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طریق سهم کوچکی در پیشرفت علم در کشور عزیزمان دارد .
خاصه حضرت حق ،توفیق و استمرار اهداف عالی محقق گردد.

بهم
شماره -1ن1397

دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
جم
هوري اسالمي اريان

تح
وزارت علوم قيقات و فناوري
ّ
ستاد خيرين

بهم
شماره -1ن1397

آنچه در

9797

آنچه در  9797گذشت...

4

گزارش تصویری دومین جشنواره

6

اميد ،اعتماد و مشاركت نياز جوان امروز

8

ظرفيتهاي خودمان را پيدا كنيم

9

باران که شدی ،مپرس این خانه کیست

10

محتوا مهمتر از ساختار

11

خ ّیرین کارآفرین ،پدیده ای نو

12

مسیر ایده تا کسب وکار

13

حمایت از طرحهای قابل اجرا

14

مدیر دبیرخانه:
دکتر شادی جمیلی

تیمهای برتر دومين جشنواره

15

جشنواره اول و دوم از نگاه ایدهپردازان جوان

17

گزارش استارتآپ ویکند

18

گزارش تصویری استارتآپ ویکند دومین جشنواره

20

همكاران اجرایی:
شبنم اسدی
شيوا يوسفنـژاد
ندا بهشتي
مهشاد منوچهری


استقرار تیمهای برتر دومین جشنواره در پارک علم و فناوری

21

صفحهآرا:
علی صائمی

دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
جمهوري اسالمياريان

وزارتعلومتحقيقاتوفناوري
خيّ
ستاد رين

گذشت

شماره  -1بهمن 1397

عکاس :علی نجفی خاتون
تلفن:
021-22343314
فکس:
021-22083459
پایگاه اینترنتی مجله:
www.ysa-persia.com
کانال تلگرام@ysa_ persia :
اینستاگرام@persian_ysa :
نشانی :سعادت آباد ،سرو غربی،
پالک  ،126واحد3

بهمن ماه 1397

خبرنامه دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

آنچه در  9797گذشت...

4

پ��س از ماهه��ا ت�لاش بیوقف��ه و
جلسات مکرر روزی که برایش اینگونه
در تالش بودیم از راه رس��ید.آنقدر شور
و هیجان داشتیم که متوجه گذر زمان
نشدیم به س��اعت نیم نگاهی میاندازم
و ت��ازه به خودم میآیم .س��اعت 1:30
بعداز ظهر روز چهارش��نبه است و تنها
لحظات کوتاهی تا برگزاری جشنوارهای
که منتظرش بودیم ،باقی است.
ش��د و
باالخ��ره جش��نواره ش��روع 
تیم پذی��رش ،میهمان��ان را یکی پس
از دیگ��ری به س��مت س��الن برگزاری
جش��نواره راهنمایی میکردند .حال و

هوای پ��ر هیجانی داخل س��الن حکم
فرما بود .از راهروی ورودی تا سالن که
گذر میکردی ش��ور وشوق عجیبی در
بود .روبروی درب ورودی
چهرهها پیدا 
س��الن ،نگاهم ناخودآگاه ب��ه دو خانم
لبخند درغرفه

ج��وان و مهربان که ب��ا
ایس��تادهاند،

گروه صنعتی معدنی زرین
افت��د و نظ��رم ب��ه توضیح��ات و
می 
راهنماییشان جلب ميشود.
بود ،انبوه جمعیت،
درون سالن غوغا 
صندلیهای پر شده و طنین صدای پر
انرژی مجری و حضاری که نظرش��ان
جلب برنامه ش��ده بود .احوالپرس��ی

د 9797
عد 
روزی به 
یاد
ماندنی
برای اتفاقات
خوبی که قرار
است بیافتد

و ح��ال و ه��وای اعض��ای گروهه��ای
اس��تارتآپی که حاال دیگ��ر همچون
دوس��تان قدیمی با همدیگ��ر برخورد
خود جالب بود.
ند نیز در ن��وع 
میکرد 
تیمها گروه گروه وارد سالن می شدند
و برنام��ه که طب��ق کنداکت��ور خوب
پیش می رفت .ورودی سالن خانمی با
خوشرویی دانش��جویان را برای گرفتن
گردن آویزه��ا راهنمایی میکرد .همه
اشتند و در میان این

تب و تاب عجیبی د
ش��اید خانم جمیلی با نگاه

همه هیاهو
مهربانشان مسئولیت برنامه را بیش از
هم��ه به دوش می کش��ید .هر کدام از

خبرنامه دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

حضور دكتر مسعود سلطاني فر،
وزير محترم ورزش و جوانان
و اساتيد برجستهاي نظیر دکتر
مصلینژاد ،پروفسور ثبوتی،
دكترعسگريانابيانه،
مهندسقلمچی،
دکتر ساداتی نژاد،
دکتر صالحي ،دکتر نيكنام،
دکتر خاوندکار ،دکتر عباسعلي
زالی ،مهندس پورفالح،
محمد صادقی،
حاج آقا میر 
معاونین و مشاورین اتاق
بازرگانی ایران و تهران،
تعدادی از نمایندگان
سفارتهای خارجی و
بزرگوارانی که برای مراسم
ند همه و
تشریف آورده بود 
همه گرمی خاصی به برنامه
بخشیده بود

بهمن ماه 1397

وجود مسئولیت

اعضای تیم اجرایی با
تعری��ف ش��ده ،لحظ��های از کمک به
بعد از اجرای
یکدیگر غافل نمیشدند .
سرود ملی سالن نظم خاصی پیدا کرد

و مجری مراسم را آغاز نمود .سخنران
اول برنام��ه مهن��دس ابراهیم جمیلی
رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره
ند که با خوشرویی به میهمانان و
بود 
افراد حاضر در سالن خیر مقدم گفتند،

ایش��ان از همه خواست تا در گوشهای
خود یک
از دفترچ��ه یا در تلفن همراه 
د ،9797
د یادداش��ت کنند ،ع��د 
ع��د 
ی��اد ماندنی ب��رای اتفاقات
روزی ب��ه 
خوبی که در راه است.
س��خنرانیهای دیگ��ر توس��ط دکت��ر
منصور غالم��ی وزیر عل��وم ،تحقیقات و
فناوری ،دکتر نیلی رئیس دانشگاه تهران،

دکت��ر کم��رهای رئیس جش��نواره ،دکتر
زارعی دبیر جشنواره و دکتر زاهدی دبیر
شد که هر کدام با
علمی جش��نواره انجام 
خود به بار
کالم ش��یوا و توضیحات خاص 
آموزش��ی و عملکردی اجرائی جش��نواره
افزودند .حضور دكتر مس��عود سلطانيفر،
وزير محت��رم ورزش و جوانان واس��اتيد
برجس��تهاي نظی��ر دکت��ر مصلین��ژاد،
پروفس��ور ثبوتی ،دكتر عس��گريانابيانه،
مهندس قلمچی ،دکتر ساداتی نژاد،دکتر
صالحي ،دکتر نيكن��ام ،دکتر خاوندکار،
دکتر عباس��علي زالی ،مهندس پورفالح،
محمد صادق��ی ،معاونین و

ح��اج آقا میر
مش��اورین اتاق بازرگانی ای��ران و تهران،
تعدادی از نمایندگان سفارتهای خارجی
و بزرگواران��ی که برای مراس��م تش��ریف
ند همه و همه گرمی خاصی به
آورده بود 

برنامه بخشیده بود .بخشی از برنامه برای
ایدههای منتخب اس��تارت
معرفی و ارائه 
آپ��ی اختصاص داده ش��ده بود،گروهها به
ند و شروع به ارائه
نوبت روی س��ن میآمد 
ایدههایشان میکردند.

نگاه��م ک��ه ب��ه حض��ار میافت��اد
میدی��دم که تا چ��ه اندازه با اش��تیاق
برنامه را دنبال میکنند.
پ��س از اتم��ام بخ��ش ارائ��ه
گروهه��ای منتخ��ب اس��تارتآپ،
اف��راد حاض��ر

از مهمانه��ا و هم��ه
پذیرایی ش��د .در طول زمان پذیرایی
میدیدم که همه در رابطه با جشنواره
زنند و بعضیه��ا ناراحت از
ح��رف می 
اینکه چرا موفق به شرکت نشدند.
پ��س از پذیرای��ی ،همه به س��الن
برگش��تند .ازدح��ام جمعیت به قدری
بود که در گوشههای سالن نیز افراد
زیاد 
ند .شروع قسمت دوم برنامه
ایستاده بود 
با اجرای موس��یقی س��نتی دلنشینی
بود که ب��ه فض��ا روح تازهای
هم��راه 
بخش��ید .نوبت به بخش هیجان انگیز
ماجرا رسید ،اعالم نتایج.
در ای��ن بین هیجان و مدیریت مجری
در اعالم نتایج و باالبردن هیجان گروهها
مثال زدنی بود .نگاه تمام حضار معطوف
س��ن بود .بین هر ی��ک از تیمها حس و
حال عجیبی ب��ود ،س��رگروههای تیمها
بی��ش از اعض��ای دیگر گ��روه مضطرب
بودند ،یکی دعا میکرد ،دیگری از شدت
بلند ش��ده بود ،یکی
خود 
هیجان از جای 
کش��ید و دیگ��ری امیدوارانه

انتظ��ار می
منتظر اعالم نتایج بود .باالخره نتایج یک
شد و هریک از گروهها جوایز
به یک اعالم 
اس��اتید و داوران

خود را از
و تندیسهای 
ند ودر آخر ثبت یک
گرانقدر دریافت کرد 
یاد ماندنی.
عکس دسته جمعی به 
روزی خاص در تقویم تکتکمان رقم
خورد .روزهای اينچنين��ی روزهای پر از
امی��د هس��تند و گویای ای��ن موضوع که

هنوز هستند انسانهایی که از صمیم قلب
متعهد و خالق

ارند به جوان��ان
دوس��ت د 
کمک کنند.
باالخره جش��نواره دوم هم با تبوتاب
و هیج��ان و تم��ام امیدواریهای��ش ب��ه
پایان رسید ،اما جش��نواره اندیشمندان و
دانشمندان جوان هنوز ادامه دارد .ازهمین
حاال استارت سومین جش��نواره زده شد،
منتظر خبرهای خیلی خوب باشید.
ما را از طری��ق راههای ارتباطی زیر
دنبال کنید.
آدرس سایتwww.ysa-persia.com :
کانال تلگرامی@ysa_persia :
اینستاگرام@persian_ysa :
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اعتماد و مشاركت نياز جوان امروز

اميد،

اعتم��اد مهمترین

عنص��ر امی��د و
نیازه��ای امروز جوانان کش��ور باید با
تدبیر و تعامل ج��دی و فراهم آوردن
زمینهه��ای مش��ارکت آنها در مس��یر
رش��د و توسعه پر رنگ تر گردد .تولید
ثروت و توزیع عادالنه آن هدف نهایی
هر نظام سیاسی اس��ت اما اگر ثروتی
نشود هیچ نتیجه

