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بنیاد نیکوکاری جمیلی
 در 13 آبان ســال 1386 هجری شمسی پیکره اصلی

 )بنیاد نیکوکاری جمیلی( در راستای گسترش احسان 
و نیکوکاری، مســاعدت از دانش آموزان و دانشجویان 
مستعد و اشاعه ی تفکر بخشش به رسم شکر ذات الیزال 
الهی و اندیشه خدمت به هم نوعان شکل گرفت و تا به 
امروز، به همت اعضا، همچنان دسترنج مهر و نیکی خود 
را در مزرعه احســان، دست در دست هم به انجام می 
رساند. الگوی رفتاری بنیاد بر پایه احترام به ارزش های 
واالی انســانی و توجه به موضوع مهم توانمندی های 
 تحصیلی و علمی در جهت کاستن رنج ها و ناهمواری هایی

که در مســیر فراگیری علم، سد راه فرزندان عزیز این 
مرز و بوم قرار دارد، اســتوار اســت. در سال 1396 نیز 
این بنیاد به عنوان تنها مجموعه خصوصی که تمرکز 
اصلی خود را حمایت از ایده پردازان در حوزه علوم پایه 
قرار داد و با برگزاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان 
جوان و هدایت ایده پردازان و نخبگان به سمت تجاری 
سازی ایده های خود و نوآفرینی با اهدا اعتبار حمایتی 
در این مسیر گام نهاد . برگزاری پنج دوره موفقیت آمیز 
جشنواره و ثبت بیش از 2000 ایده در پورتال جشنواره 

نشان از اثربخشی آن می باشد.

ستاد خّیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هدف از تشــکیل ســتاد خیرین وزارت علوم، 
ایجــاد هماهنگــی بین بخش های ســتادی 
وزارت، سیاســت گذاری در امــور مربــوط به 
خیرین و واقفین در وزارت علوم، برنامه ریزی 
و بسترســازی بــرای رفع موانع و مشــکالت 
حامیان آموزش عالی، ایجاد حلقه ارتباطی با 

بنیاد خیرین آموزش عالی و بنیادهای خیرین 
دانشــگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم 
و فناوری برای بهره گیــری از توانمندی های 
مــادی و معنوی آنــان و تشــویق و ترغیب 
نیکوکاران و نیک اندیشان به تقویت و گسترش 

زیرساخت های آموزش عالی کشور است.

دانشکدگان  علوم دانشگاه تهران
تاًسیس دانشــکدگان علوم به زمان تاًسیس دارالفنون یعنی 
حدود 150 ســال پیش می رسد که سطح تحصیالت در حد 
دبیرستان بود. در سال 1313 پیشنهاد تاًسیس دانشگاه تهران 
به تصویب رســید. دانشکده علوم در سال 1330 افتتاح شد و 
تصمیم گرفته شــد به جای اینکه در هر دانشــکده گروه های 
مختلف دایر باشــد، کلیه رشــته های علوم پایه در دانشکده 

علوم مســتقر شــوند. برای ایجاد هماهنگی از سال 1384 در 
 پی ارتقای تشــکیالت سازمانی دانشگاه تهران، دانشکده علوم 
به پردیس علوم تغییر نام یافت و هم اکنون در 5 دانشکده و یک 
گروه آموزشی مستقل تحت عناوین دانشکده ریاضی، دانشکده 
 شــیمی، دانشکده زیست شناســی و دانشکده زمین شناسی 

و گروه بیوتکنولوژی )زیست فناوری( دانشجو می پذیرد.
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بنیاد حامیان دانشگاه تهران
 بنیــاد حامیان دانشــگاه تهران در ســال 1393 
در راســتای بهره گیری از توانمندی های مادی و 
 معنوی خّیرین، تشویق و ترغیب توانگران برای تقویت 
و گسترش زیرساخت های دانشگاه تهران با حمایت 
جمعی از خّیرین نیک اندیش و نیکخواه دانشــگاه 
تهران، راه اندازی شــد. نظر به اینکه دانشــگاه به 

عنوان نماد فرهنگی و مهدپرورش استعدادهای جوان 
و نخبگان فرهیخته کشور است، بر آن شدیم تا همراه 
با بنیاد نیکوکاری جمیلی و با همکاری در جشــنواره 
اندیشــمندان و دانشــمندان جوان که به جد طرحی 
عظیم در راستای حمایت و پرورش نخبگان ملی است، 

گامی موثر در این مسیر ارزشمند برداریم.

 جمهوری اسالمی اریان
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

ستاد خیّرین

معاونت نوآوری و تجاری سازی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری با هدف زمینه 
سازی برای توسعه و حمایت از بازار برای محصوالت 
دانش بنیان،توسعه زیســت بوم نوآوری و همچنین 
حمایت از توسعه و پیاده سازی طرح های کالن ملی 
شکل گرفته اســت. این معاونت با توجه به جایگاه 
فرابخشــی خود، شناسایی 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 کشور و ایجاد شبکه دانش، صنعت 

و بازار در نظام ملی نوآوری را به عهده دارد.

 جمهوری اسالمی اریان
معاونت علمی و فناوری

معاونت نوآوری و تجاری سازی
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 پنجمیــن دوره از تنها رویداد علمی 
کشــور در حوزه علوم پایه و دو رویکرد 
ویــژه کرونا و هــوش مصنوعی در آذر 
ماه 1400 با حمایــت بنیاد نیکوکاری 
جمیلــی  و با همکاری بنیــاد حامیان 
علوم  دانشــکدگان  و  تهران  دانشــگاه 
دانشــگاه تهران، ســتاد خیرین وزارت 
علــوم، تحقیقات و فنــاوری و معاونت 
علمی  فناوری نوآوری و تجاری سازی 
در راســتاي حمایــت از ایده پــردازان 

جوان، ایجاد کســب و کارهاي مبتنی بر 
فنــاوری، ترویج فرهنگ کارآفریني و با 
 هدف تبدیل دارایي هاي فکري به ثروت

در سطح ملي برگزار شد. 
بــا توجه به گزارشــات مســتند در 
 دبیرخانــه دائمــی جشــنواره تعــداد

333 ایده در ســامانه جشــنواره در دو 
بخش کسب وکار نوپا و ایده پردازان ثبت 

گردید.
18 ایده به عنــوان برگزیده نهایی و  

50 ایــده به عنــوان برگزیده علمی در 
روز اختتامیه جشــنواره تقدیر به عمل 
 آمــد. هم چنین طبق روال هرســاله به

2 اســتاد نمونــه جوان نیــز در بخش 
بنیادی علوم پایه در زمینه زمین شناسی 
و شــیمی هدایا و اعتبار پژوهشی اهدا 
شــد. الزم به ذکر است که برگزیدگان 
از شرایط همراهی تا تجاری سازی ایده 
برای ورود به اکوسیســتم کارآفرینی و 

اقتصادی کشور بهره مند می شوند.

پنجمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان)جشنواره قرن(

»حامیان معنوی جشنواره«

 جمهوری اسالمی اریان
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 جمهوری اسالمی اریان
وزارت ورزش و جواانن

پارک علم و فناورینهاد نمایندگی مقام معظم رهبری رد دااگشنه اه

بنیاد حامیان و خیرین دااگشنه فنی و حرهف ای



مروری بر چهــــــار دوره پیشین جشنواره

دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

 دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان روز چهارشنبه
7 آذر 1397 در زمینه علوم پایه برگزار گردید. 

 637 ایده در سایت جشنواره ثبت گردید  و در داوری علمی
45 ایده برگزیده شدند...

در برگزاری رویداد سه روزه استارتاپ ویکند تعداد تیم های 
شرکت کننده 10 تیم بود.

 در اختتامیــه و اعــالم نتایج بر اســاس شــاخص علمی 
به 45 ایده برتر علمی جوایز نقدی اعطا شد و در اعالم نتایج بر 
اساس قابلیت تجاری سازی  جوایز نقدی به 10 تیم )مجموعا 
469 میلیون ریال( و اعتبار حمایتی 250میلیون ریالی و امتیاز 
اســتقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به 6 تیم برتر 

تعلق گرفت.

 نخستین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

 اولین جشنواره اندیشــمندان و دانشمندان جوان روز چهارشنبه
8 آذر 1396 در زمینه علوم پایه برگزار گردید. 

 421 ایده در ســایت جشــنواره ثبت گردید  و در داوری علمی
20 ایده برگزیده و 17 ایده منتخب شد.  در اختتامیه و اعالم نتایج بر 
اساس شاخص علمی 4 نفر برگزیده در هر بخش شدند که به نفرات اول 
هرحوزه 5 سکه تمام بهار آزادی، نفرات دوم هر حوزه 3 سکه تمام بهار 

آزادی، نفرات سوم هر حوزه 2سکه تمام بهار آزادی و نفرات چهارم هر 
حوزه 1 سکه تمام بهار آزادی هدیه شد. در اعالم نتایج بر اساس قابلیت 
تجاری سازی  به نفر اول 300میلیون ریال، نفر دوم 200میلیون ریال 
و نفر سوم 100میلیون ریال اعتبار حمایتی اعطا گردید و همچنین به 
جناب آقای دکتر مجتبی محمدی نجف آبادی استاد نمونه جوان اعتبار 

پژوهشی 500میلیون ریالی تعلق گرفت.
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مروری بر چهــــــار دوره پیشین جشنواره
سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

ســومین جشنواره اندیشمندان و دانشــمندان جوان روز شنبه 9 
آذر1398 در زمینه علوم پایه برگزار گردید. 

316 ایده در سایت جشنواره ثبت گردید  و در داوری علمی26 ایده 
برگزیده شــدند..  طی برگزاری کارگروه ارزیابی و طرح نتایج در شورای 
پذیرش اعالم گردید.در اختتامیه و اعالم نتایج بر اساس شاخص علمی 
به 61 فرد برگزیده علمی ) مجموعا به ارزش 122میلیون ریال ( جوایز 

نقدی اهدا شــد و در اعالم نتایج بر اســاس قابلیت تجاری سازی اعتبار 
حمایتی 500میلیون ریالی به4 تیم برتر و  اعتبار حمایتی 250میلیون 
ریالی به4 فرد برتر اعطا گردید. اعتبار پژوهشــی به  سرکار خانم دکتر 
مریــم بحرینی و جناب آقای نورالدین بختیاری به عنوان اســتاد نمونه 
جوان ارزش 100میلیون ریال تعلق گرفت و همچنین امتیاز اســتقرار 

در شتابدهنده ها و پارک های علم و فناوری به برگزیدگان تعلق گرفت.

 چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان روز یکشنبه
9 آذر 1399 در زمینه علوم پایه برگزار گردید. 

تعداد411 ایده علمی و 19 ایده کســب وکارهای نوپا در ســایت 
جشنواره ثبت گردید  و در داوری علمی38 ایده برگزیده شدند.. 

در داوری فنی و کسب وکار 8 ایده پذیرش شدند. 
طی برگــزاری کارگروه ارزیابی و طرح نتایج در شــورای پذیرش 
اعالم گردید.در اختتامیه و اعالم نتایج در بخش ایده پردازان 12 اعتبار 
حمایتی 300 میلیون ریالی )10 درصد اعتبار حمایتی به صورت جایزه 
نقدی( اعطا شد.در بخش کسب وکارهای نوپا تیم اول 500 میلیون ریال 
 اعتبار حمایتی و 2 میلیارد ریال سرمایه گذاری روی طرح، تیم دوم

1 میلیارد ریال اعتبار حمایتی ) 10درصد اعتبار حمایتی به صورت 
جایزه نقدی(، تیم سوم 700 میلیون ریال اعتبار حمایتی )10درصد 
اعتبار حمایتی به صورت جایزه نقدی ( و تیم چهارم اعطا 500 میلیون 

ریال اعتبار حمایتی آموزشی و مشاوره ای تعلق گرفت.
و همچنین عضویت برگزیدگان جشنواره در باشگاه ایده تا کسب وکار 

و استفاده از امکانات ذیل:
1( کانون همیاران)تاالر گفتگو تخصصی(

2( آموزش، مشاوره، کوچینگ
3( شتابدهی، جذب سرمایه، فضای کار اشتراکی

47( بین المللی سازی کسب وکارهای نوپا
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دکتر سید جواد ساداتی نژاد |وزیر جهاد کشاورزی| 

اندیشمندان  پنجمین دوره جشنواره 
و دانشمندان جوان به حمداهلل در حال 

برگزاری است. 
خاطرم هســت که جنــاب آقای 
مهندس جمیلی با این ایده بســیار 
خوب در سال 96 توانستند یک نگاه 
جدید را در بنیاد حامیان دانشــگاه 
تهــران و جامعــه خیریــن آموزش 
عالی کشــور ایجاد کننــد که امروز 
تحت عنوان جشــنواره قرن در حال 
برگزاری اســت. با توکل به خداوند 
متعــال امیدواریــم، این جشــنواره 
در آینده بســیار نزدیــک به صورت 
بین المللــی در حوزه های مختلف با 

توسعه بیشتری برگزار شود.
این جشنواره ظرفیت های بی نظیر 
و بی بدیلــی دارد و دانشــجویان و 
نخبگان بسیار خوبی در دانشگاه های 
کشور ما مشغول فعالیت هستند که 
امیدواریم در سال آینده این جشنواره 
بتوانــد یک فضای جدیــدی را برای 
حمایت از علــوم بنیادی و کاربردی 
نمودن علم در کشور ایجاد نماید. جا 
دارد اینجا از تمامی خیرین و واقفین 
از سرمایه های  فرهیخته کشــور که 
فکری و جوانــان حمایت می کنند 

به ویژه جناب آقای دکتر مصلی نژاد  
نیز تشــکر کنم. ایشان خّیر دانشگاه 
تهران و خّیر ایران در همه استان های 
کشــور صاحب فعالیت هستند و در 
عین حال استاد تمام دانشگاه تهران 
در دانشــکده حقوق و علوم سیاسی 
با تالیفات بســیار زیاد و بی نظیر در 
حوزه علوم سیاسی، توسعه سیاسی و 
هم همین طور حوزه های اقتصادی و 
بسیاری از کارهای خیر که در دانشگاه 
تهران و کل کشور انجام گرفته است 
مدیون نگاه بلند و اندیشمندانه بسیار 
خوب و آرمانی ایشان بوده و هست و 
امروز بنیادهای دانشــگاهی در حوزه 
آموزش عالی کشور هم تولید ایده و 
هم تولید کارهای خالقانه می نمایند 
و خیرین عزیزی که در این مســیر 
کمک کردند ما مدیون این حمایت ها 
و حضــور بی نظیــر و بی بدیــل این 
عزیزان هستیم. کارهای بسیار خوبی 
نیز در بنیاد حامیان دانشگاه تهران با 
تنوع های بسیار زیادی انجام شده که 
یکی از کارهای بزرگ این جشــنواره 

است.
آقای مهندس جمیلی الحمداهلل با 
پشتکار بســیار زیادی این جشنواره 

را بنــا نهادنــد و بــا یک شــورای 
سیاســتگذاری در طول سال دغدغه 
روز اجــرای این جشــنواره را دارند 
بــا یک تیــم فنی با نــگاه علمی در 
انتخاب افراد که واقعاً نشان می دهد 
در کشورما و حوزه  صنعت و خیرین 
چه نــگاه بلندی وجود دارد که جای 
قدر شناســی هم دارد. در هر صورت 
وظیفــه بود کــه در این جشــنواره 
حضور پیدا کنــم و خدا قوت بگویم 
به جنــاب آقای مهنــدس جمیلی، 
دبیرخانه جشــنواره و تمامی عزیزان 
که تالش کردنــد و تبریک بگویم به 
نخبــگان و برگزیــدگان عزیزی که 
توانســتند در این جشنواره به عنوان 
برگزیــده منتخب شــوند. انشــاهلل 
ایده های آنها با حمایت های جشنواره 
به نتیجه برســد و ما شاهد کاربردی 
نمودن بیش از پیش علم در کشــور 
توسط جوانان باشــیم. آرزوی عزت، 
سالمت و ســربلندی برای همه شما 
عزیزان دارم. انشــااهلل در جشــنواره 
ششم بتوانیم یک فضای بهتری را در 
حوزه های مختلف با تنوع بیشــتر با 

نگاه بین المللی داشته باشیم. 
بر محمد و آل محمد صلوات 

جشنواره نگاهی جدید در عرصه خیرین
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دکتر سید محمد مقیمی | رئیس دانشگاه تهران|

آئین نامه اختتامیه پنجمین دوره جشــنواره 
اندیشمندان و دانشــمندان جوان با حضور وزیر 
جهاد کشــاورزی، روسای دانشــگاه های تهران، 
صنعتی شریف و شــهید بهشتی، رئیس هئیت 
مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران، رئیس هئیت 
امنای بنیاد نیکوکار جمیلی و جمعی از مسئوالن 
و خیرین دانشــگاه تهــران و نهادهای علمی و 
فرهنگی، در تاالر عالمه امینی روز سه شنبه مورخ 

1400/9/9 برگزار شد و به کار خود پایان داد.
دکتر ســید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه 
تهران بــا قدردانی از رئیس هیأت امنای بنیاد 
نیکــوکار جمیلی بــه خاطر حمایــت مادی 
و معنــوی از برگــزاری پنجمین جشــنواره 
اندیشــمندان جوان، گفــت: حمایت خیرین 
نیک اندیش از این جشنواره نشان می دهد که 
رویکرد جدیدی از سوی خیرین در نهاد علم در 
حال ترویج و فرهنگ سازی است و آن حمایت 

از خود علم است.
دکتر مقیمی بــا قدردانی از تمامی خیرین 
دانشگاه تهران تأکید کرد: همه خیرین منشأ 
اثرات ماندگار و برکات زیادی برای دانشــگاه 
تهران و ســایر نهادهای علمی کشور بوده اند 
ولی کمتر دیده که در بخشی غیر از کمک به 
ارتقای زیرساخت های فیزیکی و تجهیزاتی، و 
به وپژه در حوزه های مربوط به جنبه های نرم 
دانشگاهی از جمله تشویق و ترغیب دانشمندان 
و اندیشمندان و پژوهشگران به شکل نظام مند 

حرکت کرده باشند.

وی افزود: کمک به دانشــگاه ها برای تأمین 
و ارتقای زیرســاخت های فیزیکی و تجهیزاتی 
حتماً الزم است ولی ســرمایه گذاری در زمینه 
زیرســاخت های منابع انســانی دارای اهمیت 
بســیار بیشــتری از ســایر حوزه های دانشگاه 
است. امیدواریم این فرآیند با شرایطی که ما در 
دانشگاه ها ایجاد می کنیم، بتواند اعتماد خیرین را 

در کمک به علم و دانشگاه تقویت کند.
رئیس دانشگاه تهران با تأکید بر اهمیت علوم 
پایه در پیشرفت کشور، افزود: وقتی صحبت از 
دانشگاه نسل 3 می شود عموماً نگاه ها معطوف 
به مفهوم دانشگاه کارآفرین است و تصور بر این 
است که دانشگاه کارآفرین یعنی که ما بتوانیم 
علــوم دانشــگاهی را کاربردی کنیم و شــاهد 
راه اندازی کســب وکارهای کارآفرینانه به عنوان 
خروجی فارغ التحصیالن دانشگاه ها باشیم. با این 
حال باید توجه داشت که در فرآیند کارآفرینی 
یک زنجیره را شــاهد هستیم که هرکدام از آن 
عناصر وجود نداشته باشند،  در حقیقت فرآیند 

کارآفرینی تکمیل نمی شود.
دکتر مقیمی با اشاره به اینکه کارآفرینی یک 
فرآیندی اســت که دارای ســه مرحله نوآوری، 
اختراع و کارآفرینی اســت،  افــزود: یک فرآیند 
کارآفرینی موقعی به سامان می رسد که ایده های 
جدید مبتنی بر مبناها و پایه های جدید شــکل 
گیرد، ســپس اختراع و نــوآوری تبدیل به یک 
خدمــت یا محصول ملموس شــود و در نهایت 
با ریســک و مخاطــره ای که یــک کارآفرین با 

 فراهم آوردن منابع مالی مخاطره پذیر نسبت به 
راه اندازی کسب وکاری اقدام می کند، تجاری سازی 
محصول انجام شــود. اگر یکی از این حلقه های 
مفقود شود یا خللی در آن به وجود بیاید فرآیند 

کارآفرینانه به معنی واقعی شکل نمی گیرد.
دکتر مقیمی با تأکید بر اهمیت علوم پایه در 
ایجاد دانشگاه های کارآفرین،  خاطر نشان کرد: 
کارآفرینی واقعی وقتی اتفاق می افتد که نوآوری 
و اختراع بتواند آن را مورد حمایت قرار دهد. بدون 
علوم پایه، دو مرحله دیگر فرآیند کارآفرینی قطعاً 
شکل نمی گیرد و از طریق دانشمندان علوم پایه 
اســت که اختراعات و نوآوری شکل می گیرد و 
پس از آن است که صاحب کسب وکار می تواند 

به تجاری سازی ایده بپردازد.
وی با شاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در 
خصوص توجه به نخبگان و فراهم کردن زمینه های 
که مانع خروج نخبگان از کشــور می شود، گفت: 
متأســفانه بیش ترین مهاجرت نخبگان در حوزه 
علوم پایه است و یکی از حوزه های مهاجر پذیر هم 
در حوزه علوم پایه اســت. برگزاری جشنواره هایی 
مانند جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و 
تشویق جوانان نخبه قطعاً یکی از زمینه های ایجاد 
عالقه برای کار علمی در کشــور است. برگزیدگان 
این جشــنواره، یک مخزن ارزشمند  برای کشور 
محســوب می شوند که باید از آن مراقبت کنیم و 
مراقبت ما این خواهد بود که بتوانیم با کارآفرینی و 
تجاری سازی ایده ها،  این زنجیره را تکمیل بکنیم و 

انگیزه ای را در دانشمندان جوان فراهم کنیم. 

دانشگاه کارآفرین بدون توجه به علوم  پایه محقق نمی شود
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دکتر رسول جلیلی | رئیس دانشگاه صنعتی شریف|

در برگزاري این رویداد علمي دو حســن  
نهفته اســت. اوال علــم را ارج مینهد و ثانیا 
جوان را. پیامبر گرامي اسالم)ص( میفرمایند 
شــما را به نیکي کردن به جوانان سفارش 
مي کنم چرا که آنها دل هاي رقیق تري دارند 
و شــما برگزارکنندگان محترم این رویداد، 
به این توصیه پیامبر عظیم الشــأن اســالم 
عمل کرده اید. کشــورمان امروز با مسائل و 
چالش هایي روبه رو اســت. ما نیاز داریم که 
این مســائل را به خوبي و به موقع بشناسیم 
و راه حل هاي عالمانــه براي آنها ارائه دهیم. 
به عنــوان یــک معلم مي دانم کــه جوان ها 
همواره از چالش ها اســتقبال مي کنند و در 
مواجهه با همین چالش ها فرصت ها را خلق 
مي کنند. به عالوه کسب علم بیش از هرچیز 
به شور و نشــاط و انرژي و انگیزه نیاز دارد. 
لذا توانمندسازي و پرورش جوان ها و هدایت 
و تشویق آنها به ســمت حل مسائل واقعي 
جامعــه، به خصوص با تمرکز بر فناوري هاي 
نوین ارزش آفرین و فناوري هاي اقتدارآفرین، 
نقش مهمــي در تولیــد ارزش افــزوده و 
شکوفایي کشور در همه عرصه هاي اقتصادي، 

اجتماعي و فرهنگي خواهد داشت.
دانشــگاه صنعتي شــریف به عنوان یکي 
از کانون هاي اصلي پــرورش جوانان نخبه، 
توانسته اســت در بیش از نیم قرن فعالیت 
خود، نقش بســیار موثري در توانمندسازي 
جوانان نخبه در علــم، پژوهش،  فناوري و 

کارآفریني داشــته باشــد. دانشگاه شریف 
همچنین توانســته است پیشرفت هاي قابل 
توجهي در عرصه هاي علمــي،  فرهنگي و 
اثربخشــي اجتماعي کســب کند. در حوزه 
آموزش، که از ارکان اساسي دانشگاه است، 
موفقیت هاي چشــمگیري همچون  ارتقاي 
کیفیت آموزش از طریــق اهتمام به جذب 
ایجاد حوزه هاي جدید  استادان برجســته، 
میان رشته اي، و آموزش هاي تخصصي حاصل 
شده است. در حوزه پژوهش، اهتمام ویژه اي 
به ارتقــاي کیفیت و کمیــت پژوهش هاي 
نظري و کاربردي، سازماندهي پژوهشکده ها 
و ایجاد پژوهشکده هاي میان رشته اي، توسعه 
دوره هاي پســا دکترا و ارتقاي ساختارهاي 
آزمایشگاهي مبذول شــده است. در حوزه 
فناوري، گسترش مجتمع خدمات فناوري، 
ایجاد و گســترش پارک علــم و فناوري و  
نوآوري شــریف، توسعه فرهنگ کارآفریني، 
ایجــاد مراکز نــوآوري تخصصي، توســعه 
زیرســاخت هاي فناوري اطالعات و پردازش 
ســریع تر، از دســتاوردهاي مهم دانشــگاه 
صنعتي شــریف اســت. در حوزه بین الملل 
نیز مي توان به رتبه خوب وجهه بین المللي 
دانشگاه، گسترش دوره هاي مشترک دکترا، 
بسترســازي براي اخــذ دروس تخصصي از 
دانشگاه هاي معتبر دنیا، ارائه دروس توسط 
استادان بین المللي و برگزاري ده ها کارگاه و 

سمینار بین المللي اشاره کرد.

بسیاري  شــریف  صنعتي  دانشــگاه 
از ایــن موفقیت ها را مدیــون حمایت 
مــادي و معنوي نیکوکاران اســت که 
بنیاد حامیان دانشگاه صنعتي شریف را 
شــکل داده اند و بخش مهمي از تامین 
مالي برنامه هاي مختلفي را که مدیران 
بر عهده  دانشــگاه طرح ریزي مي کنند 
دارنــد. این حامیــان، موفقیت جوانان 
نخبــه این مرز و بــوم را موفقیت خود 
مي داننــد و معتقدند که همین جوانان، 
آینده درخشاني را براي ایران عزیز رقم 

خواهند زد.
علوم پایه معموالً در سال ها و دهه هاي 
اخیر کمتر مورد توجه بوده است. توجه و 
تمرکزي که این جشــنواره به  علوم پایه 
داشته، بسیار قابل تقدیر است. در جلسه اي 
که خدمت مهندس جمیلي بودم؛ فرمودند 
که جهت گیري آینده به سمت علوم انساني 
هم خواهد بود، که بسیار قابل تقدیر است. 
ما باید همان توجهي را که در گذشــته به 
علوم مهندسي داشتیم و اخیرا این توجه را 
خانواده ها به علوم پزشکي دارند، به سمت 
علوم انساني هم انشاءاهلل جهت بدهیم. از 
درگاه الهــي براي همه جوانان عزیز که در 
محــل حضور دارند و بــراي همه عزیزاني 
که کمر همت براي حمایت از این جوانان 
بســته اند، توفیق روزافزون، تندرســتی و 

عاقبت به خیري طلب می کنم. 

