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تقدیر نامه

» من لم یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق«

ــم از حمایــت و حســن توجــه جنــاب آقــای اقبــال عباســی اســتاندار  ــر خــود الزم مــی دان ب
محتــرم چهــار محــال و بختیــاری و رئیــس ســتاد هفتــه پژوهــش و فنــاوری و جنــاب آقــای 
ــع اســتاندار و جانشــین  ســیامک ســلیمانی معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه مناب
ــامحمدی  ــایان ش ــر ش ــای دکت ــه از آق ــن آنک ــم؛ ضم ــی نمای ــکر و قدردان ــتاد تش ــس س رئی
ــور بیــن  ــط عمومــی و ام ــر کل رواب ــده مدی ــای احســان فروزن رئیــس دانشــگاه شــهرکرد، آق
الملــل اســتانداری، آقــای دکتــر اســماعیل پیــر علــی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری، آقــای 
ــت  ــی سرپرس ــران عرب ــر مه ــای دکت ــگان، ، آق ــاد نخب ــس بنی ــان رئی ــی بنیادی ــر مجتب دکت
ــوزش و  ــرکل آم ــدی مدی ــروز امی ــای به ــهرکرد، آق ــگاه ش ــاوری دانش ــش و فن ــت پژوه معاون
ــای  ــهرکرد، آق ــگاه ش ــد دانش ــز رش ــس مرک ــلیمانیان رئی ــب س ــر ویشتاس ــای دکت پرورش،آق
دکتــر وحیــد خلیلــی رئیــس جهــاد دنشــگاهی، ســرکار خانــم رقیــه امینــی معــاون آمــوزش و 
پژوهــش دفتــر برنامــه ریــزی، نوســازی و تحــول اداری اســتانداری و آقــای شــهباز اســماعیلی 
ــه  ــای هفت ــه ه ــرای برنام ــری و اج ــه در راهب ــرورش ک ــوزش و پ ــش اداره کل آم ــاون پژوه مع
بزرگداشــت پژوهــش و فنــاوری همــکاری نمودنــد و نیــز آقــای دکتــر مرتضــی حســینی نــژاد 
عضــو هیــات علمــی و مدیــر امــور پژوهشــی دانشــگاه شــهرکرد، آقــای داراب ظفریــان معــاون 
پــارک علــم و فنــاوری، آقــای یــزدان یگانگــی کارشــناس هماهنگــی و نظــارت بنیــاد نخبــگان و 
آقــای محمــد رضــا قلعــه مدیــر اجرایــی معاونــت پژوهشــی جهــاد دانشــگاهی کــه در جمــع آوری 
اطالعــات جهــت تدویــن مجموعــه حاضــر مــا را یــاری کردند تشــکر مــی نمایــم  و از همــکاران این 
دفتــر ، ســرکار خانــم ســیده زینــب حجــازی و ســرکار خانــم مریــم حــق وردی کــه زحمــت تهیــه 

و تدویــن  ایــن مجموعــه را متحمــل گردیدنــد صمیمانــه تقدیــر و تشــکر مــی نمایــم.

ولی اله لطفی پور 
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شــما خودتــان جوانهایــی هســتید کــه میتوانیــد همــه کارهــا را انجــام بدهیــد .مخترعیــن 
مــا میتواننــد در ســطح بــاال اختــراع بکننــد ، مبتکریــن مــا میتواننــد در ســطح بــاال ابتــکار 

بکننــد ، بــه شــرط اینکــه اعتمــاد بــه نفــس خودشــان داشــته باشــند .

امام خمینی )ره(



ــا  ــت ب ــک مل ــت ی ــت اس ــک مل ــادی ی ــدار اقتص ــای اقت ــه ه ــی از پای ــاوری یک ــم و فن عل
داشــتن دانــش پیشــرفته، فنــاوری پیشــرفته، هــم بــه ثــروت مــی رســد هــم بــه اســتغنای 
سیاســی مــی رســد، هــم آبرومنــد میشــود، هــم دســتش قــوی تــر مــی شــود. بــه خاطــر 
کلیــدی بــودن مســئله پیشــرفت علــم و فنــاوری، مــن نســبت بــه ایــن مســئله حساســم.

مقام معظم رهبری



مــا در همــه زمینــه هــا بایــد قــدم هــای الزم را بــرای پژوهــش و تبدیــل آن بــه فنــاوری و 
تولیــد ثــروت و قــدرت برداریــم، کــه هــدف مــا مــی باشــد.

رئیس جمهور



مقدمه
ــدار علمــی و  ــه منظــور توســعه پای ــاوری ب ــات و فن ــوم ،تحقیق ــه ســوم توســعه در ســال 1379، وزارت عل ــاز برنام از آغ

حرکــت بــه ســوی فنــاوری بــا تأکیــد بــر پژوهــش مســیر جدیــدی را فــراروی دانشــگاه هــا و مراکــز تحقیقاتــی طــرح ریــزی 

ــاد.  ــام نه ــاوری ن ــش و فن ــه پژوه ــاه را هفت ــه آذر م ــن هفت ــازی ، چهارمی ــگ س ــور فرهن ــه منظ ــن ب ــن بی ــرد.در ای ک

بزرگداشــت هفتــه پژوهــش و فنــاوری در ســال 96 نیــز بــا شــعار« پژوهــش تقاضــا محــور و تجــاری ســازی فنــاوری زیــر 

بنــای تولیــد و اشــتغال« آغــاز شــد.

ترویــج فرهنــگ پژوهــش در کشــور و ارتقــاء روحیــه پژوهشــگری در میــان عالقمنــدان گام مؤثــری در راه برجســته ســازی 

نقــش توســعه اجتماعــی فرهنگــی و اقتصــادی اســت؛ چنانچــه در ســند چشــم انــداز بیســت ســاله کشــور نیــز توســعه 

پایــدار بــر اســاس رویکــرد دانایــی محــور و توســعه دانــش بنیــان بــوده و بــار اصلــی ایــن توســعه و خدمــت بــه مــردم در 

قالــب توســعه پایــدار بــر دوش دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی و فنــاوری قــرار گرفتــه اســت.

از آنجــا کــه پژوهــش پیــش شــرط توســعه کشــور اســت، مهــم تریــن رســالت گرامیداشــت هفتــه پژوهــش و فنــاوری 

ایجــاد و احیــای تفکــر تحقیــق در اذهــان اقشــار جامعــه بــه خصــوص محققــان و دانشــجویان اســت، لــذا بــا تکیــه مواضــع 

مذکــور هفتــه پژوهــش و فنــاوری در ســال 1396 بــا محوریــت مــوارد ذیــل از تاریــخ 4 لغایــت 10 آذر مــاه ســال جــاری 

برگــزار شــد:

•  برگزاری هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار

•  برگزاری جشنواره دانش آموزی 

•  برگزاری جشنواره ایده های برتر

•  برگزاری کارگاه های آموزشی و تخصصی

•  برگزاری هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده
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ــرای همــوار کــردن مســیر پیشــرفت و توســعه هــر جامعــه   ــزار و زیربنــای الزم ب پژوهــش کار علمــی و کارشناســی و اب
ــر کار پژوهشــی متخصصــان، دانشــمندان و  ــه پیشــرفت هــای علمــی مبتنــی ب ــکا ب ــا ات ــران اســالمی ب اســت. امــروز ای
دانــش پژوهــان جــوان و متعهــد خــود توانســته تــا بــه الگویــی مانــدگار در بیــن کشــورهای جهــان  در زمینــه پژوهــش 
و تحقیــق تبدیــل شــود و در مســیر دســتیابی بــه قلــه هــای افتخــار همچنــان بــه حرکــت رو بــه پیشــرفت خــود ادامــه 

دهــد.
نامگــذاری یــک هفتــه در تقویــم رســمی کشــور بــه نــام هفتــه پژوهــش و فنــاوری نشــان از اهمیــت ایــن موضــوع نــزد 
ــترش،  ــای گس ــیوه ه ــه ش ــی در زمین ــیب شناس ــری و آس ــرای بازنگ ــبی ب ــت مناس ــور دارد و موقعی ــئوالن کش مس

ــه شــمار مــی رود. نهادینــه ســازی و فرهنــگ ســازی در حــوزه پژوهــش ب
امــروزه پژوهشــگران و مســئوالن مراکــز علمــی و پژوهشــی از طریــق دســتاوردهای پژوهشــی و فنــاوری بــا جمــع آوری و 
اســتحصال اطالعــات، تجــارب بــه دســت آمــده و آمــار و آگاهــی هــای الزم و مبانــی متقــن، مســتدل و مســتند و مباحــث 
گوناگــون علمــی، فنــاوری، فرهنگــی و اقتصــادی، نقشــه راه توســعه را همــوار ســاخته و بــا تأکیــد و تمرکــز هرچــه بیشــتر 