ش��ود و توزیع

ایجاد

نخواهد داش��ت پس

مثبت��ی به دنبال
باید با اتخاذ سیاس��ت درس��ت زمینه
توزی��ع عادالنه ثروت بی��ن جوانان را
فراهم کنیم.
در این راستا از نقش،جایگاه و رسالت
روشن و شفافی که نظام آموزشی کشور
در آم��وزش و تبیی��ن زمینههای رش��د
اجتماعی و فرهنگی جوانان و به دنبال آن
ساماندهی رشد اقتصادی آنان دارد ،نباید
چشمپوشی نمود.
مقوله ورزش ارزانترين و موثرترين
اب��زار موج��ود در جهان ب��راي تامين
س�لامت جسمي و روحي جامعه است
و به دنبال شور و شعفي كه به واسطه
وحدت و حس افتخار ملي كه در بين
ايجاد ميكند،

مردم باالخص جوان��ان
زمينه س��از بس��ياري از پيشرفتهاي
جامعه خواهد بود.
دومين جش��نواره انديش��مندان و
دانش��مندان جوان با تاكيد و كار در
زمينه علوم پايه و انس��اني در جهت
تولي��د علم در بين جوانان ايده پرداز
و نخبگان كش��ور قدمهاي مثبتي را


ارزشمند
برداش��ته است .اين حركت
هم راستا با تحقق مسئوليت اجتماعي
بخ��ش خصوصي در توس��عه پذيري
كش��ور ،ب��وده و از س��وي ديگ��ر با
خیرین
برخورداري از حمايت جامعه ّ
كش��ور  ،نق��ش آفرين��ي ارزن��دهاي
در بخش كارآفريني به دنبال داشته
است.
در اي��ن مي��ان جوانان ب��ه عنوان
ني��روي محرك توس��عه ب��ا عمل به
تواناييه��اي علمي و اس��تعدادهاي
بالقوه خ��ود در هم��ه ادوار به تعالي
جاي��گاه علمي خود و كش��ور كمك
شاياني نموده اند.
امي��د ،اعتم��اد و

چنانچ��ه جوان��ان
باور را در اج��راي تواناييها و ايدههاي
خالقانه خود جاري س��ازند و در زمينه
ب��ا ارائ��ه و تجاريس��ازي كس��ب وكار
ني��ز حمايت ش��وند عالوه ب��ر موفقيت
درتوسعه علمي خود و نظام آموزشي و
نيز ترويج فرهن��گ كارآفريني قطعا به
دستاوردهاي بسياري نائل خواهيم شد.
در برگ��زاري اي��ن جش��نواره و
جش��نوارههايي از اي��ن دس��ت بحث
ميزان مش��اركت جوان��ان ايده پرداز و
حمايت از نخبگان برگزيده بي ش��ك
مهم ترين بخش اين رويداد است.
اي��ده پردازاني كه با همت و اعتماد
ب��ه دنبال جل��ب حمايت هس��تند تا
زمينههاي كسبوكار ،تجاريسازي و
توليد محصول را فراهم كنند.

دانشگاهها و
وزارتخانههاي
مختلف به
عنواننماينده
بخش دولتي ،
جامعه خیّرین و
شركتهاي دانش
بنيان به عنوان
نمايندهبخش
خصوصي با تعاملي
دوجانبه و همراه
بايد خود را در مسير
حمايت از جوانان
قرار داده و در كنار
آنها قرار گيرند.
در اين ميان بنياد
نيكوكاريجميلي
بعنوانپيشگام
اين حركت با
برگزاري جشنواره
انديشمندان و
دانشمندان جوان،
نقش مثبت و
سازنده اي را در
پيشرفت و تشويق
نيروي جوان به
سمتموفقيت،
اعتماد سازي و
تعهد خدمت به
كشور ،ايفا
نموده است

دانش��گاهها و وزارتخانههاي مختلف
به عنوان نماينده بخش دولتي  ،جامعه
خیری��ن و ش��ركتهاي دان��ش بنيان
ّ
ب��ه عنوان نماينده بخ��ش خصوصي با
تعاملي دوجانبه و هم��راه بايد خود را
در مسير حمايت از جوانان قرار داده و
در كنار آنها ق��رار گيرند .در اين ميان
بنياد نيكوكاري جميلي بعنوان پيشگام
اي��ن حرك��ت با برگ��زاري جش��نواره
انديشمندان و دانشمندان جوان ،نقش
مثبت و س��ازنده اي را در پيش��رفت و
تشويق نيروي جوان به سمت موفقيت،
اعتماد سازي و تعهد خدمت به كشور ،ايفا
نموده است.
وزارت ورزش و جوان��ان ب��ه دلي��ل
اينك��ه جوانان نقطه عط��ف فعاليتها
و برنامههاي اين وزارتخانه را تش��كيل
ميدهند ب��ا در اختيار داش��تن توجه
و حماي��ت ني��روي ج��وان كش��ور
حمايت خود را از برگزاري جش��نواره
انديشمندان و دانشمندان جوان اعالم
مينمايد .بسيار خرس��نديم كه شاهد
رش��د و استقبال كم نظير در

موفقيت،
برگ��زاري دومين دوره اين جش��نواره
هستيم.
امي��د داريم ت��ا روز ب��ه روز زمينه
برگزاري چنين رويدادهاي آينده مداري
در توسعه علمي جوانان كشور بيش از
پي��ش مهيا گردد و نتايج مثبت آن را
در بخشهاي مختلف توسعه كشور به
تماشا بنشينيم.

دکتر منصور غالمی«وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری»

نكته بارز اين جمع و
نشست اين است كه
به همت اشخاص علم
دوست و دانش پرور
عالقمند به كشور و
خارج از بدنه دولت و
از دل اين مردم شكل
گرفته است .نمونه
بارز اين موضوع آقاي
مهندسجميلي«بنياد
نيكوكاري جميلي» و
جناب آقاي دكتر مصلي
نژاد هستند.
جامعه ما بر مبناي
باورهاي ديني و
سنتهايي كه داشته
و دارد براي كارهاي
خير جايگاه خاصي
قائل است  .تسهيل
به هدف رسيدن
اهداف نيك خیّرین و
بنيادهاينيكوكاري
منجمله«بنياد
نيكوكاريجميلي»
در حوزه علم و
فناوري را وظيفه خود
ميدانيم و به آن افتخار
ميكنيم.اميدواريم
فعاليتهاي خیّرین با
وسعت و قدرت ،
در آينده بيشتر
نمايان گردد
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خوش��بختانه توجه به توس��عه علم و
فناوری ،کاربست دانش و فناوری ،حرکت
به س��مت نوآوری و بخص��وص توجه به
یش��مند کش��ور عزیزمان یک

جوانان اند
گستردهای را در بین عالقمندان

فرهنگ
ایجاد کرده اس��ت که ما
به این مرز و بوم 
آثار خوبی از آن را در بخشهای مختلف
یدهایم و افق بسیار روشنی در این زمینه
د 
فراهم آمده است .انشاءاهلل این نگاههای
بس��یار اندیش��مندانه و دورنگرانه منجر
به روزهای با ش��کوه توس��عه کشورمان
مبتنی بر اندیشههای جوان و نوآوریهای
ذهنهای خ�لاق اندیش��مندان جوانان
شاهد حمایتهای مراکز علمی

شود که

و فن��اوری در این زمینهها باش��یم .نکته
بازر این جمع و نشس��ت این است که به
همت اش��خاص علم دوست و دانشپرور
عالقمند به کشور و خارج از بدنه دولت و

از دل این مردم شکل گرفته است .نمونه
ب��ارز این موضوع جن��اب آقای مهندس
نژاد که
جمیلی و جناب آقای دکتر مصلی 
باالخره سرور ما هستند .این همت عالی
خیرین به معنای عام
که در کش��ور بین ّ
و بخصوص عالقمندان به حوزههای علم
و دانش ش��کل گرفت��ه ،فرصت مغتنمی
است که ما را از نشستن صرفا سر سفره
ود و
دول��ت و نگاه به مقوله بس��یار محد 
اندک دولت در ه��ر زمانی از زمانها که
ما بگوییم درآمدمان خوب بوده یا خوب
كن��د و به بازوان توانمند،
نبوده ،دور مي 
یش��مند و خالق مردم

به ذهنه��ای اند

عزیزمان و بخصوص جوانان ،متوجهمان
كن��د و این توج��ه روز ب��ه روز باید
مي 
بیشتر بشود .در کمتر از  10سال گذشته
تحوالتی که در کش��ورمان
اگ��ر د 
رمورد ّ
برمبنای تکیه و توجه به دس��تاوردهای
علم��ی و خالقیتهایی که درعرصههای
مختل��ف دانش بی��ن جوانانم��ان ،بین
اس��اتیدمان در دانشگاههایمان ،در مراکز
رشد و
پژوهشیمان ،در پارکها و مراکز 
فناوری شکل گرفته نگاه کنیم ،خواهیم
ید که سرعت بسیار خوبی داشته است.
د 
من خدمت دوستانم خواهش میکنم که
اگر مقایس�� ه یا بعضا گزارشهایی وجود
ارد آن را ارائه بدهند.
د 
ش��اید در جمعهای

علیرغ��م اینکه
ش��اید جایگاه خودش

نمود
مختلف این 
باش��د ام��ا واقعیت این

را پی��دا نک��رده
اس��ت که ما در بازهه��ای  7 ، 6و نهایتا
 10س��اله حرکتهای پرشیبی به سمت
ب��اال در حوزه عل��م و دان��ش ،فناوری و
هد که ما
نوآوری داشتیم و این نشان مید 
در حال پیدا کردن ظرفیتهای خودمان
هس��تیم .اس��تفاده از فرصتهایی که با
حض��ور عالقمندان حامی عل��م و دانش
ش��کل میگیرد ،قطعا ميتوان��د هم به
تداوم این حرکتهای رو به جلو و هم به
بیفزاید و لذا تشکر ویژه دارم از

سرعتشان
همه کسانی که این جمع را دور هم جمع
کرده و دومین جش��نواره را شکل دادند.
بخصوص که محوریت آن را به جوانهای
عزیز ،صاحبان ایده و خالقیت اختصاص

ادهاند .طبعا این موضوع فرصت مغتنمی
د 
برای آموزش عالی کش��ور و دانشگاههای
م��ا نی��ز میباش��د ،از ریاس��ت محت��رم
دانش��گاه تهران و همکارانش��ان که این
پشتیبانی و زمینه نشست و شکلگیری
این جش��نواره را فراهم کردند ،که قطعا
فرصتهایی است که جوانان را در مسیر
توسعه کشور و اتصالشان به مراکز علمی
هد ،تشکر میکنم.
و دانشگاهی سوق مید 
ما در سالهای پیشرو ،قطعا ارتباط بین
دانشگاهها با دانشآموختههای خودشان،
ش��اید در

با صاحبان فکر و اندیش�� ه که
جاه��ای دیگ��ر تحصیالتش��ان را تمام
اند و در کنار دانش��گاههای دیگری
کرده 

ان��د و یا صاحبان اندیش�� ه و
ق��رار گرفته 
شاید مدت زمان طوالنی
فناوریهایی که 
نکردهاند ،اما
را در دانش��گاهها تحصی��ل 
آنچه را که عرضه میکنند ،ارزش علمی و
کرد و قطعا
فناوری دارد ،را حفظ خواهیم 
اساتید محترم

دانش��گاهها و در این میان
خود از
توانن��د با حمایته��ای فکری 

مي
دانشجویانشان که با هم بر روی شکوفایی
و تعمق این فکرها و اندیشهها و اثرگذاری
دائم آنها کمک کنند ،این فرصت را برای
وزارت عل��وم ،دانش��گاهها و مراکز علمی
و پژوهش��ی مغتنم میدان��م و توصیه و
خواهش��م از همه همکارانم این است که
این نوع رویکرده��ا را بخصوص با حضور
بخش خصوصی با صاحبان فکر و اندیشه
از جمعیت ج��وان ،از دانشآموختههای
هند و
ج��وان دانش��گاهها مکرر ش��کل د 
حمایت کنن��د .قطعا دولت ای��ن را جزء
حد امکان تالش
خود دانسته و تا 
وظایف 
ب��ر این بوده که هر ج��ا در توان داریم از
باب آییننامهها ،ضوابط و هرجا که احیانا
امکان حمایتهای مالی با منابع مالی نه
چندان خیلی وسیع باشد ،این وظیفه را
انجام دهیم .ما در وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری هم به نمایندگی از جامعه علمی
و فناوری کش��ور ،هم به عنوان عضوی از
دولت ،امیدواریم انشاءاهلل بتوانیم در کنار
شما به این حرکتهای پر شور ،شتابنده
و بالنده کمک کنیم.
اساتید گرامی

من از همه شما عزیزان ،
و کسانی که همت واالی خودشان را صرف
کنند تشکر
این نوع نشستها و حرکت می 
میکنم و برایش��ان آرزوی سالمتی و مزید
توفیقات دارم.

