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معاونت ی و فناوری
معاونت نوآوری و تجاریسازی

دکتر منصور غالمی
|وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری|

خیرین ،در ترغیب نخبگان جوان
نقش ّ
دکتر مسعود سلطانیفر
وزیر ورزش و جوانان

حمایت از ورود ایدهپردازان جوان به بازار کار
مهندس ابراهیم جمیلی
رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره
رئیس هیأت امنا بنیاد نیکوکاری جمیلی

جامعه توسعهیافته

در گرو پرورش جوانان خالق
دکتر محمود کمرهای
رئیس سومین جشنواره
رئیس هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران

خیرین در حمایت از نخبگان جوان
رویکرد جدید ّ
دکتر عباس زارعی هنزکی
دبیر سومین جشنواره
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

اندیشمندانجوان

با ارزشترین سرمایه معنوی کشور

حضرت آیت اهلل خامنهای (مدظله العالی):
اندیش��مندان مختل��ف س��از و کارها و
ابزارهای مختلفی را برای کسب قدرت
برت��ر در س��طح بینالمل��ل متصورند.
گروه��ی قائ��ل ب��ه ق��درت نظامیاند.
گروهی هم روی مساله انباشت ثروت
تاکید دارند .اما نکته مهم این است که
علم ،پایه و اساس بسیاری از قدرتها
است .به عبارتی درکشورهای پیشرفته
زنجیره علم و فناوری به درستی تکمیل
میش��ود .لذا فعالیت علم��ی در نهایت
باعث سوددهی به کلیت اجتماع میشود
اما در کشورهای در حال توسعه عموما
این زنجیره ناقص باقی می ماند.
« … زنجیرهی علم و فناوری… .یعنی
زنجیرهای از ایده و فکر و سپس علم و
سپس فناوری و سپس تولید و سپس
ب��ازار که ما باید تکمیل بکنیم والاّ اگر
چنانچه ما کار تحقیقات��ی را کردیم ،به
ام��ا مثال ً تولید
فناوری هم رس��یدیمّ ،
انبوه نشد ،یا بازار برایش پیشبینی
نشد ،این ضربه خواهد خورد؛ همهی
توجه قرار بگیرد و
اینها بایستی مورد ّ
این زنجیرهی کار علمی ،تا تولید و بازار
بایستی دنبال بشود؛ یعنی نگاهها باید
روی مجموع این زنجیره باشد»
به عبارتی نقطه ش��روع زنجیره علمی،
ایده اس��ت و پایان آن بازار اس��ت اما
در نهایت در مرحله بازار هم ایدههای
نوینی ایجاد میشود « .بازخورد آن در
بازار مصرف ،باز تولید ایده میکند».
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«بنیاد نیکوکاری جمیلی»
آذر ماه 1398

سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

بنیاد نیکوکاری جمیلی در  13آبان ماه 1386در
راستای گسترش احسان و نیکوکاری ،اشاعه تفکر
بخش��ش و توجه به موضوع مهم توانمندیهای
تحصیل��ی و علمی در جهت کاس��تن از رنجها و
ناهمواریهایی که در مسیر فراگیری علم سد راه
فرزندان این مرز و بوم قرار دارد ،با اندیشه خدمت
شکل گرفت .این بنیاد در ظلّه توجهات حضرت
حق توانسته است تا به امروز افراد تحت پوشش
خود را از  100نفر در س��ال  1386به  7270نفر

دانش آموز و دانش��جو بورس��یه در سال 1397
برس��اند .در راس��تای اهداف عالیه برآن ش��دیم
تا با تش��کیل و برگزاری جش��نواره اندیشمندان
و دانش��مندان جوان با هم��کاری بنیاد حامیان
دانشگاه تهران ،پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
و همراهی حامیان معنوی ،با حمایت همه جانبه
از نخبگان جوان و ایدهپردازان مس��تعد ،توسعه
کس��ب و کار ،ثروت آفرینی و حفظ سرمایههای
ارزشمند جوان در کشور را رقم بزنیم.

«بنیاد حامیان دانشگاه تهران»

بنیاد حامیان دانش��گاه تهران در سال 1393
در راستای بهرهگیری از توانمندیهای مادی
خیرین ،تش��ویق و ترغیب توانگران
و معنوی ّ
و نیک اندیش��ان برای تقویت و گس��ترش زیر
ساختهای دانش��گاه تهران با حمایت جمعی
خیرین نیک اندیش و نیک خواه دانش��گاه
از ّ
تهران ،راه اندازی شد.

نظر به اینکه دانشگاه بعنوان نمود فرهنگی و مهد
پرورش اس��تعدادهای جوان و نخبگان فرهیخته
کشوراست ،برآن شدیم تا همراه با بنیاد نیکوکاری
جمیلی و با همکاری در جش��نواره اندیشمندان و
دانش��مندان جوان که به ج��د طرحی عظیم در
راس��تای حمایت و پرورش نخبگان ملی اس��ت،
گامی موثر در این مسیر ارزشمند برداریم.

«پارک علم و فناوری دانشگاه تهران»

پارك علم و فناوري دانش��گاه ته��ران ،به منظور
تبديل دانش به ثروت ،تجاري سازي دستاوردهاي
پژوهش��ي و ايجاد ش��بكه فن��اوري بين صنعت
و دانش��گاه از طري��ق ارائه خدمات متناس��ب در
هر حوزه ،ايجاد ش��ده اس��ت .اين مهم با تكيه بر
ظرفيتها و توانمنديهاي دانشگاه تهران و پارك
و در راس��تاي انتق��ال و آفرينش فن��اوري ،ارتقاء

فرهن��گ نوآوري در كش��ور و ارتقاء تعامالت بين
صنعت و دانش��گاه صورت مي پذيرد .پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران در جشنوارههای دوم و سوم
اندیشمندان و دانشمندان جوان ،که به همت بنیاد
نیکوکاری جمیلی برگزار میشود با همکاری بنیاد
حامیان دانشگاه تهران ،تالشی بزرگ را در مسیر
حمایت از جوانان رقم زده است.

«حامیان معنوی جشنواره»
جم
هوري اسالمي اريان
ح
ت
وزارت علوم قيقات و فناوري
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حمایت از ورود

ایدهپردازان جوان به بازار کار

جوانان ،از مهمترین س��رمایههای اجتماعی هر کشور هستند که
آینده در دس��تان پر توان آنهاس��ت .بر این ب��اورم که برای ورود
جوان��ان به آینده جامع��ه باید از دانش پژوهان ج��وان و نخبگان
نوآور و خالقی که با پش��تکار و همت خویش ،پا در عرصه اختراع
و پژوهش گذاش��ته ان��د ،حمایت کرد و در ای��ن راه نباید از هیچ
کوششی دریغ نمود.
ام��روزه ضرورت آگاهی از فضای کس��ب و کار و تولید که توام با
پیشرفت دانش و شیوههای نوین آن در حال تغییر و تحول است،
بر کس��ی پوش��یده نیس��ت .از آنجایی که راههای ورود ایدههای
علمی و پژوهش��ی به بازار کار و ثروت آفرینی از طریق پژوهش و
اختراع و چگونگی دس��تیابی به آن به ویژه برای جوانانی که وارد
عرصههای علمی و پژوهشی میشوند ،همواره یکی از دغدغههای
مهم بوده است ،وظیفه ماست که از کسانی که در رفع این دغدغه
به حق ،می کوش��ند؛ در تس��هیل مسیر تبدیل ایده به محصوالت
کاربردی و تجاریسازی ،حمایت کنیم.
خیران و نیکوکارانی که با ایجاد فضایی برای
در ای��ن میان کمک ّ
معرفی و ارائه ایدههای کارآفرینان ،توان خود را مصروف شناسایی
جوان��ان خ�لاق و حمای��ت از آنها میکنن��د؛ قابل تقدی��ر و مایه
افتخار است.
بنی��اد نیک��وکاری جمیل��ی با تاس��یس و برگ��زاری جش��نواره
اندیش��مندان و دانش��مندان جوان در س��طح ملی ،تالش دارد با
گردهمآیی پژوهش��گران و دانش پژوهان ج��وان ،از آنان حمایت
کند .جوانانی که با طی کردن پلههای ترقی ،توانس��تهاند ایدههای
برتری خل��ق کنند که در بازار تجارت قابل دفاع میباش��د .بنیاد
خیران پیشتاز در این حوزه است که کارنامه
نیکوکاری جمیلی از ّ
مناس��بی در برگزاری جشنواره اندیش��مندان و دانشمندان جوان
نش��ان داده اس��ت و امید اس��ت که در این راه که باعث ارتقاء و
سربلندی ایران عزیز است ،با بهره گیری از سرمایههای اجتماعی
ارزشمن ِد جوانان ،همواره موفق و پیروز باشند.

سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

آذر ماه 1398

دکتر مسعود سلطانیفر| وزیر ورزش و جوانان|

دکتر منصور غالمی | وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری|

خیرین
نقش ّ

در ترغیب نخبگان جوان

ب��دون تردید ایجاد انگیزه برای جوانان کش��ور عزیزمان ایران به
منظور خلق و گسترش ایدههای نو ،میتواند سبب تحولی عظیم در
کشور شود .آثار این تحول در اغلب کشورها بویژه کشورهای توسعه
یافته در قرن گذشته موجب پدید آمدن فرصتها و به اجرا درآمدن
نوآوریها و ابداع ،اختراع و کارهای زیادی شده است.
بدیهی اس��ت این تحول در بس��یاری از زمینهها از جمله افزایش
کارآیی و در ابعاد گس��ترده تر در توس��عه اقتصاد دانش بنیان ملی
نقش بس��زایی داشته است .برگزاری جش��نوارهها و جهت دهی آن
برای کارآفرینی و جش��نواره اندیش��مندان و دانش��مندان جوان و
خیرین از این حرکت ارزنده قطعا اثر
حمایتهای بخش خصوصی و ّ
بسیار مهم و ارزنده ای را برای کشور به بار خواهد آورد.
خیرین و حامیان علم و دانش در گذشته
اگرچه عمده فعالیتهای ّ
رفع نیازهای اماکن آموزشی و پژوهشی بوده لیکن در حال حاضر با
توجه به تعدد مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی و تعداد بسیار
زیاد فارغ التحصیالن ،موضوع اس��تفاده از توان جوانان برای توسعه
اقتصاد دانش بنیان و کارافرین از اهمیت بیش��تری برخوردار است.
جش��نواره حاضر نیز که با هدف رونق بخش��یدن ب��ه فضای ابتکار،
اخت��راع و ایجاد کس��ب و کار و کارآفرینی ب��ه روز ایدههای جوانان
خالق و شناس��ایی طرحهای برگزیده تش��کیل میش��ود ،قطعا آثار
ارزنده زیادی ببار خواهد آورد که خالصه آنها عبارتند از:
تجلیل و ارزش گذاشتن به مقام واالی پژوهشگران ،نوآوران
و مخترعان عزیز
ایج��اد انگیزه و عالق��ه در جوانان و پژوهش��گران خالق و
نوآور کشور
ایجاد اشتغال پایدار مبتنی بر دانش
توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور
خیرین و حامیان علم و فناوری به این
امید اس��ت که با ورود ّ
حوزه و توسعه ،این جشنوارهها و تخصصی کردن آنها گامی مهم
در ایجاد امید برای جوانان عزیز برداشته شود.
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مهندس ابراهیم جمیلی| رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره  ،رئیس هیأت امنا بنیاد نیکوکاری جمیلی|

جامعه توسعهیافته در گرو پرورش جوانان خالق

آذر ماه 1398

سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

در س��الهای اخي��ر ،تكنول��وژي در س��طح جهانی
با س��رعت در حال پيشرفت اس��ت و در این میان ادامه
پیش��رفت علمی کشور در کوران حرکت پرشتاب علمی
جهان ،کام ًال ضروری و حیاتی است.
در جامع��ه ای که عل��م و دانایی ،مح��ور توانمندی
و توس��عه جوامع بش��ری باش��د ارتقای کیفی آموزش و
تربیت نسلی پرسش��گر و خالق ،امری ضروری است .در
این میان جوانان خالق ،زمینهساز تحول اقتصادی کشور
و مبنای ش��کوفا شدن ظرفیتهای بومی هستند .شوق
سرشار ،انگیزه تحسین برانگیز و اعتماد به نفس جوانان
متخصص ایرانی همیشه چه درصحنههای داخلی و چه
در عرصههای افتخارآفرین بینالمللی یک واقعیت عیان
است که باید به آن بالید.تحقیقات نشان میدهد رابطه ای
مستقیم و معنادار بین میزان حمایت از جوانان و افزایش

نیروی امید در آنها وج��ود دارد .عمیقا بر این باوریم که
صحیح انساندوستی در کنار
همراه بودن علم و فرهنگ
ِ
پ��رورش جوانانی مس��تعد و خالق ،میتواند به داش��تن
جامعه ای امن و توسعه یافته بیانجامد.بدیهی است که هر

کار فرهنگی نیازمند عزم ملی است و تالشهای علمی و
تعالی آموزشی زمانی میتواند به مقصود برسد که الزامات
م��ورد نظر آنها در فرهنگ جامعه نهادینه ش��ده باش��د.
در این مس��یر با اعتقاد راستین بر شعار «برای فرزندان
سرزمینم» با تقسیم مسئولیتها بر پایه اخالق ،با هدف
حمایت و کارآفرینی نخبگان جوان ،جشنواره اندیشمندان
و دانشمندان جوان را رقم زدیم .مرور بر کارنامه ی دوساله
برگزاری این رویداد ،اس��تقبال نهادهای مختلف بمنظور
حضور در بخش حامیان معنوی و استقبال ایدهپردازان از
این جشنواره خود گواهی است براین که ما به جد برآنیم
تا در سایه عنایات خاصه حضرت حق ،در مسیر پرورش
و حفظ جوانان نخبه و ایدهپرداز که س��رمایه ارزش��مند
ملّی هستند ،با اقتدار گام برداشته و با پیوند محکم میان
دانشگاه و صنعت ،ایرانی آباد را رقم بزنیم.