بــر تــوان داخلــی، افقــی هرچــه روشــن تــر بــرای رشــد و تعالــی میهــن عزیزمــان ترســیم مــی نماینــد.
مراکــز علمــی و پژوهشــی، دانشــگاهیان و حوزویــان، دانشــجویان و اســاتید، فرهیختــگان و عالمــان و اندیشــمندان کشــور 
بــه عنــوان موتــور محرکــه علــم و فنــاوری و بسترســاز پیشــرفت و تمــدن و ســالمت اجتماعــی و غنــای فرهنگــی شــناخته 

مــی شــوند.
ــوزه  ــن ح ــاالن ای ــه فع ــژه ب ــه صــورت وی ــاوری را ب ــش و فن ــه پژوه ــده، هفت ــن فرصــت فرخن ــه در ای ــه زیباســت ک چ
ــراز دارم، کســانی کــه رشــد، توســعه  ــر همگــی اب ــی و ســپاس خــود را از زحمــات واف ــب قدردان ــه و مرات شــادباش گفت
ــل ســتایش و  ــه و قاب ــون و مرهــون کوشــش هــای عالمان ــی اســتان و کشــور، بیــش و پیــش از هــر کــس، مدی و آبادان

ــود. ــوده و خواهــد ب ــا ب ارزشــمند آنه
ــران  ــر مــردم خــوب و شــریف ای ــا و آگاه مطلــق مــی خواهــم نعمــت هــای الیتناهــی خــود را ب از پیشــگاه حضــرت دان
اســالمی بــه ویــژه اســتان چهارمحــال و بختیــاری ارزانــی داشــته و بــا تابــش نــور دانــش، آگاهــی و هدایــت همیشــگی 
خــود، دل هــا و اندیشــه هــای همــه مــردم دنیــا را بــه هــم نزدیــک و در ســاختن و آبادانــی دنیایــی سرشــار از محبــت، 

مــودت، اخــوت، بهــروزی و نشــاط ، آحــاد بشــر را هــم راســتا و هــم داســتان نمایــد.
 پیام تبریک استاندار به مناسبت هفته بزرگداشت پژوهش و فناوری

اقبال عباسی 
استاندار و رئیس ستاد هفته پژوهش و فناوری استان
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علــم و فنــاوری یکــی از مهــم تریــن ویژگــی هــای تمــدن بشــری ، محصــول تــالش فکــری و دســته جمعــی 
ــعه و  ــه توس ــد و الزم ــش دارن ــای نق ــی ایف ــه نوع ــت آن ب ــد و انباش ــانها در تولی ــه انس ــوده و هم ــریت ب بش
گســترش دانــش و فنــاوری مشــارکت و فعالیــت جمعــی در چهــار چــوب تعامــل، تفاهــم و تبــادل آراء نظرهــا 

ــه اســت. و نمایــش دســتاوردهای پژوهــش و فناوران
نقــش پژوهــش در زندگــی و توســعه پایــدار موضوعــی انــکار نشــدنی اســت و هفتــه پژوهــش و فنــاوری فرصتــی 
ــرای شناســایی ظرفیــت هــای پژوهشــگران و محققــان در رفــع چالــش هــا و معضــالت اســت، چنانچــه در  ب
سیاســت هــای کالن علــم و فنــاوری ابالغــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــه دســتگاه هــای اجرائــی و مراکــز 
علمــی در همیــن محــور خالصــه مــی شــود» تبدیــل علــم بــه قــدرت و ثــروت بــا حفــظ ارزش هــای اســالمی« 
لــذا ســاختار پژوهشــی جامعــه بــه ویــژه در ســطح مراکــز علمــی بایــد بــر اســاس تقاضــا محــور بــودن و منطبــق 

بــا مســائل بومــی و منطقــه ای بــوده و در راســتای توســعه همــه جانبــه کشــور باشــد .
ــات اختصــاص  ــه تحقیق ــی)P.D.G( ب ــص مل ــد ناخال در کشــورهای پیشــرفته ســهم درخــور توجهــی از درآم
ــه آینــده پژوهــی ایــن ســهم را افزایــش مــی دهــد در کشــور مــا تاکنــون ســهم تولیــد  ــد و توجــه ب مــی یاب
ناخالــص ملــی بــرای پژوهــش کمتــر از یــک درصــد میباشــد کــه بســیار انــدک اســت و نشــان از ضــرورت توجه 
جــدی بــه توســعه دانــش بنیــان اســت.در همیــن راســتا یعنــی افزایــش ســهم اعتبــارات پژوهشــی نیــز مســتلزم 
تغییــر فرهنــگ پژوهشــی اســت کــه در ایــن میــان ارتبــاط دســتگاه هــای اجرایــی و دانشــگاه هــا  نقــش مؤثری 
در ایــن فرهنــگ ســازی و مضاعفــاً در هدایــت پژوهــش هــا بــه ســوی تقاضــا محــور بــودن و بومــی بــودن ایفــا 

مــی کنــد.
صیانت از حریم حقیقت و آشکار سازی حقیقت از رسالت های اصلی پژوهشگران است.

سیامک سلیمانی 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار و جانشین رئیس ستاد هفته پژوهش و فناوری استان
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ولی اله لطفی پور
مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری و دبیر کمیته اجرایی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان

همانگونــه کــه تولیــد علــم مرهــون تحقیــق و پژوهــش و خالقیــت مــی باشــد، توســعه نیــز نیازمنــد تحقیــق و 
پژوهــش اســت. دســتگاه هــای اجرایــی ناچارنــد بــرای برنامــه ریــزی و حرکــت در جهــت توســعه و بهبــود بــه 
یافتــه هــای پژوهشــی اســتناد نمایند.لــذا بــا توجــه بــه فرصــت هایــی کــه در قوانیــن ایجــاد شــده از جملــه» مــاده 
56 قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت2« یــا بندهــای »ب« و »پ« قانــون برنامــه ششــم توســعه 
کل کشــور، بایــد برنامــه هــای توســعه ای خــود را بــا اتــکاء بــه یافتــه هــای پژوهشــی تدویــن نمایــد تــا بتواننــد 
بــا صــرف هزینــه هــای کمتــر احتمــال تحقــق اهــداف مــورد نظــر را افزایــش دهنــد. حرکــت بــه ســمت توســعه 
مادامــی کــه بــر اســاس برنامــه هــای کارشناســی شــده و تحقیقــات صــورت گیــرد میتوانــد از هــدر رفــت منابــع 
جلوگیــری نمایــد. بنابرایــن توجــه خــاص بــه برنامــه ریــزی و فعالیــت هــای پژوهشــی توســط مدیــران دســتگاه های 

اجرایــی امــروزه بیشــتر ضــروری مــی نمایــد.
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بــا توجــه بــه ایــن کــه فعالیــت هــای مبتنــی بــر ایــده و دانــش بنیــان ســرلوحه توســعه پایــدار همــه جوامــع 
مــی باشــد، توجــه بــه پژوهــش و هزینــه در آن بــه عنــوان پایــه اقتصــاد دانــش بنیــان امــری ضــروری اســت 
و نوعــی ســرمایه گــذاری در ایــن جهــت محســوب مــی گــردد. گفتمــان اقتصــاد دانش بنیــان طــی یــک دهــه 
گذشــته در کشــور پــر رنــگ تــر شــده اســت و دانشــگاه ها و مراکــز علمــی در ایــن راســتا مأموریــت گــرا شــده 
و بــه دانشــگاه های کارآفریــن تغییــر رویــه داده انــد. شــایان ذکــر اســت منظــور از اقتصــاد دانــش بنیــان پــرورش 
نیروهــای خــالق و کارآمــد اســت نــه گســترش کارخانجــات و ســخت افزارهــا، چــرا کــه دنیــای امــروز عرصــه 
تبــادل اطالعــات و جوالنــگاه نــرم افــزار هاســت. پــس بایــد بــه ایــده هــای فرزندانمــان بیــش از پیــش توجــه 
ــم  ــاوران را فراه ــردازان و فن ــده پ ــت از ای ــت و حمای ــذب، هدای ــت ج ــاخت الزم جه ــت و زیرس ــود و فرص نم

نماییــم.
امســال بــرای نخســتین بــار کوچــه بــاغ اســتارتاپ بــرای معرفــی اســتارتاپ هــای اســتان بــه منظــور تبییــن و 
فرهنــگ ســازی کارآفرینــی هــای نویــن و فنــاور در نمایشــگاه برپــا شــده اســت. تعــداد 23 غرفــه بــرای شــرکت 
ــای  ــتگاه ه ــرای دس ــه ب ــعه ،21 غرف ــق و توس ــای تحقی ــرای واحده ــه ب ــاور، 2 غرف ــان و فن ــش بنی ــای دان ه
اجرایــی و 1 غرفــه بــرای خبرگــزاری هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت. رونمایــی از 10 محصــول فنــاور در حــوزه 
هــای کشــاورزی، IT و ICT و برگــزاری نشســت هــای تخصصــی دســتگاه هــای اجرایــی بــا شــرکت هــای دانــش 

بنیــان از برنامــه هــای جانبــی نمایشــگاه مــی باشــد.