بهمن ماه 1397

ظرفيتهاي خودمان را پيدا كنيم
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باران که شدی ،مپرس این خانه کیست

مهندس ابراهیم جمیلی رئیس شورای
سیاستگذاری جش��نواره اندیشمندان و
دانشمندان جوان ضمن عرض خیر مقدم
و تشکر از حضور ریاست محترم دانشگاه
ته��ران ،جناب آقای دکتر نیلی و س��ایر
اساتید و بزرگواران شرکت کننده در این

ایراد سخنرانی پرداختند.
جشنواره ،به 
«از دوستان عزیز میخواهم شمارهای
را یادداش��ت کنند ،9797،یعنی 97/9/7
یاد ماندنی که اتفاقات خوبی قرار
روزی به 
خود بهانهای برای
بیافتد و این 

است در آن
اد مهم است .در این
یاد ماندن این روید 
به 
جشنواره به دنبال این هستیم که ریشههای
ماندگاری این جش��نواره را تقویت کنیم و
پیون��د علم و ثروت و همچنین بحث پیوند

وارد کنیم.
علم و صنعت را در آن 
با مطالع��ه تاریخ میبینیم کش��ورهای
خود را بر مبنای علوم
آمریکا و اروپا ،توسعه 
ادهاند.
پایه قرار د 
ادهایم
ما نیز جشنواره را بر این مبنی قرار د 
تا خدمت شایسته ای برای کشورمان انجام
داده باشیم .مزیت جشنواره اندیشمندان و
دانش��مندان جوان و جش��نوارههایی از این
دست ،آن است که با حداقل امکانات ،بدون
هیچ پشتوانه دولتی و یا امکانات بنیادهای
ثروت و قدرت ،با همکاری بخش خصوصی
و تقویت آن ،محیطه��ای کارآفرینی برای
ایجاد ميكنند.
جوانان 
باید بتوانیم با تقویت بخش خصوصی،

آب��اد کنی��م .در اس��تارت آپ
کش��ور را 
ویکندی ک��ه در طی  3روز گذش��ته در

محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
برگزار ش��د ،آقای دکتر کم��رهای و آقای
دکتر زارعی زمینهی نظمپذیری جوانان را
ند و میل به ارائه کارهای برتر ،از
فراهم آورد 
مهمترین ویژگیهای این برنامه بود .برای
ارائه کارهای برتر نیاز به تحمل سختی ،کار
فشرده و مطالعه علمی است که عشق به
کار و مسئولیت پذیری در جوانان در این
میان از اصول آن است.
همکاری و تقسیم مسئولیتها در قالب
اخالق ،به عنوان اصل و پایه ش��کل گیری
این جشنواره ميباشد.
در ای��ن جش��نواره ب��رای جمع��ی از
دانشجویان شرکتکننده علت موفقیت گروه
صنعتی معدنی زرین را توضیح دادم و گفتم
مبنای کار ،نیت خیر ب��وده که گروهی که
بود را تبدیل به یکی
در حال ورشکس��تگی 
از گروههای موفق در سطح کشور کردیم.
قصد داریم در کنار نخبگان علمی کشور،

شاید که تا
نخبگان اجتماعی تربیت کنیم ،
به امروز در کشور کمتر به این موضوع توجه
شده باشد ،اما از این کار خسته نخواهیم شد.
در اث��ر ش��رایط و مش��کالت حاص��ل از
وجود آمده ،کار ،س��خت و
تحریمه��ای ب��ه 
امکانات کم ش��ده اس��ت اما ما خستگی را
کنار گذاش��ته ای��م .قرار ما این اس��ت که
جش��نواره را در س��الهای آت��ی به یک
جش��نواره بينالملل��ی تبدی��ل کنیم و
خوشحالیم که امس��ال پذیرای تعدادی
از س��فارتخانههای خارجی بودیم و این
زمینهساز همکاری با تیمهای کشورهای

داشتن جامعه امن ،در
گرو خیّرسازی است.
تاسیسبنیاد
نیکوکاری جمیلی با
شعار «برای فرزندان
سرزمینم» با هدف
تامین امکانات مادی
برای محرومان از
تحصیل ،یکی از
بزرگترینآرزوهایم
بود که محقق شد.
همه منابع مالی
مورد نیاز بنیاد برای
پرداخت محرومان
از منابع مالی هیات
امنای «خانواده
جمیلی » تامين
میشود و از هیچ
منبع دیگری کمک
نقدی و غیرنقدی
دریافت نمیکند

خواهد بود .بر

دیگر ،در س��الهای آینده
خیرین ،آینده

این باوریم ک��ه در
رویکرد ّ
پژوهی و تربیت نیروی انسانی متخصص
توسط شرکتهای دانش بنیان و تاسیس
مد نظرقرار گیرد.
باید 
یک مرکز پژوهش ،
ب��دون آینده پژوهی قطع��ا نميتوان به
توسعه رسید.
ایدهپ��ردازان این
به ش��ما قول میدهم 
جش��نواره را حمایت خواهی��م کرد ،کمک
میکنیم که کارآفرینی نوین توسط جوانان
گی��رد و احتم��اال کتابی را منتش��ر

انجام
کرد که گوش��ه ای از موفقیتهای
خواهیم 
آنان را منعکس کند .قطعا در موفقیتهایمان
تنها نخواهیم بود.
امید داریم که بتوانیم همکاران و شرکای

خود را از دوستانی که در اینجا حضور
آینده 
دارند ،انتخاب کنیم.
و در پایان طبق روال تمامی صحبتهایم
چند سطر شعر اظهار ادبی میکنم
با تقدیم 
اس��تاد بزرگوارم آق��ای دکتر مصلینژاد،

به
که مشوق و عامل اصلی حضور و فعالیت من
هستند و با تمام

در چنین برنامههایی بوده و
وجود در حضور ایشان تعظیم میکنم.

ی کیست
باران که شدي مپرس ،این خان ه 
مسجد و میخان ه یکیست

سقف حرم و
باران که شدي ،پیالهها را نشمار
جام و قدح و کاسه و پیمان ه یکیست
باران! تو که از پیش خدا ميآیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست
بیفتند به خاک

بر درگه او چونکه
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ي دل ،اگر خدارا خواندي
حمد و فلق و نعرهي مستانه یکیست

این بيخردان ،خویش ،خدا ميدانند
سند و قصه و افسانه یکیست
اینجا 
گرفتند به کار

از قدرت حق ،هرچه
در خلقت حق ،رستم و موریانه یکیست
گر درک کني خودت خدا را بیني
درکش نکني  ,کعبه و بتخانه یکیست
در خاتمه تشکر ویژهای دارم از جناب آقای
دکت��ر غالمی وزیر محترم عل��وم ،تحقیقات و
فناوری ،دکتر سلطانیفر وزیر محترم ورزش و
جوانان،آقای دکتر نیلی رئیس محترم دانشگاه
ته��ران و تمام کس��انی ک��ه م��ا را در این راه
همراهی نمودند.
امیدوارم با همدلی و همکاری دانش��گاه
رشد و شکوفایی کشور
و صنعت بتوانیم در 
قدمهای موثری برداریم.
عزیزمان 

محمود نيلي احمدآبادی«رئیس دانشگاه تهران»

دکتر

ولی همین برنامه س��ه روزه که آقای دکتر کمره ای
ند از
و جن��اب مهندس جمیلی درباره آن توضیح داد 
نمونه کارهایی است که برای بروز خالقیتها صورت
ش��ود و هم
گرفته اس��ت .اینجا هم آموزش داده مي 
شود و هم محصول ارائه ميشود.
عملکرد ارزیابی مي 

باید یکی از دستاوردهای مهمی بدانیم که آینده
این را 
خواهد زد .آینده کشور ما در گرو رشد

کشور ما را رقم
رشد و شرکتهای زایشی است
استارت آپها و مراکز 
این چیزی است که دنیا تجربه کرده است .در گذشته
ش��رکتهای بزرگ دانش��مندان و متخصصین را در
ند و نوآوری
خود استخدام میکرد 
واحدهای  R&D
در آن شرکتها شکل میگرفت .امروزه شرکتهای
هس��تند که

بزرگ خری��دار ش��رکتهای کوچکی
محصول اس��تارت آپهاس��ت .وقتی الگوهایی مثل
سیلیکون ولی و یا ترمینال اف را در فرانسه می بینیم
و یا موسساتی از این دست ،متوجه میشویم که دنیا
به سوی س��رمایه گذاری در واحدهای کوچک پیش
رود که خالقیتهای هم افزاینده در آنها ش��کل
می 
میگیرد.
آیندهای
بسیار متاسف هستم که بگویم برای خلق 
تحول آفرین به شرکتهای بزرگ مان چندان امیدی
ّ
بینی��د که این ش��رکتها با چه مس��ائل

ن��دارم .می
شدهاند
بروکراتیک و کارگری و مالی عظیمی گرفتار 
و بسیاری از آنها زمین گیر هستند .آنچه که در آینده
زد اس��تارت آپها
خواهد 

تحولی را رقم

تولی��د ایرانّ ،
هس��تند که فارغ از مس��ائل

و ش��رکتهای کوچک
بروکراتیک و مس��ائل دیگری که دس��ت و پایشان را
خواهند گرفت .واحدهای

بسته است در کنار هم قرار
تحولی
توانند با 
دارای سرمایه مي 
خرید این شرکتها ّ
ایجاد کنند .خوش��حال و امیدورام که به سمت این
را 
فعالیته��ا نگرش مثبتی در کش��ور ش��کل گرفته و
امیدوارم روز به روز توسعه پیدا کند .اتفاق بزرگتری در
خیرین
این میان رخ داده اس��ت که ميتوان از جامعه ّ
و واقفین ایران به عن��وان الگویی کم نظیر در صحنه