دکتر محمود کمرهای| رئیس سومین جشنواره ،رئیس هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران|

خیرین در حمایت از نخبگان جوان
رویکرد جدید ّ

با توجه به اینکه یکی از مهمترین ویژگیهای جهان
امروز؛ نقش تعیین کنن��ده دانش و فناوری با توجه به
توس��عه همه جانبه علوم ،پیچیده تر شدن فناوریها
و افزای��ش رقابت در صحنه جهان��ی اقتصاد مبتنی بر
علم میباش��د ،بنابراین حمایت از ایجاد ش��رکتهای
دانش بنیان و ن��وآور که بتواند محصوالت ،فرآیندها و
خدم��ات بهتری را برای عرض��ه به جامعه تولید کنند
یکی از موثرترین راههای توسعه اقتصادی در کشورها
میباشد .امروزه کشورهایی که دارای صنایع و کسب و
کارهای مبتنی بر دانش و فناوریهایی با ارزش افزوده
باال هستند ،اقتصاد پویاتر و قدرتمند تری نسبت به سایر
کشورها دارند .ایجاد کسب و کارهایی همراه با خلاّ قیت
و ن��وآوری ،از طریق هم افزایی علم و ثروت و توس��عه
اقتصاد دانش محور ،س��بب تحقق اهداف و برنامههای
علمی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی کشور

میش��ود و اقت��دار و ارتق��ای جایگاه ایران در س��طح
بینالملل��ی را موجب خواهد ش��د .حمای��ت از مراکز
علمی در سایر کشورها و بویژه در کشورهای پیشرفته
صنعتی قدمتی طوالنی دارد که از آن جمله میتوان به
حمایتهای مردمی از  100دانشگاه برتر جهان و تأمین

بخش عمده ای از اعتبارات مورد نیاز آنها اشاره نمود.
توجه برخی از موسس��ات وابس��ته به بخش خصوصی
مانند بنیاد نیکوکاری جمیلی ،به مشکالت حال و آینده
جامعه و سعی در حل بخشی از آنها از طریق حمایت از
ایدههای نوآورانه اندیشمندان و دانشمندان جوان ،نوید
خیرین و نیک اندیشان بخش
بخش تغییری در رویکرد ّ
خصوصی و حمایت ایش��ان از دانش��گاهها و موسسات
پژوهش��ی کشور اس��ت .امید اس��ت برگزاری سومین
جشنواره اندیش��مندان و دانش��مندان جوان با هدف
حمای��ت از ایدهپردازان جوان توس��ط بنیاد نیکوکاری
جمیلی با همکاری بنیاد حامیان دانشگاه تهران و پارک
علم و فناوری دانشگاه تهران ،با تاکید بیشتر بر انجام کار
گروهی ،زمینه رش��د بیش از پیش ایدهپردازان خالق
در حوزه علوم پایه را فراهم نماید .س�لامتی و توفیقات
همگان را از خداوند متعال خواستارم.

دکتر عباس زارعی هنزکی| دبیر سومین جشنواره ،رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران|

اندیشمندان جوان با ارزشترین سرمایه معنوی کشور
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ای��ده ،ی��ک تصویر ذهن��ی و اولین ق��دم در حل
مش��کلی است که به ش��کل یک مسئله تعیین شده
باشد .در واقع تمام پیش��رفتهای بشر در حوزههای
مختل��ف علمی ،فرهنگ��ی ،اجتماعی ،صنعت��ی و ...
بواس��طه حضور انسانهای اهل فکر و اندیشه بود که
پ��ا را فراتر از تصویر ذهنی خود گذاش��ته و آن را به
محصول��ی جهت ارائه تبدیل کردهان��د .باید بپذیریم
که نخبگان و اندیشمندان با ارزش ترین سرمایههای
مادی و معنوی جوامع هستند که با تبدیل اطالعات
به علم و تبدیل علم به خرد و بصیرت میتوانند تمام
مس��ائل جامعه خود را حل کنند .امروز کشور ما که
تح��ت ظالمانه ترین تحریمهای همه جانبه قرار دارد
بر آن است تا با تدوین و پیادهسازی اهداف توسعهای

خ��ود در چارچوب اقتصاد دان��ش بنیان ،گامی بلند
در توس��عه و ابداع فناوریهای نس��ل چهارم و پنجم
جه��ت تولی��د محصوالت قاب��ل رقاب��ت در مقیاس

بینالملل��ی برداش��ته و در ای��ن راه؛ دولت ،صنعت،
دانش��گاه ،رس��انه و جامعه به صورت ید واحده کنار
یکدیگر قرار گرفته اند.در این راس��تا دانش��گاه تهران
و پارک علم و فناوری دانش��گاه ته��ران در چارچوب
برنامههای توسعهای خود (پژوهشهای بین رشتهای
و فرا رش��تهای ،گسترش مرزهای دانش و تولید علم،
هدایت طرحهای پژوهش��ی نوآورانه ،توسعه و انتقال
فناوری ،هم افزایی فعالیتهای علمی در رش��تههای
خیرین بزرگ اندیش��ی
مختل��ف) افتخار همکاری با ّ
همچون جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی و بنیاد
نیکوکاری جمیلی را در جش��نوارههای دوم و س��وم
اندیشمندان و دانش��مندان جوان داشته است .امید
داریم این راه مستدام بماند.

دکتر شادی جمیلی| مدیر دبیرخانه دائمی جشنواره ،عضو هیأت مدیره بنیاد نیکوکاری جمیلی|

کمک به پرورش جوانان ،راهی به سوی نجات آینده

همکاری تیمی ،گامی در مسیر رشد خلاّ قیتها

سومین دوره جش��نواره اندیشمندان و دانش��مندان جوان در
ح��وزه علوم پایه با رویک��رد جدید ،بالفاصله بع��د از پایان کار
جش��نواره دوم در کارگروه برنامهریزی و مدیریت ،دنبال ش��د.
در دوره س��وم رویک��رد جدید با هدف ایجاد کس��بوکارهای
مبتنی بر فناوری ،نو آوری و تبدیل داراییهای فکری به ثروت
با مش��ارکت ایدهپ��ردازان بصورتهای فردی ،تی��م ایدهپرداز،
ش��رکتهای نوپا ،ش��رکتهای اس��تارتآپی فعالی��ت خود را
آغ��از ک��رد .در فرایند انج��ام کار تا  12مه��ر  1398مجموعاً
 1010نف��ر متقاضی ش��رکت در این دوره از جش��نواره بودند.
ک��ه  316ایده ثبت نهایی ش��ده و  283ایده فرآیند کاملتری

را ب��رای رقابت اولیه علمی طی کردند .قابل ذکر اس��ت که در
دو دوره گذش��ته ایدهپردازان بصورت فردی در این جش��نواره
شرکت می کردند ،اما در جش��نواره سوم بیش از  42درصد از
ش��رکت کنندگان بصورت تیمهای ایدهپرداز ،شرکتهای نوپا
و شرکتهای اس��تارتآپی در این رقابت مشارکت داشتند که
این موضوع میتواند نشانه بسیار امیدوارکنندهای برای روحیه
همکاری تیمی در مسیر رشد خلاّ قیتها باشد.
بنیاد نیکوکاری جمیلی همانند دو دوره گذشته در روز برگزاری
جشنواره از منتخبین نهایی با اهدای گرنت ویژه ،حمایت مادی
و معنوی خواهد داشت.

سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

دکتر قوام الدین زاهدی| دبیر علمی سومین جشنواره ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران|
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توس��عه ،امری یافتنی و اعطایی نیس��ت بلکه ساختنی است.
توس��عه پایدار فرآیندی است که برای جوامع بشری آینده ای
مطلوب را متصور می شود.
فعالیتهای آگاهانه و هدفمند در مسیر تبلور علم ،فرهنگ
و حمای��ت از جوانان ،از عواملی اس��ت که میت��وان آن را در
توسعه دانش جدید برشمرد .جوانان امروز با خالقیت در جهت
کارآفرینی پیش��رو هستند ،اگر که در مسیر دانایی همراهشان
باش��یم .نخس��تین و بهترین گام در جهت صنعتی ش��دن و
پیشرفت کش��ور ،ترویج خودباوری ،اعتماد به نفس و امید در
میان جوانان است .تقویت روحیه مشارکت و اعتماد در نخبگان

جوان به جد گامی موثر در پیشبرد اهداف عالی کشور و ترقی
اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.
بر این مبنا جش��نواره اندیش��مندان و دانش��مندان جوان در
جه��ت ارزش آفرینی ،خلق ثروت و ش��کوفایی س��رمایههای
ارزش��مند مل��ی ،پایه گذاری ش��د و ما قصد داریم تا امس��ال
همزمان با برگزاری سومین دوره این رویداد به یاری حق تعالی
و با همراهی ش��ما عزیزان این مه��م را با همت وثیق به انجام
برسانیم ،تا زمینه رشد و بالندگی کشور عزیزمان را بیش از پیش
فراه��م آوریم .باور داریم با مش��ارکتی هرچند کوچک در کنار
همدیگر ،سهمی بزرگ در نجات آینده خواهیم داشت.

دکتر ناصرغالمی | دبیر شورای مدیریت و برنامهریزی جشنواره ،قائم مقام مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران|

ارتقاءاستانداردهای دریافت ایده در جشنواره سوم

س��ه سال تالش مستمر و جدی برای برگزاری سه دوره جشنواره
اندیش��مندان و دانش��مندان جوان جهت کمک به توانمندسازی
جوانان نخبه این مرزو بوم ،با هدف حمایت از خلق ارزش توس��ط
ِ
این جوانان صورت گرفته است.
ش��روع و ادامه این حرکت توس��ط موسس��ات غیردولتی و مردم
بخش ریش��ه دارش��دن حرکت مردم��ی برای حمایت
نهاد ،نوید ِ
جوان��ان نخبه و ایجاد ظرفیتهای بیش��تر برای ترویج فرهنگ
از
ِ
کارآفرینی در کش��ور اس��ت .نتایج حاصل از بررسی دستاوردهای
قبلی و مذاکره با برگزیدگان دو دوره اول و دوم جشنواره ،همفکری
و تبادل نظرات کمیته برنامهریزی و توس��عه ،مش��ورت با شورای

داوران علمی که همگی از دانش��مندان برجس��ته علوم پایه کشور
میباشند و در نهایت تایید کمیسیون تخصصی شورای سیاستگذاری
جش��نواره سوم ،نشان داد که می بایس��ت در سال جاری عالوه بر
کمیت ایدهها ،نسبت به کیفیت ایدهها نیز توجه ویژه شود.
بیتردید برگزاری سه دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
در سالهای  ۱۳۹۷ ،۱۳۹۶و  ۱۳۹۸که با ثبت بیش از  ۱۳۰۰ایده،
مورد اقبال نخبگان جوان قرار گرفته است؛ بشارتی است برای شروع
یک راه و نه ایستگاهی در حرکت خلق ارزش و تولید ملی.امید آنکه
فرهیختگان و دلس��وزان این کهن مرزوبوم با اعالم نظرات ارزشمند
خود ،این جشنواره را در مسیر تعالی و غنای بیشتر یاری رسانند.

مهندس محمد علی جعفری| نماینده پارک علم و فناوری در جشنواره ،مدیر شبکه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران|

ب وکارهای دانشبنیان
افزایش روند حمایت از کس 

تردیدی نیست که رش��د و شکوفایی اقتصاد ،صنعت و تجارت
موجبات اقتدار ملی را فراهم می س��ازد و بر همین قیاس بنیاد
نیکوکاری جمیلی ،پارک علم و فناوری دانش��گاه تهران و بنیاد
حامیان دانشگاه تهران رسالتی سترگ را در عرصه ملی بر دوش
خود احساس میکنند و می کوشند برای دستیابی به این آرمان
ارزشمند ،گسل موجود میان صنعت و فناوری را با تکیه بر دانش
و ارزش خلق شده در علوم پایه از میان بردارند.
سازمان جشنواره با در اختیار قراردادن زیرساختهای الزم برای
اس��تقرار تیمها و شرکتهای پذیرش ش��ده ،مشاوره ،آموزش و
توانمند سازی ،راهبری فنی و تجاری و مدیریت اعتبار مالی نقش

بسزایی را در فرایند ایجاد کسبوکار از ایده اولیه بر عهده گرفته
است .رسالتی که از جشنواره دوم در قالب پذیرش ایدههای برتر،
استقرار ایشان در فضای کاری اشتراکی و کمک به تولید نمونه
اولیه محصول و قرار گرفتن تیمها در مسیر ایجاد شرکت همراه با
استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران آغاز شده ،همواره
در حال تکامل و بهبود است .در جشنواره سوم رویکرد حمایت
ب وکارهای دانشبنیان پررنگ تر از گذش��ته در دستور
از کس�� 
کار است ،در همین راستا تیمها و شرکتهای پذیرفته شده در
جشنواره از اعتبار حمایتی بیش��تری نسبت به ایدههای فردی
برخوردار خواهند بود.