جشنواره دارای دو ُحسن نهفته است، علم و ارج نهادن به جوانان
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دکتر سعد اله نصیری قیداری | رئیس دانشگاه شهید بهشتی |

آیین اختتامیه پنجمین جشنواره 
اندیشــمندان و دانشمندان جوان 
)جشــنواره قرن( روز سه شــنبه 
تــاالر  1400/09/09در  مــورخ 
عالمــه امیني دانشــگاه تهران با 
حضــور ارکان جشــنواره قــرن، 
بــزرگان و روســاي  از  جمعــي 
دانشــگاه ها از جمله دکتر سعداله 
دانشــگاه  رئیس  قیداري  نصیري 

شهید بهشتي برگزار شد.
دکتــر نصیري قیــداري در این 
مراســم طی ســخناني با اشاره به 
اهمیت علوم پایــه افزود: »اگر چه 
بخش خصوصي تا حدودي به این 
عرصــه ورود کرده اســت اما الزم 
است دولت هم در حوزه علوم پایه، 
فعال تر عمل کند. بر همین اساس 
اســت که رئیس جمهــور محترم 
دســتور داده اند، صنــدوق علم و 
نوآوري در »شــوراي عالي عتف« 

تشکیل شود.«
رئیس دانشــگاه شهید بهشتي با 

ابراز خوشــحالی از حضور خود در 
انرژي ای که  جمع صمیمي و پــر 
نیکــوکاري، علم و اخــالق با هم 
اظهار داشت:»من  آمیخته اســت، 
سال  سیاست گذاري  دبیر  به عنوان 
بین المللــي علوم پایه، پیشــرفت 
پایــدار این رویداد خوب را گزارش 
خواهم داد. اگر چه یافته هاي علوم 
پایه گاهي 50 سال طول مي کشد 

تا به ثمر بنشیند لیکن باید از این 
حوزه دانشي با برنامه ریزي منطقي 

حمایت کرد. 
 امروزه کشور ما با برخي چالش ها 
در حوزه صنعــت و اقتصاد روبه رو 
اســت و ما نیاز داریم این مســائل 
را به خوبــي بشناســیم و راه حل 

دانش بنیان براي آنها ارائه کنیم.
می دانیــم که جوانــان از چالش 
اســتقبال و با مواجهــه بي واهمه 
بــا آن، فرصت هــاي بســیار خلق 
فرصت ها  این  از  استفاده  مي کنند. 
با تمرکز بر فناوري هاي نوین، نقش 
مهمي در شکوفایي کشور در همه 

عرصه ها ایفا خواهد کرد«
شــایان ذکر اســت برگزیدگان 
جشــنواره عالوه بر دریافت اعتبار 
حمایتي بنیــاد نیکوکاري جمیلي، 
تا تجاري سازي  از شرایط همراهي 
ایــده بــراي ورود به اکوسیســتم 
کارآفریني و اقتصادي کشــور نیز 

بهره مند مي شوند.

جوانان، بی واهمه به دنبال خلق فرصت های نوین هستند

من به عنوان دبیر سیاست گذاري 
سال بین المللي علوم پایه، 

پیشرفت پایدار این رویداد خوب 
را گزارش خواهم داد. اگر چه 

یافته هاي علوم پایه گاهي 50 سال 
طول مي کشد تا به ثمر بنشیند 
لكن باید از این حوزه دانشي با 
برنامه ریزي منطقي حمایت کرد. 

 امروزه کشور ما با برخي 
چالش ها در حوزه صنعت و 

اقتصاد روبه رو است و ما نیاز 
داریم این مسائل را به خوبي 

بشناسیم و راه حل دانش بنیان 
11براي آنها ارائه کنیم.
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مهند     س ابراهیم جمیلی|  رئیس هیأت امنا بنیاد نیکوکاری جمیلی، رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره |

جشــنواره  پنجمیــن  اختتامیــه 
دانشــمندان جوان«  و  »اندیشمندان 
با سخنرانی مهندس ابراهیم جمیلي، 
رئیس شوراي سیاست گذاري جشنواره 

برگزار شد.
وی ضمــن تاکیــد بر لــزوم ایجاد 
زمینه هاي بروز خالقیــت در جوانان 
و پشــتیباني همه جانبــه از نخبگان 
کشــور افــزود: » جشــنواره، حاصل 
ســرمایه گذاري و زحمات شبانه روزی 
پدران و مادراني است که دغدغه شان 
رشد و تعالی فرزندان شان بوده است. 
حاصل دلسوزي استاداني است که به 
جوانان اعتماد کردند و در پرورش این 
دادند.  نشان  ازخودگذشتگي  عزیزان، 
باید کاري کرد که شــرکت کنندگان 
این جشنواره احساس غرور و قهرماني 
کنند. چه کساني که برگزیده هستند و 
چه آنهایی که هیئت داوري طرحشان 
را نســبت به طرح هاي دیگر برگزیده 

تشخیص دادند.
اینجا جمع شــده ایم تــا بگوییم 
برای معرفي و تجاري سازي ایده هاي 
ارزشــمند، تالش و از آن پشتیبانی 
خواهیم کرد. این مهم با همبستگي 
و همراهــي نخبــگان عزیــزی که 

با دانــش، تــالش و خالقیت خود، 
اتفاقات علمي خوبي را در کشــور و 
جهان رقم خواهند زد؛ ممکن خواهد 
شد. با برگزاري جشنواره هایی از این 
دســت ثابت کرده ایم که باید براي 
علم ســرمایه گذاري کرد تا بیش از 
گذشته، شــاهد رشد و شکوفایی آن 

باشیم.«
وي با اشــاره به نقش این رویداد 
در تقویــت امیــد و اعتمادبه نفس 
جوانان ایده پرداز، پیام جشــنواره را 
اینگونه برشمرد: »برگزاري جشنواره 
“اندیشــمندان و دانشمندان جوان” 
حاوی دو پیام بســیار مهم برای دو 
گروه هدف اســت. نخســت، پیامي 
بــراي جامعه به منظور  بازنگري در 
شیوه جذب خالقیت ها و دوم پیامي 
براي مســئوالن و مخصوصا مدیران 
اولویت هاي  کــه  ســیزدهم  دولت 
علمي باید بر آرامش ذهني اســتوار 

باشد.
در فرآیند این هدف بزرگ، نتیجه 
برگزیده شــدن و نشــدن یکي است 
چراکــه در اینجا عشــق مي کاریم و 
بــاور درو مي کنیم.  قطعــا جواناني 
که در این جشــنواره شرکت کردند 

در آینــده اي نزدیک ایــن باورها را 
درو خواهنــد کرد. اگر نتــوان براي 
جوانان زمینه هــاي آرامش فکري را 
فراهم آورد، نمي تــوان از آنان انتظار 
انجام کارهاي بزرگ را داشــت. براي 
ایســتادن در کنار همــه آنهایی که 
در راه ســرافرازي این کشــور، قدم 
برمي دارند، باید بگویم: “این جشنواره 
محلي اســت براي تولیِد کار، محلي 
اســت براي پیوند علــم و ثروت.” با 
تمام وجود و با بهره گیري از امکانات 
موجود، تالش خواهیم کرد تا مســیر 
موفقیت جوانان را هموار کنیم. یقین 
داریم، شاهد درخشش علمي و نقش 
تاثیرگذار تمامي کساني خواهیم بود 
که در این رویداد شــرکت کرده اند. 
آماده ایم خودمــان را در این چالش 
بــزرگ، محک بزنیم تــا ثابت کنیم، 
اهداف  در  پیروزي  مقدمه  شکســت 
بزرگتر است، ما در کنار شما هستیم.«

  باید که جمله جان شــوي تا الیق 
جانان شوي

گر سوي مســتان مي روي مستانه 
شو مستانه شو

 با تشکر از بزرگواران حاضر و به امید 
فرداهاي روشن براي کشور عزیزمان

جشنواره زمینه ساز ظهور خالقیت در جوانان
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دکتر محمود کمره ای| رئیس هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران، رئیس جشنواره |

هزینه کردن برای علم، سرمایه گذاری برای پیشرفت کشور است

ضمن عرض خوشــامدگویی بیان نمودند: در این 
هیاهو و شرایطی که در دنیا و کشور ما نیز وجود دارد، 
این نوع حرکت ها در حمایــت از علم و دانش و عالم 
جایــگاه عادی و روزمره ای ندارد. برگزاری جشــنواره 
اندیشــمندان و دانشــمندان جوان بار دیگر وظیفه 
حمایت از دانش، دانشگاه، علم و عالم را به ما یادآوری 
کرد. این اولین بار در کشور است که بخش خصوصی 
به حمایت از پژوهش و فناوری روی آورده است. بودجه 
زیادی در کشور صرف پژوهش های کاربردی نمی شود، 
و راه های افزایش این بودجه  و مشارکت های مردمی 

در این مسیر را نیز باید بررسی کرد. 
دانشمندان و اندیشمندان جوان ما تالش می کنند 
و محصولی را تولید مــی کنند یا ایده ای را پردازش 
می کننــد و برای آینده خودشــان و مــردم تالش 
می کنند، که ممکن اســت این تالش ها دیده نشود. 
ما بسیار جوانان خالق داریم که دستاوردهای بسیار 
خوبی تولید کرده اند، اما ممکن است در این هیاهوی 
روزگار که فعالً همه چیز در بســیاری از موقعیت ها 
ممکن اســت بر مدار مادیات می گردد، این تالش ها 
دیده نشــوند. آنچه مهم اســت این است که افرادی 
باشــند تا بتوانند این جوانان که سرمایه های اصلی 
کشــور هستند را ببینند، شناســایی کنند، ارزیابی 
کنند و در صورتی که ایده ها و نظراتشان مهم و قابل 
توجه است و در بهبود زندگی مردم جامعه مؤثر واقع 

می شود را معرفی  و حمایت نمایند. 
توجه به علم و حمایت از علم کار بسیار ارزشمندی 
اســت که بر حسب ماهیت موضوع می تواند در مدت 
زمان های مشــخصی به بار بنشیند و جواب دهد. باید 

به این موضوع توجه داشــت که علــوم پایه، اصل و 
ریشه است. علوم پایه زود بازده نیست و ممکن است 
امروز یا فردا به بار نشــیند، اما تأثیرگذار است. آنچه 
در بخش های دیگر می روید منبعث از علوم پایه است. 
ایجاد امید در جوانان و امیدوار کردن جوانان به اینکه 
در کشور خودشــان طرفداران و حامیانی دارند که از 
آنها حمایت می کنند تا در این کشــور رشــد کنند و 
نتیجه تالش هایشــان را به بار بنشــانند، اقدام بسیار 
ارزشــمندی است که الزم است بیشتر از پیش به آن 
توجه شود و همچنین باید این را به جوانان بگوییم تا 
از این فرصت ها استفاده کنند. بنیاد نیکوکاری جمیلی 
با اهتمام به برگزاری مســتمر جشنواره اندیشمندان 
و دانشــمندان جوان در 5 سال پیاپی، تالش خود را 
در حمایت از دانش و علــم و کاربردی نمودن آن در 
حد امکان در حوزه علوم پایه به کار گرفته اســت. در 
جشنواره اندیشــمندان و دانشمندان جوان، بدون در 
نظر داشتن منافع مادی از پژوهش حمایت می  شود و 
این نشان دهنده عمل به این شعار است: »هزینه کردن 
برای علم، هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری برای رشد 

و پیشرفت کشور است.«
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، که آئین 
اختتامیه آن امروز و در این سالن با عنوان »جشنواره 
قرن« در حال برگزاری است با حمایت بنیاد نیکوکاري 
جمیلي و با همکاري دانشکدگان علوم دانشگاه تهران، 
بنیاد حامیان دانشگاه تهران و معاونت نوآوری و تجاری 
سازی معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری ایران 
بــا هدف حمایت از علم و دانــش در حوزه علوم پایه 
و حمایت از جوانان ایده پرداز، ایجاد کســب و کارهاي 

مبتنی بــر فناوری، ترویج فرهنــگ کارآفریني برای 
تبدیل دارایي هاي فکري ایشــان به ثروت برگزار می 
شود. محورهای این جشــنواره که یک رویداد علمی 
در ســطح ملي اســت، در حوزه علوم پایه شامل پنج 
بخش 1(شــیمی 2(فیزیک 3(علوم زیستی 4(زمین 
شناســی 5(ریاضی و علوم کامپیوتــر و با تأکید بر 2 
رویکرد ویژه ویروس کرونا و هوش مصنوعی است که 
امروز برگزیدگان خود را از بین 333 ایده ارســالی به 
دبیرخانه پنجمین جشــنواره در دو بخش کسب وکار 
و ایده پردازان، می شناســد. این برگزیدگان عالوه بر 
دریافت اعتبار حمایتی بنیــاد نیکوکاری جمیلی، از 
شــرایط همراهی تا تجاری ســازی ایده برای ورود به 
اکوسیستم کارآفرینی کشور نیز بهره مند خواهند شد.

حال باید ببینیم که انگیزه کسانی که حامی جوانان 
دانشــمند و عالم هستند، چیســت؟ و چرا این کار را 
انجام می دهند و زحماتی را تقبل می نمایند و چشم 
داشــتی ندارند؟ تعبیرش برمی گردد به دیدگاهی که 
مهندس ابراهیم جمیلی متولی بنیاد نیکوکاری جمیلی 
و رئیس شــورای سیاستگذاری جشنواره بذرش را در 
اذهان کاشته اند: »اینجا کشور ماست و ما باید به این 

وطن خدمت کنیم و آن را بسازیم و رشد دهیم.« 
این صحبت مهندس جمیلی بنده را یاد شعری از 
مرحوم دکتر محمود افشار یزدی می اندازد که اعتقاد 

زیادی به آن دارم:
تا ساعت آخری که جان یار من است 

خدمت به تو کردن ای وطن کار من است
فرض است که قرض خود ادا باید کرد

13من مدیونم، وطن طلبکار من است
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دکتر حمیدرضامشفق | رئیس دانشكدگان علوم دانشگاه تهران، دبیر جشنواره |

 به جد مي گویم که این جشنواره اگر 
یگانه نباشد از جهات گوناگون، کم نظیر 
است. من به دو فراز اصلي اکتفا مي کنم 
که جشنواره این دوره را  از سایر دوره ها 
متمایز مي کند. تمرکز اصلي جشنواره در 
این دوره بر علوم پایه اســت. همان طور 
که از نام علوم پایــه برمي آید این علوم، 
علوم بنیادي و اساسي اي هستند که تمام 
فناوري هــا و تکنولوژي هاي دیگر بر آن 

سوار هستند.
  علوم پایه به ریشه درخت مي ماند که 
اگر بخشــکد، چند صباحي ممکن است 
برگ ها سبز باشند اما درخت بي تردید و به 
مرور برگهایش را از دست خواهد داد. اگر 
نگاه کنیم بزرگانی که در سده هاي مختلف 
وجود داشتند همه کســاني بودند که به 
نوعي در علوم پایه فعالیت داشــته اند. آنها 
شــناخت را به ما عرضه داشتند. می دانیم 
که شــناخت گام اول در برپاسازي علوم، 

تکنولوژي ها و فناوري هاي دیگر است.
به نظر من خوراک پیشرفت علوم پایه 
را باید در قرون گذشــته و تا اواسط قرن 
بیستم جستجو کرد. دورانی که خیلي به 
آن پرداخته مي شد و سرمایه گذاري هاي 
زیــادي در آن انجــام می شــد. از این 

رو بــه فناوري هــاي نویني کــه امروزه 
به آنهــا  مي بالیــم مثل انــرژي اتمي، 
لیزر،کامپیوترهــاي کوانتومــي و..  همه 
مدیون توجه بشر به مباني علوم پایه در 

گذشته های دور و نزدیک است.
لــذا اگر علــوم پایه نبود؛ پیشــرفت 
زمین شناســي،  نفــت،  انــرژي،  در 
زیست شناسي، شیمي و در هیچکدام از 
علوم دیگر این چنین شگفت انگیز، بروز و 
ظهور  نمي یافت.  به هر حال نزدیک بینان 
و زودبازده  نگران چنان غرق تکنولوژي ها 
شــدند که اصل  یعنی علــوم پایه را به 
فراموشــي ســپردند. این موضوع نه تنها 

ایــران، بلکه در جهان هــم اتفاق افتاد و 
اقبــال به علوم پایه اندکي کم شــد. این 
بی توجهی اندیشمندان و متفکران جهان 
را بر آن داشت که براي بازگشت توجه به 
این علوم، ســال 2022 را به عنوان علوم 

پایه نام گذاري کنند.
 جوانــان ما مرد مســیرهاي ســخت 
هســتند. از این رو این جشنواره و بانیان 
آن به نظرم بســیار ژرف اندیش بودند و 
هســتند چراکه فعالیت های زودبازده را 
وانهادند و به ســراغ علوم پایه رفتند. این 
نشان دهنده عمق دید آنها و دوراندیشي 

بانیان این جشنواره است.
این جشنواره دستکم در ایران تنها 
محفلي است که با همکاری یک بنیاد 
خصوصي براي نشــو و نمای فرهنگ 
و اندیشــه به جاي ساختن ساختمان 
فعالیــت مي کند و این بســیار قابل 
تقدیر است. بنیاد جمیلي گام مهمي 
در این زمینه برداشته است که جاودانه 

خواهد بود.
این جشنواره در  برگزیدگان  امیدوارم 
زمانی نه چندان دور رشــد کنند و منشأ 
خیر براي کشور و برای ابنای بشر  باشند 

که بي تردید هم، این چنین خواهد بود.

جوانان ما، مرد مسیرهای سخت هستند

 جوانان ما مرد مسیرهاي سخت 
هستند. از این رو این جشنواره 

و بانیان آن به نظرم بسیار 
ژرف اندیش بودند و هستند 

چراکه فعالیت های زودبازده را 
وانهادند و به سراغ علوم پایه 
رفتند. این نشان دهنده عمق 
دید آنها و دوراندیشي بانیان 

این جشنواره است 14
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نقش دانشگاه در تربیت و ایجاد خالقیت و ویژگی های شخصیتی در کارآفرینان
خالقیــت و نوآوری توســعه پذیر 
و آموختنــی اســت. از اصلی تریــن 
نقش های دانشــگاه ایجــاد خالقیت 
و تقویــت آن در بین جوانان اســت. 
دانشگاه با دارا بودن نقش کلیدی در 
رشد اقتصادی و توسعه ملی می تواند 
به پرورش جوانــان خالق کمک کند 
و با مدیریت یادگیری، پیشــرفت علم 
و ثــروت آفرینــی را در جامعــه رقم 
زند، و این امر میســر نمی شود جز با 
بررسی دقیق نیازهای جامعه، پرورش 
کار گروهی، افزایش ســواد اقتصادی، 
شناســایی نقاط قوت و ضعف توسعه 
اقتصادی، آموزش تجزیه و تحلیل به 
دانشــجویان برای شناسایی فرصت ها 
و تهدیدهای بازار و ســایرآموزش های 
مورد نیاز جوانان تا آشــنایی بیشــتر 
با حــوزه کارآفرینی  را  دانشــجویان 

رهنمون شود. 
توجه به این مهم می تواند رشــد و 
توســعه ملی در کشور را درپی داشته 
باشد؛ زیرا تربیت نیروی انسانی مدیر، 
مدبر و خالق منجر به رشــد و توسعه 

بنگاه های کوچک و در نتیجه رشــد و 
توسعه کشور می شود.

این مهم در دانشــگاه ها با حمایت 
کارآفرینان ســرآمد کشــور تســریع 
جمیلی  نیکــوکاری  بنیاد  می شــود. 
از موسســات خصوصی اســت که با 
برگزاری 5 دوره جشنواره اندیشمندان 
و دانشمندان جوان هم راستا با اهداف 
دانشــگاه ها هدف خــود را حمایت از 
جوانان ایده پرداز کشور قرار داده است 
و در این مســیر در طول 5 سال اخیر 
ایده هــای خالقانه  پرورش  در  تالش 

جوانان داشته است.
دبیرخانه جشــنواره اندیشــمندان 

و دانشــمندان جوان با هدف حمایت 
بنیاد  ایده پــردازان جوان توســط  از 
نیکوکاری جمیلی بــا همکاری بنیاد 
حامیان دانشــگاه تهــران، با تأکید بر 
اولویــت پذیرش ایده هــای مبتنی بر 
کارگروهی و نوآورانــه در حوزه علوم 
پایه، در این دوره نیز با توجه به تداوم 
فراگیری ویروس کرونا و تحت الشعاع 
قرار گرفتن اقتصاد و کســب وکارهای 
کشور، عالوه بر رشته های علوم پایه که 
محور ثابت جشــنواره می باشد، محور 
هوش مصنوعی را نیــز به محورهای 
جشــنواره افزود تا زمینه رشد بیش 
از پیش ایده پردازان خالق حوزه علوم 

پایه کشور را فراهم می نماید. 
چه بســا در آینده همیــن جوانان 
اندیشمند و برگزیده ادوار جشنواره های 
اندیشمندان و دانشمندان جوان، خود 
تبدیل به کارآفرینانی خواهند شد، که 
در پرورش استعدادها و خالقیت های 
ایران عزیزمان در  جوانان آینده ســاز 

کنار دانشگاه ها خواهند بود. 
به امید آن روزهای نزدیک...

دکتر محمود کمره ای |رئیس جشنواره، معاون آموزشی دانشگاه تهران | 

ارتباط جشنواره در حوزه علوم پایه با کارآفرینی
امروزه توسعه کارآفریني دانش بنیان و 
نیز کارآفریني با رشــد باال از سیاست هاي 
مهم و اثر گذار کشــورهاي پیشرفته مانند 
آلمان و امریکا اســت. از این رو رشته هاي 
علمــي که نرخ تولید علم و فناوري و ثبت 
اختراع در آنها باال است مانند علوم پایه، از 
پتانسیل بسیار باالیي براي تجاري سازي و 

توسعه استارت آپ ها برخوردار هستند.
 الزمــه تبدیــل علــم و فنــاوري به 
کسب وکارهاي فناورانه نه تنها پرورش و 
تربیت کارآفرینان نوپا است بلکه نیازمند 
اکوســیتم کارآفریني  بهبود  و  توســعه 
کشــور به ویــژه در زمینــه تامین مالي 

کسب وکارهاي نوپاي ایراني است. 
براساس گزارش سال 2020دیده بان 
جهاني کارآفریني، شاخص  زمینه ملي 

کارآفریني در ایران در ســال 2020)با 
امتیــاز 4.1 از 7 و رتبه 35 در میان 44 
کشور( نسبت به ســال2019 )با امتیاز 
 3.15 و رتبــه 41 در میان 41 کشــور(

 تا حدودي بهبود یافته است
 Global Entrepreneurship(

.)Monitor,GEM,2020;GEM,2019

در بهبــود ولــو جزئي اکوسیســتم 
کارآفریني کشــور اقدامات ملي بخش 
دولتي حتما تاثیر گذار بوده اســت. اما 
اقدامات بخش خصوصي نیــز به اندازه 

خود موثر بوده است. 
یکي از مهمترین اقدامات مســتمر 
بخــش خصوصــي کشــور، برگزاري 
و  اندیشــمندان  ســاالنه  جشــنواره 
دانشــمندان جوان اســت که توسط 
بنیاد نیکــوکاري جمیلي و با حمایت 
بنیاد دانشــگاه تهران، با هدف کمک 
به توسعه ایده پردازي علمي و تجاري 
ســازي ایده هاي کارآفرینانه و اعطاي 
گرنت مالي جهت حمایت از توســعه 
پایه،در  علوم  در  نوپا  کســب وکارهاي 

دانشگاه تهران برگزار مي شود.

دکتر محمدرضا زالی | دبیر کسب وکار جشنواره، عضو هیأت علمی دانشكده کارآفرینی دانشگاه تهران | 
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نوید نسل جدیدی از جوانان فرصت آفرین و اطالعات آماری از شرکت کنندگان جشنواره قرن
پنجمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان 
جوان "جشنواره قرن" در تاریخ 1400/9/9 پس 
از یکسال تالش بی وقفه دبیرخانه جشنواره  با 
حمایت بنیاد نیکوکاری جمیلی و همکاری های 
بنیاد حامیان دانشگاه تهران، دانشکدگان علوم 
دانشــگاه تهران و بنیاد علمی اکو با موفقیت به 

اهداف پیش بینی شده نائل آمد.
در جشــنواره قرن پنج زمینــه اصلی علوم 
پایه شامل فیزیک، شیمی، علوم زیستی، زمین 
شناســی و ریاضی و علوم کامپیوتر و همچنین 
دو زمینه تخصصی هــوش مصنوعی و کرونا به 
عنوان مباحث روز، پذیــرای ایده های فرزندان 
نخبه و اندیشــمند ســرزمین ایران بــود. در 
جشنواره قرن 333 ایده در زمینه های تخصصی 

علوم پایه در بخشهای ایده پردازان و کسب وکار 
نوپا دریافت شد و با مساعدت دبیران تخصصی 
علمی و داوران کشــوری از میان آنها  50 ایده 

 منتخــب و شایســته تقدیر شــدند. همچنین
18 ایده موفق به دریافت حمایت مالی "گرنت 
جشــنواره" شدند. عالوه بر این در دومین سال 
پیاپی  از میان دانشــمندان معرفی شده توسط 
دانشگاه های کشور به عنوان پژوهشگر برجسته 
در زمینه علوم پایه، دو نفر در حوزه شــیمی و 
زمین شناسی حائز امتیاز حداکثری ارزیابی های 
علمی قرار گرفتند و بعنوان استاد نمونه جوان از 

آنها تقدیر بعمل آمد. 
امید اســت با اتکال به خداوند متعال و بهره 
مندی از حمایتهای مادی و معنوی، اندیشمندان 
و دانشمندان جوان در رقابتی سالم و در فضایی 
آرامــش بخش در بیان ایده ها و اجرایی شــدن 
آنها برای حل مشکالت کشورمان کوشا باشند. 

دکتر علیرضا ساری |دبیر علمی جشنواره، عضو هیأت علمی دانشكده  زیست شناسی دانشگاه تهران| 

علوم پایه به عنوان مبنای اصلی توسعه و پیشرفت در کشورها
ســال 2022  توسط سازمان علمی و فرهنگی 
یونسکو به عنوان سال جهانی علوم پایه نامگذاری 
شده است. هدف از این نامگذاری توجه جهانی به 
علوم پایه به عنوان مبنای اصلی توسعه و پیشرفت 
در کشورهاست. تاکنون نهادهای زیادی در دنیا به 
بزرگداشت این رویداد پیوسته اند. در کشور ما نیز 
شورای سیاســت گذاری سال جهانی بزرگداشت 
علوم پایه تشکیل گردیده است. برنامه هایی در این 
خصوص تدوین شــده است که بزرگداشت آن به 
صورت جهانی این موضــوع را به صورت مضاعف 
پراهمیت تر می کند. اشــتغال یکی از چالش های 
موجــود در حوزه علوم پایه اســت که باید بحث 
اشــتغال پذیری دانش آموختگان رشته های این 
حوزه به صورت واقع  بینانه، جدی گرفته شــود و 
الزم است که به ویژه در حین آموزش دانشجویان، 

به بحث مهــارت  آموزی، کســب وکار، راه  اندازی 
شرکت های دانش بنیان توجه جدی شود.

