبــگان اســتان 
فــارس از طریــق ویدئوکنفرانــس برگزار شــد.
ــا  ــت ۳« ب ــای خاقی ــی »تکنیك ه کارگاه آموزش
تدریــس دکتــر فاطمــه کمالــی در روز چهارشــنبه  

۱۳ بهمــن مــاه ۱400 و بــا راهبــری آقــای 
محمدحســن ســعیدی مطلــق، کارگاه آموزشــی 
»ســنجش خاقیــت« بــا تدریــس و راهبــری دکتر 
ــن  ــنبه  ۱4 بهم ــی در روز پنج ش ــین میهم حس
مــاه ۱400، کارگاه آموزشــی »تهیــه و تدویــن 
مطالــب درســی خــاق« بــا تدریــس دکتــر اللــه 
ــاه ۱400  رییســی در روز پنج شــنبه  ۱4 بهمــن م
و بــا راهبــری آقای محمدحســن ســعیدی مطلق، 
ــس  ــا تدری ــا« ب ــواع تفکره ــی »ان کارگاه آموزش
دکتــر ســمیرا راه پیمــا در روز جمعــه  ۱5 بهمــن 
ــا راهبــری خانــم فائــزه فــداکار و  مــاه ۱400 و ب

کارگاه آموزشــی »حــل مســاله و تصمیم گیــری« 
بــا تدریــس دکتــر فاطمــه عباســی در روز جمعــه  
۱5 بهمــن مــاه ۱400 و بــا راهبــری خانــم فائــزه 
فــداکار از سلســله کارگاه هــای آموزشــی مرحلــه 
ســوم دوره »تربیــت مربــی خاقیــت و نــوآوری« 

برگــزار شــد.
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بازدید مستعدین برتر از شرکت تونل ساز ماشین 18 بهمن

ــه  ــا ب ــن بن ــگان اســتان قزوی ــاد نخب بنی
ــین  ــاز ماش ــل س ــرکت تون ــوت ش دع
ــروی مختصــص  در راســتای جــذب نی
ــی  ــد فن ــزاری بازدی ــه برگ ــدام ب اق

ــود.  ــرکت نم ــن ش ــی از ای تخصص
جمعــی  حضــور  بــا  بازدیــد  ایــن 
هــای  رشــته  در  اســتان  نخبــگان  از 
و  مــواد  مکانیــك،  بــرق،  مهندســی 
نشســت  طــی  در  گردیــد.  برگــزار   .. .
شــرکت  ارشــد  مدیــران  بــا  فنــی 
طرح هــای  در  همــکاری  پیشــنهاد 
شــهید  و  روشــن  احمــدی  شــهید 
شناســایی  همچنیــن  و  بابایــی  عبــاس 
و جــذب نیــرو متخصــص و کارآمــوز 
ــی  ــا همراه ــه ب ــد. در ادام ــرح گردی مط

ــرکت از  ــان ش ــی و کارشناس ــران فن مدی
ــد  ــی بازدی ــی و اجرای ــای طراح واحده
ــرر  ــد مق ــن بازدی ــد. در ای ــل آم ــه عم ب
پروژه هــای  بررســی  جهــت  گردیــد 

ــن  ــدت و همچنی ــد م ــدت و بلن ــاه م کوت
اقداماتــی  مشــترک،  کارگــروه  تشــکیل 

گیــرد. صــورت 
ســال  در  ماشــین  تونل ســاز  شــرکت 
زمینــه ی  در  را  خــود  لیــت  فعا  ۱۳82
آغــاز  نیــزه  مکا حفــاری  و  تونــل 
لیــت  فعا  ۱۳86 ســال  ز  ا نمــود. 
منظــور گــردآوری  بــه  یــن شــرکت  ا
ــل و  تون ــه ی  ــرب در زمین ــای مج نیروه
ئــه ی خدمــات  را ا نیــزه و  حفــاری مکا
ــن  ی ا ــت.  یاف ــترش  ــری گس هب ــی و را فن
کنــون  ا هــم  بنیــان  نــش  دا شــرکت 
ســاخت  و  طراحــی  زمینه هــای  در 
و   MTBM و   TBM دســتگاه های 
ــال  اوره  ، ــزه  نی ــاری مکا ــاوره، حف مش

یــد.  نما مــی  لیــت  فعا بازســازی  و 

وبینار »چرا و چگونه دانش بنیان شویم؟« 19 بهمن

ــه  ــرا و چگون ــاری چ ــی وبین کارگاه آموزش
دانش بنیــان شــویم؟ بــه همــت بنیــاد نخبگان 
ــدار  ــک پن ــاوران نی ــن و مش ــتان قزوی اس
ــان  ــز دانش بنی ــت مرک ــا حمای ــریف و ب ش
معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری 

ــس برگــزار شــد. ــق ویدئوکنفران از طری
در ایــن کارگاه آموزشــی کــه بــا تدریــس 
جنــاب آقــای دکتــر مجید حقیقــی، ســرارزیاب 
مدیرعامــل  و   ۱۳92 ســال  از  دانش بنیــان 
شــرکت مشــاوران نیــك پنــدار شــریف همــراه 
بــود، پیرامــون تاریخچــه و قانــون دانش بنیــان، 
دانش بنیــان،  ارزیابــی  فرآینــد  معرفــی 
شــاخص های  شــرکت ها،  ثبت نــام  نحــوه 
ــرکت   ــوز ش ــواع مج ــان و ان ــی دانش بنی ارزیاب

ــان،  ــرکت های دانش بنی ــواع ش ــان، ان دانش بنی
شــرکت های  از  انــواع حمایت هــا  معرفــی 
دانش بنیــان، وضعیــت کنونــی شــرکت های 

دانش بنیــان در کشــور، تعریــف شــرکت خــاق 
ــردی و  ــکات کارب ــه ن ــه ارائ و حوزه هــای آن ب

ــد. ــه ش ــدی پرداخت کلی
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کارگاه آموزشی »کارورزی و آشنایی با ظرفیت های صنعتی استان قزوین« 25 بهمن

