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جوان نخبه پاره تن ایران است، حرکت علمی را با شوق مضاعف ادامه دهید
ادامه پیشرفت علمی کشور در کوران حرکت پرشتاب علمی جهان، 
کامــًا ضروری و حیاتی اســت. هر جوان نخبه پــاره تن ایران عزیز 
ماست و برای رفع مشکات نخبگان باید سند راهبردی امور نخبگان 

را کامًا جدی اجرا و پیگیری کرد.
حرکت علمی آغاز شــده در کشــور نیازمند اســتمرار است، البته 
رتبه هــای باالی علمی ایران در برخی رشــته های نوپــا مانند نانو و 
زیست فناوری بسیار افتخارآمیز است اما به هیچ وجه کافی نیست 
و نباید ما را قانع کند، بلکه باید پیشرفت علمی با شتاب ادامه یابد. 
با وجود این دستاوردهای واضح، برخی افراد حرکت علمی کشور را 
تخریب، انکار و اگر بتوانند بر سر راه آن مانع تراشی می کنند. البته 
این موانع باید برداشــته شود و مســئولیت آن به عهده مسئوالن 
مراکز مربوط است، اما شما جوانان عزیز به حرکت پر شوق، مضاعف 

و بدون وقفه خود در مقابل این جریان انحرافی ادامه دهید.
وقتی جوان نخبه ایرانی، در زمینه مهندسی در تراز جهانی عمل می کند 
و در ســاخت دستگاه های بســیار پیچیده، کارهای بسیار مهمی انجام 
می دهد، طبعًا حضور او در عرصه هایی مانند اقتصاد، حقوق و مدیریت 
و ارائه راه حل برای مشکات اقتصادی و آسیب های اجتماعی، مؤثر و 
راهگشــا خواهد بود. با دانش نخبگان می توان راه حل های خوبی برای 
این مســائل یافت.نخبگان، اساتید و پیشروان حرکت علمی نگذارند 
امید به وجود آمده برای پیشــرفت علمی کشــور دچار اختال شــود. 
در کشــور البته مشکات مختلفی وجود دارد اما نباید این مشکات را 
یک طرفه و بدون توجه به موفقیت ها مدام مطرح و بر ســر آن مرثیه 
خوانی کرد، چرا که در این صورت امید در دل جوانان کم فروغ می شود.
منبع: پایگاه اطاع رسانی مقام معظم رهبری
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بنیاد نیکوکاری جمیلی

ستاد خّیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بنیاد نیکوکاری جمیلی در 13 آبان ماه 1386در راستای 
گسترش احســان و نیکوکاری، اشاعه تفکر بخشش و 
توجه به موضوع مهم توانمندی های تحصیلی و علمی 
در جهت کاستن از رنج ها و ناهمواری هایی 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 100 نفر در ســال 1386 به 7270 نفر دانش 

آموز و دانشجو بورسیه در سال 1397 برساند. در راستای 
اهداف عالیه برآن شدیم تا با تشکیل و برگزاری جشنواره 
اندیشمندان و دانشمندان جوان با همکاری بنیاد حامیان 
دانشــگاه تهران، پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران 
و همراهــی حامیان معنوی، بــا حمایت همه جانبه از 
نخبگان جوان و ایده پردازان مستعد، توسعه کسب وکار، 
ثروت آفرینی و حفظ ســرمایه های ارزشمند جوان در 

کشور را رقم بزنیم.

 رپدیس علوم دااگشنه تهران

پردیس علوم دانشگاه تهران
تأســیس پردیس علوم به زمان تأسیس دارالفنون 
یعنی حدود 150 ســال پیش می رســدکه سطح 
تحصیالت در حد دبیرســتان بود. در سال 1313 
پیشنهاد تأسیس دانشــگاه تهران تصویب رسید. 
دانشکده علوم در سال 1330 افتتاح شد و تصمیم 
گرفته شد به جای اینکه در هر دانشکده گروه های 
مختلف علوم دایر باشــد، کلیه رشــته های علوم 
پایه در دانشــکده علوم مستقر شــود. برای ایجاد 

هماهنگی از سال 1384 در پی ارتقای تشکیالت 
سازمانی دانشگاه تهران، دانشکده علوم به پردیس 
علوم تغییر نام یافت و هم اکنون در 5 دانشــکده 
و یــک گروه آموزشــی مســتقل تحــت عناوین 
دانشــکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشکده 
فیزیک، دانشکده شیمی، دانشکده زیست شناسی 
و دانشــکده زمین شناســی و گروه بیوتکنولوژی 

)زیست فناوری( دانشجو می پذیرد.

 جمهوری اسالمی اریان
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

ستاد خیّرین

هــدف از تشــکیل ســتاد خیریــن وزارت علــوم، 
ایجــاد هماهنگی بیــن بخش های ســتادی وزارت، 
سیاســتگذاری در امور مربوط به خیرین و واقفین در 
وزارت علوم، برنامه ریزی و بسترسازی برای رفع موانع 
و مشکالت حامیان آموزش عالی، ایجاد حلقه ارتباطی 

با بنیاد خیریــن آموزش عالــی و بنیادهای خیرین 
دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری 
برای بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی آنان 
و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان به تقویت 

و گسترش زیرساخت های آموزش عالی کشور است.

بنیاد حامیان دانشگاه تهران
بنیاد حامیان دانشگاه تهران در سال 1393 در راستای 
بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خّیرین، 
تشویق و ترغیب توانگران و نیک اندیشان برای تقویت 
و گسترش زیر ساخت های دانشگاه تهران با حمایت 
جمعی از خّیرین نیک اندیش و نیک خواه دانشــگاه 

تهران، راه اندازی شد.

نظر به اینکه دانشگاه بعنوان نمود فرهنگی و مهد پرورش 
استعدادهای جوان و نخبگان فرهیخته کشوراست، برآن 
شدیم تا همراه با بنیاد نیکوکاری جمیلی و با همکاری 
در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان که به جد 
طرحی عظیم در راستای حمایت و پرورش نخبگان ملی 

است، گامی موثر در این مسیر ارزشمند برداریم.

 جمهوری اسالمی اریان
معاونت علمی و فناوری

معاونت نوآوری و تجاری سازی

معاونت نوآوری و تجاری سازی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
معاونــت نــوآوری و تجاری ســازی فنــاوری با هدف 
زمینه ســازی بــرای توســعه و حمایت از بــازار برای 
محصوالت دانش بنیان، توسعه زیســت بوم نوآوری و 
همچنین حمایت از توسعه و پیاده سازی طرح های کالن 
ملی شــکل گرفته است. این معاونت با توجه به جایگاه 
فرابخشــی خود، شناســایی و کمک به بهره گیری از 

فرصت های ویژه در جهت رشد و توسعه فناوری های نوین 
در کشور، سیاست گذاری کالن تجاری سازی و نوآوری 
با همکاری دیگر دســتگاه ها، برنامه ریزی، سازماندهی، 
مدیریت و نظارت بر فعالیت های تجاری سازی و نوآوری 
در کشــور و ایجاد  شبکه دانش، صنعت و بازار در نظام 

ملی نوآوری را به  عهده دارد.
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ایجاد انگیزه در میان جوانان کشور در خلق ایده های نو می تواند تحولی 
شــگرف به وجود آورد. آثار این تحول در اغلب کشورهای توسعه یافته در 
نیم قرن گذشــته منجر به پدید آمدن بســیاری از فرصت ها و به فعلیت 
در آمدن ایده ها و همچنین کشــف، ابداع و اختراعات جدید شده است. 
ایــن تحول در افزایش بهره وری نیروی کار و توســعه اقتصاد ملی تأثیر 

بسزایی داشته است. 
بنیــاد »نیکوکاری جمیلی« بــه عنوان اولین و تنهــا نماینده بخش 
خصوصی و خیریه کشــور، با هدف رونق بخشــیدن بــه فضای ابتکار و 
کســب وکار، ایجاد انگیزه به ایده های جوانان خالق، شناسایی طرح های 
برگزیده و تســهیل مســیر حرکت آن ها به منظور رسیدن به محصولی 
دانش بنیان و تکمیل چرخه نــوآوری وتبدیل تولیدات فکری به ثروت، 
با همکاری ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد حامیان 
دانشــگاه تهران و پردیس علوم دانشگاه تهران در راستای حمایت از ایده 
پردازان جوان، ایجاد کســب و کارهای متکی بر فناوری، ترویج فرهنگ 
کارآفرینی با هدف تبدیل دارایی های فکری به ثروت،  اقدام به برگزاری 
جشنواره اندیشمندان و دانشــمندان جوان کشور در حوزه های مختلف 
علوم پایه )ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، شــیمی، فیزیک، علوم زیستی 

و زمین شناسی( و همچنین تأثیر کرونا بر الگوی زیستی نموده است. 
اولین دوره این رویداد، آذرماه ســال 1396 برگزار گردید و امســال 

چهارمین دوره آن در تاریخ  1399/09/09 برگزار خواهد شد.
از میــان 430 ایده دریافتی چهارمین جشــنواره،  38 ایده برگزیده 
مرحلــه داوری علمــی در بخش ایده پردازان و 8 ایــده برگزیده داوری 
اولیــه در بخش کســب و کار شــده اند و در نهایت 16 ایــده برگزیده 
نهایــی )شــامل 12 ایده پــرداز و 4 تیم کســب و کار نوپــا( از اعتبار 
حمایتی بنیــاد نیکــوکاری جمیلی و عضویت یکســاله باشــگاه ایده 

تــا کســب و کار علوم پایه به منظــور تجاری ســازی و تکمیل چرخه 
 فعالیــت و دســتیابی به محصول دانــش بنیان خود بهره مند شــدند.
 مجموع جوایز حمایتی چهارمین جشــنواره اندیشمندان و دانشمندان 

جوان در هر دو بخش به ارزش 8/300/000/000 ریال می باشد. 

چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

 جمهوری اسالمی اریان
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 جمهوری اسالمی اریان
وزارت ورزش و جواانن

»حامیان معنوی جشنواره«

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری رد دااگشنه اه

بنیاد حامیان و خیرین دااگشنه فنی و حرهف ای



مروری بر سه دوره پیشین جشنواره

سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با رویکرد جدید ایجاد 
کسب وکارهای مبتنی بر فناوری، نوآوری و تبدیل دارایی های فکری به ثروت 
با مشارکت ایده پردازان به صورت فردی، تیم های ایده پرداز، شرکت های نوپا 
و شرکت های استارتاپی فعالیت خود را آغاز نمود. در این دوره از جشنواره از 
میان 283 ایده ارسالی به کمیته داوران و 26 ایده منتخب علمی، 8 تیم و 

8 شرکت کننده انفرادی، مفتخر به دریافت اعتبار پژوهشی بنیاد نیکوکاری 
جمیلی شدند. بسیار خوشحال و امیدواریم به ادامه مسیری که با هدف تعالی 
بخشی به فعالیت های خالقانه عزیزان ایران اسالمی علی الخصوص جوانان 
شکل گرفته است. امید که در ادامه مسیر با همراهی کسانی که در کنار ما 

این حرکت بزرگ را حمایت کرده اند، همچنان استوار ادامه دهیم.

در نخستین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، پس از اعالم 
فراخوان عمومی، خوشبختانه این جشنواره با استقبال بسیار خوبی از طرف 
جوانان و ایده پردازان کشور روبرو شد. از مجموع 420 ایده ثبت شده در سامانه 

جشنواره تعداد 319 ایده مورد پذیرش قرار گرفت که در نهایت برای پشتیبانی 
و توانمندسازی ایده های منتخب عالوه بر جوایز نقدی و تقدیر از برگزیدگان به 

برگزیدگان نهایی، اعتبار پژوهشی بنیاد نیکوکاری جمیلی تعلق گرفت.

 نخستین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

با توجه به برگزاری موفقیت آمیز نخســتین جشــنواره، رشــد و رضایتمندی 
برگزیدگان، نگاه هدفمند و آینده محور بانیان جشنواره در توسعه رویکردها و حمایت 
موثرتر از استعدادهای ملی و سرمایه های جوان کشور، دومین دوره این جشنواره نیز 
با تمرکز بر حمایت از حوزه های کارآفرینی، نوآوری و فناوری جوانان آغاز به کار نمود. 

از میان 637 ایده دریافتی، 39 ایده برگزیده مرحله داوری علمی با حضور در دوره 
سه روزه استارتاپ ویکند مهارت های الزم جهت تیم سازی و تجاری سازی ایده های 
خود را فرا گرفتند. در نهایت 6 تیم برگزیده نهایی از اعتبار پژوهشی بنیاد نیکوکاری 
جمیلی همراه با امتیاز استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بهره مند شدند.
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علوم پایه و نقش آن در توسعه فناوری های نوین
یکی از محورهای اصلی نوآوری در آینده، 
توســعه فناوری های نوین است. فناوری های 
نوین از نظر شــکل توســعه با توجه به نوع 
فناوری، جـدید بودن و تحولی بودن آن با سایر 
فناوری ها متفاوت هستند. یکی از ویژگی های 
مهم در توســعه فناوری هــای نوین، جایگاه 
توســعه علوم پایه است. به طور مثال توسعه 
فناوری های کوانتومی تابعی از توانمندی علمی 
کشــور در حوزه  علوم پایــه همچون فیزیک 
است. به همین جهت نقش نهادهایی همچون 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت دهی 
دانشــگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری جهت 
توسعه علوم پایه مرتبط در فناوری های نوین 
نقش محوری است. توسعه علوم پایه و تبدیل 
علم به فناوری های نوین نیازمند توجه به سه 

اقدام کلیدی زیر است:
اقدام کلیدی اول: کاربردی نمودن و 
مأموریت گرا کردن آموزش و پژوهش 

دانشگاه ها در حوزه علوم پایه 
به طور مثال اگر هدف کشــور توســعه 
فناوری های کوانتومی اســت بخشــی از 
آمــوزش رشــته های فیزیــک در مقاطع 
کارشناســی، کارشناسی ارشــد و دکتری 

بایســتی به طــور تخصصــی متمرکز بر 
فیزیک کوانتوم شود.

توســعه  دوم:  کلیــدی  اقــدام 
زیرساخت های پژوهشی در علوم پایه 

مرتبط با فناوری های نوین
پایه  علــوم  با  مرتبط  آزمایشــگاه های 
به ویــژه در بخــش فناوری هــای نوین 
نیازمنــد تجهیز جدی می باشــند و صرفاً 
با توانمندی فعلی آزمایشــگاهی کشــور 
امــکان پژوهش های کاربــردی که منجر 
به تجاری ســازی پژوهش ها شــود، فراهم 
نیســت. برای تحقــق این امر بایســتی 
دانشــگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری با 
کمک نهادهای حاکمیتی به سمت تجهیز 

آزمایشــگاه های خود حرکت نمایند و در 
این زمینــه، آزمایشــگاه های مرکزی در 

کشور توسعه پیدا کند.
به  پیوستن  ســوم:  کلیدی  اقدام 
شبکه علمی بین المللی در حوزه علوم 

پایه مرتبط با فناوری های نوین
فناوری هــای نوین و علوم پایه مرتبط با آن در 
دنیا، جدید هستند و انباشت دانش بشری در مورد 
آنها محدود اســت. به همین دلیــل صرفاً با توان 
داخلی، امکان توســعه در این علوم فراهم نیست 
و بایستی امکانات و شرایط همکاری های علمی و 

فناوری بین المللی در این زمینه فراهم شود.
در پایان بایستی اشاره نمود که رویکرد رهایی 
از تقلید صرف در فنــاوری به رویکرد نوآوری، 
بدون تسلط بر علوم پایه ممکن نیست. کشور 
در ایــن زمینه نیازمند عزم جــدی و توجه به 
متخصصان و دانشمندان این حوزه است. درک 
اهمیت علوم پایه، اصالح سازوکارهای پرورش 
نیروی انســانی، تمرکــز و مأموریت گرا کردن 
اقدامات و توجه مادی و معنوی به ســرآمدان 
این حوزه می تواند شروع مناسبی جهت تقویت 
علوم پایــه و فناوری های نوین مرتبط با آن در 

کشور باشد.

دکتر منصور غامی | وزیر علوم، تحقیقات و فناوری| 

 تولید علم و ایفای نقش موثر آن در فرایند تبدیل علم به فناوری های نوین 
و تجاری سازی ایده های خالق در حوزه علوم پایه

تاریخ چهل ســاله انقالب اسالمی از حرکت 
پرشــتاب جوانان در عرصه های مختلف به ویژه 
عرصه های علمی خبر می دهد و حضور تأثیرگذار 
جوانان در نظام مدیریتی و اجرایی در چهار دهه 
اخیر و تحولی که آنان رقم زده اند غیر قابل انکار 
اســت. گام دوم انقالب به فرمایش مقام معظم 
رهبری عرصه ای جدی برای جوانان اســت تا 
زمینه خلق تمدن نوین اسالمی را با درخشش 

بیش از پیش خود رقم بزنند.
خوشبختانه با نگاه خردمندانه ای که از سوی 
رهبر معظم انقالب اســالمی در بیانیه گام دوم 
انقالب جاری شده اســت، امروز شــاهد حضور 
هرچه بیشتر جوانان متعهد و انقالبی در سطوح 
مختلف مدیریتی و اجرایی کشــور هســتیم و 
بی تردید این امر خادم مردم در دستگاه متولی 
امور جوانان، همواره بر این مهم تاکید داشته و 

دارم که یکی از افتحارات مدیریتی وزارت ورزش 
و جوانان در دولــت تدبیر و امید، بهره گیری از 
ظرفیت مدیران جوان، اندیشــمند و انقالبی در 
بخش های مختلف مدیریت ورزش و امور جوانان 
کشور است که کاهش محسوس میانگین سنی 

مدیران، گواه بر این مدعا می باشد.
بر این باورم که چشــم امید کشور به جوانان 

اســت و این مدیران جوان هستند که با نشاط، 
خالقیت و بینش نوین می توانند جامعه را از مسیر 
تنگناها و چالش های دشــوار عبور دهند. در این 
میان مسئولیت و تکلیف نخبگان، اندیشمندان و 
دانشمندان جوان به مراتب خطیرتر است؛ آن ها 
هستند که می توانند با اندیشه ها و ایده پردازی های 
خالقانه خود، فرایند پیشــرفت علمی و فناورانه 
کشور را تســریع کرده و زمینه را برای تعالی و 
امیدبخشی جامعه فراهم کنند. معتقدم جامعه ای 
که جوانانش در حال اندیشه ورزی و تولید فکرند، 

جامعه ای امیدوار و خوش آتیه خواهد بود.
بــرای همه شــرکت کنندگان در چهارمین 
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان آرزوی 
موفقیت دارم و از برگزارکنندگان این جشنواره 
که در راه حمایت از جوانان اندیشــمند کشور 

تالش می کنند صمیمانه سپاسگزارم.

دکتر مسعود سلطانی فر| وزیر ورزش و جوانان|



دکتر سعداله نصیری قیداری| رئیس دانشگاه شهید بهشتی، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره |

برکت عمر
از عمــر عالم در حــدود 15 میلیارد ســال و از 
عمر زمیــن در حدود 4/5 میلیارد ســال می گذرد. 
 اگر عمر انسان را جهت ســهولت محاسبات حدود

100 ســال فرض کنیم و برای داشــتن تصوری از 
 نسبت این زمان ها، عمر زمین را یک شبانه روز یعنی

24 ساعت در نظر بگیریم، با این مقیاس عمر انسان 
از مرتبــه یک هزارم ثانیه خواهد بود. این عمر کوتاه 
راچگونــه صرف کنیم؟ آیا می توان به نحوی بر طول 
و عرض آن افزود؟ در پاســخ به این ســوال آنچه که 
مقبولیــت عــام دارد و در گفتار و کــردار بزرگان و 
صاحبان خرد و اندیشــه نیز تاکید شده است، صرف 
عمر برای احراز مقام و جایگاه ماندگار نکونامی است. 
انسان نیکوکار، انسانی ماندگار و خوشنام است که عمر 
او فقط به دوران زندگی متعــارف او ختم و محدود 
نمی شود. او با اکســیر نیکوکاری عمر خود را صدها 
برابر تطویل می بخشد. یعنی صدها سال از او به بزرگی 
و نیکی یاد می شــود و یاد و نام او در وســعت ملی، 
منطقه ای و بین المللی و سال های متمادی در خاطر 
انســان ها ثبت می گردد و مورد تکریم قرار می گیرد. 

به قول سعدی علیه الرحمه:

»سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آنست که نامش به نکویی نبرند«

 و یا به قول فردوسی بزرگ:
»بجز نیک نامی و فرهنگ و داد

ز رفتار گیتی مگیرید یاد«
مهندس ابراهیم جلیلی، که اینجانب به دلیل 
مفتخر به همشــهری بودن، از دیرباز با ایشان و 
ایل و تبار ایشان آشنایی دارم، عمر پربرکت شان 
را ضمن فعالیت موثر اقتصادی که خود خدمتی 
ارجمند در عرصه تولید کشور به حساب می آید، 
به حمایــت ســخاوتمندانه از دانــش آموزان و 
دانشــجویان، از مقطع ابتدایی تا مقطع دکترا و 
پژوهشــگران جوان صرف می نمایند. او عالوه بر 
تقسیم نعمت شادی و لبخند خود با افراد مستعد 
بی بضاعت و مشــتاق تحصیل، پژوهشــگران و 
کارآفرینان جوان و خالق این سرزمین را در مسیر 
تجاری سازی ایده های خود در یک فضای رقابتی 
تشویق می کند. البته ایشان در امور خیریه دیگری 
نیز مثل مدرسه سازی، خوابگاه سازی، مساعدت و 
حمایت از طرح های پژوهشی دانشگاه ها و حضور 

در هیات امنای بنیادهای حامیان دانشگاهی نیز 
فعالیت دارند و همه این رفتارهای خود را توفیقی 
بزرگ از طرف خداوند متعال می دانند که شامل 
حال او و دســترنج زندگی شان شده است. حضور 
در هیات موســس بنیاد حامیان دانشگاه شهید 
بهشــتی و حمایت از چند پروژه پژوهشــی در 
زمینه بیماری کویید 19 در این دانشگاه نمونه ای 
از این فعالیت ها است. به نوبه خودم الزم می دانم 
از خدمات ارزشــمند این انسان شریف و نیکوکار 

قدردانی و حق شناسی کنم. 
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دکتر محمود فتوحی فیروزآباد | رئیس دانشگاه صنعتی شریف، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره| 

مهندس مجید دهبیدی پور | رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف| 

کارآفرینان در خط مقدم رشد و توسعه اقتصادی

مشکالت همان فرصت ها هستند در لباسی مبدل

با توجه به تحــوالت اقتصادی جهان، کارآفرینان 
در خط مقدم رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفته اند. 
بدین ترتیــب بســیاری از کشــورها کارآفرینی و 
پرورش کارآفرینــان را به عنوان یکی از ابعاد کلیدی 
در سیاســت های خود دنبال می کنند و تالش دارند 
بــا اعمال برنامه های مختلف دانشــگاه ها را در گذار 
به سمت دانشــگاه های جامعه محور یا دانشگاه های 

کارآفرین هدایت کرده و سوق دهند.
دانشــگاه صنعتی شــریف به عنوان یک دانشگاه 
کارآفریــن در تربیت طیف متنوعــی از کارآفرینان، 
فناوران و نوآوران ســابقه ای 20 ساله دارد و طی این 
سال ها جوانانی با روحیه کارآفرینی، ارزش آفرینی و 

نوآفرینی به جامعه منتقل نموده استجشنواره هایی که 
توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی را محور اصلی خود 
قرار می دهند، ظرفیت برجسته ای در تربیت چنین 
سرمایه  های انسانی هستند. این جشنواره ها با تمرکز 
بر ایده سازی و ایده پروری به طراحی و ترسیم مسیر 
منحصر به فرد کارآفرینــی بین آحاد جامعه کمک 
شایانی می کنند. رقابت در انتخاب و توسعه بهترین 
ایده منجر به غنی شدن ایده های خالقانه و کشف هر 
چه بهتر فرصت های کارآفرینانه بین جوانان می شود.

امید است با برگزاری هر چه بیشتر جشنواره هایی 
همچون » جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان«، 
شاهد تبلور ایده های کارآفرینانه در قالب شکل گیری 

کسب وکارهای نوپا و تقویت روحیه امیدآفرینی بین 
جوانان خالق و نوآور ایران باشیم.