جشنواره اندیشــمندان و دانشمندان جوان در 
5 سال گذشــته تالش نموده است تا از ایده های 
خالقانــه و کارآفرینانــه دانشــجویان و دانــش 

آموختگان در حوزه های مختلف علوم پایه حمایت 
کند. در این راســتا از میان ایده های ثبت شــده 
در سایت جشــنواره، بعد از داوری علمی، داوری 
فنی و کســب وکار و مصاحبه بصــورت مجازی، 
ایده های برگزیده نهایی در مراســم اختتامیه روز 
1400/09/09 معرفی شــدند و ماراتن کاربردی 
نمودن ایده های برگزیده نهایی از این روز آغاز شد. 
دبیرخانــه دائمی جشــنواره بــا ایجاد کمیته 
پشتیبانی از ایده های برگزیده تالش می نماید تا 
با برقراری ارتباط مناسب با ایده پردازان نسبت به 
حمایت از پیشــبرد ایده ها برنامه ریزی و اقدامات 
الزم را بعمل آورد. امیدواریم این جشــنواره بتواند 
ســهم خود را در حمایت از علوم پایه و همچنین 
حمایــت از جوانــان نخبــه و خالق کشــور که 
سرمایه های اصلی ایران عزیزمان هستند ادا نماید. 

دکتر ناصر غالمی | دبیر کمیته مدیریت و برنامه ریزی جشنواره، مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران| 

نقش تفکر کارآفرینانه بر رشد کسب وکارهای نوپا 
بی تردید اکنون بیش از هر زمان دیگری 
مردم عالقه مند به فعالیت به عنوان کارآفرین 
هستند، تب داغ ایجاد کسب وکارهای نوپا در 
دنیا باعث شــده تا اغلب جوانان به فکر راه 
اندازی و ایجاد یک کسب وکار کوچک باشند 
در نگاه اول این امر مناســب و کاربردی به 
نظر می آید ولی باید به این نکته هم توجه 
داشــت که نرخ شکست کسب وکارهای نوپا 
بســیار باالست و باید درک دقیق و کامل از 
ایجاد یک کسب وکار داشته باشیم تا بتوانیم 
در مســیر ایجاد آن موفق باشــیم و در این 
مســیر نیز از دانش و تجربیات بزرگان این 

حوزه استفاده نماییم.

بدون شک مســیر موفقیت در کسب وکار 
هرگز هموار نخواهد بــود و بهترین ابزار برای 
عبور از این مسیر پرپیچ و خم کارافرینی، تفکر 
کارآفرینانه می باشد، فهم درست و دقیق از همه 

جوانب کسب وکار، شناخت نیاز مخاطب، ایجاد 
نوآوری و بهره گیری از استراتژی های مناسب و 
خالقانه می تواند باعث پایداری کسب وکار و در 

ادامه رشد یک کسب وکار گردد 
چالش اصلی کسب وکار ها عدم ثبات اقتصادی 
و قابل پیش بینی نبودن آینده آن است در این 
شرایط کسب وکاری موفق خواهد بود که دارای 
مدیر و رهبری باشــد که دارای تفکر راهبردی 
کارآفرینانه باشد تا با ابتکار عمل، شجاعت، کشف 
فرصت، بهره گیری از استراتژی های مناسب و 
نوآوری،مزیــت رقابتی پایدار ایجــاد نماید و با 
ترسیم نقشه راه کسب وکار خود در مسیر رشد 

کسب وکار گام بردارد.

مهندس سروش مودب |دبیر کمیته کسب و کار جشنواره، دبیر هفته جهانی کارآفرینی| 

16

ان
جو

ن 
دا

من
ش

دان
 و 

ان
د

من
ش

دی
ه ان

وار
شن

ن ج
می

نج
پ

14
00 

اه
ن م

هم
ب



علوم پایه در دنیای پیشرفته امروزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است
امروزه علوم پایه ما را در وصول به دو هدف 

اصلی، »علم و تکنولوژی« کمک می کند.
»علــوم پایه« با طرح پرســش و تالش 
برای یافتن پاســخ مناسب، زیر بنای اصلی 
تحقیقات کاربردی است و همچنین با حل 
چالش های ســایر علوم، جامعه را در بهبود 

شرایط یاری می دهد.
در واقــع، به حــل مشــکالت و نیازهای 
فراسوی بشــر می پردازد، چرا که این علوم 
از طبیعت ناشی می شــوند و کشف رازهای 
طبیعت به معنای کشــف علم و رسالت آن، 
وضع نظریه های علمی و توسعه های روش های 

آن برای درک بهتر از طبیعت است.
پیشرفت این علوم، اساس ارتقاء علمی 

و توسعه کشور است، از این رو کشورهای 
 پیشرفته هزینه زیادی را به این حوزه اختصاص 
می دهند، اما در کشــور ما سهم علوم پایه 
 نســبت به فرآیند توســعه علمی بســیار 

ناچیز است.

با توجــه به اهمیت علوم پایه، بر اســاس 
مصوبه ســازمان علمی و فرهنگی یونســکو، 
ســال 2022 میالدی به عنوان »سال جهانی  
برزگ داشت علوم پایه« نام گذاری شده است، 
که هــدف از آن توجه جهانی به این علوم بر 

مبنای توسعه و پیشرفت در کشورهاست.
از این رو، سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در »علــوم پایه« و تخصیــص بودجه در این 
 راســتا یکی از راه های موثر در توسعه کشور 
می باشــد، زیرا دســتیابی به توســعه، بدون 

پیشرفت علوم بنیادین امکان پذیر نیست. 
بنابراین از طریق پیشــرفت علمی پایدار، 
می توان کشــور را به ســوی کمال و سعادت 

رهنمون ساخت.

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

بررسی و تحلیل جشنواره های مشابه بین المللی به جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
عالوه بــر از منحصر بودن جشــنواره 
اندیشمندان و دانشمندان جوان در کشور 
در حوزه حمایت از علوم پایه و توسعه به 
سمت پژوهش های محصول/مساله محور، 
ممکن اســت این پرسش در ذهن متبادر 
شود که در سطح بین المللی آیا جشنواره 
مشــابهی با جشــنواره اندیشــمندان و 
دانشمندان جوان وجود داردیا خیر. با توجه 
به اهمیت حمایت از طرح های دانش محور 
در مقابله با معضالت جامعه در سراسردنیا، 
فریم های حمایتی مشابه در قالب جشنواره 
و طرح و..در غالب کشورهای دنیا از جمله 
کشــورهای در حال توســعه وجود دارد. 
بــر اســاس مطالعات صــورت گرفته در 
دبیرخانه جشنواره، جشنواره اندیشمندان 
و دانشــمندان جــوان در برخی جنبه ها 
مشــابهتی با دوازده جشنواره بین المللی 
در دنیــا دارد. هیچک از ایــن این دوازده 
جشنواره در کشــورهای درحال توسعه، 
آسیا و یا خاورمیانه وجود ندارد و متعلق به 
کشورهای استرالیا، انگلیس، امریکا، آلمان 
و اسکاتلند می باشــد. بیشترین شباهت 
را جشــنواره اندیشــمندان و دانشمندان 
جوان در میان این رویدادهای مشــابه به 
فستیوال ایده علمی آکسفورد و فستیوال 
ایــده امریکا دارا می باشــد. تعــداد قابل 

توجهــی  رویدادهای حمایتی بین المللی 
از دانشمندان جوان علوم پایه وجود دارد 
اما غالب این نوع حمایت ها متاسفانه نیاز 
بــه انجام قبلی پروژه و بر مبنای دســت 
یافتی قبلی برجســته پژوهشگران جوان 
 )Awards( می باشــد و در غالب  جوایز
اعطا می شــوند و در مقابل درجشنواره ها 
)Festivals( حمایت غالبا از طرح هایی 
اســت هنوز اجرایی نشده اند. معدودی از 
این جشــنواره های بین المللی برای همه 
شــرکت کنندگان دارای هزینه ثبت نام 
می باشد و برخی نیز برای افراد دانشگاهی 
رایــگان و برای شــرکت ها دارای هزینه 
ثبت نام می باشــد در حالی که شرکت در 
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان 
هم بــرای افراد و هم برای اســتارتاپ ها 

رایگان می باشد. 

برخی از جشنواره های علمی  بین المللی 
تمرکز بر ایده های صنعتی یا اســتارتاپی 
دارنــد برخی فاقد تمرکــز بر علم خاص 
و افراد خاص هســتند و از شــرکت افراد 
غیر تحصیل کرده هم استقبال می کنند  
و برخی مانند جشــنواره اندیشمندان و 
دانشــمندان جوان تمرکز بر ایده های بر 
پایه علوم دارند. بعضی از این فستیوال ها 
نیز اختصاصا با تمرکز بــر ایده های حل 
کنده مشکالت صنعت هستند. درحالیکه 
دانشمندان  و  اندیشــمندان  جشــنواره 
جوان تمرکز بر ایده و طرح های برگرفته 
از دانش هــای علوم پایــه و دارای کاربرد 
در جامعــه یا بــه عبارتــی هیبریدی از 

جشنواره های مشابه بین المللی می باشد.
با عنایت خداوند با بین المللی شــدن 
دانشمندان  و  اندیشــمندان  جشــنواره 
جوان امکان ارایه فراخوان جشــنوره در 
منطقه و کشورهای همسایه و همچنین 
برای دانشــجویان ایرانی مقیــم خارج از 
کشــور وجود خواهد داشــت که زمینه 
همکاری های بین کشــورهای منطقه و 
نیز برقراری ارتباط با دانشجویان مهاجرت 
کرده از کشــور در جهت توســعه پایدار 
کشور بر مبنای فناوری های بر پایه علوم 

پایه فراهم خواهد شد.

دکتر فاطمه محمدی پناه | دبیر کمیته بین الملل جشنواره،عضو هیأت  علمی دانشكده زیست شناسی دانشگاه تهران| 
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ارتقاء فرآیند داوری
بــرای هر یک از حوزه های زیر مجموعه 
ریاضــی، آمار و علوم کامپیوتر گروه داوران 
با یک ســرگروه تشکیل گردید. هر یک از 
طرح های واصله در گروه مربوطه با هدایت 
سرگروه و همیاری هیأت داوران، بسته به 
تخصص و ارتباط، مورد ارزیابی قرار گرفت. 
در مواردی که طرح ها به چند حوزه مربوط 
می شدند با همفکری ســرداوران و کمک 
ســایر اعضای گروه های داوری، بســته به 

مــورد، تصمیم ها اتخاذ گردیدند. ســپس 
نتیجه کل فرآیند در سامانه ثبت گردید. 

نسبت به سال های گذشته، فرآیند داوری 
به علت تقسیم طرح های این بخش به زیر 
بخش ها، به صورت تخصصی تر و با سرعت 
و دقت باالتری انجام پذیرفت. سامانه داوری 
نیز شرایط مناسب تری نسبت به سال های 
گذشــته داشت و به تسهیل فرآیند داوری 

کمک نمود. 

دکتر سیامک یاسمی | رئیس کمیته داوران بخش ریاضی و علوم کامپیوتر جشنواره، معاون پژوهشی دانشكدگان علوم دانشگاه تهران | 

نقش و عملکرد جشنواره با محوریت ایده پردازی و حمایت از نخبگان و حفظ سرمایه های ارزشمند ملی
پیشرفت، رشد و توسعة این مرز و 
بوم، در گرو پرورش نســلی خالق و 
پژوهنده اســت. بی شک دانشجویان 
و جوانانی پژوهشگر و نوآور می توانند 
ســرمایة اجتماعی انکارناپذیری برای 
توســعة همه جانبة ایران اسالمی در 
همــة عرصه های علمی، پژوهشــی، 

اقتصادی و فرهنگی باشند. 

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان 
نیکوکاری  بنیــاد  توســط  جوان که 
جمیلی پایه گذاری شــده اســت، با 
حمایت از جوانان مستعد کشور، مایة 
دلگرمــی آنان را فراهم آورده؛ و قطعاً 
همین امر زمینه ساز پیشرفت علمی و 
پژوهشی و همچنین ایجاد کارآفرینی 

در کشور خواهد شد.

دکتر بابک شكری |رئیس کمیته داوران بخش فیزیک جشنواره، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی| 

فرآیند داوری علمی ایده های زمین شناسی در جشنواره قرن
ایده های ارسالی به جشنواره، طی مراحل زیر 

مورد بررسی و ارزیابی داوران قرار می گیرند:
 1

در ارزیابــی مقدماتــی، ایده های مرتبط 
بــا رشــته زمین شناســی، توســط عضو 
زمین شــناس کمیته علمی جشنواره مورد 
بررسی اولیه قرار گرفته و با توجه به موضوع 
ایده، برای ارزیابی در اختیار سه تن از داوران 
صاحب نظری که همگی از بین متخصصان 
برجسته و پرآوازه دانشگاهی کشور انتخاب 
شــده و گروه داوری رشــته زمین شناسی 
را تشــکیل داده اند، قرار می گیــرد. در این 
مرحله برای بررسی ایده های بین رشته ای از 
تخصص سایر داوران رشته های علوم پایه نیز 

کمک گرفته می شود.  
 2

هر داور به صورت کامال مستقل و بدون 
اطالع از نظر دو داور دیگر، نسبت به ارزیابی 

و امتیازدهی به ایده مرتبط با تخصص خود 
اقدام نموده و امتیاز خود را در سامانه ای که 
بدین منظور طراحی شــده، ثبت می کند. 
ســامانه داوری به صورت خودکار به محض 
دریافت امتیاز داوران، میانگین امتیاز هر ایده 

را محاسبه و ثبت می کند. 
 3

عضو زمین شناس کمیته علمی جشنواره، 
پس از جمع بندی امتیــاز داوران هر ایده، 

نســبت به رتبه بندی ایده های مختلف بر 
اســاس میانگین امتیازات ثبت شده توسط 
داوران، اقدام نموده و بر این اساس، ایده هایی 
که بیشترین امتیازات را از گروه داوری علمی 
کسب نموده اند، به کمیته علمی جشنواره 

معرفی می نماید.
  4

در کمیتــه علمی جشــنواره، ایده های 
زمین شناســی راه یافته بــه این مرحله، بر 
اســاس امتیازات علمــی و قابلیت تجاری 
سازی و تبدیل شدن به کسب وکار، مجددا 
مورد بررســی دقیق اعضا قرار گرفته و پس 
از ارزیابی امتیازات، مقایسه با سایر ایده ها، 
و حتــی در مواردی مصاحبه با ایده پردازان، 
ایده هــای منتخب به عنوان ایــده برتر به 
بخش جوایز جشنواره راه یافته و در مراسم 
اختتامیــه جشــنواره از حمایتهای مصوب 

دبیرخانه بهره مند می شوند. 

دکتر علی کنعانیان | رئیس کمیته داوران بخش زمین شناسی جشنواره، عضو هیأت علمی دانشكده زمین شناسی دانشگاه تهران| 
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کرونا؛ بهانه ای برای همگرایی علوم
 غریب به دو سال از شروع پاندمی کووید-19 
که به انواع و اقسام مختلف جامعه بشری را تحت 

الشعاع قرار داده است، گذشته است. 
در این مدت محققین و دانشمندان حوزه های 
مختلف علوم. با توجه به وســعت و شمول این 
بیمــاری تالش کردند کــه بتوانند با تحقیقات 
کاربردی خود قسمتی از آالم و مشکالت ناشی 
از این بیماری را کاهش دهند.  شــاید بارزترین 
نمود این تحقیقات کاربــردی و پایه، مطالعاتی 
بود که منجر به در دسترس قرار گرفتن واکسن 
بی خطر و اثربخش در مدت زمانی کوتاه شــد؛ 
 به گونه ای که  2 ســال پس از شــروع پاندمی،

10 واکسن با زیرســاخت های مختلف تاییدیه 

ســازمان جهانی بهداشت را کســب کرده اند و 
مسلما این موفقیت حاصل نمی شد مگر آن که 
دانشمندان علوم مرتبط با همکاری و همفکری 

این کار مهم را به ثمر برسانند. همگرایی مشابهی 
را در ســایر حوزه های مرتبط نظیر تولید دارو، 
تولیــد ابزارهــا و تجهیزات و مــوادی که برای 
پیشگیری، کنترل و درمان بیماری مورد استفاده 

قرار می گیرد، شاهد بودیم.
خوشبختانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان 
جوان جمیلی نیز این فرصت را فراهم کرده است 
که در دو جشنواره اخیر، محققانی که در این رابطه 
صاحب ایــده و پژوهش های با اهمیت و کاربردی 
هســتند مورد حمایت قرار بگیرنــد و امیدواریم 
نتیجه ی همــه ی این همفکری ها، همگرایی ها، 
جشنواره ها و حمایت ها، کنترل هرچه سریعتر این 

بیماری  در آینده نزدیک باشد.

دکتر احسان مصطفوی| رئیس کمیته داوران بخش کرونا جشنواره، اپیدمیولوژیست، عضو هیأت علمی انستیتو پاستور ایران| 

حمایت  ویژه از ایده های هوش مصنوعی در پنجمین جشنواره
)Moor’s law( همه ما در مورد قانون مــور 

شــنیده ایم. طبق این قانون، قدرت محاســباتی 
کامپیوتر ها هــر 18 ماه حــدودا دو برابر و قیمت 
انجام محاســبات نیز تقریبا نصف می شــود. این 
بدان معناســت که رشد تکنولوژی های وابسطه به 
کامپیوتر روندی تصاعدی دارد. در مقابل، با توجه 
به نظریــه تکامل داروین، هوشــمندی، توانایی ها 
و قابلیت های ما انسانها )و ســایر موجودات زنده( 
از نرخ رشــد بسیار آهســته تری برخوردار بوده و 
وضعیت فعلی ما حاصل هزاران سال تکامل است. 
با مقایســه این دو، به این نتیجه می رسیم که در 
آینــده ای نه چندان دور، قــدرت کامپیوتر ها از ما 
انسان ها پیشی خواهد گرفت. این پدیده به تکینگی 
)Singularity( معروف است و پیش بینی می شود 
در ســال 2045 میالدی به وقوع بپیوندد. در چند 
سال اخیر، مدل های محاسباتی مختلفی در حوزه 
هوش مصنوعی برای انجام برخی از وظایف شناختی 
ارایه شــده اند که کارایی آنها در برخی از وظایف از 

انسانها نیز بهتر است.
این اتفاق با رشــد روزافزون قدرت محاسباتی 
کامپیوترها و ظهــور تکنیک های جدید در هوش 
مصنوعــی، بــه عنوان مثــال یادگیــری عمیق، 
ســرعت بیشتری به خود گرفته و همه روزه شاهد 
استفاده های متنوعی از هوش مصنوعی در حوزه های 
مختلف علمی و صنعتی هستیم. اما سؤال اساسی 
این است که هوش یا هوشمندی چیست و چگونه 
هوش مصنوعی می تواند نهایتا از هوش ما انســانها 
پیشــی بگیرد؟ آیا ماشــین ها نیز می توانند مانند 
مــا انســان ها دارای خالقیت، نــوآوری و یا حتی 
خودآگاهی شوند؟ به نظر می رسد مشکل اصلی در 
پیاده ســازی این قابلیت ها، عدم وجود یک تعریف 
جامع و واحــد برای آنها بوده و تا زمانی که چنین 

تعریفی ارائه نشده باشد نمی توان انتظار داشت که 
هوشمندی ماشــین ها از ما انسان ها پیشی بگیرد 
)هر چند که قدرت محاســباتی آنها بسیار بیشتر 
از ما باشــد(. از طرف دیگر، مصداق های زیادی از 
موجودات هوشمند در اختیار است که با مطالعه آنها 
می توان به ماهیت هوشمندی در این موجودات پی 
برد. اینگونه مطالعات در حوزه علوم اعصاب و علوم 
شناختی در حال انجام بوده و یافته های ارزشمندی 
در خصوص عملکرد مغز موجودات بدســت آمده 
و روز بــه روز بــر دانش ما از مغز اضافه می شــود. 
تکنیک های مختلف برای نقشه برداری از مغز )مانند 
EEG، MEG، fMRI و غیــره( ابداع و عملکرد 
مغز به صورت دقیق و علمی در حال مطالعه است.

تــالش برای مدل ســازی محاســباتی اینگونه 
یافته ها و پیاده ســازی مدل های ارائه شده می تواند 
درجاتی از هوشــمندی را در کامپیوتر ها به ارمغان 
بیاورد. بــا این روند، هر چه دانــش ما از عملکرد 
نواحی مختلف مغز بیشــتر شود، هوش مصنوعی 
نیــز به هوش طبیعــی نزدیکتر خواهد شــد، هر 
چند که هنوز در ابتدای این مســیر قرار داریم. با 
این حال، تقریبا تمامی روش های موجود در حوزه 
هوش مصنوعی به نوعی از عملکرد نواحی مختلف 

مغز الهام گرفته اند، هر چند که در ادامه بســیاری 
از این روش ها بدون توجــه به فرآیند های موجود 
در مغز انسان ها و سایر موجودات زنده و به منظور 
افزایش کارایی آن ها توسعه یافته اند. این امر بویژه 
در حوزه های کاربردی بســیار مشاهده می شود. به 
طور خاص، استفاده از روش ها و تکنیک های هوش 
مصنوعی برای پردازش داده ها در حوزه های مختلف 
علمی و صنعتی به منظور استخراج اطالعات مفید، 
بســیار راهگشا بوده و در عمل عمده پردازش هایی 
که روی داده ها در انجام هســتند بر پایه روش های 

هوش مصنوعی استوار شده اند.
بــا این مقدمــه و نظر به اهمیــت ویژه  هوش 
مصنوعــی، در جشــنواره پنجم اندیشــمندان و 
دانشمندان جوان )جشــنواره قرن( بخش ویژه ای 
برای حوزه هوش مصنوعی در نظر گرفته شد. این 
اقدام ارزشمند به دست اندرکاران جشنواره اجازه داد 
تا طرح ها و ایده های مرتبط با حوزه هوش مصنوعی 
را شناســایی نموده و سمت و سوی پروژه های این 
حوزه را در کشــور ردگیری نمایند. در این دوره از 
جشنواره، در مجموع 54 ایده به صورت تخصصی 
در حوزه هوش مصنوعی دریافت شد و داوری علمی 
همه این طرح ها با همکاری 14 نفر از پژوهشگران 

برجسته این حوزه به انجام رسید. 
پس از آن، 10 طرح برتر در کمیته کســب وکار 
ارزیابی شــدند که در نهایت دو طرح برتر )از لحاظ 
علمی و کســب وکاری( انتخاب و مورد تشــویق و 
حمایت جشــنواره قرار گرفتند. با توجه به اهمیت 
ویژه هوش مصنوعــی و لزوم حمایت حداکثری از 
فعالیت هــای این حوزه، امید اســت  بخش هوش 
مصنوعی جشنواره با جدیت هر چه تمام به فعالیت 
خود ادامه داده و در آینده نزدیک شاهد شکوفایی 

هر چه بیشتر این حوزه در کشور باشیم.

دکتر محمد گنج تابش|رئیس کمیته هوش مصنوعی جشنواره، عضو هیأت علمی دانشكده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران | 
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توفیقات نوآوری درایران

کارآفرینی فرصتی ارزشمند برای توسعه و رشد کسب وکار

در مســیر توســعه نــوآوری در ایــران 
کوشش بسیاری از ســوی سیاست گذاران، 
اســتادان،  کارافرینی،  حامیان  کارافرینان، 
دانشــجویان، دانــش آموختــگان، مراکز 
پژوهشــی، فناوری و نوآوری و سایر عالقه 
داران صورت گرفتــه و بر همین پایه، رتبه 
نوآوری کشــورمان نسبت به ســایر موارد 
سنجیده شده بســیار باالتر است و سال به 
سال هم بهتر می شــود. تا جایی که شاید 
بتوان گفت یکی از بهترین میدان هایی که 
ما می توانیم در آن بازی کنیم همین میدان 
نوآوری است. روش های رسیدن به نوآوری 
در طــول زمان ثابت نیســت و طبعا تحت 
تأثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
تغییرات فضای کسب وکار با تفاوت و تغییر 
و تکامل همراه می شــود. در کشور ما و در 
دهه های اخیر نمونه هایی از پیشــرفت  های 
فناوری و نوآوری ، بر اثر فشار علم و فناوری 
و با هدایت دانشگاه، پژوهشگاه، پارک، مرکز 

رشد و سایر مراکز نوآوری پدید آمده اند.
 بسیاری از این پیشــرفت های فناورانه، 
بر مبنای دانش قبلی، اکتشــافات علمی و 
پیشــرفت های فنی که قباًل در کشورهای 
 دیگــر رخ داده ، صــورت گرفتــه اســت.

در اغلب موارد علــم و دانش، خوراک اولیه 
توســعه فناوری را فراهم آورده و توســعه 
فناوری نیز، امکان تاســیس کســب وکار و 

ایجاد بازارهای جدید را فراهم کرده اســت. 
در اتفاق دیگر و البته پرســودتری، نوآوری 
در اثر کشــش بازار و البته محدودیت های 
بین المللی اتفاق افتاده است. نوآوری و خلق 
محصول جدید برای پاسخ دادن به نیازهایی 
ماننــد خرید الکترونیکی، تاکســی مبتنی 
بر موقعیــت جغرافیایی، فیلم و ســریال، 
آموزش، ســمینار و موارد دیگر با تقاضای 
بازار توســعه یافته و موجب تجاری سازی و 
 توســعه این نوآوری ها در کشور شده است.