7

دکتر پیمان صالحی| رئیس کمیته داوران بخش شیمی جشنواره  ،معاون نوآوری و تجاریسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری |

از میزان استقبال ،وضعیت و کیفیت ایدههای دریافتی راضی هستیم
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سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

کشور ما کشور ذخایر نفتی و پتروشیمی
اس��ت ،قطعا در چنین ش��رایطی حوزه
ش��یمی از اهمیت و جایگاه بسیار مهمی
در حوزه علوم پایه برخوردار است.
باوجود تمامی تالشها در جشنواره دوم
همچنان اف��رادی بودند که از برگزاری
جش��نواره اظهار بیاطالعی میکردند.
در دومی��ن دوره با وج��ود جوان بودن
رویداد و اینکه هنوز در پروس��ه تبدیل
به یک جش��نواره کشوری قرار داشت،
اما اکنون از نتایج برگزاری آن بس��یار
راضی هس��تیم .كمااينك��ه از مجموع

 166ط��رح دریافتی دومي��ن دوره در
حوزه ش��یمی با وج��ود كيفيت باال به
دلی��ل رویکرد تیمی و تجاریس��ازی،
تنه��ا مجبور ب��ه پذی��رش مقالههای
مرتبط با این رویکرد شدیم.
در جشنواره امسال در مقایسه با دورههای
پیش��ین از میزان اس��تقبال ،وضعیت و
کیفیت ایدههای دریافتی راضی هستیم
و ازاینکه در هر دوره شاهد پیشرفت در
کیفیت علمی ایدهها هستیم ،خرسندیم
و امی��د داریم ش��اهد درخش��ش هرچه
بیشتر ايدهپردازان جوان باشیم.

دكتر سیامک ياسمي | رئيس کمیته داوران بخش رياضي ،آمار و علوم كامپيوتر جشنواره  ،ریاست دانشکده ریاضی پردیس علوم دانشگاه تهران |

جشنواره اندیشمندان جوان با پرورش خالقيتها از فرار مغزها جلوگيري مي کند
ام��روزه رياضي��ات ،اول در پيش��برد علوم
رياض��ي محض و كس��ب نتاي��ج جديد و
دوم در اس��تفاده از نتاي��ج موجود در علوم
كارب��ردي و تصحيح مس��ير آين��ده مورد
استفاده قرار مي گيرد.
جوانان كش��ور در مورد اول درخششهاي
جهاني فراواني داش��تهاند .ازجمله بدس��ت
آوردن دو م��دال فيل��دز در چن��د س��ال
گذشته اما حال مي بايست روي مورد دوم
تمركز نمود.
ايدههاي ارس��الي به دبیرخانه در سه دوره
جش��نواره نشان از حركت سريع رو به جلو

در اي��ن زمينه دارد .هم اكنون اس��تفاده از
دادهها توسط كمپانيهاي بزرگي همچون
آم��ازون ،گ��وگل ،فيس ب��وك و ...بصورت
انحص��اري درآمده كه جوانان كش��ور را با
روشهاي مختلفي جذب ميكنند.
بنابراي��ن وج��ود جش��نوارههايي چ��ون
جش��نواره اندیش��مندان جوان نه فقط در
جه��ت ترغيب و پ��رورش خالقيتها موثر
اس��ت بلكه راه را براي ايج��اد كمپانيهاي
بزرگ در كش��ور هموار و بالطب��ع ،از فرار
مغزها ،كه معضل بزرگ كنوني كشور است،
جلوگيري مينمايد.

دكتر بابك شكري| رئيس كميته داوران بخش فيزيك جشنواره  ،معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی |

جشنواره اندیشمندان جوان مسیر تبديل ایدههای خالقانه به كسب وكاري دانش بنيان
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این جش��نواره با شناس��ایی ایدههای خالقانه که
ش��روط کارب��ردی بودن را دارا هس��تند ،مس��یر
حرک��ت و تبدیل آنها ب��ه کس��ب و کاری دانش
بنی��ان را تس��هیل می نماید .ش��رايط الزم جهت
تبديل يك طرح اوليهي مبتني بر مفاهيم فيزيكي
به يك اي��ده خالقانه كاربردي منتهي به كس��ب
وكاري دانش بنيان را میتوان اینگونه برشمرد.
طرح بايد به صورت ساده و مشخص ارائه و اصولدستیابی به آن روشن و قابل فهم بیان گردد.
مخاطبان اصلی محصول مش��خصا شناس��اییشده باشد.
میزان تولید و استراتژي ورود به بازار باید بر اساسمطالعات میدانی و تقاضای بازار مشخص گردد.
-پیاده سازی طرح با ارائه توجیه فنی و اقتصادی

اثبات ش��ود ومزیتهای رقابت��ی محصول در
مقایسه با نمونههای مشابه به صورت برجسته
مشخص شود.
ریسکهای تجاریسازی محصول باید مشخص وبرای آنها تدابیری درنظر گرفته شود.
هزينههای س��اخت نمون��ه اولی��ه ،هزینههایتجاریسازی و انبوه س��ازی ،میزان دسترسی به
م��واد اولیه ،نقاط گلوگاه و اصل��ی طرح که عدم
دس��تیابی به آنها مانع اصلی محسوب میشود،
باید مشخص باشد.
مجوزهای موردنیاز و زمانبندی دستیابی به آنهادر کنار استانداردهای مربوطه باید مشخص باشد.
ظرفیت نیاز ،بازارهای هدف و زمانبندي س��اختباید مشخص شود.

دكتر وحيد نيكنام| عضو شوراي سياستگذاري جشنواره،
رياست پرديس علوم دانشگاه تهران |

حض��ور در جش��نواره انديش��مندان و
دانش��مندان جوان را از اين منظر موثر
مي دانم که عالوه ب��ر ارزيابي ایدههای
نو توسط داوران مجرب و اعضای هیات
علمی دانش��گاههاي سطح یک کشور و
دركنار معرفي در بین مخاطبین و حضار
ش��رکت کننده در همایش از ایدههای
برتر و منتخب هیات داوران حمایتهای
مالی ،کارشناس��ی و اجرایی خواهد شد
ت��ا ایده به عمل درآم��ده و در نهایت به
محصول و ثروت تبدیل خواهد شد.

سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

جش��نواره اندیش��مندان
و دانش��مندان ج��وان
ب��ا حمای��ت از ایدهه��ای
نوآوران��ه عالوه ب��ر اثرات
مثب��ت اجتماع��ی ،ب��ا
اثرگذاری در برکش��یدن
ایدهها در حوزههای علوم
پایه به کشف استعدادها و
فعال ش��دن ذهن جوانان
ای��ران اس�لامی ،کم��ک
خواهد کرد.

از ایدههای برتر و منتخب هیات داوران حمایتهای
مالی ،کارشناسی و اجرایی خواهد شد
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کشف استعدادها و فعال شدن
ذهن جوانان کشور

دكتر علی كنعانيان |رئيس كميته داوران بخش زمين شناسي جشنواره،
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی پردیس علوم دانشگاه تهران|

دكتر بهمن زينلي |رئيس كميته داوران بخش علوم زيستي جشنواره  ،عضو هیأت علمی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران|

کیفیت ایدهها درخور توجه و فراتر از انتظار بود
علوم زيس��تي دومين ح��وزه انتخابي از
لحاظ اس��تقبال و ثبت ايده در سه دوره
برگ��زاري جش��نواره اس��ت .اخي��را تيم
م��دا دارنده مق��ام اول تيم��ي در حوزه
زيست شناس��ي دومين جشنواره موفق
به دريافت مدال طال مس��ابقات ابداعات
 ٢٠١٩لهستان شده است .میتوان گفت
که بطور کلی میزان کیفیت ایدهها رابطه

مس��تقیمی با میزان تحصیالت و تجربه
ایدهپردازان داش��ت .در مجموع کیفیت
ایدهها فرات��ر از انتظار ما ب��ود بطوریکه
می ش��د هم شوق و هم اس��تعداد را در
ای��ن طرحها حس کرد .لذا چندان دور از
انتظار نیست که همچنان شاهد موفقیت
ای��ن ایدهپ��ردازان در جش��نوارههای
بینالمللی باشیم.

دکتر علیرضا ساری | عضو شورای سیاستگذاری جشنواره ،عضو هیأت علمی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران |

جشنواره دانشمندان و اندیشمندان جوان ،حلقه اتصال میان محققین و صنعت

امروزه شعار و عملکرد کشورهای درحال
توسعه و توسعه یافته توجه به علوم پایه
از جمله علوم زیستی است .کشور ایران
با داش��تن منابع عظیم طبیعی و نیروی
انس��انی متفکر و خالق ،دارای ظرفیت
بس��یار باالیی در مسیر توسعه جهانی و
استفاده از دانش ،نخبه پروری و حفاظت
از سرمایههای انسانی است .مسیر توسعه
در هر کش��وری بر خردورزی و استفاده
از ظرفیت دانش��گاهها و پژوهش��گران و
هدایت خردمندان در مسیر حل مشکل
و معض�لات مل��ی و بینالمللی اس��توار
اس��ت .س��رمایهگذاری برای تش��ویق و
حمایت از این منابع انس��انی بس��تری
محکم و ستونی عظیم و مستدام جهت

توس��عه پایدار و قدم گذاشتن در عرصه
تولیدات مبتنی بر دانش است.
دراین راس��تا به هم��ت بنیاد نیکوکاری
جمیلی با برگزاری جشنواره اندیشمندان
و دانش��مندان جوان فرصت شناس��ایی
ایدهپردازان ،محققی��ن و نوآوران جوان

در رقابتی س��ازنده فراهم آمده اس��ت.
امید است چنین س��رمایه گذاریهایی
فرص��ت طالیی توج��ه به عل��وم پایه و
عل��وم کاربردی مبتنی ب��ر آن را فراهم
آورد تا اندیش��مندان بویژه جامعه جوان
کش��ور در مس��یر اعت�لا و تولی��د ملی
مبتنی بر دانش ،مثمر ثمر واقع ش��وند.
وج��ود حلقههای��ی ارتباط��ی نظیر این
جشنواره میتواند خالء بین محققین و
صنع��ت را پر ک��رده و حمایت از ایدهها
میتوان��د فواصل بین ای��ده تا محصول
را ب��ه فضای��ی مطمئن ب��رای فعالیت،
ش��کوفایی و بالندگ��ی آین��ده س��ازان
کش��ور برپای��ه عل��وم و تکنول��وژی
تبدیل نماید.
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دکتر سعداله نصیری قیداری| عضو شورای سیاستگذاری جشنواره  ،رئیس دانشگاه شهید بهشتی|

لزوم توجه به دغدغههای رهبر انقالب در حمایت از علوم پایه
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سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

از برگزاری سومین جشنواره اندیشمندان
و دانشمندان جوان بسیار خرسندم و از
دس��تاندکاران بنیاد نیکوکاری جمیلی
و س��ایر برگزارکنندگان این جش��نواره
صمیمانه سپاسگزارم .باید اعتراف کنیم

که مسئولین نظام جمهوری اسالمی در
حمایت عملی از علوم پایه در حد کفایت به
دغدغههای رهبر انقالب توجه نکردهاند.
در سیاستهای ابالغی از جانب معظم له
در ح��وزه علم و فناوری همواره ش��اهد
تاکید ایشان بر علوم پایه بوده و هستیم.
در س��ند جامع علمی کش��ور و اهداف
کالن آن یک��ی از اولویتهای کش��ور بر
علوم پایه اس��ت .در حالیکه برنامههای
توس��عه و بالتبع آن برشهای یک ساله،
یعن��ی برنامه و بودجه س��االنه ،کمتر به
این مهم توجه داشت.
به گفته مقام معظ��م رهبری علوم پایه
گنجین��ه اس��ت و آنهایی که ام��روز به
آینده می اندیشند ،باید به موتور محرکه

توس��عه واقعی که همان علوم پایه است
توجه و عنایت جدی داشته باشند.
اگر دنیای پیش��رفته با س��رعت قلههای
ترقی را طی میکند ،از قرنهای گذش��ته
تا به امروز بطور مستمر و برنامه محور به
علوم پایه توجه داش��ته و دارد .به عنوان
مث��ال مکانی��ک کوانتومی از دویس��ت
و بیس��ت س��ال پیش تاکنون همچنان
محص��ول داده و محص��ول میده��د.
امیدواری��م سیاس��تگزاران ح��وزه علوم
و فن��اوری در گام دوم انق�لاب بیش از
پی��ش اهمیت علوم پای��ه را مورد توجه
قرار دهن��د و در برنامههای عملیاتی از
این بخش مه��م علوم ،حمایت جدی به
عمل آورند.

دکتر حسین عسگریان ابیانه | عضو شورای سیاستگذاری جشنواره  ،مشاور وزیر و دبیر ستاد خ ّیرین وزارت علوم تحقیقات و فناوری|

خیرین آموزش عالی کشور است
ایجاد شغلهای پایدار مبتنی بر دانش مهمترین دستاورد رویکرد حمایتی ّ
خیرین به
در گذش��ته شکل عمده حمایت ّ
صورت تامین و بازسازی فضاهای آموزشی
و خوابگاهی بوده اس��ت .اكنون تعدد مراکز
آموزش عالی ،انبوه فارغ التحصیالن و نبود
شغل مناس��ب ،باعث شده كه کارآفرینی و
استفاده از ظرفیت نخبگان از اولویت زیادی
خیرین به این
برخوردار باش��د .ل��ذا ورود ّ
عرصه میتواند به شکوفایی استعدادها ،بروز
خلاّ قیت و بکارگیری سرمایه عظیم جوانان
که همان نوآوری است به تاسیس استارت

آپها و شرکتهای دانشبنیان منجر شود.
ایجاد ش��غلهای پایدار مبتنی بر دانش که
نتیجه آن شادی و نشاط در جوانان ،کمک
به اقتصاد دانشبنیان و کم کردن وابستگی
تکنولوژی و اقتصادي به خارج کشور است
مهمترین دستاورد این نوع حمایت خواهد
بود .لذا جشنواره انديشمندان و دانشمندان
جوان كه در حوزه اقدامات حمايتي خيرين
محترم ش��كل گرفته است ،نقش موثري را
در این مهم داراست.