ميتوان از جامعه
خیّرین و واقفین
ایران به عنوان
الگویی کم نظیر در
صحنهبينالمللی
یاد کرد.
اصل وقف با این
کیفیت در
هیچ کجای دنیا
دیده نمیشود.
نوآفرینیجدیدی
در برنامه
کارآفرینی صورت
گرفته و آن حضور
خیّرین و واقفین
به ویژه
«بنیادنیکوکاری
جمیلی» در حوزه
همياري و
مشاركت است
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بخواهد به طور فردی و بدون کار گروهی

کسی که
اقدام��ی مثبتی انج��ام دهد ،عم�لا در جامعه امروز
ش��دنی نیست .پش��ت تغییراتی که امروز در دنیا رخ
هد زیست بوم جدیدی است که دنیا برای تعامل
مید 
و همکاری همه دانش��مندان و متفک��ران در جهت
ارزشها و سياستهای آن جامعه فراهم کرده است.
شاید در نگاه اول به ساختارها توجه
وقتی نگاه ميكنيم 
آمدهی شرکت یا پارک علم و
وجود 
کنیم .دانشگاه به 
فناوري است و ما براساس تجربهای که در ایران داریم
وارد کشور
سعی ميكنيم س��اختارها را کپی کرده و 
کنیم .ولی آنچه که محتوای این س��اختارها را شکل
ه��د قوانی��ن و ظرفیتهایی اس��ت که ما کمتر
مید 
به آنها توجه میکنیم .محتوا بیش��تر از ساختار مهم
اس��ت .محتوا به نتیجه نهایی شکل ميدهد .محتوا
چیس��ت؟! س��اختارها برای تفکیک امور و مشخص
کردن مسئولیتها است ولی ظرف با محتوا ارزشمند
ميش��ود .اصل محتوا در این است که ما یک فضای
كند و نوآوری
آزاد و شادمان که خالقیت را متبلور مي 

هد فراهم کنیم اگر به جوانان و انسانها
را شکل مید 
اعتماد به نفس
فرصت خالقیت ،جرات کار  ،اطمینان و 
دادیم و در کنار آن تسهیالت الزم را فراهم کردیم ،این
کرد و در جهت
خواهد 

خود را پیدا
مجموعه مس��یر 
تأکید میکنم
رشد و پیشرفت حرکت ميكند .
تعالی  ،
که به لحاظ ساختارسازی در کشور بسیار موفق عمل
کردهایم .تقریبا نميتوانیم در دنیا ساختاری را مثال

خود مشابه آن را نداشته باشیم .ما
بزنیم که در کشور 
در ایران تمام س��اختارهای مدرن دنیا را داریم .بانک،
دانش��گاه ،ش��رکت ،پارک علم و فناوري ،مرکز رشد،
مراکز تحقیقاتی و پژوهش��ی ،پژوهشگاه و همه آنچه
موجود اس��ت در ایران یافت ميش��ود .اما در

در دنیا
باید زیست بوم را فراهم نمود .گاهی از
مقایسه با دنیا 
قوانین دست و پاگیر صحبت ميكنيم که قطعا یکی
بود اما وظیفه دانشگاهها باز کردن این
خواهد 

از دالیل
مسیرها اس��ت .دانشگاهها مراکز نوآوری هستند .این
نوآوری در روشها ،در برنامهها و در محصولها است.
دانشگاه تهران به عنوان بزرگترین دانشگاه کشور سعی
ارد این زیست بوم را فراهم کند .از لحاظ ساختاری
د 
ما قدیمی ترین دانشگاه کش��ور با تجربهای طوالنی
هستیم که یکی از موفقترین دانشگاههای کشور در
سطح ملی و بينالمللی ارزیابی می شویم .هم به لحاظ
دستاوردها و هم به لحاظ عملکردها و دانشآموختگان
و دستاوردهای علمی و ...و در کنار آن دانشگاه تهران
به عنوان اولین دانش��گاه کشور ،صاحب پارک علم و
باید به ای��ن فعالیتها در جهت
فناوري اس��ت .حاال 
تحول��ی که دنیای امروز با آن مواجه اس��ت و ما هم
ّ
به دنبال آن هستیم ،عمق ببخشیم .ما نمی خواهیم
تحول در
دنباله رو دنیا باشیم ما می خواهیم بخشی از ّ
دنیا باش��یم .ما فکر ميكنيم جامعه ایرانی و دانشگاه
توانند و باید
تهران و سایر دانشگاههای معتبر ایران مي 
ایجاد فضایی که نخبگان و
تحول باشند .
بخشی از این ّ
آزاد خالقیتهای
دانشجویان ما با کار تیمی در فضایی 
خ��ود را بروز بدهند .من نم��ی خواهم خیلی در این

زمینه در رابطه با برنامههای دانش��گاه توضیح بدهم.

بينالمللی مثال زد .ما در هیچ کجای دنیا جامعه بزرگ
خیرین و واقفین مدرس��ه
و ارزش��مندی مثل جامعه ّ
اد مدرس��ه با این گستردگی و
س��از را نداریم .این تعد 
با این کیفیت توسط واقفین در هیچ کجای دنیا دیده
نميش��ود .اصل وقف از ش��رق شکل گرفته ولی غرب
اس��تفاده بهتری از آن داشته است دانشگاههای بزرگ
کردهاند.
خود از سنت وقف استفاده 
آمریکا برای توسعه 
مورد اعتماد
اس��تنفورد بر مبنای وقف ،بس��یار قوی و 

خود را به س��مت
کرد .این جامعه مس��یر 
مردم ،عمل 
دانشگاهها ادامه داده است .این جامعه به خوبی فهمید
رش��د بدون مدرسه ،محقق نیست و مسیر توسعه
که 
پایدار از مدرس��ه میگذرد .اما ای��ن دانش آموختگان
باید این
هستند و 

مدرس��ه بعدها متقاضی دانشگاهها
فضای مناس��ب را برای آنها فراه��م کنیم که این هم
شکل گرفته است .ما در همین دانشگاه تهران ،شاهد
خیرین زیادی در بحث احداث خوابگاه
کمک واقفین و ّ
و دانشکده و کتابخانه بودیم که در ده سال اخیر رشد
بس��یار خوبی داش��ت و قبل از ده سال گذشته کمتر
کمک و تغییری در این س��طح در دانشگاهها داشتیم.
خی��ر و واقف دانش��گاهها صحبت
وقتی با دوس��تان ّ
وج��ود دارد،

میکردی��م ،گفتیم مرحل��ه دیگری نیز
هستند و نیازمند

نیازمند ش��غل

این دانشآموختگان
کنند و علم خود
ایجاد 
خود را 
کارآفرین بودن تا شغل 
مورد استقبال قرار
را به ثروت تبدیل کنند .این موضوع 
ند و زنجیرهای
وارد حوزه کارآفرینی شد 
گرفت و واقفین 
خیرین و
جامعه
توسط
انتها
تا
بیرس��تان
از پیش از د
ّ
واقفین ما پوشش داده ميشود .نوآفرینی جدیدی در
خیرین و
برنامه کارآفرینی صورت گرفت و آن حضور ّ
بنیاد نيكوكارری جمیلی اس��ت .پس
واقفین به ویژه 
مهمتر از مشارکت ،نوآوری و جهت دهی و مسیرسازی
وارد این حوزه
خیرین و واقفین بیش از گذشته 
است تا ّ
بشوند .امروز در دانش��گاهها به لحاظ ضوابط و قانون،
هستند و

ایجاد چنین زیست بومی
زیرس��اختها آماده 
خیرین نه تنها از لحاظ مالی بلکه
کمک و مس��اعدت ّ
به عنوان فصل مشترک دانشگاه و جامعه بسیار کمک
بود لذا از بنیاد
خواهد 

یار دانش��گاه و دانش آموختگان
بنیاد حامیان دانشگاه تهران  ،پارک
نیکوکاری جمیلی  ،
ند تا این
کردها 
علم و فناوري و همه کسانی که کمک 
بگیرد کمال تشکر و قدردانی را دارم و
جشنواره شکل 
شاهد یک جهش خواهیم بود.
مطمئن هستم در آینده 
شاید مطلق عدد
رشد و تغییرات بسیار سریع است .
نرخ 
نباشد ولی مهمتر از مطلق فعالیت نرخ تغییراتی
بزرگی 
كند و نرخ تغییرات بسیار
است که آینده را تعیین مي 
سریع اس��ت و من آینده روشنی را به خودمان و شما
نوی��د ميدهم  .امیدوارم در س��الهای آینده ش��اهد

رشد یابنده باشیم .به
فعالیتی بیش از گذشته و بسیار 
شوند تبریک
همه کس��انی که در این رقابت موفق می 
میگویم و همچنین به همه کسانی که آماده این رقابت
شوند نیز تبریک می گویم چون وقتی آماده رقابت
می 
خود نرسیم ولی
شاید به تقاضاها و توقعات 
میش��ویم 
حتما در مرحله بعدی موفق خواهیم شد .پیروزی از آن
همه کسانی است که کوشش ميكنند ،پشتکار دارند
و فعالیت ميكنند.
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خیرین کارآفرین ،پدیده ای نو

ایدههای
انند تم��ام 
همانط��ور که همه می د 
ش��ود و در این
برت��ر ب��ه کارآفرینی خت��م نمي 
شکی نیست کارآفرینی یک شیوه زندگی است
که در جهان مدرن امروز به آن توجه ميش��ود.
شاید همه
کارآفرینی فرآيندی اکتس��ابی است .
م��ادرزادی کارآفری��ن به دنیا نیامده باش��ند .اما
یاد گرفت و یکی از وظایف
ميتوان کارآفرینی را 
بزرگ��ی که همه م��ا بر عهده داری��م آموختن و
یاددادن کارآفرینی و همچنین توس��عه فرهنگ
کارآفرین��ی در جامعه اس��ت .جامعه ،فرهنگ و
کارآفرینی بر ه��م تاثیری متقاب��ل دارند .قطعا
مورد تاثیر
كند جامعه را 
رشد مي 
وقتی کارآفرینی 
شود و
دهد ،موجب خلق ثروت مي 
خود قرار مي 

بهبود کیفیت زندگی انس��انها در هر جامعه
به 
رویکرد جدید

ای منجر ميشود .کار آفرینی یک
در مجامع و فضای اقتصادی اس��ت .کارآفرینان
رش��د سریع و
هند و 
توانند با آنچه انجام مید 
مي 
هند ،کسب و کار مناسبی
نس��بی که انجام مید 
بگیرند و در

کنند و عده بیشتری را به کار
ایجاد 

زمینه اشتغال زایی و جلوگیری از مهاجرت مغزها
از کشورمان و در توزیع عادالنه ثروت نقش بسیار
موثری را ایفا کنند .در جامعه موفق قدرت اصلی
در تفکر و خالقیت انس��انها است .قدرت اصلی
سرمایه و پول و ارز نیست و خالقیت انسانها آن
رشد ميدهد .جامعه کارآفرین جامعهای
جامعه را 
پویا و بالنده اس��ت .سرمایه ،ایده را به حرکت در
آورد و این ایده است که محرک سرمایه است.
نمی 
عالقمند و