در برخی از کسب وکارهای نوآورانه، ترکیبی 
از هر دو مدل فشار فناوری و کشش بازار را 
می بینیم و در بعضی شــرکت های بزرگ و 
استارتاپ های توسعه یافته ارتباط و تعامل با 
عالقه داران و یکپارچگی تحقیق و توسعه با 
تولید، به منظور افزایش توان نوآوری و باال 
بردن توان کسب وکار همکارانه، مورد توجه 

قرار گرفته اســت. در حال حاضر برخی از 
شرکت های پیشــرو و استارتاپ های توسعه 
یافته به ســمت توســعه  موازی و یکپارچه 
و گســترش ارتباطات نزدیک با مشتریان، 
یکپارچگی راهبردی بــا تأمین کنندگان و 
اعتبار دهندگان و توسعه ارتباطات افقی با 
فروشندگان، تولید کنندگان  و سرمایه گذاری 
مشــترک، تحقیقات گروهی، همکاری در 
تنظیم بازار و مقابله با خط مشــی گذاری 
و مقررات گذاری های مزاحم کسب وکار می 
پردازند. در کنار این همکاری ها رقابت های 
شدید برای پیشــرفت، نوآوری همکارانه یا 
آنگونه که مصطلح شــده نــوآوری باز را به 
مثابه یک تجربه جدید برای کســب وکارها 

پیشنهاد می کند.
در این میان، آن چه که غایب اســت 
و مــا در تجربه ربع قــرن اخیر علیرغم 
توســعه و تاســیس پارک هــای علم و 
فناوری، مراکز رشــد، صندوق ها و سایر 
مراکز حامی نوآوری به آن دســت نیافته 
ایم »نظام ملی نوآوری« اســت. مجموعه 
به هم پیوسته از ســازوکارها، راه حل ها، 
همکاری ها و ارتباطات و شــبکه هایی که 
بتواند اطالعــات، دانش، فناوری، نوآوری، 
کارافرینــی، پژوهــش و نــوآوری را بین 
نهادهای اصلی جامعه با سرعت بهتری به 

جریان بیندارد.

ظهــور  و  بروز  کارآفرینــي به  مفهوم 
 امــروزی طي ســال های گذشــته  و 
 پدیدار شــدن  نگاه  علمي و  دانشگاهي، 
 مسئولیت دســت اندرکاران  آموزش  را 
 در  این حوزه، بیش از  گذشــته  حساس 
 کرده  است، هدایت صحیح تازه واردان 
 بــرای تبدیل شــدن  به  نســل  نوین 
کارآفرینــان ایران، عالوه  بر  بهره گیری 
از تجربة پیشکسوتان  حوزة  کسب وکار به 
منظور شناخت  جامع  آن  حوزه، نیازمند 
رعایت اصول  علمــي مرتبط با  نگارش  

یک طرح  کسب وکار  است.
اقتصادی  توســعه  رونــد  بی شــک، 
در کشــورهای توســعه یافتــه، بیانگــر 
ایــن واقعیت اســت که اقتصــاد تحت 
گونــه ای  بــه  تاثیر کارآفرینی اســت، 
کــه کارآفرینــان در توســعه اقتصادی 

یافته، نقش محوری  کشورهای توســعه 
داشته اند. کارآفرینی همان فرآیند تاسیس 
و یا توسعه کسب وکار، برمبنای یک فکر 
و ایده نو اســت. کارآفرینــی، به منظور 
رشــد و نمو در جوامــع، نیازمند وجود 
فرهنگ خاصی اســت. با توجه به اهمیت 
نوین  کلیدی کارآفرینی دراقتصادهــای 
)ایجاد شــرکت های کوچک و متوســط( 

کشورهای مختلف، برنامه های مفصلی را 
برای بسط چنین فرهنگی در جامعه خود 
تدارک دیده اند تا بتوانند همچنان مسیر 

رشد و پویایی شان را ادامه دهند.
ســه کلیــد اساســی برای تاســیس 
کســب وکار وجود دارد؛ اولین کلید ایده، 
دومی افراد متعهد ومتخصص و ســومی 
ســرمایه است، که با داشــتن طرز تفکر 
کارآفرین حتی با داشتن یکی از این موارد 
هم می شود کســب وکار موفق با حتی با 

سرمایه کم راه اندازی کرد.
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان 
مسیری برای اجرای ایده های جوانان فراهم 
آورده تا با حمایت های ویژه و بهره مندی از 
دانش و تجربیات اساتید و مشاورین حرفه ای 
و متخصص شاهد ایجاد کسب وکارهای نوآور 

و دانش بنیان در کشور باشیم.

دکتر جلیل خاوندکار | سرگروه داوری کسب و کار بخش تیمسازی، مدیر برتر فناوری کشور و بنیانگذار پارک علم و فناوری در زنجان| 

دکتر رضا محمدکاظمی | سرگروه داوری کسب و کار بخش مدل کسب و کار، عضو هیأت علمی  دانشكده کارآفرینی دانشگاه تهران| 
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آموزش و تقویت اندیشمندان جوان
سخن گفتن در رابطه با ایده نیکوکارانه بنیاد 
نیکوکاري جمیلي و بنیاد حامیان دانشگاه تهران 
و پردیس علوم دانشــگاه تهران کاري دشوار است 
چرا که ارزشــهاي انساني این حرکت ارزشمند بر 
ارزشــهاي علمي آن غلبهاي تفسیر ناپذیر دارد و 
اینجانب فقط مي تواند در رابطه با فرایند علمي این 
جشنواره ارزشمند دیدگاه هاي خود را ارائه نمایم.  

از منظر علمي ایده هاي ارائه شده عموما برگرفته 
از دانش علمي و تجربه هاي  عملي پژوهشگران بود 
و از این منظر که ایده هاي ارائه شده مي توانستند 
پاســخي به نیازهاي فضاي کسب و کار و صنعت 

کشور بدهند بسیار ارزشمند و ستودني بودند.  
از منظر رفتــار کارآفرینانه وجــود اتحادهاي 
عملکردي و تیم ســازي کارآفرینانه در تیمهاي 
موجود بسیار ارزشمند است ولي تجربه اینجانب 
نشان مي دهد که اغلب این گروه هاي نوپا به دلیل 
عدم برخورداري از دانش کافي در حوزه امور حقوقي 
و عدم اخذ مشاوره هاي کافي و یا حتي گاها به دلیل 
اخذ مشاوره هاي غلط از افراد غیر متبحر در ادامه 
روند کسب و کار با چالشهاي زیادي روبرو مي شوند و 
در بسیاري از موارد مشاهده مي شود که عالوه بر از 
بین رفتن فرصتهاي اقتصادي حاصل از پژوهش ها 
و کارهاي علمي انجام شده، انگیزه هاي افراد به علت 
بدبیني هاي حاصل براي ادامه مسیر از بین میرود.  
از دیدگاه بازاریابي و فروش اکثر تیمها اقدام 
به ارائه مدل کسب و کار و پیش بیني هاي مرتبط 
با جریان درآمدها و هزینه ها، کانال هاي فروش، 
قیمت تمام شــده و مواردي از این دست نموده 
اند اما با یک بررســي اجمالي مي توان دریافت 
کــه در این بخش اغلب پروژه ها از ضعف جدي 

برخوردارند و اطالعات این بخش بسیار سطحي 
و اغلــب در میدان عمل غیر واقعي اســت که 
مي تواند زمینه ساز شکست این پروژه ها باشد.  

ســازماني  پیکره بنــدي  دیــدگاه  از 
)configuration( و طراحي و ارائه نقشه هاي 
عملیاتي در سازمان از آنجمله تمرکز بر دانش و 
فرایندهاي مالي از ابتداي مسیر در این پروژه ها 
مشهود است که حصول موفقیت در این پروژه ها 
نیازمند آموزش و تقویت اندیشمندان جوان در 

این موارد مي باشد.  
اگر بخواهم یافته هاي علمي و تجربي خود را در 
نگاه به این پروژه ها به زباني ساده و ملموس تر مطرح 

نمایم تمایل دارم به دو نکته کلیدي اشاره کنم:  
1- مدلها و مطالب علمي زیــادي در رابطه با 
نوآوري وجود دارد اما در برخي از تقسیم بندي هاي 
عملیاتي و آزموده شده یک کسب و کار موفق مبتني 
بر نــوآوري اصوال با تمرکز بر ســه بخش پیکره 
بندي سازمان )configuration(، تولید و عرضه 
محصول )offering( و خلق تجربه از ارائه سرویس 
تا به تعامل کشاندن مشتري )experience( میسر 

مي شــود. ولي عموما به نظر مي رسد در بسیاري 
از پروژه هاي ارائه شــده صرفا تمرکز اصلي بر روي 
 بخشي از این مسیر یعني قابلیت وعملکرد محصول

)product performance( مي باشــد و معموال 
به ســایر بخش ها به عنوان یــک موضوع جدي و 
مهم توجه نمي شود و تالش مي شود صرفا به عنوان 
پارامترهاي تزئیني و با بکارگیري واژه هاي سطحي و 
بدون بررسي ها و محاسبات دقیق، عمیق و کاربردي 

براي تکمیل پروژه بکار گرفته شود. 
2- گاهي اوقات نگاه اندیشمندان جوان به واژه 
نوآوري صرفا از زاویه خلق اختراع و ارائه ایده هاي 
پیچیده مي باشد در حالیکه عمده بازارهایي که ما 
در سطح ملي و بین المللي از دست میدهیم و امکان 
کســب سهم جدي بازار در آنها را داریم مربوط به 
بازارهــاي تخصیصي)allocative( مي باشــد و 
 نوع فرصت موجود در آنها نیز فرصت تشخیصي

)recognize( مي باشــد در ایــن بازارها معموال 
عرضه و تقاضاي پیشین وجود دارد و نوآوري مورد 
نیاز مربوط به بهبود کیفیت و سیستم تولید و عرضه 
مي باشد و اصوال بنگاه هاي بزرگ جهاني از طریق 
فعالیت در این بازارها مسیر دستیابي به فرصتهاي 
 )discovering(و اکتشافي )creative(خالقانه

را پیموده اند. 
در پایان پیشنهاد مي نمایم که زمینه اي 
را فراهم آوریم تا این اندیشــمندان جوان، 
خالق و با انگیزه و پر اشتیاق بتوانند به طور 
جدي تري با مفاهیم کســب و کار به عنوان 
مکمل ضــروري و اجتنــاب ناپذیر بخش 
تخصصي خود در حوزه صنعت و تکنولوژي 

آشنا شوند. به امید ایراني سربلندتر.  

دکتر مهرداد عالی پور هریسی| سرگروه داوری کسب و کار بخش حداقل محصول پذیرفتنی)MVP(، مدیرعامل شرکت عالی تحریر پارسیان)پنتر( | 

کارآفرینی برای توسعه رفاه و عدالت اجتماعی
کارآفرینــی باعث توســعه رفــاه و عدالت در 
جامعه می شود. حمایت از فعالیت های کارآفرینانه 
منجــر به رویش بذر امیــد و موفقیت  در جوانان 
و نسلهای آینده شــده و جرات بلند پروازی را در 
میان آنها فراهم می کند. یکــی از موانع اصلی در 
مسیر کارآفرینی جوانان نداشتن حمایت های مالی 
و معنوی در ابتدای راه اندازی کســب وکار است. 
جشنواره اندیشــمندان و دانشمندان جوان که به 
ابتکار بنیاد نیکوکاری جمیلــی با همکاری بنیاد 
حامیان دانشــگاه تهران برگزار می شود، اقدامات 
و برنامه های ارزشــمندی در راســتای حمایت از 
ایده های خــالق و کارآفرین تدارک دیده اســت. 
باالبــودن تعداد ایده هــا و طرح های ارســالی به 
جشنواره از یک سو و کیفیت طرح ها بیانگر فرهنگ 
سازی ارزشمند این کار نیک در طی سال های اخیر 

توســط برنامه ریزان و مجریان این بنیاد بوده که 
کار داوری و قضــاوت برای انتخاب طرح های برتر 
را دشــوارتر می نمود. در همین راســتا معیارها و 
شاخصهای دقیق و عملیاتی طراحی شد تا بتوان 
بهترین ها را بــا توجه به نوآورانه بــودن و امکان 

موفقیت در بازار انتخاب کرد. طرح های ارســالی 
از ســوی شــرکت کنندگان همه بخشهای الزم 
برای مشارکت در جشنواره را داشته اند. برگزاری 
چنین جشنواره هایی به دانشمندان و اندیشمندان 
مبتکر و جــوان این فرصت را فراهم می کند که با 
دغدغه کمتری ایده ها و طرح های نوآورانه خود را 
پیاده ســازی و اجرا کنند. چرا که از یک طرف از 
حمایت های مادی و معنوی برخوردار می شوند و 
از طرف دیگر باعث شــبکه سازی و شکل گیری 
تیم های کارآفرینانه در مراحل اولیه کسب وکارهای 
نوپا می شود که موفقیت و پایداری کسب وکارهای 
نوظهور را در گامهای بعدی به دنبال خواهد داشت. 
بدون شک توسعه چنین اقدامات نیک و ارزشمند 
منجر به حفظ سرمایه های کارآفرینی و انسانی در 

ایران خواهد شد.

دکتر محمد عزیزی| سرگروه داوری کسب و کار بخش ایده کارآفرینانه، عضو هیأت علمی  دانشكده کارآفرینی دانشگاه تهران| 
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کار را که کرد آنکه تمام کرد
همانگونــه کــه زنجیــره دانایی در 
سیستم های آموزشی ما بصورت ناقص 
طی طریق می شــود و ایجاد انگیزه در 
دانش آموختگان دانشگاه ها مورد غفلت 
جدی قرار می گیرد، بدون اتخاذ تدابیر 
الزم جهت تبــادل و برهم کنش موثر 
بیــن دانش، تجارت، سیاســت گذاران، 
حاکمیــت و در نهایت جامعه نمی توان 
شــاهد ارتباط موثر بیــن چرخه علم و 

کســب وکار و اقتصاد شــد. پیش بینی 
ســازوکارهای الزم بــرای ایده پردازی 
جوانان عالقمند و مســتعد و برگزاری 
محصــوالت  عرضــه  نمایشــگاه های 
منحصــر  جشــنواره  و  دانش بنیــان 
بفردی مانند جشــنواره اندیشمندان و 
 دانشمندان جوان فرصت های مناسبی را 
برای تحقق این هــدف حیاتی فراهم 

می کنند.

دکتر وحید نیكنام | عضو هیأت علمی دانشكده زیست شناسی دانشگاه تهران| 

پیشرفت و تاثیرگذاری علم در اقتصاد دانش بنیان،مهمترین رمز موفقیت
ادامــه توفیقات و ســالمت و اجــر کامل 
مجموعــه خیریــن بزرگــوار و کلیه دســت 
اندرکاران جشنواره اندیشمندان جوان به ویژه 
برگزارکنندگان پنجمین جشنواره را از خداوند 

متعال خواهانم.
در جهان کنونی با پیشــرفت سریع علم و 
تاثیرگذاری آن در کلیــه امور به ویژه اقتصاد 
دانش بنیان، نیروی انســانی و به ویژه جوانان 
تربیت شــده و تحصیلکــرده مهمترین رمز 
موفقیت در پیشــرفت محسوب می گردد و از 
این طریق کشورهای پیشرفته با فراهم نمودن 
زمینه های ارتباط بین صنعت و دانشــگاه، با 
حمایت بخــش غیردولتی و به ویژه خیرین از 
مجموعه های آموزشی و پژوهشی و به تبع آن 
تربیت نیروهای انسانی ماهر و عالم توانسته اند 
زمینه های پیشــی گرفتن از سایر کشورها را 
فراهم نمایند و حتی در این زمینه کشور ژاپن، 
را شعار اصلی در جهت پیشرفت انتخاب نموده 
اســت.« در تربیت برای توسعه و توسعه برای 
تربیت » شعارکشور ما نیز با توجه به گسترش 
سریع فضاهای آموزشی و پژوهشی باید بتوانیم 
با تقویت بارقه هــای امید در جوانان و هدایت 
آنها در جهــت ایده پردازی و خلق ایده های نو 
و آشــنا نمودن با چگونگی پیشرفت علمی در 
سایر کشورها، زمینه شکرگزاری از نعمت وجود 
جوانان باهوش کشورمان را بسیار بیشتر از حال 
و گذشته فراهم آوریم. در چنین صورتی بسیار 
بیشــتر از حال و گذشته شــاهد روی آوردن 
فعاالن بخش های غیردولتی به ســوی مراکز 
پژوهشی و آموزشی و بهره گیری بهتر از دانش 
در کلیه امــور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
کشور خواهیم بود و مسلماً خواهیم توانست با 
برخورداری از مجموعه قابلیتهای کشور به ویژه 
نیروی انســانی تربیت شده و به صورت خاص 

جوانان باهوش کشورمان شاهد موفقیت های 
بهتر در زمینه های مختلف باشیم.

الزم است به صورت جد حرکت مطلوبی را 
که در دانشگاه تهران آغاز شده و می تواند الگویی 
برای مجموعه موسسات علمی پژوهشی کشور 
باشد قدرشــناس باشیم و مسلماً در آینده ای 
نزدیک اثر مطلوب آن را در پیشرفتی متناسب 
با قابلیت های بسیار خوب کشورمان بسیار بهتر 
از حال و گذشته شاهد باشیم. به طور مسلم با 
بهره گیری از این فرصت بسیار مطلوب، دانشگاه 
تهران با ظرفیت استثنائی در بین دانشگاه های 
کشــور و حتی در بین بســیاری از موسسات 
آموزشــی در سایر کشورها، با پرورش جوانانی 
نخبه، هوشمند و توانمند می تواند نقش بایسته 
خود را در جهت پیشرفت و تعالی کشور ایفاء 
نماید. مسلماً نقش با ارزش و خداپسندانه افراد 
بزرگوار خیر و کلیه دست اندرکاران در پیشبرد 
این حرکت خداپسند و فراگیر به برکت وجود 
انسان های تربیت شده و جوانان بسیار هوشمند 
می تواند زمینه ســربلندی کشور در بین سایر 
کشورها را فراهم آورد و مردم خوب کشورمان 
به خصوص دانشــجویان و اســاتید گرانقدر 
همیشــه با دعا برای سالمت پیشگامان، ادامه 
توفیقات همه عزیــزان را از درگاه ایزد متعال 

خواهان خواهند بود. اینجانب نیز به عنوان عضو 
 کوچکی از هیأت علمی دانشــگاه تهران الزم 
می دانم از عنایــت خاصی که از طرف هیأت 
امنای بزرگوار و مجموعه خیرین گرانقدر برای 
شامل نمودن پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 
دانشــگاه تهران که به عنــوان تاثیرگذارترین 
مجموعه آموزشی و پژوهشی بخش کشاورزی 
محســوب می گردد، صمیمانه تشکر نمایم. 
مسلما این اقدام بسیار ارزنده می تواند روحیه 
امیــد در بین دانشــجویان رشــته های آب و 
کشــاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست را 
بســیار بهتر از حال و گذشته تقویت نماید و 
انشاءاهلل تحصیلکرده های این رشته های متنوع 
می توانند در شکوفایی بخش کشاورزی که به 
فرموده بنیانگذار جمهوری اسالمی و نیز رهبر 
معظم زیربنا برای توسعه علمی در سایر بخشها 
خواهد بود نقش مهم و ارزنده خود را به خوبی 

ایفاء نمایند.
افزایش تولیدات » به استحضار کلیه عزیزان 
می رســانم که با توجه به تاکید خاص قانون 
 اساسی بر ضرورت امر کشــاورزی در کشور« 
و نیز فرموده امام راحل )ره( که »کشــاورزی 
و رســیدگی بــه انفال و ثروت هــای عمومی 
دانسته اند« را از اهم امور و هدایت و اجرای آن 
را به وجوه صحیح اساس اقتصاد و مقدمه برای 
استقالل کشور پرداختن جدی به امر کشاورزی 
یک خواسته نیست بلکه یک الزام » و نیز مقام 
معظم رهبری که فرمودند مســلماً.« است و 
مســلماً هر نوع قصور یا تأخیر و کم توجهی 
در این زمینه زیان کشور و انقالب خواهد بود 
اقدام به جا و شایســته خیرین بزرگوار در این 
مورد را مورد رضای ایزد متعال می دانم و اجر 
مضاعفی برای کلیه عزیزان را از درگاه خداوند 

متعال خواهانم.

دکتر عباسعلی زالی | مشاور گفت وگوهای راهبردی در مرکز الگوی اسالمی پیشرفت |
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تبدیل تهدید به فرصت
 انستیتو پاستور ایران با یک قرن قدمت، 
نقشــی مانــدگار در کنتــرل بیماری هایی 
مانند هاری، آبله، طاعون، وبا، سل و هپاتیت 
در کشــور داشــته و به  عنوان دژ مستحکم 
مرزبانی امنیت سالمت کشور و مطلع عرضه 
فناوری های نوین سالمت از جمله واکسن و 
فرآورده های بیولوژیک تشخیصی و درمانی به 
کشور شناخته می شود. انستیتو پاستور ایران 
در بحران کرونا ویروس جدید نیز بر اســاس 
رســالت تاریخی و وظیفه ملی خود، در خط 
مقدم تشخیص و کنترل این ویروس منحوس 
قرار داشته و هفته ها قبل از شناسایی اولین 
موارد بیماری در ایران مطالعه بر روی ویروس 
مذکور و بویژه طراحی روشــهای تشخیصی 
مناسب را با عنایت به محدودیت های موجود 
از جمله تحریم هــای ناجوانمردانه و با تکیه 
بر دانش بومی و امکانات موجود در کشــور 
انجام داده بــود. از این رو از ابتدای شــروع 
بحران، مســؤلیت کمیته کشوري تشخیص 
آزمایشــگاهی کرونا با هدف ایجاد و هدایت 
شــبکه ملی تشخیص آزمایشــگاهی کرونا 
ویروس جدید به این انستیتو واگذار شد. الزم 
به توضیح اســت که در ابتدای شروع بحران 
نمونه های بیماران مشکوک به کرونا از تمام 
استانهای کشــور به انستیتو پاســتور ایران 
ارسال می گردید ولی با آموزش کارشناسان 

دانشــگاه های علوم پزشــکی کشور، بیش از 
ســیصد و پنجاه آزمایشــگاه در اقصی نقاط 
کشور پهناور ایران راه اندازی شده که تشکیل 
این شبکه گسترده تشخیص مولکولی مصداق 
بــارز خلق فرصتی بی بدیل و ماندگار در دل 
تهدیدی عظیم محسوب می گردد. همچنین 
انستیتو پاستور ایران از روزهای نخست شروع 
اپیدمــی، هدایت فراخــوان تولید کیت های 
تشخیصی در داخل کشور را به عهده گرفت و 
پس از ارزیابی اولیه شرکت های حائز شرایط، 
ارزیابی کیفی کیت هــای داخلی و کمک به 
ارتقای کیفی آن ها، موجب شد که کشور در 
یکی از حســاس ترین و مهمترین برهه های 
تاریخی خــود، دچار محدودیــت در تامین 
ابزارهای تشخیصی و کمک تشخیصی نشود. 

از نخستین ماه های شــروع بحران کوید 
و همزمان بــا راه اندازی و هدایت شــبکه 
تشخیصی کشــور، در انستیتو پاستور ایران 
طراحــی و تولیــد چندین واکســن نیز در 
دستور کار قرار گرفت. یکی از این واکسن ها 
که حاصل همکاری دو موسســه صاحب نام 
در عرصه تولید واکسن یعنی انستیتو پاستور 
ایران و انستیتو فینالی کوبا می باشد با اثبات 
کارآیی چشمگیر خود در مقابل دو واریانت 
واکســن گریز بتا و دلتا، بــا اخذ مجوزهای 
مربوطه در ســبد واکیسناسیون کشور برای 
ایمن سازی طیف وسیعی از گروههای سنی 
شامل بالغین و کودکان باالتر از دو سال قرار 
گرفته است. برخورداری از فناوری منحصر 
بفــرد کونژگه و دارا بودن امــکان مقابله با 
چندین جهش همزمان و هم چنین طراحی 
و تولید دوز یادآور از ویژگی های خاص این 

واکسن است.
 البتــه واکســن دیگری نیز بــا فناوری 
آدنوویروس که دانش فنی تولید آن محدود 
به 5-4 کشــور دنیا هســت با اتمام مراحل 
حیوانــی آمــاده ورود به مطالعات انســانی 
می باشد. این توفیقات مصداق عینی تبدیل 
تهدید به فرصت و یادآور این نکته است که 
فرصتی کــه در دل تهدیدات وجود دارد در 

خود فرصت ها وجود ندارد.

دکتر علیرضا بیگلری | رئیس انستیتو پاستور ایران | 

نقش شتابدهنده ها و مراکز نوآوری در رشد و توسعه کسب وکارهای نوپا
همانطور که میدانید شــتاب دهنده ها 
برای خالقیت، کارآفرینــی و نوآوری نیاز 
هستند و کارآفرینان و صاحبان ایده برای 
راه اندازی کسب وکار خود نیازهای مختلف 
و متنوعی را دارند که از جمله آنها می توان 
بــه حمایت مالی، مشــاوره و آموزش های 
مرتبط اشــاره کرد. کارآفرینان نیازمند آن 
هستند که از کســانی که تجربه موفقیت 
یا شکســت دارند، این تجربیات را کسب 
کنند. یکی از دغدغه های مهم شرکت های 
دانش بنیان و تیم های استارت آپ این است 
که شــتاب دهنده ها برنامه هایی برای تیم 

سازی برای آنها ارایه کنند.
شــتاب دهنده قرار اســت به اســتارت 
آپ ها برای رشدشــان شتاب  ببخشد. این 
شــتابدهی ممکن است با تخصیص منابع 
)مادی یا معنوی(  در هر یک از مراحل رشد 
استارت آپ )امکان سنجی، توسعه، معرفی، 
رشد یا بلوغ( اتفاق بیفتد. در حقیقت یک 
شتاب دهنده، مرکزی است که امکان رشد 
سریع و صحیح شــرکت های استارت آپی 

نوپای زیرمجموعه خود را مهیا می ســازد 
و اصلی ترین رسالتش تقویت این استارت 
آپ ها و تبدیل آنها به شرکت های توانمند 
است تا پس از پایان بهره مندی از حمایت 
شــتاب دهنده، بتوانند بــه تنهایی در بازار 
رقابت و رشد کنند.راه اندازی استارت آپ ها 
ثمــرات متعددی بــه همــراه دارد که به 
مــواردی مانند فراهــم آوردن فرصت های 
جدید سرمایه گذاری، کمک به رشد صنایع 
کشورها با حل مشکالت آنها، اشتغال زایی، 
غلبه بر مشکالت اجتماعی ناشی از بیکاری، 

 جایگزینی تولیدکننده های کم بازده و قدیمی
بــا تولیدکننده های جدیــد و کم هزینه 
)پربــازده(، شــکل گیری بازارهای جدید، 
اقتصــادی  نیازهــای سیســتم  حــذف 
 کشــور بــه واردات و توســعه صــادرات 
و ارزآوری به عنــوان مهم ترین دســتاورد 
می تــوان  اســتارت آپی   اکوسیســتم 

اشاره کرد.
اقتصاد دانش بنیان از  ســهم  متاسفانه 
تولیــد ناخالص داخلی کشــورمان در افق 
1404 و پایان برنامه 20 ســاله حدود 50 
درصد برآورد شــده اســت، اما با گذشت 
چندین ســال از برنامه توســعه سهم این 
بخش در تولید ناخالص داخلی حدود نیم 

تا یک درصد است. 
با این حال در این ســال ها کارخانه ها، 
مراکز، آزمایشــگاه های زیادی با مفاهیمی 
از نوآوری، رشــد، شــتابدهی، فضای کار 
اشــتراکی و غیره تأســیس شده که همه 
آنها با  شــعار »حمایت از استارت آپ ها در 
مراحل اولیه رشد« در حال فعالیت هستند.