و  کارورزی  وبینــاری  آموزشــی  کارگاه 
ــتان  ــی اس ــای صنعت ــا ظرفیت ه ــنایی ب آش
ــتان  ــگان اس ــاد نخب ــه همــت بنی ــن ب قزوی
قزویــن و بــا همــکاری کانــون انجمن هــای 
صنفــی کارفرمایــی اســتان قزویــن از طریق 

ــزار شــد. ــس برگ ویدئوکنفران
ــس  ــا تدری ــه ب ــی ک ــن کارگاه آموزش در ای
جنــاب آقــای دکتــر یحیــی صمــدی مقــدم، 
مهندســی  تکنولــوژی  مدیریــت  دکتــری 
ــت گذاری  ــورای سیاس ــو ش ــع و عض صنای
ــا بیــش  ــدگار کیفیــت کشــور ب و چهــره مان
ــت  ــته در صنع ــت برجس ــال فعالی از 25 س
ــداف  ــون اه ــود، پیرام ــراه ب ــگاه هم و دانش
متحــد،  ملــل  ســازمان  پایــدار  توســعه 
 ،20۳0 آینــده  دنیــای  روندهــای  کان 
قطعیــت  عــدم  مخــرب،  تکنولوژی هــای 
برتــر  تکنولوژی هــای  ترنــد  ژئوپلتیکــي، 

آلفــا،  نســل  ظهــور   ،2050 تــا   20۱7
مدیــران  فعالیــت  و  تصمیم گیــری  ارکان 
مــدرن،  ســازمان های  در  کارکنــان  و 
قزویــن،  اســتان  صنعتــی  ظرفیت هــای 
اســتان  صنعتــی  شــهرک های  معرفــی 
ــت  ــرمایه گذاری و ظرفی ــم س ــن، حج قزوی
واحدهــای  وضعیــت  اســتان،  اشــتغال 
تفکیــك  بــه  اســتان  موجــود  صنعتــی 
پروانــه  موجــود  وضعیــت  شهرســتان، 
ــی،  ــروه صنعت ــك گ ــه تفکی ــرداری ب بهره ب
مهــم  واحدهــای  از  بخشــی  معرفــی 
فعالیت هــای  ســاختار  اســتان،  صنعتــی 
ــك  ــع کوچ ــف صنای ــتان، تعری ــی اس معدن
و متوســط، رتبــه دانش بنیان هــای اســتان 
و  اســتان ها  ســایر  بــه  نســبت  قزویــن 
ــارک  ــه پ ــوالت فناوران ــده ای از محص گزی
در حوزه هــای  قزویــن  فنــاوری  و  علــم 

نــکات کاربــردی و  ارائــه  بــه  مختلــف 
کلیــدی پرداختــه شــد.

نشست مجازی اخالق پژوهش و اخالق نخبگی 28 بهمن

پژوهــش  اخــاِق  مجــازی  نشســت 
همــت  بــه  نخبگــی  اخــاِق  و 
قزویــن  اســتان  نخبــگان  بنیــاد 
علــوم  دانشــگاه  همــکاری  بــا  و 
از طریــق  قزویــن  اســتان  پزشــکی 

شــد. برگــزار  ویدئوکنفرانــس 
بــا  کــه  مجــازی  نشســت  یــن  ا در 
ــزی،  ــدون عزی ــور فری نی پروفس ــخنرا س
رئیــس پژوهشــکده علــوم غــدد درون 
برگزیــده جایــزه  متابولیســم و  ریــز و 
بنیــاد ملــی نخبــگان  عامــه طباطبایــی 
ــف اخــاق،  ــون تعری م ــود، پیرا ب ه  ــرا هم
ارزش  و  اهمیــت  اخــاق،  مکاتــب 
مبانــی  اســام،  دیــدگاه  از  اخــاق 
اخــاق در اســام، منظــور از اخــاق 
پزشــکی،  اخــاق  اصــول  حرفــه ای، 
در  اســامی  اخــاق  فلســفه  اصــول 
پزشــکی،  رفتارهــای  و  خــو  و  خلــق 
ــش،  ــف پژوه ــل مختل ــاق در مراح اخ
ــش،  ــاق در پژوه ــت اخ ــق رعای مصادی
پژوهــش،  نتایــج  نتشــار  ا در  اخــاق 
و  تحقیــق  در  پژوهشــگر  مســئولیت 
بــه  نخبــگان  و  پژوهشــگران  اخــاق 
کلیــدی  و  کاربــردی  نــکات  ئــه  را ا

شــد. پرداختــه 
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)LabsNet( نشست آشنایی با خدمات و حمایت های شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی 2 اسفند

ــات  ــا خدم ــنایی ب ــاری آش ــت وبین نشس
آزمایشــگاه های  شــبکه  حمایت هــای  و 
ــه همــت  فناوری هــای راهبــردی )لبزنــت( ب
ــرکت  ــن و ش ــتان قزوی ــگان اس ــاد نخب بنی
مشــاوران نیــک پنــدار شــریف و بــا حمایت 
شــبکه آزمایشــگاهی فنــاوری هــای راهبردی 
معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری 

ــس برگــزار شــد. ــق ویدئوکنفران از طری
در ایــن کارگاه آموزشــی کــه بــا تدریــس جناب 
آقای مهندس احســان فرخی، کارشــناس شــبکه 
ــراه  ــردی هم ــای راهب ــگاهی فناوری ه آزمایش
ــگاهی،  ــبکه آزمایش ــی ش ــون معرف ــود، پیرام ب
خدمــت،  درخواســت  و  ثبت نــام  نحــوه 
ــای  ــا، چالش ه ــات و حمایت ه ــی خدم معرف
 پیــش  روی  تأمیــن  خدمــات  آزمایشــگاهی، 

اهــداف  راهبــردی  شــبکه  آزمایشــگاهی، پایــگاه  
اینترنتــی  شــبکه  آزمایشــگاهی، تنــوع  ســازمانی 
 آزمایشــگاه ها، کارگروه هــای  تخصصــی  شــبکه  
ــگاهی  ــش  آزمایش ــه  دان ــگاهی، فصلنام آزمایش

 ایــران، ارزیابــی  فعالیــت  آزمایشــگاه ها، پلتفــرم 
 باشــگاه  مشــتریان  شــبکه  آزمایشــگاهی همراه با 
پرســش و پاســخ بــه ارائــه نــکات کاربــردی و 

کلیــدی پرداختــه شــد.