ارد و
کارآفرین قابلیت حل مساله را د 
شجاع و ریسک پذیر است و پشتکار دارد ،توکل
كند کارها را پیش ببرد.
ارد و س��عی مي 
به خدا د 
افراد در ش��کل گی��ری کارآفرینان در
اما نقش 

خیری
بنیاد و 
جامعه چیست؟ حرکت و کار 
افراد ّ
خود را وقف توس��عه
که وقت ،هزینه و س��رمایه 
خواهند از این

هن��د و می
کارآفرینی ق��رار مید 
رشد بدهند،
کنند و کشور را 
طریق به کشور کمک 
ارزشمند است و پدیده نوینی است که در

بسیار
خیرین مدرسهساز،
کشور با آن روبرو هس��تیمّ .
خیرین س�لامت و ...به ش��کلهای مختلفی در
ّ
جامعه فعالی��ت میکنند ای��ن حرکت ،حرکت
یدی است که جامعه به شدت به آن نیاز دارد.
جد 
خیری��ن و دیگر بخشهای خصوصی نیز باید به
ّ
این حرکت بپیوندند .همانطور که در گزارش��ات
ش��د و من به طور مختصر عرض میکنم،
اعالم 
شد و
مسیر حرکت جشنواره از علوم پایه شروع 
ایدههای برتر
سال گذش��ته در علوم پایه مساله 
شد و بحث ادامه پیدا کرد .داوران محترم
مطرح 
ایدههایی
ند تا 
از دانشگاههای مختلف کمک کرد 
بودند ابتدا
را که در سایت جش��نواره ثبت شده 
بعد از ارزیابی
از لحاظ علمی شناس��ایی ش��ده و 
ایدهها
ایدههای برتر انتخاب ش��وند .اکثر 
علمی ،
شاید از بین  570ایده ثبت شده در
ند و 
خوب بود 
س��امانه جشنواره با داوری بسیار دقیق و صحیح
ش��د تا در مرحله بعدی
علم��ی  45ایده انتخاب 
کنند و به وس��یله
در مقطع کس��ب و کار رقابت 
متخصصین پارک علم و فناوري دانش��گاه تهران
مورد بررس��ی قرار
به لحاظ ایده کس��ب و کاری 
بگیرند .به این ترتی��ب  45ایده به مرحله بعدی
رس��ید و در مرحل��ه دوم از ای��ن  45ایده نهایتا

 39ایده باقی ماند .تعداد  6ایده به دلیل ش��رایط
کار س��نگین و رقبای سرس��خت از ادامه رقابت
انص��راف داده و عمال تعداد  39ایده باقی ماندند.
با ترکیبی که تشکیل شد ،ایدهها به صورت تیمی

بنیاد و
فعالیت 
افراد خیّری که

وقت ،هزینه و
سرمایه خود
را وقف توسعه
کارآفرینی
هند و
قرار مید 
خواهند از این

می
طریق به کشور
کنند و کشور
کمک 
رشد بدهند،
را 
بسیارارزشمند
است .حمایت
«بنیادنیکوکاری
جمیلی» در قالب
خیّرینکارآفرین
پدیدهای نو و
ارزشمند است.
نیاز داریم
تا دیگر بخشهای
خصوصی نیز
به این حرکت
بپیوندند

ند و در تیمهای تخصصی مسائل
با هم ترکیب شد 
مختلفی را که برای ادامه کس��ب وکار به آن نیاز
است را بررسی کردند .در نهایت ده تیم در قسمت
ند که در مدت سه روز در
اس��تارت آپ باقی ماند 
محلپارکعلمو فناوریدانشگاه تهراندر محیطی
دوستانه و صمیمی تحت آموزش قرار گرفته ،کار
خود را پ��رورش دادند .تعداد
ایدههای 
ن��د و 
کرد 
 6ایده برگزیده با حمایت آقای مهندس جمیلی
و بنی��اد نیکوکاری جمیلی در محل پارک علم و
فناوری دانش��گاه تهران در قالب طرح پژوهشی
خواهند داش��ت

اعتباری فض��ای کار در اختیار
خود را به س��مت کس��ب و کار برده و به
تا ایده 
محصول تبدیل کنند .بنابر این نتیجه فعالیت از
بین این ده تیم انتخاب��ی  6تیم برگزیده خواهد
خواهند ش��د .کار  4تیم

ب��ود که ام��روز معرفی

بود و نمرات فاصله چندانی با هم
دیگ��ر نیز عالی 
نداش��ت .آن چهار تیم هم به شکل دیگری مورد
بنیاد جمیلی قرار خواهند گرفت تا بتوانند
حمایت 
از امکانات اس��تفاده کرده و ادامه مسیر بدهند .از
گذش��تند و به

 45تیمی هم که از مرحله علمی
ند در این جلسه تقدیر خواهد
مرحله داوری رسید 
ایدههای علمی برتر آنها قدردانی خواهد
شد و از 

شد .همینطور از تمام کسانی که در این مراسم
ارند و در این فعالیت علمی و کسب و
ش��رکت د 
کاری سهیم هستند ،تشکر ميكنيم .این حرکت
شود و
فقط به تهران و دانش��گاه تهران ختم نمي 
باید در تمام دانش��گاههای کشور تداوم پیدا کند.

ند و از تمام
چون داوطلبان ما فقط از تهران نبود 
کردهاند .وزیر محترم
دانشگاههای کشور شرکت 
خواهند پیوست همچنین وزیر محترم

علوم به ما
ورزش و جوانان نیز در این جمع حضور خواهند
انند که جوانان این مرز
داش��ت و متولیان امر بد 
ارند و خالق هستند .باید
و بوم چقدر پش��تکار د 
احساس وظیفه بیشتری بکنیم تا بیش از گذشته
ارد تشکر کنم که
به این جوانان خدمت کنیم .جا د 
بنیاد حامیان دانشگاه تهران در کنار بنیاد
به عنوان 
نیکوکاری جمیلی و پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران به عنوان برگزار کننده دومین جش��نواره
اندیشمندان و دانشمندان جوان هستیم.
همچنین از کلی��ه داوران عزیز که در بخش
ایدهها را ارزیابی
ایدهها و در بخش کس��ب و کار 

ند تش��کر ویژه دارم همچنین
کارشناس��انه کرد 
از کلیه کس��انی که از سطح کش��ور ایده ارسال
ند ،تشکر میکنم و امیدواریم با حمایتهایی
کرد 
که بخش خصوصی با کمک بخش دولتی انجام
اد انشاا ...این کار بسیار پر ثمر به نتیجه
خواهد د 

برسد و در آینده از خالقیت نسل جوان در اقصی

مند شویم.
نقاط کشور بهره 
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شود و باقی می ماند و این
و در یک جا قطع نمي 
اتفاق باعث خوشحالی است چون بخشی از آن در
پارک علم و فناوري دانشگاه تهران رخ داده است.
فرآیند طراحی شده جهت تبدیل ایده به کسب و

کار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مبتنی
بر این واقعیت است که ایده  %1راه است و %99
باقی مانده به انرژی خالق ایده و تیم او بر می گردد.
گوید عرق ریختن و کار کردن پای
ادیس��ون می 
فرآیند اس��ت اما این پایداری

ایده مرحله کلیدی
باید آموزش داده ش��ود .صاحب ایده
در پای ایده 
خود و اتفاقاتی که در کنار
اند فقط با تیم 
بای��د بد 

گیرد ميتواند
افتد و با آموزشی که می 
این تیم می 
موفق باشد .در راهبری این کشتی نجات ،جهت
راهنمائی ای��ده تا بازار ،نیاز به کم��ک داریم .در
جشنواره دوم  600ایده دریافت شده است و این
فوقالعاده است .توسعه پایدار در سه بخش کلیدی
یابد محیط زیس��ت ،جامعه و اقتصاد.
اهمیت می 
باید در کنار هم توسعه یابند.
این سه زمینه 
جن��اب آقای مهن��دس جمیل��ی و بنیاد
نیکوکاری جمیلی که بنیان این جشنواره را بنا
اند جهت کمک به توسعه سه زمینه ذکر
نهاده 

کردهاند .اما همواره
ش��ده ،از علوم پایه شروع 
ایدهها نیز
نی��م نگاهی ب��ه اقتصادی ک��ردن 
داش��تهاند .در پارک علم و فناوری دانش��گاه
ارد که نش��ان
وجود د 
تهران مس��یری وی��ژه 
رس��ند چطور

ایدههایی که از راه می
هد 
مید 
پ��رورش پیدا کند ،تا به فضای کس��ب و کار
برسد .ما روشها و پروتکلهای خاصی داریم
اس��اتید و کارکنان

ورود دانش��جویان و
ک��ه 
دانش��گاه تهران را به پارک مشخص ميكند.
ایدههای خارج از دانشگاه ،یک
ورود 
ولی برای 

بسیارخرسندیم
که امروز نیکوکاران
و جامعه خیّرین
کشور ،به ویژه،
جناب آقای
مهندسجمیلی
و بنیاد نیکوکاری
جمیلی به عنوان
پیشتازبخش
خصوصی ،بر آن
شدهاند تا حامی
فرآیند حصول
توسعة پایدار در
کشور باشند
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به عنوان رییس پارک علم و فناوري دانشگاه
تهران این افتخار را دارم که مس��ئول س��ازمانی
رش��د و توسعه در
باش��م که پلت فرم انتخاب و 
کسب و کارهای آتی است.
پی��رو فرمایش دکتر نیل��ی و کلمات کلیدی
همانند خالقیت ،تغییر ،نی��از به نوآوری

ایش��ان
موثر و اکوسیستم ،نیاز به ساختن محتوا و ساختار
خاص اکوسیستم بسیار مهم است .ما اکوسیستم
تح��ول دنیا ش��ریک ش��ویم،
را ب��رای آنک��ه در ّ
تحول دنیا شریک
می خواهیم .ما می خواهیم در ّ
قصد دنباله روی نداریم و البته چرخ را
باشیم .ما 
کرد ولی به طور قطع
هم از اول اختراع نخواهیم 
تحول باشیم .در
می خواهیم بخش��ی موثر از آن ّ
این راس��تا نکته مهم این است که برای ساختن
نباید جش��نواره ای و رویدادی فکر
آینده کش��ور 
فرآیند نوآوری
باید فرآيندی فکر کنیم .
کنیم بلکه 
فرآیند طراحی

شود و در
از جرقه ایده ش��روع مي 
ش��ود و
ش��ده در پارک عل��م و فناوری بارور مي 
رس��د که امکان تجاریسازی
جایی به نتیجه می 
د و ادامه دار گردد .آینده کشور و توسعه
مهیا گرد 
ارد امروزه شرکتهای
پایدار نیاز به حل مسائل د 
توانند و البته به دلیل سربارهای مربوطه
بزرگ نمي 
نمیخواهن��د ،مراکز نوآوری اختصاصی درس��ت
کنند و یا از دنیا نوآوری بخرند .امروز نوآوری باز و

كند و اجازه
وجود اس��تارت آپها به ما کمک مي 

ميده د کار نوآوری و حل مس��ئله تسهیل شود.
ما برای حل مس��اله به نگاه سیستمی و فرآيندی
خیر بزرگ ،جناب

نی��از داریم .امروز د
انش��مند و ّ
آقای مهندس جمیلی کامال در مس��یر عقالنیت
اد جشنواره به یک نگاه
اکوسیستمی از یک روید 
رس��یدهاند و حتی در س��خنرانیهای

فرآين��دی
اند که به دنبال شرکای آینده
خود همواره گفته 

خیرین
که
اینست
مهم
خبر
امروز
.
هس��تند
خود

ّ
مدرسهساز و دانشگاهساز ما شروع به پشتیبانی از
کردهاند و این
فرآیند تبدیل ایده به کس��ب و کار 

خواهند بود.