مشــکالت همان فرصت ها هستند در 
لباســی مبدل. این جملــه بارها گفته و 
شــنیده شده اســت اما اکنون در بحران 
کرونا بــه عمق این جمله پــی می بریم. 
کرونــا بی تردیــد آثار مخربــی در طیف 
زیادی از کســب وکارها بر جای گذاشته 
اما برای بسیاری دیگر، همان فرصتی بوده 
که در لباس مشــکل بــه نمایش درآمده 

اســت. نخبگان و اندیشــمندان خالق با 
ذهنیــت نوآورانه خود همــواره به دنبال 
کشف فرصت های ماجراجویانه هستند و 
بحران هایی چون کرونا شاید سرعت مسیر 
ارزش آفرینی آنها را کاهش دهد اما هرگز 
این مســیر قطع نخواهد شــد. با آرزوی 
شــکل گیری ذهنیت نوآورانــه در تمامی 

نخبگان و خبرگان ایران زمین.
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 دکتر وحید نیکنام 
|ریاست پردیس علوم دانشگاه تهران، دبیر جشنواره | 

دکتر محمود کمره ای| رئیس هیأت مدیره بنیاد حامیان 
دانشگاه تهران، رئیس جشنواره |

اهمیت جشنواره در تکمیل رسالت سیستم 
آموزشی کشور

 جوانان اندیشمند، ریشه اصلی رشد 
و پویایی هر کشور

توســعه  اســاس 
پایدار در هر کشــور، 
انسانی  نیروی  تربیت 
توانمنــد و نــه الزاماً 
اســت.  دانشــمند 
نــوآوری، خالقیــت، 
مشارکت  کارآفرینی، 
کارهــای  انجــام  و 
مهمترین  از  تیمــی 

ویژگی های انســان های توانمند به شــمار می رود. جشنواره 
اندیشــمندان و دانشمندان جوان از طریق تقویت توانمندی 
جوانان و دانشجویان، نقش بسیار مهمی را در تکمیل رسالت 

سیستم آموزشی کشور ایفا می کند.

رشد  اصلی  ریشــه 
و پویایــی هر کشــور 
نیــروی انســانی و به 
ویژه جوانان اندیشمند 
و آینده ســازی است 
علم،  از  استفاده  با  که 
تخصــص،  و  دانــش 
بــه جامعه،  خدمــت 
اقتصادی،  شــکوفایی 

اجتماعی و توسعه پایدار میهن خود به ارمغان می آورند. هدف 
اصلی از برگزاری جشــنواره اندیشــمندان دانشمندان جوان 
توســط بنیاد نیکوکاری جمیلی، ارج نهادن به دانش، اندیشه 
و حمایت مادی و معنوی از جوانان خالق این مرز و بوم است.

کرونا ما را مصمم تر کرد؛ قرن چهاردهم، قرن نوآفرینی خواهد بود
تفــاوت در دیــدگاه، رمز اصلی 
موفقیــت بســیاری از حرکت های 
جهانی اســت. نگاه جشــنواره به 
کرونــا، با تمام معضالت، ســختی 
و تلخی های بر جای گذاشــته اش، 
نگاهــی علمی اســت. چــرا باید 
بگذاریم زنجیره ی اندیشه و دانشی 
جمعی کــه مهره به مهــره ی آن 
پیوسته در گرو علم اندوزی و کسب 
درجات عالی بوده اســت، یک ساله 
و با ورود ذره ای که خود موجودی 
زنده و در نهایت از دل علم اســت، 
این چنین از یکدیگر گسسته شود؟
هر ســال از زندگی، فرصتی تازه 
برای عملی ســاختن اهداف جدید 
و دسترســی بــه ایده هایــی نو و 
خالقانه اســت. ما نیز در جشنواره 
اندیشــمندان و دانشمندان جوان، 
گذر از سده سیزدهم زندگی و ورود 
بــه چهاردهمین ســده را فرصتی 
مناســب بــرای کارآفرینی و خلق 
اندیشــه هایی نو می دانیم. سده ای 
که با وجود حضور توأمان ویروسی 
به نام کرونا، رنــگ و روی تازه ای 

به خود خواهد گرفت و نباید بدین 
سبب آن را به حال خود رها نمود.

کســی نمی دانــد فــردا و حتی 
ثانیه ای بعــد، ورق صفحه ی بعدی 
زندگــی اش از چــه عناوینی رنگ 
خواهــد گرفت اما می تــوان رنگ 
قلموی نقاشــی را طوری روشــن 
انتخاب نمود که با وجود هر سایه ی 
سیاه و سنگینی، همچنان ردی از 

روشنی در آن پیدا باشد.
تمرکز روی ایده هــا و کمک به 
آن،  نمونه های خالق  تجاری سازی 
از اصلی ترین اقدامات هر کارآفرین 
و از جملــه اهداف مهم جشــنواره 
و  اندیشــمندان  است. جشــنواره 

دانشمندان جوان نیز با فراهم سازی 
شــرایطی جهت ثبت ایده جوانان 
سراســر ایــران زمیــن، حتی در 
شــرایط روبرویی با ویروس کرونا و 
ایجاد فرصتی جهت تجاری ســازی 
و حمایت از کســب وکارهای نوپا، 
حامی اندیشــمندان و دانشمندان 

کشور خواهد بود.
کرونــا، نه تنهــا در ایران که در 
جهان بهانه ای اســت برای تالش، 
تحقیق و جســتجوی بیشتر. حال 
که فرصــت تجربــه ای متفاوت و 
شــروعی به گســتره ی یک سده 
پیش روی ما اســت، تمام سعی و 
و  اندیشمندان  کوشش جشــنواره 
دانشمندان جوان را با نگاهی نه به 
پهناوری صد ســال، که به اندازه ی 
توان خود و در شأن آن، در جهت 
برداشــتن محکم تریــن گام ها در 
راه مقابله با کووید19 و گشــایش 
به کار  آن  از  متفــاوت  دریچــه ای 
بی شــک  که  حرکتی  می بندیــم. 
نتیجه اش بیش از یک قرن، پویا و 

مانا خواهد بود.

مهند     س ابراهیم جمیلی|  رئیس هیأت امنا بنیاد نیکوکاری جمیلی، رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره |
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دکتر قوام الدین زاهدی| عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دبیر علمی جشنواره |

نوید نسل جدیدی از جوانان فرصت آفرین در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
   جشنواره اندیشــمندان و دانشمندان جوان در 
حالی چهارمین ســال خود را برگزار می کند که از 
شروع فراخوان با محدویت های جدی در رابطه با 
شــیوع فراگیر ویروس کووید 19 در کشور مواجه 
بوده اســت. تیم راهبــردی در دبیرخانه دائمی با 
برنامه ریزی و مدیریت منســجم و با جدیت بیش 
از پیش توانسته اســت با امکانــات فضای مجازی 
و کانال هــای ارتباطی، ظرفیت قابل توجهی را در 
جذب شــرکت کنندگان و ارتقای ســطح کمی و 
کیفی ایده ها و شــرکت های نوپا به وجود آورد. با 
مقایسه آماری نسبت به سال های گذشته می توان 
اذعان نمود که محدویت های ناشــی از گسترش 
شیوع بیماری کووید 19 نتوانست اقبال ایده پردازان 

جوان برای شرکت در این جشنواره را کم نماید. 
این جشــنواره تالش نموده اســت تا همگام با سایر 
بخش های پژوهشی کشور با ارائه محوری جدید عالوه 
بر بخش های مختلف علوم پایه، تحت عنوان »تأثیر 
کرونا بر الگوی زیستی«، سهمی بر مشارکت حمایتی از 
جوانان خالق در ارائه ایده های خالقانه کاربردی در رفع 
این معضل جامعه جهانی داشته باشد. افزایش شرکت 

کنندگان و ارتقای سطح کیفی و کمی ایده های ارسالی 
به سامانه این جشــنواره، حاکی از نوید نسلی جدید 
از جوانان فرصت آفرین و آینده ســاز کشور است. این 
روزها دغدغه بسیاری از جوانان کارآفرین دستیابی به 
کسب وکار متناسب با عالقه شان است که در حقیقت 
بدون حمایت مادی و معنوی میسر نمی شود و در مسیر 
اهداف شــان با مشکالت زیادی مواجه می شوند. عدم 
اشــتغال جوانان در سال های اخیر با توجه به افزایش 
جمعیت فارغ التحصیالن خصوصاً در رشته های علوم 
پایه، انکار ناپذیر است. بنابراین برای رفع این نیاز باید 

راه های دیگری جستجو کرد که یکی از این راه ها، ایجاد 
ظرفیت های الزم برای جوانان کارآفرین است. اغلب، 
عدم آشنایی به ســازوکار ورود به فضای کسب وکار و 
نادیده گرفتن توانمنــدی  جوانان خالق و ایده پرداز از 
سوی بخش های سیاست گذار و اجرایی کشور، زمینه ی 
ناامیدی و دلســردی آن ها را فراهــم می آورد و نهایتاً 
این سرمایه عظیم کشور از اهداف شان دور می شوند. 
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تنها بخش 
خصوصی اســت که با حمایت مادی و معنوی بنیاد 
نیکوکاری جمیلی طی یک تجربه ارزشمند چهار ساله 
توانسته است بارقه امیدی را در میان جوانان ایده پرداز 

کشورمان به وجود آورد.
 فرصت های ایجاد شده و حمایت از سوی این جشنواره 
با شروع پذیرش ایده های جوانان خالقی که ظرفیت 
تجاری ســازی و ورود به فضای کسب وکار را دارند و 
نیز تا مرحله نهایی زمینه سازی برای سرمایه گذاری، 
از ویژگی های منحصر در شرایط کنونی کشور است. 
بازخورد رضایتمندی عده کثیری از شرکت کنندگان و 
افزایش ایده های ارسالی، نوید امید بخشی به ادامه راه 
برای ارکان علمی و اجرایی این جشنواره خواهد بود. 

دکتر محمدرضا زالی|عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، دبیر کمیته کسب وکار جشنواره| 

حمایت از کارآفرینی نوآورانه در مبارزه با کووید-19 در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
در چهارمین جشــنواره اندیشــمندان و 
دانشــمندان جوان نه تنها از ایده های کسب 
و کارهای نوپای نواورانــه در حوزه علوم پایه 
حمایت می شــود، بلکه از کارآفرینی در حوزه 
بهداشت و مراقبت های بهداشتی جهت مبارزه 

با کووید-19 نیز حمایت می شود. 
التبــه تأثیرات منفی کوویــد-19 با توجه 
بــه صنعت و انــدازه کســب وکارها در ایران 
متفاوت بوده اســت. کووید-19 برای کشــور 
ایجاد کرده است، بیشترین تأثیر)منفی( را بر 
کسب و کارهای گردشگری و صنعتی داشته 
گذاشته اســت. صنعت حمــل و نقل حدود 
60٪ مشــتریان خود را از دســت داده است، 
در حالی که تقاضــای بازار مواد غذایی حدود 
30٪ کاهش یافته است. از سوی دیگر تأثیرات 
مثبتی برای کسب وکارهای مبتنی بر اینترنت 
و شرکت های درگیر با محصوالت محافظتی و 

بهداشتی مشاهده شده است.
طبق پیش بینی ها امســال تــا 20 درصد 
کاهش در کل فعالیت هــای اقتصادی برآورد 
شده اســت. دولت بــرای تولیــد محصوالت 

پیشــگیری از شــیوع کووید-19 مانند مایع 
ضدعفونی کننــده، ژل ضــد عفونی کننده 
دســت، مجوز قانونی به کسب وکارها از جمله 
شرکت های نوپا داده است. گام مهم بعدی برای 
سیاست گذاران دیجیتالی کردن، ساده سازی 
و تســهیل فرایندهای قانونــی و نظارتی در 
نهادهای دولتی و عمومی برای کسب وکارها و 

شرکت های نوپا است.
برایــن اســاس در چهارمین جشــنواره 
اندیشــندان و دانشــمندان علوم پایه تالش 
شده اســت در محور کرونا از استارت آپ های 
مبتنی بر فرصت های کارآفرینانه ناشی از بحران 

کووید-19، حمایت های پژوهشی، مشاوره ای 
و مالــی به عمل آید. اما تقویت اکوسیســتم 
کارآفرینــی کشــور )مانند بهبود شــاخص 
دسترســی کارآفرینان نوپا به منابع مالی( در 
شرایط فعلی کشور نیازمند همکاری و تعامالت 
سازنده هر دو بخش دولتی و بخش خصوصی 
کشور است. از این رو جشنواره اندیشمندان و 
دانشــمندان جوان کشور با همکاری معاونت 
علمی ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و بنیاد حامیان دانشگاه تهران و بنیاد 
جمیلی، تالش کرده اســت در کنار حمایت از 
ایده های علمی-پژوهشــی در حوزه علوم پایه 
)مانند شیمی، فیزیک، علوم کامپیوتر، محیط 
زیست، ریاضیات( از ایده های استارت آپی این 
حوزه و نیز ازکسب و کارهای نوپا برای مبارزه 
با کووید-19، به صورت گرنت های پژوهشی، 
مشــاوره ای و یــا به صورت ســرمایه گذاری 
جسورانه از آن ها حمایت نماید و بدیت ترتیب 
ضمن تشویق فعالیت های کارآفرینی نوآروانه 
در کشور به تقویت اکوسیستم کارآفرین کشور 

نیز کمک نماید.
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دکتر فاطمه محمدی پناه | عضو هیأت علمی دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران، نماینده پردیس علوم دانشگاه تهران در جشنواره | 

معیارهای شکل  دهی ایده، ثبت و اولویت های علمی و کاربردی جشنواره
با ابراز خرســندی از برگــزاری موفق 
دانشمندان  و  اندیشــمندان  جشنواره 
جــوان کشــور، برخــی از نــکات در 
خصوص معیارهای شــکل دهی ایده و 
ثبت و  الویت های علمــی و کاربردی 
جشنواره که جزء پرسش های متداول 
جوانان  است، خدمت  شرکت کنندگان 
خالق و اهل مطالعه و کار کشور عرض 

می شود. 
در گام نخســت الزامــاً ارایه کامال نو و 
جدید در دنیا یا کشور برای شرکت در 
جشنواره مدنظر نبوده و چنانچه طرح 
در حوزه ای باشــد که مورد نیاز کشور 
بوده و دارای الویت کاربردی باشد الزاما 
نیازی به نو و جدید بودن ایده نمی باشد 
و توصیه می شــود لینــک نمونه های 
محصوالت مشابه خارجی و ملی مورد 
مدنظر نیز در متن طرح ارایه شود که 
برخالف تصور برخی شــرکت کنندگان 
امتیاز مثبت در بررســی طــرح را دارا 

می باشد. 

پیشنهاد می شــود در صورت آمادگی 
طرح بــرای اجــرا و اینکــه چنانچه 
اکنون در حال اجراســت به جای ثبت 
در قســمت ایــده پرداز، در قســمت 
کسب وکار جشنواره اقدام به ثبت طرح 
شود در عین حال الزم است طرح ارایه 
شــده الزاما دارای ماهیت و پایه قوی 
علمی بوده و به ویژه دارای پتانســیل 
اجرایی شــدن و تبدیل به محصول را 
باشد چراکه حمایت های مادی  داشته 
در صورت اجرایی و عملی شــدن ایده 

قابل اعطا خواهد بود. همچنین توصیه 
می شــود افرادی به صورت تیمی اقدام 
به شــکل دهی موضوع طــرح نموده 
و حتمــا نقش دقیق هــر طرح فرد در 
تیم برای اجرایی شدن آن ایده در متن 
طرح بیان شــود. به عالوه توصیه دیگر 
به جوانان خالق عالقمند به شــرکت، 
مطالعه دقیق حوزه ارایه ایده و نیز تهیه 
و ارســال متن مفصلی از نحوه عملی 
شدن موضوع یا به عبارتی شیوه اجرایی 
شدن تا به جای تفصیل و تحلیل بیش 
از حد قسمت اهمیت موضوع یا مقدمه 
تئوری طرح، تهیه نقشه فنی، فلوچارت 
پروسه، عکس، مستندات ثبت، جوایز، 
مقاالت، ثبت اختراعات و... اســت که 
هریک می تواند به عنوان فایل تکمیلی 
همراه با ایده یا طرح کسب کاری جهت 
کمک به شناســاندن پتانسیل اجرایی 
طرح به داوران علمی و کســب وکاری 
در سامانه ثبت طرح به صورت پیوست 

ارایه شوند. 

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

ایده و پشتکار اندیشمندان جوان، ضامن آینده، تولید و مصرف بهینه در کشور
جوانــان خــالق به عنــوان ســرمایه 
اجتماعی، همواره زمینه رشد و اعتالی 
کشــور را فراهم می آورند و با انگیزه و 
پشتکار خود، آینده را متحول و فرایند 
رونق و توســعه را رقــم می زنند. آنان 
تضمین کننده آینــده، تولید، توزیع و 

مصرف بهینه در کشور هستند. 
بنیان توســعه در کشــور، وابسته به 
توانمنــدی و ایــده چنیــن جوانانی 
اســت و این امــر نیازمنــد حمایت، 
تقویــت و فرصت ســازی بــرای آنان 
اســت. توجه جدی به مقوله آموزش و 
توانمندســازی جوانان و ارائه الگوهای 
موفــق در عرصــه علم و فنــاوری از 
جمله مهم ترین راهکارها در این حوزه 
ایده  به شــمار می آید. جوانان صاحب 
و فکر، کارآفرینان آینده ســاز کشور و 
اقتصادی هر جامعه،  تالشگران عرصه 
کارآفرینان می باشند. در همین راستا 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصی در 

حوزه علم و پژوهش ضروری است.
ما نیز در جشــنواره اندیشــمندان و 
دانشــمندان جوان با حمایــت بنیاد 
نیکوکاری جمیلی و تالش های بی شائبه 
و همت واالی اســاتید و فرهیختگان، 
پیوســته در جهت فراهم سازی بستر 
ایمن و مناســب برای رشد و پیشرفت 
آینده سازان کشور و تبدیل ایده آن ها 

به محصول هستیم.
جشــنواره اندیشمندان و دانشمندان 

جوان برای چهارمین ســال متوالی، 
در شرایطی که همزیستی با ویروس 
کرونا بخشــی از زندگــی همه مردم 
دنیاست، با رعایت تمامی پروتکل های 
بهداشــتی و بــا انگیــزه و امیــد به 
اســتقبال ایده های نوآورانه و فناورانه 
جوانان کشــور مــی رود و کرونا را نه 
فقط یک ویروس بلکــه دلیلی برای 
بیشتر پژوهشگران  مطالعه و تحقیق 
جوان می دانــد. اذهانی که نه تنها با 
ورود این میهمــان ناخوانده متوقف 
نشــدند، بلکه به پژوهش های علمی 
بیشــتری پرداختند و از این روزهای 
پر تشویش، پلی ســاختند به مقصد 

ایده های نو، پویا و ارزشمند.
ما نیز در جشــنواره اندیشــمندان و 
دانشمندان جوان با تشویق و حمایت از 
آنان بر این امید هستیم که در آینده ای 
نه چندان دور، شاهد به تحقق رسیدن 

ایده های آنان باشیم. 
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مهندس سروش مؤدب | عضو هیأت مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران، مدیر اجرایی جشنواره| 

مسیر ارزش آفرینی: تحقق ایده های خالقانه و جهانی شدن 
دنیــای رو به تحول امروز با وجود تمام 
مشــکالت اقتصــادی و تحریم ها، نیاز 
شــدید به همراهی و همدلی نخبگان 
جوان، کســب وکارهای نوپــا و دانش 
بیان دارد که بتواند در راســتای توسعه 
اقتصــادی و ایجــاد ارزش آفرینی در 

کشور گام های مهمی را بردارد.
جشــنواره اندیشــمندان و دانشمندان 
جوان که امسال چهارمین سال برگزاری 
آن همراه شده اســت با پاندمی ویروس 
کرونا نشان از ایستادگی و همدلی برای 
حمایت از جوانان و نخبگان کشور است، 
امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به 
تالش و دانش جوانــان در حوزه علوم 
پایه نیــاز دارد جوانانی که از فرصت ها 
بهترین بهره را ببرند و با ایجاد نوآوری و 
استفاده از تکنولوژی فرهنگ نوآفرینی 

را توسعه دهند.
هر کجا صحبت از رشد جوامع به میان 
می آیــد، اولین نکته ای کــه به ذهن 
می رسد، رشــد فرد به فرد اعضای آن 

جامعه به خصوص جوانان اســت. رشد 
و موفقیتــی که خــود در گرو آموزش 
و پرورش صحیح و به موقع آنهاســت. 
تصمیمی که از جمله مهمترین اهداف 
جشــنواره اندیشــمندان و دانشمندان 
جوان با حمایت بنیاد نیکوکاری جمیلی 
نیز بوده ومی باشــد و تا همین لحظه، 
گام های استواری در جهت بین المللی 
شدن کســب وکارها و معرفی هوش و 
اقتدار جوانان کشور برداشته است. بین 
المللی شــدن اولویت ما است چرا که 

پله ی بعدی رشد جشــنواره، پیشرفت 
جهانی اســت. با تمام تــوان برآنیم تا 
اندیشــه، دانش و خالقیت های علمی 
جوانان سرزمینمان ایران را در صحنه ی 
علمی جهان نیز به نمایش درآوریم، به 
آن امید که روزی نام دانشمندان ایرانی، 
بیش از پیش بر پیشانی محافل علمی 

جهان بدرخشد.
بنیاد نیکوکاری جمیلی تمام تالش خود 
را در همراهی و حمایت از تحقق ایده ها 
تا تجاری سازی آن به کار گرفته است و 
آنچه در جهت توسعه اقتصادی کشور 
ضرورت دارد دیده شــدن و حمایت از 
جوانان خالق و توانمند اســت، که در 
همین راستا با ایجاد شبکه ای گسترده 
از حضــور روســای پارک هــای علم 
وفناوری ، شتابدهنده ها، سرمایه گذاران 
خطر پذیر و کارآفرینان در کنار خود و 
نیز راه اندازی باشگاه ایده تا کسب وکار 
علوم پایه این مهم نیز صورت پذیرفته 

است.

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

نقش سازنده جشنواره در حمایت از اندیشمندان و دانشمندان جوان
حمایت از ترویــج فرهنگ کارآفرینی، 
اقتصاد دانش بنیان، آشــنایی جوانان 
نخبه بــا تفکــر کارآفرینانه، توســعه 
شــرکت های نــوآور از جملــه اهداف 
اصلی 4 دوره جشــنواره اندیشمندان و 

دانشمندان جوان می باشد. 
بنیــاد نیکوکاری جمیلی بــا برگزاری 
این جشنواره می خواهد به اندازه توان 
خــود، نقش ســازنده ای در حمایت از 
برای  دانشمندان جوان  و  اندیشمندان 
حل مشــکالت کشــور ایفا نماید و با 
ایــن رویکرد نســبت طراحی و اجرای 
ساختار حمایتی ثابت و ایجاد دبیرخانه 
دائمی، شــورای سیاستگذاری، کمیته 
برنامه ریزی و مدیریت، کمیته علمی، 
کمیته داوری فنی و کسب وکار، کمیته 
اجرایی و ایجاد کارگروه های متعدد در 
بخش های سایت، شبکه های اجتماعی 
مختلف، باشگاه ایده تا کسب وکار علوم 
پایه ایــران، اتاق ســرمایه و برگزاری 

وبینارهــای آموزشــی مجــازی اقدام 
نموده است. 

دبیرخانه دائمی جشــنواره با برگزاری 
جلســات مســتمر در طول 4 ســال 
گذشته ضمن استفاده از نظرات اساتید 
پیشکســوت و خبره، همواره با اساتید 
و نخبــگان جوان نیز در تعامل اســت 
و سعی نموده اســت تا با حمایت های 
 معنــوی و مــادی از صاحبــان ایده 

حمایت نماید. 