دکتر سید جواد ساداتینژاد| عضو شورای سیاستگذاری جشنواره ،مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران|

حمایت از جوانان مستعد و نخبگان علمی راهکاری برای رفع رکود در رشتههای علوم پایه
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توج��ه به تقویت علوم پایه گامی بلند در
جهت شکوفایی علوم بین رشتهای ،ارتقاء
بیش از پیش رشتههای فنی مهندسی و
پیشرفت تکنولوژی در کشور است .شاید
یکی از راهکارهای موثر در رفع معضالت
و رکود موجود در رش��تههای علوم پایه
عالوه بر برنامهریزیهای دقیق آموزشی
در س��طح نظام آموزشی کشور ،حمایت
از جوانان مس��تعد و نخبگان علمی است
که میتوانند با توان بالقوه ارزشمند خود
بس��تر ارتقاء س��طح کارآفرینی و پیوند
بین صنعت و دانش��گاه را فراهم سازند.

بیتردی��د جش��نواره اندیش��مندان و
دانش��مندان جوان و فعالیتهای مشابه
در حمایت از ایدهپردازان جوان ،نخبگان
و حفظ س��رمایههای ارزش��مند ملی با
هدف ایجاد کارآفرینی و تجاریس��ازی
ایدهه��ای برتر نقش بس��زایی در احیای
مج��دد علوم پایه داش��ته و امی��دوارم با
تداوم این حرک��ت ،در این حوزه از علم
و فناوری شاهد پویایی و بالندگی موثری
باش��یم .جا دارد بص��ورت ویژه از اهتمام
بنیاد نیکوکاری جمیل��ی در برپایی این
رویداد بزرگ تقدیر نمایم.

مهندس غالمحسين جميلي | عضو شورای سیاستگذاری جشنواره ،عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران |

همسویی و تعهد جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با ایدهپردازان

جشنواره انديشمندان و دانشمندان جوان ،نمود تیمسازی و حضور در استارتآپهای دانشجویی
امروزه کارآفرینی به یک استراتژی ملی در
سطح جهان تبدیل ش��ده که براین اساس
دولتها برنامههای مشخصی بویژه درزمينه
کارآفرین��ی دانشبنیان انج��ام می دهند.
برای مثال در کشور هند به استارتآپهای
هندي تا هفت س��ال و به استارتآپهای
ح��وزه بیوتکنول��وژی تا ده س��ال معافیت
مالیات��ی ارائ��ه میکنن��د .در ای��ران نرخ
اس��تارتآپها در س��ال  ٩٧براب��ر %۹.۷
ب��وده که تقریباً هم ردیف با نرخ متوس��ط
جهانی است .اما نکته مهم چگونگی توسعه
استارتآپهای فناورانه یا دانشبنیان است.

سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

دكتر محمدرضا زالي | عضو شورای سیاستگذاری جشنواره ،عضو هيئت مديره دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران|
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اي��ن جش��نواره در دومي��ن دوره برگزاري
توانس��ت با بهره گي��ري از تجربيات اولين
رويداد نس��بت به اثربخشي ،رفع كاستيها
و بهب��ود كيفيت خود گام مهم��ي بردارد.
بالتب��ع درك درس��ت از نيازه��اي جامعه،
شناخت مخاطبين ،نگاه نوآورانه به ايدهها،
پيون��د عرصهه��اي كس��ب و كار با بخش
بينالملل��ي ،پرورش رويكرده��اي علمي و
عملي جامعه دانشگاهي و فارغ التحصيالن
جوان ،بهره گيري از مدلهاي توسعه كسب
و كار در كشورهاي پيشرفته ،براي ترسيم

پيش نيازهاي دورههاي آتي و ثروت آفريني
بسيار حائز اهميت است و به اهداف پيشرو
شتاب بیش��تری خواهد بخش��يد .هرگونه
اقدام��ي كه م��ي تواند به صرف��ه جويي در
ح��وزه انرژي ،تس��هيل در تولي��د كاالهاي
موردني��از ،به��ره ب��رداري از بضاعته��اي
داخلي و خلق محصول بيانجامد ،قطعا مي
تواند مورد توجه قرار گيرد .از س��وي ديگر
برگزاركنندگان جشنواره به منظور دستيابي
به هدف مش��ترك بايد با جوانان ايدهپرداز
همسو و متحد عمل کنند.

یکی از راههای عملی تش��ویق دانشجویان
رش��تههای فنی مهندس��ی و علوم پایه به
تیمسازی و حضور در استارتآپهاست كه
به خوبي در برگزاری جشنواره انديشمندان
و دانش��مندان جوان و حمايت هدفمند از
ايدهپردازان موفق دورههاي پيش��ين نمود
پي��دا كرده ك��ه میتواند در مس��یر تحقق
اقتص��اد دانشبنی��ان و اقتص��اد مقاومتی
در بلندم��دت نقش موثري داش��ته باش��د
و درکن��ار ج��ذب و حماي��ت کارآفرینان
استارتآپي علوم پایه به حفظ سرمایههای
ارزشمند علمی كشور كمك نماید.

مهندس زین العابدین شاهمرادی |مدیرعامل بنیاد نیکوکاری جمیلی|

نیکوکاری« ،برکت» بنیادهای خیریه

در دنی��ای امروز ،هیچ جامع��های نمیتواند بدون
توس��عه علمی به توسعه پایدار که تضمین کننده
سربلندی ،اقتدار و سعادت آن جامعه است دست
پیدا کند و رسیدن به این توسعه علمی نیازمند آن
اس��ت که فرزندان هر کشور در محیطهای علمی
مناسب رش��د و تحصیل کنند .در دنیا دانشگاهها
و مراک��ز آموزش عالی برای توس��عه پایدار جوامع
پیشرفته نقش بي بديلي را بر عهده دارند.

توسعه روز افزون و شگفت آور دانش در حوزههاي
علوم پایه و تکنولوژی ،از دستاوردهاي انكار ناپذير
اين مراكز علمي و اس��تراتژيك ميباش��د .تامين
پش��توانههاي مالي اين مراكز حتي در كشورهاي
متمول و ثروتمند نيز به تنهايي از توانايي دولتها
خارج اس��ت .لذا بسياري از دانش��گاههاي پيشرو
دنيا بخش وسيعي از نيازهاي مالي خود را توسط
نهادها ،س��ازمانها و اش��خاص حقيق��ي نيكوكار و
خيراندي��ش تامين م��ي نمايند .اين اش��خاص و
نهادها بخوب��ي آگاهند كه كمك به دانش��گاه به
مثابه كمك به توس��عه يافتگي جامعه و بش��ريت
قلمداد مي گردد .خصلت بخشندگی و نیکوکاری
ایرانیان در دنيا زبانزد و سرآمد است .و هم ميهنان
ما با اله��ام از فرهنگ غني ملي و با بهره گيري از
تعاليم ديني از ديرباز نقش بارزي در توس��عه علم
خیرین ،س��ازنده بلندترین
و دانش ايفا نموده اندّ .

برجهای عاطفه و امید و هستی در کشور هستند.
آنه��ا یادگارهای��ی از خود باق��ی میگذارند که نه
تنها هیچ وقت فراموش نمیش��ود ،بلکه سینه به
ی گردد.
سینه و نسل به نسل به دیگران منتقل م 
بنیاد نیکوکاری جمیلی در راس��تای مس��ئولیت
اجتماعی ،تعهد به اهداف عالیه و توجه به موضوع
مه��م توانمندیهای تحصیلی و علم��ی فرزندان
سرزمینمان،اقدامبهبرگزاریجشنوارهاندیشمندان
و دانشمندان جوان نمود تا درکنارحمایت از نخبگان
جوان و مستعد هدف اشتغال زایی ،ثروت آفرینی
و حفظ سرمایههای ارزشمند ملی کشورمان را رقم
بزند .امسال که به یاری حق تعالی در حال برگزاری
سومین دوره این رویداد هستیم ،امید داریم تا در
کنار تمامی این خدمتگزاران ،بتوانیم چرخ توسعه
ت به
علمی کشور را بیش از پیش محک م و پرسرع 
حرکت در بیاوریم.
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علوم پایه رمز توسعه سایر علوم است و حمایت
از دس��تاوردهای آن ،سرمایهگذاری برای رشد
و پیشبرد نوآوری و فناوری میباشد.
کش��ورهایی که در علوم پای��ه و علوم بنیادی
قوی باشند میتوانند فناوری و صنعت پیشرو
داشته باشند.

انجمن بیو ش��یمی و بیوفیزیک ایران از بنیاد
نیک��وکاری جمیل��ی به مناس��بت حمایت از
عل��وم پایه و جوانان ایرانی قدردانی و تش��کر
مینمای��د .امید اس��ت ک��ه این تش��ویق در
س��الهای آینده موفقیتهای ب��زرگ ملی و
بینالمللی را رقم بزند.

بازدید اعضای کمیته مدیریت و برنامهریزی جشنواره
ازمرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ( )IBBدانشگاه تهران
کمیت��ه مدیریت و برنامه ریزی س��ومین
جشنواره روز دوشنبه مورخ  ٣١تیرماه ١٣٩٨
ب��ا جمعی از مس��ئولین ،معاونی��ن و اعضای
هی��أت علمی مرک��ز تحقیقات بیوش��یمی و
بیوفیزیک دانش��گاه تهران دیدار و گفتوگو
کردند.
این دیدار در راس��تای همکاری مش��ترک
مرک��ز تحقیق��ات بیوش��یمی و بیوفیزیک با
جشنواره سوم صورت گرفت.
در ای��ن دی��دار جن��اب آق��ای دکتر علی
اکبر موس��وی موحدی ،ریاست محترم مرکز
ضمن معرفی اجمالی و عناوین دستاوردهای
ارزش��مند مرک��ز تحقیق��ات بیوش��یمی و
بیوفیزی��ک ،ب��ه اهمیت توجه ب��ه علوم پایه
پرداخ��ت و بیان داش��ت با توجه ب��ه اینکه
 ، IBBمرک��ز تحقیقات بین رش��ته ای کلیه

حوزهه��ای علوم پای��ه میباش��د و به دلیل
اش��تراک این موضوع ب��ا حوزههای برگزاری
جشنواره ،از این منظر همکاری هرچه بیشتر
و موثرت��ر این مرکز با جش��نواره امکان پذیر
است.
همچنین ایشان به اهمیت فعالیت جشنواره
در حوزه بین الملل اشاره داشت و پیشنهاداتی
دراین خصوص ارائه شد.
خانم دکتر شادی جمیلی رئیس دبیرخانه
دائمی جش��نواره نیز در این دیدار ضمن ابراز
خرسندی ،از آغاز همکاری مشترک جشنواره
با این مرکز استقبال نمود.
همچنین با دعوت ایش��ان ،دکتر موسوی
موح��دی و دکتر عل��ی اکبر صب��وری مدیر
گ��روه بیوفیزی��ک ای��ن مرک��ز ب��ه عضویت
شورای سیاستگذاری جشنواره اندیشمندان

و دانش��مندان جوان درآمدن��د .جناب آقای
دکت��ر بنی جمالی عضو کمیته س��ازماندهی
شتابدهندههای گروه صنعتی و معدنی زرین
نیز ضمن اش��اره به اهمیت ارتباط موثر بین
صنعت و دانش��گاه ،به منظور تعامالت بیشتر
گ��روه صنعتی معدن��ی زرین با ای��ن مرکز،
پیش��نهاد بازدید از کارخانج��ات این گروه را
مطرح نمودند.
مقرر ش��د ب��رای همکاریهای مش��ترک
در زمینهه��ای بیوش��یمی ،بیوفیزی��ک و
ِ
بیوانفورماتیک علوم شناختی و نیز گسترش
ِ
فعالیت بخش بین الملل جشنواره،
زمینههای
برنام ه ای مش��ترک تدوین شود تا در آینده
نزدیک با همکاریهای بیش��تر ،زمینهس��از
حمایته��ای موث��ر از دس��تاوردهای بزرگ
علمی در کشور باشیم.