خیرین ما منجی اتفاقات خوب
یعنی ّ
خیرین و واقفین ما تا به حال
هم��ه می دانیم که ّ
کردهان��د .مدارس زیادی
به بحث آموزش کمک 
ساخته شده است و در دانشگاه به انجام تحقیقات
کمکهای شایانی شده است .همه ما می دانیم که
مثلث طالئی پیشرفت و توسعه پایدار از سه ضلع
آموزش ،تحقیقات و نوآوری تش��کیل ميشود .ما
امروز پایونیر هستیم .این جشنواره امروز رخدادی
اس��ت که قبال در دنیا به ش��کل دیگری رخ داده
استنفورد است به علت

استنفورد امروز

است .اگر
وقف بزرگی اس��ت که دو نفر از جایی دیگر انجام
ادهان��د .لذا این مثلث امروز کامل اس��ت .در این
د 
خواهد بود

فرآیند اثر خیرات و موقوفات ادامه دار


مسیر دورهمی سه روزه طراحی کرده ایم که
خود را
چند دقیقه ایده 
در آن صاحب ایده در 
فرآیند ادامه می یابد.

كند و س��پس
بیان مي 
اشتند که در
جناب آقای دکتر غالمی اشاره د 
داوری اولیه نزدیک به  40ایده انتخاب ش��د
فرآیند ایده تا بازار پارک،

و سپس در ش��روع
 10ایده برتر انتخاب ش��دند .صاحبان ایده با
نظرات دیگر از دیسیپلینهای مختلف تشکیل
تی��م دادند .ای��ن تیمه��ا اول از همه آموزش
خود را
تواند راه 
گرفتند .یک ایده زمان��ی مي 
بیابد که یک بیزینس مدل مش��خص
به بازار 
داش��ته باش��د .لذا تیمها تحت آموزش قرار
گرفتند که چگونه کس��ب و کار

یاد
گرفتند و 

تائید مفهوم ایده و حتی
نوشته ميشود .مسیر 
تهیه یک نمونه ابتدائی نیز طی شد .ما این کار
را در س��ه روز و در  54ساعت به دوستانمان
آم��وزش دادیم .داوران مدلهای کس��ب و کار
ایدهه��ای پ��رورش یافته را در انتهای س��ه
و 
ایدههای برتر
ن��د و 
مورد بررس��ی قرار داد 
روز 
ایدههای منتخب
نهائی انتخاب ش��دند .امروز 
ش��وند اما کار اصلی از فردا ش��روع

اعالم می
ميشود .تیمها در فضاهای اشتراکی برای سه
تا ش��ش ماه تحت منتورینگ و راهبری قرار
میگیرند .س��پس در انته��ای فصل راهبری،
برداش��ت محصول خواهیم داشت و محصول
را به ب��ازار ارائه میکنی��م .در این دوره چند
ایدههای برتر به یک کسب و کار تبدیل
ماهه 
میشوند .در دنیا اگر از هر  100ایده  10ایده
برسند موفقیت حاصل شده است.

به موفقیت
تحول پارک علم و فناوري دانشگاه
پلت فورم ّ
ته��ران که برای تبدیل ایده به کس��ب و کار
طراحی شده است با تفکر خالق هیات رییسه
محترم دانش��گاه بارور ش��ده اس��ت و بارورتر
ش��د و ه��ر روز کمکهای جدید
خواهد 

هم
میرسد .بخصوص با تفکر سازنده هیات رییسه
و به ویژه جناب آقای دکتر نیلی محترم برای
خیر و بنیادهای اينچنينی را به
اینکه نیروهای ّ
سمت پارک علم و فناوري دانشگاه تهران سوق
قدمهای بزرگتری برخواهیم داشت.
هند ما 
بد 
از همه آنها متشکرم و به آنها تبریک می گویم.
بنیاد محترم
از جناب آقای مهندس جمیلی و 
حامیان دانش��گاه تهران و جن��اب آقای دکتر
نژاد با تفکر روشن و توسعه طلبانه ایشان
مصلی 
برای توس��عه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی
ایران ،که در جای جای دانشگاه تهران اثری از
ایشان دیده ميشود .تشکر ميكنيم و امیدوارم
این دست کمکها در مسیر ایده تا کسب و کار
همواره با ما باقی بماند.

بهمن ماه 1397
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حمایت از طرحهای قابل اجرا

توس��عه پایدار و متوازن یک کش��ور ،مشروط به
توسعه علم و فناوری است .هیچ کشوری نميتواند در
آیندة نه چندان دور و حتی هم اکنون امیدوار باشد
که در نظام آتی جهانی نقش اساسی داشته باشد ،اما
حد مطلوب رس��اندن سطح
چارهای برای ارتقا و به 
خود نیاندیشد .قرن حاضر ،قرني است
علمی و فنی 
كه در آن نقش علم و تكنولوژي به طور روزافزوني در
تمام جنبههاي زندگي تجلي يافته اس��ت که اساس
آن علوم پایه است .باور عمومي بر اين است كه علم
و تكنولوژي پاسخگوي بسياري از مشكالت جهاني
بود و نقش آن براي رفاه زندگي بش��ر بسيار
خواهد 

حياتي است .آغاز يكي دو قرن اخير با ّتحول بزرگي
بود كه دانش و در راس آن علوم
بود و آن اين 
همراه 
رش��د و
پایه به عنوان محور اصلي و نيروي محركه 
يد و
توسعه بشري قرارگرفت .دانش مرزها را درنورد 
وارد شد .اين ّتحول،
در گستره عظيمي از فعاليتها 
جوامع صنعتي دنيا را به س��مت جامعه دانش محور
شد كه
اد و با چنان سرعتي اين انتقال انجام 
سوق د 
قابل مقايسه با انتقال از جامعه كشاورزي به صنعتي
فرآيند تغيير و
نب��ود  .
اد 
كه در قرون گذش��ته رخ د 
ّتحول به سمت جامعه دانش محور ،عامل پيش برنده
ایدههای نو و خلق ابداعات و برنامههاي توسعه و
ارایه 
سناريوهاي پيشرفت براي آينده است.
در این مس��یر ،اولین گام برای وصول به مقصد،
ش��ناخت کافی و دقیق از موقعیت خویش است .در
خود را در
باید موقعیت علم��ی 
واقع ،هر کش��وری 
نماید و س��پس با توجه به
س��طح بینالمللی معین 
مزیتهای نسبی خود ،به سمت اهداف تعیین شده
باید نگاهی
فرآيند ساده ارزیابی 
حرکت نماید .در یک 
مقایسهای به همسانهای خود ،بیندازیم تا نقاط قوت
و ضعف را دریابیم.
یدهای
ارزیابی علم و فناوری که در کش��ور ما پد 
نو به نظر میرس��د ،در بس��یاری از کشورها بیش از
چهار دهه است که تجربه شده و در هر کشوری نیز
فرآيند خاصی را دارد .وجه مشترک همه آنها که در

نشریات معتبر جهانی و همچنین گزارشهای ساالنه
مورد توجه
سازمانهای بین المللی همچون یونسکو 
قرار گرفته ،تعیین شاخصها و معیارهایی است که
میتوان با توجه به این ش��اخصها ،آم��ار و ارقام را
استخراج و سپس وضعیت دو کشور را مقایسه کرد.
روند ّتحوالت مربوط به شاخصها
همچنین میتوان 
را در یک دورة زمانی مالحظه نمود.
امروزه در اغلب کش��ورهای پیش��رفته در علم و
اند که مرزهای بین
رس��یده 

تکنولوژی به این نتیجه
گویند خیلی معنا
باید برداشتهش��ود ،می 
رشتهای 
ارد کسانی که در دانشگاهها فیزیک ،ریاضی ،شیمی
ند 
كنند آنها را از هم جدا
و مکانیک یا برق تحصیل مي 
شود تا بتوانند
کنیم و بهتراست اینها با هم ترکیب 

ورود پیدا
کاربرد علم در جامعه 
بطور اصولی به مبانی 
کنند ،در نتیجه این اقدام ،فرصتهای ش��غلی برای
ش��ود و در اس��تارتآپها ،شرکتهای
زیاد می 
افراد 

وجود میآید.
دانشبنیان برای آنها فرصت شغلی به 
علوم پایه از شاخصهای پیشرفت کشورها است،
کشورهایی که سرمایهگذاری بیشتری در این زمینه
میکنند ،پیش��رفتهتر اند .اینکه آزمایشگاه خوب و
امکانات نداش��ته باش��یم و از جوانانی که ایده دارند
هد و متاسفانه
حمایت نکنیم ضعف ما را نشان مید 
ما در این زمینه توفیق چشمگیر نداشتیم.
رصد از تولیدات علم
بطور متوس��ط در دنیا  35د 
گی��رد که این آمار

در حوزه عل��وم پایه صورت می
رصد آن
رصد اس��ت ک��ه  17د 
در کش��ورمان  23د 
رص��د آن در  ISIنمایه
در پایگاهه��ای  ISCو  83د 
میشوند.کشور ایران با دارا بودن برترین و ناب ترین
اس��تعدادها همیش��ه در طول تاریخ در بخشهای
مختلف علوم تا مهارتهای فنی و مهندسی توانسته
اس��ت اثرات ماندگاری را در تاریخ علم به جهانیان
عرضه نماید .بدون شک ،برگزاری رویدادهایی چون
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ،تدبیری
توانمندیهای نسل جوان و

حکیمانه برای شناخت
اقتصاد خالق و دانش بنیان در
مولفههای درونزای 
کشور ،زمینه سازی معرفی آنها به جامعه به عنوان
خواهد شد .این مهم ميتواند
الگوهای پیشرفت مهيا 
اعتماد به نفس محققان
در گام اول باع��ث تقویت 
جوان که موتور تعالی و پیش��رفت کش��ور هستند
شده و در ادامه نمونههایی از مسیر موفقیت را پیش
راه جوانان پر شور و نشاط ميهنمان بگشاید .بنیاد
بنیاد حامیان
نيكوكارری جمیلی با حمایت معنوی 
دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران،
دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در

بدون شک،
برگزاری
رویدادهایی
چون جشنواره
اندیشمندان
و دانشمندان
جوان ،تدبیری
حکیمانه
برای شناخت
توانمندیهای

نسل جوان
و مولفههای
درونزای اقتصاد
خالق و دانش
بنیان در کشور،
زمینه سازی
معرفی آنها
به جامعه به
عنوان الگوهای
پیشرفتمهيا
خواهد شد