بعد از پایان سومین دوره از جشنواره، 
فراخــوان طــرح برگــزاری چهارمین 
جشــنواره بــا عنــوان مســابقه ایده 
 99/99 نیــز با هــدف دریافت بهترین 
طرح هــا بــرای ارتقاء کیفــی و کمی 
این رویداد ملی اجرایی شــد و حاصل 
 آن رویــداد ســال جــاری اســت که 
علی رغم شیوع ویروس کرونا، جلسات 
جشــنواره  دائمی  دبیرخانه  هفتگــی 
 بدون وقفــه به صورت مجــازی و یا با 
رعایــت کامل پروتکل های بهداشــتی 

برگزار شد.
 امیــد داریــم با مشــارکت بیش از 
پیش عالقمندان و ایجاد شــبکه ای 
از اندیشــمندان و دانشمندان جوان 
نخبــه بتوانیــم در حمایت معنوی و 
مادی از این سرمایه های اصلی کشور 
گام برداریم و این راهی اســت که با 
حمایت بنیاد نیکوکاری جمیلی آغاز 

شده است.
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دکتر سید جواد ساداتی نژاد| مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران ، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره |

اهمیت ارزش آفرینی و تبدیل ایده به محصول
دانه و بذر هر گیاهی برای رویش، نیاز به شرایط محیطی 
مناســب دارد تا رشــد کند و به محصول برسد. ارزش 
آفرینی و تبدیل ایده به محصول نیز به همین صورت، 
نیازمند حمایت است. اندیشمندان و دانشمندان جوان 
ایران اسالمی عزیز، ثروت های اصلی کشور هستند و باید 
تمام تالش خود را برای ایجاد محیط حمایتی مناسب 

برای رشد و بالندگی جوانانمان انجام دهیم. 
بنیاد نیکوکاری جمیلــی به عنوان یک بنیاد خیریه 
پیشرو با برگزاری چهار دوره جشنواره اندیشمندان و 
دانشمندان جوان به صورت جدی قدم در مسیر ثروت 
آفرینی با حمایت از سرمایه های فکری جوانان کشور 
نهاده اســت و نهضت جدیدی را در عرصه کار خیر و 

نیکوکاری در کشور معرفی نموده است. 
در خاطر داریم که مدت کوتاهی بعد از پایان ســومین 
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و در اسفندماه 
ســال 1398، میهمانی ناخوانده جهــان را تکان داد. 
میهمانی نامرئی اما مرگبار که نبض دنیای مدرن را نشانه 
گرفت و کســب  وکارهای جهان را یکی از پی دیگری 
هدف قرار داد. بیماری ناشــناخته و افســار گیسخته 

کووید19، از یک ســو در حال قربانی گرفتن اســت و 
از ســوی دیگر با اعمــال قرنطینه های پی درپی، نفس 
اقتصاد را روز به روز تنگ تــر می نماید. ایران هم از این 
بال مستثنا نیست. در شهرهای کوچک، تعطیلی بازار، 
سفره ی صاحبان مشاغل و کارگران را کوچک تر می کند 
و در شــهرهای بزرگ، حتی کار به نیمه تعطیل شدن 
واحدهای صنعتی بزرگ هم انجامیده است. در شرایط به 
وجود آمده، یکی از راه کارها، به کارگیری ظرفیت خالق و 
نوآور اندیشمندان و دانشمندان جوان جامعه است.بنیاد 

نیکوکاری جمیلی با تاسیس دبیرخانه دائمی و تشکیل 
شورای سیاستگذاری جشنواره تالش می کند شرایطی 
را فراهم آورد تا نخبگان جوان با ایده های نوآورانه پا به 
میدان بگذارند و کســب وکارهای دانش بنیان را توسعه 
دهند. اگرچه راهی پر فراز و نشــیب در پیش است، اما 
گذشت چندین ماه از شیوع بیماری کووید19، نشان داد 
که نخبگان جامعه تالش می نمایند تا این وظیفه را به 
بهترین شیوه انجام دهند و مشاغل و کسب وکارهای نوپا 
و دانش بنیان با بهره مندی از ایده های نوآورانه جوانان 
عزیز ایــن مرز و بوم خود را با شــرایط جدید تطبیق 
می دهند و به دنبال یافتن مسیرهای جدید برای ایجاد و 
گسترش کسب وکارهای نوآورانه و فناورانهاند؛ تا خدمات 

خود را به مردم عزیز ارائه نمایند.
 راهی که در 4 سال گذشته طی شد با این هدف بود 
که از دانه سرمایه های فکری جوانان عزیز برای خلق 
ثروت و تولید محصول حمایت شــود تا بالنده شوند 
و به ثمر بنشــینند و این راه با حمایت نیک اندیشانه 
بنیاد نیکوکاری جمیلی آغاز شد و با استعانت از الطاف 

خدای مهربان امید داریم که این راه ادامه یابد.

دکتر علیرضا بیگلری | رئیس انستیتو پاستور ایران ، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره |

 نقش انستیتو پاستور ایران در راه اندازی شبکه آزمایشگاهی کشوری کرونا 
و ارتقای کیت های سرولوژی و ملکولی کووید-19 در کشور

انستیتو پاستور ایران که با یک قرن قدمت، نقشی 
ماندگار در کنترل بیماری هایی مانند هاری، طاعون، 
وبا، سل و هپاتیت در کشور داشته، به عنوان یکی 
از مراکز تحقیقاتی و تشــخیصی کشور در حوزه 
بیماری های عفونی نوپدید شناخته می شود. تاریخ 
100 ساله این موسسه تحقیقاتی تولیدی آموزشی، 
پر اســت از صحنه های تالش و ایثار متخصصان 
متعهد ایرانی. در یک قرن حیات انستیتو پاستور 
ایران، گروهی از کارشناسان این موسسه در جریان 
ماموریت های میدانی در گوشه و کنار کشور و انجام 
تحقیقات آزمایشگاهی برای ریشه کنی بیماری های 
واگیر، جان خود را از دســت داده اند و باعث شده 
انستیتو پاستور ایران همیشه مرجعی اثرگذار در 
ارتقای بهداشت و سالم عمومی کشور باشد. انستیتو 
پاستور ایران در حال حاضر بر اساس رسالت تاریخی 
و وظیفه ملی خود، در صف اول تشخیص و کنترل 

کروناویروس در حال خدمت رسانی بی وقفه است. 
از هفته اول اپیدمی، مســؤلیت کمیته کشــوری 
تشخیص کرونا جهت هدایت کلیه استانها به انستیتو 
پاستور ایران واگذار شد که در کنار آزمایشگاه مرجع 
سالمت وزارت بهداشت مسوولیت آموزش، کنترل 
کیفی آزمایشگاه ها و پیگیری جهت تامین مواد و 

تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های کشور را انجام داد 
و طراحی روش های تشخیصی با مستند سازی کل 
روند جهت بهره برداری های آموزشی صورت گرفت. 
در طی بیش از 8 ماه از شروع اپیدمی، بیش از 220 
آزمایشگاه کشــوری برای تشخیص کروناویروس 
فعال شد و با تالش شبانه روزی همکاران، بیش از 
5 میلیون نمونه تا امروز در سراســر کشور بررسی 
شد. همزمان با توسعه شبکه آزمایشگاهی، ظرفیت 
تشخیصی شبکه آزمایشــگاهی کورونا ویروس به 
بیــش از 40 هزار آزمایــش در روز افزایش یافت. 
در راســتای افزایش این ظرفیت تشــخیصی و با 
تحویل آزمایشگاه جدید تشخیص کرونا ویروس، 

امکان افزایش ظرفیت تشخیصی انستیتو پاستور 
ایــران به 1800 آزمایش در روز فراهم شــد و در 
عین حال متخصصین آزمایشگاهی انستیتو پاستور 
ایران در فضایی مجهزتر و استاندارد به ارائه خدمات 

تشخیصی خود پرداختند.
در عین حال، انســتیتو پاســتور ایران از روزهای 
اول شــروع اپیدمی، پیشنهاد فراخوان برای تولید 
کیت های ملکولی و ســرولوژی در داخل کشور با 
توجه به تحریم ها و محدودیت های داخلی را مطرح 
کرد و با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری، 
پس از ارزیابی اولیه شرکت های حائز شرایط اولیه، 
ارزیابی کیفی کیت های داخلی و کمک به ارتقای 
کیفی آن ها را به عهده گرفت و باعث شد که کشور 
در یکی از مهمترین برهه های تاریخی خود، دچار 
محدودیت در کیت های تشخیصی و اپیدمیولوژی 
نشود. کنترل کیفی کیت های خارجی کرونا نیز از 

روز اول در این انستیتو دنبال شده است. 
الزم به ذکر اســت که بازدید تیم سازمان جهانی 
بهداشــت از انستیتو پاســتور ایران ضمن اظهار 
شگفتی از راه اندازی شبکه آزمایشگاهی در گستره 
وسیع، آن را به عنوان یک مدل موفق و  مورد توجه 

این سازمان دانستند. 
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دکتر بهروز ابطحی | رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره |

تأثیر شیوع کرونا بر اقتصاد، کسب وکار و نقش نوآوری در فعالیت های نوپا و دانش بنیان
 تأثیر شــیوع کرونا بر اقتصاد، کســب وکار 
و نقش نوآوری در فعالیت های نوپا و دانش 
بنیان، امروزه مورد توجه بســیاری از نقش 
آفرینان دنیای علم و فناوری قرار گرفته است. 
»جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان«  
نیز بر این موضوع تمرکز داشته است و این 
نوع ســازگاری و هماهنگی با مســائل روِز 
جهان از بنیاد نیکوکاری جمیلی که در دوره 
فعالیت خود همواره جهت گیری مبتنی بر 
نظرات دانشگاهیان و گرایش های علمی روز 

دارد کامال مورد انتظار بود. 
دنیای امــروز ناباورانه شــاهد گســترش 
اضطراب، اندوه و مصیبت های متنوِع بیماری 
ناشــی از کوید 19 است. بیماری با سرعتی 
بی نظیر شئون کار و زندگی انسان ها را متأثر 
و وابســته به خود نموده است. از سوی دیگر 

نوع زندگِی اجتماعی و فعالیت های روزمره 
را برق آســا از شرایط پیشــین به وضعیت 
نوین ســوق داده و به قول برخی متفکرین 
»پرتــاب« نموده اســت. در وضعیت جدید 
بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش، مدیریت، 
خدمات اجتماعــی، بازرگانی، تعامالت بین 
المللی و ... به سرعت وارد فضای فناوری های 

نوین شده است. بدون شیوع کرونا این فرآیند 
با چنین سرعتی قابل تصور نبود. این تحول 
عظیم منافع اقتصادی و زیســت محیطی 

بسیاری دارد. 
»جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان«  
از ابتدای فعالیت خود به درســتی اعتالی 
علوم پایه در کشور عزیزمان را هدف اصلی 
قرار داده است. علوم پایه یکی از ارکان توسعه 
پایدار و همه جانبه کشورهاســت و امسال 
با مالحظه شــرایط روز، »جشــنواره  فاخر 
اندیشمندان و دانشمندان جوان« پنجره ای 
از منظر علــوم پایه به دنیای درگیر با کرونا 

گشوده و این رویکرد ستودنی است. 
از درگاه خداوند متعال ثمربخشِی شایسته 
و توفیــق روزافزون بــرای بانیان و مجریان 

جشنواره مسئلت می کنم. 

دکتر اسماعیل قادری فر | رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره |

 تأثیر شیوع ویروس کرونا بر کسب کار و اقتصاد و نقش نخبگان جهت ایجاد نوآوری 
در کسب وکارهای نوپا و دانش بنیان

 شــیوع کرونا تحول عظیمی در جهان و 
سبک زندگی تمامی افراد ایجاد کرده است. 
کســب وکارها نیز از این تحوالت مصون 
نیســتند و بســیاری از آن ها تحت تأثیر 
شــرایط ویژه ای که این ویروس به وجود 
آورد قرارگرفته- اســت. با توجــه به این 
شــرایط در کشور، دولت عزم خود را جزم 
کــرده که در حد توانش نــه تنها با انجام 
کارهای پیشــگیرانه و ارائه تســهیالت به 
کســب وکارهای مجازی آســیب دیده از 
کرونا کمک کند، بلکه از اســفندماه سال 
گذشته تالش کرده کسب وکارهای آنالینی 
را که می توانند به مردم خدمات مجازی و 
آنالیــن ارائه دهند از طریق پویش »کرونا 
پالس« شناســایی و تقویت کند تا آن ها 
بتواننــد کماکان مردم را بــه خانه ماندن 

تشویق کنند.
بی شــک یکی از مهم تریــن راهکارها در 
تأمین ســالمت و تغییر شرایط اقتصادی، 
استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، 
نــوآور و فناور اســت. بنابرایــن، یکی از 
راهکارهای مهم دولت حمایت از توســعه 

این شــرکت ها با هدف یاری رســانی به 
نظام بهداشــت و سالمت کشور و حمایت 
اقتصادی اســت. به منظور  ازبخش هــای 
نوآور  توســعه شــرکت های دانش بنیان، 
و فنــاور در زمان شــیوع ویــروس کرونا 
حداقل دو منظر اساسی را می توان مدنظر 
ارزیابی و  قرارداد؛ نخســت، شناســایی، 
حمایت از توسعه ظرفیت های شرکت های 
دانش بنیــان، نوآور و فنــاور در مبارزه با 
همه گیری بیماری کرونا، و دوم، کاستن از 
آسیب ها و تبعات منفی شیوع کرونا برای 

این دسته از کسب وکارها.
از اقدامات مهم در این زمینه حمایت های 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
می باشد که می توان به حمایت های مالی 
به صــورت ارائه تســهیالت و وام های کم 
بهره، حمایت های حقوقی، قانونی و کسب 
مجوزهــا، حمایت های تبلیغاتی در فضای 
آنالین و در رادیو و تلویزیون، حمایت های 
زیرساختی شامل دیتاســنترها، سرورها، 

فضای ابری و... اشاره نمود.
براســاس آخرین آمار موجود در معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق 
نوآوری و شکوفایی، به بیش از 400 شرکت 
)دانش بنیــان، شــتابدهنده های نوآوری، 
فنــاور و خالق( آســیب دیده از کرونا در 
حدود 5600 میلیارد ریال تسهیالت ویژه 
تخصیص یافته اســت. همچنین از طریق 
صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری 
از شرکت های فناورِ غیر دانش بنیان نیز که 
از این موضوع آسیب دیده اند، حمایت هایی 
به وسیله این معاونت و صندوق نوآوری و 
شکوفایی انجام شده است. در این راستا به 
بیش از 92 شــرکت بالغ بر 610 میلیارد 

ریال تسهیالت پرداخت شده  است. 
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دکتر عباسعلی زالی| مشاور ریاست مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره |

نقش نخبگان در ایجاد کسب وکارهای نوپا و دانش بنیان
بر اساس آیه شریفه »إَِنّ َمَع الُْعْسِر یُْسًرا«، زندگی 
بشر همیشه توأم با تهدیدها و فرصت ها بوده و 
آدمی توانسته است با تدبیر در مقابل نامالیمات و 
با بهره گیری از علم، راه های بهتری را برای ادامه 
زندگی و کسب موفقیت های بیشتر انتخاب نماید. 
پیدایش و شــیوع کرونا - که تغییرات زیادی را 
در نوع کســب وکارها به وجود آورده اســت-  از 
چنین کلیتی مستثنی نخواهدبود. مسلماً نوآوری 
و بهره گیری از شــیوه های جدید کارآفرینی در 

آغاز قرنی که از نظر تحوالت علمی شرایط بسیار 
ویژه ای را خواهد داشــت، می تواند فرصت های 
جدید و متنوعی را برای ادامه موفقیت های بشر و 
سلطه او بر نامالیمات فراهم نماید. به طور مسلم 
جوانان باهوش کشورمان با ادامه راهی که آغازگر 
آن عده ای از نخبگان و خیرین دوراندیش بوده اند، 
می تواننــد در بروز تحوالت عظیم و نیز افزایش 
توانمندی کشــور در مقابله با نامالیمات نقش 

ویژه ای را ایفاء نمایند.

دکتر سیاوش ملکی فرد| معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره |

کرونا و مواجهه کسب وکارهای ایرانی با آن: تسلیم شوندگان، منفعل های خوش شانس، برندگان و نوآوران
حــاال حدود 9 ماه اســت کــه از ورود ویروس 
کرونا به کشــورمان می گذرد؛ مهمانی ناخوانده 
که یکی از »شگفتی ســاز« های تاریخ معاصر را 
رقم زد. در ادبیات آینده پژوهی، »شگفتی ساز« 
به پدیده هایی اطالق می شود که احتمال وقوع 
آن ها بسیار اندک، اما تأثیر آن ها بر جامعه بشری 
بسیار چشمگیر است. برای آن که تصور بهتری 
از شگفتی سازها به دست آورید، به خاطر داشته 
باشید که تا پیش از این، فروریختن دیوار برلین، 
فروپاشی شوروی سابق و انقالب اسالمی ایران دو 

شگفتی ساز مهم تاریخ معاصر بوده اند. 
گرچه در روزهای نخســت برخــی از مدیران و 
شهروندان تالش کردند کرونا را در زمره پدیده های 
متعارف و زودگذری همچون آنفلوآنزاهای فصلی 
قرار دهند، اما خیلی زود آشکار شد که اوالً کرونا 
در افق طوالنی تری مهمان ما خواهد بود و ثانیاً 
گســتره و عمق آن به مراتب بیش از آن چیزی 

است که تصور می شد. 
کرونا تقریباً همه ابعاد زندگی ما را به چالش کشید، 
از سالمت که در کانون حمله این ویروس عجیب 
قرار داشت تا آموزش، حمل ونقل، تفریح، سرگرمی و 
... کرونا با کاهش تقاضا برای بسیاری از محصوالت و 
خدمات و همچنین با به چالش کشیدن فرایندهای 
تامین، لجستیک، تولید و فروش برای بسیاری از 
بنگاه های اقتصادی بــه یک »تهدید جدی« بدل 
شد. اما کسب وکارها در مواجهه با این تهدید بزرگ، 

راهبردهای مختلفی در پیش گرفتند: 
برخی به تدریج تسلیم کرونا شدند. چگونه؟ با خود 
را به دســت سرنوشت سپردن، انفعال و پذیرفتن 
کرونا به عنوان تهدیدی که نمی توان با آن مقابله 
کرد. آن ها با تداوم رفتارهای همیشگی و پافشاری 

بر روش انجام دادن کارها به تدریج کوچکتر شدند 
و نهایتاً از بازار خارج شــدند یا سهم بازارشان را به 
رقبا سپردند. کرونا کســب وکارهای زیادی از این 
دســت را به نابودی یا مرز تعطیلی کشاند و موج 
بیکاری بی سابقه ای را رقم زد. این کسب وکارها را 
باید »تسلیم شوندگان« یا »بازندگان« دوره شیوع 

کرونا دانست.
برخی که به هر دلیل، اعم از منابع مالی بیشتر یا 
سهم بیشتر در بازار، تاب آوری بیشتری داشتند، 
اقدام خاصی انجــام ندادند، اما به اندازه ای دوام 
آوردند کــه اوالً هیجانات اولیــه فروکش کرد 
و تقاضا که ناگهانی و به شــدت افت کرده بود 
تثبیت شــد یا بعضاً یک روند صعودی با شیب 
مالیم را در پیش گرفت و ثانیاً خروج دسته اول 
عرضه و تقاضا را به تعادل رســاند و به دادشان 
رســید. اما عایدی آن ها از وضعیت جدید، تنها 
»دوام« بود، نه بیشــتر. آن ها دلهــره زیادی را 
تجربه کردند اما شاید بخت با آن ها یار بود که 
زنده ماندند. آن ها را شاید بتوانیم »منفعل های 

خوش شانس« دوره شیوع کرونا بدانیم. 
اما برخی کسب وکارها به فکر چاره اندیشی افتادند 
و فعاالنه تالش کردند رفتارها و ســبک خود را 

تغییر دهند و راهبرد جدیدی پیشه کنند. فرقی 
نمی کرد کجا هستند و چه می کنند، از نانوایی 
گرفته تا مدرســه دانشــگاه یا شرکت تولیدی، 
آن ها دانستند که »وضعیت جدید، راهبردهای 
جدیدی می طلبد« و تداوم راهبردها و اقدامات 
گذشته، نتیجه ای جز شکست ندارد. قدری تغییر 
در فرایند تولید محصول/خدمت یا کمی تغییر در 
روش عرضه محصول/خدمت کافی بود تا برگ 
برنــده را در اختیار بگیرند. با این رویکرد، کرونا 
بــرای آن ها، از یک تهدید خانمان ســوز به یک 
فرصت مغتنم تبدیل شد. حاال آن ها از گذشته 
توانمندتراند و سهم بازار بیشتری دارند. آن ها را 

باید »برندگان« دوره شیوع کرونا دانست. 
اما عده ای پا را فراتر از این گذاشتند و تالش کردند 
محصول یا خدمت متفــاوت یا به کلی جدیدی 
برای پاســخگویی به نیازهای مشــتریان در این 
دنیای جدید و متناســب با الزامات آن روانه بازار 
کنند. آن ها وضعیت جدید را درک کردند، نیازهای 
جدید مشتریان را شناختند و بر برآورده ساختن 
آن ها متمرکز شــدند و مگر این چیزی جز معنا 
و مفهوم نوآوری اصیل اســت؟ آری، آن ها را باید 
»نوآور« های این وضعیت جدید دانست. نوآورها 
بــه مدد مدل ذهنی متفــاوت و خالقانه، خود را 
در ســواحل امن اقیانوس آبی بیکرانی که کرونا 
برای آن هــا به ارمغان آورده بود قــرار دادند و از 

فرصت های بی شمار آن بهره مند شدند. 
گرچه کرونا واقعیتی است که نمی توان آن را انکار 
کرد، اما نگاهی به مواجهه کســب وکارهای ایرانی 
با آن نشــان می دهد که شاید بیش از آثار مخرب 
کرونا، این مدل ذهنی ما و تصمیمات ماســت که 

وضع موجود ما را می سازد. 
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دکتر عزیز اهلل حبیبی | رئیس دانشگاه خوارزمی ، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره |

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

تأثیر شیوع ویروس کرونا بر کسب وکار و اقتصاد و نقش نخبگان جهت ایجاد نوآوری در کسب وکارهای نوپا و دانش بنیان

توجه ویژه به حوزه علوم پایه، وجه تمایز جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

ویروس کرونا یکــی از جدیدترین و خطرناکترین 
ویروس های شناخته شده در سال های اخیر است 
که تأثیر بسیار زیادی در زندگی فردی و اجتماعی از 
جمله بر روی کسب وکارها داشته است. خسارت های 
اقتصادی و فراگیرشدن بیشتر این ویروس در کل 
اقتصاد جهانی بسیار حائز اهمیت بوده و آثار آن تا 
سال های آینده باقی می ماند. تأثیرگذاری ویروس 
بر کسب وکارها و فعالیت های اقتصادی در کشور 
ایران را می توان از ابعاد مختلف مورد بررســی قرار 
داد. عالوه بر آنکه شیوع ویروس بر رفتار اقتصادی 
و مصرفی خانوارها اثرگذار اســت، تحول شگرفی 
در بنگاه های اقتصادی  و نظام های کســب وکار به 
ویژه کســب وکارهای کوچک خواهد شد. برخی 
شغل ها در نقطه اوج شیوع ویروس کرونا قرار دارند 
و برخی به تدریج از صفحه جامعه حذف خواهند 
شد. بخش هایی از اقتصاد که تحت محدودیت های 
کنترلی از سوی دولت جهت کنترل و کاهش ابتال 
قرار می گیرند، صدمه بیشتری می بینند؛ بخش هایی 
مانند گردشگری و حمل و نقل از جمله بخش هایی 
هستند که به ســرعت تحت تأثیر شیوع ویروس 
کرونا قرار می گیرند. اصناف به ویژه خرده فروشی به 
خاطر محدودیت هایی که باید توسط دولت ها برای 
مجموعه های تجاری و بازارها اعمال شــود و یا به 
واسطه خود قرنطینه کردن که توسط شهروندان 
صورت می گیرد، با رکود مواجه می شــوند. نتایج 
پژوهش صورت گرفته توسط آقای دکتر عسگری 

)1399( در خصــوص تأثیر ویروس پاندمی کرونا 
بر فعالیت های مختلف کســب وکار نشان می دهد 
به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، 37 درصد 
کسب وکارها اعالم کرده ا ند که تقاضا برای خدمات 
آنها کاهش داشته اســت. بر اساس نتایج به دست 
آمده 36 درصد فعالیت ها اعالم نموده اند که تقاضا 
برای محصوالت و خدمات آنها تغییری نداشته است 
و تقاضــای 7 درصــد کارگاه های مورد بررســی، 
افزایش داشته است.  با توجه به وجود متخصصین 
و نخبگان دانشگاهی در کشور انتظار بر این است 
سیاســتگذاران اقتصادی با ایجاد بســتر مناسب 
نظام و الگویی مطلوب که پاسخگوی شرایط فعلی 
آینده باشــد. استفاده از نوآوری و خالقیت جوانان 
حمایت از کسب وکارهای جدید، آموزش افرادی که 
کسب وکارشان آسیب دیده برای تغییرات و ورود به 
کسب وکار جدید، نظارت و پایش سالمت رفتاری 

در صنوف حس امنیت اجتماعــی و اقتصادی را 
به آحاد جامعه هدیه کنند. برای اســتفاده از توان 
و ظرفیت نخبگان می تواند با نوآوری فرایند و ارائه 
خدمات کســب وکار جدید و متناسب با تقاضای 
جامعه طرحی نو دراندازند . عالوه بر این، نخبگان و 
فناوران در شرکت های نوپا و دانش بنیان می توانند 
از طریــق به کارگیری بهره ور و مناســب از منابع 
ســازمانی و ارتقا پیوسته قابلیت نوآوری به مزیت 
رقابتی دست یابند. همچنین عملکرد تجاری سازی 
فناوری به عنوان مهم ترین مرحله مدیریت فناوری، 
می تواند تأثیر منابع ســازمانی و قابلیت نوآوری بر 

مزیت رقابتی را در این شرکت ها تعدیل کند.
از سوی دیگر، اسناد باالدستی کشور از جمله سیاست 
ابالغی اصل 44 قانون اساسی، برنامه چهارم، پنجم و 
ششم توسعه و همچنین سند چشم انداز بیست ساله 
کشور، حوزه اقتصاد دانش بنیان را جزء حوزه های مهم 
و تأثیرگذار در کشور دانسته و توسعه این بخش را در 
اولویت برنامه های توسعه ای کشور قرار داده اند. تحقق 
این اهداف، درگرو ایجاد و تأسیس نظام دانش بنیانی 
است که به طور عمده با حضور کارآفرینان و نخبگان 
دانشــگاهی که دارای ایده های نو و خالقانه هستند، 
هدایت می شود. در واقع موتور محرک پیشرفت های 
فناوری و بهبود کســب وکار  ایده های خالقانه است 
که در ذهن مبتکران و مخترعان شــکل می گیرد و 
با پیگیری جدی کارآفرینان در قالب کســب وکاری 

جدید به ثمر می نشیند.