دکتر اسماعیل پیر علی
رئیس پارک علم و فناوری استان و دبیر کمیته نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار
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تفکــر، نظریــه پــردازي و ایــده، ســنگ بنــاي تمامــي پژوهــش هــا،  خالقیــت هــا و نــوآوري هاســت. بــه همیــن 
منظــور و بــراي ترویــج فرهنــگ ایــده پــردازي بیــن نوجوانــان و جوانــان و بهــره گیــري ازایــدة ایــده پــردازان، 
ــم و  ــه عل ــد اعضــاي کمیت ــا تأیی ــز رشــد دانشــگاه شــهرکرد و ب ــه پیشــنهاد مرک ــده ســبزکوه ب جشــنواره ای
فنــاوري بنیــاد نخبــگان اســتان بــه عنــوان مهمتریــن جشــنواره ایــده اســتان طراحــي و بــه اجــرا گــذارده شــد.
جهــت برگــزاري ایــن جشــنواره، از ابتــداي مهــر مــاه 96 جلســاتي بــا حضــور مجموعــه هــاي مرتبــط تشــکیل و 
مقــرر گردیــد جشــنواره ایــده ســبزکوه در دو بخــش آزاد و دانــش آمــوزي برگــزار گــردد. یکــي از دالیــل اینکــه 
بخــش دانــش آمــوزي بــه طــور مجــزا در نظــر گرفتــه شــد ایــن بــود کــه بتوانیــم نــگاه ویــژه اي بــه قشــر 
دانــش آمــوز داشــته باشــیم و بتوانیــم بــا ایــن کار، فرهنــگ ایــده پــردازي را در ایــن قشــر تقویــت نمــوده تــا 

دانــش آمــوزان ، تفکــر، خالقیــت و ایــده پــردازي را جزئــي از آمــوزه هــاي خــود در نظــر گیرنــد.
نتایــج ایــن جشــنواره و خروجــي هــاي آن مــي توانــد منجــر بــه بــروز ایــده هایــي شــود کــه خــوراک مناســبي 

بــراي پژوهــش ســراهاي دانــش آمــوزي،  مراکــز شــتابدهي دانشــگاهي و مراکــز رشــد اســتان فراهــم نمایــد.

دکتر مجتبی بنیادیان
رئیس بنیاد نخبگان استان و دبیر کمیته جشنواره ایده های برتر سبزکوه ستاد هفته پژوهش و فناوری استان
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در عصــر ارتباطــات و اطالعــات، دانایــی رمــز بقــاء اســت. در ایــن عصــر بایــد کســانی کــه در امــر آمــوزش و 
پژوهــش مشــغولند آســتین ها را بــاال زده و بــه مــدد چــراغ جادوئــی دانــش و پژوهــش طلســم دیــو جهــل را 
ــا را ســریع تر رشــد  ــا را ســریعتر مشــخص و قوت ه ــات و ارتباطــات، ضعف ه ــاوری اطالع بشــکنند؛ چراکــه فن
می دهــد. لــذا نگــرش نویــن سیســتم آموزشــی و پژوهشــی از ضرورت هــا و پیــش نیازهــای بالمنــازع و حیاتــی 
بکارگیــری فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در امــر آمــوزش و پژوهــش اســت. در جهــان معاصــر، ســرمایه گــذاری 
در پژوهــش و فنــاوری امــری راهبــردی تلقــی شــده و بــه عنــوان مهمتریــن ابــزار تولیــد قــدرت و ثــروت مــورد 

توجــه دولــت هــا و انتظامــات توســعه ای مــی باشــد. 
خوشــبختانه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری و ابــالغ سیاســت هــای کلــی علــم و فنــاوری از طــرف ایشــان، 
مســیری روشــن و همــوار بــرای توســعه علمــی و فنــاوری کشــور ترســیم نمــوده و دولــت تدبیــر و امیــد نیــز 
ــا سیاســتها و  ــالش نمــوده ت ــدا ســرلوحه سیاســتگذاری هــای خــود داشــته و دائمــاً ت ــن حقیقــت را از ابت ای
ــر بنیــاد یافتــه هــای  اقدامــات خــود را در حــوزه هــای مختلــف سیاســی، فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی ب

موثــق و معتبــر علمــی و پژوهشــی شــکل دهــد.

احسان فروزنده
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری و دبیر کمیته تبلیغات و اطالع رسانی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان
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ــر و بیشــتر  ــگ ت ــر رن ــه پ ــن مقول ــرورش ای ــوزش و پ ــا در آم ــرای همــه محــرز اســت ام ــت پژوهــش ب اهمی
ــدارس  ــه در م ــرا ک ــود ، چ ــرورش طــی می ش ــوزش و پ ــع از آم ــعه جوام ــذا مســیر توس ــود ل احســاس می ش
ــزاری جشــنواره های  ــه شــود، برگ ــوزان ارائ ــش آم ــه دان ــه صــورت پژوهشــی ب ــا دروس ب ســعی شــده ت
جابــر ابــن حیــان و خوارزمــی و پرســش مهــر ریاســت جمهــوری نیــز در راســتای توانمندســازی دانــش آمــوزان 
ــه  ــکاری هم ــرای هم ــه ای ب ــه پژوهــش بهان ــک ضــرورت اســت هفت ــردن پژوهــش ی ــوده اســت.کاربردی ک ب
دســتگاه های حــوزه پژوهــش در کاربــردی کــردن تحقیقــات اســت. امــروزه در دنیــا توســعه وپیشــرفت بــدون 
تحقیــق وپژوهــش بــی معناســت .لــذا پرداختــن بــه آن ، امــری ضــروری تلقــی مــی شــود وبــا توجــه بــه تاثیــر 
مهــم  تحقیــق وپژوهــش در آمــوزش و ابعــاد مختلــف عملکــرد نظــام آموزشــی وهمچنیــن جایــگاه مهمــی کــه 
در ســند تحــول بنیادیــن بــرای پژوهــش در نظــر گرفتــه شــده اســت ،در کشــور ماهــم ایــن مســئله یکــی از 
مهــم تریــن موضوعــات مــورد توجــه در اســناد بــاال دســتی کشــور مــی باشــد ، بــه طــوری کــه مقــام معظــم 
ــروز کشــوری از لحــاظ علمــی  ــر ام ــود: »اگ ــه فرم ــد ک ــده ان ــد ورزی ــه تاکی ــن نکت ــر ای ــا ب ــز باره ــری نی رهب
ــه  ــی اش پیشــرفت خواهــد کــرد ون ــه اقتــدار جهان ــه اقتصــادش پیشــرفت خواهــد کــرد ن پیشــرفت نکــرد، ن

زندگــی مــردم پیــش خواهــد رفــت.«

آقای بهروز امیدی 
مدیر کل آموزش و پرورش استان و دبیر کمیته جشنواره دانش آموزی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان
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تولیــد علــم و دســتیابی بــه فنــاوری جهــت بــاال بــردن جایــگاه علمــی کشــور در منطقــه و جهــان و نیــز کســب 
ــگان، دانشــمندان،  ــه و پژوهــش نخب ــون مطالع ــردم کشــور، مره ــی م ــاه عموم ــود رف ــه منظــور بهب ــروت ب ث
ــت.  ــی اس ــر دولت ــی و غی ــز دولت ــی و مراک ــز تحقیقات ــکده ها و مراک ــگاه ها، پژوهش ــاوران دانش ــان و فن محقق
ــه آن  ــا و در عیــن حــال پایــدار هســتیم تنهــا از معبــر پژوهــش و تحقیــق ب چنانچــه خواهــان اقتصــادی پوی
دســت خواهیــم یافــت. در هــر حــال پیــش از هــر تصمیم گیــری کالن در کشــور مــی بایســت طــرح اولیــه آن 
از صافــی یــک کار پژوهشــی گذشــته باشــد. از ســوی دیگــر نیــز ضــرورت عملیاتــی بــودن بیشــتر پژوهش هــا 
بــه شــدت احســاس شــده و مــا مــی بایســت بــه نقطــه ای برســیم کــه هــر پژوهــش بتوانــد گــره ای از گــره هــا 

ــد.  ــی را حــل نمای و مشــکالت کشــور و دســتگاه های اجرای
هفتــه پژوهــش و فنــاوری، هفتــه ای اســت کــه فرصــت مناســبی را بــرای توجــه و تمرکــز روی ابعــاد مختلــف 
امــر پژوهــش و فنــاوری در کشــور فراهــم مــی آورد تــا کلیــه آحــاد محققــان ضمــن اطــالع از روندهــا و وضعیــت 
موجــود در کشــور ، بــرای آینــده برنامه ریــزی و اقدامــات بهتــر و مهم تــری را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد. 
ــق و پژوهــش نقــش مهمــی در پیشــرفت  ــه تحقی ــن تفکــر ک ــاء ای ــه پژوهــش احی ــن رســالت هفت ــم تری مه

اســتان هــا و کشــور دارد در اذهــان مســوالن و مــردم اســت.