مهندس مهدی اقتصادی |رئیس مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق ایران | 
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راهی مشخص برای آینده ای روشن 
پای گذاشــتن انســان به کره خاکی و ادامه 
حیات و تکثیر نســل بدون داشتن دانش شهود 
و کســب تجربه امکانپذیر نبود و شاید بدون این 
توانمندی ها، نسل بشر در همان آغازین سال ها در 
محیط وحشــی طبیعت کره زمین نابود می شد. 
تمدن های بشــری در عصار تاریخ زمانی قابلیت 
توفق بر جوامع و اجتماعات دیگر بشری را داشتند 
که دارای برتری های از لحاظ کسب قدرت و اقتدار 
از طریق دستیابی به ابزارهای جدید بودند. چرخ 
دوار روزگار پس از قرون متمادی بشــر را به قرن 
بیســت یکم رســاند که ابزارهای قدرت در حال 
تغییر هستند و کشورهای دارای فناوری های برتر 
می تواند به موفقیت های تاثیرگذار در عرصه های 
مختلف داخلی و بین المللی دست پیدا کنند. علم 
توانست از محیط دانشگاهی خود را به عنوان مولفه 
قدرت در جهان بشناسد و جهانی سلسله مراتبی از 
قدرت های برتر تکنولوژیک و کشورهای جا مانده 
از کاروان علــم و دانش ایجاد کند. ارزش فناوری 
و دانــش فنی و دانش علوم انســانی تا به حدی 
تعیین کننده است که برخی از کشورها حاضرند 
میلیاردها دالر برای دستیابی به آن هزینه کنند؛ 
چرا که جهان آینده جهان ایده های نو و اجرای آنها 
در فضای واقعی اســت. همه گیری ویروس کرونا 
در دو ســال گذشته نشان داد که تا به چه میزان 

جهان در برابر یک ویروس فراگیر آسیب پذیر است 
ولی بار دیگر علم و فناوری به کمک بشــر آمد و 
با ساخت واکسن و روش های جدید پیشگیری، تا 

حدی توانست این بیماری را کنترل کند. 
ایران در این منظومه علمی نوین، عزم خود را 
جزم کرده تا بتواند به کمک دانشگاه ها، مراکز علمی 
و شرکت های خصوصی فاصله خود را با قله علم و 
فناوری کم کند. جایگاه ایران در برخی از رشته های 
مهم از جمله نانو، هسته ای، سلول های بنیادی و... 
نشــان داد که ظرفیت الزم در کشور برای جهش 
علمی وجود دارد. در چند ســال گذشته توجه به 
فناوری و نوآوری از ســوی نهادهای حاکمیتی و 
دانشگاه ها  افزایش پیدا کرده و نوید آن را می دهد 
که با سرمایه گذاری هدفمند و حمایت های همه 

جانبه از نخبگان، رشــد علمی ایران در فناوری و 
نوآوری در دهه آینده افزایش چشمگیری به خود 
ببیند. در این میان ورود ســرمایه گذاران و بخش 
خصوصی برای حمایت از این حرکت علمی نشان 
داد کــه اهمیت ورود به دنیــای فناورانه تا به چه 
میزانی در میان صاحبان سرمایه مورد توجه قرار 
گرفته؛ چرا که در این بخش ها هر آنچه ســرمایه 
گذاری شود، دهها برابر بازگشت سرمایه خواهیم 
داشت. جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان 
که با عنوان جشنواره قرن شناخته شده، از جمله 
اقدامات بخــش خصوصی بــرای ورود به جرگه 
حمایت از ایده ها و نخبگان کشور است و توانسته 
مسیر جدیدی را به ســایر سرمایه گذاران بخش 
خصوصی نشان دهد تا بتوانند عالوه بر ادای دین 
به جامعه علمی کشــور، بستری را جهت سرمایه 
گذاری واقعی در فناوری و علم نوین ایجاد کنند. 

روزی فراخواهد رســید که نام شخصیت هایی 
چــون مهندس ابراهیم جمیلــی، که مخلصانه و 
صادقانه در حمایــت از نخبگان و ایده های جدید 
فناوری سرمایه گذاری کردند، در تاریخ کشورمان 
برای نســل های آینده نام الگوبخش و تاثیرگذار 
باشــد؛ چرا که خواستند و توانستند، ایران جدید 
فناورانه را بنیاندگذاری کنند. باشد تا ما قدر دان 

زحمات این عزیزان باشیم.

دکتر وحید ضرغامی |قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری  و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی| 

جایگاه نوآوری در نظریات رشد و توسعه اقتصادی ایران
پرداختن به ارتباط میان نوآوری و رشد اقتصادی 
از آن دســت موضوعاتی ســت که همزمان سخت و 
آسان می نماید. دهه ها از ارائه نظریاتی مبنی بر ارتباط 
مستقیم این دو مفهوم می گذرد و اقتصاددانان، یکی 
پس از دیگری بر وجوه مختلف و چگونگی های این 
رابطه، نوری تابانده اند. برای مثال، اقتصاددانانی نظیر 
پاول رومر یا ژوزف شومپیتر، نوآوری را نیروی محرکه 
و موتور توســعه اقتصادی و ویژگی یک کارآفرین را 
»نوآوری« می داننــد. بنابراین وجود چنین رابطه ای 
که از نظر شومپیتر از طریق فرآیند »تخریب خالق« 
رخ می دهد، بدیهی می نماید. اما برای شرایط متفاوت 
کشورها با درجات توســعه یافتگی مختلف، تبدیل 
خالقیت به ایده و نوآوری و در نهایت اشــتغال زایی 

می تواند متفاوت باشد.
امروزه ساختار های اقتصادی در جهان با گذشته 
تفاوت دارد و توسعه پایدار برپایه نوآوری و بهره گیری 
از دانــش، جایگزین اهداف متمرکز بر رشــد باالتر 
شده اســت. از همین رو، مدیریت و توسعه نوآوری 
که در ذات خود تکیه بــه خالقیت و دانش را دارد، 
یکی از رموز دستیابی به توسعه پایدار در کشور های 
مختلف از جمله کشــور ما محســوب می شود که 

می تواند مســائل و مشــکالت جاری از جمله فقر، 
فساد، نابســامانی اجتماعی و فرهنگی و بیکاری را 
برطرف کند.به نظر می رسد عالوه بر سرمایه که برای 
کارآفرینی الزم است )همانطور که شومپیتر نیز ضمن 
ایجاد تمایز میان ســرمایه گذار و کارآفرین بر ضرورت 
وجود پول برای شروع یک فعالیت کارآفرینانه تاکید 
می کند( مـسئله مهم تر تبدیل نیروی کار به کارآفرین 
و در واقع پرورش انسان خالق در جامعه باشد. می دانیم 
عملکـرد و تـصمیم سـازی کارآفرینـان در گرو نحوه 
نگرش آن هاســت و همچنین می دانیــم از جمله دو 
نهاد دین و فرهنگ، شــکل دهنده نگرش  ها هستند. 

طبق بررســی ها، در ادیان آسماني به ویژه اسالم، کار 
و کارآفریني تشویق و تکریم شده اند. در سمت دیگر، 
فرهنگ را می تــوان یک نوع راه و روش زندگی و باور 
عمومی در جامعه تلقی کرد. در این رابطه و به عنوان 
راهکاری برای تقویت جایگاه نوآوری در کشور می توان 
بر اهمیت تغییر باور همگانی نسبت به نقش نوآوری 
در توسعه صنعتی، اقتصادی و ایجاد اشتغال در جامعه 
صحبت کرد. اینکه باور کنیم در توســعه دانش محور 
امــروزی، جایگاه نوآوری و خالقیت، بی بدیل اســت. 
همچنین از نقش کلیدی آمــوزش در ایجاد نوآوری 
نباید غفلت شود. ضروری است رویکرد مراکز آموزشی 
ما در جهت مدیریت و توســعه نوآوری و بها دادن به 
ابداع و خالقیت و نه محفوظات، متحول شود.البته که 
همانطور که پیشــتر اشاره شد نقش سرمایه، سرمایه 
گذار و سرمایه گذاری هم جای خودش به درستی باید 
دیده شــود. در حال حاضر کشور با محدودیت منابع 
سرمایه گذاری روبه رو ست درحالیکه فرآیند تبدیل یک 
ایده به یک کســب وکار تحت مدیریت کارآفرین، نیاز 
به تزریق منابــع در مراحل مختلف دارد؛ آنچه که در 
ادبیات بازار سرمایه کشور با راه اندازی بازارها و ابزارهای 

جدید به خوبی به آن پرداخته شده است.

دکتر امیر هامونی | مدیرعامل فرابورس| 
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کارآفرینی امری حیاتی برای جامعه امروز
 جشــنواره اندیشــمندان و دانشــمندان جوان 
به همت بنیاد نیکوکاری جمیلی و با همکاری جمعی 
از اساتید و صاحب نظران دانشگاهی به پنجمین سال 
فعالیت خود رسید. این جشنواره که اینک تجربه ای 
ارزشــمند و پربار اندوخته، به رویدادی  پایدار تبدیل 
شده است. این رویداد در صحنه علوم و فناورِی کشور 
عزیزمان اقدامی مبتکرانه محسوب می شود. مبتکرانه 
از آن نظر که نقطه شــروع، هدف، اجرا و پشتیبانی 
 آن  در بخش خیریه خصوصی و بدون هیچگونه اتکاء 
 به منابع دولتی شکل گرفته است. فعالیت های علمی 
و فناوری غیردولتی در کشــور ما کم سابقه نیست، 
لیکن برگزاری جشنواره علمی غیردولتی با محور قرار 
دادن علوم پایه و تالش بــرای برقراری ارتباط علوم 
پایه با کار و تولید، بی تردید امری کم نظیر و نوآورانه 
 بود که با پشــتکار بنیاد نیکوکاری جمیلی اســتوار 

می رود که در تقویم علمی کشور جای و جایگاه خود 
را تثبیت کند. کارآفرینی با تکیه بر دانش امری حیاتی 
برای جامعه امروز است. این مهم از ابتدا محورِ فکری 
»جشنواره اندیشمندان و دانشــمندان جوان« شد. 

جشنواره از چالش اساسی دو سال اخیر یعنی »همه 
گیری کرونا« نیز غافل نمانده. همه گیری کوید 19 با 
همه مصائب ناشی از آن، تغییراتی را زندگی جهانیان، 
و شتابی در علوم زیستی، پزشکی، فناوری اطالعات 
بوجود آورده، و برخی فرآیندهای سنتی مثل آموزش، 
پرورش، ارتباطات علمی را متفاوت از گذشــته کرده 
است. در جشنواره پنجم »اندیشمندان و دانشمندان 
جوان« با جلب جوانان به موضوع »تاثیر کرونا بر الگوی 
زیستی« شاهد تالش برگزار کنندگان بر جهت دهی 
نخبگان جوان به سوی خالقیت فکری در حل مسائل 
نوپدید  هستیم. امید آنکه با فضل خداوند متعال این 
حرکت علمی نیکوکارانه توسعه بیش از پیش یافته، 
و آثار ماندگار خود را در پیشــرفت علــوم پایه، که 
 فناوری و کارآفرینی  مبتنی بر آن است بجا بگذارد،

 و من اهلل التوفیق.  

دکتر بهروز ابطحی | رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، رئیس مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا| 

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان پیشتاز الگوواره تغییر در نظام آموزشی کشور
مدتی اســت دلســوزان آموزش در داخل و خارج از 
کشــور به خاطر شرایط تحمیلی آموزش مجازی و از راه 
دور نگران تعلیم و تربیت کودکان شــده اند و این نگرانی 
گاه به قدری غلو شــده است که با آموزش مجازی و از راه 
دور دیگــر فاتحه تعلیم و تربیت را کامل خوانده اند و گاه 
عده ای کمی نسبی برخورد می کنند و می گویند در اجرای 
این فرآیند تربیت و یا همان رفتارهای ارتباطی و اجتماعی 
تأثیر پذیرفته اســت و عده ای هم نگران همان تعلیم به 
معنــای انتقال الزامی مطالب کتاب هــا به مغز نونهاالن 
هستند. با طیفی از نگرانی مواجه هستیم اگر فازی به این 
نگرانی نگاه کنیم می توان با بخشی از این نگرانی موافق 
بود ولی با بخشی از نگرانی کاماًل مخالفت کرد و لذا نگرانی 

برای همه یا هیچ نیست!
آن بخشــی که نگرانی برای آن قابل تأمل است اتفاقاً 
همان تربیت است و نگرانی برای آن بخشی غیر قابل تأمل 
است اتفاقاً همان بخش تعلیم است که به نظر حداقل در 
کشــور ما فاقد نگرانی است و با محتوا و روش تدریس و 
میزان توان مربیان به عنوان راهنمای تعلیم هیچی برای 
نگرانی ندارد و شــاید کرونا یک تلنگری بود فلسفه این 
تعلیم و تربیت چیســت که در تعطیل شــدن آن هیچ 
اتفاقی نمی افتد و شــاید همین ویروس خوش یمن کرونا 
به مسئولین نظام آموزش وپرورش کشور دوباره چه عرض 

کنم چندباره بازنگری را الزم می کند.
شــاید تداوم ویروس خوش یمن کرونا عالوه بر اینکه 
موجب خواهد شــد نحوه زندگی کردن و سبک زندگی 
همراه با این موجودهای ریز را به جامعه جهانی تحمیل 
می کند در کشــور ما هم به مسئولین آموزش وپرورش و 
حتی آموزش عالی نیز بازنگری به فلسفه تعلیم و تربیت 

را ضروری کند.
از فلسفه تعلیم و تربیت جدید انتظار می رود نسل جدید 
دانش آموزان را برای مشــاغلی آماده کنند که هنوز متولد 
نشده اند، برای استفاده از فناوری هایی که هنوز نیامده اند و 
برای حل مسائلی که هنوز آن ها را مسئله نمی دانیم، تربیت 
کنند.بدیهی است محتوا و روش تدریس و مربیان با فلسفه 
تعلیم و تربیت سنتی پاسخگوی این تغییرات نخواهد بود 
و کرونا این موضوع را به اثبات رســاند.الگوواره یا الگوی 

گذشــته نگر، یا همان الگوواره رایــج آموزش وپرورش در 
کشــورهای توســعه نیافته، بــر پیش فرض هایی مبتنی 
اســت که طراحان آن در طول سالیان سال، بدون هیچ 
دقتی، با فرض گرفتن آن هــا، نظامی از آموزش وپرورش 
را ساخته اند که در حال حاضر به دالیل مختلف و متعدد 
ناکارآمــد جلوه می کند. برای اصالح این الگوی ناکارآمد، 
ابتدا باید پیش فرض های نهفته یا آشکار آن را استخراج و 
پس ازآن با بررسی انتقادی این پیش فرض ها و جایگزین 
ســاختن اصولی جدید، به خلق نظام آموزش وپرورشی 
 کارآمد و متناســب با شرایط اجتماعی جدید اقدام کرد.

برخی از اصول الگوواره جدید فلسفه ی تعلیم و تربیت که 
متناسب با شرایط اجتماعی و نیازهای مربوط به آن پدید 

آمده است را می توان به شرح زیر بیان کرد:
ـ معرفت، چیزی بیشتر از اطالعات است. به بیان دیگر، 
اهمیت پردازش اطالعات و کسب توانایی این کار، بیش از 

خود اطالعات است.
ـ کودکان قادرند از سنین 7 الی 9 سالگیبه تدریج با 
مفاهیم انتزاعی، همچون »دوستی«، »خوبی«، »درستی« 
و قالب های اســتداللی سروکار داشــته باشند. کودکان 

می توانند و باید حتی االمکان برای خودشان فکر کنند.
ـ کــودکان برای این که بتوانند در آینده مســتقالنه 
روی پــای خود بایســتند، نیازمند یادگیــری قضاوت، 
داوری، تمییــز و اســتدالل اند؛ به بیان دیگــر، کودکان، 
به منظور ایفای نقش ارزشــمند در آینــده ی جامعه ی 
 خود، باید به تأمل و سایر مهارت های فکری عادت کنند.

ـ هــدف آموزش وپرورش، آمــوزش دیدگاهی خاص به 
دانش آموزان نیســت، بلکه رســاندن آن ها به استقالل 
فکری در دوران آموزش است. هدف آموزش وپرورش در 
الگوواره جدید، به کاراندازی نیروهای تشــخیص ]تمیز[، 
انتقاد، پردازش اطالعات و... است که یادگیرندگان را قادر 
می سازد مسئوالنه درباره ی نظرات گوناگون داوری کنند؛ 
به بیان دیگر، همان طور که ســقراط کار خود را نه زاییدن 
فکر بلکه زایاندن فکر می دانست، آموزش وپرورش جدید 
نیز باید بکوشــد تا با تقویت تفکر انتقادی، تفکر خالق و 
تفکر مراقبتی و آمــوزش مهارت های مختلف فکری، به 
دانش آموزان کمک کند تا خودشان در پی داده ها باشند، 
آن هــا را پردازش کنند و به حل مســائل و اخذ تصمیم 

نائل گردند.
ـ فرآیند شناخت، بیش از یک بعد دارد؛ به بیان دیگر، 
فرآیند شناخت مستقل از اموری همچون عاطفه، هیجان، 

عالقه و تخیل نیست.
ـ اگر مســائل انتزاعــِی مورد عالقه ی کــودکان در 
قالب های مناســب به آن ها عرضه شود، کودکان موضوع 

را با عالقه پیگیر خواهند شد.
ـ آموزش وپرورش یک کندوکاو یا تحقیق اســت و در 
این کندوکاو، کودکان باید همچون دانشمندان به صورت 
گروهی کار کنند؛ چراکه کار پژوهشــی و تحقیقی کاًل 
مبتنی بر مشارکت و همکاری است. به بیان دیگر، آموزش 
مهارت هــای زبانی و فکری تنها در جمع ممکن اســت؛ 

چراکه اصوالً زبان و تفکر ویژگی جمعی دارند.
لذا نقش مهارت آموزی با انتخاب هر یک از دو الگوواره 
قدیم و جدید در شــرایط کرونا و پســاکرونا، راهکارهای 
متفاوتی را برای توانمندسازی کودکان در شرایط کنونی 
رقم خواهد زد، بدیهی است دوران کرونا فضای انتقالی از 
کرونا را تا حدودی مهیا کرد و الزم اســت پس از ورود به 
دوره پساکرونا باید الگوواره جدید رویکرد حاکم در وزارت 

آموزش وپرورش و کشور شود.
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در اجرای 
این مســیر می تواند پیشتاز باشــد و با انتخاب آگاهانه و 
هوشمندانه و تدوین برنامه های اجرایی این پیش قراولی 

را الگو برای سایر مراکز کند.

مهندس خسرو سلجوقی| کارآفرین اجتماعی، عضو کمیسیون جامعه خیرین مدرسه یار | 
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دانشمندان  و  اندیشــمندان  جشنواره 
جوان با قرارگیری در مسیر بین المللی 
شــدن در تالش اســت از مشــارکت 
پژوهشــگران و ایده پردازان غیرمقیم و 
همچنین کســب وکارهای نوپا حمایت 
نمــوده و امکان ایجاد ارتباطات موثر و 

ســازنده ای را در جهت توسعه علمی 
کشور فراهم سازد.

در ایــن راســتا، دبیرخانه جشــنواره 
اندیشــمندان و دانشــمندان جــوان، 
فراخوان جشــنواره های پیشــرو را در 
ســطح ملی – منطقه ای و بین المللی 

)کشورهای مجاور( منتشر می نماید و 
مراجعه  از طریق  عالقمندان می توانند 
به پورتال نســبت به ثبــت ایده خود 
اقدام نمایند؛ در نتیجه زمینه مساعدی 
جهــت همکاری های علمی در ســطح 

بین الملل محیا می گردد.

 رویکرد بین المللی 
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

امضای تفاهم نامه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و موسسه فرهنگی اکو با هدف توسعه علم و انگیزه در جوانان کشور

رایزنی در خصوص تاسیس باشگاه علوم پایه و تکنولوژی با سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد )یونسکو(
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توانمندی ها و استعدادهای هر فرد منحصر به فرد است

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان نظامیه بغداد روزگار ما

در ابتدا، از طرف ســازمان خود - بنیاد علمی 
 )ECOSF( ســازمان همکاری های اقتصــادی
و از طرف شــخص خود، به شــما برای راه اندازی  
و پشــتیبانی پنجمین جشــنواره اندیشمندان و 

دانشمندان جوان 1400 تبریک می گویم.
 ECOS  ،همانطور که احتماال استحضار دارید
یک سازمان بین دولتی متشکل از 10 کشور عضو  
است. این کشورها شــامل افغانستان، آذربایجان، 
ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، 
ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان می باشد. وظیفه ما 
ترویج و حمایت از پژوهش و نوآوری و فناوری در 
سطوح مختلف برای ارتقای اجتماعی و اقتصادی 

آتی کشورهای عضو است.
فعالیت های بنیاد اکو متنوع می باشد، که به 
دلیل محدودیــت زمانی، وارد جزئیات نمی توان 
 شــد. در عین حال می توانید از وب ســایت ما،

www.ecosf.org  دیــدن کنیــد و خبرنامه 
الکترونیکــی ماهانــه مــا را بخوانیــد. آخرین 
نسخه همچنین پوستر جشــنواره اندیشمندان 
و دانشــمندان جوان را نیز در بــر دارد. جوانان  
عزیز شــرکت کننــده در پنجمین جشــنواره،  
خدمتتان عرض می کنم که مشــارکت جوانان 
در فعالیت هــای کابردی علــوم مختلف مانند 
این جشــنواره، آموزش مساله محور در مدرسه 
و اردوهای جوانان در اولویت اول ماست چراکه 
شــما دانشــمندان جوان آینده این جشنواره و 

جهان هســتید. در حقیقت ما مشــکالت مالی 
زیادی داریم اما ســعی کردیــم در اجرای این 
جشــنواره در حدتوان حمایت کنیم و صمیمانه 
 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  ایران تشکر 
می کنــم که کمــک کوچکی از طــرف ما به 
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان داده 
است. در این راستا اجازه بدهید از پیگیری یکی 
از دوستان خوبم در دانشگاه تهران، دبیر علمی 
دکتر علیرضا ســاری جهت شــکل گیری این 
ارتباط تشکر کنم. پژوهشگران جوان عزیز ایران، 
ما در عصر به اصطــالح انقالب صنعتی چهارم 
هســتیم که به نظر من عمدتاً انقالب دیجیتالی 
است. و هوش مصنوعی و رباتیک، مهندسی در 
بیشتر علوم نفوذ پیدا کرده اند.. پیشرفت بدون 

پیشرفت تکنولوژی غیرممکن به نظر می رسد!
بنابراین، من شــما را به تالش برای یادگیری 
مبتنی بر تحقیق و نــوآوری در فناوری ها و ایجاد 

راه حل هایی بــرای چالش های روز افزون تغییرات 
آب و هوا، آب، انرژی، تنوع زیستی و امنیت غذایی 
و همچنین تحقیق در مورد بیماری های همه گیر 
و غیره دعوت می کنم. جشنواره بعدی می تواند در 
یکی از 10 کشــور منطقه ای اکو برگزار شود. که 
در صــورت امکان می توانیم از هم اکنون برای این 
چنین اهدافی برنامه ریزی کنیم. من شخصا و بنیاد 
علمی اکو در راســتای اجرایی کردن این اهداف با 
شما خواهیم بود، اما شما دانشمندان جوان باید در 
اجرای این اهداف به جشنواره یاری برسانید. آخرین 
نکته ای که می خواهم بگویم این است که دختران 
و زنان حدود 50 درصد از جمعیت جهان را تشکیل 
می دهند. و خداوند متعال ســطح مشابهی از از 
هوش و استعداد را به زنان و مردان داده است. پس 
بیایید تا زنان را بیش از گدشته توانمند کنیم تا به 
طور کامل در ساختن جهانی صلح آمیزتر و مرفه تر 
مشارکت کنند. اگر خانم ها را درگیر فعالیت های 
توســعه فناوری نکنیم ممکن اســت 50 درصد 

استعدادهایمان را هدر دهیم!
خداونــد هر یــک از ما را موجــودی بی همتا و 
مستقل آفریده است. این بدان معناست که هر یک از 
ما توانمندی و استعدادهای منحصر به فردی داریم که 
هیچ کس دیگری در جهان ممکن است آن را نداشته 

باشد! بنابراین توانمندی های خود را کشف کنید.
مشتاقانه منتظر خواندن دستاوردهای جوانان 

دریافت کننده حمایت در این جشنواره هستم.