جشنواره اندیشــمندان و دانشمندان جوان که چند 
سالی است توسط بنیاد نیکوکاری جمیلی با حمایت 
صندوق حمایت از پژوهشــگران و فناوران کشور در 
دانشگاه تهران برگزار می شود، فرصت بسیار گرانقدری 
برای دانشگاهیان و متخصصین جوان علی الخصوص 

در زمینه علوم و علوم پایه است.
این جشنواره از چند جهت دارای اهمیت است. اول 
اینکه برای جوانان و به خصوص دانشجویان این امید 
ایجاد می گردد کــه طرح های برگزیده و ایده های نو 
دارای پشتیبان و حامی آن هم توسط بخش خصوصی 
وجود دارد. ثانیاً، ارائه دستاوردهای حاصل از ایده های 
نو در این زمینه ها در سال های گذشته برای کسانی که 
می خواهند برای سال جاری وارد این عرصه شوند یک 
اعتماد خاص به دانشمندان و جوانان دانشجو می دهد.

ثالثــاً عمدتاً تبدیل ایده به محصول در گذشــته به 
رشــته های فنی و مهندســی و کاربردی اختصاص 

داده شده ولی این جشنواره به رشته های علوم و علوم 
پایه می پردازد که کمتر در گذشته به کاربردی شدن 
آن توجه شده است و بدین صورت این انتخاب سبب 
تقویت رشته های علوم می شود. به عبارت دیگر سبب 
ارتقاء عالقه و گرایش ورود به این رشــته ها توســط 

فارغ التحصیالن دبیرستان ها  می گردد.

در مجموع حرکت بســیار ارزنــده و خوبی 
شروع شــده، امید آنســت که با گسترده تر 
نمودن زمینه های جشــنواره و رفع نواقص 
احتمالی سال های گذشــته، قطعاً کیفیت 
برگزاری جشنواره در سال 99 ارتقاء خواهد 
یافت و اگرچه از طرفی گســترش کوید 19 
سبب محدودیت هایی برای برگزاری حضوری 
جشنواره ایجاد کرده ولی از طرف دیگر فرصت 
برگزاری مجــازی جشــنواره می تواند پیام 
جشنواره را به صورت گسترده تر منعکس کند 
و طبیعتاً قابلیت انعطاف، نتایج بسیار پرباری را 

در پی خواهد داشت.
در پایان الزم می دانم از بانیان این جشــنواره و 
بخصوص بنیاد قلم چی و همکارانشان که با عالقه 
موضوع جشنواره را پیگیری می کنند تشکر ویژه 

داشته باشم.
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محمدصادق خیاطیان| رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره|

تأثیر تحول دیجیتال در نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در عصر کرونا و پساکرونا 
فنــاوری اطالعات و ارتباطات که بــروز و ظهور آن کم 
و بیش در کشــور و در همه جهان قابل مشاهده است، 
تفاوتی بنیادین بــا تحوالت قبلی دارد. در این تحوالت 
که به عنوان تحول دیجیتال اطالق می شود، مجموعه ای 
از فناوری های دیجیتال موجی گسترده ای از تغییرات 
در صنایــع و بخش های فناورانــه موجود به نحوی که 
فرآیند تولید، توزیع و کارکردهای محصوالت موجود را با 
فناوری های دیجیتال از منظر هزینه، کیفیت و سهولت با 

تغییر عمده همراه می سازند.
امروز دیگر خودروی خودران، ارسال مرسوله های پستی 
یا خرده فروشــی با پهباد، تولید بــا هوش مصنوعی، 
شهر هوشمند، کشــاورزی هوشمند و سینمای آنالین 
کاربردهایی دور از دسترس به نظر نمی رسند و حتی در 
ایران هم انتظار  می رود در آینده ای نه چندان دور شاهد 

کاربرد گسترده این دست از فناوری ها باشیم. 
در تحوالت یاد شــده، عالوه بر توســعه فناوری نحوه 
مواجهــه، پذیرش و کاربرد ذینفعــان مختلف با آن ها 
نیز بســیار حائز اهمیت است. همین مسئله عیناً برای 
کسب وکارها، مشتریان و به طور کلی جامعه نیز صادق 
است و بدون پذیرش ذینفعان، انتشار فناوری و تحقق 
منافع هر تغییر کوچک فناورانه با چالش مواجه می شود. 
شواهد میدانی و تجربی حاکی از آمادگی باالی جامعه 
تحصیل کرده، شهرنشــین و دارای دسترسی پهن باند 
به اینترنت ایران )که مهم ترین زیر ساخت بروز و تحقق 
تحول دیجیتال می باشد( در پذیرش و استفاده از منافع 
و مزایای تحول دیجیتال اســت. این امر را پیش تر در 
رشد بسیار سریع استفاده اقشار مختلف از اپلیکیشن های 
حمل و نقل، خرده فروشی، مواد غذایی و سرگرمی که 
بعضاً طی فقط چند ماه به سطحی گسترده از کاربری 
در سطح ملی رسیده اند را مشاهده کرده ایم. لذا می توان 
انتظار داشت مانعی جدی از طرف جامعه آماده ایران بر 

سر راه پذیرش تحول دیجیتال وجود نداشته باشد. 
با این تفاسیر الزم است بایسته های مواجهه دولت ها برای 
فراهم آوردن زمینه استفاده حداکثری از منافع اقتصادی، 
اجتماعی و مهم تر از همه پایداری محیط زیستی تحول 
دیجیتال در کشور مورد ارزیابی و تحلیل  قرار گیرد و با 
رویکردی پیش دستانه،  بستر قانونی، حمایتی و زیرساختی 
مورد نیاز برای کسب وکارها، مصرف کنندگان و به طور 

کلی شهروندان توسعه یابد. شیوع کرونا از ماه های پایانی 
سال 1398، نقطه عطفی در توسعه تحول دیجیتال در 
تمام دنیا شد و آن را از کانون توجه کسب وکارهای عمدتاً 
فناوری اطالعات و ارتباطات و خدماتی، به عنصر محوری 
در مدیریت بهداشت و درمان و نیز طیف گسترده ای از 
فعالیت ها تبدیل نمود که پیش تر به شکلی متفاوت انجام 
می شد. این فعالیت ها طیف گسترده ای از وظایف روزمره 
شــغلی، خرید روزانه و حضوری تا تفریحات و آموزش 
را نیز در بر گرفته و به نظر می رســد در دوره پساکرونا 
این کاربردها گســترده تر شوند. ایران امروز، بلکه همه 
دنیا با ویروس کرونا و عواقب نامیمون آن برای سالمت 
و اقتصاد به شکل گســترده ای مواجه هستند. در این 
فضا تحول دیجیتال نحوه انجام برخی از فعالیت ها را با 
سرعتی تغییر داده که شگفت انگیز است. به عنوان مثال، 
اکثر دانشگاه های معتبر کشور ظرف کمتر از یک هفته 
از تعطیلی دانشگاه ها در هفته اول اسفند 1398، زمینه 
تداوم آموزش عالی به صورت آنالین را فراهم آورند که 
در شرایط عادی شاید در آینده ای نزدیک به ذهن متبادر 
نمی شد و موجب شد وقفه ای در برگزاری فعالیت های 
آموزشــی نظری ایجاد نشود و در مواردی حتی با نظم 
و کیفیت بیشــتری هم همراه بوده است. در حالی که 
نمی تــوان مزایای آموزش به صورت حضوری را کتمان 
نمود، اما عمالً تحول دیجیتال در آموزش چشم اندازهای 
جدیدی را در بهبود عدالت آموزشی از منظر پوشش و 
کیفیت گشوده است. به نحو مشابه کسب وکارهای در 
حوزه های سرگرمی  و استریمینگ آنالین، پلت فرم های 

تماس صوتی و تصویری، خرده فروشــان آنالین کاالها 
و کاالهای با مصرف ســریع لجستیک و توزیع کاالها 
با مازاد ســریع تقاضا روبرو شدند. بر این اساس انتظار 
می رود تحول دیجیتــال در حوزه های خدمات مالی و 
بانکی بدون تماس و غیرحضوری، بهداشــت و درمان 
غیرحضوری، برگزاری آنالین نشســت ها، جلســات، 
کنفرانس ها، آموزش عمومی و عالی، و دورکاری شغلی 
تداوم یافته و این فعالیت ها با شــکلی متفاوت در دوره 
قبل از کرونا در پساکرونا دنبال شوند.لذا در حال حاضر 
که به واسطه شیوع کرونا مزایای تحول دیجیتال بیش 
از پیش برای کســب وکارها و شــهروندان آشکار شده، 
بایسته است  مجموعه های حمایتی از کسب وکارها نظیر 
پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری و شتابدهنده ها 
با رویکردی شفاف، هوشمند، چابک، باثبات و جهت دار 
زمینــه حمایت و تســهیل فعالیت کســب وکارها در 
فناوری ها و حوزه های پیشران تحول دیجیتال را فراهم 
کرده و دولت نیز با سرعتی متناسب با پذیرش جامعه و 
نیز توسعه فناوری به تنظیم گیری فنی، استاندارد سازی و 
اطمینان از رعایت حریم خصوصی و مالحظات امنیتی را 
دستور کار خود قرار دهد. دولت می تواند با تداوم رویکرد 
مثبت و توأم با فرصت به توسعه تحول دیجیتال، نقش 
تسهیل کننده انتشــار و کاربرد فناوری های دیجیتال، 
مشتری پیشرو این فناوری ها، حامی توسعه فناوری و 
کسب وکارهای دیجیتال، و کاهش مخاطرات متصور از 
تحول دیجیتال )با نگاهی خوش بینانه( را ایفا نموده که 
ان شاا... زمینه ساز خلق اشتغال پایدار و دستاوردهای 
اقتصادی تحول دیجیتال در کشور در دوره نامیمون 
همه گیری کرونا و پســاکرونا خواهــد بود.پارک علم 
و فناوری دانشــگاه شهید بهشــتی و مجموعه های 
وابســته به آن )اعم از مرکز رشــد، مراکــز نوآوری و 
شتابدهنده های مستقر در پارک( در راستای وظایف 
و مأموریت اجتماعی خود حمایت از استقرار و توسعه 
از ایده ها، تیم ها و شــرکت  های فعال در حوزه اقتصاد 
دیجیتال برای پیشگیری، تشخیص و مقابله با ویروس 
کووید19 را دســتور کار قرار داده اند. امید اســت با 
مشارکت همه اجزای زیست بوم نوآوری دانشگاه شهید 
بهشتی، شاهد نقش آفرینی هرچه بیشتر پارک علم و 

فناوری دانشگاه در مقابله با این اپیدمی باشیم.

دکتر جلیل خاوند کار | مدیر برتر حوزه فناوری کشور، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره|

ما و کرونا 
بیســت ســال پیش که گفت و گو برای کارآفرینی، کسب 
و کارهــای فناورانه و دانش بنیــان را باب می کردیم، پارک 
می ساختیم، مرکز رشد، مرکز کارآفرینی، مرکز نوآوری و .... 
باور داشــتیم که یکی از  ضروری ترین نیازهای ایران عزیز را 
دنبال می کنیم اما خبر نداشتیم که این قِسم کرونای موذی، 
موثر و مضر بر حال بشر را به این زودی تجربه کنیم.  امروز 
که به یمن بیست سال کار جدی و به کارگیری خرد جمعی 
قریب به چهل پارک، 300 مرکز رشد، 200 شتاب دهنده با 
بیش از شــش هزار شرکت و واحد فناور و نوآور را در کشور 
داریم شاهد اتفاق مبارکی هستیم، شرکت های دانش بنیان و 
فناور در شرایط کرونا نه تنها توانسته اند به داد مملکت، مردم 

و مسئوالن برسند بلکه با ارائه محصوالت جدید هم سهم خود 
را باال برده انــد و هم نیازهای حاد مردم را برآورده می کنند. 
امروز بعد از بیست ســال زمان آن رسیده است که به شیوه 
خواجه نظام الملک از خود بپرسیم که: چه کارهابی باید انجام 
می شد که انجام نشده است؟ چه کارهایی نباید انجام می شد 
که انجام شده است. یکی از پاسخ ها این بود که ما باید حلقه 
وصلی بین کسب و کارهای بزرگ موجود با کسب و کارهای 
دانشــی جدید ایجاد می کردیم. این مهــم امروز با معرفی 
برندگان جشنواره ها امکان تحقق پیدا کرده است و جا دارد 

تالش بیشتری برای ایجاد این ارتباط مبارک صورت گیرد.
چنین باد
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مهندس غالمحسین شافعی | رئیس اتاق ایران|

مهندس مسعود خوانساری | رئیس اتاق بازرگانی تهران |

نقش نخبگان علمی و متخصص در شتاب دهی به فرایندهای کسب وکار

کارآفرینی و آینده 

در ایراِن امروز که کشــور در مســیر پیشرفت و 
توسعه قرار دارد، نقش نخبگان، نهادهای علمی 
اندیشــمندان  و خصوصی همچون جشــنواره 
و دانشــمندان جوان بــرای عملکــرد بهتر در 
حوزه های مختلف نمود بیشــتری یافته اســت. 
در واقــع پر بیراه نیســت اگر بگوییــم یکی از 
پایه های اصلی پیشرفت جوامع استفاده بهینه از 

ظرفیت های علمی موجود است.
به  طریق  اولی با توجه به جایگاه کلیدی اقتصاد 
در فرآیند رشــد و توسعه کشــورها، استفاده از 
متخصصین و نخبــگان در این حوزه از اهمیت 
باالتری نیز برخوردار اســت. در واقع باید اذعان 
داشت که نخبه گرایی یکی از عناصر شتاب دهنده 
و تسهیل کننده توسعه اقتصادی است. منظور از 
نخبه گرایی آماده ســازی بســتر مناســب برای 
فعالیــت مطلوب نخبگان و ارائــه امکانات الزم 
به آنها اســت، به نحوی که با استفاده از دانش، 
مهارت، تخصص و نــوآوری موجبات بهبود در 
فرایندهای کسب وکار را فراهم آورده و کشور را 

در مسیر رشد قرار دهند.
اما پرسش اساسی آن اســت که از چه طریقی 
می تــوان ورود نخبگان علمی به فضای صنعتی 

و تولیــدی کشــور را تســهیل کرد تــا امکان 
بهره بــرداری از ایده هــای خالقانــه در فضای 
اقتصاد کشــور فراهم آیــد. در گام اول ضروری 
اســت دانشــگاه ها در راهی هدایت شوند که از 
نــگاه علمی محض به نوعی جهت گیری علمی- 
کاربردی تغییر مســیر دهند. در  همین راســتا 
شاید یکی از مهم ترین مفاهیم مورد بحث پیوند 
صنعت و دانشگاه است. دانشگاه باید دانشجویان 
کارآفریــن تربیت کند، زیرا واحدهای صنعتی و 
تولیدی به شــدت نیازمند تلفیق تجربه با علم 
برای باال بردن بهره وری خود می باشــند و این 
مهم تنها از مســیر جذب نخبگان دانشگاهی در 

صنایع کشــور اتفاق می افتد. به اذعان بسیاری 
از کارشناســان ارتباط جامعه نخبگان با فضای 
صنعتــی و تولیدی می تواند کشــور را در مهار 
بســیاری از چالش های اقتصادی یاری رســاند. 
حرکت پژوهشگران و متخصصین دانشگاهی به 
سوی خلق ایده ها و پژوهش های عینی معطوف 
به حل مشــکالت و چالش ها می تواند موجبات 
تسریع در فرآیندهای کســب وکار و رفع موانع 

تولید در کشور باشد.
از سوی دیگر این تفکر باید در جامعه کسب وکار 
کشور ایجاد شود که یک مجموعه به تنهایی در 
هیچ عرصه ای نمی تواند موفقیت الزم را کســب 
کند و چاره ای جز مشارکت، تعامل و هم افزایی 
با  ســایر نهادهای فکری و اجرایی وجود ندارد. 
در واقع باید در  نظر داشــت که گسست جامعه 
علمی و اقتصــادی از یکدیگر می تواند صدمات 

جبران ناپذیری به پیکره اقتصاد وارد نماید.
در ســالی که با تأکید مقام معظم رهبری به نام 
جهش تولید نام گذاری شده است، شایسته است 
که جامعه دانشگاهی و کسب وکار یک بار دیگر با 
همراهی و همدلی در راه رونق و شکوفایی ایران 

اسالمی گام های مؤثری بردارند. 

نخبــگان هر کشــوری به عنــوان مهمترین 
سرمایه های آن ســرزمین برای دست یابی به 
رشد و توسعه به حساب می آیند چراکه از دل 
خالقیت و توان این گروه است که راهکارهایی 

برای توسعه پایدار و مستمر خلق می شود. 
کشورهای توســعه یافته را نه فقط ثروت های 
ناشی از مواهب خدادادی مانند معادن و ذخایر 
نفتی بلکه نیروهای خــالق، کارآمد و با انگیزه 
ساخته اند. مرور تجربه کشورهایی مانند مالزی، 
سنگاپور، چین، امریکا و حتی هند این مدعا را 

اثبات می کند. 
طــی دو دهه گذشــته ایران هم ســعی کرده 
با کمک به توســعه کمی دانشــگاه ها و مراکز 
آموزشی به ســمت بهره گیری از توان نخبگان 
خــود حرکت کند ولــی در نهایــت به دلیل 
مشکالت ساختاری، استعدادهای ایرانی سر از 
کشورهای دیگر در آورده اند و پدیده فرار مغزها 

شکل گرفته و وسعت یافته است. 
همزمان به دلیل مسائل و موانع اقتصادی حاکم 
برکشور، نخبگان اقتصادی و صاحبان سرمایه 
هم به فکر کوچ افتاده انــد. این اتفاق برای هر 

کشــوری پدیده ای شــوم و خطرناک به شمار 
می آید که تمام دستگاه های اداری و حاکمیتی 
را به تکاپو برای جبران و جلوگیری از تداوم این 
وضعیت می اندازد ولی متاسفانه در ایران نه اقدام 
جبرانی کاربردی صورت گرفته و  نه اینکه مانع 

جدی در این مسیر قرار گرفته است. 
امروز مسئولیت ملی همه ارکان کشور این است 
که با اصالح برخی رویه های ناصواب سکان اداره 
کشــور را به سمتی تغییر جهت دهند که فضا 
برای کار و پویایــی نخبگان اقتصادی و علمی 
فراهم شود. البته کارآفرینان به عنوان نمونه های 

عینی افرادی نخبه و دارای پشــت کار طی یک 
دهه گذشــته زیر انواع فشــارها بوده اند. با این 
وجود بســیاری از آنها در ایســتادگی کردند و 
اجازه ندادند که چرخه توسعه کشور از حرکت 
بازایستد. ایجاد شــور در نسل جوان برای کار 
بیشــتر و ســازندگی ایران، نیازمند عزم ملی 
در جهت بهبود وضعیت کســب وکار و شرایط 
عمومی جامعه اســت. امروز جامعــه ایران با 
ناامیدی و افسردگی دست به گریبان است و اگر 
این روحیه در عرصه اقتصاد به طور مطلق حاکم 
شــود، فرصتی برای نسل آینده باقی نمی ماند. 
جوانان به انگیز و الگو نیاز دارند. بســترها برای 
کار آنها باید مهیا و شعارها به عمل تبدیل درآید. 
برگزاری جشــنواره اندیشمندان و دانشمندان 
جوان توســط بخش خصوصی، نمادی از رفتار 
خردمندانه و انگیزه بخش است. اتاق بازرگانی 
تهران هم طی پنج ســال گذشــته با برگزاری 
جشنواره کارآفرینی امین الضرب همین هدف را 
دنبال کرده است. امیدوارم نمونه این اقدامات در 
کشور توسعه یابد و برای نسل جوان خلق انگیزه 

و نشاط کند. ایران به این جوانان نیاز دارد. 
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 دکتر امیر هامونی  | مدیرعامل فرابورس ایران ، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره |

اثرات شیوع کرونا بر کسب وکارهای نوپا
شــیوع کرونا تحول بزرگی در جهان و سبک 
زندگــی تمامی افــراد به وجود آورده اســت و 
بی شک کسب وکارها نیز  از این تحوالت مصون 
نماند ه اند؛ به طوری که تحت شرایط ویژه ای که 
این ویروس به وجود آورده، برخی از  کسب وکارها 
تعطیل شــده و بســیاری نیز با کاهش درآمد 
محسوسی مواجه شده اند. این در حالی است که 
در  سوی دیگر ماجرا کسب وکارهای آنالین قرار 
می گیرند که به دلیل استفاده از بستر آنالین ارائه 
کاال و خدمات  به طور چشم گیری رشد کرده اند. 
به طورکلی در دوران شــیوع کرونا و پس  از 
آن بیزینس و ارائه خدمات هر سازمانی باید 
شــکل جدیدی به خود  بگیرد و بسیاری از 
کسب وکارها تالش دارند بر اساس توانایی ها و 
امکانات خویش تا حد امکان به سمت خدمات 

 آنالین حرکت کنند. 
در این میان کسب وکارهای نوپا و دانش بنیان 
نقش ویژه ای در توسعه اقتصادی کشور دارند 
و پیشرفت  تکنولوژی از عوامل جهش دهنده 

تولید اســت که منجر به افزایش بهره وری 
می شــود و بدون تردید این رشد  اقتصادی، 
زاییــده فعالیت هــای نخبــگان علمی در 

زیست بوم فناوری است.  
برگزاری جشــنواره اندیشمندان و دانشمندان 
جوان که هرســاله در راستای حمایت از ایجاد 
کســب وکارهای مبتنی بر فنــاوری، نوآوری 
و تحقق اقتصــاد مقاومتــی و باهدف تبدیل 
دارایی های فکری به ثروت در سطح ملی برگزار 

می شود، گام اثرگذاری در حمایت از ایده  پردازان 
جوان و تجاری سازی ایده ها در کشور به شمار 
می رود که می تواند نتایج ارزنده ای را در تقویت 
دانش بومی و به تبع آن توسعه اقتصادی مبتنی 

بر دانش و نوآوری به دنبال داشته باشد.
در همین زمینه روبه رویی با بحران هایی همچون 
کرونا مســتلزم ایجاد نظام نوآوری و استفاده از 
ابزارهای نوآورانه  اســت که از همان آغاز شیوع 
کرونا در کشــور بازار سرمایه ضمن هماهنگی 
با وزارت بهداشــت، پروژه تامین مالی  جمعی 
خیرخواهانــه برای  مقابله با ویــروس کرونا را 
تعریف کرد تا با استفاده از بستر کرادفاندینگ 
هرچه ســریع تر،  دغدغه های مالی پژوهشگران 
و تولیدکنندگان تجهیزات  پیشگیری و شیوع 
کرونا برطرف شــود و عــالوه بر این  تجهیزات 
دارویی و درمانی با اســتفاده از تمام ظرفیت، 
تولید شوند تا در اختیار کادر  درمانی و مردم قرار 
بگیرد   که 30 هزار نفر از افراد حقیقی و حقوقی 

در این کمپین مشارکت کردند.
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اطالعات، ارزشمندترین سرمایه انسانی در قرن 21
در زمان هــای نــه چنــدان دور بزرگترین 
دارایی های بشــر را در درجــه اول ابنیه و 
ساختمان ها تشــکیل می داد و ارزش خیل 
عظیــم اتومبیل هــا در درجــه دوم و بعد 
به طــال و جواهرات می رســیدیم. لکن در 
سال های اخیر و در قرن بیست و یکم همه 
اندیشمندان در این مورد وحدت نظر دارند 
که امروزه اطالعات بیشــترین ارزش را در 
میان سرمایه های انسانی به خود اختصاص 
داده است. مثاًل منظور از اطالعات آن دسته 
از داده های ارزشمندیست که به محصول و 
خدمات تبدیل می شود و ارزش افزوده های 
سرســام آوری را ایجاد می نماید. طراحی و 
فناوری هر ایده یا اطالعاتی نیاز به داشتن 
دو بســتر دارد در درجه اول نیروی انسانی 
هوشــمند و آموزش دیده و بســتر سخت 
افــزاری که مســلماً با ارتبــاط و تکامل با 
کشــورهای توســعه یافته و مراکز علمی و 
دانشــگاهی و نیز جشــنواره هایی همچون 
جشــنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان 
امکان پذیر اســت. خوشبختانه نسل جوان 
اندیشــمند و هوشمند ما در دهه های اخیر 

نشــان داده اســت که در صورت داشــتن 
زیرســاخت های الزم برای ایجاد خالقیت و 
نوآوری می تواند هم پای دانشــمندان جوان 
فعال در کشــورهای پیشــرفته عرصه های 
نوآوری، اختراعات و اکتشافات را ازآن خود 

نماید.
بستر نیازمند داشتن تعامالت، ارتباطات و 
دستیابی به آن از عهده جوان و فرهیخته 
تالشگر ایرانی نه تنها برنمی آید و نیاز به 
حضور یک سیستم فعال و شفاف می باشد. 
متأسفانه با شرایط موجود و فاصله ایجاد 
شده بخش های مختلف کشورمان اعم از 

اقتصادی، علمــی و فرهنگی امکان داد و 
ســتد از هر نوع به ویژه علوم و فناوری به 
حداقل رسیده است و کشور بزرگ ما ایران 
از رهگذر ایــن فاصله ها و  عدم تعامل ها، 
فرصت های زیادی را از دســت داده است. 
ما برای اینکــه در رتبه یــا پارامترهای 
گونان اعم از اقتصادی، علمی و فرهنگی 
جایگاه مناسب و آبرومندی داشته باشیم 
باید آشــتی و حســن برخورد را با همه 
کشــورهای جهان بر اســاس منافع در 
دســتور کار خود قرار دهیم، گذشــته ها 
را فراموش کنیم و به آینده بیاندیشــیم. 
امروزه همه کشــورهای مطرح و توسعه 
یافته به پارامترهای سیاســی از جایگاه 
و نــگاه اقتصادی می نگرنــد و این غفلت 
است که ما نگاه مان به پارامترهای علمی، 
اقتصادی در دریچه سیاسی باشد. بامید 
اینکــه طرحی نو دراندازیــم و در آینده 
بتواینم حق خود را در زمینه های گوناگون 
به خدمت جمعیت، وســعت ســرزمین، 
قدمت تاریخی و داشــتن نیروهای جوان 
کارامد و دیگر امکانات خدادادی بگیریم.
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گفتگو با نماینده تیم برگزیده سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

مهدی غالمــی متولد 1368، 
کارشناســی  التحصیل  فارغ 
فیزیک از دانشــگاه فردوسی 
مشــهد و کارشناســی ارشد 
دانشــگاه تحصیالت تکمیلی 
علوم پایه زنجان هستم. سال 
گذشته از طرف شرکت زیست پردازش آریا و با ایده 
کدورت سنج آنالین در جشــنواره شرکت کردیم و 

برگزیده بخش گروهی شدیم.