نشست مجازی »گامی تا موفقیت« 4 اسفند

نشســت مجــازی گامــی تــا موفقیــت بــا 
هــدف شناســایی و هدایــت دانش آموزان 
مســتعد پایــه دوازدهــم بــه همــت بنیــاد 
ــا همــکاری  ــن و ب ــگان اســتان قزوی نخب
ــرورش اســتان از  اداره کل آمــوزش و پ

ــزار شــد. ــس برگ ــق ویدئوکنفران طری
آقــای  جنــاب  جلســه  ایــن  مقدمــه  در 
اداره کل  معــاون  حســینی  محمــد 
ــکات  ــان ن ــه بی ــتان ب ــرورش اس آموزش وپ
بهره منــدی  لــزوم  خصــوص  در  مهمــی 
و  ارتبــاط  و  صحیــح  راهبردهــای  از 
ــا  ــوزان ب ــد دانش آم ــر و کارآم ــل مؤث تعام
پرداختنــد. اســتان  موفــق  دانشــجویان 

ــری  ــا راهب ــن نشســت مجــازی کــه ب در ای
افشــار  زهــرا  نازنیــن  خانــم  ســرکار 
دانشــگاه  حقــوق  رشــته  )دانشــجوی 
شــیدا  خانــم  ســرکار  ارائــه  و  تهــران( 
ــگاه  ــکی دانش ــجوی پزش ــی )دانش مبادرثان
پیــروی  مریــم  خانــم  ســرکار  تهــران(، 
دانشــگاه  فارســی  ادبیــات  )دانشــجوی 
تهــران(، جنــاب آقــای محمدرضــا آزاد 

علــوم  دانشــگاه  پزشــکی  )دانشــجوی 
آقــای  جنــاب  و  قزویــن(  پزشــکی 
ــجوی  ــی )دانش ــادق مقدس ــین ص امیرحس
ــود،  ــراه ب ــران( هم ــگاه ته ــکی دانش پزش
ــی،  ــال دوم تحصیل ــت نیمس ــون اهمی پیرام
جمع بنــدی،  دوران  در  برنامه ریــزی 
ســاعت  تنظیــم  تســت زنی،  تکنیك هــای 
ــاعت  ــا س ــی ب ــور هماهنگ ــه منظ ــه ب مطالع
از  دوری  و  مثبت اندیشــی  آزمــون، 
ــات  ــا امتحان ــح ب ــورد صحی ــترس، برخ اس
فرصــت  از  بهینــه  اســتفاده  و  نهایــی 
نــکات  ارائــه  بــه  نــوروز  مطالعاتــی 

شــد. پرداختــه  کلیــدی  و  کاربــردی 
طــرح  بــه  دانش آمــوزان  پایــان  در   

پرداختنــد.  خــود  ســواالت 
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بازدید از سرداب آستان مقدس امامزاده حسین )ع( 4 اسفند

ــول  ــرت رس ــث حض ــبت مبع ــه مناس ب
اکــرم )ص( رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان 
بــه همــراه جمعــی از نخبــگان و مســتعدان 
امامــزاده  مقــدس  از ســرداب آســتان 

ــد. ــد کردن ــین )ع( بازدی حس
ــی  ــد عل ــین )ع( فرزن ــاهزاده حس ــزاده ش امام
ــره اش در  ــه مقب ــن موســی الرضا )ع( اســت ک ب

شــهر قزویــن واقــع شده اســت. گفتــه شــده کــه 
وی در ســن ۳ ســالگی در ســفر بــه مــرو حیــن 
ــت و  ــهر درگذش ــن ش ــن، در ای ــور از قزوی عب
در همان جــا بــه خــاک ســپرده شــد. هم اکنــون 
ــن  ــان ســامگاه قزوی ــگاه ایشــان در خیاب زیارت

واقــع شــده اســت.

نشست استاندار قزوین با بنیاد نخبگان استان و اعضای کارگروه های تخصصی 11 اسفند

ــاد  ــی بنی ــای تخصص ــای کارگروه ه اعض
ــا  نخبــگان اســتان قزویــن ضمــن دیــدار ب
ــه  ــی، ب ــدی اعای ــر محمدمه ــای دکت آق

ــد. ــش پرداختن ــای خوی ــان دغدغه ه بی
ــا  ــور ب ــر رجب پ ــای دکت ــه آق ــاز جلس در آغ
ــگان  ــاد  نخب ــاختار بنی ــی از س ــی اجمال معرف
ذیــل معاونــت محتــرم علمــی وفنــاوری 
ریاســت جمهــوری بــه بیــان مقدماتــی از 
صــورت  تاش هــای  و  جلســه  موضــوع 
هســته های  تشــکیل  در  جهــت  پذیرفتــه 
ــن در یکســال گذشــته  ــی اســتان قزوی نخبگان
ــه  ــد ک ــان کردن ــر نش ــان خاط ــد. ایش پرداختن
ــوان و  ــای ج ــه  نیروه ــدن بدن ــا روی کار آم ب

کارآمــد امیــدواری بســیاری در زمینــه پیشــبرد 
طرح هــای نوآورانــه و تعاملــی همچــون طــرح 
ــن  ــی  اســتان قزوی تشــکیل هســته های نخبگان
ــا  ــور ب ــه وجــود آمــده اســت. دکتــر رجب پ ب
ــدد  ــای متع ــکات و چالش ه ــه مش ــاره ب اش
ــن  ــر، ضم ــال های اخی ــن در س ــتان قزوی اس
از زحمــات دســتگاه های اجرایــی   تشــکر 
اســتان، خــاء و عــدم وجــود نــگاه نخبگانــی 
ــات جــاری را یکــی از  ــه موضوع ــی ب و علم
عوامــل اساســی  بــروز مشــکات اخیــر و 
ــکاری و  ــتار هم ــتند و خواس ــش رو دانس پی
تعامــل مشــترک دســتگاه های اجرایــی بــا بنیــاد 
نخبــگان اســتان قزویــن  جهــت بــرون رفــت از 