دکتر مهران عربی 
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهرکرد و دبیر کمیته علمی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان







فصل 1
 ستاد هفته پژوهش و فناوری 
استان چهارمحال و بختیاری
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۱-۱- مقدمه

تعامــل و هماهنگــی دســتگاه هــای اجرایــی و مراکــز آموزشــی مؤثــر در امــر پژوهــش و فنــاوری از راهکارهــای 
ــت در  ــن نهــاد دول ــی تری ــوان عال ــه عن ــژه اســتانداران ب ــه وی ــاوری کشــور اســت ب ــم و فن الزم در توســعه عل
ــم و  ــی در اســتان را در جهــت نشــر و توســعه عل اســتان هــا مــی تواننــد دســتگاه هــا و مراکــز آمــوزش عال
فنــاوری بســیج کننــد، لــذا در همیــن راســتا وزارتخانــه هــای کشــور و علــوم و تحقیقــات و فنــاوری، تدویــن و 
ابــالغ آئیــن نامــه برگــزاری رخــداد مهــم و فراگیــر هفتــه پژوهــش و فنــاوری بــه اســتان هــا، زمینــه مناســبی 
ــز بســتر  ــی و نی ــی و اجرای ــز علم ــای مراک ــدی ه ــتفاده از توانمن ــاری در اس ــری و همی ــق همفک ــرای خل را ب
الزم جهــت تعامــل پایــدار میــان عرضــه کننــدگان و بهــره بــرداران دســتاوردهای پزوهــش و فنــاوری را فراهــم 

ســاختند.
ــرایط اقتصــادی و  ــود ش ــژه بهب ــه وی ــه ب ــه جانب ــعه هم ــاوری در توس ــش و فن ــت پژوه ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
خــود کفایــی اقتصــاد اســتان، در مهــر مــاه ســال جــاری بــه اســتناد حکــم ابالغــی وزارت علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری بــه اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــه شــماره3/15/158350 مــورخ 96/7/17، ســتاد هفتــه پژوهــش 
و فنــاوری ایــن اســتان بــه ریاســت اســتاندار و بــا مشــارکت و همــکاری پــارک علــم و فنــاوری، دانشــگاه هــا و 
دســتگاه هــای اجرایــی اســتان و بــا تعییــن کمیتــه هــای هفتگانــه؛ فعالیــت هــای خــود را رســماً آغــاز نمــود و 
بدیــن ترتیــب بــا تشــکیل و تقویــت ســتاد اســتانی و تعییــن سیاســت هــا و برنامــه هــا و بســیج عمومــی مراکــز 
علمــی، پژوهشــی و فنــاوری ، فرصــت مشــارکت مراکــز علمــی و اجرایــی اســتان جامــه عمــل بــه خــود گرفــت.

۱-2- اهداف هفته بزرگداشت پژوهش و فناوری

 اهداف هفته بزرگداشت پژوهش و فناوری

ترویج فرهنگ 
پژوهش و فناوری

تشــویق و ترغیــب 
پژوهشــگران و فناوران 
بــه تولیــد علــم و 
فنــاوری و عــزت و 
ثــروت ناشــی از آن

تبییــن وضعیــت 
ــش  ــود پژوه موج
و فنــاوری، رونــد 
پیشــرفت و آینــده 
بــرای  بــرای  آن 

ــی ــکار عموم اف

ارتبــاط  تصویــب 
وصنعــت  دانشــگاه 
ــای  ــراری پیونده بابرق
بیــن  مناســب 
ــگران و فناوران  پژوهش
دســتگاه هــای اجرایی 

آن خریــداران  و 

نمایــش کارآمــدی 
ــات و تحقیقات  مطالع
 ، هــا  دانشــگاه 
ــات پژوهشی  مؤسس
و دســتگاه هــای 

یــی جرا ا
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۱-۳ شعار هفته پژوهش و فناوری سال 96

با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری و برنامه های توسعه ای کشور، در نامگذاری این هفته، شعار هفته پژوهش 
و فناوری سال 96 تحت عنوان » پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری زیر بنای تولید و اشتغال« تعیین 

گردید.

پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری زیر بنای تولید و اشتغال
۱۳96

شنبه 4آذر:
پژوهش و فناوری، دانش آموز و مدرسه

یکشنبه ۵ آذر:
پژوهش و فناوری و صنعت

دوشنبه 6 آذر:
پژوهش و فناوری، ایده و خالقیت

سه شنبه ۷ آذر:
پژوهش و فناوری ، اقتصاد مقاومتی

چهارشنبه ۸ آذر:
پژوهش و فناوری ، سرمایه ملی

پنجشنبه 9 آذر:
پزوهش و فناوری، مهارت و کارآفرینی

جمعه ۱0آذر:
پزوهش و فناوری، حوزه و دانشگاه
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۱-4- فلوچارت ستاد هفته پژوهش و فناوری استان

استاندار
)رئیس ستاد( 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار

)جانشین رئیس ستاد(

رئیس دانشگاه شهرکرد
)دبیر کل ستاد(

مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری
)دبیر کمیته اجرایی(

سرپرست معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهرکرد
)دبیر کمیته علمی( 

مدیر کل آموزش و پرورش
)دبیر جشنواره دانش آموزی(

رئیس پارک علم و فناوری استان
)دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش وفناوری و فن بازار(

مدیر کل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری
)دبیر کمیته تبلیغات و اطالع رسانی(

سرپرست معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهرکرد
 )دبیر جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری استان(

رئیس بنیاد نخبگان استان
)دبیر جشنواره ایده های برتر سبز کوه(
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۱-۵- جلسات و مصوبات

بــا هــدف هــم اندیشــی و برنامــه ریــزی مناســب بــرای برنامــه هــای هفتــه پژوهــش و فنــاوری و ایجــاد انســجام 
در برگــزاری برنامــه هــا؛ جلســات ســتاد بــا محوریــت اســتانداری برگــزار گردیدنــد.

در ایــن جلســات آئیــن نامــه برگــزاری هفتــه پژوهــش و فنــاوری در اســتان هــا کــه در مهرمــاه ســال جــاری در 
قالــب ســندی بــا امضــاء آقــای دکتــر افتخــاری رئیــس مرکــز مطالعــات راهبــردی و آمــوزش وزارت کشــور  و 
آقــای دکتــر وحیــد احمــدی معــاون پژوهــش، فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری  رســیده بــود تشــریح 

گردیــد و سیاســت هــا و محورهــای کلــی فعالیــت هــای ویــژه هفتــه پژوهــش و فنــاوری مشــخص گردیــد.
ســایر برنامــه ریــزی هــا، هماهنگــی هــا و اقدامــات تفصیلــی در قالــب کمیتــه هــای هفتگانــه مــورد بررســی و 

تصویــب نهایــی واقــع شــد.
در مجمــوع 19 جلســه بــا تصویــب 76 مــورد مصوبــه در ســطح ســتاد و کمیتــه هــای زیــر مجموعــه صــورت 

گرفــت.
تعداد 2 مورد جلسه ستاد هفته پژوهش و فناوری با مجموع 12 مصوبه

تعداد 2 مورد جلسه کمیته اجرایی با مجموع 18 مصوبه
تعداد 1  مورد جلسه کمیته تبلیغات و اطالع رسانی با مجموع 6 مصوبه
تعداد 5 مورد جلسه کمیته جشنواره دانش آموزی با مجموع 10 مصوبه
تعداد 3مورد جلسه کمیته جشنواره ایده های برتر با مجموع 10 مصوبه