 آقای غالمی؛ آیا قبل از اینکه وارد جشنواره 
اندیشمندان و دانشمندان جوان شوید، تجربه 

کاری داشتید؟
در دوره کارشناســی کار علمی نداشــتم و فقط به 
مطالعه و پژوهش مشــغول بودم ولی در دوره ارشد با 
توجه به اینکه زبان برنامه نویسی یادگرفته بودم،  در 
آزمایشــگاه ها کار می کردم و همینطور برای کسب 
تجربه در دانشگاه کار میکردم.هنگام تحصیل در زنجان 
وارد یک شــرکت دانش بنیان شدم و دو پروژه انجام 
دادم و بعد به زادگاهم مشــهد برگشتم . در سال 97 
توسط یکی از دوستانم با یک تیم دانش بنیان که تازه 
شکل گرفته بود، آشنا شدم و به عضویت تیم درآمدم 
و شروع به کار کردیم. در هنگام کار ایده کدورت سنج  
توسط آقای غیبی )یکی از اعضای تیم( مطرح شد که 
نیاز به بررســی و تحقیق زیادی داشت. کدورت سنج 
در حقیقت یک دســتگاه اپتیک و اندازه گیری برای 
میزان کیفیت و کدری آب است. بیشترین مصرف آن 
در صنعت آب و آب شــرب است و میزان گل و آلود 
بودن آب رو اعالم می کند. در مورد آب شــرب درجه 
حساسیت بسیار باالست و اگر از یک استانداردی آب 
گل آلود تر باشد و ذرات معلق جامد بیشتری داشته 

باشد، به عنوان آب شرب قابل استفاده نیست. 

 نیاز صنعت به این دستگاه چیه؟
در دنیا سنســور های آمریکایی و آلمانی بسیار خوبی 
وجود دارد که از نظر کیفی بسیار عملکرد خوبی دارند 
ولی مشکل اساسی آنها قیمت بسیار باالیی هست که 

در ایران به صرفه نمی باشد.
به طور مثال آب و فاضالب مشهد 400 چاه آب دارد 
که تهیه این تعداد سنسور ، با قیمت حدود 80 میلیون 
تومان )قیمت ســال98( سرمایه باالیی می خواهد.ما 
به این فکر کردیم که سنســوری را طراحی کنیم که 
ساده و ارزان قیمت باشد و دقت و کیفیت و پروتکلهای 
صنعتی را پوشش دهد و در عین حال قابل تامین از 

بازار داخلی باشــد و موضوع تحریمها روی آن تأثیر 
نگذارد.در ابتدا تستهای اولیه را انجام دادیم. تئوری ها 
را بررسی کردیم، مقالههایی مرتب را مطالعه کردیم 
و اســتانداردها را پیدا کردیم.با حمایت شرکت آبفای 
مشــهد، روی یک دستگاه کدورت سنج آلمانی را که 
خراب شده بود، مهندسی معکوس انجام دادیم و نمونه 
اولیه را ساختیم که از یک سنسور ،و یک المپ بود که 
در بازار به راحتی در دســترس بود، تشکیل شده بود.

در آن زمان دو نفر به صورت مســتقیم در تیم روی 
این پــروژه کار می کرد. من کارهای اپتیک و فنی را 
انجام می دادم و یک نفر هم مسئول  پیگیری جلسات، 

ارتباطات با آبفای مشهد و بررسی نیاز بازار  شده بود.

 چطور با جشنواره آشنا شدید در چه مرحله 
ای از کار بودید؟

از طریق یکی از دوســتان در جریان جشــنواره قرار 
گرفتیم و فرمها را پر کردیم اما امیدی هم به برگزیده 
شدن نداشتیم. با اینکه همیشه در تکمیل اطالعات نفر 
آخر بودیم ولی پیگیری های خوبی از سمت جشنواره 
صورت گرفت. طی سه مرحله داوری، ایده ما  در کمیته 
داوری جشنواره بررسی شد.آقای محمد غیبی که طراح  
ایده هم هســتند به خاطر توانایی بسیار باالیشان در 
مذاکره ، در فرآیند داوری جشنواره و بخش ارایه داوری 

بازار حضور داشتند و طرح را ارائه نمودند.

 جشــنواره چه فرصت هایی را برای شما و 
تیم تان ایجاد کرد.

یکــی از بخش های جالب جشــنواره روز اختتامیه و 
اعالم نتایج جشنواره بود. افراد بسیاری از نقاط مختلف 
کشــور با ایدههای متفاوت و متنوعی حضور داشتند 
. میهمانانی که دعوت شــده بودند افراد مهمی بودند 

 و من از حضــور در این جمع حس افتخار داشــتم.
 از اینکه در بین تعداد بســیار باالیی از ایده پردازها و 
شرکت کننده های دعوت شده و حاضر در برنامه نیز که 
طرح هایشان را ارائه دادند، طرح ما برگزیده شد، انرژی 
و انگیزه بســیار زیادی  به تیم ما وارد  شد، زیرا که ما 
در یک رقابت کشوری موفق به کسب مقام شده بودیم 
و طرحمان پــس از داوری یک تیم داوری متخصص 
انتخاب شــده بود. در سومین جشنواره  اندیشمندان 
و دانشــمندان جــوان تیم مــا برگزیده شــد و  10 
درصد اعتبار ویژه که برنده شدیم را به صورت نقدی 
دریافت کردیم ولی موفق به دریافت اعتبار پژوهشی 
جشنواره نشــدیم.اعتبار ویژه پژوهشی جشنواره بر 
اساس استانداردهایی تعیین شده است و باید مدارک 
و گزارش ها بــه صورت مرحله به مرحله به دبیرخانه 
دائمی جشنواره ارســال گردد و تیم های برگزیده بر 
اساس شایستگی ها و امتیازهایی که دریافت می کنند 

، از اعتبار ویژه بهره مند می شوند.

 سوال پایانی اینکه برای اینکه به عنوان یک 
شرکت دانش بنیان فعالیت کنید، از طرح و ایده 

تان استفاده کردید؟
برای ثبت شــرکت به عنوان شرکت دانش بنیان باید 
یک طرح و ایده ای داشته باشیم ، که ما با طرحمان 
استارت کار را زدیم و تا مراحل خوبی هم پیش رفتیم 
البته که اگر به عنوان دانش بنیان هم ثبت نمی شدیم 
همچنان به مسیر خود ادامه می دادیم. همین امتیاز 
برگزیده شدن در جشــنواره برای ما شرایط خوبی را 
فراهم کرده است و اعتبار ویژه ای برایمان داشته است 
، به این دلیل که همه جا اعالم می کنیم توسط داوران 
متخصص پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و از بین 

چندصد ایده برگزیده شدیم.

 داشتن تیم خوب با روحیات و اهداف مشترک
دلیل موفقیت ما است



همکاری های دوجانبه 

همکاری دبیرخانه دائمی جشنواره و پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 
پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 
با توجه به رســالت آموزشــی و پژوهشی، 
همــواره از همراهی اندیشــمندان جوان و 
مستعد کشــور در زمینه ســازی و اجرای 
برنامه هــای ملی و بین المللی حمایت خود 

را اعالم نموده است.
دانشمندان  و  اندیشــمندان  جشــنواره 
جوان نیز به صورت سالیانه با حمایت بنیاد 
نیکوکاری جمیلی، در راســتای حمایت از 
ایجاد کســب وکارهای مبتنی بــر فناوری، 
نوآوری و تحقق اقتصــاد مقاومتی باهدف 
تبدیل دارایی های فکری به ثروت، در سطح 

ملی برگزار می شود. 
بر اســاس تفاهم نامه مابین جشــنواره و 
پردیــس بین المللی کیــش و مطابق قانون 

تجارت جمهوری اســالمی ایــران، همکاری 
مشــترکی در زمینه سرمایه گذاری مشترک، 
استقرار تیم ها در مرکز نوآوری پردیس کیش 

دانشگاه تهران، برگزاری رویدادها، دوره های 
آموزشی، دورهمی ها، تجاری سازی ایده ها و 

محصوالت و خدمات فناورانه منعقد گردید.

انعقاد 6 طرح  پژوهشی با دانشگاه شهید بهشتی در راستای مقابله با ویروس کرونا 

فرهنــگ ســازی و حمایــت همدالنه 
مهم ترین وظیفه سازمان های مردم نهاد در 
مقابله با کروناست. بنیاد نیکوکاری جمیلی 
نیز امســال و از ابتدای شیوع همه گیر این 
ویــروس، تمام تالش خــود را معطوف به 
اطالع رســانی، حمایــت و اقدامــات مؤثر 
پژوهشی در زمینه با پیشگیری و مبارزه با 

این بیماری نمود.
سالمتی، آرزوی هر انسان و بیماری جزء 
جدایی ناپذیر زندگی است. همزمان با شیوع 

بیماری کروناویروس، استفاده از توانمندی و 
ظرفیت های علمی جهانی برای تشخیص، 
مقابله و مبــارزه با این بیماری و بیان ظلم 
مضاعف بر مردم کشــورمان بــا توجه به 
تحریم ها در دســتور کار دانشگاه ها، مراکز 
پژوهشی، جامعه خیرین، مراکز تحقیقات و 

فناوری قرار گرفت.
در همین راســتا، با هــدف حمایت از 
ظرفیت های علمــی و فناورانه و حمایت از 
پروژه های پژوهشی مقابله با کووید 19، طی 

مراسمی که در محل دانشگاه شهید بهشتی 
منعقد گردیــد، تفاهم نامه همکاری مابین 
بنیاد نیکوکاری جمیلی و دانشــگاه شهید 

بهشتی به امضا رسید. 
انتخــاب »تأثیر الگو زیســتی بر کرونا« 
نیز به عنوان یکی از محورهای جشــنواره 
چهارم، یکی دیگــر از اقدامات این رویداد 
علمی در خصوص مقابله با ویروس کرونا و 
افزایش سطح علمی-پژوهشی جوانان کشور 

بوده است.
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همکاری دبیرخانه دائمی جشنواره و بنیاد ملی نخبگان
جناب آقای مهندس جمیلی )رئیس هیئت امنا بنیاد نیکوکاری جمیلی( 
به همراه ســرکار خانم دکتر جمیلی )عضو هیئت مدیره بنیاد نیکوکاری 
جمیلی(، جناب آقای دکتر تاج الدین )مدیر عامل شــرکت دانش بنیان 
آیرمــا( و جناب آقای دکتر غالمی )دبیر کمیتــه مدیریت و برنامه ریزی 
جشــنواره(، طی جلسه ای با جناب آقای دکتر سعادت )رئیس بنیاد ملی 
نخبگان(، جناب آقای دکتر الستی و جناب آقای دکتر انبیاء دیدار نمودند.

جلسه با سخنرانی جناب آقای دکتر انبیاء پیرامون موضوعاتی در رابطه 
با بنیاد ملی نخبگان آغاز گردید و در ادامه جناب آقای دکتر غالمی با ارائه 
توضیحاتی در رابطه با فعالیت های بنیاد نیکوکاری جمیلی این بنیاد را به 
حضار جلسه معرفی کردند. در این جلسه مقرر شد بنیاد ملی نخبگان 
تسهیالتی را برای برگزیدگان جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان 
در نظر گرفته و هم چنین این جشــنواره را در انتخاب اساتید برگزیده و 

مطرح در حوزه علوم پایه نیز همراهی کند.
جناب آقای مهندس جمیلی در این جلســه از جناب آقای دکتر 
سعادت خواســتند تا به عنوان یکی از اعضا شورای سیاست گذاری 
جشــنواره با ایشــان همکاری کنند. جناب آقای دکتر سعادت نیز 
ضمن استقبال از این امر، از فعالیت های خیرخواهانه بنیاد نیکوکاری 

جمیلی و نیز برگزاری موفقیت آمیز سه دوره جشنواره اندیشمندان 
و دانشمندان جوان استقبال کرده و به حمایت  بنیاد ملی نخبگان از 
بنیاد نیکوکاری جمیلی و جشنواره طبق آئین نامه بنیاد ملی نخبگان 
اشاره کردند. دکتر سعادت هم چنین ضمن تاکید بر جانشین پروری و 
پرورش نیروهای خیر جوان، در رابطه با امکان همکاری دیگر شعبات 
بنیاد ملی نخبگان در سایر استان های کشور با بنیاد نیکوکاری جمیلی 

نیز سخنانی را مطرح نمودند.

همکاری دبیرخانه دائمی جشنواره و بنیاد علم و فناوری مصطفی)ص( 
دیدار مدیران و دست اندرکاران جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان 
با بنیاد علــم و فناوری مصطفی)ص( طی دو جلســه با حضور جناب آقای 
مهندس ابراهیم جمیلی )رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره(، جناب آقای 
دکتر ناصر غالمی )دبیر کمیته مدیریت و برنامه ریزی(، جناب آقای مهندس 
سروش مودب )مدیر اجرایی جشــنواره(، سرکار خانم دکتر شادی جمیلی 
)رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره( و سرکار خانم مهندس عرشی )مدیرعامل 
شرکت توسعه تجارت الکترونیک خاورمیانه( و با حضور جناب آقای مهندس 
صابری؛ عضو هیات مدیره و مشاور عالی بنیاد مصطفی )ص( و همراهان ایشان 
آقایان دکتر عمرانی، مهندس حلوایی، دکتر خطیب، مهندس حسینی و دکتر 

شهبازیان برگزار شد.
جلســه با بیانات جنــاب آقای مهندس صابری در تشــریح هدف جایزه 
مصطفی آغــاز گردید. به گفته ایشــان هدف اصلی جایــزه مصطفی)ص( 
شناسایی و معرفی برترین های علم و فناوری جهان اسالم به منظور الگوسازی 
از  مفاخری چنین ارزشمند و تأثیرگذار در ارتقاء سطح رفاه، امنیت و سالمت 
بشریت با چشم اندازی 50 ساله در جهت دهی علم و تحقیق است. این جایزه 
در 4 بخش و از سال 2015 تا کنون با حمایت مالی نزدیک به 370 شخص 
به همت بنیاد مصطفی)ص( اعطا شده است که در تالش برای توسعه گفتمان 
علم و فناوری در سطح جامعه از طریق ترویج علم موثر بوده که در این راستا 
اقدام به راه اندازی موزه ای نیز نموده است. ایشان در ادامه افزودند: »شاخص 
ارزیابی در جایزه مصطفی)ص( اثر، نفوذ و ســطح تأثیرگذاری اثر و پیشینه 

علمی صاحب اثر است.«
جنــاب آقای دکتر عمرانــی در ادامه در رابطه با محور شبکه ســازی در 
بنیاد مصطفی)ص( از طریق دو برنامه EISA ) نشســت آشــنایی صنایع با 
دستاوردهای دانشمندان جهان اسالم( و STEP )نشست تبادل تجربیات علم 
و فناوری( و ظرفیت سازی توسط دو برنامه دیگر؛ رقابت علمی کنز و مسابقه 

دانش آموزی نور توضیحاتی را ارائه نمودند.

ســپس جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلــی در خصوص هدف اصلی 
جشــنواره اندیشمندان و دانشــمندان جوان که مردمی کردن علم و تحقق 
ایده های جوانان ایرانی اســت توضیحاتی را مطــرح نموده و افزودند: »هدف 
از ارتباط میان جشنواره اندیشــمندان و دانشمندان جوان و جایزه نوآوری، 

برقراری تعاملی سازنده و دو طرفه در حوزه علم است.«
جناب آقای دکتر غالمی نیز تنها با ذکر جمله ای به نگاه اصلی جشــنواره 
اشاره کردند: »مهم ترین منبع خلق ثروت، جوانان هستند.« سرکار خانم دکتر 
جمیلی نیز با اشاره به مشابهت اهداف جشنواره و جایزه مصطفی)ص( و از آنجا که 
هر دو هدفی مشترک و علمی در ذهن دارند اضافه کردند:»جشنواره اندیشمندان و 
دانشمندان جوان می تواند بستری مناسب برای تجاری سازی ایده های علمی جذب 
شده از طریق جایزه مصطفی را فراهم آورد و آن ها را به سوی کارآفرینی سوق دهد 
و از سمت دیگر جایزه مصطفی)ص(  نیز جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان 

را در جهت بین المللی شدن همراهی کند.«
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هم اندیشی اعضای شورای سیاستگذاری 

 جلسه هم اندیشی شــورای سیاست گذاری 
چهارمین جشنواره با حضور رؤسای دانشگاه ها، 
اعضای شورای سیاست گذاری و رؤسای کمیته 

داوران برگزار گردید.
این جلسه با حضور حقیقی و مجازی )دکتر 
عباس مصلی نــژاد، دکتر ســعداله نصیری 
قیداری، دکتر حسین عسگریان ابیانه، دکتر 
علی اکبر صبوری، دکتر پیمان صالحی، دکتر 
بهروز ابطحی، دکتر ســیامک یاسمی، دکتر 
بهمن زینلی، دکتر جلیل خاوندکار، دکتر راحله 
میالدی، دکتر علی کنعانیان، دکتر حسام زند 
حسامی، دکتر محمد عزیزی( برخی از اعضا 
و با پخش تیزر خالصه عملکردهای سه دوره 
گذشته جشــنواره اندیشمندان و دانشمندان 
جوان آغاز و با صحبت های جناب آقای دکتر 
ناصر غالمی )دبیر کمیته مدیریت و برنامه ریزی 
جشــنواره( در خصوص اهداف اصلی جلسه 

ادامه یافت.
دکتر غالمی هم چنین ارائه گزارشی از اقدامات 
صورت گرفته در رابطه با چهارمین جشنواره 
اندیشمندان و دانشــمندان جوان و راه اندازی 
»باشگاه ایده تا کسب وکار علوم پایه ایران« و 
»اتاق سرمایه« را از رویکردهای اصلی جشنواره 

چهارم دانستند.
جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی )رئیس 
 شورای سیاست گذاری جشــنواره( جلسه را 
اینگونه ادامه دادند: »با توجه به شرایط موجود 
و شیوع ویروس کرونا برآن شدیم تا عالوه بر 
حوزه های سال های گذشته، بخش جدیدی با 
عنوان »تأثیر کرونا بر الگو زیســتی« را نیز به 
سایر موضوعات جشنواره چهارم بیافزاییم. بر 

همین اساس، 7 تفاهم نامه در زمینه کووید19 
فی مابین بنیاد نیکوکاری جمیلی و دانشگاه 
شهید بهشتی منعقد گردید که از این بین 5 

طرح نهایی شده است.
یکی از دالیل اصلی عدم انتخاب برخی ایده ها 
در جشنواره سال های گذشته، ضعف آن ها در 
تشکیل تیم مناســب بود که این امر نیازمند 
اســتفاده از افراد متخصص است و به همین 
سبب ما در تالش برای فراهم سازی یک بانک 
اطالعاتی از کارشناسان و متخصصان هستیم.«

 در ادامه جناب آقای دکتر قوام الدین زاهدی 
)دبیر علمی جشــنواره( دوســت دار محیط 
زیســت و کاربردی بودن ایده هــا را از نکات 
اصلی این جشــنواره برشــمردند و گزینش 
افراد، اســتارتاپ ها، تیم ها و تجاری ســازی 
ایده ها را هدف نهایی آن دانســتند. ایشــان 
هم چنین اضافه کردند کــه در بخش تأثیر 
کرونا بر الکو زیســتی، تنها محور ســالمت 
مدنظر جشنواره نبوده و بخش خدمات نیز از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. دکتر زاهدی 
در ادامه بر متوالی بودن نحوه داوری علمی، 
فنی و کسب وکار ایده پردازان و موازی بودن 
آن در خصوص تیم های با پتانسل رشد باال و 

استارتاپ ها تأکید کردند. 
جناب آقای دکتر محمدرضا زالی )دبیر کمیته 
کســب وکار جشــنواره( به MVP )کمینه 
محصول قابل قبول(، بیزینس مدل، تقاضا بازار 
و ارائه ویدئو یک دقیقه ای از خالصه هدف ایده 
و نوع کسب وکارها، به عنوان پیش شرط های 
الزم بــرای ورود ایده ها به بخش دوم ارزیابی 

جشنواره اشاره نمودند.

جناب آقای دکتر عباسعلی زالی )عضو شورای 
سیاست گذاری جشــنواره( نیز قرارگیری در 
شــرایطی هم چون شــیوع ویروس کرونا را 
فرصتی مناسب برای برقراری ارتباط جشنواره 
با کشورهای سراسر جهان دانستند و بر لزوم 
این خرد جمعی تأکید کردند. ایشان هم چنین 
با ذکر شــعاری منسوب به جامعه ژاپن اضافه 
کردند: »تربیت برای توســعه و توسعه برای 
تربیــت.« و پرورش جوانان اندیشــمند و نیز 

دانشمند را الزمه ی توسعه کشور دانستند.
سرکار خانم دکتر فاطمه محمدی پناه )عضو 
کمیته مدیریــت و برنامه ریزی جشــنواره( 
سخنان خود را با این جمله آغاز نمودند که : 
»رشد و تعالی علوم در خدمت بشر توسعه پیدا 
می کند« و در ادامه به تمرکز بیشتر جشنواره 
چهارم در حوزه طرح های اجرایی اشاره کردند.
ســرکار خانم دکتر شــادی جمیلی )رئیس 
دبیرخانه دائمی جشــنواره( ضمن تشــکر از 
حضور و همراهی رؤسا و اساتید دانشگاه های 
امیرکبیر،  شهیدبهشــتی،  شــریف،  تهران، 
خوارزمی و…، تداوم ایــن همراهی را امری 
مؤثر در نحوه گسترش اطالع رسانی چهارمین 

دوره جشنواره تلقی کردند.
در پایان جلسه جناب آقای دکتر محمود 
کمره ای )رئیس جشنواره( از حضور تمامی 
دانشــگاه ها و مراکز پــارک علم و فناوری 
بزرگ ترین دستاوردهای  از  یکی  به عنوان 
کنونی جشــنواره چهارم یاد کردند و در 
ادامه خاطرنشــان کردند که این دوره از 
جشــنواره با چنین پیامی »ایــران زنده 

است.« همراه است.