وضعیــت نامطلــوب کنونــی و حرکــت اســتان 
بــه ســمت تحــول و پیشــرفتی پایــدار شــدند. 
ــی طــرح  ــا  معرف ــن اســاس ایشــان ب ــر همی ب
ــن  ــی اســتان قزوی تشــکیل هســته های نخبگان
ــی ایــن طــرح   در چارچــوب دفترچــه محتوای
کــه حاصــل بررســی و مطالعــات  کارشناســی 
ــتان  ــگان اس ــاد نخب ــتعدین بنی ــگان و مس نخب
ــد  ــته می باش ــال گذش ــول یکس ــن در ط قزوی
ــوع،  ــداف موض ــرورت و اه ــامل ض ــه ش ک
 جزئیــات اجــرای طــرح، جــدول چالش هــای 
و  ارتباطــی  نظــام  پیشــنهاد  اســتان،  روز 
ــدول  ــی و ج ــته های نخبگان ــردی هس عملک

می باشــد. هزینه هــای  جــاری 
درادامــه نشســت هریــك از راهبران هســته های 
نخبگانــی بــه معرفــی هســته تخصصــی خــود، 
ــان  ــای  موجــود، بی ضــرورت طــرح، چالش ه
ــه  ــر ب ــه مدنظ ــای نوآوران ــا و ایده ه برنامه ه

اختصــار مطالبــی را بیــان نمودنــد. 
ــا  ــور ب ــر رجب پ ــز دکت ــه نی ــان جلس در پای
ــه  ــده، از توج ــرح ش ــوارد مط ــدی م جمع بن
ــال تشــکر  و  ــرم کم ــتاندار محت ــام اس و اهتم
قدردانــی را داشــتند و مجــددا بــر آمادگی همه 
جانبــه بنیــاد نخبــگان اســتان  جهــت تعامــل بــا 
دســتگاه های اجرایــی در جهــت اهــداف ذکــر 
شــده و حــل معضــات و مشــکاتی جــاری 

اســتان تاکیــد نمودنــد.  
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بازدید از گروه مپنا 17 اسفند

ــای  ــا ظرفیت ه ــنایی ب ــتای آش در راس
ــگان  ــاد نخب ــران، بنی ــی کشــور ای صنعت
ــزاری  ــه برگ ــدام ب ــن اق ــتان قزوی اس
بازدیــد  از دو شــرکت  زیــر مجموعــه 

ــا نمــود. ــروه مپن گ
صنعتــی  مجموعــه ای  مپنــا  گــروه 
ــا  ــروه مپن ــرکت گ ــر ش ــتمل ب ــت مش اس
ــراه  ــه هم ــادر، ب ــرکت م ــوان ش ــه عن ب
شــرکت های متعــدد تخصصــی تابعــه و 
ــی،  ــه مهندس ــه در زمین ــه آن ک ــته ب وابس
نیروگاه هــای  توســعه  و  احــداث 
انــرژی  نیروگاه هــای  حرارتــی، 
ــان  ــد همزم ــات تولی ــر، تأسیس تجدیدپذی
تولیــد  تأسیســات  حــرارت،  و  بــرق 
آب،  شیرین ســازی  و  بــرق  همزمــان 
مهندســی، اجــرا و توســعه پروژه هــای 
دریــا،  و  خشــکی  در  وگاز  نفــت 
ــل  ــای حم ــداث پروژه ه ــی و اح مهندس
ــرداری  ــات تصویرب ــی، خدم ــل ریل و نق
پزشــکی، برقی ســازی، ارائــه خدمــات 
در  نگهــداری  و  تعمیــر  بهره بــرداری، 
ــرمایه گذاری و  ــز س ــور و نی ــع مذک صنای
ــده در  ــاد ش ــای ی ــی پروژه ه ــن مال تأمی
ــراردادی  ــای ق ــواع روش ه ن چارچــوب ا
می کنــد. فعالیــت  ســرمایه گذاری   و 

ــد دو  ــالن های تولی ــد از س ــن بازدی در ای
ژنراتــور  و ســاخت  مهندســی  شــرکت 
و  مهندســی  شــرکت  و  )پــارس(  مپنــا 
ــد  ــوگا( بازدی ــا )ت ــن مپن ــاخت توربی س
بــه عمــل آمــد کــه در ایــن بازدیــد جناب 
آقــای مهنــدس خرامانــی، معــاون تحقیــق 
و توســعه شــرکت پــارس، توضیحــات 
ــان  ــد بی ــط تولی ــورد خ ــی در م تخصص
از مرکــز تحقیــق و  نمودنــد. همچنیــن 
بازدیــد  نیــز  پــارس  شــرکت  توســعه 
ارتبــاط  ارتقــای  راســتای  در  شــد. 
ــت  ــنهاداتی جه ــگاه، پیش ــت و دانش صنع
همــکاری  و  انســانی  نیــروی  جــذب 
گردیــد. مطــرح  نخبــگان  جامعــه   بــا 
ژنراتــور  و ســاخت  مهندســی  شــرکت 
در   ۱۳77 ســال  از  )پــارس(  مپنــا 
ارتقــای  سیاســت های  راســتای 
صنعتــی  نایــی  توا و  فنــی  دانــش 
نتقــال تکنولــوژی  ا کشــور، بــا هــدف 
ژنراتورهــای  انــواع  تولیــد  و  ســاخت 
ظرفیــت  )تــا  حرارتــی  نیروگاه هــای 
۱60 مــگاوات(، آبــی )تــا ظرفیــت 250 
نیروگاهــی،  باس داکت هــای  و  مــگاوات( 
ــکاری  ــا هم ــوده و ب ــت نم ــه فعالی ــروع ب ش
صنعــت  ایــن  بین المللــی  تولیدکننــدگان 