تعداد 2 مورد جلسه کمیته علمی با مجموع 10 مصوبه
تعداد 4 مورد جلسه  کمیته نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازار با مجموع 10 مصوبه
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شکل ۱-۱ : جلسه ستاد هفته پژوهش و فناوری
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شکل ۱-2 : جلسه کمیته اجرایی

شکل ۱-۳ : جلسه کمیته نمایشگاه و فن بازار

شکل ۱-4 : جلسه کمیته علمی
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شکل ۱-۵ : جلسه کمیته ایده های برتر سبزکوه

شکل ۱-6 : جلسه کمیته تبلیغات و اطالع رسانی

شکل ۱-۷ : جلسه کمیته جشنواره دانش آموزی



پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری ، زیربنای تولید و اشتغال

عملکرد ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان چهار محال و بختیاری سال 1396

34

۱-6- برنامه های ویژه هفته پژوهش و فناوری

در راســتای سیاســت هــای تدویــن شــده وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــرای توســعه و ترویــج فرهنــگ 
پژوهــش و فنــاوری در جامعــه و طبــق دســتورالعمل ارســالی از وزارتخانــه مذکــور، 4لغایــت 10 آذرمــاه ســال 
ــد. در  ــالم گردی ــا اع ــاوری اســتان ه ــه پژوهــش و فن ــای بزرگداشــت هفت ــه ه ــزاری برنام ــت برگ ــاری جه ج
اســتان چهــار محــال و بختیــاری نیــز مطابــق بــا آئیــن نامــه هــای مصــوب ســتاد هفتــه پژوهــش و فنــاوری 
و نیــز متناســب بــا شــعار ســال جــاری ، هفتــه پژوهــش ســال 96 تحــت عنــوان » پژوهــش تقاضــا محــور و 
تجــاری ســازی فنــاوری زیــر بنــای تولیــد و اشــتغال« برنامــه هــای ویــژه در حــوزه هــای گوناگــون  و مختلــف 

بــا مشــارکت دانشــگاه هــا و مراکــز پزوهشــی  و دســتگاه هــای اجرایــی مرتبــط اســتان برگــزار گردیــد. 
محورهای اصلی برنامه های استان در ایام هفته پژوهش و فناوری به شرح جدول ذیل می باشد.
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دستگاه مجری عنوان برنامه ردیف

پارک علم و فناوری استان برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان 1

آموزش و پرورش استان برگزاری جشنواره دانش آموزی 2

بنیاد نخبگان استان برگزاری جشنواره ایده های برتر سبزکوه 3

دانشگاه شهرکرد برگزاری جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش 
و فناوری استان   4

پارک علم و فناوری استان برگزاری رویداد ایده شو شهرستان سامان  5

جهاد دانشگاهی استان برگزاری استارت آپ گردشگری 6

بنیاد نخبگان استان برگزاری رویداد متنا صنعت 7

بنیاد نخبگان استان  حضور و همکاری در جشنواره منطقه ای رویش
زردکوه 8

پارک علم و فناوری استان حضور در رویداد ملی شتاب 9

روابط عمومی، تشریفات و امور بین الملل استانداری و
مرکز صدا و سیمای استان انجام برنامه های مطبوعاتی و تبلیغاتی 10

واحد آموزش و پژوهش استانداری
مدیریت آموزش و آینده پژوهی سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
دانشگاه علوم پزشکی استان

دانشگاه شهرکرد
دانشگاه پیام نوراستان

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان

 برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه هفته پژوهش
و فناوری 11

جدول 1-1 : برنامه های ویژه هفته پژوهش و فناوری
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نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، 

فناوری و فن بازار استان فصل 2
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2-۱ مقدمه

برگــزاری نمایشــگاه هفتــه پژوهــش و فنــاوری گامــی بلنــد در جهــت معرفــی دســتاوردهای مهــم حــوزه علــم 
و فنــاوری بــه جامعــه نخبــگان اســتان و تقدیــر از تالشــگران ایــن عرصــه بــه شــمار مــی رود  و مهــم تریــن 

محــور برنامــه هــای ایــن ایــام مــی باشــد.
ــم و فنــاوری اســتان، هجدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای  ــارک عل طبــق فراخــوان صــورت گرفتــه توســط پ
ــازار بــه عنــوان بزرگتریــن رویــداد پژوهشــی و فنــاوری اســتان بــا حضــور جمــع  پژوهــش و فنــاوری و فــن ب
زیــادی از شــرکت هــای فنــاور مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری، مراکــز رشــد، دانشــگاه هــا و دســتگاه هــای 
اجرایــی اســتان در محــل فرهنگســرای بــزرگ شــهرکرد برپــا گردیــد. نمایشــگاه امســال نیــز فرصــت بســیار 
مغتنمــی بــود تــا فعــاالن ایــن حــوزه دســتاوردها و خدمــات خــود را در معــرض دیــد اســتادان، دانشــجویان، 
ســرمایه گــذاران، دســت انــدرکاران و متخصصــان ایــن عرصــه قــرار دهنــد و بــا در نظــر گرفتــن رونــد تقاضــای 

بازارهــا و ســمت و ســوی رشــد ایــن عرصــه، فعالیــت هــا و نــوآوری هــای آتــی خــود را معرفــی کننــد.
نمایشــگاه ســال جــاری  بــا 48 غرفــه در ســه ســالن در مســاحتی بالــغ بــر 1500 متــر مربــع برپــا گردیدکــه 
25 غرفــه بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان و هســته هــای فنــاور مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری  و 22 غرفــه 
بــه ســایر شــرکت هــا، دســتگاه هــای اجرایــی و مراکــز پژوهشــی و خبرگــزاری هــا اختصــاص یافتــه اســت. از 

نقــاط قــوت در برپایــی و آمــاده ســازی نمایشــگاه، اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی بــود.

شکل2-۱ : آئین افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار استان
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2-2- آئین افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان

افتتاحیــه هجدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری اســتان در تاریــخ 4 آذر مــاه 1396 همزمــان بــا 
آغــاز هفتــه پژوهــش و فنــاوری در اســتان هــا  بــا حضــور آقــای ســیامک ســلیمانی معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
و توســعه منابــع اســتاندار، آقــای دکتــر محمــد خالــدی نماینــده شهرســتان لــردگان در مجلــس شــورای اســالمی، 
آقــای دکتــر اســماعیل پیــر علــی رئیــس پــارک علــم فنــاوری اســتان ، آقــای امیــدی مدیــر کل آمــوزش و پــرورش 
اســتان ، آقــای دکتــر شــامحمدی رئیــس دانشــگاه شــهرکرد، آقــای دکتــر بنیادیــان رئیــس بنیــاد نخبــگان و جمعــی 
ــزرگ  از مســؤلین دســتگاه هــای اجرایــی و رؤســای دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی اســتان در محــل فرهنگســرای ب

شــهرکرد برگــزار گردیــد. 
ــن نمایشــگاه  ــاح ای ــیه افتت ــورای اســالمی در حاش ــس ش ــردگان در مجل ــردم ل ــده م ــدی نماین ــد خال ــر محم دکت
بــا تبریــک هفتــه پژوهــش گفــت: امــروز بایــد بــه دنبــال پژوهشــی باشــیم کــه منجــر بــه تحــول اقتصــادی شــود  
ــور  ــن منظ ــود.به همی ــت ش ــه هدای ــی جامع ــای اساس ــوی نیازه ــمت و س ــه س ــد ب ــگاهی بای ــای دانش ــش ه پژوه
نیازمنــدی هــای پژوهشــی چهارمحــال و بختیــاری شناســایی و در راســتای اختصــاص اعتبــار بــرای پژوهــش محوری 

اقــدام خواهــد شــد.
وی یــادآور شــد: فعالیــت 17 پژوهشــکده و 15 شــرکت دانــش بنیــان در چهارمحــال و بختیــاری نشــان از اهمیــت ایــن 
موضــوع اســت. وایــن رونمایــی هــا نشــان از تــوان بــاالی شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان اســتان در زمینــه هــای 

مختلــف دارد.
ــا  ــم ت ــا کنی ــرای پژوهشــگران اســتان مهی ــه را ب ــالش زمین ــا هماهنگــی و ت ــد ب ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــدی ب خال
ــی در  ــه خوب ــتان رتب ــگاه های اس ــرد: دانش ــح ک ــد، تصری ــا یاب ــی ارتق ــی و بین الملل ــطح مل ــتان در س ــگ اس رنکین