مــا در روزگاری زندگی می کنیم که چالش 
و اختالف نظر و برتری جویی ها متاســفانه گاه 
آزاذردهنده است و انسان هارا از شوق خواندن و 
کاوش و جستجو، خالقیت، سازندگی و نوآوری 
بازمی دارد. انســان ها، بویژه جوانان منطقه ما از 
فرط اخبار ناخوشــایند گاه احساس خستگی، 
یاس و نومیدی می کنند و آنها دور از اجتماع کنار 
گذاشته می شوند. اما مایه خوشحالی و مسرت 
اســت که نهادها و انجمن هایــی هم در همین 
روزگار آشفته وارد عرصه می شوند که به دل های 
 حزیــن امید و به کوی نومیدی روشــنی و نور 
می آرند. یکی از چنین نهادها بدون شک انجمن 
اندیشــمندان و دانشــمندان جوان است که به 
حمایت مادی و معنوی از استعدادهای جوان قد 
الم کرده است و آنهارا از گوشه و کنار می جوید 

و می یابد و پیشنهاد و طرح هایشان را به جامعه 
معرفی می نماید. در کنار این ایجاد انگیزه به آنها 
و فراهم نمودن شرایط الزم و بستر مناسب برای 
فعالیت مستمر آنان و نیز در ایجاد زمینه جهت 

شکوفایی هنر و استعداد آنان گام برمی دارد.
انجمن اندیشــمندان و دانشمندان جوان در 

روزگار مــا نظامیه بغداد را می ماند که از افکار و 
اندیشه های کارساز و موثر پشتیبانی می کند و به 
آنها الهام و دلگرمی می بخشد.موسسه فرهنگی 
اکو که به عنوان یک نهاد بین المللی در راستای 
ترویج و توســعه علوم پایه و انواع هنر بنا شده و 
در این امر کوشش به خرج می دهد از تالش های 
بی وقفه این نهاد دلسوز و کوشا حمایت می کند 
و برگزاری جشنواره پنجم را که »جشنواره قرن« 
عنوان گرفته به فال نیک می نگرد و این رویداد 
مهم را بر همه دست اندرکاران نستوح و فرهیخته 
آن و نیز اهالی هنر و فرهنگ صمیمانه تبریک می 
گوید.آرزو دارم بر تعداد چنین نهادهای اثرگزار در 
عرصه کشف استعداد و حمایت از جوانان خالق 
بیفزاید و منطقه ما به پیشرفت های بیش از پیش  

دست یابد. روزگارتان پرنور و شکوفا باشد.

 |)ECOSF( پروفسور منظور حسین سومرو  | ریاست بنیاد علم اکو

 |)ECO( دکتر سرور بختی | رئیس موسسه فرهنگی اکو
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 آشنایی 
با دبیرخانه دائمی 

جشنواره

 دکتر شادی جمیلی
رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره

مهندس سروش مؤدب 
دبیر کمیته کسب وکار

 ندا بهشتی
دبیر کمیته سازماندهی و پشتیبانی

شبنم اسدی
دبیر کمیته امور رسانه

مهشاد منوچهری
دبیر کمیته امور اجرایی

سپیده امینی
دبیر کمیته روابط عمومی

کلثوم محمودی
کارشناس اجرایی

کوروش اسدی
کارشناس اجرایی

هنگامه تشت زر
کارشناس امور اداری

28

ان
جو

ن 
دا

من
ش

دان
 و 

ان
د

من
ش

دی
ه ان

وار
شن

ن ج
می

نج
پ

14
00 

اه
ن م

هم
ب

همزمان با شــروع نخستین دوره از 
دانشمندان  و  اندیشمندان  جشنواره 
نیز  جشنواره  دائمی  دبیرخانه  جوان 
طرح های  اصلــی  مجری  عنوان  به 

جشنواره تشکیل گردید.
 در راستای تحقق بخشی به کلیه امور 
مربوط به ایده پردازان، کسب وکارهای 
اجرایی  فعالیت های  انجام  نیز  و  نوپا 
تخصصی  کمیته هــای  جشــنواره؛ 
شــامل کمیته اجرایی، پشتیبانی از 
سایت،  از  پشــتیبانی  برگزیدگان، 
روابط عمومی، تولید محتوا و رسانه؛ 
متشکل از جوانان خالق و خوش ایده 
ایجاد گردید کــه دارای مهارت های 
تکمیل کننده ی یکدیگر بوده و دارای 
مقاصد، اهداف، و رویکردی مشترک  
می باشــند که بر مبنای آنها به هم 
پیوند خورده و به یکدیگر تکیه کرده 
اند و از نظر روند کاری وابســته اند و 
در واقع کار آنها اثر متقابل بر یکدیگر 

می گذارد.
 در واقــع تیم اجرایی جشــنواره 

اندیشمندان و دانشمندان جوان:
اهداف را مشخص می سازد، مشکالت 
راه حل ها  می نماید،  حل  و  بررسی  را 
را عملیاتــی و اجــرا می نماید و در 
 نهایت، خود را مسئول نتایج می داند. 
تشکیل جلسات منظم اجرایی توسط 
دبیران کمیته هــای تخصصی و ارائه 
نظارت  تحت  که  مدون،  گزارش های 
جشــنواره  دائمی  دبیرخانه  رئیس 
می باشــد، نشــان از عمق تعهد به 
اهداف مشترک و مشارکت همه اعضا 
باشکوه تر  و  بهتر  هرچه  برگزاری  در 

این جشنواره دارد.

سما زاهدی
کارشناس امور طراحی

مائده ولی زاده
کارشناس تولید محتوا

مریم مهدوی
کارشناس امور اداری

مرتضی حسینی
کارشناس پشتیبانی وب سایت



وبینار های پنجمین جشنواره)جشنواره قرن(

1.الیو با خانم دکتر شیوا شمشیردار 
موضوع: برند شخصی و ارتباط موثر ادبیات ارتباطی برند و مذاکره 

2.الیو با خانم دکتر فریبا خاک زاد 
موضوع: پایداری کسب وکارهای نوپا 

3.خانم دکتر مریم بحرینی 
موضوع: کاربردهای علم فوتونیک 

4.جناب آقای دکتر نورالدین بختیاری 
موضوع: از مواد خام تا مواد اولیه صنایع غذایی و دارویی 

5. جناب آقای دکتر مهدی اقتصادی 
موضوع: جایگاه شتابدهنده ها در دنیای کسب وکار  

پخش زنده 
اینستاگرام

سرفصل ها :
تفاوت تیم و گروه -نحوه انتخاب 
موضوع کسب وکار-نحوه انتخاب 
تیم-نحوه انتخاب مســاله ها و 

ایده های کسب وکار
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تفاهم نامه های پنجـــــمین جشنواره)جشنواره قرن(
انعقاد تفاهم نامه 3 جانبه با هدف توسعه همكاری های علمی-فرهنگی 

تفاهم نامه 3 جانبه مابین جشنواره، بنیاد حامیان دانشگاه تهران و معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه تهران به صورت آنالین برگزار شد.

در این جلسه جشنواره قرن به عنوان رویداد علمی برتر حوزه علوم پایه نام برده شد و هدف 
از انعقاد این تفاهم نامه گســترش اطالع رسانی این جشــنواره خوانده شد. در این تفاهم نامه 
افزایش فعالیت های بین رشته ای علوم پایه از طریق حمایت پایان نامه های دانشجویی و حمایت 

از استارتاپ  ها و شتابدهنده ها که زمینه ساز توسعه جشنواره است را امری ضروری دانستند.

انعقاد تفاهم نامه با مرکز شتابدهی صادرات اتاق ایران:
تفاهم نامه همکاری میان مرکز نوآوری و شــتاب دهــی صادرات اتاق ایران 
باهــدف ارزش آفرینی، ارتقا تولید ملی، حمایــت از نخبگان جوان و همکاری 
درزمینه ســرمایه گذاری مشترک، استقرار تیم ها در شتاب دهنده و فضای کار 
اشتراکی، برگزاری رویدادها، دوره های آموزشی، تجاری سازی ایده ها، محصوالت 

و خدمات فناورانه به امضای طرفین رسید.

انعقاد تفاهم نامه با مرکز نوآوری و توسعه فناوری  گروه بهداشتی فیروز 
در راستای حمایت از علم و نخبگان جوان، توسعه دانش برای ارتقا معنوی و مادی جامعه 
و تحقق توسعه ارتباط بین صنعت و نخبگان با هدف خلق ارزش، ثروت آفرینی و حمایت از 

تولید ملی در جمهوری اسالمی ایران.
بر اســاس تفاهم نامه، همکاری مشترکی در زمینه  تدوین برنامه های اجرایی، حمایت از 
نخبگان جوان به ویژه توان یابان، برگزاری رویدادهای استارتاپی و ایده پردازی منعقد گردید.

انعقاد تفاهم نامه همكاری های علمی و فناوری با بنیاد علم و فناوری مصطفی)ص(
تفاهم نامه همکاری به منظور فراهم سازی زمینه های توسعه همکاری های علمی و فناوری 
در راستای پیشــرفت و تعالی جهان اسالم به ویژه ایران و حمایت از جوانان نخبه و نیل به 

اهداف و ماموریت های مشترک، میان طرفین منعقد گردید.
جایزه مصطفی نیز همانند جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در راستای 
تجلیل از علم و اندیشــه و اما با هدف تقدیر از دانشمندان برجسته و زمینه سازي 
همکاري و توســعه علمي در جهان، به عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری 
علمی در ســطح جهان شکل گرفت. این جایزه به اثری نوآورانه در مرزهای دانش 
تعلق می گیرد که توســط افرادی شاخص در حوزه های علم و فناوری ارائه شده و 

زمینه ساز بهبود زندگی بشریت باشد

انعقاد تفاهم نامه با اکو 
طرفین، این تفاهم نامه را گامی نو در جهت توسعه علم و ایجاد امید در دل جوانان کشورهای 
عضو اکو دانســتند. افزوده شد »تحقق این هدف میسر نمی شود مگر با کار جمعی و مؤسسه اکو 
نیز این امکان را فراهم کرده است که ارتباط جوانان ایرانی و نیز دوستی و عالیق بین 2 کشور و در 

نهایت با سایر کشورهای عضو ایجاد  شود. 
در ادامه با رهنمودها و سیاست کلی اکو، مبادالت علمی، فرهنگی و همچنین تشکیل تیم علمی 

از جوانان می توانیم در سطح بین الملل نیز بدرخشیم. 
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تفاهم نامه های پنجـــــمین جشنواره)جشنواره قرن(
انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسالمی:

تفاهم نامه فی مابین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و دانشگاه آزاد اسالمی 
با هدف توسعه اشتغال زایی در کشور منعقد شد.

بیش از 40 هزار مترمربع از فضای دانشگاه آزاد به زیرساخت شرکت های دانش بنیان 
اختصاص داده خواهد شد.

تأسیس مدرسه هوش مصنوعی با همت و همکاری بنیاد نیکوکاری جمیلی و دانشگاه 
آزاد اسالمی، مدرسه ای در قالب انستیتو تکنولوژی و بر اساس نیاز کشور خواهد بود.

 انعقاد تفاهم نامه معاونت پژوهشی پردیس کشاورزی 
و منابع طبیعی دانشگاه تهران

این تفاهم نامه با هدف گســترش همکاری های دوجانبه مابین جشنواره و پردیس 
کشاورزی دانشگاه تهران منعقد گردید 

انعقاد تفاهم نامه با شتابدهنده سریر
در راســتای حمایت از ایجاد کســب وکارهای مبتنی بر فناوری، نوآوری و تحقق اقتصاد 
مقاومتی باهدف تبدیل دارایی های فکری به ثروت، در سطح ملی و بین المللی، تفاهم نامه 

مشترک فی مابین بنیاد نیکوکاری جمیلی و شتابدهنده سریر منعقد گردید.
بر اساس تفاهم نامه، همکاری مشترکی در زمینه سرمایه گذاری مشترک، استقرار تیم ها در 
مرکز شتابدهی سریر واقع در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، برگزاری رویدادها، دوره های 
آموزشی، دورهمی ها، تجاری سازی ایده ها و محصوالت و خدمات فناورانه و ارائه مشاوره های 

تخصصی به کسب وکارهای نوپا و همچنین برگزیدگان جشنواره منعقد گردید.
بنیــاد نیکوکاری جمیلی در تالش اســت تا با همکاری و همراهی فعاالن اکوسیســتم 

کارآفرینی و اقتصادی کشور بتواند از جوانان مستعد و خالق کشور حمایت نماید.

انعقاد تفاهم نامه با مرکز نوآوری لیزر ایران
در راســتای حمایت از علم و نخبگان جوان، توسعه دانش برای ارتقاء معنوی و مادی 
جامعه و تحقق توسعه ارتباط بین صنعت و نخبگان تفاهم نامه ای با مرکز نوآوری لیزر ایران 

با هدف خلق ارزش، ثروت آفرینی و حمایت از تولید ملی در کشور منعقد شد.
»توسعه ارتباط فی مابین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و مرکز نوآوری لیزر 
ایران با هدف ارزش آفرینی و حمایت از نخبگان جوان« موضوع اصلی این تفاهم نامه است. 

انعقاد تفاهم نامه با ایونت نكسترا پیچ
مرکز نوآوری نکسترا به عنوان یک شتابدهنده، استارتاپ استودیو و فضای کار اشتراکی، در 
نظر دارد تا با بهره گیری از توان متخصصان خود گامی در مسیر توسعه اکوسیستم کارآفرینی 
کشور بردارد. ماموریت کلیدی نکســترا، تسریع فرآیند خلق و توسعه کسب وکارهای نوپا در 
حوزه های مخابراتی، شهر هوشمند، اینترنت اشیا، امنیت سایبری و بالکچین و کمک به تزریق 
ثروت به اکوسیســتم نوآوری و کارآفرینی کشور است. در این راستا، ایده های نوآورانه نخبگان 
ایرانی شناســایی و تیدیل به کسب وکارهای نوپا و سودآور خواهند شد تا اشتغال پایدار را در 
کشور ایجاد نمایند. بر اساس تفاهم نامه همکاری مشترکی در زمینه سرمایه گذاری مشترک، 
استقرار تیم ها در شتابدهنده و فضای کار اشــتراکی، برگزاری رویدادها، دوره های آموزشی و 

دورهمی ها و تجاری سازی ایده ها، محصوالت و خدمات فناورانه منعقد گردید.

 رپدیس کشاورزی  و منابع طبیعی دااگشنه تهران
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درجلســه »هم اندیشی داوران جشــنواره قرن« با 
هدف هم اندیشی در خصوص نحوه داوری پنجمین 
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و معرفی 
علیرضا ســاری به عنوان دبیر علمی ایــن دوره از 

جشــنواره که برگزار شد به بررسی تفاوت های این 
دوره از جشــنواره و اضافه شدن »هوش مصنوعی« 
و لزوم داوری و بررسی دقیق در این حوزه به عنوان 

تاکید ویژه جشنواره قرن اشاره شد.

تجاری سازی، مقصد نهایی برگزیدگان جشنواره قرن

فعالیت بنیاد نیکوکاری جمیلی، فعالیتی داوطلبانه 
و دانشــجویی است، در این راســتا از صندوق رفاه 
دعوت به عمل می آوریم تا دانشجویان را به جشنواره 
اندیشــمندان و دانشمندان جوان معرفی نماید و با 

 همراهی امور نیکوکارانه در این مسیر خیر سهیم باشد.
یکی از اهداف برگزاری جشــنواره معرفی اساتید و 
جمعیت علمی کشور در داخل و خارج از دانشگاه ها 

می باشد.

ایجاد شبكه علمی و تخصصی یكی از اهداف اصلی جشنواره

این جلســه در خصوص روند پیشبرد عملکرد 
ایده های چهار برگزیده در جلســه و مراحل 

تجاری سازی ایده آنان برگزار گردید.
هریــک از برگزیــدگان، هرنوع درخواســت 

علمی-اعتباری موجود در خصوص ایده خود 
را کتبا به دبیرخانه جشــنواره اعالم نموده در 
اســرع وقت اقدامــات الزم در رابطه با آن ها 

صورت پذیرفت.

پیشبرد روند عملكرد ایده های برگزیده

این جلســه در خصــوص نحوه مشــارکت »بخش اعتبار 
حمایتی مشاهیر و سازمان ها« با جشنواره قرن برگزار گردید

جشنواره نیاز مالی ندارد و مشارکت مشاهیر تنها به دو دلیل 

صورت می گیرد: 1- درخواست و استقبال زیادی که از جانب 
شرکت ها و خیرین جهت مشارکت با جشنواره 2- بزرگ شدن 

دایره ارتباطات جشنواره

ارتباط با پارک های علم و فناوری نقطه عطفی برای جشنواره

»جشنواره فرصتی مناسب برای جوانان مستعد کشور است. 
امیدواریم جوانان از این گوی و میدان نهایت استفاده را ببرند و 

بتوانیم با فراهم نمودن بستری مناسب، صحنه نمایش اقتدار و 
علم جوانان ایران زمین باشیم.«

جشنواره؛ صحنه نمایش اقتدار علمی جوانان کشور

توجه به حوزه های دانش بنیان؛ الزمه توسعه جایگاه علمی کشور
جلسه جشنواره با روسای بنیاد نخبگان سراسر کشوربا هدف 
معرفی جشــنواره قرن به بنیادهای نخبگان و اطالع رســانی 

گسترده این رویداد علمی برگزار شد

هدف جشنواره تشکیل ساختار ذهنی علمی و انتقال آن به 
بازار سرمایه و کسب وکار است و برای ساخت کشور به دانش 

بنیان ها و استعداد جوانان نیاز داریم

نشست های پنجــــــمین جشنواره)جشنواره قرن(
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ترویج روحیه امید و خودباوری در جوانان
جلسه مشترک جشنواره اندیشمندان و دانشمندان 
جوان با شبکه آموزش سیما با هدف معرفی و اطالع 

رســانی جشــنواره جهت ترویج روحیه امیدواری و 
فرهنگ کارآفرینی در جوانان کشور برگزار شد.

دانشگاه ها، بازوی اصلی اطالع رسانی جشنواره قرن در سراسر کشور
»هدف جشــنواره این اســت کــه  چه از 
نظــر کیفی و چه از نظــر همکاری های الزم، 
گســترده تر از ســال های قبل پیش رود، لذا 
در نظر گرفتیم در این دوره از جشــنواره، هر 

دانشــگاه در هر نقطه از کشور، استاد برتری 
را بــه عنوان نماینــده خود بــرای همراهی 
جشنواره به ما معرفی کند تا از نقطه نظرات و 

پیشنهادات ایشان بهره مند شویم.«

جشنواره پیوند دانشكده های علوم پایه در کشور
افزایش  از برگزاری جلســاتی این چنینی،  هدف 
شناخت و آشــنایی رؤسای دانشــکده های سراسر 
کشــور با جشــنواره و بهره مندی از پیشنهادات و 

انتقادات آنها می باشد.

جشنواره از رؤســای محترم دانشگاه های سراسر کشور 
دعوت به عمل می آورد تا به عنوان نماینده های دانشگاه ها 
بــه نیت خیر بنیــاد نیکوکاری جمیلی یعنی جشــنواره 

بپیوندند و به پیشرفت و توسعه علوم پایه کمک کنند.«

همكاری با انجمن های علمی پیشران اطالع رسانی
»هدف از برگزاری این جلسه، آشنایی هرچه بهتر دبیران 
انجمن های علمی با جشنواره، معرفی این رویداد علمی و 

تسریع اطالع رسانی جشنواره قرن می باشد.«
هریــک از دبیران انجمن ها، جشــنواره قــرن را با 

اطالع رســانی از طریق کانال هــای ارتباطی مجازی 
و اینترنتی از جملــه )ایمیل، لینکدین، اتحادیه ها و 
مجامع انجمن علمی، کانال های تلگرامی و نشریات( 

یاری نمودند.

نشست های پنجــــــمین جشنواره)جشنواره قرن(

همراهی با برگزیدگان در مسیر توسعه و تجاری سازی
جلسه بررسی مسیر پیشــبرد ایده برگزیدگان نهایی 
دو بخش ایده پردازان و کســب وکارهای نوپا، در طی این 
جلسه، افراد از پیگیری مراحل ایده خود صحبت نمودند 
هم چنین دبیر کسب وکارجشنواره، در خصوص مراحل 
تایید منتورهای هریک از برگزیدگان جشــنواره چهارم 

و نیاز آن هــا جهت رفع چالش های پیــش رو تا مرحله 
تجاری سازی و ارائه محصول توضیحاتی را مطرح نمود.

بی شک هدف همکاری و همراهی برگزیدگان،پیشروی 
تحقیــق و توســعه آن ها وکمــک  به تســریع مراحل 

تجاری سازی آنان است.
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ضرورت توسعه علوم بنیادی در پی ریزی 
 زیرساخت توسعه ای پس از پاندمی کرونا 
به عنوان یک مشکل به ظاهر بهداشتی ولی 
قابل کنترل، پیشگیری و درمان در صورت 
پیشرفت علوم بیش از پیش نمایان می شود. 
 از این رو با توجه به نقش محوری علوم پایه 
در توســعه همه جانبه همه جوامع، سال 
2022 به عنوان سال علوم پایه نام گذاری 

شده است.
 در این راســتا، نیز رویدادی در تعمیق 
و گرامیداشت سال علوم پایه در سال 2022 
توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 
 ملل متحد یا یونسکو برنامه ریزی شده است.  
از ســال 1998 یونســکو متولی برگزاری 
رویدادهای مشابهی در حوزه علم و فناوری 

بوده است.
علوم پایــه بســتری را فراهــم می کند 
کــه رفع معظالت مربــوط به چالش های 
دســتور کار ســال 2030 ســازمان ملل 
متحد؛ هم چون دسترســی جهانی به غذا، 
انرژی، بهداشــت همگانی و فناوری های 
ارتباطی را امکان پذیر می کند. از این رو، بر 
اساس دستاوردهای علوم پایه است که پایه 
نوآوری های فناوری-محور شکل می گیرد.

چشــم انداز مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد در چارچوب رسیدن به 17 هدف توسعه 
 پایدار در دســتور کار سال 2030 قرار دارد 

 و تحقــق ایــن اهداف بی شــک وابســته 
به داده های ورودی از علوم پایه هستند.

 از جمله اهدافی که در سال علوم پایه 
در یونسکو در جهت نیل به آن برنامه ریزی 

خواهد شد؛ موارد زیر می باشد: 
 1- تقویــت شــرکت و حضــور فراگیر 

در حوزه های علوم پایه 
2- تقویت آموزش و پرورش علمی 

3- تامین مالی علوم پایه 
4- عمومیت دادن به دسترسی آزاد 

جهانی  ســال  رویداد  محورهــای 
علوم پایه در ســال 2022 نیز شــامل 

محورهای زیر می باشد: 
 نقش زنان در علوم پایه 

 علوم پایــه به مثابه منبع گفتگو و صلح 
بین المللی 

 علوم پایه به عنوان نیــاز مبرم عمومی 
جهانی 

 نقــش علوم پایه در نوآوری و توســعه 
اقتصادی 

 آموزش علوم پایه و توسعه انسانی 
 علوم پایه و حل چالش های جهانی 

برنامه اجرایی رویدادهای گرامیداشت 
سال جهانی علوم پایه در یونسکو شامل 
فعالیت هایــی ماننــد رویدادهای زیر 

می باشد.
1- افتتاحیه: پاریس، مقر یونسکو

 درآمدی بر تحقیقــات علوم پایه و نقش 
آن در پیشــرفت در حوزه های توسعه پایدار 
با حضور برندگان جایزه نوبل، برندگان مدال 
فیلدز و دانشــمندان جوان جهت معرفی اثر 
خود در ایــن رویداد و رابطه آن با توســعه 
پایدار، محور دیگر تاکید بر نقش زنان است 

 توســعه علوم پایه در کشورهای در 
آدیس   : نیافته  حال توسعه و توســعه 
آبابــا، اتیوپی با همکاری جنــوب و معرفی 
دستاوردهای دانشمندان جوان به ویژه آفریقا.
سمپوزیوم ســطح باالی بین المللی: 
کویی نن، ویتنام، مرکــز بین المللی علوم و 
آموزش میان رشــته ای )ICISE( با حضور 
سیاست مداران و دانشــمندان برجسته )به 
ویژه از کشــورهای در حال توسعه( همراه با 

نمایندگان سازمان های غیر دولتی.
اختتامیه: ژنو، مرکــز اروپایی تحقیقات 

)CERN( هسته ای
گردهمایی نمایندگان اتحادیه های علمی 
بین المللــی، کمیته های ملــی، نمایندگان 
دولت ها و ســازمان های غیردولتی با هدف 
ارزیابی پیامدها و نتایــج رویدادهای برگزار 
شــده در طی ســال 2022 جهت تعمیق 
فعالیت های آموزشی و پژوهشی علوم پایه و 
جمع بندی نهایی در مورد روش و ابزارهای 
تســریع روند دســت یابی به اهداف توسعه 

پایدار است.

نام گذاری 2022 به عنوان سال علوم پایه
علوم پایه
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بشــر در طول تاریخ همواره نظاره گر 
بالیــای مختلف طبیعــی و غیرطبیعی 
می باشــد که ســبب از هم گســیختگی 
روال عــادی زندگی شــده و خســارات 
جانی، مالــی، اقتصادی و اجتماعی را به 
همــراه دارد به گونه ای که منابع معمول 

جواب گوی این نیازها نخواهند بود. 
یکی از بحران هایی که اخیرا گریبان گیر 
جامعه بشری شده بیماری ناشی از کرونا 
ویروس اســت. کرونا ویــروس جدید در 
دسامبر سال 2019 در شهر ووهان چین 

شناسایی شد.
ویروس کرونا گروهی از ویروس ها متعلق 
ویروسی کروناویریده هســتند  خانواده  به 
کــه از طریــق ایجاد عفونــت دســتگاه 
ایجاد  تنفسی در پرندگان و پســتانداران، 

بیماری می کنند.
این ویروس هــا می تواننــد عامل ایجاد 
انواع ســرماخوردگی معمولی  از  برخــی 
شــدیدتری  بیماری هــای  عامــل  تــا 

هم چون سارس، مرس و کووید 19 باشند
تاریخچه ویروس کرونا

کروناویروس ها در دهه 1960 کشــف 
شــدند و مطالعه بر روی آن هــا به طور 
مداوم تا اواسط دهه 1980 ادامه داشت.  
آخرین نوع آن ها، کروناویروس ســندرم 
،)2-SARS-CoV( 2 حــاد تنفســی 

 در دســامبر 2019 در شــهر ووهــان
 چین با همه گیــری در انســان شــیوع 

پیدا کرد. 
شــیوع این کروناویروس پس از مدت 
به دنیاگیری )پاندمی(  تبدیــل  کوتاهی 

شد و تمام جهان را درگیر کرد.
کرونا نه تنها توانســت جای خود را در 
صدر اخبار تمــام خبرگزاری های مهم و 
غیرمهم دنیا اعم از رســمی و غیررسمی 
بگیرد، بلکــه حجم باالیــی از تبادالت 
فضای  گفت وگوهــای  مجــازی،  فضای 
حقیقی در محیط های کاری و خانواده ها 
و حتــی تصاویــر ذهنی و عالــم رویای 

انسان ها را نیز در برگرفت.
کرونا نقــش  به  یونســکو   نگاه 

در دنیای امروز
بیمــاری همه گیــر کوویــد-19 به 
اضطراری  عنوان شــدیدترین وضعیت 
بهداشــتی توسط بســیاری از کشورها 
اعالم شده  بین المللی  ســازمان های  و 
است که نحوه پاسخ گویی جهان به این 
بحران بی سابقه جهانی، بخشی از کتب 

تاریخ خواهد بود.
یونســکو، از طریــق برنامــه حافــظ 
پشتیبانی همه  آماده   ،)MoW( جهانی 
کشــورهای عضوی اســت، که مایل به 
حفظ سوابق رسمی مربوط به کووید-19 

در چارچوب توصیه یونســکو در ســال 
2015 در مــورد حفظ و دسترســی به 
میراث های مســتند از جمله به صورت 

دیجیتال هستند.
نقش کرونا بر اقتصاد جهان

شــیوع ویروس کرونا نشــان داد که 
اقتصــاد جهان چقدر شکننده اســت. به 
همه نشان داد که وضعیت فعلی اقتصاد 
جهان مشــکل دارد و بایــد تغییر کند. 
اقدام هایی که دولت هــای دنیا در طول 
ایــن دوره پاندمی انجام داده اند، شــبیه 
نسخه دوم سرمایه داری است. اقدام هایی 
که اگر ادامه داشــته باشــد، بسیاری از 
پیش فرض ها در مورد مدیریت کسب وکار 

و اقتصاد را تغییر خواهند داد. 
آینده کرونا

خوشبختانه با کشف واکسن های موثر و 
در دسترس قرارگرفتن آن برای جمعیتی 
 باالیی از جهان، این خوش بینی وجود دارد 
ایــن  رو،  پیــش  ماه هــای  در  کــه 
بیمــاری بتوانــد در کشــورهایی کــه 
پوشــش واکسیناســیون کافــی انجام 
 داده انــد و دوزهــای یــادآور واکســن 
را دریافــت کنند دیگر بــه عنوان یک 
چالش جدی بهداشتی مطرح نباشد هر 
چند احتماال حداقل باید برای سال ها با 

این ویروس زندگی کنیم. 