 Siemens , Ansaldo , Jeumont( همچــون 
 , Alstom GE[Canada] , Andritz Eline
و Elin Motoren( توانســته اســت عــاوه 
)تــا  مــگاوات   4545۱ تولیدظرفیــت  بــر 
بــه  نیروگاهــی  مولــد   )96 ســال  پایــان 
جانبــی،  تجهیــزات  و  باس داکــت  همــراه 
ــه کشــورهایی چــون  محصــوالت خــود را ب
 ســوریه، عــراق و تاجیکســتان صــادر نمایــد.
در ســال ۱۳9۱ بــا شــروع پــروژه انتقــال 
مگاواتــی  بــادی  توربین هــای  تکنولــوژی 
مگاواتــی   2,5 توربیــن  بــر  تمرکــز  بــا 
و    W2E ، Aerodyn همــکاری   بــا  و 
عرصــه  در  پــارس  فعالیت هــای   VEM
شــد. آغــاز  تجدیدپذیــر   انــرژی  هــای 
ژنراتــور مپنــا )پــارس( هــم اکنــون بــه عنــوان 
طــراح و تولیدکننــده ژنراتورهــای نیروگاهــی 
ــواع باس داکــت ، توربیــن  آبــی، حرارتــی و ان
صنعتــی،  ژنراتورهــای  مگاواتــی،  بــادی 
ــل  ــور در تکمی ــور و الکتروموت ــن موت ترکش
لکوموتیــو،  نیــروگاه،  ســاخت  زنجیــره 
ــن  ــت و گاز و همچنی ــع نف ــزات صنای تجهی
ــروش  ــس از ف ــات پ ــه خدم ــوزه ارائ در ح
محصــوالت و خدمــات تخصصــی نیروگاهــی 
ــی  ــر بین الملل ــتانداردهای معتب ــا اس ــق ب مطاب

ــد. ــش می نمای ــای نق ایف
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مرحله چهارم )پایانی( دوره تربیت مربی خالقیت و نوآوری 18 اسفند

مرحلــه پایانــی دوره تربیــت مربــی 
ــن  ــتان قزوی ــوآوری اس ــت و ن خاقی
ــد.  ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ــه ص ب
کننــدگان  مرحلــه شــرکت  ایــن  در 
ــنایی  ــوان آش ــا عن ــار ب ــج وبین در پن
ــنایی  ــی، آش ــود شناس ــول خ ــا اص ب
ــب و کار،  ــوم کس ــای ب ــدل ه ــا م ب
ــوآوری و کســب  ــواع ن ــا ان آشــنایی ب
طراحــی  تفکــر  نوپــا،  کارهــای  و 
بــا  پژوهــش  روش  بــا  آشــنایی  و 
ــد. ــرکت نمودن ــت ش ــت خاقی محوری
عنــوان  بــا  مرحلــه  ایــن  اول  وبینــار 
آشــنایی بــا اصــول خــود شناســی در 
ــدت دو  ــه م ــاه و ب ــفند م ۱8 اس ــخ  تاری
ســاعت برگــزار شــد. در ایــن وبینــار 
ــود  ــتی خ ــن چیس ــه تبیی ــدرس ب ــدا م بت ا
شناســی پرداخــت. ســپس بــا معرفــی 
بــه  خودشناســی  مختلــف  هــای  روش 
 MBTI ــی تســت  صــورت نظــری و عمل
شــرکت  آن  از  بعــد  داد.  توضیــح  را 
بــا  و  مرحلــه  صــورت  بــه  کننــدگان 
پاســخ  و  هــا  فعالیــت  برخــی  انجــام 
بــه خودشناســی  بــه برخــی ســواالت 
تســت  ایــن  بــه  توجــه  بــا  خــود  از 

رســیدند. 
ــا مــدل  ــوان آشــنایی ب ــا عن ــار دوم ب وبین
ــه  ــدت س ــه م ــوم کســب و کار ب ــای ب ه
 ۱9 روز   ۱۱:۳0 تــا   8:۳0 از  ســاعت 
ایــن وبینــار  برگــزار شــد. در  اســفند 
ــی  ــب و کار و چرای ــف کس ــدا تعاری بت ا
بــوم کســب  کار توضیــح داده  ایجــاد 
بــا  کننــدگان  شــرکت  ســپس،  شــد. 
بــوم  مختلــف  هــای  مولفــه  و  اجــزا 
بخــش  آشــنا شــدند. در  کار  کســب و 
بــا  کننــدگان  شــرکت  وبینــار،  عملــی 
کار  و  کســب  هــای  ایــده  بــه  توجــه 
خــود شــروع بــه طراحــی بــوم کســب و 
ــار  ــن وبین ــش ای ــان بخ ــد. پای کار کردن
ارائــه خاصــه ای از مراحــل طراحــی 
ــود.  ــدرس ب ــوم کســب و کار توســط م ب
۱9 اســفند و  وبینــار ســوم کــه در تاریــخ 
ــوآوری  ــواع ن ن ــا ا ــا موضــوع آشــنایی ب ب
 2 ــدت  ــه م ــا ب ــای نوپ ــب و کاره و کس
ــی  ــف مختلف ــد تعاری ــزار ش ــاعت برگ س
شــرکت  بــه  را  نــوآوری  انــواع  از 
از  هایــی  مثــال  و  داد  ارائــه  کننــدگان 
نمــود.  ارائــه  ایشــان  بــه  را  هرکــدام 
ــا  ــای نوپ ــب و کاره ــاط کس ــپس ارتب س

ــد.  ــح داده ش ــوآوری توضی ــواع ن ن ــا ا ب
وبینــار  دوره  ایــن  ســوم  روز  در 
یکســاعت  مــدت  بــه  طراحــی  تفکــر 
وبینــار  ایــن  در  برگــزار شــد.  نیــم  و 
ــرکت  ــردن ش ــه آگاه ک ــدرس ب ــدا م بت ا
طراحــی  تفکــر  بــه  نســبت  کننــدگان 
پرداخــت و اهمیــت آن ا در نــو آوری و 
ایجــاد کســب و کار بیــان نمــود. ســپس، 
در  طراحــی  تفکــر  نمــود  از  مثالهایــی 
ــد  ــد. بع ــه ش ی ــف ارا ــای مختل ــه ه زمین
کننــدگان  شــرکت  مرحلــه،  ایــن  از 
ــرا  ــی را ف ــر طراح ــف تفک ــل مختل مراح
هایــی  فعالیــت  انجــام  بــا  و  گرفتنــد 