دکتر علی اکبر صبوری | عضو شورای سیاستگذاری جشنواره ،استاد ممتاز مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران|

سرمایهگذاری در علوم پایه ،مبتنی بر دانایی و ماندگار است
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«جش��نواره اندیش��مندان و دانشمندان
جوان» ب��ا تلفیق��ی از زیباتری��ن واژههای
ممک��ن ش��کل گرفت��ه اس��ت :جوان��ان،
نخبگان و نوآوران،علوم پایه،مؤسسه خیریه.
این جشنواره ،برای س��ومین بار ،به منظور
دیدن و نش��ان دادن جوانان پرشور و شوق
و نخب��ه ایرانی در حوزه علوم پایه ،توس��ط
ی��ک مؤسس��ه خیری��ه (بنیاد نیک��وکاری
جمیلی) با شعار «برای فرزندان سرزمینم»
برگزار میشود.
سرمایه اصلی هر کشوری نیروی انسانی
آن اس��ت .آینده کش��ور متعلق به جوانان
اس��ت ،پس باید به آنان اعتماد کرد و آنها
را برای بدس��ت گرفتن سرنوش��ت کشور
آماده کرد.
س��رآمد جوانان هر کش��وری ،نخبگان و
نوآوران جوان آن کشور است که راههای نو
میگش��ایند تا مسیر روشن و پویایی برای
دیگران فراهم نمایند.
کسب هر دانش و علمی برای پیشرفت
و توس��عه کش��ور الزم اس��ت ،اما الزمه
نوآوری و ورود به قلمروهای نو و گسترش

مرزهای علم در حیطه علوم پایه اس��ت.
علوم پای��ه محور و مبانی دانش بش��ری
و مبنای تمام اختراعات بش��ر اس��ت .هر
کش��وری ک��ه در حوزه عل��وم پایه توجه
و س��رمایهگذاری بیش��تری کرده باشد،
ثروتمندتر و تواناتر است.
«توانا بود هر که دانا بود» .دانایی اس��ت
که توانای��ی م��یآورد و ب��رای دانایی باید
مرزهای دانش شکافته شود و قلمروهای نو
در علوم پایه ایجاد شود .بنابراین ،جشنواره
اندیشمندان و دانش��مندان جوان ،فرصتی
برای تش��ویق جوانان نخب��ه در حوزه علوم
پایه فراهم میکند تا زیرساختهای علمی
کشور را بسازند.
این جوانان دیده میش��وند ،نش��ان داده
میشوند و تشویق میش��وند تا با کاربست
نوآوریهای خ��ود در نعمتهای خدادادی
بیش��مار نازل ش��ده بر این آب و خاک ،بر
ارزش آنها بیفزایند و توان و اس��تعدادهای
خدادادی خود را بر رخ جهانیان کشند.
اینکه در کش��ور ما یک مؤسس��ه خیریه
پیشقدم شده و برای پیشرفت علمی کشور

در حوزه علوم پایه اقدام کرده اس��ت ،بسیار
تحسین برانگیز و موجب خوشحالی جامعه
دانش��گاهی اس��ت .ما عادت کردهایم جایی
سرمایهگذاری کنیم که زود بازده باشد .خام
فروش��ی نعمتهای خدادادی و اقتصاد نفتی
بهترین دلیل بر این ادعاست .سرمایهگذاری
زود بازده غالبأ ناپایدار است .سرمایهگذاری
در علوم پایه ،مبتنی بر دانایی و ماندگار ،اما
دیر بازده است.
این س��رمایهگذاری باعث امید و نش��اط
برای جوانان ماس��ت و ما برای پیش��رفت و
توانایی کش��ورمان بدان نیاز مب��رم داریم.
برای ی��ک دانش��مند و اندیش��مند جوان،
هیچ چی��زی به اندازه دید ه ش��دن و توجه
داشتن به تالش او ارزش ندارد .این بهترین
پاداش برای یک دانشمند و اندیشمند جوان
اس��ت که کار او را ارج نهیم و مورد تشویق
قرار دهیم.
به امید روزی که با اتکا به جوانان عزیزمان،
با دانش بومی و پایه خود ،طالیهدار علم جهان
باش��یم تا مردم ما در امنیت و سالمت کامل،
بهترین رفاه اجتماعی را داشته باشند.
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چرا علوم پایه...؟

تکنولوژی از دل علم بیرون میآید .کاربرد علوم پایه است که به آن معنا
و مفهوم میدهد .شاید این کاربرد بعد از گذشت دههها از تحقیقات و
پژوهشهای پایهای خودش را نشان دهد اما برای رسیدن به همین
خروجیهای طوالنیمدت باید هزاران دانشمند تالش کنند و با آزمون و
خطایی که شاید در طول عمر خودشان به نتیجه نرسد ،از دل هزاران نظریه
منطقیترین آن را بیرون بکشند و نهایتا این تکنولوژی قابلیت تبدیل شدن
به فناوری را پیدا کرده و راهی بازار گردد .شاید نتوان مستقیما از علوم پایه
وارد بازار شد و اما میتوان تحقیقات علمی را براساس و پایه نیاز روز انجام
داد .از اینرو باتوجه به اهمیت علوم پایه در رشد علم
و تکنولوژی و نیز کمبود توجه

به جذب ایدهها و تشکیل استارتآپها با موضوعاتی در حوزههای علمی
از قبیل شیمی ،فیزیک ،زمینشناسی  ،علوم زیستی و ریاضیات،آمار ،علوم
کامپیوتر درصدد برآمدیم که با برگزاری جشنواره اندیشمندان
و دانشمندان جوان در حوزه علوم پایه در جهت جذب
ایدهها و تبدیل به تجاریسازی و ایجاد
انگیزه در جوانان گامی موثر
برداریم.

افتتاح شتابدهنده معدنی گروه صنعتی و معدنی زرین ()Mine Tech

با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

وب اپلیکیش��ن تخصص��ی ح��وزه معدن
و صنای��ع معدنی با ن��ام «صنعت آیتی»
با حمایت خانه اقتصاد ایران ایجاد گردید.
ای��ن اپلیکیش��ن ی��ک ش��بکه اجتماعی
تخصصی از کاربران زنجیره معدن و صنایع
معدنی در بستر وب میباشد که خدمات
ارائه ش��ده آن کلیه فعاالن این حوزه اعم
از کارشناس��ان فن��ی ،واحدهای صنعتی،
تامین کنن��دگان ،پیمان��کاران ،صاحبان
معادن و سایر ذینفعان را در بر می گیرد.
امکان ثبت اطالعات اش��خاص حقیقی و
حقوقی ،اع�لام نیازه��ای فناورانه ،خرید
و ف��روش م��واد معدنی ،مواد ش��یمیایی،
تجهی��زات و دسترس��ی ب��ه ظرفیتهای
موجود از دیگر مزایای این برنامه میباشد.
تم��ام افراد و کس��بوکارهایی که به طور
مس��تقیم و غیرمس��تقیم به این صنعت
خدمات��ی ارائه می دهند امکان حضور در
این س��امانه را دارن��د و میتوانند در این
زمینه فعالیت نمایند .هدف از راه اندازی
این س��امانه فراهم کردن بستری جامع از
فعاالن این صنعت برای معرفی محصول و
تواناییهای خود ب��وده تا کاربران بتوانند
کلی��ه خدمات مرتبط به این صنعت را در
محیطی پوی��ا و یکپارچه دریافت نمایند.
امید اس��ت ب��ا همراهی فع��االن محترم
حوزه معدن و صنایع وابسته بتوان گامی
مثبت در ارتقاء و رش��د اقتص��ادی ایران
عزیزمان برداریم.
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کش��ور ایران با حدود  68نوع ماده معدنی،
 37بیلی��ون ت��ن ذخای��ر کش��ف ش��ده و
 57بیلی��ون ت��ن ذخای��ر بالق��وه در میان
 15قدرت معدنی جهان جای گرفته اس��ت.
پن��ج ه��زار و  800معدن فعال ،با اش��تغال
حدود  138هزار نفر در کش��ور وجود دارد و
میزان ذخایر معدنی شناسایی شده نزدیک به
 60میلیارد تن است که از این رقم افزون بر
 40میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است.
ارزش ذخایر معدنی شناسایی شده کشورمان
که س��ه درصد ذخایر مواد معدنی جهان را
شامل میش��ود ،افزون بر  770میلیارد دالر
برآورد شده است.
به گفته مس��ئوالن ،کش��ور ما از نظر میزان
ذخیره اکتشافی معدن رتبه چهاردهم را در
جهان دارد و از نظر تنوع ذخایر ،جایگاه دهم
جهانی را به خود اختصاص داده است.
ام��ا متاس��فانه از بع��د س��طح تکنول��وژی
فرآوردههای معدنی تنها  0٫6درصد از تولید
ناخالص داخلی را تشکیل میدهد ،این آمار
مبین آن اس��ت که ای��ن ظرفیت کم نظیر
اقتصادی برای توس��عه کشور به کار گرفته
نشده است.
به اعتقاد کارشناس��ان ،ای��ران از نظر حجم
ذخای��ر قطع��ی و بالقوه ،وج��ود زیربناهای
مناسب ،وجود بازار مناسب مصرف در ایران
و کش��ورهای منطقه ،قیمت مناسب انرژی،
دسترس��ی به آبهای آزاد و نیروی انسانی
متخص��ص و تحصیلکرده بخ��ش معدن به
عن��وان یکی از کش��ورهای ش��اخص برای
س��رمایهگذاری ش��رکتهای بزرگ معدنی
ش��ناخته میش��ود و در یک جمله ایران در
آینده بهشت سرمایهگذاری معدنی و دروازه

معادن غرب آس��یا ش��ناخته خواهد شد لذا
توسعه استارتآپهای معدنی میتواند گام
بسیار موثری در خلق ایده و ابداع دانش فنی
برای رفع نیازهای تولید از طرف دانش��گاه و
دانش��گاهیان از یک س��ود واحساس نیاز به
تحقیق و پژوهش در راستای تولید سودآور
از ط��رف بنگاههای صنعتی از س��وی دیگر،
الزمه اصلی حل این مشکل اساسی میباشد.
ب��ه همین منظور ش��تاب دهن��ده ماینتک
( )MINE TECHدر تاری��خ  28مهر ماه
سال  1398توسط جناب آقای دکتر ستاری
مع��اون محترم علم��ی و فناوری ریاس��ت
جمه��وری افتت��اح گردید .ش��تاب دهنده
ماینت��ک به همت گروه صنعت��ی و معدنی
زرین با هدف اشتغال زایی ،استفاده از هوش
و خلاّ قیت جوانان نخب��ه ایران زمین ،رونق
تولید داخلی ،رفع نیازها در شرایط تحریم و
بومی سازی در حوزه معدن و صنایع معدنی
ش��کل گرفت .اهداف و چشم اندازهای این
شتابدهنده رفع نیازهای صنعت و معدن به
روش علمی و بر پایه تجربیات کش��ورهای
توسعه یافته است .روشهایی که کارآیی آن
به اثبات رسیده و نیاز به آزمون و خطا نداشته
باشند ،به بیان ساده تر در حال حاضر مجالی
برای آزمون و خطا وجود ندارد .تاسیس و راه
اندازی یک ش��تابدهنده با رویکرد تخصصی
در این حوزه ،نش��ان از ش��کوفایی و رش��د
اقتصادی در صنعت معدن خواهد داش��ت.
امید اس��ت با جذب استارتآپهای فعال و
برقراری ارتباط صحیح بین نهادهای مختلف
بتوانیم به عنوان یک الگوی مثبت برای کل
کشور ،در رشد و شکوفایی علمی و اقتصادی
ایران سهیم باشیم.

راهاندازی وب
اپلیکیشنتخصصیحوزه
معدن و صنایع معدنی
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شهرامدادگستر:
در کنار هم میتوانیم
سخت ترین قلهها را
فتحکنیم.

مهسا شاه بنده:
کاش بتوانیم با همراهی و همدلی و همفکری
هم ،برای تحقق اهداف دانشجویان ایدهپرداز
و نخبه گام مثبت و موثری را برداریم و شاهد
لبخند رضایتمند آفریدگارمان باشیم.

محسن ولي زاده:
ایدهها و کارهای خالقانه
در مقابل چشمان ما
هستند ،اگر ریز نگر و
دقیق نگر باشیم.
راههای ارتباطی با ما:
IBBSCI
IBBSCI
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مهشادمنوچهري:
اميدوارم روزي همه
محققين حوزه علوم
پايه براي تبادل فكر،
همكاري و توسعه صنعت
و ايدههاي بين رشته اي در اين
باشگاه گرد هم آيند.

در دنیای حاضر ،اهمیت علوم پایه
در پیش��رفت صنعت و اقتصاد کش��ورها بر کسی
پوشیده نیست .تسلط بر دانش فنی مرتبط با حوزههای متعدد
علوم پزشکی و مهندسی ،الزمه کاربردی شدن آنها در صنعت بوده و
ساختار ذهنی دانشآموختگان علوم پایه و تسلط آنان بر دانش پایه و بنیادی
و نیز شرکت این افراد در بخش تحقیق و توسعه ،همواره رمز موفقیت شرکتهای
بزرگ و معتبر دنیا بوده است .این در حالی است که جایگاه حقیقی این علوم در کشور
ما به خوبی مش��خص نشده است .از آنجایی که توسعه تکنولوژی در گروی پیشرفت علوم
پایه است ،اقدامی اساسی و به موقع در جهت بهره برداری از ایدهها و توان این گروه از دانش
آموختگان ،نقش به س��زایی در پیشرفت آینده علمی و اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد .باشگاه
ایده تا کس��بوکار علوم پایه ایران ،در س��ال جاری با حمایت بنی��اد نیکوکاری جمیلی زیرنظر
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ،با انگیزه رفع نیازهای موجود در بازار و به همت جمعی
از برگزیدگان این جشنواره در جهت حمایت و به ثمر رساندن ایدههای خالق در رشتههای علوم
پایه با قابلیت ورود به عرصه تولید کشور ،تشکیل شده است .این باشگاه در راستای نیل به این
اهداف با تشکیل جلسات مستمر دست به ایجاد ساختاری هدفمند زده است.
هدف باش�گاه :ارتقا توان علمی ،تجربی و مهارتی ایدهپردازان در رش��تههای علوم
پایه و ارتباط آنان با صنعت از طريق ایجاد شبکه تیمهای علمی _ تخصصی به
جهت تسهیل مسیر ایده تا کسبوکار در این حوزه و رفع نیازهای موجود
در بازار بی شک رسیدن به این هدف مگر با تالش مستمر ،پشتکار
و هم اندیشی دلسوزان دغدغهمند میسر نخواهد شد ،از این
رو در این مس��یر منتظر همفکری و پیشنهادات
سازنده شما هستیم.