«بنیادنیکوکاری
جمیلی»پشتیبان
جوانان نوآور و
نخبگان برای
پیشرفت و تعالی
کشور است

بخشهای مختلف علوم پایه با هدف رونق بخشیدن
به فض��ای ابتکارو انگیزه بخش��یدن ب��ه جوانان و
ایدههای نو و خالق و تسهیل مسیر حرکت
شناسایی 
آنها به منظور رس��یدن به محصولی دانش بنیان و
تکمیل چرخه ن��وآوری و تبدیل داراییهای فکری
به ث��روت ،برگزار می کند .در راس��تای این هدف،
ایدههای برتر
شد برای به بار نشستن 
خواهد 
تالش 
ایجاد فضاهای کسب و کار
و تحقق علم به ثروت و 
ایدهپردازان صورت پذیرد.
حمایتهای الزم نی��ز از 
ایدههای ارائه شده به دومین جشنواره اندیشمندان

و دانش��مندان جوان در پنج گروه تخصصي توسط
داوران از اعضاي محترم هيأت علمي دانش��گاههای
مختلف کشور براساس معیارها و شاخصهای مهم
مورد بررس��ی قرار گرفت.
و اثرگ��ذار امتیاز بندی و 
محور اصلی جش��نواره حوزه علوم پایه و رشتههای
زیرمجموعه آن شامل ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر،
ش��یمی ،فیزیک ،زمینشناس��ی ،علوم زیس��تی و
موضوع��ات بین رش��تهای علوم پایه تعریف ش��ده
ایدههای دریافتی  637ایده بوده
اد کل 
اس��ت .تعد 
اس��ت که از این مجموع  547ایده ثبت نهایی شد.
بخش شیمی با  166ایده ،علوم زیستی با  155ایده،
علوم ریاضی ،آمار و کامپیوتر با  135ایده و فیزیک
با  64ایده و همچنین زمین شناسی با  27ایده مورد
ایدههای
بررس��ی قرار گرفتند .پس از داوری علمی 
ثبت ش��ده نهایی در مجموع  45ایده منتخب برای
داوری کس��ب و کار که توسط کارشناسان مجرب
م��ورد داوری و ارزیابی قرار گرفتند.
در این ح��وزه 
داوری کس��ب و کار در دومین دوره این جش��نواره
از جمله ارزیابیهای کم نظیر در کش��ور است .زیرا
ایده پردازان منتخب از بخش علمی پس از سه روز
آموزش در پارک علم و فناوری دانش��گاه تهران و با
تشکیل گروهها و مش��ارکت در استارتآپ ویکند،
ش��رایط الزم را برای دس��تیابی به فضای کسب و
کار با همیاری حوزههای تخصصی مرتبط بدس��ت
اد اس��تارتآپ
اد  10ایده برتر در روید 
آوردن��د .تعد 
ند که  6ایده باالترین امتیاز الزم
ویکند انتخاب شد 

ایدههای منتخب که شرایط الزم را
را بدست آوردند .
هم از لحاظ چارچوب علمی و هم معیارهای کسب و
کار را داشتند ،با جوايز ویژه و اختصاص حمایتهای
مالی و معنوی جهت حصول به بازارهای کس��ب و
ایدههای
خواهد ش��د .

کار ام��روز از آنه��ا قدردانی
برت��ر در حوزههای مختلف علوم پایه برای ارتباط با
فضایهای کسب و کار و ارتباط با شرکتهای دانش
رش��د پارک علم و فناوری مس��تقر
بنیان ،در مرکز 
رش��د در
ایدههای برگزیده در مراکز 
خواهند ش��د .

دوره استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران،
از حمایت مادی و معنوی بنیاد نیکوکاری جمیلی
خواهند شد .والسالم

برخوردار

تیمهای برتر دومين جشنواره

تولید انرژی و امحای پسماندها (رتبه )2
ویست پالس :راکتور پالسما جهت 

کنند ه ضربه تمام آکریالتی (رتبه )3
تولید اصالح 

پایاپلیمر :AIM

بندیهای تتراپک (رتبه )4
تتراپاک :بازیافت بسته 

آیکان :تشخیص اتوماتیک بیماریهای چشم (رتبه )5

بینا :اپلیکیشن در حوزه سالمت بینایی (رتبه)6

آمورف ترانس :استفاده از هسته آهنی آمورف جهت کاهش تلفات برق (رتبه )7

ویتا گروپ :ارایه روشی جهت پایداری ویتامین  Dدر روغن و مایعات (رتبه )8

نانو رکتنا :نسل جد 
ید سلول خورشیدی (رتبه )9
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ا:پماد سوختگی بر پایه گیاهان(رتبه )1

مِد

 :SIDقطره آهن بدون طعم و سیاه کردن دندان (رتبه )2
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جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
داس��تان یک تکامل است .با برگزاری این
جش��نواره به دنبال تحقق این باور هستیم
ایدهه��ای نو ،متفاوت
ک��ه جوانان با خلق 
یش��ند و ای��ن روش تفک��ر را با دیگر

بیاند
ایجاد تغییرات

ذهنهای خ�لاق در جهت
ورود ب��ه دنیای کس��ب و کار به
مثب��ت و 
اشتراک بگذارند.
دکتر شادی جمیلی

بني��اد نيكوكاري جميلي ب��ا در نظر گرفتن
اهمي��ت و نق��ش عل��وم پايه در توس��عه و
پيش��رفت حوزههاي عل��م و فناوري و ايجاد
كس��ب و كارهاي جديد اين ح��وزه را مورد
توج��ه ق��رار داده اس��ت .در حقيق��ت اين
جش��نواره حركتي در راس��تاي ايفاي نقش
مس��ئوليت اجتماع��ي بخ��ش خصوص��ي و
خیرین نيك انديش در جامعه براي حمايت
ّ
از جوان��ان اي��ن كهن مرز و بوم برای راه اندازی کس��ب و کارهای نوپا و
خلق ثروت از دانش است.

به عن��وان بخش خصوصي اي��ن اولين بار
اس��ت كه با تفكر ارتقا علم��ي و نوآوري و
واداش��تن دانش��جويان و جوانان كشور در
اد علم��ي به اختراعات و ابداعات
يك رويد 
فناورانه ،يك موسس��ه خيريه پيشرو يك
چنين حركت درخور توجهي جهت توسعه
علمي كشور بوده است.
ايدههاي برتر جشنواره به محصول
تبديل 
و مس��اعدت ب��ه نخب��گان كش��ور نقط��ه
متمايزكننده و ارزش مدار اين جشنواره بوده است.

بنیاده��ای خیری ه با حمایت از جوانان
کمبضاعت و نیز شناس��ایی و حمایت از
جوان��ان نخبه نقش بس��یار مهمی را در
جهت پیشرفت کشور ایفاء مینمایند.
حرک��ت خیریههایی ک��ه حمایت
از دانش��گاهها و مراک��ز آموزش��ی را
وجهه فعالیت خود قرار دادهاند ،نظیر
برگزاری جش��نواره اندیش��مندان و
دانشمندان جوان به همت «بنیاد نیکوکاری جمیلی» بسیار
ارزشمند است .از خداوند ادامه توفیقات ،سالمت ،موفقیت و
اجر کامل را خواهانم.
دکتر عباسعلی زالی

ي��ك دان��ه از زمين و ش��رايط اس��تفاده
كن��د ت��ا بالنده ش��ود ،ي��ك گيالس
مي 
نمىتوان��د ب��دون س��وراخ عميق��ى در

زمين و دانهى آماده رش��د ،بزرگ شود،
كوچينگ يا هدايت هم همين طور است،
كنن��د  ،آنها

مربىه��ا همي��ن كار را مي
كنند تا دانهى جوانى
شرايط را فراهم مي 
بنياد جميلى به

بالنده شود .در مراس��م
اين جمله فكر ميكردم كه چگونه اين جشنواره ،دهها دانهى علم
و دانش جوان را چون خاكى مرطوب در برگرفته اس��ت تا ببالند
بلند ش��ود ،مهندس ابراهيم جميل��ي با برپايي
و شاخههايش��ان 
جشنواره انديشمندان و دانش��مندان جوان الگوى جديدى براى
نيك انديشى و به ديگران انديشيدن را بنيان گذاشتند.
شهرزاد اسفرجانی

دکتر

دکتر ناصر غالمی
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مسیر جدیدی آغاز ش��د با باوری از جنس
همراهی و در معنایی عمیق از با هم بودن.
تجربههای گذش��ته به خدمت گرفته ش��د تا
ایدههای آینده به بلوغ برسند و حاال بهترین حس،
تماش��ای لبخند رضایت همه همراهان جشنواره
است با امید به اینکه گامهایمان توان رسیدن به
س��الهای بعد را داشته باشد .امیدوار و مصمم با
اراده ای محکم «برای فرزندان سرزمینم»
مهندس حسین جمیلی

مهندس زينالعالدين شاهمرادي

ایدهپردازان جوان
جشنواره اول و دوم از نگاه 

وحید همرنگ:جش��نواره دانش��مندان و اندیشمندان

ایدههای نو »
جوان « الهام بخش 
صادقهاشمی فرد :با جش��نواره اندیشمندان و
س��ید 

دانشمندان جوان ........
 -1افکارتان را ملموس کنید
ایدههایتان را ببینید
 -2
ایدههایتان را حس کنید
 -3
ایدههایتان را دیدنی کنید
 -4
ایدههایتان را باهم بسازید
 -5
خود باشید
ایدههای 
 -6در کنار مخترعان  ،خالق 
ایدههایتان  ،جهان بهتری بسازید
 -7با ساخت 
ایدههایتان ،خالق سرزمینی زیباتر شوید
 -8با خلق 
ایدههایتان را با هم طی میکنیم
 -9مسیر تجاری سازی 
 -10از ایده تا محصول را بر روی بالهای ما طی کنید
ایدههایتان ثروت خلق کنید
 -11از 
ایدههایتان شوید
-12باعث ثروتآفرینی 
-13از سرمایه ی افکارتان نقدینگی بسازید
محمد چمرمي:
جشنواره كمك مي كند دو درصد رشد كنيم.
(1.01)365 =37.7
(0.99)365=0.02

اعظ��م غالم��ی ف��رد :ظه��ور کارآفرینان��ی ج��وان از
اندیشمندانی جوان ...
شهرام دادگستر:
-1جوان��ان امروز ،بزرگان آینده هس��تند! ب��ه آنان از
اعتماد کنیم!

امروز
ش��د س��اده منگر،

 -2ب��ه بزرگ��ی نه��ال کوچکی که درخت
یشمند بوده است!

همانطور که هر بزرگی روزی جوانی اند
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مهسا شاهبنده:
-1موفقیت دانشمند جوان در اندیشیدن او برای رفع موانع است.
انش��مند ج��وان دغدغ��ه ای جز اندیش��یدن برای

-2د
برطرف ساختن مشکالت ندارد.
یش��مند جوان با عمل ک��ردن به افکار و اهداف

 -3اند
خواهد شد.

انشمند جوان

خود د

انشمند جوان هدفی جز اندیشیدن برای دستیابی

-4د
خود ندارد.
به اهداف 
خود موانع
انش��مند جوان با اندیشیدن به اهداف 

-5د
هرچند بزرگ ،کوچک میشمارد!