کردنــد.  تمریــن  را  آنهــا 
ــا  ــه آشــنایی ب ــن مرحل ــار ای ــن وبین آخری
ــت  ــت خاقی ــا محوری ــش ب روش پژوه

در  دقیقــه   2:۳0 مــدت  بــه  کــه  بــود 
برگــزار  اســفند   20 جمعــه  بعدازظهــر 
مــدرس  بتــدا  ا وبینــار  ایــن  در  شــد. 
پژوهــش در حــوزه خاقیــت  اهمیــت 
ــر  ــات معتب ــپس مج ــود. س ــان نم را بی
ــت  ــه خاقی ــه در زمین ــی را ک ــن الملل بی
ــد  ــود. بع ــی نم ــد را معرف ــت دارن فعالی
در  پژوهشــی  هایــی  ســرفصل  آن  از 
حــوزه خاقیــت را تبییــن کــرد. بعــد 
آمــوزش  بــه  ایشــان  مراحــل  ایــن  از 
و  کیفــی  کمــی،  هــای  پژوهــش  روش 
تلفیقــی پرداخــت و نحــوه اســتفاده از 
ایــن روش هــا را در انجــام پژوهــش 
ــود.  ــان نم ــت بی ــا خاقی ــط ب ــای مرتب ه
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برگزاری مشاوره حقوقی و روانشناسی ویژه مستعدین و خانواده های ایشان مشاوره

مشــاوره  نظــام  تحقــق  راســتای  در 
اســتعدادهای برتــر و خانواده هــای ایشــان، 
بــا هماهنگــی مراکــز برتــر مشــاوره 
تجربــه  و  تخصــص  از  بهره منــدی  و 
مشــاورین مجــرب، برنامــه مشــاوره اجــرا 

ــد. گردی
در طــی ایــن برنامــه، مشــاورین مجــرب 
ــتعدادهای  ــه اس ــاوره ب ــه مش ــه ارائ ــدام ب اق
ــای  ــان در زمینه ه ــای ایش ــر و خانواده ه برت

ــد.  ــی نمودن ــی و حقوق روانشناس
ــی  ــش روانشناس ــات بخ ــن موضوع مهم تری

ــد از: عبارتن
ااستعدادیابی در انتخاب رشته و شغل

خانواده، ازدواج و انتخاب همسر
توسعه فردی و خودآگاهی

ــز در  ــی نی ــن موضوعــات مهــم حقوق همچنی
ایــن برنامــه مــورد مشــورت قــرار گرفــت کــه  
ــل  ــه شــرح ذی ــات ب ــن موضوع ــن ای مهم تری

اســت:
تنظیم قراردادهای کاری

مسائل قضایی مرتبط با دادگاه
مقررات کارگری و کارفرمایی

ثبت شرکت ها و قوانین تجارت
ضوابط و مقررات تأمین اجتماعی

مراسم تکریم از چهره های سرآمد سرآمدان

یکــی از برنامه هــای محــوری  بنیــاد نخبــگان 
ــام  ــت مق ــم و  پاسداش ــن تکری ــتان قزوی اس
اســتان  مانــدگار  چهره هــای  و  ســرآمدان 
اســت. در ســال ۱400 بــا برگــزاری جلســات 
ــرآمد  ــای س ــر از چهره ه ــه نف ــف ، س مختل

ــد. ــرار گرفتن ــم ق ــورد  تکری اســتان م
ــتان و  ــگان اس ــاد نخب ــس بنی ــور رئی ــا حض ب
ــا اهــدای تابلــوی خطاطــی  هیئــت همــراه، ب
اســتاد احمــد پلیه چــی قزوینــی، آقــای دکتــر 
ــتان  ــر اس ــه از مفاخ ــی ک ــر صالح ــی اکب عل

محســوب می شــوند مــورد تکریــم قــرار 
ــر کار  ــور در دفت ــا حض ــن ب ــد. همچنی گرفتن
ــوی،  ــی نب ــید مرتض ــر س ــای دکت ــاب آق جن
بــا اهــدای تابلــوی نفیســی از زحمــات 
گرانقــدر ایشــان  تقدیــر بعمــل آمــد. در 
ــان و  ــور ایش ــا حض ــه ب ــترکی ک ــه مش جلس
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان برگــزار گردیــد 
در خصــوص راه انــدازی مجمــع حامیــان 
نخبــگان بحــث و تبــادل نظــر صــورت 

ــت. گرف

ــه تکریــم  ســومین برنامــه ایــن بخــش نیــز ب
و قدردانــی از زحمــات ارزنــده جنــاب آقــای 
دکتــر محمــد معــروف مشــاط کــه نقــش بــی 
ــت  ــاد ومدیری ــذاری، ایج ــی در بنیان گ بدیل
قبیــل  از  موسســات متعــددی در قزویــن 
آموزشــکده فنی،دانشــگاه بین المللــی امــام 
خمینــی )ره(  و نیــز مســجد الغدیــر و... 

داشــته اند اختصــاص یافــت.
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یادداشت علمی الهام پذیری از بیانیه گام دوم انقالب در دانشگاه ها سرآمدان