 ویروس کرونا- رویکرد ویژه چهارمین و پنجمین دوره جشنواره
کرونا
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 )Artificial intelligence( هوش مصنوعی
در تالش است تا رایانه ها را همانند انسان ها به 
فکر کردن و ســپس عملکرد بکشاند و کمک 
کند تا کارهایی که نیاز به هوش مصنوعی دارد 

را انجام دهند. 
تاریخچه ایجاد هوش مصنوعی 

نخستین بار در سال 1955 اصطالح هوش 
مصنوعی توســط جان مکارتی ابداع شــد. در 
ســال 1956، مک کارتــی و دیگر فعاالن این 
حوزه کنفرانسی را با عنوان »پروژه تحقیقاتی 
تابستانی دارتموت در زمینه هوش مصنوعی« 
ترتیب دادند. این کنفرانس شروعی برای ایجاد 
یادگیری ماشــین، یادگیــری عمیق، تحلیل 
داده ها و بســیاری از حوزه هــای دیگر هوش 

مصنوعی محسوب می شود. 
آینده جهان با هوش مصنوعی 

انقالبی  اتفاقــات  هوش مصنوعــی نوید 
زیادی را در زندگی های بشــر داده است. در 
واقع هوش مصنوعی آینده ای را نوید می دهد 
کــه در آن کارهایی را کــه امروزه تصورش 
هم نمی تــوان کرد، بتوان به انجام رســاند. 
انتظار می رود که در سال 2022 تقاضا برای 
اســتفاده از فناوری های هــوش مصنوعی و 
یادگیری ماشین در صنایع مختلف افزایش 
یابد؛ به عبارت دیگر، انتظار مشــتریان برای 
سرعت بخشی به ارائه خدمات و متناسب سازی 
آن ها با نیازهای شخصی هر مشتری، نسبت 
به ســال های قبل افزایش پیدا خواهد کرد. 
امروزه، میزان داده هایی که توســط انسان ها 
و ماشین ها ایجاد می شــود آنقدر زیاد است 

که درک، تفسیر و تصمیم گیری های پیچیده 
بر اســاس آن داده ها از توانایی انسان فراتر 
می رود. هوش مصنوعی پایه و اســاس تمام 
یادگیری رایانه ها را تشکیل می دهد و آینده 

تصمیم گیری های پیچیده است. 
کاربردهای هوش مصنوعی 

سالمت: ابزارهای هــوش مصنوعی می توانند 
قرائت های اشــعه ایکس و پزشکی شخصی سازی 
شــده را فراهم بیاورند. دســتیارهای مراقبت از 
ســالمت شــخصی می توانند به عنــوان مربیان 
زندگی عمل نموده و به شما یادآوری کنند که چه 
کارهایی در خصوص سالمتی خود انجام بدهید. 

تولید: هــوش مصنوعی می توانــد به کمک 
اینترنت اشــیاء و داده های کارخانه، از تجهیزات 
متصل شده گرفته تا پیش بینی بار و تقاضای مورد 
انتظار، را تکمیل کــرده و تصمیمات بهینه ای را 

اتخاذ نماید. 
خرده فروشــی: هوش مصنوعی قابلیت های 
خریــد مجــازی را فراهــم آورده، به مشــتری 
مشــاوره اختصاصــی ارائــه نمــوده و درباره ی 
گزینه هــای مختلف خرید با وی صحبت می کند. 
تکنولوژی های چیدمان سایت و مدیریت سهام نیز 

با هوش مصنوعی بهبود خواهند یافت. 
ورزش:هــوش مصنوعی برای ثبــت تصاویر 
کامپیوتــری، بازی ها و ارائــه گزارش هایی درباره 
نحوه چیدمان بازیکنان و سازماندهی بهتر بازی، از 
جمله موقعیت های میدانی و استراتژی، به مربیان 

استفاده می شود. 
آموزش و پرورش: در حوزه آموزش و پرورش 
که می تواند در حوزه یادگیری، ارزشیابی، مشاوره 

و استعدادیابی دانش آموزان ورود کند. 
اقتصاد:در حوزه اقتصاد با تحلیل وضع موجود 
و پیش بینــی آینده می توانــد در همه حوزه های 

مرتبط با پول و سرمایه ورود کند.
کســب وکار: در حوزه کسب وکار می تواند به 
اشــکال مختلف از جمله نحوه ســرویس دهی به 

مشتریان و کنترل کارمندان اثرگذار باشد.
قانون و قضا: در حوزه قانون و قضا می تواند 
عدالت اجتماعی بیش تــری را به ارمغان آورده و 
بخشی از بروکراسی اداری را اصالح و تسریع کند. 
تولیــد و کشــاورزی: در حــوزه تولید و 
کشــاورزی با هر سطح و موضوعی می تواند نقش 

مثبتی را ایفا کند. 
تفسیر داده ها: در حوزه تفسیر داده ها و به 

خصوص داده های بزرگ بسیار کارآمد است. 
نهایتــا در هر جایی از زندگــی روزمره از کار 
با موبایل گرفته تا خرید از فروشــگاه را شــامل 

می شود.
هوش مصنوعی مزایای فراوانی دارد که می توان 

به موارد زیر اشاره کرد: 
1.افزایش کارایی فردی 

2.کمک به تصمیم گیری بهتر 
3.رشد اقتصادی و افزایش درآمد 

4.نظم و هماهنگی در زندگی فردی و اجتماعی 
5.کمک در تشخیص های پزشکی 

6.بهبود سیستم های اتوماسیون 
7.افزایش سطح کیفی زندگی مردم در جوامع 

8.کمک به حل مسائل پیچیده 
9.کمک به صنایع در تولید محصوالت 

10.افزایش خالقیت فرد 

 هوش 
مصنوعی

هوش مصنوعی، هوش ماشین هاست - رویکرد ویژه پنجمین جشنواره
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ماینتک،شتابدهنده تخصصی 
حوزه معدن و صنایع معدنی

فنــاوری و نــوآوری در 
حــوزه صنایــع معدنی 
توسعه  با  سال هاســت 
چندانــی روبــرو نبوده 
در  ماینتــک  اســت. 
شــتاب دهنده ای  قالب 
اختصاصی، اینجاست تا 

با محوریت شرکتی به نام آیرما و همراهی هلدینگ 
صنعتی معدنی زرین، نوآوری  و طراحی های منحصر 
به خود را در این حوزه ارائه دهد. ایده ای که طی یک 
سال گذشته، به سبب اجرای ماموریت هایی در حوزه 
ایجاد شبکه  میان مراکزی چون مرکز عالی آموزشی، 
صنایع و توســعه فناوری در معادن کشور و زودتر از 

آنچه که فکرش را می کردیم به حقیقت پیوست.

آکادمی آنسو
گروه کســب وکارهای نوین »آن« به عنــوان زیرمجموعه ی 
هلدینگ صنعتی و معدنی زرین، با هدف گسترش بازار فعالیت 
خود را در اکوسیستم نوآوری کشــور آغاز کرده است. گروه 
»آن« به منظور دستیابی به این هدف در دو مسیر فعالیت های 
خود را ســامان می بخشد. نخست آن که سرمایه های مادی و 
معنوی را که در اقتصاد ســنتی طی سال ها فعالیت به دست 
آورده است، به اکوسیستم نوآوری تزریق می کند. و در گام دوم 
از مجرای تسهیل گری برای استارتاپ ها و شرکت های حوزه ی 

نوآوری، آنان را به بسترهای بین المللی متصل می کند. 
آکادمــی »آن ســو« به عنوان بــازوی آموزشــی گروه 
کسب وکارهای نوین »آن« قصد دارد، تا با یافتن و پرورش 

اســتعدادها، مطابق با تازه ترین استانداردهای جهانی و 
هم جهت با نیازهای شغلی جامعه، در راستای کم کردن 
فاصله ی عمیق میان پرورش و آموزش نیروی انســانی 
متخصص و ســپس جذب شدن به بازارهای شغلی، گام 
بردارد. ســاختن آینده ی کشور و قدم گذاشتن در مسیر 
پیشرفت های فناورانه، تنها از طریق ورود نیرو های مستعد 
و خالق به عرصه ی کنش و عمل میســر می باشــد؛ در 
این میان آن ســو ســعی می کند تا با برگزاری دوره های 
تکنیکال و تمرکز بر آموزش عملی به افراد کمک کند تا 
عالوه بر بروزرسانی دانش خود، به عنوان کارآموز جذب 

کسب وکارهای بزرگ شوند.

شرکت بین المللی توسعه تجارت 
الکترونیک خاورمیانه

شــرکت بین المللی توســعه تجارت الکترونیک 
خاورمیانــه یکی از مجموعه شــرکت های گروه 
صنعتی و معدنی زرین اســت که در کنار ســایر 
شرکت های ایده یابی، شــتابدهی و تخصصی در 
حوزه معدن و صنایع معدنی، به ســبب تکمیل 
چرخه جــذب ایــده و ســرمایه گذاری بر روی 
کسب وکارها و استارتاپ های نوپا شکل گرفته است. 
ســرمایه گذاری، توانمندسازی، مشاوره و حمایت 

همه جانبه از شرکت های دانش بنیان و تیم های استارتاپی با پتانسیل رشد باال و 
نیز ایده های خالقانه و نوآورانه در عرصه های ملی و بین المللی  با بهره گیری از 
تمامی ظرفیت های مالی و شبکه دانش تخصصی، صنعتی و خدماتی داخلی و 
خارجی و شبکه ارتباطات گسترده، اصلی ترین هدف ما در شرکت بین المللی 

توسعه تجارت الکترونیک خاورمیانه است.

کانون ایده تا کسب وکار
در دنیای حاضر، اهمیت علوم پایه در پیشرفت صنعت 
و اقتصاد کشورها بر کســی پوشیده نیست.تسلط بر 
دانش فنی مرتبط با حوزه های متعدد علوم پزشکی و 
مهندسی، الزمه کاربردی شدن آن ها در صنعت بوده و 
ساختار ذهنی دانش آموختگان علوم پایه و تسلط آنان 
بر دانش پایه و بنیادی و نیز شرکت این افراد در بخش 
تحقیق و توسعه، همواره رمز موفقیت شرکت های بزرگ 
و معتبر دنیا بوده اســت. این در حالی است که جایگاه 
حقیقی این علوم در کشور ما به خوبی مشخص نشده 
است. از آنجایی که توسعه تکنولوژی در گروی پیشرفت 
علوم پایه است، اقدامی اساسی و به موقع در جهت بهره 
برداری از ایده هــا و توان این گروه از دانش آموختگان، 
نقش به سزایی در پیشــرفت آینده علمی و اقتصادی 
کشــور ایفا خواهد کرد. کانون ایده تا کسب وکار علوم 
پایه ایران، در ســال 1398 با حمایت بنیاد نیکوکاری 

جمیلی زیرنظر جشنواره اندیشــمندان و دانشمندان 
جوان، با انگیزه رفع نیازهای موجود در بازار و به همت 
جمعی از برگزیدگان این جشــنواره در جهت حمایت 
و به ثمر رســاندن ایده های خالق در رشته های علوم 
پایه با قابلیت ورود به عرصه تولید کشور، تشکیل شده 

است. این کانون در راستای نیل به این اهداف با تشکیل 
جلســات مستمر دســت به ایجاد ساختاری هدفمند 
زده است و با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با 
یونسکو در شرف ایجاد کانون علم و تکنولوژی می باشد 
که پس از ثبت نهایی به صورت یکپارچه به فعالیت خود 

ادامه خواهد داد.
 هدف کانون: ارتقا توان علمی، تجربی و مهارتی 
ایده پردازان در رشــته های علوم پایه و ارتباط آنان 
با صنعت از طریق ایجاد شــبکه تیم های علمی _ 
تخصصی به جهت تسهیل مسیر ایده تا کسب وکار 
در این حوزه و رفع نیازهای موجود در بازار بی شک 
رسیدن به این هدف مگر با تالش مستمر، پشتکار 
و هم اندیشی دلسوزان دغدغه مند میسر نخواهد 
شــد، از این رو در این مســیر منتظر همفکری و 

پیشنهادات سازنده شما هستیم.
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گفتگو با برگزیده نهایی )منتخب( دریافت سرمایه گذاری بخش کسب وکار چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

حســین واثقی دودران، متولد 1368، 
دکتری فیزیولوژی تولید مثل، هم بنیان گذار 
استارتاپ اسپو و اهل استان اردبیل هستم.

 شــما با چه عنوان ایــده ای و در چه 
حوزه ای در جشــنواره اندیشــمندان و 

دانشمندان شرکت کردید؟
تیم ما در جشنواره چهارم در حوزه علوم زیستی 
و با ایــده گجت ارزیابی باروری مــردان بر پایه 
هوش مصنوعی )اســپو( شرکت کرد و به لطف 
خدا توانســت برگزیده نهایی بخش کسب وکار 
چهارمین جشنواره اندیشــمندان و دانشمندان 

جوان شود. 
 آقای واثقــی در خصوص  ایده و تیم 

خودتون توضیح می دهید؟
تیم اسپو متشــکل از دانشــجویان و دانش 
آموختگان ســه رشته پزشــکی، مهندسی در 
حوزه های مختلف و برنامه نویســی اســت. هم 
بنیانگذار اسپو مهندس رضا پوستی از دانشجویان 
بااســتعداد مهندسی پزشکی کشــور هستند 
که مدیریت بخش فنــی و محصول رو برعهده 
دارند و بدون حضور ایشان نمی توانستیم شاهد 
تولد اسپو باشــیم. محصول اسپو یک کلینیک 
دیجیتال باروری برای مردان اســت. در واقع دو 
بخش نرم افــزاری و ســخت افزاری دارد، گجت 
ایــن محصول بر روی گوشــی های تلفن همراه 
سوار شــده و بر پایه هوش مصنوعی و استفاده 
از الگوریتم های پــردازش تصویر می تواند همه 
دیتاهای بالینی باروری شــامل تعداد، تحرک، 
حجــم، غلظت و مورفولوژی اســپرم را طی 30 
ثانیه ارزیابی و به کاربر ارایه نماید.  کاربر می تواند 
بدون نگرانی و استرس یک ارزیابی خصوصی از 

قدرت باروری خود در خانه داشته باشد. 
 از بزرگتریــن چالش های تیم خود در 

مسیر پیشبرد ایده برای ما بفرمایید. 
چالشــی که با آن مواجه هستیم این است که 
افراد بازیگر در حوزه ســالمت متاســفانه تعریف 
درستی از سالمت دیجیتال ندارند و متوجه اهمیت 
موضوع هم نیستند. در موضوعی که ما کار می کنیم 
یعنی ســالمت باروری چالش عدم توجه به دلیل 
سنتی بودن روندها و فعالیت مراکز ناباروری وجود 
دارد. در واقع وقتی نظام سالمت درمان محور می 
شود و تشخیص و پیشــگیری فراموش می شوند 
تمرکز بیشــتر روی درمان ناباروری است در حالی 
که در دنیا نگاه به ســالمت پیشگیرانه است و به 

جای درمان، پیشگیری باید برجسته شود. 

 آیا خاطره جالبی از سختی های ایده 
خود در ذهن دارید؟

خاطــره بد بخــوام بگم عدم درک مســاله 
ناباروری از طرف بیشتر سرمایه گذارها در شروع 
اولین تالش هامون جهت سرمایه گذاری بود که 
توانایی طراحی چشم انداز برای این موضوع رو 
نداشتند. خاطره خوب هم  بگم یادم هست پیامی 
کــه از یک خانم دریافت کردیم که با معرفی ما 
به همسرشــون و متقاعد شدن همسرشون که 
یک ارزیابی از باروری از خودشون داشته باشند 
تونســتند درمان بشــوند و زندگی شون که در 
آستانه جدایی بود رنگ تازه و امید تازه ای گرفت 
و بچه دار شــدند و این تاثیرگذاری لذت بخش 

ترین خاطره ای است که فراموش نمی کنیم. 
مشوق اصلی شما در این مسیر چه کسی بود؟

مشوق اصلی من در وهله اول خانواده ام بودند. 
از پــدرم رفتار حرفه ای مدیریتی و منظم بودن 
و از مادرم دلســوزی، صبوری و گذشــت را یاد 

گرفتم. از خواهر و برادر عزیزم تشــکر 
می کنم کــه همیشــه حامی من 
بودند. از برادرم ریسک پذیری و از 
خواهرم شجاعت رو یاد گرفتم و این 
دو فرد برام بسیار ارزشمند هستند 

و در آخر از یکی از اساتید دانشگاهم 
جناب دکتر مهدی ژندی تشکر 
می کنم که صحبت ها و رفتار 
ایشان همیشه در زندگی ام 

جریان دارند. 
 آقــای واثقــی 
جشنواره  قوت  نقطه 

کجاست؟
نکتــه مثبت جشــنواره 
حــوزه ای  نــوع  انتخــاب 
اســت که برای حمایت از 

ایده پردازان و کســب وکارهای نوپا شــروع 
نموده است. حوزه علوم پایه در کشور نادیده 
گرفته شده بود و توجه ای به فیزیک، شیمی 
و ریاضی نشده بود که چقدر می توانند ارزش 

آفرین باشند.  
 آیا نظر خاصــی در خصوص تغییر در 

جشنواره دارید؟
بنده پیشنهاد می دهم که جشنواره به سمت 
بین المللی شدن پیش برود. به عنوان مثال، من 
پیشنهاد ایجاد شبکه ژن های جوان را به دبیرخانه 
ارائه دادم، شــبکه ای از افــراد جوان که باهم در 
موضوعات علمی و کسب وکاری هم افزایی دارند. 
 آیا دوســت دارید یکــی از اعضای 

دبیرخانه جشنواره باشید؟
برای بنده افتخار بزرگی است که بتوانم برای 
جشنواره بزرگ اندیشمندان و دانشمندان جوان 

قدم کوچکی بردارم.
 به عنوان سخن پایانی، شما به عنوان 
یک دانشجوی نمونه و کارآفرین رابطه این 

دو را چگونه ارزیابی می کنید؟
دانشــجو بودن در کنــار کارآفرین 
بودن یک شخصیت جدیدی به انسان 
می دهد و باعث رشــد می شود و من 
نیز در این مســیر حرکت 
امیــدوارم در  و  می کنم 
آینده بتوانم تاثیرگذاری 
بیشــتری داشته باشم و 
 هر آنچه را که آموخته ام

 در اختیــار دیگران قرار 
بدهم. در زندگی من در 
حال حاضر این دو رابطه 
تنگاتنــگ دارنــد و در 
مســیر یادگیری هم 

چنان در تالشم.

در همه جای دنیا شروع آسان است، اما کسی موفق است که ادامه دهد
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 یادی از شادروان دکتر قوام الدین زاهدی
دبیر علمی چهار دوره جشنواره

چشــمان مان گرچه اشکی است و دل مان گرچه غمگین، قلب مان گرچه 
کند می زند و دستانمان گرچه می لرزد اما، تمام امیدمان به جوهر نام شما در 
برگ برگ دفتر جشنواره است. دفتری که هر چه به گذشته آن رجوع می کنیم 
 و هر سطری از آن را که می خوانیم، جز نام، تالش و حسن اثر شما نمی بینیم و

قول ما به شما چه می تواند باشد.
جز تالش بیشتر برای حمایت علمی از اندیشمندان و دانشمندان جوان این 
مرز و بوم و ادامه مسیر گام های پر رنگ و واالی شما، قصه کوتاه می کنیم که 

رنگ جوهر ما، به نوشتن یک سطر از خلق نیکوی شما هم نمی رسد.
کاشکی قیمت انفاس بدانند خلق

تا دمی چند که مانده ست غنیمت شمرند
گل بی خار میسر نشود در بستان

گل بی خار جهان مردم نیکو سیرند
سعدیا مردم نکونام نمیرد هرگز

39مرده آن است که نامش به نیکویی نبرند
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مراســم اختتامیه پنجمین جشنواره 
اندیشــمندان و دانشــمندان جوان روز 
سه شنبه 1400/09/09 با رعایت کلیه 
پروتکل های بهداشتی و با حضور تعداد 
محــدودی از ارکان اصلی جشــنواره  و 
سخنرانی ابراهیم جمیلی رئیس شورای 

سیاســت گذاری جشــنواره، محمــود 
کمره ای )رئیس جشنواره (، حمیدرضا 
مشــفق )دبیر جشنواره(، ســید جواد 
ســاداتی نژاد )وزیر جهاد کشاورزی(  و 
رؤسای دانشگاه های برتر کشور از جمله 
ســید محمد مقیمی )رئیس دانشــگاه 

تهــران(، دکتر رســول جلیلی)رئیس 
دانشگاه صنعتی شریف( و دکتر سعداله 
نصیری قیداری )رئیس دانشگاه شهید 
بهشتی( برگزار شد که همزمان به صورت 
پخش آنالین از طریق ســایت آپارات و 
دانشگاه تهران و اینستاگرام جشنواره نیز 

اختتامیه پنجــــــمین جشنواره)جشنواره قرن(
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در دسترس عموم مخاطبان قرار گرفت.
دانشــمندان  و  اندیشــمندان  جشــنواره 
جوان، امســال نیز برای پنجمین ســال پیاپی 
بــا حمایت بنیــاد نیکــوکاري جمیلــي و با 
همکاري ســتاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات 
 و فنــاوری و معاونــت علمی و تجاری ســازی 

بنیاد حامیان دانشــگاه تهران و دانشــکدگان 
علوم دانشــگاه تهران، در راســتاي حمایت از 
ایده پردازان جوان، ایجاد کسب و کارهاي مبتنی 
بر فناوری، ترویــج فرهنگ کارآفریني با هدف 
تبدیل دارایي هاي فکري به ثروت، به عنوان یک 

رویداد علمی در سطح ملي برگزار شد.

 محورهــای جشــنواره در حــوزه 
 علوم پایه شــامل پنج بخش 1(شیمی
 2(فیزیک 3(علوم زیستی 4(زمین شناسی

5(ریاضــی، آمار و علــوم کامپیوتر و با 
تاکید بــر 2 رویکرد ویژه ویروس کرونا 

و هوش مصنوعی بود.

اختتامیه پنجــــــمین جشنواره)جشنواره قرن(
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برگزیدگان مرحله داوری علمی رشته شیمی پنجمین جشنواره

ایده پرداز انفرادی
عنوان ایده: 

دستگاه و فرآیند جداسازی فازی 
پیشرفته سیاالت شیمیایی امتزاج 

ناپذیر با قابلیت چند منظوره

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

ســاخت باتری منعطف بــرای کاربردهای اینترنت اشــیا و 
مانیتورینگ سالمت انســان )به صورت ویژه پایش دمای بدن 

)Covid 19 بیماران

محمد قدیانی

امیرعلی ولی نژاد

الیاس سلیمان

زینب سنائی

مصطفی باغانی

محمدرضا کالهدوز اصفهانی

مجید بنی اسدی

ایده پرداز انفرادی
عنوان ایده: 

تصفیه آب های با شوری باال به کمک  فرآیند تقطیر غشایی ترکیب شده با انرژی خورشیدی

میالد شکرالهی

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

ساخت نوین حسگرهای 
نانو کامپوزیت پلیمری در 
تشخیص چشمی و آنی 
فلزات سنگین در محیط 

آبی در مقادیر بسیار کم

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

تهیه داربست های رسانای خود ترمیم شونده پلیمری و بررسی پتانسیل آنها در 
مهندسی بافت استخوان در مدل حیوانی موش

محمدحامد جوادی اطهر

علیرضا شعبانی

رویا صدقی

رویا صدقی

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

دستگاه تست کشش چند منظوره مجهز به محفظه حاوی سیال 

با قابلیت کنترل دقیق دما و نرخ های افزایشی و کاهشی دما
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برگزیدگان مرحله داوری علمی رشته فیزیک پنجمین جشنواره

زینب اسمعیلی

ایده پرداز انفرادی
عنوان ایده: 

دستگاه هوشمندسازی خودرو ویژه ناشنوایان و کم شنوایان

سپیده نصیری هرچگانیمرجان میرحاجعلی اکبر نجفی نژادمحمدرضا توکلی گارماسه

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

بهینه سازی و تولید سیمان استخوان با ترکیب شیمیایی تغییر یافته نسبت به نمونه های تجاری رایج

کوثر کهزادیمحسن محرابی

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

 طراحی و ساخت 
سنسور فیبر نوری 
جهت اندازه گیری 
گاز هیدروژن در 

روغن ترانسفورماتور

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

 Music
dictation

محمد فرمانیمحمدحسین کالهیان اصفهانی سلمان مهاجر مازندرانی

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

ســاخت و بهینه ســازی 
نقاط  کوانتومی گرافن و نانوذرات 
مواد  از  سیلیکا  نیمه متخلخل 
طبیعی جهت استفاده در درمان 
سرطان به روش نورپویا درمانی 

اله لبخندپورمحسن محرابیحسین شیرکانیو نورگرما درمانی فاطمه غریب زادهصادق کریمی

محمود سلطانی فیروز

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

توسعه و بهینه سازی یک سامانه انجمادی به کمک فراصوت برای محصول گوشت

حامد سرداری

ایده پرداز انفرادی
عنوان ایده: 

 کاهش مصرف آب در معادن با دامپتراک خود آبپاش
Self-Sprinkler Dump-Truck (2SDT) 

محمدعلی دباغیان نظامی

ایده پرداز انفرادی
عنوان ایده: 

 بهینه سازی نرخ نفوذ حفاری به کمک هوش مصنوعی
)ROP Optimization(

سعید هاشم زاده کلواری

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

My Mine-»اپلیکیشن »معدن من

رضا نوزعیمامین بهروز

برگزیدگان مرحله داوری علمی رشته زمین شناسی پنجمین جشنواره
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برگزیدگان مرحله داوری علمی رشته ریاضی و علوم کامپیوتر پنجمین جشنواره

زینب فوالدی

ایده پرداز انفرادی
عنوان ایده: 

طراحی و ساخت دستگاه دیجیتال پیش بینی سرعت گسترش آتش سوزی جنگل

کسری مجبوری یزدیزهرا دانش سعید ساعدی

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

پلتفرم داده کاوی ایرانی

 سمانه برجی

ایده پرداز انفرادی
عنوان ایده: 

ایده طراحــی نرم افزار بومی با 
هدف استخراج و آرشیو داده های 

رسانه های اجتماعی )نادر(

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

هوشمند  سیستم 
روشــنایی  تنظیم 
محیط براساس میزان 

سعید ساعدیمحمدمهدی ساعدینور و مساحت

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

تولید و تجاری سازی بازی شطرنج تیموری در قالب شطرنج تخته 
ای و بازی رایانه ای

محسن حسنیاحمدرضا اسماعیل نژادسید امیر مهدوی

ایده پرداز انفرادی
عنوان ایده: 

کاربرد الگوریتم های یادگیری ماشین در مخابرات نوری فضای آزاد

فائزه حبیبی 44
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برگزیدگان مرحله داوری علمی رشته علوم زیستی پنجمین جشنواره
تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