نشست های چهارمین جشنواره



24

ان
جو

ن 
دا

من
ش

دان
 و 

ان
د

من
ش

دی
ه ان

وار
شن

ن ج
رمی

چها

13
99

ه 
ما

ر 
آذ

 این نشست با حضور جناب آقای مهندس ابراهیم 
جمیلی )رئیس شورای سیاســت گذاری جشنواره و 
رئیس هیأت مدیره بنیاد نیکوکاری جمیلی(، جناب 
آقای دکتر اقتصادی )رئیس مرکز رشــد و بازرگانی 
ایران(، جنــاب آقای دکتر ناصر غالمی )دبیر کمیته 
مدیریت و برنامه ریزی جشنواره(، جناب آقای مهندس 
سروش مؤدب )مدیر اجرائی جشنواره( و هم چنین با 
حضور مجازی جناب آقای دکتر وحید نیکنام )رئیس 
جشنواره و رئیس پردیس علوم دانشگاه تهران(، دکتر 
قوام الدین زاهدی )دبیر علمی جشنواره(، سرکار خانم 
دکتر فاطمه محمدی پناه )نماینــده پردیس علوم 
دانشــگاه تهران و عضو شورای راهبردی جشنواره( و 
رؤسای دانشکده های علوم پایه ایران؛ سرکار خانم دکتر 
جمیله توکلی نیا )رئیس دانشکده علوم زمین دانشگاه  
شهید بهشــتی( ، جناب آقای دکتر ملکی )نماینده 
رئیس دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت(، جناب 
آقای دکتر علیرضا سهیلی )رئیس دانشکده ریاضی 
دانشگاه فردوسی مشهد( ، جناب آقای دکتر علیرضا 
نعمت الهی )رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه شیراز(، 
جناب آقای دکتر ســید محمــود منجگانی رئیس 
دانشکده ریاضی دانشــگاه صنعتی اصفهان(، جناب 
آقای دکتر ابوالفضــل برزگر )رئیس مرکز تحقیقات 
علوم پایه دانشــگاه تبریز(، جناب آقای دکتر کیوان 
امینی )رئیس دانشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه(، 
جناب آقای دکتر سید فرهاد مسعودی )رئیس پردیس 
علوم دانشکده فیزیک دانشگاه خواجه نصیر(، جناب 
آقای دکتر عزیزاله باباخانی )رئیس دانشکده علوم پایه 
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل( در ساختمان بنیاد 

نیکوکاری جمیلی برگزار شد. جلسه با سخنان دکتر 
غالمی در خصوص نحوه برگزاری و فعالیت های صورت 
گرفته در ســه دوره گذشته جشنواره اندیشمندان و 
دانشمندان جوان آغازگردید.در ادامه مهندس جمیلی 
با اشاره به حمایت بنیاد نیکوکاری جمیلی و همکاری 
بنیاد حامیان دانشگاه تهران و پردیس علوم دانشگاه 
تهران برای برگزاری هرچه بهتر و اثربخش تر جشنواره 
چهارم، از هر نوع هم فکری و یا پیشــنهاد از ســوی 
هر یک از رؤســای دانشکده های علوم پایه در جهت 
پیشبرد جشنواره، اطالع رسانی و انتخاب اساتید برتر 
استقبال نموده و از ایشان خواستند تا در صورت وجود 
هر نوع جشنواره استانی مشابه با جشنواره اندیشمندان 
و دانشمندان جوان در سایر نقاط کشور، به دبیرخانه 
جشــنواره اطالع داده تا در صــورت امکان تجربیات 
آن ها به اشــتراک گذاشته شــود.مهندس جمیلی 
هم چنین از تجربه همکاری و هم فکری جشــنواره با 

جشنواره هایی هم چون خوارزمی، فارابی و بنیاد ملی 
نخبگان طی سال های گذشته یاد کردند. بهره مندی 
هرچه بیشــتر و بهتر دانشجویان مقاطع کارشناسی 
ارشد و دکترا، سنجش موضوعات و ایده های مقاالت 
و پایان نامه های آن ها، اطالع رسانی و پوشش متفاوت 
اخبار جشنواره در شهرستان های کشور با استفاده از 
روش هایی هم چون )ارسال فیزیکی پوستر جشنواره، 
ارتباط با اســاتید از طریق ایمیل، برگزاری جلسات 
مجازی با رؤسای دانشکده های مختلف و نیز ارسال 
پیامک(، حضور نمایندگانی از جشنواره اندیشمندان 
و دانشــمندان جــوان در دانشــکده های علوم پایه 
دانشگاه های برتر کشور و تداوم هم فکری ها و تبادالت 
دانشــگاهی در باقی ایام سال، عالوه بر زمان محدود 
و نزدیکی به برگزاری جشــنواره، از جمله مباحث و 
نظرات مطرح شده از سوی رؤسای دانشکده های علوم 

پایه دانشگاه های برتر در این جلسه بود.

دیدار مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با جشنواره اندیشمندان 
و دانشمندان جوان با حضور جناب آقای دکتر افتخاری )ریاست صندوق پژوهشگران 
و فناوران کشور(، جناب آقای دکتر امینی )معاون آینده پژوهی صندوق پژوهشگران و 
فناوران(، مهندس بیگی )مدیر روابط عمومی صندوق پژوهشــگران و فناوران کشور(، 
جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی )رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره(، جناب 
آقای دکتر ناصر غالمی )دبیر کمیته مدیریت و برنامه ریزی( و سرکار خانم دکتر شادی 

جمیلی )رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره( برگزار گردید.
ابتدا مهندس جمیلی در خصــوص فعالیت های گروه صنعتی و معدنی 
زرین و بنیاد نیکوکاری جمیلی توضیحاتی را مطرح نمودند. ایشان همچنین 
به ایده جشنواره که سال 1395 در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
کشــور با حضور جناب آقای دکتر ضرغام مطرح و در ادامه با همکاری این 
نهاد آغاز به فعالیت نمود اشــاره کردند.در ادامه جناب آقای دکتر غالمی، 
در خصوص سه دوره جشنواره برگزار شده و همچنین چهارمین جشنواره 
و اختتامیــه آن در تاریخ 1399/9/9 توضیحاتــی را ارائه دادند.همچنین 
خانم دکتر جمیلی، ضمن تأکید بر هدف جشــنواره در جهت اشتغالزایی و 
ثروت آفرینی جوانان، به همکاری و همراهی صندوق در تداوم این روند اشاره 

نمودند.دکتر افتخاری ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های صورت گرفته در 
جشنواره، عالقمندی خود را جهت همکاری با جشنواره اظهار داشتند و در 

خصوص فعالیت های صندوق توضیحاتی را مطرح نمودند.
در پایان، دکتر امینی مواردی را در راستای همکاری دوجانبه صندوق و جشنواره و 

در جهت انعقاد تفاهم نامه مشترک میان این دو بیان نمودند.

هم اندیشی با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

هم اندیشی با رؤسای دانشکده های علوم پایه دانشگاه های برتر کشور



آشنایی با دبیرخانه دائمی جشنواره

 دکتر شادی جمیلی
 رئیس دبیرخانه 
دائمی جشنواره

مهندس سروش مؤدب 
مدیر امور اجرایی

 ندا بهشتی
 کارشناس سازماندهی

و پشتیبانی

شبنم اسدی
 کارشناس 
امور رسانه

مهشاد منوچهری
 کارشناس

 امور اجرایی

نسیم روستاپیشه
 کارشناس 

امور بین الملل

سماء زاهدی
 کارشناس 
امور طراحی

نسترن رضائی 
دستجردئی
 کارشناس 
امور اجرایی

مائده ولی زاده
 کارشناس

تولید محتوا

 عاطفه علی محمدی
 کارشناس

روابط عمومی

دکتر مارال اسکندری
مدیر تبلیغات
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سال 1395 و همزمان با شروع نخستین جشنواره 
اندیشمندان و دانشــمندان جوان، دبیرخانه 
دائمی این جشنواره نیز به عنوان مجری اصلی 
طرح های آن تشکیل گردید.موفقیت و رسیدن 
به اهداف مشترک در برگزاری یک جشنواره 
پویا و نوآور نشــان از همدلی و تالش تیمی 
متشکل از جوانان خالق و خوش ایده است که 
با تمام توان در راستای ارزش آفرینی و اجرای 
هرچه دقیق تر امور اجرایی دبیرخانه می کوشند. 
تیــم اجرایی دبیرخانه دائمی جشــنواره در 

راســتای نیل به اهداف خود وظایفی همچون 
پیگیری و ســاماندهی کلیه مکاتبات داخلی 
و خارجی، ثبت نام و بررســی امور متقاضیان 
شــرکت کننده در جشــنواره، پرونده سازی 
و بایگانی امور ثبت نام کننــدگان و ارتباط با 
ایده پردازان، در دســتور کار خــود قرارداده 
اســت که از آغاز با نظارت و مدیریت سرکار 
خانم دکتر شادی جمیلی )عضو هیئت مدیره 
بنیاد نیکوکاری جمیلی و نیز رئیس دبیرخانه 
اجراست. همچنین  در حال  دائمی جشنواره( 

همراهی با ایده پردازان و کسب وکارهای نوپا و 
برگزیدگان علمی ادوار گذشته، تا تحقق ایده ها 
و تجاری سازی آن ها یکی از وظایف اصلی و مهم 
این دبیرخانه می باشد.تشکیل 140 جلسه منظم 
از کمیته های مدیریت و برنامه ریزی و اجرایی، 
طی چهار دوره از این جشنواره که هر هفته با 
حضور اعضا و در محل دبیرخانه دائمی تشکیل 
می شود، نشــان از عمق تعهد و برنامه مدون 
جشنواره در برگزاری و تنظیم وظایف اجرایی 

این دبیرخانه دارد.
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برگزیدگان طرح ایده 99/99

رویــداد متفــاوت و جذاب ایــده 99/99 در 
بهمن ماه 98 ایده پردازان خوش فکر و فعال 
جشنواره را بر آن داشت تا برای ترسیم نقشه 
پیشنهادی فرایند جشنواره جهت پاسخ به سه 
سوال اصلی: 1( چگونگی انتخاب برگزیدگان 
جشــنواره، 2( نحوه حمایــت از برترین ها و 
3( راهکار پیشــنهادی برای تجاری ســازی 
ایده های منتخب( در قالب 82 ایده با یکدیگر 
به رقابــت پردازند. در این رویداد هیجانی که 
شــرکت کنندگان آن از ایده پردازان فردی تا 
شرکت های حرفه ای مشاوره کسب وکار بودند، 
سه ایده جذاب زیر برگزیده شدند که هدایای 
نقدی و لوح تقدیر خود را از دبیرخانه جشنواره 

دریافت نمودند. 
رتبه اول: شــرکت رهپویان 7 ستاره آسمان 

)دکتر علی غفارهاشمی(
رتبه دوم: تیم آذرکار )امید قاسمی، رضا پیرکار(

رتبه سوم: تیم ســیمیتیم )پیمان دارابی پور، 
سهیل یوسف شاهی(

هدف و دغدغه اصلی دبیرخانــه از برگزاری 
این رویداد، استفاده از دیدگاه افراد مختلف و 
خرد جمعی در جهت طراحی نقشه فرایندی 
بود تا جشنواره بتواند مسیر خود را استوارتر و 
کارآمدتر از همیشــه ادامه دهد. در این راستا 
براســاس امتیازبندی انجام شده، با تعداد 30 
ایده دیگر نیز مصاحبه حضوری در دبیرخانه 

انجام شــد تا اعضا کمیتــه مدیریت و برنامه 
ریزی ضمن تقدیر و تشــکر، بتوانند از نقطه 
نظرات مفید و ارزشــمند این جوانان خوش 
فکر بهره مند شوند. همچنین در ادامه تمامی 
ایده های دریافتی بار دیگر نیز با همکاری تیم 
رهپویان 7 به دقت بازبینی و بررســی شد و 
ســرانجام فرایند پیشنهادی پس از ساعت ها 

بحث، همفکری و تالش تدوین گردید.
مســیری که امروز جشــنواره اندیشمندان و 
دانشــمندان جوان طی می کند جمع بندی 
نقطه نظرات همه مخاطبین بی نظیر و خوش 
فکر خود است تا برای فرزندان سرزمین ایران 

راه خود را ادامه دهد.
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برگزیدگان مرحله داوری علمی رشته شیمی چهارمین جشنواره

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

طراحی و ســاخت غشــاهای نانوفیلتراسیون 
اصالح یافته عملکرد باال به منظور تخلیص مواد 
با خلوص باال در صنعت، تصفیه کارآمد پساب ها 

و تزریق آب بازچرخانی شده به صنایع

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

تولید سیمان استخوان پلی متیل متااکریالت دارای خاصیت زیست فعالی

علی اشرف درخشانفریبا اوالد سیروس زین الدینی علی اکبر زینتی زاده

علی اکبر نجفی نژادمرجان میرحاج محمدرضا توکلی

ایده پرداز انفرادی
عنوان ایده: 

)GLASSY CARBON SYNTHESIS( ساخت کربن شیشه

نازنین بهروز

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

تولید قارچ ُکش زیســتی با تأثیــر دوگانه با 
 هدف کنترل بیماری لکه برگی گوجه فرنگی 
و   Alternaria solani قــارچ از   ناشــی 

)SAR( ارتقا سطح سیستمیک میزبانی
پریسا تقی خانی مصر آبادیامیر زارعی عطیه سادات فصیح زاده وحید زرین نیا

مرضیه ازاد فالحکیمیا سلطان زاده

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

ساخت پالستیک مستحکم با استفاده از پسماند های پلی استایرن و نانو لوله کربن



برگزیدگان مرحله داوری علمی رشته فیزیک چهارمین جشنواره
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مهدی صوفی

محمد زارعین

عرفان سلیم زاده

امین خواصی

حسین عامری مهابادی

محسن تمدن

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

سیستم نوین تشخیص بیماری ها در مقیاس سلولی و مولکولی

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

تعیین ویژگی های کیفی سوخت های زیستی حین فرآیند تولید برپایه امواج مایکروویو به صورت غیرمخرب

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

ماسک صورت با فیلتر الکترواستاتیک نانو

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه تولید بذر 
مصنوعی: مطالعه موردی گل ارکیده

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

هوشمندسازی مزارع کشاورزی در مقابله با آفات با استفاده از تجهیزات صوتی جهت تولید 
محصوالت ارگانیک

ماندانامحفلی

یاسر جعفری

شیرین دیانتی دیلمی علی فدوی سعید مینایی

محمد طیبی رهنی



برگزیدگان مرحله داوری علمی رشته زمین شناسی چهارمین جشنواره
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مهناز حسین زاده

مسعود قمری

وحید توکلی

لیال فاضل

الدن صمدی 

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

ماسک فیلتردار ُرسی

نیلوفر نایبیرضا صمدی

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

بهسازی فلزات با استفاده از نانو ذرات سیلیس و پودر بوکسیت
 با روش پوشش دهی حرارتی 

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

سامانه مدیریت هوشمند توزیع آب قنات

ایده پرداز
عنوان ایده: 

نقشه صورفلکی ویژه نابینایان

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

طراحی نرم افزار جهت برآورد پارامترهای اجرایی و عملکردی ماشین حفار 
TBM و EPB-TBM در پروژه های تونلسازی

رعنا یزدی

حنان صمدی 



برگزیدگان مرحله داوری علمی رشته علوم زیستی چهارمین جشنواره
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تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

 SARS-CoV-2 تشخیص سریع، اختصاصی و مقرون به صرفه
با اســتفاده از تکنیک های تشخیصی CRISPR: نسل آینده 
تست های تشــخیصی به کمک تجهیزات ابتدایی با قابلیت 

انتقال به موقعیت های شیوع بیماری

ایده پرداز
عنوان ایده: 

تولیــد پروتــز مفصل 
انگشت با قابلیت همبند 

شدن با استخوان

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

طراحی و ســاخت یک بیوسنسور کاغذی جهت 
تشــخیص همزمــان PCA3 و PSA به منظور 

غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان پروستات

عدنان اسدبیگی

شریف مرادی آزاده سپیانی

سید محمد حسین مدرسی فرنوش فریدبد محمدرضا بختیاری زاده

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

تولید زیستی سوپر آنتی اکسیدان و رنگدانه باکتریوروبرین
به منظور استفاده در صنایع آرایشی بهداشتی

محمد جواد جزینیمحمد هادی جزینی فاطمه جوادی زرنقی

سعید محبی

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

)Exoheal( اگزوهیل

نرگس نعیمیمائده سلطانیفاطمه زارعین  مهسا محمدی نسترن رکن آبادی

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

تأثیر ماده برومیلین موجود در آناناس بر بهبود 
covid _ 19 وضعیت بیماران مبتال به

امیر هوشمند علیرضا سلمانی

ایده پرداز
عنوان ایده: 

مصنوعی  تلقیح  دستگاه 
ملکه زنبور عسل با قابلیت 
تنظیــم در جهت هــای 
مختلف و مجهــز به ذره 

بین پایه دار
میالد پیروزه
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آذ تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

زباله دان هوشمند تفکیک کننده

نگار کیانیمائده علیزاده مطهره کل العماد

مهدی باستانی

علی فاطمی

آیدا ریاحی فر

سبحان شریعت جو

ایده پرداز
عنوان ایده: 

سیستم پایش هوشمند محصوالت کشاورزی در سراسر کشور 

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

تیم بِه روش )سامانه آنالین رصد و ساماندهی بازار محصوالت کشاورزی از تولید تا مصرف(  

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

سیستم هوشمند سازی آینه های الکترونیک

محمد پورزاهدی

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

اپلیکیشن خدمات سالمت مکان محور در کنترل و جلوگیری از شیوع پاندومی کوید 19 

مهسا کشاورزنجمه نیسانی سامانی
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برگزیدگان مرحله داوری علمی رشته ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر چهارمین جشنواره

سمانه اخوانمجتبی ناهید

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

اپلیکیشن جامع و مرجع تدریس موسیقی

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

مچ بند هوشــمند با قابلیت ردیابی و ارســال درخواست کمک 
مخصوص بیماران آلزایمری و کودکان

کسری مجبوری یزدیسعید ساعدی زهرا دانش

احمد گنج تابشمحمد گنج تابش

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

پیشخوان خدمت مجازی

ایده پرداز
عنوان ایده: 

پزشک بات: چت بات با تخصص پزشکی )پزشک همراه و متخصص با استفاده از هوش مصنوعی(

عارفه یاوری

ایده پرداز
عنوان ایده: 

کاربرد یادگیری ماشین در ماشین آالت صنعتی

فاطمه باجالن
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برگزیدگان مرحله داوری علمی تأثیر کرونا بر الگوی زیستی چهارمین جشنواره

وحید عیسی زاده

ایده پرداز
عنوان ایده: 

جمع آوری، مدیریت وانتشــار داده های 
مکانــی بیماران مبتال بــه کرونا ومراکز 
خدمات رسانی در اپلیکیشن کرون مپ 

با مشارکت عمومی شهروندان

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

سنسور تنفسی پیزوالکتریک برای نظارت در 
بیماری های تنفسی 

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

اپلیکیشن سالمت 
نوین ایرانیان )اسنا( 

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

سطل زباله خانگی مدیریت پسماند کووید 19

امیر پناهی

ندا شکرانی پور

علی مولوی

مژده علی نژاد فرد

زهراسادات احمدی

فاطمه یزدانیان اردستانی

تیم ایده پرداز

عنوان ایده: 
نرم افزار جامع تریاژ 

ناهید زمانی مهر بهزاد خلفی  نسا یزدان پناه آیناز خلفی

حسن حسین علیپورفهیمه علی عسکری محمد امین هاشم پور فاطمه صابریان

محسن مطیعی

ایده پرداز

عنوان ایده: 
پاگشا

مجتبی مالکی
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برگزیدگان مرحله داوری کسب وکار چهارمین جشنواره

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: اســپو؛ گجت و پلتفرم ارزیابی 

ناباروری مردان بر پایه ی بینایی ماشین

احرام شاه محمدی

فرزانه یوسفی پور

هادی قره باغیان آذر

محمدرضا افضل

علیرضا  اتفاق

بابک محمودزادهمحسن فاتحی فر مهشید افضل

سروش نوروز پور

عرفان شاه محمدی

فاطمه یاری

شیالن حاصلی

تیم ایده پرداز
عنوان ایده:  ستاک-19

تیم ایده پرداز
عنوان ایده:  

دستیار هوشمند مدیریت استرس

تیم ایده پرداز
عنوان ایده:  سیستم نوبت دهی هوشمند مطب بر اساس تحلیل وضعیت بیمار با هوش مصنوعی

فاطمه عنصری اصلحسین واثقی دودران مژده غفاری سعید عالی زادهغالمرضا پوستی

مرضیه عطشانعلی سجودی زاده
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ساسان پروینیحمیدرضا دانادریا قمریرامیار رحیمی دره باغ ساناز احمدی

نسترن اینانلومژده حسینیحمید جشنی

نوید خسروپناهی

فاطمه مطلق

محمد مهاجری

احسان عبدالوند میثم محمدی

کیمیا  رحیمی

جواد صاینامید پوره ئی

تیم ایده پرداز
عنوان ایده:  نانوکمپلکس آنتی سپتیک گیاهی

تیم ایده پرداز
عنوان ایده:  راکتور خورشیدی تصفیه آب و پساب های صنعتی

مریم اسمعیلی دوآبسریفائزه بگدلیسعید امارلوئی سید احمد حسینی فاطمه اسمعیلی دوآبسری

تیم ایده پرداز
عنوان ایده:  محلول با قابلیت همزمان تصفیه کنندگی هوا و ضدعفونی کنندگی محیط با فناوری برگ مصنوعی و فناوری نانو به وسیله مواد فوتوکاتالیست ارتقا داده شده

تیم ایده پرداز
عنوان ایده:  جامع ترین وب سایت و اپلیکیشن والدین و کودک
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باشگاه ایده تا کسب  وکار علوم پایه ایران

 بخشی از خدمات باشگاه:

با توجه به نقــش و اهمیت کارآفرینی و 
ســابقه درخشــان کارآفرینان در توسعه 
بسیاری از کشورها و با توجه به مشکالت 
اقتصادی زیادی که کشور ما با آن مواجه 
بوده و دست یاری از هر سویی می طلبد، 
ترویج مفهوم کارآفرینی، بسترسازی برای 
فرهنگ فرصت آفرینی و همچنین تربیت 
افراد )به ویــژه افــراد دارای تحصیالت( 
برای تمامی جوامع به خصوص جوامع در 
حال توســعه ای مانند ایران، از اهمیت و 
ضرورت حیاتی برخوردار است. به عبارت 
دیگر، جامعــه و ســازمانی می تواند در 
مسیر توسعه، حرکت روبه جلو و پرشتابی 
داشته باشــد که با ایجاد بسترهای الزم 
منابع انســانی خود را به دانش و مهارت 

»کارآفرینــی مولــد« تجهیز کنــد تا با 
اســتفاده از این توانمندی ارزشــمند، و 
بهره گیری از تکنولوژی های نوین، ســایر 
منابع جامعه و ســازمان را به سوی ایجاد 
ارزش و حصول رشــد و توسعه، مدیریت 
و هدایــت کنند. امــروزه کار و فعالیت، 
شــکل تازه ای به خود گرفته و به ســوی 
در  خوداشــتغالی  و  خویش کارفرمایــی 
حرکت است. پس کارآفرینی و کارآفرینان 
نقش کلیدی در روند توســعه و پیشرفت 

اقتصادی جوامع ایفا می کنند. 
اهمیت علوم پایه در پیشــرفت صنعت و 
اقتصاد کشــورها برکسی پوشیده نیست، 
تســلط بر دانش فنی مرتبط با حوزه های 
متعدد علوم پزشــکی و مهندسی الزمه 

کاربردی شــدن آن ها در صنعت بوده و 
ساختار ذهنی دانش آموختگان و نخبگان 
علوم پایه و تســلط آنان بر دانش پایه و 
بنیادی، همواره رمز موفقیت شرکت های 
معتبر و بزرگ دنیا بوده اســت. در همین 
راستا جشنواره اندیشمندان و دانشمندان 
جوان، باشــگاه ایده تا کسب  وکار علوم 
پایه ایران را با هــدف ارتقا توان علمی و 
مهارتی ایده پردازان و کسب وکارهای نوپا 
در رشــته های علوم پایه و ارتباط آنان با 
صنعــت از طریق ایجاد شــبکه تیم های 
علمی – تخصصی در ســال 98 تشکیل 
داد. امســال نیز محوریت بیــن المللی 
ســازی کســب وکارها به برنامه های این 

باشگاه اضافه گردید.

تجربه کشورهای توسعه یافته و تحقیقات 
نهادهای مختلف بین المللی مانند بانک 
جهانی نشان داده است که فضای مساعد 
و بهبود محیط کسب وکار، تأثیر بسزایی 
در توسعه کشورها داشته است به طوریکه 
عماًل بدون وجود شرایط مناسب محیطی 
برای فعــاالن اقتصادی، امکان رشــد و 

توسعه اقتصادی وجود ندارد.

ســرمایه گذاری، تولید، ایجاد اشــتغال 
و رفع نگرانــی از بیکاری گســترده در 
کشــور اقتضا می کند که دو بازار  پولی و 
سرمایه، زمینه ساز و پشتوانه خوبی برای 
ســرمایه گذاری، اشــتغال و تولید باشد. 
در این راســتا بنیاد نیکوکاری جمیلی با 
هدف پایش محیط کسب وکار و شناسایی 
مشــکالت موجود بر سر راه تأمین مالی 

مخاطره پذیــر بنگاه های اقتصادی و ارائه 
راهکار و مشــاوره های کاربــردی، اقدام 
به راه اندازی اتاق ســرمایه نموده اســت 
تا بتوانــد از طریق همراهــی و حمایت 
ســرمایه گذاران  کســب وکار،  فرشتگان 
خطرپذیــر و بنگاه های ســرمایه گذار از 
کســب وکار جوانــان و نخبگان کشــور 

حمایت ویژه نماید.

اتاق سرمایه
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شرکت بین المللی توسعه تجارت الکترونیک خاورمیانه
شرکت بین المللی توسعه تجارت الکترونیک خاورمیانه 
در ســال 1398 و بــا هدف ســرمایه گذاری بر روی 
طرح های نوآورانه و حمایت از کسب وکارهای نوپا شروع 
به کار کرد. توســعه تجارت الکترونیک خاورمیانه یک 
 شرکت سرمایه گذار خطر پذیر و یکی از زیر مجموعه های
گروه صنعتی و معدنی زرین اســت. ســرمایه گذاری، 
توانمندســازی، مشــاوره و حمایــت همه جانبــه از 
شرکت های دانش بنیان و تیم های استارتاپی با پتانسیل 
رشــد باال، همزمان با پذیرش ریسک باال،مشارکت در 
رشد اقتصادی، تشویق کارآفرینی، ایجاد شغل و توسعه 
تکنولوژی در عرصه های ملــی و بین المللی از اهداف 

اصلی این شرکت است.