ــکوهمند  ــروزی ش ــالگرد پی ــن س در چهلمی
انقــاب اســامی رهبــر حکیــم انقــاب 
اســامی بیانیــه گام دوم انقــاب را بــرای 
ســال   40 شــگرف  دســتاوردهای  تبییــن 
ــه  ــت ادام ــی جه ــز رهنمودهای ــته ونی گذش
جهــاد بــرای ســاختن ایــران اســامی بــزرگ 
ارایــه فرمودنــد کــه بــه مثابــه منشــوری بــرای 
ــردازی  ــازی، جامعه پ ــه خودس ــن مرحل دومی
و تمدن ســازی مســیر تــاش و مجاهــدت 
ــان  ــژه جوان ــه وی ــران و ب ــت ای ــرای مل را ب
ــری  ــای رهب ــت. توصیه ه ــوده اس ــن نم روش
بــر شکســتن  تاکیــد  بــا  بــرای جوانــان 
ــد،  ــال امی ــرورش نه ــی، پ ــره تبلیغات محاص
بــاور داشــتن بــه ایــن کــه رویش هــای 
ــا  ــت ب ــر از ریزش هاس ــی فرات ــاب بس انق
ــدر  ــه ق ــت ک ــه اس ــه یافت ــه خاتم ــن جمل ای
خــود را بدانیــد و بــا قــوت خــداداد، به ســوی 
آینــده خیــز برداریــد و حماســه بیافرینیــد. در 
بیانیــه گام دوم انقــاب، مقــام معظــم رهبــری 
ــه  ــد ک ــه را نموده ان ــت گان ــای هف توصیه ه
ــت و  ــش؛ 2- معنوی ــم، پژوه ــامل: ۱- عل ش
اخــاق؛ ۳- اقتصــاد؛ 4- عدالــت و مبــارزه بــا 
فســاد؛ 5- اســتقال و آزادی؛ 6- عــزت ملــی 
و روابــط خارجــی و مرزبنــدی بــا دشــمن و 
ــرای دانشــگاه ها  7- ســبك زندگــی اســت. ب
و دانشــگاهیان کلیــه توصیه هــای رهبــری 

بســیار مهــم هســتند و می بایســت سرمنشــاء 
تحــوالت عمیقــی همــراه بــا تحــول اســامی 
ــن یادداشــت  شــدن دانشــگاه ها باشــند. در ای
اینجانــب بــه دو توصیــه اول ودوم یعنــی علــم 
ــردازم. ــت و اخــاق می پ ــش ومعنوی و پژوه
ــه گام  ــه اول بیانی ــش:  درتوصی ــم و پژوه عل
ــد:  ــم فرموده ان ــر حکی ــاب رهب ــت انق دول
ــش  ــه اهمیت ــا هم ــده، ب ــی ش ــن راه ط "... ای
ــه بیشــتر.  ــوده اســت و ن ــاز ب ــك آغ ــط ی فق
ــیار  ــان بس ــش جه ــای دان ــوز از قله ه ــا هن م
عقبیــم! بایــد بــه قله هــا دســت یابیــم. بایــد از 
مرزهــای کنونــی دانــش در مهمتریــن رشــته ها 
عبــور کنیــم. مــا از ایــن مرحلــه هنــوز بســیار 
عقبیــم! مــا از صفــر شــروع کرده ایــم .... ولــی 
ــاال  ــدت ب ــا ش ــال ها ب ــد س ــتاب بای ــن ش ای
ــا آن عقب افتادگــی جبرانشــود،  ــد ت ــه یاب ادام
و  دانشــگاه ها  بــه  همــواره  اینجانــب 
دانشــگاهیان و مراکــز پژوهــش و پژوهندگان، 

گــرم و قاطــع و جــدی در ایــن بــاره تذکــر و 
ــوان داده ام ...". ــدار و فراخ هش

و  علــم  در  پیشــرفت  و  اعتــا  ارتقــا، 
ــه  ــا ب ــه تنه ــران ن ــردم ای ــراي م ــاوري ب فن
ــطح  ــور در س ــدار کش ــان دادن اقت ــل نش دلی
ــراي  ــه ب ــت، بلک ــت اس ــز اهمی ــي حای جهان
ارتقــاي ســطح فرهنگــي جامعــه و حــل 
ــع  ــت صنای ــور، تقوی ــف کش ــایل مختل مس
در جهــت تولیــد ثــروت ملــي و تقویــت 
ــه  ــامت جامع ــاي س ــور، ارتق ــاد کش اقتص
نیــز  و  توســعه  شــاخص هاي  بهبــود  و 
شــغلي  فرصت هــاي  آوردن  وجــود  بــه 
ــی  ــای کم ــت. ارتق ــر اس ــت واف داراي اهمی
ــت  ــش تربی ــا افزای پژوهــش در دانشــگاه ها ب
نیــروی انســانی در رشــته های کارشناســی 
ــص  ــوق تخص ــص و ف ــد، PHD، تخص ارش
بــرای  ســاختار  ایجــاد  و  زمینه ســازی  و 
تحقیقــات حاصــل شــده اســت. این قــدم اول 
ــر  ــاوری در ه ــات و فن ــای تحقیق ــرای اعت ب
کشــور اســت کــه در جمهــوری اســامی طی 
ــام  ــه انج ــن وج ــه بهتری ــته ب ــال گذش 40 س
ــه در  ــه طــوری کــه تحصیــات عالی شــده، ب
کشــور مــا در ســال های اخیــر رتبه هــای 
ــی  ــر کم ــی را از نظ ــم بین المل ــا شش دوم ت
داشــته اســت. مع هــذا بــه کارگیــری عالمــان، 
ــش  ــتفاده از دان ــا، اس ــری پژوهش ه جهت گی
ــی  ــان رشــته های عال ــی فارغ التحصی و کارآی
کشــور بــرای حل مســائل و مشــکات کشــور 
دچــار اشــکال بــوده اســت. اکنــون مــا بایــد 
ــت دادن  ــم و آن جه ــدی را برداری ــدم بع ق
ــع  ــت رف ــگاهی در جه ــات دانش ــه تحقیق ب
مشــکات فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و 
ــرکت های  ــاد ش ــت. ایج ــور اس ــی کش سیاس
ــه  ــت ک ــا اس ــی از راه حل ه ــان یک دانش بنی
بایــد کاســتی ها و چالش هــای آن بررســی 
و بــا رفــع آن ســبب افزایــش فنــاوری از 