ــد. ــگ کشــوری دارن رنکین
ســیامک ســلیمانی نیــز گفــت: توســعه کشــور نیازمنــد توجــه بــه بخــش پژوهــش اســت و میبایســت برنامــه مناســبی 
بــرای توســعه کشــور انجــام شــود و پژوهــش مهمتریــن بخــش  در ایــن برنامــه ریــزی بــرای توســعه کشــور بــه شــمار 
مــی رود.ضمــن آنکــه بایــد ســرمایه گــذاری هــا در بخــش پژوهــش افزایــش یابــد کــه ایــن امــر در افزایــش ســرمایه 
نقــش بســزایی دارد.وی ادامــه داد: ظرفیــت هــای قابــل توجهــی بــرای ســرمایه گــذاری در چهارمحــال و بختیــاری 

وجــود دارد کــه ابتــدا بایــد مــورد پژوهــش قــرار بگیرنــد.
 دکتــر اســماعیل پیرعلــی در آییــن افتتاحیــه نمایشــگاه هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
بــا بیــان اینکــه دانش بنیــان شــدن ســرلوحه همــه جوامــع قــرار گرفتــه اســت، گفــت: توجــه بــه پژوهــش و هزینــه 
در آن باعــث افزایــش اقتــدار و عــزت و پیشــرفت در راهبردهــای کالن کشــور نســبت بــه ســایر کشورهاســت. وی بــا 
اشــاره بــه آغــاز گفتمــان اقتصــاد دانش بنیــان طــی یــک دهــه گذشــته در کشــور، افــزود: دانشــگاه ها نیــز در ایــن 

راســتا مأموریــت گــرا شــده و بــه دانشــگاه های کارآفریــن تغییــر رویــه داده انــد.
دکتــر پیرعلــی بــا اشــاره بــه برگــزاری نمایشــگاه هفتــه پژوهــش و فنــاوری توســط پــارک علــم و فنــاوری افــزود: 
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ــن و  ــور تبیی ــه منظ ــتان ب ــای اس ــتارتاپ ه ــی اس ــرای معرف ــتارتاپ ب ــاغ اس ــه ب ــار کوچ ــتین ب ــرای نخس ــال ب امس
فرهنــگ ســازی کارآفرینــی هــای نویــن و فنــاور در نمایشــگاه برپــا شــده اســت. وی رونمایــی 10 محصــول فنــاور در 
حــوزه هــای کشــاورزی، IT و ICT و برگــزاری نشســت هــای تخصصــی دســتگاه هــای اجرایــی بــا شــرکت هــای دانــش 
بنیــان را از برنامــه هــای جانبــی نمایشــگاه عنــوان نمــود و افــزود بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه در 
طــول برگــزاری نمایشــگاه، تــور فنــاوری بــرای دانشــجویان، اســاتید دانشــگاهی، و دانــش آمــوزان برگــزار خواهــد شــد.

شکل2-2 : سخنرانی جناب آقای سیامک سلیمانی جانشین رئیس ستاد هفته پژوهش

شکل2-۳: سخنرانی جناب آقای دکتر محمد خالدی نماینده مردم شهرستان لردگان 
در مجلس شورای اسالمی
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شکل2-4 : سخنرانی جناب آقای دکتر اسماعیل پیر علی رئیس پارک علم و فناوری استان

شکل2-۵ : سخنرانی جناب آقای بهروز امیدی مدیر کل آموزش و پرورش استان 
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شکل2-6 : آئین افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار استان

شکل2-۷ : آئین افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار استان

شکل2-۸ : آئین افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار استان
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2-۳- اهداف برگزاری نمایشگاه

اشاعه فرهنگ نوآوری و فن آفرینی و ترویج اقتصاد دانش بنیان  در استان 	   
معرفی دستاوردهای پژوهشی و فناوری دستگاه ها و مراکز علمی و صنعتی استان	   
شناسایی توانمندی های پژوهشی و فناوری مراکز علمی، تحقیقاتی استان	   
برقراری ارتباط مراکز صنعتی و تولیدی با مراکز دانشگاهی 	   
ایجاد ارتباط بین گروه های مختلف )صاحبان ایده، فناوری، سرمایه و فن بازار(	   
بهره گیری گسترده از تبلیغات در جهت افزایش اعتبار و معرفی بهتر شرکت کنندگان	   
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2-4- ساختارتشکیالتی مسؤلین برگزارکننده نمایشگاه

دکتر اسماعیل پیرعلی
رئیس پارک علم و فناوری

دبیر کمیته نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار

دکتر داراب ظفریان
معاون پارک علم و فناوری
مسؤل برگزاری نمایشگاه

محمد جواد اعرابی
مدیر مرکز رشد واحدهای فناور  پارک علم و فناوری

مدیر اجرایی نمایشگاه

مهرداد سلیمی
سرپرست جذب و پذیرش پارک علم و فناوری

دبیر کمیته علمی نمایشگاه

روح اله فرج زاده
کارشناس روابط عمومی  پارک علم و فناوری

روابط عمومی نمایشگاه

خسرو طاهری
مدیر امور مؤسسات و بازار یابی پارک علم و فناوری

مسؤل برگزاری فن بازار
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2-۵ توزیع فضای نمایشگاهی بین مراکز شرکت کننده:

شرکت های دانش بنیان و فناوردانشگاه ها و دستگاه های اجرایی

 شمارهتعداد غرفهنام شرکتردیف
 شمارهتعداد غرفهنام دستگاهردیفسالن

سالن

22دانشگاه شهرکرد111رایا سامان آریسا1

12دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد112گروه بین المللی هتل پل2

12دانشگاه پیام نور استان113پارسیان فیبر ارتباط3

12دانشگاه جامع علمی کاربردی استان114مهرتاب سهیل4

12مرکزرشد واحد های فناوردانشگاه شهرکرد115مهندسی نرم افزاری کوثر رایانه شهرکرد5

12مرکزرشد واحد های فناور دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد116برنس فناوری پارسین6

12دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد117عصر اندیشه زاگرس7

22دانشگاه فنی و حرفه ای استان118سپنتا مدار پایا ترشه8

12اداره کل آموزش و پرورش119آتیه سازان نگین فراز9

12جهاد دانشگاهی1110پایا صنعت توانیر10

12بنیاد نخبگان1111البرز توان سپاهان11

12شرکت آب منطقه ای استان1112فن و ابتکار برتر دانش بنیان12

12اداره کل حفاظت محیط زیست1113صنعتی شهد زاگرس جهانبین13

22مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی1114فناوران ابزار دقیق کوهرنگ14

12دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی1115جوانه زرین سارینا15

12شرکت آب  فاضالب شهری1116گنجین صنعت پارسیان16

12اداره کل پست استان1117شار پرتو  ایرانیان17

13شرکت مخابرات استان1118دانش تجهیز فرزانه18

11خبرگزاری ها1119فرا صوت زاگرس19

22مجموع11آراد تجهیز پیشرو سامان20

11صنیع تجهیز پترو تاراز21

11ایکاد پرهام صنعت زرین22

11طراحان صنعت کهکشان23

11واحد تحقیق و توسعه شیر خشک نوزاد پگاه24

11واحد تحقیق و توسعه چم چنگ25

25مجموع

جدول 2-۱ : توزیع فضاهای نمایشگاهی
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2-6- برنامه های جانبی هجدهمین نمایشگاه 

2-6-۱- برنامه رونمایی از محصوالت فناور و دستاوردهای پژوهشی

ــتان  ــاوری اس ــش و فن ــتاوردهای پژوه ــگاه دس ــن نمایش ــه هجدهمی ــن افتتاحی ــاه در آئی ــنبه 4 آذر م روز ش

ــع انســانی اســتاندار، نماینــده مــردم شهرســتان  ــا حضــور معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه مناب ب
لــردگان در مجلــس شــورای اســالمی، رئیــس پــارک علــم و فنــاوری و جمعــی از مدیــران اســتانی و پژوهشــگران 

از 10 محصــول فنــاور در حــوزه کشــاورزی، آی تــی و مهندســی و فنــاوری رونمایــی بــه عمــل آمــد .
 هشــت مــورد از ایــن محصــوالت مربــوط بــه شــرکت هــای مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری اســتان، یــک 
ــه مرکــز تحقیقــات وآمــوزش  ــوط ب ــه مرکــز رشــد دانشــگاه شــهرکرد و یــک مــورد نیــز مرب ــوط ب مــورد مرب

ــود . ــع طبیعــی اســتان ب کشــاورزی و مناب
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نام شرکتصاحب دستاوردتوضیحعنوان محصول / دستاوردردیف

1

)B-War(
داروی پاکسازی کننده ی کندو.