آاللهرضالطفي:
وقت آن رسیده
تا دانشجویان علوم پایه
جای خود را در بازار
ب وکار پیدا کنند.
کس 

محمود رحيمي:
باشگاه در واقع
تشکیلشبکه
علمی-تحقیقاتی
اندیشمندانو
دانشمندانعلوم
پایه ایران است.

كيانصادقي:
اين باشگاه فرصتی
خواهد بود تا در کنار
هم ایستاده و برای
پیشبرد آرزوها و
هدفهایمان همدل و
هم صدا شویم.

رضا لطفي زاده:
این باشگاه،تسهيل مسیری
برای ارتباط بین ایدههای
علوم پایه و صنعت است.

يونسمالرحمان:
خوشحالم که در این
مجموعه  ،فرصت یادگیری
از ایدهپردازان را دارم و
امیدوارم در کنار همه
عزیزان اهداف باشگاه
محقق شود.

برگزیدگان دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

اعضای تیم :مهسا شاه بنده ،ندا بهشتی ،ملیکا عرب بافرانی ،رضا لطفی زاده ،شهرام دادگستر ،ریحانه سادات حیائی طهرانی ،مریم صالحی ،نازنین زهرا غالمی
( SIDقطره آهن بدون طعم و سیاه کردن دندان)

دوم

10,000,000

70,000,000

اعضای تیم :سید محسن صادق زاده ،مسعود مکوندی ،سارا احراری ،پرستو زارع ،سمیه مستانه ،روبیتا اصغرزاده ،بابک عبادی
ویست پالس (راکتور پالسمایی
جهت تولید انرژی و امحای پسماندها)

دوم

10,000,000

60,000,000

اعضای تیم :حامد مهدی کیا ،بهزاد قباخلو ،بابک ارجمند ،علی جمالی ،مریم قاسمی طریی ،فریبا سعادتی
پایا پلیمر (تولید اصالح کننده ضربه تمام آکریالتی)

سوم

8,000,000

سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

مدا (پماد سوختگی بر پایه گیاهان)

اول

10,000,000

80,000,000
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عنوان ایده

رتبه

جایزه نقدی
هر نفر(ریال)

مجموع جوایز نقدی
(ریال)

48,000,000

اعضای تیم :علیرضامورکی ،امیررضا قمی ،وحید همرنگ ،مهشاد منوچهری ،حسام گوهری ،مسعود عبدالهی
تتراپاک (بازیافت بسته بندیهای تتراپک)

چهارم

8,000,000

64,000,000

مهدی اکبری ،مهدی الهام نیا ،ستار توکلی ،اعظم غالمی فرد ،فاطمه پارسایی فرد ،آرمین آغاجریان ،ایمان احمدیان ،معین سقا
آیکان (تشخیص اتوماتیک بیماریهای چشم)

پنجم

6,000,000

48,000,000

آیالر مهدی زاده ،سجاد پاکزاد ،امین سی ستار ،محدثه سیاحیان دهکردی ،پیمان دارابی پور ،محمدرضا شیاری ،ابوالفضل عرب ،سینا حسین زاده
بین آ (اپلیکیشن در حوزه سالمت بینایی)

ششم

6,000,000

48,000,000

مهشید عبداللهی ،زینب احمدی ،مهری خسروی ،زهرا عابدی ،بهروز عدالتی مرفه ،علی چوپانی ،ابوالفضل رجبی ،احسان علوی
آمورف ترانس ( ارائه هسته آمورف (غیر کریستالی) برای ترانسفورماتورها)

هفتم

3,000,000

12,000,000

رضا محمدی ،احمد سعادتی ،مجتبی عباسی ،محمد ایزانلو
ویتاگروپ (تولید ویتامین  Dپایدار)

هشتم

3,000,000

18,000,000

مهسا امین صالحی ،رقیه حیدری ،پریسا جنوبی ،کیان صادقی ،احمدرضا لگزیان ،یونس مالرحمان
رکتنا ( طراحی جایگزینی برای سلولهای خورشیدی)

نهم

3,000,000

21,000,000

امیرجعفرقلی ،مهسا محمدی ،نازنین سلیمیان ،سجادانصاری فرخند ،سید صالح موسی خالقی ،موحد صادقی ،محمدرضا توکل
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اختتامیه طرحهای هستههای منتخب دومین جشنواره ،مستقر در
فضای کار اشتراکی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

جلس��ه اختتامیه طرحهای منتخ��ب نهایی دومین
جش��نواره ،مستقر در فضای کار اش��تراکی پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران ،چهارش��نبه  22آبان ماه 1398
در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار گردید.
هس��تههای برگزیده از رویداد استارتآپ ویکند
دومین جشنواره اندیش��مندان و دانشمندان جوان
در س��ال  1397که ایدههایی ب��ا قابلیت تبدیل به
کس��ب و کار موفق ارائه کرده بودند ،به مدت  9ماه
در فضای کار اشتراکی پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران اس��تقرار داشته تا مسیر تبدیل ایده به کسب
و کار ب��رای طرح خود را در این مجموعه و با کمک
و حمایتهای همه جانبه س��ه نهاد حمایتی بنیاد
نیکوکاری جمیلی ،بنیاد حامیان دانش��گاه تهران و
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران طی کنند.
در این جلسه که به منظور بررسی روند فعالیت
هس��تهها در تکمیل نمودن طرحهایشان برگزار
ش��د ،مهن��دس ابراهیم جمیلی رئیس ش��ورای
سیاستگذاری ،دکتر عباس زارعی هنزکی رئیس
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ،دکتر زاهدی
رئیس کمیت��ه داوران ،دکتر غالمی دبیر کمیته
مدیری��ت و برنامه ریزی و دکتر ش��ادی جمیلی
رئیس دبیرخانه دائمی این جش��نواره و جمعی از
مسئولین پارک و دبیرخانه حضور داشتند.

دکتر عب��اس زارعی هنزکی ،رئیس پارک علم
و فناوری دانش��گاه تهران در ابتدای مراسم ضمن
ع��رض خیر مقدم و خوش��امدگویی ب��ه مدعوین
عن��وان ک��رد :مفتخریم که ب��رای اولین ب��ار و با
ایجاد فضای کار اش��تراکی ،شاهد فرآیند حمایت
از ای��ده تا تولید محصول در پ��ارک علم و فناوری
دانش��گاه تهران بودی��م و امیدوارم ک��ه این روند
با ق��وت هرچه بیش��تر ادامه پیدا کن��د .در ادامه
مراس��م مهندس ابراهیم جمیلی ،رئیس ش��ورای
سیاستگذاری جشنواره و رئیس هیات امناء بیناد
نیکوکاری جمیلی اظهار کرد :جشنواره را با هدف
حمایت از جوان��ان مس��تعد و کارآفرینی جوانان
پایهگذاری کردیم و به دنبال فرصتهای جدیدی
برای یافتن راهکارهای درست در این راه هستیم تا
بتوانیم آنها را در موقعیت مناسب به کار ببریم و در
این زمینه به کمک جوانان نیاز داریم تا به موفقیت
برسیم .در این مراسم مهندس جمالی مسئول مرکز
نوآوری وکارآفرینی پارک علم و فناوری دانش��گاه
تهران گزارشی تکمیلی از روند فعالیت هستههای
فضای کار اش��تراکی در مدت استقرار ارائه کرد و
افزود :پس از حضور تیمها در فضای کار اشتراکی
و به منظور تسریع فرآیند رشد هستهها ،کارگاههای
آموزشی ،کلینیک کسب و کار ،جلسات منتورینگ

کسب و کار و جلسات فنی و تخصصی با توجه به
ارزیابیهای صورت گرفته انجام شده است.
در این مراسم هریک از هستهها به ارائه و معرفی
طرح و ایده خود و روند طی کردن ایده تا کس��ب و
کار پرداختند .دکتر شادی جمیلی ،رییس دبیرخانه
دائمی جش��نواره نیز طی س��خنانی ب��ا تبریک به
مناسبت پایان کار منتخبین دومین جشنواره ،بیان
داش��ت از اینکه امروز شاهد به ثمر نشستن بخش
بزرگی از تالشهای ایدهپردازان جوان و دس��تیابی
آنها به نمونه محصول اولیه خود هس��تیم ،بس��یار
خوشحالیم .این موفقیت از آن منتخبینی است که
در ط��ول این  9ماه با ت�لاش بیوقفه خود هر روز
مصممتر از روز قبل به دنبال دستیابی به محصول
و موفقیت طرح خود بودند .س��رکار خانم مهندس
صداقت مع��اون مرکز ن��وآوری و کارآفرینی پارک
علم و فناوری دانش��گاه تهران نیز بیان داشت:پس
از بررسی ارزیابیهای صورت گرفته از روند فعالیت
هستههای فضای کار اش��تراکی ،تعدادی از تیمها
که قابلیتها و استانداردهای الزم را داشته باشند،
ش��رکت خود را به ثبت رس��انده و وارد مرکز رشد
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران خواهند شد.
در پایان نیز به هر کدام از اعضای هستهها گواهی
اختتام طرح در فضای کار اشتراکی ،اهدا شد.

گفتوگو با گروه مدا:

جشنواره تا رسیدن ایده به بازار ،حامی برگزیدگان است
سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

لطف�ا درب�اره ای�ده خ�ود
توضیحدهید.
ای��ن پماد ،یک پماد س��وختگی
ب��رای بیماران س��وختگی درجه 3
اس��ت ،که مزیته��ای آن عالوه بر
گیاهی بودن ،داشتن آنتی باکتریال
و عدم ایجاد اسکار و قابلیت استفاده
برای بیماران دیابتی است.
چط�ور ب�ا جش�نواره
اندیشمندان ودانشمندان جوان
آشنا شدید؟
از طریق یکی از دوستان.
در مس�یر تبدی�ل ایده به
محصول با چه چالشهایی روبرو
شدید؟
شکر خدا در مس��یر تبدیل ایده
به محصول اولیه ،مش��کالت زیادی
نداش��تیم اما برای تبدیل محصول
صنعتی و دریافت مجوزها مشکالت
ب��ی ش��ماری در مس��یرمان بود و
کماکان هست.
پیشبین�ی ش�ما از تاثی�ر
تولی�د انب�وه این محص�ول بر

رونق اقتصادی و اشتغال کشور
چیست؟
قطعا برای افراد زیادی ایجاد اش��تغال
خواهد کرد .البته به دلیل استفاده از مواد
اولی��ه گیاهی میت��وان از آن به نوعی در
کمک به کشاورزان نیز بهره برد و در بحث
تولید ،پخش و فروش نیز قطعا برای افراد
زیادی ایجاد اشتغال خواهد کرد.
 نق�ش و تاثیر جش�نواره در
روند تجاریسازی محصول خود را
چگونه ارزیابی می کنید؟
جش��نواره اندیش��مندان و
دانشمندان جوان با حمایتهای خود
شو
یاریمان کرد و امیدواریم با تال 
موفقیتهای بیش��تر خود قدردان
جشنوارهباشیم.
از نظر ش�ما نق�اط ضعف و
قوت جشنواره چه بود و آیا فکر
می کردید به عن�وان ایده برتر
انتخابشوید؟
از نق��اط قوت جش��نواره
متفاوت بودن این رویداد با
دیگر جشنوارههای داخلی

اس��ت که تا رس��یدن ایده به بازار،
حامی برگزیدگان آن میباش��د .من
تصور ایده منتخب را داش��تم و خدا
را ش��اکرم که لطف پروردگار شامل
حال ما بود.
 ب�رای برگزی�دگان آت�ی
جشنواره چه توصیه ای دارید؟
حتما به محض تصمیم گیری برای
تجاریسازی ایده خود با افراد مجرب
و مش��اورین متخص��ص در آن حوزه
مش��ورت کنند و تمامی چالشهای
آن مس��یر را پیشبینی ک��رده و اگر
توانای��ی و پش��تکار الزم را در خ��ود
دیدند ،به مس��یر ادامه دهند .در غیر
ای��ن صورت از ه��وش و ذکاوت خود
اس��تفاده کنند و به ایدهپردازی ادامه
دهند و تجاریس��ازی ایده خود را به
افراد عالقه مند و با تجربه تر بسپارند.
نقش مشارکت اعضای تیم
در پرورش ایده را چگونه ارزیابی
می کنید؟
نقشاعضایگروهدقیقاهمانند
چیدن قطعات پازل است و اگر

همه ب��رای نقش آفرینی یک تصویر
(هدف مشترک) تالش نمایند ،نتیجه
کار درست خواهد بود.
م ش�ما افتخ�ارات
آی�ا تی 
دیگری نیز کسب کرده است؟
از جمله افتخارات این تیم کسب
مق��ام اول و برن��ده م��دال طالی
جشنواره ابداعات و اختراعات کشور
لهس��تان  INTARG 2019و
داوری بینالمللی جشنواره ابداعات
و اختراعات INTARG 2019
و کس��ب مق��ام اول در دو دوره
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان
جوان در سالهای  ۱۳۹۶و ۱۳۹۷
بود .همچنین از پژوهش��گران برتر
س��الهای  1395و 1396بودیم و
عضو فعال در باشگاه ملی نخبگان و
نیز عضو فعال در باشگاه پژوهشگران
جوان نیز هستیم.
همچنین  ۳ثبت اختراع داریم و
بیش از  ۱۰مقاله داخلی و خارجی
داشته ایم.
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تیم م�دا ی�ک تی�م پژوهش�ی و تحقیقاتی اس�ت که
فعالیته�ای خود را از س�ال  ۱۳۹۴آغاز کرده اس�ت و در
زمینهه�ای مختلف از جمله مقاومته�ای دارویی و آنتی
بیوتیکی ،دارای تحقیقات گسترده و تجارب فراوانی است.
این تیم از بهمن ماه س�ال  ۱۳۹۴مش�غول ب�ه فعالیت در
زمینه عفونتهای ایجاد شده توسط باکتریهای مقاوم به
آنتی بیوتیک و زخمهای سوختگی است .زخم سوختگی
یک�ی از دردناکترین زخمها به ش�مار می آید و به علت از
بین رفتن الیه س�طحی پوس�ت مس�تعد آلودگی به انواع
عوامل بیماریها است ،به همین منظور تحقیقات این تیم
بر روی بیماران س�وختگی اختصاص یافته و با بکارگیری