 تمرکز بر کسب وکارهای دیجیتال 
این شرکت بر روی اســتارتاپ هایی سرمایه گذاری 
می کند که مراحل رشــد اولیه را پشت سر گذاشته 
و در آســتانه رشــد ســریع باشــند. محصول این 
کســب وکارها نیز باید در دسترس و دارای پیشینه 

ارائه محصول و یا خدمت در بازار هدف باشد.

 اقدامات شاخص شرکت توسعه تجارت
 الکترونیک خاورمیانه 

 سرمایه گذاری: سرمایه گذاری با هدف تزریق 
سرمایه، کمک به توسعه و تجاری سازی و نیز کمک 
به کســب ســهم بازار از جمله مهم ترین اقدامات 
شرکت توسعه تجارت در حوزه سرمایه گذاری است.

 مشاوره و توانمندسازی: ایــده، پیش از 
ورود به جریان ارزیابی و نظرســنجی، تنها 

تفکری خام است و شرکت توسعه تجارت، در 
دنیای متنوع ایده ها برای رسیدن به نتیجه  ای 
واحــد، از کنترل جریــان درآمدی گرفته تا 
استراتژی ورود به بازار، کسب وکارها را در این 

زمینه همراهی می کند.

حوزه های سرمایه گذاری شرکت توسعه تجارت 
الکترونیک خاورمیانه

 معدن: اکتشاف، استخراج، بهره برداری 
 فناوری اطالعات: اینترنت اشــیا، داده بزرگ، 

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
 سالمت: آموزش، تجهیزات پزشکی، تناسب 
اندام، گیاهــان دارویی و طب ســنتی، خدمات 
بهداشــت و درمــان، تغذیه و امنیــت غذایی و 

خدمات و محصوالت دارویی 
 گردشگری: اســتارتاپ های حوزه گردشگری و 

کسب وکارهای نوپا در حوزه صنعت توریسم 

 کارگزاری
شرکت بین المللی توسعه تجارت الکترونیک خاورمیانه با اخذ 
مجوز معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و 
شکوفایی، به عنوان یک شرکت مدیریت صادرات محصوالت 
و خدمات شــرکت های دانش بنیان، پلــی ارتباطی میان 

اکوسیستم های استارتاپی ایران و بازارهای بین المللی است.

 خدمات کارگزاری 
 آموزش

 توسعه بازارهای بین المللی
 پیشخوان مشاوره و تجارت با کشورهای منتخب

 تحقیقات بازار
 تأمین مالی و طرح تجاری

 برگزاری و حضور در نمایشگاه

پرتفولیو شرکت توسعه تجارت الکترونیک خاورمیانه 
BarOne: سامانه ای هوشمند برای ایجاد ارتباط 

میان صاحبان بار با راننده های کامیون است. 
SanatIT: اولین پلتفرم جامع و وب اپلیکیشــن 

ارائه ی خدمات به زنجیره معدن و صنایع معدنی.
DOCTOR MYCO: راهکاری متفاوت برای 

ارائه مشاوره پزشکی و نوبت دهی به صورت آنالین.

 چشم انداز شرکت توسعه تجارت الکترونیک خاورمیانه 
 توسعه کسب وکارهای نوپا 

 تجاری سازی ایده ها و استارتاپ های مستعد
 تعامل با تمامی نهادهای زیست بوم کارآفرینی

 تبدیل شدن به قابل اعتمادترین گروه خطرپذیر کشور

ماینتک،شتابدهنده تخصصی حوزه معدن و صنایع معدنی
ماینتک شــتابدهنده ای تخصصی در حوزه 
معــدن و صنایع معدنی اســت که فعالیت 
خود را از سال 98 به همراه تیمی متشکل از 
نخبگان، ایده پردازان، مدرسان و شرکت های 
کوچک و بزرگ معدنی و با هدف مشارکت 
و هم افزایی در این اکوسیستم و نیز به دنبال 
ایجاد و حفظ فضایی مناســب برای رشــد 
و توسعه کســب وکارهای اســتارتاپی آغاز 
نموده است. الزمه ی دست یابی به استارتاپی 
موفق، همراهی شتابدهنده ای پویا، خالق و 
حامی است. شتابدهنده تخصصی ماینتک 
نیز با تیمی متشکل از متخصصین با تجربه، 
صاحب ســبک و جوان، از توانمندســازی 
تا مشــاوره و ســرمایه گذاری طــرح و ایده 

استارتاپ ها در کنار آن ها است.

 از ایده تا اجرا 
فناوری و نــوآوری در حــوزه صنایع معدنی 
سال هاست با توسعه چندانی روبرو نبوده است. 
ماینتک اما در قالب شتاب دهنده ای تخصصی 

و با محوریت شــرکت بین المللــی تحقیقات 
صنعت و معدن آیرما و همراهی گروه صنعتی 
و معدنی زرین، نوآوری  و طراحی های منحصر 

به خود در این حوزه را ارائه می دهد.
 خدمات ماینتک 

توانمندسازی کسب وکار و استارتاپ های نوپا
منتورینگ، تیم ســازی، فضای کار اشــتراکی، 
ارائه خدمات آزمایشگاهی، ارائه خدمات پایلوت 
و نیمه صنعتی،  ســرمایه گذاری اولیه، مشاوره 
تخصصی تا تکمیل طرح ، جذب ســرمایه گذار، 

تحقیقات بازار
  مأموریت ماینتک 

تبدیل ایــده و طرح های اولیــه به محصوالت 
صنعتــی، حــل چالش هــا و گلوگاه های فنی 

کسب وکارها، توسعه کسب  وکارهای نوین
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وبینارهای آموزشی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

ویژگی های شخصیتی و نقش آن در تیم سازی 
| دکتر کتایون سپهری | 

 وبینار راجع به ویژگی های شــخصیتی صحبت شــده که چطور ویژگی های شــخصیتی مدل ذهنی ما را تشکیل 
می دهند. مواردی که در مدل ذهنی تأثیر گذارند رفتارها و تصمیم گیری های ما هست و چون اهمیت بسیار زیادی 
دارند برای شناخت این ویژگی های شخصیتی آزمون mbti  برگزار شد و پیشنهاد شد که افراد تست ها و آزمون های 
تخصصی تر هم شرکت کنند. این گونه تست ها کمک می کند که افراد خودشان را بشناسند و متوجه شوند که 
برای چه نوع کارهایی مناسب تر هستند و اگر در تیم وارد شدند با توجه تفاوت ویژگی های خود و اعضای 

تیم رفتار مناسبی از خود بروز دهندو بدانند مناسب چه نوع فعالیت هایی در تیم هستند.

آموزش مبانی تدوین مدل کسب و کار جهت پیاده سازی ایده ی نوآورانه
|دکتر صفا شریف عسکری| 

در وبینار آموزش مبانی تدوین مدل کســب و کار ، مطالب ذیل در راســتای کمک به راه اندازی یک کسب و کار نوآورانه  و موفق ارایه گردید: 1. 
آشنایی با تکنیکهای شناسایی و غربالگری فرصت و ایده ی ناب 2. آموزش گام به گام طرح ریزی و تدوین "بوم مدل کسب و کار" با هدف اعتبار 
سنجی و تجاری سازی ایده ، شامل مراحل ذیل: 2-1( شناسایی بازارها و تعیین مشتریان هدف 2-2( ارایه ارزش پیشنهادی 2-3( چگونگی خلق 
مزیت رقابتی 2-4( تعیین کانال ها ارتباط و شیوه های روابط با مشتری 2-5( تعیین منابع و فعالیتهای کلیدی پیاده سازی و تجاری سازی ایده 
2-6( تعیین همکاری های کلیدی  2-7( شناسایی هزینه های کلیدی و تعیین مدل درآمدی که در نهایت فراگیرنده دوره ی آموزشی می تواند 
به سواالت کلیدی ذیل ، در خصوص ایده ی کسب و کاری مورد نظر خود پاسخ دهد: 1- ایده ی من چگونه برای مشتریان ارزش خلق 

می کند؟ 2- ارزش خلق شده، چگونه برای من کسب درآمد می کند؟ 3- کسب و کار من چه مزیت رقابتی برای بقاء و رشد دارد؟

آشنایی با اکوسیستم نوآوری
| دکتر محمد گرویی |

در وبینار آشــنایی با اکوسیســتم نوآوری ، ابتدا تعریفی ساده از اکوسیستم نوآوری اراده شد و با 
بیان تاریخچه اکوسیستم کارآفرینی در ایران و جهان نمونه هایی در شهرها و نواحی مختلف بیان 
و بررسی شد. در ادامه با نگاهی بر زیست بوم کارآفرینی ایران و معرفی نهادهای حمایتی و سرمایه 
گذاری که می توانند در مسیر پیاده سازی ایده با ایده پردازان جوان مشارکت داشته باشند ، انواع 

روش های جذب سرمایه بیان و تشریخ شد.

علوم بنیادی پیشران کشف
 | دکتر علی اکبر موسوی موحدی |

ایجاد فضا برای پرورش انسان مهم است. رشد انسان در گرو، زندگی در احترام و محترم شمردن انسان است. 
با در نظر گرفتن اصل بقای انرژی، که ابداع کننده و خالق آن خداست، همه چیز موجود هست و ما فقط موظف به 
کشف آن هستیم و کشف مقتدی به علم بنیادی است و با پشتوانه نظریه های علمی صورت می گیرد. برای حمایت 
از اندیشمندان و دانشمندان جوان ابزار دقیق علمی باید در اختیار شان قرار گیرد مانند زیرساخت فناوری که 
برای رشد فناوری ضروری است همچنین در این مسیر باید سرمایه گذاری های وسیعی در جهت حمایت از 

آنها صورت بگیرد که  می تواند از طریق ایجاد آزمایشگاه های پیشرفته باشد.

  اصول مذاکره و ارائه حرفه ای
| دکتر مارال اسکندری|

در این وبینار که جزو پر مخاطب ترین وبینارهای برگزار شده بود، اهمیت نفوذ کالم، ارتباط صحیح و مؤثر و مهارت متقاعد کردن 
دیگران به عنوان کلید اصلی پیشرفت شغلی، اجتماعی و عاطفی افراد، تاکید و ضرورت آن بررسی شد. مثلث اقناع در مذاکرات 
عاطفی و تجاری ، ترفندها و تکنیک های یک ارائه و مذاکره اثربخش ،راه های خروج از بن بست در مذاکرات ، تشخیص منافع و 
مواضع در مذاکره، مدیریت جریان اطالعات،چک لیست برنامه ریزی برای مذاکره و هنر به پایان رساندن جلسات مذاکره 

از دیگر عنوان هایی بود که به تفصیل در این وبینار به آن پرداخته شد. 



39

ان
جو

ن 
دا

من
ش

دان
 و 

ان
د

من
ش

دی
ه ان

وار
شن

ن ج
رمی

چها
13

99
ه 

ما
ر 

آذ

آشنایی با تکنیک های ارائه به سرمایه گذار و مدیریت استرس در جلسه با سرمایه گذار
|دکتر علی اکبر فرجادیان | 

هر کسب وکاری که فعالیت خود را شروع می کند، دیر یا زود نیازمند جذب سرمایه خواهدبود. اگر فکر می کنید، 
جذب سرمایه برای کسب وکارتان بسیار پیچیده و غیر ممکن به نظر می رد، بهتر است کسب وکار خود را شروع 
نکنید . برای جذب سرمایه باید برنامه ریزی دقیق و استراتژی مشخص داشت. هدف از این وبینار مرور تکنیک های 
برنامه ریزی و مروری بر مدل و طرح کسب وکار و بهبود آن برای اثر بخشی بهتربود و برای افرادی که به فکر راه 
اندازی کسب وکار خود هستند یا می خواهند برای کسب وکار خود جذب سرمایه کنند و به طور کلی 
می خواهند با فرآیندهای جذب سرمایه آشنا شوند، مناسب می باشد. در طول وبینار با مروری بر مدل 
کســب وکار و طراحی ارزش پیشنهادی ، به اهمیت گذاراهمیت شناسایی فرصت در ارائه به سرمایه 
گذاراشاره شد و در خصوص ویژگی های یک ارائه بهینه و اهمیت رعایت زمان جهت انتقال مفاهیم 

اصلی صحبت شد و در پایان با تشریح اصول مدیریت در اراده به پایان رسید.

  طراحی ارائه خالقانه و اثرگذار
| مهندس منصور میرطاهری | 

در وبینار طراحی ارائه خالقانه و اثرگذار می آموزیم چه نکات کاربردی در طراحی ارائه ها وجود دارد 
تا بتوانیم پیام های خود را ســریع و ماندگار به مخاطبان انتقال بدهیم و آنها را در تصمیم ســازی و 
تصمیم گیری یاری کنیم. یافتن پاســخ به دو ســوال دغدغه مخاطب چیست؟ و مطالبه ارائه دهنده 

کدام است؟ اولین و مهمترین قدم خواهد بود.
برگزاری چهارمین جشــنواره اندیشمندان و دانشــمندان جوان با تمرکز بر سه دسته از مخاطبان: 
ایده پردازان، تیم های با پتانسیل رشد و کسب وکارهای نوپا و نگاه ویژه به تأثیرات کرونا در شرایط 
کنونی و با توجه به تخصص و تجربیات برگزارکنندگان آن قطعا می تواند منشا اثرات خوب و ایجاد 
امید و انگیزه در اتمسفر استارتاپی و کارآفرینی کشورمان باشد، خصوصا اینکه متاسفانه برخی از 

شخصیت های حقیقی و حقوقی با تجربه و اثرگذار این میدان را ترک گفته اند.

اعتبارسنجی و راستی آزمایی ایده
|دکتر مهران کرمی |

همه افراد ایده ای را در ذهن دارند و یا ناگهان ایده ای به ذهنشان خطور می کند که احساس می کنند بهترین ایده دنیاست و این 
ایده آنها را پولدار می کند، و حتماً برای دیگران هم جذاب خواهد بود. اماباید بدانیم که اگر نیاز،مسئله یا فرصتی را پیدا کردیم و برای 
آن راه حل ارائه دادیم تا چه حد بین مشکل و راه حل ما تناسب وجود دارد و تا چه حد مورد توجه افرادی که این مشکل را دارند واقع 
خواهد شد. یکی از فرآیندهای مهم جهت دستیابی به این امر، اعتبارسنجی مسئله است و پرورش ایده براساس چرخش های 
مناسب است. در این وبینار براساس متد کتاب تست مامان و بوم های کاربردی به روش های اعتبارسنجی مشتریان، نحوه 
مصاحبه با مشتریان، انواع چرخش ها و تغییرات در ایده می پردازیم. در این وبینار به تفاوت ایده خوب یا بد پرداخته شد 
و در خصوص نحوه فرضیه سازی و شناسایی ریسک های مشتری و محصول و اعتبارسنجی ایده و مصاحبه با بخش های 

مشتری صحبت شد. تشریح کامل ابزار تست مامان و بررسی یک نمونه واقعی  از دیگر بخش های این وبینار بود. 

اصول خالقیت و نوآوری
|دکتر محسن برزگر خلیلی |

اگر برای مســائل مختلف از روش های متداول استفاده کنیم در واقع خالقیتی نداشته ایم. ما برای بسیاری از 
کارهایمان نیاز به انجام دادن روش های متداول داریم ولی خالقیت درست زمانی به درد ما می خورد که برای 
انجام کاری راهی به ذهنمان نمی رسد. اینجاست که سیستم خالق مغزمی تواند به ما کمک کند ، و این کمک 
در شرایطی امکان پذیر است که سیستم خالقیتی مغز ما سرحال و قوی  باشد. برای تقویت کردن سیستم 
خالق مغز کافیســت تمرین های ساده ای را انجام بدهیم و از هر کدام آن ها برای تقویت این سیستم استفاده 
کنیم. هدف از برگزاری این وبینار آموزش بهترین و کاربردی ترین روش های خالقیت و پیاده ســازی آن 
روی تمامی موضوعات است . فعالیت بهتر و سریع تر نیمکره های مغز بوسیله ی تمرینات عملی میسر 

خواهد بود. این وبینار به افراد کمک می کند در مسیر تفکر یادگیرنده قرار گیرند.
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رضـا غیابی| کارآفرین، سرمایه گذار و فعال حوزه غیرانتفاعی |
فرصت آفرینی

ما در کســب وکار سه منبع 
اساســی داریم: 1( سوایق و 
عالیق، که به مــا انگیزه می 
دهــد، 2( آموخته ها تخصص 
و مهارت های ما هســتند  و 
3( افرادی که ما می شناسیم 
با این  و دوستانمون هستند. 
ســه منبع می توان در ابعاد 
شخصی در شرایط بحران کار 

جدیدی ایجاد کرد.

مهندس بهروز فروتن| بنیانگذار صنایع غذایی بهروز|
موفقیت پس از شکست

انســانهایی که مســئول 
هســتند، وظیفه و تعهد 
دارند در هر شــرایطی به 
عمل  خودشــون  وظیفه 
می کنند. پیش بینی هایی 
که امروز می کنید نهالش 
امروز هست و ثمره اش در 
آینده. ایده پردازان بذری را 
می کارند که در آینده به 

نتیجه برسند. 

دکتر نادر رفتاری| صاحب امتیاز برند رفتاری|
صدسال اعتبار در سایه مشتری مداری

جوان ها و ایده پردازان خالق 
که می خواهند افتخارآفرینی 
داشته باشــند باید نا امید 
نباشــند و منتظر تقدیر و 
تشکر کسی هم نباشند زیرا 
که هر آنچه انجام می دهند 
و  هر موفقیتی که کســب 
می کنند برای خود، خانواده 
و هموطنان و سرزمینشان 

است.

دکتر محمدرضا زالی| دبیر کمیته کسب وکار جشنواره |
داوری طرح ها در بخش کسب وکار

پتانســیل خوبی  پایــه  علوم 
نوآورانه  برای کســب وکارهای 
دارد بــه همیــن دلیــل باید 
افزایش  برای  را  استارتاپ هایی 
نــرخ اســتارتاپ های نوآورانه 
داشــته باشــیم. لذا جشنواره 
اندیشــمندان با چنین هدفی 
در کشور شکل گرفته است که 
بتوانیم ایده های پژوهشی اولیه 

این حوزه را شناسایی کنیم.

دکتر مهدی صفایی| کارآفرین برتر ملی و مؤسس هلدینگ کانسپت|
شکوفایی کسب وکارهای نوپا در شرایط کرونا 

باید تالش  پردازهــا  ایده 
کنند با گرفتن مشاوره از 
افــراد متخصص و کمک 
گرفتن از مربی ها نقص های 
ایده شان را برطرف کنند. 
مربی و کوچ باید کســی 
باشد که شــما را از بیرون 
نگاه کنــد و ضرورتا نیاز 
نیست که با تخصص شما 

مرتبط باشند.

مهدی علیپور  سخاوی|هم بنیانگذار استارتاپ میلوژی|
مسیر کارآفرینی

برگزیده شدن به معنای 
مسابقه  نیست.  موفقیت 
و جشــنواره را بایــد به 
برای  فرصتــی  عنــوان 
تســریع کردن فرایند در 
نظر بگیریم. چه بســیار 
تیم هایی که در استارتاپ 
نشدند  انتخاب  ویکندها 
اما استارتاپ هایشان بسیار 

موفق شده است.

  گفتگوهای آنالین چهارمین جشنواره
 |شادی جمیلی| 

|رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره|
حمایت از ایده پردازان جوان

وحیدرجبلو|مدیرعامل  توانیتو|
حمایت از ایده پردازان جوان

بنیانگذار استارت آپ توانیتو هستم و امسال 
به عنوان یکی از 10 چهره تأثیرگذار در دنیا 
توسط کمیته غیرانتفاعی بین المللی جوانان 
جهان شناخته و معرفی شدم. هرگز راه  رفتن 
را تجربه نکرده ام. 98درصد وجودم را بیماری 
SMA در بر  گرفته اما این برایم بی معناست 
و تالش کردم بالغ بر200 سایت را طراحی و 

یک تیم 12 نفره را استخدام نمایم. 

مشــکالت همیشــه وجــود دارد اما 
ارزشمند آن است که در شرایط بحرانی 
و ســخت بتوانیم یــک کار خوب ارائه 
دهیم. سه اصل در زندگی من وجود داد: 
اخالق، قانون و نظم. اگر هر سه مورد در 
کنار هم وجود داشته باشد بی شک به 

موفقیت خواهیم رسید.
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نسیم توکل| موسس کانون کارآفرینی صنعت الکترونیک|
مهندسی معکوس

یک از کاربردهای مهندســی 
معکوس بحث تحریم ها است. 
اکثر مواقع تجهیزات بســیار 
مهم و حیاتی جزو محصوالت 
وارداتی بــوده، وارد کننده به 
دلیل تحریم ها با بازار وسیعی 
مواجه بود که برایش محصولی 
نداشت که از طریق مهندسی 
معکوس به تولید محصول و 

رفع نیاز جامعه می پردازد.

شهرزاد اسفرجانی|قصه گوی برندهای ایرانی و مشاور کسب وکار|
برندسازی برای کسب وکارهای کوچک

من با اینکه شکست های زیادی در 
کار تیمی داشــته ام، اما همچنان 
موفقیت را در کار گروهی میبینم. 
در فعالیت هــای گروهی افراد باید 
مهارت پیدا کنند. کسی را که می 
خواهید به تیم دعوت کنید از لحاظ 
شخصیتی و خانوادگی بسنجید و 
در مرحلــه دوم مهارت های فردی 
اش را بررسی کنید ، هم تیمی شما 

باید مکمل تان باشد.

|Validation Studio شهرزاد میرجهانی| هم بنیانگذار 
کاربرد تفکر دیزاین در کسب وکار

تاریخچه دیزاین در کسب وکار 
بــه ایــن صورت اســت که 
شرکت ها برای اینکه بتوانند 
در بازار رقابتی وارد شوند نیاز 
داشتند همه فعالیت های خود 
را به زبان مالی تبدیل کنند. 
تا بتوانند بررســی کنند در 
کدام یک از بخش ها هزینه ها 
را کاهــش دهند و یا افزایش 

درآمد داشته باشند.

دکتر آرزو خسروی| بنیانگذار فرش آنالین|
چالش های کسب وکارهای اینترنتی در شرایط کرونا 

افــرادی  برای  توصیه مــن 
که تــازه می خواهنــد وارد 
کسب وکار شوند این است که 
عالوه بر تحصیالت به کسب 
مهارت ها هــم توجه کنند. 
مشکل جوانان ما بی مهارتی 
اســت و اگر بخواهیم به دنیا 
لینک شــویم نیاز است که 
مهارت، تکنیک و یک زبان 

بین المللی بدانیم.

الهام زارعی| وکیل پایه یک دادگستری|
مسائل حقوقی استارتاپ ها و  کسب وکارها

اولیــن بحثــی که در ســطح 
بین المللی وجود دارد این است 
که افــراد بدون آگاهــی از علم 
تجارت بین الملل و بدون شناخت 
منطقه ای، نیازســنجی و نحوه 
پرداخت پول وارد مبادالت نشوند. 
حتما هر شخصی که وارد تجارت 
می شود باید عالوه بر کسب دانش 
تجارت قوانین و عرف های کشور 

مقصد را بشناسد.

دکتر فربد طهرانی| مشاور و مدرس اصول و فنون مذاکره|
مذاکرات آنالین، الزمه ارائه موفق ایده ها

با  خیلی ســاده می شود 
داشتن ســناریو، مذاکره 
را به جهت مورد نظرمان 
تکنیک ها  ببریم.دانستن 
عمال نمــی تواند ما را به 

نتیجه مطلوب برساند.
 مذاکره کننده باید عالوه 
تکنیک ها،  دانســتن  بر 

طرف مقابل را بشناسد.

دکتر رامین فاضل| مدیرعامل شرکت دانش بنیان لیوژن فارمد|
از دانشگاه تا صنعت )تولید کیت های آزمایشگاهی کرونا(

زمان بسیار اهمیت دارد گاهی 
به این دلیل که از نتیجه کاری 
تصمیم  در  نداریم،  اطمینان 
گیری ها تعلل می کنیم. باید 
این مســاله را در نظر داشته 
باشیم که هر مسیری را طی 
کنیم و هر تصمیمی بگیریم 
چه به نتیجه مطلوب برسیم 
و چه نرسیم، تجربه ای را به 

کوله بار تجربیات ما میافزاید.