انواع کنه

)Healthy-B(
 شربت محرک تخم گذاری ،آرامش
بخش و مقاوم کننده زنبور عسل

دارو برای ریشه کنی انواع کنه از جمله کنه ی واروا و 
کنه های تنفسی و شپش هاکاربرد دارد.

شربت عالوه بر تحریک ملکه برای تخم گذاری باعث 
آرامش کندو شده و دارای خاصیت آنتی میکروبیال می 

باشد.

 علی علیرضایی
علویجه

فرا کیمیا رویش جنوب غرب
 مستقر در مرکز رشد دانشگاه

شهرکرد

 سامانه تأیید اصالت محصوالت سالم2
و ارگانیک

تایید اصالت محصوالت سالم و ارگانیک تولید و توزیع 
حسین احمدیشده در بازار

واحد فناور آریا گواه
مستقر در پارک علم و فناوری استان

صنایع آزمایشگاهی مجازی3

مجموعه ای از آزمایشگاه های مجازی می باشدکه اساس 
آن نرم افزار های شبیه ساز کاربردی است   با هزینه 
بسیار کم ، قابلیت آموزشی باال، بهینه برای فضاهای 

آموزشی بسیار کوچک ، عدم نیاز به مواد مصرفی جهت 
انجام آزمایشات و ...

مهدی فرزانه پور
شرکت دانش تجهیز فرزانه

مستقر در پارک علم و فناوری استان

اپلیکیشن دف نوازی حرفه ای4
)HD - سه بعدی( 

برای نوازندگی حرفه ای ساز دف با موبایل و تبلت
این اپ از ژیروسکوپ گوشی برای تکنیک های دف 

نوازی بهره می برد و صداهای طبیعی دارد
حمید رحمانی

برنس فناوری پارسین
مستقر در پارک علم و فناوری استان

جت موور5

گاز زدائی از مخازنی که در آنها واکنش رخ می دهد. 
تخلیه گاز با حجم باال از مخزن – مکش گازهای حساس 

به جرقه در صنایع پاالیشگاهی و صنایع نفت و گاز – 
تهویه فضای کارگاهی – قابلیت حمل و جابه جائی جهت 

استفاده در محیط های  مختلف.

آراد تجهیز پیشرو سامانساسان داودی
مستقر در پارک علم و فناوری استان

ژنراتور التراسونیک 3 کیلو وات تمام 6
لمسی

کنترل تمام لمسی – کنترل توان – نمایشگر فرکانس-
 کنترل دمای داخل و خارج -تایمر دیجیتال -فیوز

دیجیتال- غیر قابل سوختن

 سجاد کریمیان
کاکلکی

فراصوت زاگرس
مستقر در پارک علم و فناوری استان

مجموعه تحقیقاتي و آموزشي ژنراتور 7
)اینورتر( متصل به شبکه

پیاده سازي ساختارهاي نوین الکترونیک قدرت، اینورتر، 
موتور-ژنراتور متصل به شبکه مورد استفاده در فعالیتهاي 
تحقیقاتي و پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلي مهندسي 

برق

 غالمرضا عرب
مارکده

واحد فناور الکترو دانش
مستقر در پارک علم و فناوری استان

پرینتر تولید محفظه قالب های ماسه ای 8
آرمان طرح رایانکیوان محمدیحذف فرایند مدلسازی در صنعت ریختگریریختگری

مستقر در پارک علم و فناوری استان

9

دستیابی به هسته اولیه عاری از 
شش ویروس مهم گیاهی در چهار 
رقم بادام مامایی، ربیع، سفید و 

شکوفه

 حسین مرادی و
قباد بابایی

 مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و
منابع طبیعی استان

نرم افزار درخواست آنالین خودرو 10
کارسی

متقاضیان سفرهای درون شهری و برون شهری می 
توانند از طریق برنامه  های کاربردی مبتنی بر مکان 
بدون نیاز به تماس تلفنی و آدرس دادن در هر نقطه 

شهر درخواست سرویس کنند و از نزدیکترین سرویس 
دهنده خدمان مورد نظرشان را دریافت کنند

مهندسی کوثر رایانه شهرکردمصطفی ایمانی
مستقر در پارک علم و فناوری استان

جدول 2-2 : مشخصات محصوالت رونمایی شده هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان چهار محال و بختیاری
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B-War داروی پاکسازی کننده ی کندو.انواع کنه و Healthy-B شربت محرک تخم گذاری ،آرامش بخش و مقاوم کننده زنبور عسل

دارو بــرای ریشــه کنــی انــواع کنــه از جملــه کنــه ی واروا و کنــه هــای تنفســی و شــپش 
ــذاری باعــث آرامــش  ــرای تخــم گ ــک ملکــه ب ــر تحری ــالوه ب ــرد دارد شــربت ع هاکارب

کنــدو و دارای خاصیــت آنتــی میکروبیــال مــی باشــد.
علی علیرضائی

تصویر محصول

سامانه تأیید اصالت محصوالت سالم و ارگانیک

تایید اصالت محصوالت سالم و ارگانیک تولید و توزیع شده در بازار
حسین احمدی

تصویر محصول

صنایع آزمایشگاهی مجازی

مجموعه ای از آزمایشگاه های مجازی می باشدکه اساس آن نرم افزار های شبیه ساز 
کاربردی است   با هزینه بسیار کم ، قابلیت آموزشی باال، بهینه برای فضاهای آموزشی 

بسیار کوچک ، عدم نیاز به مواد مصرفی جهت انجام آزمایشات و ...
مهدی فرزانه پور

تصویر محصول
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HD )اپلیکیشن دف نوازی حرفه ای )سه بعدی

نوازندگی حرفه ای ساز دف با موبایل و تبلت، این اپ از ژیروسکوپ گوشی برای تکنیک های 
حمید رحمانیدف نوازی بهره می برد و صداهای طبیعی دارد

تصویر محصول

جت موور

گاز زدائــی از مخازنــی کــه درآنهــا واکنــش رخ مــی دهــد. تخلیــه گاز بــا حجــم بــاال از مخــزن - 
مکــش گازهــای حســاس بــه جرقــه در صنایــع پاالیشــگاهی و صنایــع نفــت و گاز تهویــه فضــای 

کارگاهــی قابلیــت حمــل و جابــه جائــی جهــت اســتفاده در محیــط هــای مختلــف
ساسان داودی

تصویر محصول

ژنراتور التراسونیک 3 کیلو وات تمام لمسی

کنترل تمام لمسی – کنترل توان – نمایشگر فرکانس-کنترل دمای داخل و خارج - 
سجاد کریمیان کاکلکیتایمر دیجیتال -فیوز دیجیتال- غیر قابل سوختن

تصویر محصول
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مجموعه تحقیقاتي و آموزشي ژنراتور )اینورتر( متصل به شبکه

پیاده سازي ساختارهاي نوین الکترونیک قدرت، اینورتر، موتور-ژنراتور متصل به شبکه 
غالمرضا عرب مارکدهمورد استفاده در فعالیتهاي تحقیقاتي و پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلي مهندسي برق

تصویر محصول

پرینتر تولید محفظه قالب های ماسه ای ریختگری

کیوان محمدیحذف فرایند مدلسازی در صنعت ریختگری

تصویر محصول

دستیابی به هسته اولیه ی عاری از شش ویروس مهم گیاهی در چهار رقم بادام مامایی، ربیع، سفید و شکوفه
تصویر محصول

قباد بابایی حسین مرادی
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نرم افزار درخواست آنالین خودرو کارسی

متقاضیان سفرهای درون شهری و برون شهری می توانند از طریق برنامه  های کاربردی 
مبتنی بر مکان بدون نیاز به تماس تلفنی و آدرس دادن در هر نقطه شهر درخواست 
سرویس کنند و از نزدیکترین سرویس دهنده خدمات مورد نظرشان را دریافت کنند

مصطفی ایمانی

تصویر محصول
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2-6-2- بهره برداری از دستگاه نمونه برداری اتوماتیک غالت و دانه های گیاهی در ایران

روز ســه شــنبه 7 آذر مــاه همزمــان بــا چهارمیــن روز از هفتــه پژوهــش و فنــاوری نخســتین دســتگاه نمونــه 
بــردار غــالت تولیــد شــرکت هــای دانــش بنیــان مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری اســتان بــه بهــره بــرداری 

