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 :دکتر، مهندس /آقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 زهره ترابی قادر باقری  فریبرز براتی حمزه علی احمدی

 رامین کیامهر  ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  ایحیی نصیر علی آبادی یدا... حسن مجتبی زاده

 آقای مهندس محمدی)با هماهنگی و مجوز قبلی( :غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 آقای مهندس بزرگمهر:حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس اوجاقلو -قصابیمهندس  انآقای :حاضر در جلسه بازرسان سازمان

مدیر واحد  -، آقای مهندس باقری و تعدادی از همکاران ایشانپارک علم و فناوری  مدیر -دکتر مرادخانیآقای  :مدعوین

 کارشناس واحد تاسیسات سازمان -سازمان ، آقای مهندس میرزاپور آموزش

  
 .گردیدیاتی از کلام ا... مجید آغاز جلسه با تلاوت آ

 

و پارک  سازمانفیمابین  " با رویکرد برگزاری رویدادهای آموزشی مشترکهمکاری علمی، پژوهشی و فناوری توافق نامه "آئین امضا و تبادل 

 علم و فن آوری استان زنجان

 

و همکارانشان ، اظهار  -رئیس پارک علم و فنآوری استان زنجان -ضمن خوش آمد گویی به آقای دکتر مرادخانی  مهندس مجتبی زادهابتدا آقای    

و تبادل نظر با رئیس و کارشناسان  لم و فناوری استانعپارک داشتند چند ماه قبل تعدادی از اعضای هیات مدیره ضمن بازدید از مرکز نوآوری  

نامه همکاری بین سازمان و پارک به منظور استفاده از ایده ها و فناوری های نوین در بخش ساختمان و کشف و مرکز ، تفاهم حاصل شد که توافق 

ایشان در این جلسه ضمن ابراز امیدواری در انعقاد این شکوفایی خلاقیت ها و ظرفیت های نوآورانه اعضای سازمان در این راستا تهیه و مبادله گردد. 

نامه طرفین متعهد شدند که تجاری سازی سازی خدمات مهندسی و بهبود صنعت ساختمان اظهار کرد: بر طبق این توافقکیفینامه در راستای تفاهم

دستاوردهای پژوهشی و اختراعات مربوط به فناوران نظام مهندسی پس از طی مراحل داوری و کسب حدنصاب، در اولویت کار پارک، مرکز رشد و 

ای و انتقال تکنولوژی مرتبط و مورد نیاز خود، با ملحوظ های تحقیقاتی، مشاورهارک علم و فناوری باید در رابطه با پروژهپ .مرکز نوآوری قرار گیرد

های تحقیقاتی های توسعه فناوری و انجام پروژهداشتن مقررات خود نظام مهندسی را در اولویت قرار دهد و نظام مهندسی ساختمان نیز اجرای طرح 

 .پارک، مرکز رشد و مرکز نوآوری را در اولویت قرار خواهد دادمورد نیاز 
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ر : اگضمن اعلام مراتب تشکر از اعضای هیات مدیره سازمان اظهار داشتند.-لم و فناوری استانعپارک  رئیس -آقای دکتر داوود مرادخانیسپس 

ر شد و معتقدیم هزیرساختی کشور به دست مهندسان ایرانی انجام نمیهای عمرانی و فعالیت سازمان نظام مهندسی نبود اکنون بسیاری از پروژه

 .یابدبوم توسعه نمیهای آن کنار هم قرار نگیرند، آن زیستتشکیلات، اداره و سازمانی دارای یک اکوسیستم است که اگر پازل

ت، ابراز کرد: سازمان میراث فرهنگی با امکانات و منابع های توسعه استان در بخش گردشگری اسدکتر داود مرادخانی با بیان اینکه یکی از ظرفیت

افتد تواند گردشگری را توسعه دهد و باید در بالا دست و پایین دست صنعتی ایجاد شود تا این اکوسیستم توسعه یابد و این اتفاق نمیمحدود نمی

 .داری کنندمیدانهای فناورانه ای مبتنی بر ایدههای حرفهآپمگر اینکه بخش خصوصی و استارت

اندازی کسب و کارها در زیست بوم علم و فناوری را از رویکردهای این پارک خواند و گفت: در حوزه صنعت ساختمان نیز وی تلاش برای تسهیل راه

 .های فناورانه انجام دادسازی این صنعت را با نگاهی فراتر و با حمایت از ایدهتوان ترویج توانمندی و تجاریمی

های خود را مطرح کنند و با یک ایده فناورانه وارد توانند ایدهسازی محصول گفت: مهندسان میپردازی تا تجاریمسئول در مورد فرآیند ایده این

پس و س ها به تولید محصول بینجامدسازی کنند و ایدهکنیم تا تیمهای کارآفرینی شوند. در مراکز نوآوری به افرادی که ایده دارند کمک میدوره

های علم و بنیان نیز خروجی پارکهای دانششود. شرکتسازی شود، در این مرحله کسب و کار آغاز و در واقع ثروت تولید میوارد فرآیند تجاری

 ایشان ضمن صحبت های خود به فعالیت تعدادی از شرکت های فعال مرتبطبا حوزه ساختمان اشاره کردند. .فناوری هستند

 اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه نیز نظرات و پیشنهادات خودرا در این زمینه بیان نمودند.سپس تعدادی از 

همکاری علمی، پژوهشی و فناوری با رویکرد برگزاری رویدادهای آموزشی نامه  وافقت"در خاتمه ،  آئین امضا و تبادل 

 استان برگزار گردید. رئیس پارک علم و فناوریتوسط  رئیس سازمان و " مشترک

ضمنا آقایان مهندس باقری، مهندس شیخی و مهندس میرزاپور از سوی سازمان به عنوان اعضای کمیته ای که در تفاهم نامه پیش بینی گردیده 

 معرفی شدند.
   

 مصوبات:

 11/5/1088 مورخ 16891/88 شماره نامهمفاد و همچنین با توجه به کاهش تعداد اعضای کمیته آموزش و برخی از کمیسیونهای تخصصی  -1

مقرر گردید آقایان دکتر باقری) برای کمیته آموزش(، دکتر براتی) برای کمیسیون تخصصی تاسیسات اداره کل راه و شهرسازی در این خصوص 

ر ترمیم اعضای زین به منظو) برای کمیسیون تخصصی تاسیسات برقی( تا جلسه آتی نسبت به معرفی افراد جایگمکانیکی( و آقای مهندس علی آبادی

  . کمیسیون های تخصصی یادشده اقدام نمایند
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