افراد متخصص در زمینۀ علوم گیاهی تصمیم بر اس�تفاده
از گیاهان با خواص دارویی جهت درمان س�وختگی ش�د.
این روند ادامه یافت و همین موضوع منجر به چاپ  4مقاله
داخلی و خارجی گردید و در آذرماه س�ال  ۱۳۹۷این تیم
با حضور یافتن در جش�نواره اندیش�مندان و دانشمندان
جوان موفق به کس�ب رتبه اول شده و در ادامه با استقرار
و حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به روند خود
س�رعت بخش�یده و در نهایت اقدام به ثبت شرکت با نام
(تریتا س�انا درم�ان) نمود .در این خصوص با خانم مهس�ا
ش�اهبنده نماینده ای�ن تیم گفتگویی داش�تیم که در زیر
گوشهای از آن را میخوانید:
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ایجاد انگیزه در میان جوانان کشور در خلق ايدههای نو ميتواند
تحولی شگرف به وجود آورد .آثار این تحول در اغلب کشورهای
توسعهیافته در نیم قرن گذشته منجر به پدید آمدن بسیاری از
فرصتها و به فعلیت درآمدن ايدهها و همچنین کشف ،ابداع و
اختراعات جدید شده است .این تحول در افزایش بهره وری نیروی
کار و توسعه اقتصاد ملی تاثیر بسزایی داشته است .بنیاد «نیکوکاری
ب وکار ،ایجاد
جمیلی» با هدف رونق بخشیدن به فضای ابتکار و کس 
انگیزه در جوانان خالق ،شناسایی طرحهای برگزیده ،تسهیل
مسیر حرکت آنها به منظور رسیدن به محصولی
دانش بنیان  ،تکمیل چرخه

نوآوری و ثروتآفرینی جوانان ،اقدام به برگزاری جشنواره
اندیشمندان و دانشمندان جوان کشور در حوزههای مختلف
علوم پایه (شیمی ،فیزیک ،زمینشناسی ،علوم زیستی،
ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر) نموده است.
این جشنواره در آذر ماه هر سال
برگزار میشود.

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

پایان

ثبت اطالعات اولیه
در پرتال کاربران

دریافت اعتبار
تجاریسازیمحصول
و ایجاد شرکت نوپا به همراه
امتیاز استقرار درپارک
علم و فناوری
دانشگاه تهران

دریافت ایمیل تایید

تکمیلفرآیندثبت
ایده در پرتال

اعالم نتایج و رتبههای برتر
در اختتامیه جشنواره

دریافت کد رهگیری

طرح نتایج
در شورای پذیرش

برگزاری کارگروه ارزیابی

به دلیل نقص اطالعات
ایده شما از دستور کار
خارج شد

خیر

داوری فنی و کسبوکار

تکمیلکاربرگها

سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

شروع

آذر ماه 1398

فرآیند ثبت ایده و داوری ایدهها

آیا اطالعات ثبت ایده
تکمیل است؟

بلی

اعالم نتایج ارزیابی علمی

ارزیابی علمی

21

آذر ماه 1398

سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

گزارش عملکرد کمیت ه مدیریت
و برنامهریزی راهبردی سومین جشنواره

بالفاصله پ��س از اختتامیه جش��نواره دوم،
کمیته مدیریت و برنامهریزی راهبردی اقدامات
خود برای برپایی جشنواره سوم را آغاز کرد.
از جمل��ه وظای��ف کمیت��ه مدیری��ت و
برنامهریزی به شرح زیر میباشد:
تدوین خط مش��یها و سیاستهای کلیو عملکردی
مدیریت و برنامهریزی سیاستهای الزماالجرا جهت دس��تیابی به اهداف پیشبینی
شده
 -ابالغ برنامههای مصوب به کمیته اجرایی
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در این راس��تا از زمان اختتامیه جشنواره
دوم تا به امروز 34 ،جلسه توسط این کمیته
و  34جلسه توسط کمیته اجرایی برگزار شده
است.
کمیت��ه اجرایی زیرمجموعه کمیته مدیریت و
برنامهریزی راهبردی بوده و با اهم اهداف:
 طراحی ،زمانبن��دی و اجرا کلیه برنامههایابالغی از سوی کمیته مدیریت و برنامهریزی
تشکیل جلس��ات مداوم هفتگی و پیگیری وانجام امور محوله ،در حال فعالیت است.
آقایان دکتر زاهدی رییس کمیته داوران،

دکتر غالمی دبیر کمیته برنامهریزی راهبردی
و خانم دکتر جمیلی رییس دبیرخانه دائمی
به همراه آقای مهندس مرادی مدیر اجرایی،
مهندس جعفری مدیر ش��بکه فناوری پارک
عل��م و فن��اوری دانش��گاه ته��ران و خانمها
مهن��دس صداقت مع��اون مرکز ن��وآوری و
کارآفرین��ی پ��ارک علم و فن��اوری ،مهندس
بهش��تی ،مهن��دس منوچه��ری ،مهن��دس
یوسف نژاد ،مهندس فتحی ،مهندس اسدی،
مهندس توکلی و آق��ای مهندس جنیدی از
اعضای این دو کمیته هستند.

سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

همزم��ان ب��ا پایهری��زی و ش��کلگیری
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در
س��ال  ،1396دبیرخانه دائمی این جشنواره
نیز بعنوان یک واحد س��ازماني مش��خص و
تاثیرگذار تشکیل گردید.
از آنجایی که هر رویداد مهم و تاثیرگذاری
برای انجام ماموریت و رسیدن به اهداف معین
خود نیاز به دسترسی به اطالعات دقیق دارد
تا از اتالف امکانات و منابع جلوگیری گردد و
ارائه خدمات به نحو مطلوب و به موقع انجام
شود این دبیرخانه نیز با اهم وظایف :دریافت،

پیگیری و ساماندهی کلیه مکاتبات داخلی و
خارجی جش��نواره ،ثبت نام و بررس��ی امور
متقاضیان شرکت در جشنواره ،پرونده سازی
و ساماندهی امور ثبت نام کنندگان و ارتباط
با ایدهپردازان شروع به فعالیت نمود.
سرکار خانم دکتر شادی جمیلی عضو هیئت
مدی��ره بنیاد نیکوکاری جمیلی از ابتدا بعنوان
رئیس دبیرخانه دائمی منصوب گردید.
تش��کیل جلس��ات منظ��م کمیتهه��ای
مدیری��ت و برنامهری��زی راهبردی و اجرایی
جشنواره که هر هفته با حضور اعضا در محل

دبیرخانه دائمی تش��کیل میش��ود نشان از
عمق تعهد و برنامه مدون سازمان جشنواره
در برگ��زاری و تنظیم وظای��ف اجرایی این
دبیرخانه دارد.
دبیرخان��ه دائمی جش��نواره در حقیقت
حلقه اتصال میان جش��نواره ب��ا ایدهپردازان
است.
همکاران دبیرخان��ه دائمی با تمام توان و
تعهد کاری خود ،در راس��تای تحقق اهداف
جشنواره و پاس��خگویی به ایدهپردازان عزیز
میکوشند.
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آشنایی با دبیرخانه دائمی
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
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برگزیدگان مرحله داوری علمی رشته شیمی سومین جشنواره
عنوان ایده :متد تولید سوخت از ضایعات پالستیکی و الستیکی()PFP
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نوع ایده :انفرادی
ش�رح ایده:تکنولوژی و اختراع��ی که برای
اولین بار در جهان پالس��تیکها را به سوخت
جامد تبدیل میکند و باعث تولید سوختهایی
سبز از ضایعات پالستیکی میشود.

سمیهشایستهپور
عنوان ایده :جداسازی پسابهای نفتی از آب
نوع ایده :شرکت نوپا  -خلاّ قیت برتر
شرح ایده :افزایش جمعیت و صنعتی شدن جوامع در پایان هزاره دوم میالدی ،مسئله
بهبود کمیت وکیفیت آب پس��گردی فاحش داش��ته است و بیش��ترین آلودگی که در
حال حاضر در س��طح وس��یع آبهای نقاط مختلف جهان را تحت تاثیر قرار داده است،
آلودگیهای نفتی میباش��د در این طرح سعی بر آن شده است که با استفاده از عاملدار
کردن جاذب پلیمری بر پایه گرافن اکساید ،آلودگیهای نفتی را از محیطهای آبی پاکسازی
کنیم .بر این اساس از جاذب سنتز شده به عنوان غشایی که خاصیت نفوذپذیری انتخابی
و راندمان باال نسبت به فاز نفتی و سازگاری با محیط زیست دارد ،استفاده گردیده است.
عنوان ایده:
فیلتر مولد اسید از گازهای
آالینده سوخت فسیلی
نوع ایده:
شرکت نوپا
شركت ويرا دانش آرتا کوشش

سعید صلحیوند

آرتا صلحی وند

عنوان ایده :تولید نانوکپسولهای معطر برای معطر ساختن دائمی منسوجات

نوع ایده :انفرادی
ش�رح ایده :نانو کپس��وله کردن مواد معطر
به روش ژله ای ش��دن یونی ،به منظور کاهش
رهایش تاخیری ،افزایش پای��داری و ماندگاری
باالی عصاره عطر که توسط امواج اولتراسونیک
جه��ت دوام باالی عطر ب��ر روی ریز الیافهای
منسوجات تعبیه شده است.

سجادراستی

مریمپیروی

مهساخلیلیفردبروجنی

فرینذکایی

کوثرمحمدی

مهدیراستی

آتوساعذیری

ش�رح ایده :فیلتر مولد اس��ید از گازهای آالینده خروجی حاصل از سوخت فس��یلی در نیروگاهها و صنایع و کشتی و لوکوموتیو که روزانه
میلیونها تن گاز گلخانه وارد هوای تنفس��ی مان میکند بیشترش��امل گازهای  SOxو  NOxو CO2میباش��د در این طرح برای حذف
این آالینده گاز  SOxرا طی فرایند ش��یمیایی به اس��ید سولفوریک و گازهای NOxبه اسید نیتریک و گاز  CO2بخاطر ناپایدار بودن اسید
کربنیک به بی کربنات سدیم تبدیل میکند.

عنوان ایده:
سنسورهای هوشمند نوری
نوع ایده:
تیم ایدهپرداز -پایا بسپار
علیرضامورکی
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حمیدصالحیمبارکه

امیررضاقمی

وحیدهمرنگ

علیرضامهدویان

شرح ایده:برای تهیه این سنسورها از ترکیب فوتوکرومیک به نام اسپایروپیران ( )spiropyranاستفاده شده است .این ترکیب برای اولین بار
توسط گروه ما (اسمارت پلیمر) در ایران سنتز شد و به صورت اتصال شیمیایی به بستر پلیمری مورد نظر متصل گردید .ساخت این ترکیب در
چهار مرحله انجام شده و میتوانیم ادعا کنیم که برای اولین بار ساخت بومی این ترکیب را داشتهایم .در این طرح ،ضمن موفقیت در طراحی
و تهیه نانوذرات پلیمری فوتوکرومیک عاملدار حاوی اس��پایروپیران ،موفق به اس��تفاده از این محصول در زمینه ساخت سنسورهای حساس به
نور ،گاز ،حالل pH ،و کاغذهای ضد جعل مورد استفاده در اسناد امنیتی اطالعات شده ایم.

برگزیدگان مرحله داوری علمی رشته فیزیک سومین جشنواره
عنوان ایده :تصفیه پسابهای رنگی و آروماتیک با استفاده از نانو کاتالیستهای فعال نوری

عنوان ایده :طراحی و ساخت زیست حسگر فیبرنوری تشخیص بیماری پارکینسون
نوع ایده :انفرادی
ش�رح ایده :ایده مطرح ش��ده ،به طراحی و
ساخت زیست حسگر مبتنی بر فیبرنوری جهت
تش��خیص بیماری پارکینسون در محیط مایع
میپردازد.
این زیست حس��گر ،بر اساس فیبرنوی اصالح
شده با نانو ساختارها و الیههای زیست -شیمی
جهت شناس��ایی و تعیین مقدار بایو مارکرهای
رقیهپرویزی
بیماری پارکینسون بکار برده میشود.

سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

سارا آذرخش

عنوان ایده :پنلهای خورشیدی خودتمیزشونده
نوع ایده :انفرادی
شرح ایده :در این طرح برآنیم با ایجاد الیهای
خود تميز ش��ونده بر پایه فناوری نانو بر روي
پنلهاي خورشيدي نصب شده در نیروگاههای
خورش��یدی کش��ور ،از نی��از این س��طوح به
شستش��وی دورهای به طور عمدهای کاسته و
ضريب بهره وري و طول عمر آنها در ش��رایط
محیط��ی را افزایش داده و همچنین از هزينه
راضیهاکبری
نگهداري آنها بکاهیم.

فاطمهکابلی
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نوع ایده :انفرادی
ش�رح ایده :در این پ��روژه نیز هدف بررس��ی و
معرفی نانوکامپوزیت هسته-پوسته با دو خاصیت
مغناطیسی و فوتوکاتالیستی با بازده باال در حذف و
شناسایی آالیندههای آلی از آب بوده است.