مهندس مهدی سیاح نیا| مربی و مشاور بازاریابی|
تبدیل تجربه به محتوا، فروش و بازاریابی آن

محتوا ابزار و روشی است برای 
برقراری ارتباط با مخاطب که 
باید از دل نیازها و دغدغه های 
مخاطب مان انتخاب شده باشد 
تا بتواند مخاطب را به خدمت 
و محصول ما متصل کند. در 
این راستا  استفاده از کلمات 
 کلیدی و هشتک های مناسب

در موتورهای جستجو بسیار 
تأثیرگذارند.
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آنچه رد  9999 گذشت
چهارمین  اختتامیه  مراسم 
و  اندیشمندان  جشــنواره 
حالی  در  جوان  دانشمندان 
پروتکل های  کلیه  رعایت  با 
حضور  بــا  و  بهداشــتی 
ارکان  از  محــدودی  تعداد 
اصلی جشــنواره و رؤسای 
از  کشور  برتر  دانشگاه های 
جمله دانشگاه تهران، شریف 
و شــهید بهشــتی برگزار 
صورت  به  همزمان  که  شد، 
از طریق دو  و  آنالین  پخش 
دانشگاه  و  آپارات  ســایت 
عموم  دسترس  در  نیز   تهران 
مخاطبان قرار گرفت...
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مراســم اختتامیه چهارمین جشنواره 
اندیشمندان و دانشــمندان جوان در 
حالی بــا رعایت کلیــه پروتکل های 
بهداشــتی و با حضور تعداد محدودی 
از ارکان اصلی جشــنواره و رؤســای 
دانشــگاه های برتــر کشــور از جمله 
دانشــگاه تهران، شــریف و شــهید 
بهشــتی برگزار شــد، که همزمان به 
صــورت پخش آنالیــن و از طریق دو 
سایت آپارات و دانشگاه تهران نیز در 

دسترس عموم مخاطبان قرار گرفت.

جشنواره اندیشــمندان و دانشمندان 
جوان، امسال نیز برای چهارمین سال 
پیاپی با حمایت بنیاد نیکوکاری جمیلی 
و با همکاری بنیاد حامیان دانشــگاه 
تهران و پردیس علوم دانشگاه تهران، 
در راســتای حمایــت از ایده پردازان 
جوان، ایجاد کســب و کارهای مبتنی 
بر فنــاوری، ترویج فرهنگ کارآفرینی 
با هدف تبدیــل دارایی های فکری به 
ثروت، به عنــوان یک رویداد علمی در 

سطح ملی برگزار شد.

محورهای جشــنواره در حوزه علوم 
پایه شــامل پنج بخش 1(شیمی 2(
4(زمین  زیســتی  3(علــوم  فیزیک 
شناســی 5(ریاضــی، آمــار و علوم 
کامپیوتر و همچنین امســال »تأثیر 

کرونا بر الگوی زیستی« بود.
در ایــن مراســم مهنــدس ابراهیم 
سیاســت  شــورای  )رئیس  جمیلی 
گــذاری جشــنواره و رئیس هیئت 
با  نیکــوکاری جمیلی(  بنیاد  امنای 
بیان اینکه در ســال آینده جشنواره 

اختتامیه چهارمین جشنواره
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به حوزه دانش آمــوزی وارد خواهد 
شــد، به برگزاری پنجمین جشنواره 
در سال 1400 به صورت بین المللی 

نیز اشاره نمودند.
در ادامــه دکتــر کمــره ای )رئیس 
دانشگاه  و رؤسای ســه  جشــنواره( 
برتر کشــور )تهران، شریف و شهید 
بهشــتی( به ترتیب در سخنان خود، 
عالوه بر بیان نگاه ایشــان به عملکرد 
جشــنواره، از تدوام تالش ارکان این 
رویداد علمــی در برگزاری چهارمین 

دوره با وجــود مانعی بزرگ همچون 
ویروس کرونا ابراز امیدواری نمودند.

ارکان جشــنواره که  باقی  ســخنان 
بــا رهنمودهای ارزشــمند خود این 
رویــداد علمی را همراهی نمودند نیز 
به دلیل شــرایط موجــود و رعایت 
هرچه دقیق تر پروتکل های بهداشتی، 
در قالب کلیپ هایی صوتی و تصویری 
در طول مراسم به نمایش گذاشته شد.

طــی این مراســم، اســامی 46 ایده 
برگزیده در بخش نیمه نهایی از میان 

430 ایــده دریافتی اعالم و در پایان، 
16 ایده به عنــوان برگزیدگان نهایی 
دو بخش »ایده پرداز« و »کســب وکار 
نوپا« معرفی شــدند کــه به هریک 
از برگزیــدگان نهایی نیــز اعتباری 
حمایتی از ســوی بنیــاد نیکوکاری 
جمیلــی اعطــا می گــردد، ایجــاد 
اشــتغال تنها بخشی از دستاوردهای 
چهارمین جشــنواره اســت و ایجاد 
 انگیزه و امید، مهمترین دستاورد آن 

به شمار می رود.
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مهند     س ابراهیم جمیلی|  رئیس هیأت امنا بنیاد نیکوکاری جمیلی، رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره |

دنبال این هســتم که در آینده جشنواره 
را به نام من نشسناســند بلکه من را به 
نام جشنواره بشناسند. کار این جشنواره 
جان بخشــی به ایده هاست. وقتی اولین 
جشنواره برگزار شد، دیگران از نتایج  آن 
می پرســیدند و من گفتم این جشنواره 
تمرین هیچی نیست و االن شما عماًل این 
را می بینید که جشواره مهاجرت به یک 
دنیای جدید اســت، دنیایی که ما کمک 

می کنیم تا جوانان به آن وارد شوند.
جشنواره بعدی دانش آموزان را هم شامل 
خواهد شــد. هر کاری را که در جشنواره 
انجام می دهیم نه به این خاطر است که 
انجام آن ساده است بلکه جشنواره جای 
اجــرای کارهای ســخت و جای حضور 
کسانی است که کارهای سخت و نشدنی 
را عملی می ســازند. اگر کلمات خوب را 
بررسی کنیم یک کلمه خیلی ارزشمند 
اســت و آن »جاودانگــی« اســت و من 
امیدوارم جشنواره روزی این جاودانگی را 

با خود به همراه بیاورد.

جشنواره محل کار و تولید است نه فقط 
بســتری برای تدوین چند مقاله و اخبار 
در سایت ها. جشــنواره محل پیوند علم 
و ثروت اســت و من همینجا خطاب به 
تمام کسانی که می توانند در تبدیل علم 
به ثروت  تالش کنند می گویم که درهای 
جشنواره، همیشه به روی ایشان باز است.

ما آمده ایم اســتعدادیابی کنیم و باشگاه 
ایده پردازان کشور را جانی تازه دهیم، با 
نگاه اقتصادی و ارزش افزوده هم آمده ایم 
چرا که ارزش افزوده ها هستند که کشور 
را می سازند و ما آمده ایم تا ایجاد انگیزه 
خدمت بــه جوانان را در تمام بخش های 
خصوصی کشــور توسعه دهیم و نه فقط 

در بنیاد نیکوکاری جمیلی. 
به دنبال پاســخ این ســوال هستیم که 
چطور می توانیم این جشنواره را با مردم 
پیونــد دهیم و برای مشــکالت مردم با 
استارتاپ ها و کسب وکارهای  از  استفاده 
جشــنواره، راه حل یابیــم. اینکه چگونه 
می توانیــم مشــکالت خود را بــا مردم 

درمیان بگذاریم و اگر پاســخ این سوال 
را پیــدا کنیم قطعاً تهدیدها را به فرصت 

تبدیل خواهیم کرد.
شکست خوردن یک اتفاق است اما تسلیم 
نشــدن یک انتخاب اســت نه یک اتفاق. 
آمده ایم راه انتخــاب را با جوانان و کنار 
هم تمرین کنیم که اگر شکست خوردیم 
بتوانیم دوباره بلند شویم و بایستیم. خودم 
مثال این خواســت هستم و تا به حال در 
44 ســال کاری زندگی ام 3 بار شکست 
خــورده ام و می خواهم به جوانان بگویم با 

شکست های زندگی خود قهر نکنند.
بیایید باهم تالش کنیم که استعدادهای 
جوانان که همان موهبت اهلی اســت را 
به راحتی کشــف کنیم و راهی که برای 
آنان مفیدتر باشــد را بیابیم. راه موفقیت 
از دانشــگاه می گــذرد پــس سیســتم 
آموزشــی دانشــگاه را هیچ وقت ترک 
نکنیم، از شکســت های بی رحمانه خود 
در استارتاپ ها نترســیم و برای جبران 

اشتباهات مان وقت بگذاریم.

 جاودانگی لغت بزرگی است
امیدوارم جشنواره روزی با خود جاودانگی به همراه آورد
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دکتر محمود کمره ای| رئیس هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران، رئیس جشنواره |

در چهارمین جشــنواره  خوشــبختانه 
دانشمندان جوان شاهد  و  اندیشمندان 
با  دائمی جشــنواره  دبیرخانه  موفقیت 
مدیریت دکتر شادی جمیلی بودیم که 
امیدواریم در ســال های پیش رو نیز با 
قدرت بیشــتری ادامه یابد  و به اهدافی 
که در نظر دارد برســد. هدف جشنواره 
حمایــت از ایده هــای اندیشــمندان و 
دانشمندان است و این نشان از ظرافت 
مهنــدس ابراهیم جمیلــی در انتخاب 
موضوعــی این چنینی برای جشــنواره 

است.
از  ایده پــردازان  اندیشــه  از  حمایــت 
جانب بخشــی خصوصی همچون بنیاد 
نیکــوکاری جمیلــی و بنیــاد حامیان 
دانشــگاه تهران که هردو بخشــی غیر 
انتفاعی از کشور هستند بسیار ارزشمند 

است.
خوشبختانه امسال بیش از 430 ایده به 
چهارمین جشــنواره اندیشمندان جوان 
ارسال شد. اگر جوانان را حمایت کنیم 

و در کشــور متمرکز کنیم می توانند بر 
اساس ایده هایی که دارند به کارآفرینی 
ورود پیدا کنند. متاســفانه به بحث کار 
آفرینــی و ورود به بازار کســب وکار در 
دانشــگاه ها کمتر پرداخته می شود، اما 
این جشنواره باعث می شود که جوانان 
بیشتری به سمت کارآفرینی بروند و در 

نتیجه باعث پیشرفت کشور می شود.
قســمت اعظم حمایت این جشــنواره 
پیشــبرد ایده های برتر است. جشنواره 
توانســته در میان جوانان اعتماد ایجاد 
کنــد و هــر دوره ایده هــای زیادی به 
جشنواره ارســال می شود. در جشنواره 
چهارم 430  ایده دریافت شــد، ایجاد 
اشــتغال یکــی از دســتاورد های این 
جشــنواره اســت و مهمتر از آن ایجاد 
انگیــزه میــان جوانان اســت. در دنیا 
مهمترین ذخایر، نیروی انســانی است 
و در میــان نیــروی انســانی، جوانان 
ارزشــمندترین ذخایر هر کشــوری به 

شمار می روند.

هدف از برگزاری این جشنواره نیز توجه 
به اندیشــمندان و دانشــمندان جوان 
اســت و این جشــنواره از سوی بخش 
خصوصی برگزار می شــود که در آن از 
ایده پــردازی جوانــان حمایت می کند، 
آموزشــی  سیســتم های  در  معمــوالً 
کمتــر به بخش هــای کارآفرینی توجه 
می شــود و تنها به موضوعــات تئوری 
علمی تاکید می شود ولی این جشنواره 
در جهــت هدایــت جوانان به ســمت 
تبدیل علم به محصــول و فناوری گام 
به  اندیشمندان  برداشته اســت. هدایت 
سمت کارآفرینی موجب ارتقای جایگاه 
اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد و 
این اقدامی است که جزو مسوولیت های 

ما است.
جشنواره چهارم در  کنار جوایز نقدی، 
حمایت هایــی را در قالــب گرنت های 
پژوهشــی نیز برای پیشــبرد و توسعه 
ایده های فناوری برای برترین  ها در نظر 

گرفته است.

 بیش از ۴3۰ ایده 
به جشنواره چهارم ارسال شد 
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دکتر محمود نیلی احمدآبادی| رئیس دانشگاه تهران، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره |

ویروس کرونا به خوبی به ما نشان داد که 
حتی مســیر گذر بحران های این چنینی 
از میان علم اســت و موضوع جشــنواره 
اندیشــمندان و دانشــمندان جوان نیز 
درســت به همین حوزه یعنی علوم پایه 

مرتبط است.
شــیوع کرونا دو اشــتباه را به ما گوشزد 
کرد، در گذشته متخصصان حوزه پزشکی 
بــر این باور بودند کــه عصر بیماری های 
واگیردار تمام شده، ضمن آنکه ما از علوم 
پایه غافل بودیم، در حالی که برای نوآوری 

نیازمند توجه به این علوم هستیم.
کرونا ویــروس با همه هجمــه عظیم و 
گســترده ای کــه دارد ولی بشــر از پای 
ننشســت و همواره تــالش می کند که 
شرایط را مدیریت کند تا با کمترین هزینه 
بیشترین بهره را ببرد. در چنین شرایطی 
ارتباط تنگاتنگ علم و مدیریت بحران به 
خوبی نمایان می شود، من همواره به این 

موضوع فکر می کنم که اگر کرونا ویروس 
را 20 سال قبل داشتیم وضعیت آموزش، 
پژوهــش و تحقیقات ما چگونــه بود. در 
آن زمــان همه مردم در خانه می ماندند و 
ارتباط جامعه با حوزه های دانش آموزش و 
دانشجویی قطع می شد و دانشگاه ها دچار 

اختالل می شدند.
غفلت از علوم پایه از دیگر اشتباهات کشور 

اســت. تمرکز ما بیشــتر بر روی توســعه 
کســب وکارها و فناوری و تبدیل دانش به 
فناوری است، غافل از آنکه برای تکمیل این 

زنجیره نیازمند توجه به علوم پایه هستیم.
شــرط توســعه نوآوری در محصول، توجه 
بیشتر به علوم پایه اســت. شیوع کرونا این 
نکته را به ما یادآوری کرد که این زنجیره باید 
کامل باشد و شروع هر حرکتی در این زمینه 
منوط به حرکت ســریع در آغاز و ابتدای راه 

است و آن توجه به علوم پایه است.
برگــزاری جشــنواره  پیشــنهاد  وقتــی 
اندیشــمندان و دانشمندان جوان ارائه شد، 
من از آن استقبال کردم، این جریان، جریان 
دیگــری بر روی ســایر حرکت های علمی 
کشور اســت و چنین حرکت هایی موجب 
وارد شــدن جوانان کشــور بــه حوزه های 
دانشی شده، ضمن آنکه آینده کشور، آینده 
ورودی های دانشــگاه ها و استادان و علم و 

دانش کشور را مشخص می کند.

 جشنواره، پل ورود جوانان کشور 
به حوزه های دانش است

شیوع کرونا دو اشتباه را به ما گوشزد کرد، 
در گذشته متخصصان حوزه پزشکی بر این 
باور بودند که عصر بیماری های واگیردار 

تمام شده، ضمن آنکه ما از علوم پایه غافل 
بودیم، در حالی که برای نوآوری نیازمند 

توجه به این علوم هستیم. کرونا ویروس 
با همه هجمه عظیم و گسترده ای که دارد 
ولی بشر از پای ننشست و همواره تاش 

می کند که شرایط را مدیریت کند تا با 
کمترین هزینه بیشترین بهره را ببرد
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دکتر محمود فتوحی فیروزآباد| رئیس دانشگاه شریف، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره |

برگزاری جشنواره هایی همچون جشنواره 
اندیشمندان و دانشمندان جوان قطعاً نتایج 
ارزنده ای در پی خواهد داشــت. درســت 
است که ما در شــرایطی به سر می بریم 
که اخبار منفی فراوانی به گوش می رسد و 
تمام دنیا مدت هاست از پی ویروس کرونا 
رنج می برد، اما در کنــار آن خبر هایی از 
تیم های پزشــکی می شــنویم که نشان 
دهنده توانایی اندیشمندان و دانشمندان 
اندیشمندان می تواند  پیشرفت  جهان در 
موثر باشــد. از زمانی که کرونا شروع شد 
شــرکت های دانش بنیــان در حوزه های 
مختلف به کمک کادر درمان آمدند و در 
حوزه تجهیزات پزشــکی خدمات رسانی 

کردند.
اندیشــمندان جوانی که روحیه کارآفرین 
دارند مشــتاقانه به دنبال تبدیل ایده به 
محصول هســتند. ترویج فرهنگ ارزش 
آفرینی به ایده های نوین بسیار ارزشمند 

است و این فرهنگ با برگزاری رویدادهایی 
و  اندیشــمندان  جشــنواره  همچــون 
دانشــمندان جوان می توانــد باعث روی 
آوردن جوانــان به کارآفرینی شــود، باید 
بســتر ارائه ایده ایجاد شــود تا بتواند به 
محصول تبدیل شود و در نهایت حمایت 
از این ایده ها که نتیجه آن ایجاد اشتغال 

برای جوانان است.

باید جشــنواره های ایده پردازی در کشور 
افزایش پیدا کنــد و ما نیازمند نهاد هایی 
حمایتی در این زمینه هستیم که ایده را 
محصول تبدیل کنند. اگــر به ایجاد زیر 
ساخت ها توجه نشــود، باعث هدر رفتن 
بودجه ها و تالش هایی می شود که در این 
زمینه می شود. اقتصاد دانش بنیان موتور 
محرک اقتصاد یک کشــور است و مردم 
باید کار هایی که دانشگاه ها در این زمینه 

انجام می دهند احساس کنند.
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان 
بهانه ای برای حضور فعاالن و اندیشمندان 
ایده پرداز و تبدیل ایده به محصول است و 
این یعنی ما شاهد افزایش تعداد نهادهای 
موثر در مسیر توسعه ایده های کارآفرینانه 
در کشور هستیم. کمک به جوانی که ایده 
ارزشــمند دارد نمونه آشــکار نیکوکاری 
است، امری که در جشــنواره چهارم نیز 

مشخص است.

 جشنواره در مسیر توسعه ی 
ایده های کارآفرینانه

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان 
جوان بهانه ای برای حضور فعاالن و 
اندیشمندان ایده پرداز و تبدیل 

ایده به محصول است و این یعنی ما 
شاهد افزایش تعداد نهادهای موثر 

در مسیر توسعه ایده های کارآفرینانه 
در کشور هستیم. کمک به جوانی 

که ایده ارزشمند دارد نمونه آشکار 
نیکوکاری است، امری که در جشنواره 

چهارم نیز مشخص است
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دکتر سعداله نصیری قیداری| رئیس دانشگاه شهید بهشتی، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره |

دانشگاه ها پیشتاز خالقیت و تولید ایده و 
نوآوری هستند.

خالقیت بحث مهمی اســت که در چند 
ســال اخیر به ویژه در ســازمان جهانی 
یونسکو به آن بهای ویژه ای داده شده است.

صفت بارز انســان در مقایســه با ســایر 
موجودات همین خالقیت است. اگر 100 
ســال پیش به کره زمین نگاه می کردید، 
تصویر بسیار متفاوتی می دیدید و خبری 

از خالقیت های امروزی نبود.
انسان تنها موجودی اســت که در میان 
میلیون هــا موجــود روی زمیــن دارای 

خالقیت است.
عالوه بــر منابع مالی دولتــی که صرف 
تغییــر، خالقیت و تبدیــل ایده به ثروت 
می شوند، هستند معدود انسان های خیر 
و نیکوکاری که بــا نهادی خصوصی وارد 
این مسیر می شــوند و با وجود پر برکت 
خود به مســیر تعالی و دانش بشر سرعت 

بیشتری می بخشــند و از اموال خود در 
جهت توسعه علم و فناوری بی هیچ ترس 
و حزنــی انفاق می کنند، مهندس ابراهیم 
جمیلی نیز در این راه قدم های ارزشمند 

بسیاری برداشته اند.
کمــک به خالقیت و اســتعداد جوانان و 
به ثمر رســاندن ایده جوانان از نمونه های 
مجسم و ملموس خصلت نیکوکاری است، 

به قول فردوسی بزرگ: 
به جز نیکنامــی و فرهنگ و داد....ز رفتار 

گیتی مگیرید یاد
بشــر ســعی کرده که با تولید تجهیزات 
پیشــرفته از آالم مــردم بکاهــد. بنیاد 
نیکوکاری جمیلی نیــز از تولید فناوری 
در دانشگاه شهید بهشــتی حمایت های 

بسیاری را نموده است.
در هفتــه  جاری با حضــور معاون علمی 
و فنــاوری رئیس جمهــوری از برخی از 
محصوالت فناورانه دانشگاه شهید بهشتی 
رونمایی خواهد شد.هیچ مسیری زیباتر از 
مســیر علم و دانش نیست، همه پدران و 
مادران در این شرایط که دانش آموختگان 
بیکار هســتند آرزو دارند که فرزندان آنها 
در بهترین دانشــگاه های کشور مشغول 
به تحصیل شــوند ولی باید گفته شود که 
افرادی که مهارت آموزی الزم را داشــته 

باشند، قادر به یافتن شغل هستند.

 جشنواره، تالش نهادی خصوصی با هدف تبدیل ایده
به ثروت است

 هیچ مسیری زیباتر از مسیر 
علم و دانش نیست، همه پدران 
و مادران در این شرایط که دانش 

آموختگان بیکار هستند آرزو 
دارند که فرزندان آنها در بهترین 

دانشگاه های کشور مشغول به 
تحصیل شوند ولی باید گفته شود 
 که افرادی که مهارت آموزی الزم 
 را داشته باشند، قادر به یافتن 

شغل هستند
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امین خواصیمهدی صوفی

عنوان ایده: 
 سیستم نوین تشخیص بیماری ها 

در مقیاس سلولی و مولکولی

حسین عامری مهابادیمحمد زارعین

عنوان ایده: 
 تعیین ویژگی های کیفی سوخت های زیستی 

حین فرآیند تولید برپایه امواج مایکروویو به صورت غیرمخرب

Physicsفیزیک

عنوان ایده: 
 ساخت کربن شیشه 

)GLASSY CARBON SYNTHESIS(

عنوان ایده: 
 تولید قارچ ُکش زیستی با تأثیر دوگانه با هدف کنترل بیماری لکه برگی 

)SAR( و  ارتقا سطح سیستمیک میزبانی  Alternaria solani گوجه فرنگی ناشی از قارچ

پریسا تقی خانی مصر آبادیامیر زارعینازنین بهروز عطیه سادات فصیح زاده وحید زرین نیا

chemistryشیمی

عنوان ایده: 
سیستم پایش هوشمند محصوالت کشاورزی در سراسر کشور 

عنوان ایده: 
زباله دان هوشمند تفکیک کننده

نگار کیانیمائده علیزاده مطهره کل العماد
محمد پورزاهدی

Mathematics, Statistics and Computer Scienceریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
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نیلوفر نایبیرضا صمدیوحید توکلیمهناز حسین زاده

عنوان ایده: 
ماسک فیلتردار ُرسی

عنوان ایده: 
بهسازی فلزات با استفاده از نانو ذرات سیلیس و پودر بوکسیت با روش پوشش دهی حرارتی 

Geologyزمین شناسی

عنوان ایده: تشخیص سریع، اختصاصی و مقرون به صرفه SARS-CoV-2 با استفاده از تکنیک های تشخیصی CRISPR: نسل 
آینده تست های تشخیصی به کمک تجهیزات ابتدایی با قابلیت انتقال به موقعیت های شیوع بیماری

سید محمد حسین مدرسیعدنان اسدبیگی فرنوش فریدبد محمدرضا بختیاری زاده

)Exoheal( عنوان ایده: اگزوهیل

نرگس نعیمیمائده سلطانیفاطمه زارعین  مهسا محمدی نسترن رکن آبادی

biologyعلوم زیستی

محسن مطیعی

عنوان ایده: 
پاگشا

وحید عیسی زاده

عنوان ایده: جمع آوری، مدیریت وانتشار داده های مکانی بیماران مبتال به 
کرونا ومراکز خدمات رسانی در اپلیکیشن کرون مپ با مشارکت عمومی شهروندان

Impact of Corona Virus on biological Patternتأثیر کرونا  بر الگوی زیستی
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برگزیدگان نهایی چهارمین جشنواره|کسب وکار نوپا|
عنوان ایده: اسپو؛ گجت و پلتفرم ارزیابی ناباروری مردان بر پایه ی بینایی ماشین

فاطمه عنصری اصلحسین واثقی دودران مژده غفاری غالمرضا پوستی

علی سجودی زادهسعید عالی زاده

مرضیه عطشان

عنوان ایده: سیستم نوبت دهی هوشمند مطب بر اساس تحلیل وضعیت بیمار با هوش مصنوعی

شیالن حاصلیهادی قره باغیان آذر

عنوان ایده:  ستاک-19

بابک محمودزادهمحسن فاتحی فرمحمدرضا افضلاحرام شاه محمدی مهشید افضل عرفان شاه محمدی

عنوان ایده:  دستیار هوشمند مدیریت استرس

علیرضا  اتفاقفرزانه یوسفی پور سروش نوروز پور فاطمه یاری
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گزارش تصویری اختتامیه چهارمین جشنواره





 جمهوری اسالمی اریان
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 جمهوری اسالمی اریان
وزارت ورزش و جواانن

»حامیان معنوی جشنواره«

بنیاد حامیان و خیرین دااگشنه فنی و حرهف ای

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری رد دااگشنه اه


