خالصه گزارش عملکرد بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی تا تاریخ6991/9/02
 -1برگزاری بیش از  044جلسه(پیوست) ،مالقات و سخنرانی برای معرفی بنیاد و رفع شکاااات نخگاکاو و
ااجاد تعامالت با دانشااه ،پارک علم و فناوری و دستااهها.
 -2اخذ ساختماو از دانشااه فردوسی برای اولین بار برای بنیاد نخگااو استاو.
 -3تهیه بانک اطالعات نخگااو و استعدادهای برتر:
با توجه به عدم وجود اطالعات دقیق از وضعیت مستعداو استاو ،طرح پکااش بانکک مسکتعداو اسکتاو
انجام شد.
 -0اجرای طرح شمس الرضا (ع) (،شگاه سازی و مشال گشاای سوغات مشهد)
 -5نظارت بر اجرای برنامه شهاب با همااری اداره کل آموزش و پرورش استاو خراساو رضوی.
 -6نظارت بر اجرای آئین نامه های بنیاد ملی
 برگزاری نشست های تشراح آاین نامه ها ،حماات ها و مقررات بنیاد ملی نخگااو در طول  6مکاه اول
سال جاری
 بررسی پروندههای دانشآموختااو برتر دانشااهها در سامانه ثراا
 کارگاه آموزشی آئین نامه و حماات های بنیاد ملی نخگااو به تعداد  6کارگکاه :ااکن کارگکاه هکا توسک
شخص رئیس بنیاد استاو در دانشااه های فردوسکی و علکوم پزشکای و دانشکااه آزاد مشکهد از تکارا
 1336/2/11الی  1336/3/23برگزار شده است.
 -7برگزاری و مشارکت در روادادهای کار آفرانی(استارت آپ وااند):
 برگزاری و حماات از استارت آپ سوغات مشهد با رواارد سالمت معنکوی بکا هماکاری دانشکااه علکوم
پزشای مشهد در  1336/5/31الی  1336/6/3در محل مرکز رشد فناوری سالمت دانشااه علوم پزشای
مشهد برگزار گرداد.
 برگزاری و حماات از استارت آپ شگاه سازی سوغات و صنااع دستی در تکارا  1336/6/24در محکل
موزه بزرگ خراساو رضوی برگزار گرداد.
 برگزاری و حماات از استارت آپ وااند غذا -با همااری ستاد توسعه فنکاوری هکای نکرم و هواکت سکاز
معاونت علمی و فناوری رااست جمهوری ،دانشااه فردوسی و ساار دستااه های اجراای در تارا  8الی
 14آذر ماه در محل دانشااه فردوسی برگزار گرداد.
 اخذ مجوز و بودجه و برنامه رازی برای برگزاری استارت اپ اسگاب بازی زائر.
 -8تجلیل و تارام از نخگااو و مستعداو برتر:

 تجلیل و تارام از برگزادگاو مسابقات ملی مهکارت در سکال  1336در تکارا  1336/5/3بکا هماکاری
سازماو فنی و حرفه ای خراساو رضوی.
 تارام و تجلیل ا ز خگرگزاری هکا و روزنامکه هکای فعکال در حکوزه علکم و فنکاوری و نخگاکاو درتکارا
1336/5/18
 تارام و تجلیل از استاد هما زنجانی زاده استاد پیشاسوت جامعه شناسی دانشکااه فردوسکی در تکارا
 1336/7/26با همااری مرکز مفاخر و اسناد دانشااه فردوسی.
 تارام و تجلیل از استاد سعید مرتضوی استاد پیشاسوت مدارات دانشااه مشهد در تارا  1336/3/7با
همااری مرکز مفاخر و اسناد دانشااه فردوسی.
 -3برنامه های تربیتی – آموزشی
 مشارکت در تور آشناای با حرم مطهر امام رضا (ع) و موزه های آستاو قکد

رضکوی واکنه نخگاکاو و

استعدادهای برتر استاو الگرز در تارا  1336/5/16الی 1336/5/18
 کارگاه های آموزشی پداده شناسی قاچاق ککا و ارز در تکارا  1336/3/1بکا هماکاری سکتاد مرککزی
مگارزه با قاچاق کا و ارز وانه استعدادهای برتر استاو خراساو رضوی
 کارگاه ارتقای سالمت رواو 1و 2در تارا های  1336/0/27و  1336/8/3با همااری اداره کل آموزش و
پرورش و سازماو بهزاستی خراساو رضوی
 کارگاه آموزشی رمزان پول در تارا  1336/5/17با همااری دانشااه فنی و حرفه ای شهید منتظکری
مشهد.
 کارگاه آموزشی تازه های پزشای بازساختی در تارا  1336/5/14با هماکاری دانشکااه علکوم پزشکای
مشهد.
 کارگاه آموزشی فلسفه اخالق در پزشای در تارا  1336/3/8با همااری دانشااه علوم پزشای مشهد.
 کارگاه آموزشی تحقیقات بازاراکابی و پکیش بینکی فکروش و تقاضکای بکازار در تکارا  1336/6/6واکنه
مخترعین و شرکت های دانش بنیاو.
-14

جذب و ناهداری نخگااو در استاو :معرفی تعدادی از استعدادهای برتر به آستاو قد

رضوی

و شرکت های دانش بنیاو و معتگر جهت باارگیری و جذب.
-11

حماات از جشنواره ملی آب ،بهره وری و بازچرخکانی :ااکن جشکنواره در تکارا  36/6/21الکی

 1336/6/23مطابق با جشنواره های رواش بنیاد ملی نخگااو در محل دانشااه فردوسی برگزار گرداد.

-12

نشست نخگااو با استاندار و ضیافت افطار در ماه مگارک رمضاو در محل بنیکاد پکنوهش هکای

اسالمی آستاو قد
-13

برگزار گرداد.

نشست نخگااو و استعدادهای برتر با معاوو سیاسی امنیتی و اجتمکاعی اسکتانداری و تیکوا

تدوان نظام نامه همااری نخگااو بکا دسکتااه هکای اجرااکی در تکارا  1336/6/22در محکل دانشکااه
فردوسی.
-10

نشست با نخگااو حوزه مدارات شهری در تارا  1336/5/34به درخواسکت شکورای اسکالمی

شهر مشهد
-15
مقد

فعالیت های هنری ،اسالمی و انقالبی -تماشای فیلم سکینماای واالاکی هکا ،بکا موضکوع دفکاع
در تارا 1336/0/25

-16بازدادهای علمی -صنعتی
 بازداد از شرکت ناو رضوی در تارا  1336/0/27با همااری آستاو قد

رضوی.

 بازداد از شرکت ثامن دارو در تارا  1336/5/20با همااری آستاو قد

رضوی.

-17

حماات از مسابقه شهر رااضی دانشااه فردوسی مشهد درتارا .1336/6/11

-18

حماات و شرکت در کناره بین المللی تغذاه در تارا  36/6/15الکی  1336/6/17و همچنکین

برپاای غرفه و حضور مخترعین مرتگ تحت پوشش بنیاد نخگااو
-13

همااری در برگزاری جشنواره رواش خاوراو در کرماو

-24

برگزاری جلسات توانمند سازی نخگااو و استعدادهای برتر و برگکزاری اکک جلسکه بکا حضکور

جناب آقای دکتر سعادت قائم مقام محترم رئیس بنیاد ملی نخگااو در مشهد در تارا  14آباو 1336