عنوان ایده :ساخت سطوح برچسبهای نانوفوتونیکی شده با استفاده از نانوذرات
نوع ایده :انفرادی
ش�رح ایده :موضوع طرح س��اخت برچس��بهای
امنیتی و سطوح نانو فوتونیکی با استفاده از نانو ذرات
تبدیل افزایشی فرکانس است.

عنوان ایده:
طراحی و ساخت محفظه (حمام) دمایی زیر صفر درجه
نوع ایده :شرکت نوپا
فناوران انرژی سنجش دانا
علی رجب پور

پارسارضایی

امینسکاک

علی جلیل آرازی

ش�رح ایده :در این تجهیز از فناوری ترموالکتریک(پلتیر) و همچنین س��ایر فناوریهای نوین اس��تفاده می گردد .با توجه به نیاز
صنایع به کالیبراسیونهای دورهای دماسنجها و قیمت بسیار باالی تجهیزات کالیبراسیون خارجی ،تولید داخلی این تجهیز از توجیه
اقتصادی برخوردار است.

محمدمهدیغالمی

محمدغیبی

محمدجوادنجاتی سیدمرتضیجوادپور

علیقمشه

محمدجوادمصطفیان

عنوان ایده :ساخت سنسور کدورت سنج آنالین
نوع ایده :شركت نوپا-شركت زيست پردازش آريا

ش�رح ایده :کدورت یکی از کمیات مهم و اولیه در س��نجش کیفیت آب و معیاری از مقدار ذرات جامد معلق در آب اس��ت .به کمک
دانش بومی و طراحی متناس��ب با نیاز صنعت آب کش��ور ،امکان تولید سنسور اپتیکی کدورت سنج آنالین ارزان قیمت جهت نصب بر
سر چاههای آب میسر شد.
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برگزیدگان مرحله داوری علمی رشته زمین شناسی سومین جشنواره
عنوان ایده :تهیه برنام ه کاربردی جهت تبادل دادههای علوم زمین
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سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

نوع ایده :انفرادی
ش�رح ایده :ایده ارائه ش��ده زمینشناس��ان را قادر میس��ازد تا با به اش��تراکگذاری دادههای خود (مانند
عکسه��ا ،نقش��هها و دادههای حاصل از آزمایشها) عالوه بر صرفهجوی��ی در هزینهها ،به طور مؤثرتر ،علمیتر
و قابلاعتمادتری به تجزیه و تحلیلهای زمینشناس��ی بپردازند .این امر س��رعت پیشرفت کشور در این بخش
را چندین برابر خواهد نمود .عالوه بر این تهیه پایگاه مش��خصات دادههای زمینشناس��ی کش��ور در نرمافزار،
تصمیمگیریهای کالن کشور را سادهتر و مؤثرتر خواهد نمود .در آینده این برنامه میتواند به مقیاس بینالمللی
توسعه یافته و یا الگوی مناسبی برای برنامههای مشابه تبدیل شود.

وحید توکلی

عنوان ایده :طراحی و ساخت میکروسکوپ کاتدولومینسانس

نوع ایده :شرکت نوپا  -شرکت تجهیزسازان دقیق صنعت آسیا
ش�رح ایده :تحلیل ،طراحی ،بروزرس��انی و س��اخت مج��دد و انحصاری بخ��ش الکترونیک
میکروس��کوپ کاتدولومینیس��انس برند  CITLکه ش��امل بخشهای کنترل خال ،کنترل توان
تفنگ الکترونی و مادر برد دس��تگاه است .میکروس��کوپ کاتدولومینسانس به عنوان یک روش
تحقیقاتی در زمینههایی از قبیل مواد اپتوالکترونیک ،فتوولتائیک ،زمین شناسی ،معدن وتجزیه
و تحلیل مخزن نفت و گاز استفاده میشود.

سید حسینهاشمی

محموددینمحمد

عنوان ایده :پیشبینی  twist-offلولههای حفاری
ی تکنیک2
نوع ایده :تیم ایدهپرداز -پتروپل 

ش�رح ایده :بریده ش��دن ی��ا  twist-offلولههای
حفاری در میادین نفتی ایران به وفور دیده میش��ود.
برای پیشبینی و پیش��گیری از این مشکل ،با استفاده
از دادهه��ای واقع��ی ،روابط و گرافهای توس��عه داده
ش��ده که میتوان نزدیک ش��دن به ناحی��هی بحرانی
 twist-offرا مشخص کرد.

ارسالن رفیعی

افشین بحری

عنوان ایده :بهسازی سنگهای تزئینی با محلول نانو ذرات سیلیس
نوع ایده :تیم ایدهپرداز -بهسازی سنگهای تزئینی
ش�رح ایده :بهسازی سنگهای تزئینی با محلول نانو ذرات س��یلیس حاوی  30درصد ذرات
س��یلیس انجام میشود .ذرات سیلیس که در اندازه نانو به بصورت محلول تهیه شده است ،این
قابلیت را دارد که در اجسام با تخلخل و نفوذپذیری باال نفوذ کند و منافذ موجود در جسم مورد
نظر را پرکند و باعث استحکام و مقاومت سنگ شود .این روش باعث میشود سنگهای تزئینی
در مقابل عوامل محیطی مثل محلولهای شیمیایی و سایش مقاوم شوند.

محسن ولی زاده
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محمود رحیمی

سینابنیطالبی

محمدبادپیما

مهرداد قاسمی

احسانخامهچی

رضا صمدی

نیلوفرنائبی

علیرفعت

شهابالدینگلپایگان

عنوان ایده :طراحی نرم افزار زمین شناسی Geoogle
نوع ایده :شرکت نوپا -شرکت گیک ممتاز کهکشان
شرح ایده :پس از صرف ساعاتها تالش و تحقیق و مطالعه نمونههای مشابه و همچنین صحبت با کارشناسان خبره ،اساتید دانشگاهی و دانشجویان نخبه ،ایده
و محصول نهایی ما طراحی نرم افزار زمین شناسی  Geoogleمیباشد که با توجه به کاربردها و قابلیتهایی که در طراحی نرم افزار در نظر گرفته شده است از
این نرم افزار در حوزههای مختلف زمین شناسی مثل زمین شناسی اقتصادی ،زیست محیطی ،ژئوتوریسم ،عملیاتهای صحرایی و ...میتوان استفاده کرد.

برگزیدگان مرحله داوری علمی رشته علوم زیستی سومین جشنواره

شاهینمحمدزادهاصل

عنوان ایده :پوشش و فیلم خوراکی ضدمیکروب بر پایه نانو کیتین در افزایش ماندگاری موادغذایی

نوع ایده :انفرادی
شرح ایده :پوشش و فیلم خوراکی ضد میکروب بر پایه ی نانوکیتین میتواند راهکاری برای افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی
و بخصوص مواد غذایی حساس به فساد ،باشد.

سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

نوع ایده :انفرادی
شرح ایده :در این پروژه ابتدا یک سوسپانسیونی از پلی الکتیک اسید/نانو هیدروکسی آپاتیت آماده شده است و
سپس ورقه فوالدی به روش دیپ کوتینگ پوشش دهی شده است و سپس با لیزر اصالح سطح انجام شده است
که در نهایت مقاومت به خوردگی و زیست سازگاری نمونه بهبود پیدا کرده است.
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عنوان ایده :ایمپلنت بیوکامپوزیتی بافت سخت

مریمحیدری

عنوان ایده :ضدعفونی کنندههای عملکردی نوین

نوع ایده :انفرادی
شرح ایده :علیرغم ضرورت و نیاز مبرم به مصرف ضدعفونیکنندهها ،مصرف طوالنی مدت آنها دارای اثرات سمی
بر بدن میباشد .تالش برای کاهش اثرات سمی پایه کلرهگزیدین از طریق کاهش غلظت مورد نیاز به کمک مواد
خالص طبیعی دارای اثر س��ینرژی محور موضوع ایده میباش��د که منجر به حفظ محیط زیس��ت به دنبال کاهش
حجم مصرفی آنها نیز خواهد شد.

عنوان ایده :ساخت دستگاه سنجش پروفایل کشش سطحی
نوع ایده :تیم ایدهپرداز -پدیدههای سطحی
ش�رح ایده :انحنای نمونه مایع به علت شتاب جاذبه زمین (نیروی گرانش) به صورت کمینه
انرژی کل سیستم میباشد؛ این انحنا به کشش بین سطحی بستگی دارد و از این رو آنالیز شکل
انحنای نمونه مایع برای اندازهگیری کش��ش س��طحی به کار گرفته میشود .با توجه به توانایی
اندازهگیری کش��ش س��طحی برای زمانهای طوالنی و اعمال نوسانات حجمی به قطره آویخته،
میتوان از آن در پروژههای دارویی و زیس��ت مولکولی ،صنایع غذایی ،نفت و پتروشیمی و دیگر
رشتههایی که با دینامیک مولکولها و اندرکنش آنها مرتبط هستند ،استفاده کرد.

سینا موقتی

فاطمهمحمدیپناه

دکتر علی اکبر موسوی موحدی

عنوان ایده:
تولید روغنهای غنی از
امگا 3
نوع ایده:
تیم ایدهپرداز
امگا 3

محمد امین گچ پز

محمدحسینمتالهیاردکانی محمدتقیگنجخانلو

پرستوطالعینیا

ریحانهداشاب

شرح ایده :با توجه به نقش اساسی اسیدهای چرب امگا  ۳در رژیم غذایی انسان و از طرفی محدودیت دسترسی به این اسیدچرب بخاطر صید بی رویه
آبزیان  ،این تیم با شناسایی و جداسازی گروهی از میکروجلبکهای هتروتروف از آبهای خلیج فارس که ابتدایی ترین تولید کننده ی امگا  ۳میباشند
موفق به کشت و بدست آوردن امگا  ۳در سطح ازمایشگاه شده ودر حال تجاریسازی این محصول میباشد.
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سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

عنوان ایده :اپلیکیشن کارواش سیار
نوع ایده :انفرادی
ش�رح ایده :این نرم افزار کارواش س��یار که شامل دو قس��مت کارواش سیار و کارواش کار میباشد ،هر فرد
در ه��ر م��کان و زمانی بدون هر جابه جایی و صرف وقت میتواند در لحظه تقاضای کارواش با جزئیات دلخواه
خود را داشته باشد.

شقایق عمادی

عنوان ایده :سیستم پرو و خرید آنالین لباس

نوع ایده :انفرادی
شرح ایده :برای خرید لباس الزم نیست وقت زیادی را در مغازهها صرف پرو لباس کرد و یا از خرید اینترنتی
لباس به دلیل نا مناسب بودن سایز لباس شاکی بود .با استفاده از این اپلیکیشن میتوان در خانه لباس مورد
نظر را انتخاب کرد و توسط پیک برای شخص ارسال میشود .همچنین امکان بازدید لباس فروشیهای مختلف
و متنوع وجود دارد.
محدثهسیاحیاندهکردی

عنوان ایده :عينك گوينده براي نابينايان

نوع ایده :انفرادی
ش�رح ایده :عينك گوينده براي افراد كم بينا يا نابينا است .موسسات آموزشي براي نابينايان بسيار كم است
و برخي از افراد دسترس��ي به اين موسس��ات را ندارند در نتيجه اين عينك ميتواند كمك فراواني به آنها كند.
اين عينك با مش��اهده مطالب و اس��كن كردن،كلمات را به صوت تبديل ميكند و فرد نابينا بدون نياز به فردي
ديگركتاب،مجله و ...را مطالعه میكند.

پریامهیندهقان

عنوان ایده :طراحی نرم افزار سه بعدی گردشگری محیطی برای گوشیهای اندروید
نوع ایده :انفرادی
شرح ایده :ایده اپلیکیشن گردش��گری محیطی منتج به افزایش جذب گردشگر خارجی و معرفی جاذبههای
توریستی به گردشگران داخلی و خارجی و کسب درآمد
رضا ملکشاهی

عنوان ایده:
سامانه پردازش تصاویر پزشکی

نوع ایده :تیم ایدهپرداز
آذرخش اسپادانا
معصومه ظفریان
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سمانه کاظم فرزندی

ثناغفارمقدم

شرح ایده :پردازش تصویر کاربردهای فراوانی در صنعت پزشکی و صنایع مختلف از جمله فوالد ،سامانههای فرودگاهی و باربری و...
دارد .ازجمله کاربردهای آن کاهش نویز و حذف دود و مه از تصاویر و ویدئوهای پزش��کی و صنعتی میباش��د .کیفیت باالی تصاویر و
تشخیص راحتتر پزشک پروسه درمان را سریع و راحتتر میکند و باصرف هزینه و زمان کمتر از خیلی از حوادث جلوگیری میکند.

گزارش تصویری

سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
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 10ایده برتر
استارتآپ
ویکند
تندیس+لوحتقدیر
 +جایزه نقدی
مجموعجوایزنقدی:
 469/000/000ریال

برگزیدگانعلمی
همچنین به  45ایده
برگزیده علمی ،عالوه
بر تندیس و لوح تقدیر
کارت هدیه به ارزش
مبلغ 3/000/000ریال
اعطاگردید.
مجموعجوایزنقدی:

 135/000/000ریال

6

تیم برتر
استارتآپ
ویکند

حائز شرایط استفاده از
اعتبارپژوهشیبنیاد
نیکوکاریجمیلی
به ارزش
 250/000/000ریال
به همراه امتیاز
استقرار در پارک
علم و فناوری
دانشگاهتهران