ــد. ــور ش ــی کش ــدات علم تولی
مهمتریــن عامــل در ســاختار پژوهشــی، فــرد 
ــه اخــاق  ــق ب ــه متخل ــه ای اســت ک فرهیخت
حســنه دانــش، خاقیــت، نــوآوری و انگیــزه 
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ــه پاســخ مشــکات  ــرای دســتیابی ب ــی ب کاف
و حرکــت کــردن در مرزهــای دانــش را 
ــتن  ــددی در آراس ــل متع ــد. عوام ــته باش داش
پژوهــش کشــور بــا چنیــن نیروهــای خــاق 
و نــوآور وجــود دارد کــه یکــی از مهمتریــن 
آنهــا ظرفیت ســازی و تربیــت نیــروی انســانی 
ــی در  ــن نیروهای ــگاه چنی محقــق اســت. جای
ــی  ــه خوب ــد ب ــا بای ســاختارهای پژوهشــی م
ــه  ــد هم ــود. مانن ــته ش ــف و ارج گذاش تعری
تبحرهــای علمــی، فــرد محقــق بایــد در کنــار 
اســتاد پژوهشــگر جنبه هــای نظــری و عملــی 
پژوهــش را بیامــوزد، اصــول اخــاق و رفتــار 
پژوهشــی را درک کنــد و بــا شــرکت مســتمر 
ــه رمــوز  در کارگاه هــا و برنامه هــای مــدون ب
ــد. مدیریت هــای  ــی احاطــه کن امــور تحقیقات
ــرای  ــب ب ــای مناس ــد محیط ه ــی بای پژوهش
ظرفیت ســازی،  انســانی،  نیــروی  جــذب 
ــه و  ــی تهی پــرورش محققیــن پیشــرفته و عال
ــن  ــات بی ــی، ارتباط ــای رفاه ــز حمایت ه نی
ــور  ــایر ام ــی و س ــادالت علم ــی و تب بخش
ــان را  ــزه جوان ــتن انگی ــاال نگهداش ــرای ب ب

ــد. فراهــم کنن
بــا وجــود توصیه هــای مقــام معظــم رهبــری 
ــص  ــد ناخال ــرای تخصیــص 4 درصــد تولی ب
ملــی بــه تحقیقــات، در برنامــه هــای چهــارم 
 2 تحقیقــات  بودجــه  توســعه،  پنجــم  و 
درصــد GNP پیشــنهاد شــد. بــا ایــن وجــود 

ــه  ــق نشــده و در دو ده ــز محق ــم نی ــن رق ای
ــده  گذشــته در حــدود نیــم درصــد باقــی مان
اســت. رفــع محدودیت هــا و کاســتی های 
پژوهــش در وضعیــت کنونــی و از همــه 
ــر  ــروی انســانی پژوهش گ ــود نی ــر، کمب مهم ت
و فقــدان فرهنــگ تحقیقــات در جامعــه ونیــز 
کمبــود اعتبــارات پژوهشــی می توانــد علــم و 
پژوهــش در کشــور را بــه اهــداف بیانیــه گام 

ــد. ــك کن دوم نزدی
اخــاق و معنویــت: لغــت اخــاق جمــع 
ــن  ــیرت و باط ــی س ــه معن ــت و ب ــق اس خل
ــکل  ــه ش ــه ک ــان گون ــد. هم ــان می باش انس
ــا  ــا و ی ــت زیب ــن اس ــان ممک ــری انس ظاه
ــی خــوی و  ــی یعن ــا باشــد، شــکل باطن نازیب
ــد  ــز می توان ــی انســان نی ــای درون ویژگــی ه
شایســته و آراســته و یــا ناشایســته و نامطبــوع 
ــت و  ــت از حال ــارت اس ــاق عب ــد. اخ باش
ملکــه ای کــه آدمــی را بــدون فکــر در انجــام 
ســاختار  اخــاق  کنــد.  تحریــك  کارهــا 
ــر  ــگرف ترین اث ــت و ش ــان اس ــودی انس وج
را در حــوزه رفتــار آدمــی دارد. بهتریــن و 
کامل تریــن و عملی تریــن مکتــب اخــاق 
اســامی اســت کــه بــه حســن و قبــح ذاتــی 
فضائــل و رذائــل اخاقــی معقتــد اســت. 
ــدار انســان  ــردار و پن ــار، ک ــال و رفت ــذا افع ل
یــا ذاتــا نیکــو و پســندیده اســت و یــا 
ــتی،  ــتی، درس ــد. راس ــح می باش ــت و قبی زش

و  محبــت  عدالــت،  امانــت،  صداقــت، 
صفاتــی نظیــر آنهــا ممــدوح و تغییرناپذیــر و 
ــی،  ــم، بی عدالت ــت، ظل ــس دروغ، خیان برعک
بی عاطفگــی و نظایــر آنهــا ذاتــا پلیــد و 
مذمــوم و جــزو رذائــل اخاقــی اســت؛ چــه 
بــرای انســان نتیجــه مــادی داشــته باشــند یــا 
نداشــته باشــند. اخــاق در اســام متکــی بــه 
ــد متعــال اســت.  ــه خداون توحیــد و ایمــان ب
ــد  ــه خداون ــت ک ــد اس ــلمان معتق ــرا مس زی
ــال او  ــر اعم ــر و ناظ ــوال حاض ــه اح در هم
اســت. بــه عــاوه مســلمان بــاور بــه پــاداش 
ــت  ــب و قیام ــال خــود دارد. غی ــر اعم و کیف
را قبــول دارد. معتقــد اســت کــه اعمــال 
او در ایــن جهــان اثــر وضعــی دارد و در 
آخــرت هــم اثــر خیــر و شــر خــود را نشــان 
ــی  ــزال اله ــدرت الی ــه ق ــه ب ــد. توج می ده
ــرام  ــی، احت ــده اصل ــتفاده دهن ــوان اس ــه عن ب
ــا  ــب ب ــاوره مناس ــل و مش ــاتید، تعام ــه اس ب
ــبت  ــری نس ــای برت ــز از ادع ــکاران پرهی هم
ــان، رازداری،  ــر آن ــا تحقی ــکاران و ی ــه هم ب
صبــور  و  ادب  رعایــت  چشــمی،  پــاک 
ــز  ــی، پرهی ــتباه و عذرخواه ــول اش ــودن، قب ب
ــتند  ــی هس ــی صفات ــر و خودبزرگ بین از تکب
ــی و  ــای آموزش ــت در محیط ه ــه می بایس ک

ــوند. ــه ش ــی نهادین پژوهش