را
انش��مند جوان با اندیش��یدن به اهداف خود ،آنها

-6د
را عملی ميكند.
انشمند جوان عالوه بر اندیشیدن ،به اهداف خود

-7د
نیز ایمان دارد.
رشد و

انش��مند جوان اندیشمندی س��ت که برای

-8د
خود دست برنمیدارد.
تعالی از تالش 

اعتماد کن به ایده ات افتخار کن

امیر سپهری :به ذهنت

بهمن ماه 1397

سجاد انصاری:

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان سکوی
ایدههای ناب به سمت بازار کار
پرتاب 

میکائی��ل بیداهلل خانی:مهم نیس��ت از کج��ا میای و
شاید یکبار تو

چقدر متفاوت هس��تی ،فرصت تغییر
زندگیت رخ بده.

عل��ی فدوی :جش��نواره اندیش��مندان ج��وان بورس
خود باوری اس��ت که بواس��طه از
ایثار ،ش��کوفایی و 
خودگذش��تگی آقای جمیلی شکل گرفته و قوام پیدا
خواهد کرد.

عرف��ان س��لیم زاده:حمایت از نخبگان ج��وان ،تضمین
دموکراسی پایدار در آینده
کلث��وم محم��ودی -1:ث��روت در جای��ی دور نیس��ت،
همینجاست ،در ذهنهای جوان ما
 -2دانش ایرانی ،جوان ایرانی برای ایران و ایرانی .
مسعود مکوندی-1 :ذهنهای جوان برای اقتصادی پویا

 -2اینجا اتفاقات خوبی می افتد
 -3ایده امروز ،صنعت فردا
اقتصاد ایرانی

 -4ذهنهای جوان ایرانی پیشرو در ارتقا
محمود رحیمی :رویش ش��کوفههای خودباوری و امید

در اندیشه جوان ایرانی
سینا حسین زاده :جشنواره اندیشمندان و دانشمندان
ج��وان مطمئ��ن ترین و هم��وار تری��ن راه جه��ت قدم
گذاشتن در آینده ای بهتر
احمدرضالگزیان :یک ایده ،یک جوانه ،یک دنیا کسب و کار
ندا بهشتی -1:اندیشه جوان امروز ،تضمین فردای بهتر
-2تحول فردا در گرو نهال اندیشه خالق تو
ّ
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گزارش استارتآپ ویکند

18

مقدمه
استارتآپ ویکند()Startup Weekend
اد آموزش��ی ـ تجرب��ی
ی��ک روی��د 
است که در  ۳روز متوالی (در انتهای
هفته) برگزار ميش��ود .در این برنامه
ش��رکت کنندگان پر انگیزهای شامل
برنام��ه نویس��ان ،مدی��ران تج��اری،
عاش��قان اس��تارتآپ ،بازاریابه��ا،
صاحب��ان ای��ده و طراح��ان گرافیک
آیند تا طی  ۵۴س��اعت
گ��رد هم می 

ایدههایش��ان را مط��رح کنن��د ،تیم

هند و در یک کار تیمی با
تش��کیل بد 
راهنمایی منتورهای مجرب ایده خود
را پخته تر کرده ی��ا طرح اولیه آن را

آم��اده کنند .این برنام��ه جهانی تا به
ح��ال بیش از یک هزار بار در بیش از
 ۴۸۰ش��هر دنیا برگزار شده و شبکه
پهن��اوری از مش��تاقان کارآفرینی را
ید آورده است.
پد 
ایدهه��ای
ویکن��د 

در اس��تارتآپ
ش��وند ام��ا آنچه در

زیادی مطرح می
ارد کار
این برنام��ه اهمیت ف��راوان د 
تیمی ،تغییر نگرش و انگیزش شرکت
کنندگان برای اجرای ایده است.
دومی��ن جش��نواره اندیش��مندان و
دانش��مندان جوان در راستای ماموریتهای
خ��ود به منظ��ور تقویت روحی��ه خالقیت و

ایدههای
رشد 
تولد و 
کارآفرینی و بسترسازی 

در استارتآپ
ایدههای
ویکند 

زیادی مطرح
شوند اما آنچه
می 
در این برنامه
اهمیت فراوان
ارد کار تیمی،
د 
تغییر نگرش و
انگیزش شرکت
کنندگان برای
اجرای ایده است

ویکند در حوزه علوم

بازارپس��ند استارت آپ

پای��ه به همت بني��اد نيك��وكاري جميلي با
بنیاد حامیان دانشگاه تهران و پارک
همکاری 
علم و فناوری دانش��گاه تهران را در روزهای
س��ی ام آب��ان ت��ا دوم آذر ماه س��ال 1397
در محل پ��ارک علم و فن��اوری برگزار کرد.
ارید شرح مختصری
گزارش��ی که پیش رو د 
از رویدادهای این برنامه و تجربیات بدس��ت
آمده تیم برگزار کننده است.
اهداف برنامه
تولید ایده میان
• بستر سازی جرقههای 
دانشجویان و عالقمندان به حوزه علوم پایه
• انتقال تجربیات مربیان کسب و کار
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در حوزه علوم پایه به صاحبان ایده
• تغیی��ر جه��ت جوای��ز جش��نواره
اندیشمندان و دانشمندان جوان در راستای
تولید نمونه محصول قابل فروش در بازار

• آش��نایی متخصصان عل��وم پایه با
مباحث کسب وکار و فناوری بازار محور
ایدهه��ای منتخ��ب
• حمای��ت از 
ایجاد کسب و کار

جشنواره در جهت
تولید ثروت پایدار

و
جامعه هدف
• صاحبان جوان ایده در حوزه علوم پایه
• عالقمندان و متخصصان کسب وکار
• متخصصان فنی
پس از هماهنگیهای الزم و برنامهریزی
ویکن��د به عنوان بخش��ی از

اس��تارت آپ
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
در کمیته مدیریت و برنامهریزی جشنواره،

اد اس��تارت آپ
برنامهری��زی و اجرای روید 
ویکند به شرح زیر صورت گرفت:

کمیته اجرایی
اج��رای ه��ر برنامه در قال��ب یک کار
نیازمند برنامهریزی و هماهنگی با

تیم��ی
افراد تیم و همفکری در حوزهها و زوایای

مختلف برنامه اس��ت .ب��ا علم به این مهم
پیش��نهاد مدیر

اعضای کمیته اجرایی به
تایید و راهنمایی ریاس��ت محترم
پروژه و 
پارک همچنین کارگروه استارتآپ ویکند
پارک معین شده و جلسات منظمی پیش
اد میان ایشان برگزار شد.
از برگزاری روید 
ایدههای جشنواره
آمار 
ایدههای دریافتی637 :
اد کل 
 تعد ایدههای ثبت نهایی شده که
اد 
 تعد وارد مرحله داوری علمی شده اند547 :


ایدههای پذیرش ش��ده در
اد 
 تعد مرحله داوری علمی45 :
اد  45ای��ده برگزیده علمی،
 از تع��د  39ایده در روز نخست استارتآپ ویکند
ند و با رای گیری  10ایده وارد
ارائه ش��د 
مرحله داوری کسب و کار شدند.
اد 45
از تعد 
ایده برگزیده
علمی 39 ،ایده
در روز نخست
استارتآپ ویکند
ند و با
ارائه شد 
رای گیری
 10ایده وارد
مرحله داوری
کسب و کار شدند

اجرای برنامه
کنداکتور برنامه بر اساس تصمیمات
اخذ شده در جلس��ات کمیته اجرایی
تنظیم شده و در روز برگزاری رویداد
در اختیار تمامی اعضای تیم و شرکت
کنن��دگان ق��رار گرف��ت .ب��ه منظور
اطمینان از حضور ش��رکت کنندگان،
اد از طریق
شب پیش از برگزاری روید 
سیس��تم پی��ام کوتاه پارک ب��ه کلیه
اد یک پیام
ش��رکت کنندگان در روید 
انگیزشی ـ اطالع رسانی ارسال شد.
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رئيس شوراي
سياستگذاري
دومين جشنواره
انديشمندان
و دانشمندان
جوان ،از حمايت
گروههايمنتخب
مستقر در محل
پارك علم و
فناوري دانشگاه
اد و
تهران خبر د 
اميد است
افزودند :
نتايج خوبي از
استقرار گروههاي
منتخبحاصل
شود تا نتيجه

برگزاري دومين
دوره جشنواره
مشخص گردد.
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فضای کار اش��تراکی ()Co-Working Space
گروهه��ای منتخب دومین جش��نواره
اندیش��مندان و دانش��مندان جوان با
حضور مهندس جمیلی رئیس شورای
سیاس��تگذاری ،دکتر کمرهای رئیس
دومین جش��نواره  ،دکت��ر زارعی دبیر
دومین جشنواره و دکتر شادی جمیلی
مدیر دبیرخانه جشنواره رسما فعالیت
خود را آغاز نمود.

در ابتدای نشست خبری دکتر زارعی
دبیر دومین جش��نواره اندیشمندان و
دانشمندان جوان به استقرار تدریجی
تیمهای برگزیده در پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران اشاره کرده و افزودند :در
کنار امکانات در نظر گرفته شده برای
تیمها ،آموزشهایی در جهت پیشبرد
ایدهها در حال شکل گیری است
عملی 
و آیی��ن نامه اجرایی ب��رای گروههای
منتخب تدوین شده است.

مهندس ابراهیم جمیلی رئیس شورای
سیاستگذاری جشنواره نیز در بیانات خود
ضمن ابراز خرسندی در خصوص همکاری
با پارک علم و فناوری دانش��گاه تهران ،از
حمایتهای گروههای منتخب مستقردر
امید است نتایج
ند 
ند و افزود 
پارک خبر داد 
خوبی از استقرار گروههای منتخب حاصل
شود تا نتیجه دومین جشنواره به صورت

مشخص معلوم شود.
در ادام��ه دکت��ر کم��ره ای رئیس
دومی��ن جش��نواره اندیش��مندان و
دانش��مندان جوان ،از روحیه همکاری
ب��االی همکاران پارک عل��م و فناوری
ند و تحقق جش��نواره دوم
تقدی��ر کرد 
انس��تند و بر اطالع رسانی

را ضروری د
تاکید کرده و

دقیق شیوه نامه اجرایی
ضمانت اجرایی جشنواره سوم را عمل
انستند و به

به اهداف جش��نواره دوم د
بنیاد نیکوکاری جمیلی
نقش پر رنگ 

درح��وزه مس��ئولیتهای اجتماع��ی
اشاره کردند.
در ادام��ه دیگ��ر عوامل هم��کار در
برگزاری دومین جشنواره ،پیشنهادهایی
در خص��وص جش��نواره س��وم مط��رح
ایجاد شده بین بنیاد
ند و همکاری 
نمود 
بنیاد حامیان دانشگاه
نیکوکاری جمیلی ،
ته��ران و پارک علم و فناوری دانش��گاه
ارزش��مند دانستند ،همچنین

تهران را
بنیاد نیکوکاری جمیلی را از پیشگامان

ارتب��اط دانش��گاه و صنع��ت دانس��تند
قدمه��ای موث��ری در ای��ن زمینه
ک��ه 
برداشته اند.
در پایان این نشست خبری از فضای
کار اش��تراکی Co-Working Space
ک��ه در اختیار تیمهای برگزیده رویداد
ید بعمل
اس��تارتاپی قرار داده شده بازد 
آمد و ب��ا تیمها در ارتباط با پیش��برد

ایدههایشان گفتوگو شد.
عملی سازی 
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استقرار تیمهای برتر دومین جشنواره اندیمشمندان و
دانشمندان جوان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
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