امکان  سنجی و بهینه  سازی مسیر تولید فرآورده  ی زیستی لیوفلیزه با قابلیت تجاری  سازی بر مبنای استفاده از ویژگی  های 
پاراکرین سلول  های بنیادی مزانشیمی انسانی نا میرا شده با هدف کاربرد در پزشکی بازساختی

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

تهیه ی پانسمان اتولوگ تسریع کننده ی ترمیم زخم استخراج شده از خون و موی انسان

آزاده حقیقی طلب

مرجان میرحاج

احمدرضا بهرامی

محمدرضا توکلی

حمیدرضا بیدخوری

نفیسه کاظمی

حلیمه حسن زاده

پروین احمدی تبار

مریم مقدم متین

سعیده صالحی

محبوبه کاظمی

ویدا حقیقی

محسن ساسانیحمیدرضا تقیان

ایده پرداز انفرادی
عنوان ایده: 

تولید مکمل های 
بیوزیستی بهبود 
دهنده سالمت و 

سیستم ایمنی بدن 
بر پایه پودر صفرا

ایده پرداز انفرادی
عنوان ایده: 

پوشش دهی 
بذر با باکتری 

باسیلوس با هدف 
افزایش عمکلرد 

محمدهادی جزینیمحصول

ایده پرداز انفرادی
عنوان ایده: 

تولید پودر ریزجلبک 
حاوی سوپر آنتی 

اکسیدان آستازانتین، 
به عنوان افزودنی 

خوراک دام

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

ساخت فرموالسیون پایدار دهانشویه ضد باکتری، ضد بیوفیلم 
 و ســفیدکننده حاوی آنزیم لکاز و بررســی شاخص های مؤثر 

نسرین صمدیمحمدعلی فرامرزیسمیه مجتبویدر کنترل فرآورده
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برگزیدگان مرحله داوری علمی ویروس کرونا پنجمین جشنواره

سعیده نعمتیسمانه گنجهآیدا محرم نیا

رضا حسن ساجدی

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

ونتو )Ventoo( دســتگاه تنفس مصنوعــی غیر تهاجمی 
)Home care( برای شرایط خانگی BiPAP

مسعود رجبی مورکانی  علی کریمی

ایده پرداز انفرادی
عنوان ایده: 

ونتیالتور امبوبگ

ایده پرداز انفرادی
عنوان ایده: 

پد تزریق خودکار دارو بر مبنای 
تکنولوژی میکرونیدل

سیما آزادمنش

نجمه نیسانی سامانی

زینب رضائی

ایده پرداز انفرادی
عنوان ایده: 

SARS-CoV-2- plant-made Virus-Like Particles (VLPs) طراحی و ساخت واکسن

ایده پرداز انفرادی
عنوان ایده: 

خدمات  گر  توصیه  اپلیکیشن 
درمانی شــخصی سازی شده 
مبتنی بر آالیندگی محیط توسط 

ویروس کرونا

ایده پرداز انفرادی
عنوان ایده: 

SARS-Cov2 بیوسنسور تشخیصی ویروس

پدرو گازمن مرضیه موسی زاده

ایده پرداز انفرادی
عنوان ایده: 

دستگاه تشخیص 
کووید19 در بازدم - 

BROVID تیم
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برگزیدگان مرحله داوری علمی هوش مصنوعی پنجمین جشنواره

مسعود قرباندوست فرزاد جالئی فر

ایده پرداز انفرادی
عنوان ایده: 

 پایش زخم از راه دور 
با کمک هوش مصنوعی

ایده پرداز انفرادی
عنوان ایده: 
carpooling

فاطمه حسینی زوارییمحمدصادق فرهادی نیا کاوه حب علی

ایده پرداز انفرادی
عنوان ایده: 

سیستم هشدار سریع مبتنی بر جانوران برای پیشگیری 
از بالیای طبیعی

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

تب سنج هوشمند

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

طراحی و ساخت زخم پوش هوشمند مبتنی بر سنسور رنگ سنجی

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

افزایش موفقیت پزشکان ارتوپد در عمل های جراحی با طراحی 
و اجرا پلتفرم هوشمند

پرویز نوروزیمهدیه رهبانشیرین محمدیان نسیم چراغی ونوول

حمیده احتسابی

 شادی فروتنیان

زهرا حالجی

رضا اسکندریان

سید امید کلجی

حمید روایی

ناصر قرباندوست

علی اکبر موسوی موحدی
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برگزیدگان مرحله داوری علمی کسب وکار نوپا پنجمین جشنواره

امیرحسین تاجریزیکمال محمدی فردمائده کامل

فرید اکبریانسعید اکبریان سمیه عبدالهی موحد

محمدامین سلیمانی زارچی

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

تولید افزودنی های حوزه بتن برپایه 
نانوگرافن از ضایعات پالستیک

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

نیروبان

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

ارزیابی ژنومیک در گاو شیری

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

وینوهاب

 دامون نشتاعلی

مرتضی دانش

امین قهرمانی

پردیس اندیشه

فرشته قجوری

شیدا بختیاری

مرضیه گودینی

مجتبی اسماعیلی

مرجان استوارپور

نیلوفر شعاعی

پردیس عظیمیان

مهدی کهول 48

ان
جو

ن 
دا

من
ش

دان
 و 

ان
د

من
ش

دی
ه ان

وار
شن

ن ج
می

نج
پ

14
00 

اه
ن م

هم
ب



بهروز مرادی

امیرمحمد فخیمی

آرش منتظر صاحب

محمد عباسی

پویا پوریان

علی کاظمی

سپیده حاجی علی

فرخ کریمی

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

اسمارت الیف

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

بعدی  آنالیز 3  هوشمند  سیستم 
حرکات انســان مبتنی بر هوش 

مصنوعی

سحر شاملوزهرا محمد یاریهومن بینایی

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 
سامانه چرخ

پریسا علیپورزهرا روستامرضیه عطشانمحمدرضا فتح الهشهریار میرپورسارا فتح اله

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

پالسمای سرد فشار اتمسفری روشی نوین در ترمیم زخم دیابتی و مزمن

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

یوپرم؛ تراشه جداسازی اسپرم متحرک بر پایه میکروفلوئیدیک

تیم ایده پرداز
عنوان ایده: 

نرم افزار مطالعات شبکه های بزرگ قدرت مبتنی بر سرور با قابلیت تعاملی

میالد بیک باباییمهدی دهقانیمهدی داورپناهمعین عابدینی حامد مرسلیعلیرضا محمدی

49

ان
جو

ن 
دا

من
ش

دان
 و 

ان
د

من
ش

دی
ه ان

وار
شن

ن ج
می

نج
پ

14
00 

اه
ن م

هم
ب



تقدیر از اساتید نمونه جوان پنجمین جشنواره
دکتر حمزه مهرابی 

 عضو هیأت علمی دانشکده زمین شناسی 
دانشگاه تهران 

 محقق جوان برجسته حوزه زمین شناسی 
به سبب تحقیقات ارزشمند بنیادی و کاربردی در زمینه زمین شناسی نفت

 محقق جوان برجسته حوزه شیمی 
به سبب تحقیقات ارزشمند بنیادی و کاربردی در زمینه شیمی

دکتر علیرضا امانی قدیم 
 عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه )گروه شیمی( 

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر حمزه مهرابی زاده شــهریورماه 1366 در شهرستان الیگودرز 
اســتان لرستان است. ایشان، تحصیالت کارشناسی خود را در دانشگاه 
خوارزمی و مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه تهران 
ســپری کرده اند. ایشان دوره فرصت مطالعاتی خود را در کشور کانادا 
گذرانیده و در سال 1395 بعنوان دانشجوی نمونه سال زمین شناسی 
کشــور در مقطع دکتری برگزیده شده اند. زمینه های تخصصی ایشان 
شامل زمین شناسی نفت، سنگ شناسی  و ژئوشیمی رسوبی می باشد.

آقای دکتر مهرابی به مدت 10 ســال در شــرکت های مختلف نفتی 
دولتی و خصوصی از جمله پژوهشــگاه صنعت نفت فعالیت داشــته و 
در این مدت بعنوان کارشــناس ارشــد مطالعات زمین شناسی مخازن 
نفــت و گاز، در حدود 20 پروژه بزرگ پیرامــون میادین مختلف نفت 
و گاز کشــور مشارکت فعال داشته اند. ایشــان از سال 1397 تا 1398 
بعنوان عضو هیات علمی در دانشــگاه شیراز فعالیت داشته اند و از سال 
1398 تا کنون، عضو هیات علمی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران 
می باشند. تا کنون 30 مقاله بین المللی و چندین مقاله علمی – پژوهشی 

از ایشان در معتبرترین مجالت بین المللی و ملی به چاپ رسیده است.
دکتر حمزه مهرابی در سال 1399 بعنوان زمین شناس نمونه سال 
کشــور از ســوی انجمن زمین شناسی ایران معرفی شــده اند. ایشان 
همچنین برنده جوایز متعدد ملی از ســوی بنیاد ملی نخبگان کشــور 
)جوایز شــهید چمران و دکتر کاظمی آشــتیانی( می باشند و در سال 
1400 از سوی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان بعنوان استاد 

نمونه جوان کشور در حوزه علوم پایه برگزیده شده اند.

علیرضا امانی قدیم متولد ســال 1360 در شــهر تبریز است. دوره 
کارشناســی خود را در دانشــگاه آزاد اســالمی تبریز در رشته شیمی 
کاربردی گذرانده و در ســال 1382 با کسب رتبه اول از این دانشگاه 
فارغ التحصیل شــد.  سپس مدرک کارشناسی ارشد را در سال 1384 
و دکتری تخصصی خود را در ســال 1391 از دانشگاه تبریز در رشته 
شــیمی کاربردی با کسب رتبه اول در هر دو مقطع اخذ نمود. در سال 
1391 فعالیت مســتقل خود را در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به 
عنوان عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه آغاز کرد و از 
ســال 1396 به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت. او انتشار بیش از 55 مقاله 
 در مجالت معتبــر بین المللی، ارائه 30 مقاله در ســمینارهای ملی و 
بین المللی، و اجرای ســه طرح ارتباط با صنعت و جامعه را در کارنامه 
خــود دارد. از جمله افتخــارات وی می توان به پژوهشــگر برتر جوان 
دانشــگاه در ســال 1394، انتخاب دو دوره متوالی در ســال 1399 و 
1400 به عنوان سرآمد علمی کشور توسط فدراسیون سرآمدان علمی 
ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین پژوهشگر 
برتر اســتان آذربایجان شرقی در حوزه علوم پایه در سال 1400 اشاره 
نمود. همچنین وی به عنوان اســتاد نمونه جــوان در حوزه علوم پایه 
در پنجمین جشــنواره اندیشمندان و دانشمندان بنیاد جمیلی معرفی 
شده است. عالیق پژوهشــی او در حوزه طراحی و سنتز نیمه هادی ها 
و کاربــرد آنها در حذف فتوکاتالیســتی آالیندههای آلی مقاوم از آب، 
تولید فتوکاتالیســتی هیدروژن به عنوان سوخت پاک و نیز سلولهای 

خورشیدی نسل سوم می باشد.  50
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Mathematics, Statistics and Computer Science

فـیـزیـک

شـیـمـی

ریاضی و علوم کامپیوتر

برگزیدگان نهایی پنجمین جشنواره| ایده پردازان|

نماینده زینب اسمعیلی

عنوان ایده: 
دستگاه هوشمندسازی خودرو  ویژه ناشنوایان و کم شنوایان

ایده پرداز انفرادی

میالد شکرالهی
عنوان ایده: 

تصفیه آب های با شوری باال به کمک  فرآیند تقطیر غشایی 
ترکیب شده با انرژی خورشیدی

ایده پرداز انفرادی

زینب فوالدی
عنوان ایده: 

طراحی و ساخت دستگاه دیجیتال پیش بینی سرعت گسترش آتش سوزی جنگل
ایده پرداز انفرادی

نماینده محمدرضا توکلی گارماسه

عنوان ایده: 
بهینه سازی و تولید سیمان استخوان با ترکیب شیمیایی تغییر 

یافته نسبت به نمونه های تجاری رایج
اعضای تیم: علی اکبر نجفی نژاد، مرجان میرحاج، سپیده نصیری هرچگانی

محمدحامد جوادی اطهر

عنوان ایده: 
 ساخت نوین حسگرهای نانو کامپوزیت پلیمری در تشخیص چشمی 

و آنی فلزات سنگین در محیط آبی در مقادیر بسیار کم
اعضای تیم: رویا صدقی

 سعید ساعدی
عنوان ایده: 

پلتفرم داده کاوی ایرانی
اعضای تیم: زهرا دانش، کسری مجبوری یزدی

Physics

Chemistry



Geology

علوم زیستی

زمـیـن شـناسـی

آزاده حقیقی طلب
عنوان ایده: 

امکان  سنجی و بهینه  سازی مسیر تولید فرآورده  ی زیستی لیوفلیزه با 
قابلیت تجاری  سازی بر مبنای استفاده از ویژگی  های پاراکرین سلول  های 
بنیادی مزانشیمی انسانی نا میرا شده با هدف کاربرد در پزشکی بازساختی

اعضای تیم: احمدرضا بهرامی، مریم مقدم متین، 
حمیدرضا بیدخوری، محبوبه کاظمی، حلیمه حسن زاده

شیرین محمدیان
عنوان ایده: 

تب سنج هوشمند

اعضای تیم: مهدیه رهبان، نسیم چراغی ونوول، پرویز نوروزی، 
علی اکبر موسوی موحدی

نماینده امین بهروز
عنوان ایده: 

My Mine-»اپلیکیشن »معدن من
اعضای تیم: رضا نوزعیم

مرجان میرحاج
عنوان ایده: 

تهیه ی پانسمان اتولوگ تسریع کننده ی ترمیم زخم استخراج 
شده از خون و موی انسان

اعضای تیم: محمدرضا توکلی، سعیده صالحی، نفیسه 
کاظمی، ویدا حقیقی، پروین احمدی تبار

حمیده احتسابی
عنوان ایده: 

 طراحی و ساخت زخم پوش هوشمند 
مبتنی بر سنسور رنگ سنجی

اعضای تیم: زهرا حالجی، سید امید کلجی

سعید هاشم زاده کلواری
عنوان ایده: 

)ROP Optimization( بهینه سازی نرخ نفوذ حفاری به کمک هوش مصنوعی
ایده پرداز انفرادی

Biology

Artifهوش مصنوعی ic ial  Intel l igence
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برگزیدگان نهایی جشنواره|کسب وکار نوپا|

آیدا محرم نیا
عنوان ایده: 

ونتو )Ventoo( دستگاه تنفس مصنوعی غیر تهاجمی 
)Home care( برای شرایط خانگی BiPAP

اعضای تیم: سمانه گنجه، سعیده نعمتی

 علی کریمی
عنوان ایده: 

 پد تزریق خودکار دارو 
بر مبنای تکنولوژی میکرونیدل

ایده پرداز انفرادی

نجمه نیسانی سامانی
عنوان ایده: 

اپلیکیشن توصیه گر خدمات درمانی شخصی سازی 
شده مبتنی بر آالیندگی محیط توسط ویروس کرونا

ایده پرداز انفرادی

مائده کامل
عنوان ایده: 

تولید افزودنی های حوزه بتن برپایه نانوگرافن از ضایعات پالستیک

اعضای تیم: کمال محمدی فرد، امیرحسین تاجریزی، 
محمدامین سلیمانی زارچی

 نماینده سمیه عبدالهی موحد
عنوان ایده: 

نیروبان

اعضای تیم: 
سعید اکبریان، فرید اکبریان

نماینده دامون نشتاعلی
عنوان ایده: 

ارزیابی ژنومیک در گاو شیری

اعضای تیم: امین قهرمانی، مرجان استوارپور، فرشته قجوری، 
پردیس عظیمیان، مرضیه گودینی

مرتضی دانش
عنوان ایده: 

وینوهاب
اعضای تیم: 

پردیس اندیشه، نیلوفر شعاعی، شیدا بختیاری، مهدی کهول، 
مجتبی اسماعیلی

Impact of Corona Virus on Biological Patternتأثیر کرونا  بر الگوی زیستی
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گزارش تصویری تقدیر از برگزیدگان  چهارمین جشنواره

برگزیدگان بخش فیزیک و شیمی
)آقای مهدی سوفی و خانم نازنین بهروز(

برگزیدگان بخش کسب وکار نوپا
)آقای محمد شاه محمدی و آقای هادی قره باغیان آذر(

برگزیــدگان بخش تاثیر کرونا بر الگوی زیســتی و ریاضی، آمار و علوم 
کامپیوتر )آقای دکتر مطیعی و خانم مائده علیزاده(

برگزیدگان بخش علوم زیستی و زمین شناسی 
)خانم زارعی و آقای رضا صمدی(

برگزیدگان بخش کسب وکار نوپا و علوم زیستی
)آقای حسین واثقی دودران و آقای عدنان اسدبیگی(

برگزیدگان بخش شیمی و کسب وکار نوپا 
)آقای امیر زارعی و خانم فرزانه یوسفی پور(

برگزیدگان بخش زمین شناسی و فیزیک 
)خانم مهناز حسین زاده و ماندانا مخلصی - نماینده آقای محمد زارعین(

برگزیدگان بخش تاثیر کرونا بر الگوی زیستی و ریاضی، آمار، علوم کامپیوتر 
)آقای وحید عیسی زاده و آقای الماس پور زاهدی نماینده آقای محمد پورزاهدی(
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گزارش تصویری نشست های پنجمین جشنواره
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گزارش تصویری اهدای جوایز  پنجمین جشنواره



 جوایز برگزیدگان
                         جشنواره قرن

www.ysf-persia.com

بخش »ایده پردازان«

14 اعتبار حمایتی

500 میلیون ریالی

 10 % اعتبار حمایتی به صورت جایزه نقدی

بخش »کسب وکارهای نوپا«
10% اعتبار حمایتی به صورت جایزه نقدی

تیم اول  1 میلیارد ریال

 اعتبار حمایتی و
4 میلیارد ریال سرمایه گذاری روی طرح

 تیم دوم    1 میلیارد ریال
 اعتبار حمایتی و

2 میلیارد ریال سرمایه گذاری روی طرح

تیم سوم    1 میلیارد ریال

 اعتبار حمایتی و
1 میلیارد ریال سرمایه گذاری روی طرح

تیم چهارم    1 میلیارد ریال

اعتبار حمایتی

محورهای جشنواره

 علوم پایه

 ویروس کرونا

 هوش مصنوعی

 مهلت ارسال ایده:
1خرداد ماه تا 11 مهر ماه

برگزیدگان نهایی جشنواره از اعتبار 
جمیلی نیکوکاری  بنیاد   ویژه 

  به منظور تجاری سازی محصول و ایجاد 
شرکت نوپا بهره مند می شوند.

 جــــشنـــواره
اندیشمندان و دانشمندان جوان



International perspective 
of the Young Scientists Festival 

 Establishing the cooperation
 and interaction of the festival
with scientific and internation-
 al organizations related to the
 goals of the festival is on the
 agenda of the International
 Committee of the Festival. The
 Festival of Young Scientists,
by being on the path of inter-
 nationalization, will be able to
support the presence of Ira-

 nian non-resident researchers
 in the country in idea-making
 and business teams, and
the possibility of establishing 
 effective constructive relations
 with international students in
the country for sustainable 

 development. The national 
and international develop-
ment needs technologies 
thriving from basic 

sciences. It will also be 
 possible to announce the
 open calls of the festival in
the region and neighboring 
countries, as well as 
 Iranian students living abroad,
 which will provide a fertile
 ground for the development of 
scientific / development coop-
 eration between the countries
of the region. 6
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Meeting with the National Commission of UNESCO on the subject of establishing 
the Basic Science and Technology UNESCO Club by the Young Scientists Festival 

  Signing the Memorandum of Understanding between the Young Scientists Festival and the ECO Cultural
Institute with the aim of supporting science-based development and motivation in young researchers



 Young Scientists Festival from the view of
ECI president

 Young Scientists Festival from the view of
ECOSF president

 We live in a time when 
 challenges, disagreements,
 and pursuits are unfortunately
 sometimes annoying, and keep
 people from the passion to
 read and explore, the creativity
 and the innovation. The youth
of our region, sometimes feel 
 despairing and frustrated by
 the bad news, and they are
 left out of society. Even at this
 turbulent time, the institutions
such as Young Scientists Fes-
 tival still can bring hope and
 light to the sad hearts of young
 researchers to introduce their
 proposals and plans to society.

The Association of Young Think-
 ers and Scientists today resembles
the ancient school of Baghdad, which 
 supports and inspires effective
thoughts and ideas.
The ECO Cultural Institute, 

 which is an international 
organization dedicated to the 

  promotion and development

 of basic sciences and various
 arts, strives to appreciate the
tireless efforts of Young Sci-
 entists Festival organizers in
 holding the fifth festival, which
 was called the “Festival of the
Century”.
 We wish to increase the
number of such influential 
institutions in the field of talent 
discovery and support for 
 creative youth and to achieve
more progress than before in our 

  region. May your day be bright
and prosperous.
 President of the Eco Cultural
Institute, Prof. Sarvar Bakhti

The Economic Cooperation Or-
 ganization Science Foundation
(ECOSF), is an Intergovernmental 
Organization of 10 Countries; 
 Afghanistan, Azerbaijan, Iran,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
 Pakistan, Tajikistan,
Turkey, Turkmenistan, and 
 Uzbekistan.  Our mandate is to
promote and support S&T Re-
 search and Innovation at levels,
 for the ultimate socioeconomic
 uplift of the member countries.
The next YSF can also be a 
regional one of 10 countries 
of ECO.
 The engagement of  youth

 in various activities such
as this festival, the Inquiry-
 Based Science Education
 in School and the Teenager
 Makers Camps remain our
 top priority. Therefore, I
 challenge you to endevour
 for inquiry-based learning
and innovation in technolo-

 gies and develop solutions
 to the growing challenges
 of climate change, water,
 energy, biodiversity and
 food security but also the
research in epidemic dis-
eases and so on.
 God has created each of us
as a different and indepen-
 dent entity. This means that
 each of us must have at least
 one such quality, that no one
 else in the world may have!
 Thus, discover yourself.
 President ECO Science
Foundation, Prof. Manzo-
or Hussain Soomro
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 The fourth young scientists festival, in collaboration
with the taskforce section of philanthropists in the Min-
 istry of Science, Research and Technology, University
of Tehran Supporters Foundation, and the Universi-
 ty of Tehran Science Campu was Aimed to support
 young ideators, create technology-based businesses,
 promote entrepreneurial culture to turn intellectual
 property into wealth, was held in various fields of basic
sciences (mathematics, statistics and computer sci-

 ence, chemistry, physics, life sciences, and geology)
as well as the effect of Corona on life pattern.
 Out of the 430 ideas received at the fourth festival, 38
 selected ideas and eventually 16 final selected ideas
 (including 12 idea makers and 4 start-up business
 teams) benefited from the sponsorship fund of Jamili
 foundation. The total supporting awards of the fourth
 festival of young scientists in both sections are worth
8,300,000,000 Rials.

The Fourth Young Scientists Festival

 This year the fifth round of the festival, entitled
“Festival of the Century” was held nationally and 
internationally with the collaboration of the Ministry 

  of Science, Research and Technology, Ministry of
 Sports and Youth, Vice President for Science and
 Technology, universities, research institutes, and
other members of the country’s scientific community.
 According to previous seasons, this festival
was held in 5 areas of basic sciences including 

 1.biological sciences 2. mathematics, statistics
and computer science 3. physics 4. chemistry 
5. geology, and the effect of Corona on life pattern.
 Undoubtedly, holding the Festival of the Century
in order to promote thought and knowledge in the 

  country and the internationalization of this event,
 along with showing the position of science and
 thought of our beloved country Iran in the world with
a broader approach, was a pure source of pride.

The Fifth Young Scientists Festival 
 (Festival of the Century)

4
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The third festival started with a new ap-
 proach to create businesses based on
technology, innovation, and turning intel-
lectual property into wealth with the part-
 nership of individual idea makers and
 idea-making teams. During this round
of the festival, out of 283 ideas submit-

 ted to the jury and 26 selected scientific
ideas, 4 teams and 4 individual partici-
pants were honored to receive the spon-
 sorship fund of Jamili Charity. Hopefully,
 we solidly continue on this path with the
 assistance of those who have supported
 this great movement alongside us.

The Third Young Scientists Festival

3

 With regard to the successful holding of the
 first festival, the upgrade and satisfaction of
 the elect, the purposeful view in developing 
approaches and more effective support for 

  national talents and the country’s young assets,
 the second round of the festival was launched with
a focus on supporting youth entrepreneurship, 
innovation, and technology.
 Out of 637 ideas received, 39 selected

 ideas from the scientific jury attended the
 three-day Startup Weekend course and
 learned the necessary skills to team up
 and commercialize their ideas. In the end,
 the final 6 selected teams benefited from
the research fund of Jamili foundation 
along with the privilege of establishing 
 themselves in the Science and Technology
Park of the University of Tehran.

The Second Young Scientists Festival
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A festival spanning a century
 Motivating the country’s youth
 to come up with new ideas can
bring about dramatic transforma-
tion. The effects of this transfor-
mation in most developed coun-
 tries in the last half-century have
 led to the emergence of many
 opportunities and the realization
 of ideas, as well as the discovery,
 innovation, and new inventions.
 This transformation has had a
 significant impact on increasing
workforce efficacy and develop-
ing the national economy.
“Jamili Charity’s” as the first repre-
 sentative of the private and charitable
sector in the country, to promote ini-
tiative and business, motivate cre-
 ative youth ideas, identifying selected
projects and facilitating their move-
 ment to achieve knowledge-based
products, and complete the Innova-
tion cycle and transformation of intel-
 lectual products into wealth for four
consecutive years, holds “Young Sci-
 entists Festival” in collaboration with
 the Ministry of Science, Research
 and Technology, Vice President for

Science and Technology, top uni-
versities (Tehran, Sharif, Shahid Be-
 heshti, Amirkabir, Kharazmi, etc.) and
 the University of Tehran Supporters
Foundation in 5 areas of basic sci-

 ences (mathematics, statistics and
computer science, chemistry, phys-
 ics, life sciences, and geology) and
also this year with the theme “ Coro-
navirus” and “Artificial Intelligence”.

 The first young scientists festival, following the
 announcement of the public call, was very well
 received by the youth and idea makers of the
 country. Out of a total of 421 ideas registered in

 the festival portal, 319 ideas were accepted, then
to support and improve the selected ideas, in ad-
 dition to cash prizes and appreciation, finalists
were given Jamili Charity’s sponsorship fund.

The First Young Scientists Festival



Young Scientists Festival



»حامیان معنوی جشنواره«

 جمهوری اسالمی اریان
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 جمهوری اسالمی اریان
وزارت ورزش و جواانن

پارک علم و فناورینهاد نمایندگی مقام معظم رهبری رد دااگشنه اه

بنیاد حامیان و خیرین دااگشنه فنی و حرهف ای