رســید. 
دکتــر اســماعیل پیرعلــی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان در ایــن رابطــه اظهــار داشــت: ایــن محصــول 
ــه پرداخــت تســهیالت  ــاوری از جمل ــم و فن ــارک عل ــت هــای پ ــا حمای توســط مهندســین جــوان اســتان و ب
بــدون بهــره و ایجــاد امکانــات ســخت افــزاری در مجتمــع کارگاهــی پــارک علــم و فنــاوری ســاخته شــد. وی 
افــزود ایــن شــرکت در کمتــر از یکســال توانســت ایــده خــود را تجــاری ســازی نمــوده و مجوزهــای قانونــی 
و اســتانداردهای الزم را کســب نمایــد. وی خاطــر  نشــان کــرد: دســتگاه نمونــه بــردار  غــالت بصــورت کامــال 
اتوماتیــک کار  نمونــه بــرداری را انجــام مــی دهــد ونمونــه را از وســیله نقلیــه کــه بصــورت تصادفــی انتخــاب 
مــی گــردد و بــدون دخالــت دســت و بــدون کــم و کاســتی بــه محــل تعییــن  شــده انتقــال مــی دهــد. ایــن 
ــه  ــان نمون ــرداری دســتی مــی باشــد و زم ــه ب ــه نمون ــاال نســبت ب ــدرت و کیفیــت بســیار ب سیســتم دارای ق
بــرداری بــرای هــر نمونــه 1 دقیقــه مــی باشــد کــه در نمونــه بــرداری دســتی  ایــن زمــان بیســت برابــر مــی 
باشــد. رئیــس پــارک علــم و فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری اظهــار امیــدواری کــرد بــا نصــب و راه انــدازی ایــن 

دســتگاه دیگــر شــاهد صفــوف طوالنــی کامیــون هــای گنــدم در ســلیوها نخواهیــم بــود.
ذخیــره ســازی 12 تنــی گنــدم در کشــور ایــران و مشــکالت نمونــه بــرداری در ســیلوها انگیــزه ای شــد بــرای 
ســاخت یــک دســتگاه نمونــه بــرداری. اســتارت کار بــا تحقیــق و مطالعــه آغــاز شــد و اطالعــات مناســبی بــرای 
ســاخت دســتگاه نمونــه بــرداری اتوماتیــک غــالت جمــع آوری شــد. در کارگاه ســاخت دســتگاه نمونــه بــرداری 

اتوماتیــک غــالت 10 نفــر در حــال فعالیــت مــی باشــند
ایــن دســتگاه بــا تــالش امیــن خدابخشــی هفشــجانی و مصطفــی خدابخشــی هفشــجانی اختــراع و بــه شــماره 
ــی خدابخشــی هفشــجانی دانشــجوی  ــید. مصطف ــت رس ــه ثب ــران ب ــی ای ــت صنعت ــازمان مالکی 77156 در س
ــالت و  ــردار غ ــتگاه نمونه ب ــده دس ــرع برگزی ــاد و مخت ــف آب ــگاه آزاد نج ــرق دانش ــته ب ــد رش ــی ارش کارشناس
گرانولــی ،قیمــت تمــام شــده ایــن دســتگاه را حــدود 400 میلیــون ریــال بیــان کــرد و افــزود : پیــش از ایــن 

محمولــه غلــه بــدون هیــچ گونــه بررســی وتغییــر بــه 
ــرداری  ــه ب ــت بررســی ونمون ــن دســتگاه قابلی ــا طراحــی وســاخت ای ــه ب ــی شــد ک ــل م ــد تحوی ــز خری مراک
محمولــه غلــه فراهــم شــده اســت همچنیــن یــک نیــروی انســانی در تمــام مراحــل نمونــه بــرداری بــا اســتفاده 
از ایــن دســتگاه می توانــد بعنــوان یکــی از کارشناســان آزمایشــگاه تمــام مراحــل نمونــه بــرداری را هدایــت و 

نظــارت کنــد
امیــن خدابخشــی هفشــجانی گفــت: در کشــور مــا غــالت پــس از برداشــت بــدون هیچگونــه تغییــری بــه مراکــز 
خریــد تحویــل داده می شــود در حالــی کــه غــالت طبیعــی دارای ناخالصی هایــی اســت کــه ایــن ناخالصی هــا 
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بایــد پــس از یــک نمونه بــرداری دقیــق از بیــن بــرود یــا حداقــل میــزان آن مشــخص باشــد زیــرا ایــن میــزان 
ــریع و  ــرداری س ــوان نمونه ب ــالت ت ــردار غ ــتگاه نمونه ب ــزود: دس ــت. وی اف ــذار اس ــالت تاثیرگ ــت غ در قیم
ــه بــرداری از  ــه  غــالت را در مــدت کمتــر از یــک دقیقــه دارد. زمــان نمون دقیــق از تمــام قســمت های محمول
ــر از 40  ــه کمت ــه ب ــداری از 45 دقیق ــیلوهای نگه ــا و س ــول در کارخانه ه ــالت و گران ــل غ ــای حام کامیون ه
ــا تشــریح عملکــرد ایــن دســتگاه اظهــار داشــت: در ایــن سیســتم، دســتگاه  ثانیــه کاهــش یافتــه اســت.وی ب
نمونه بــرداری وارد محمولــه شــده و بــا نیــروی هیدرولیــک تــا کــف محمولــه نفــوذ می کنــد و بــا بــاز و بســته 
ــیله  ــه وس ــده و ب ــارج ش ــه خ ــه غل ــپس از محمول ــرد س ــورت می گی ــرداری ص ــای آن نمونه ب ــدن خانه ه ش
ــن سیســتم  ــام مراحــل ای ــه در تم ــود ک ــل می ش ــه آزمایشــگاه منتق ــه ب ــر مســتقیم نمون ــروی مکــش غی نی
ــرداری  ــه ب ــه، نمون ــش 180 درج ــت چرخ ــود. قابلی ــری می ش ــانی بهره گی ــروی انس ــک نی ــرداری، از ی نمونه ب
همزمــان از دو دســتگاه کامیــون و انتقــال ســریع بــه واحــد آفــت گیــری گنــدم، کاهــش ضریــب خطــا در نمونــه 
بــرادری از دیگــر ویژگی هــای ایــن اختــراع اســت. بــه گفتــه وی، امــور مربــوط بــه اســتانداردهای نمونه بــرداری 

ــز در آزمایشــگاه انجــام می شــود.. نی
ایــن دســتگاه بــا کاربــرد در محــل ذخیــره ســازی غــالت و کارخانــه جــات آرد ، نمونــه داخلــی و خارجــی نــدارد 

و در نخســتین فســتیوال بیــن المللــی جایــزه بــزرگ اختراعــات ایــران درتهــران برگزیده شــد
رســول خدابخشــی هفشــجانی مدیــر عامــل شــرکت جهــان یکتــا پارســیان از شــرکت هــای مســتقر در پــارک 
علــم و فنــاوری و کارآفریــن پــارک علــم و فنــاوری اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت کــه در حــوزه صنایــع 

غذایــی شــاخه غــالت و کشــاورزی تحصیــل کــرده اســت.
ــجانی و  ــی هفش ــن خدابخش ــالش امی ــا ت ــه ب ــتگاه ک ــن دس ــت: ای ــان گف ــرکت دانش بنی ــن ش ــل ای مدیرعام
مصطفــی خدابخشــی هفشــجانی ســاخته شــده، در شــانزدهمین جشــنواره جــوان خوارزمــی نیــز رتبــه دوم را 

کســب کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه هزینــه 500 میلیــون ریالــی طراحــی ایــن دســتگاه، تصریــح کــرد: بــا حمایــت متخصصیــن 
مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری ایــن دســتگاه در ســامانه ســما بــه عنــوان طــرح پژوهشــی بــه ثبــت رســید.

تاریخچه ساخت دستگاه :
ــرداری گنــدم در کشــور مــا در حــال حاضــر به صــورت دســتی انجــام می شــود و  ــه اینکــه نمونه ب ــا توجــه ب ب

ــادی می باشــد. ــب بســیار زی ــرداری دارای مشــکالت و معای ــه سیســتم نمونه ب اینگون
ــردار  ــتگاه نمونه ب ــک دس ــاخت ی ــه س ــم ب ــجان تصمی ــی هفش ــرکت آرد صنعت ــعه ش ــق و توس ــد تحقی واح
اتوماتیــک غــالت را در شــهریورماه 1390 آغــاز نمــود تــا مشــکالت ناشــی از نمونه بــرداری دســتی را برطــرف 

ســازد.
دســتگاه بــا همــکاری کارشناســان واحــد تحقیــق و توســعه و همراهــی مدیرعامــل محتــرم ایــن شــرکت ســاخته 
ــالت  ــک غ ــردار اتوماتی ــتگاه نمونه ب ــد. دس ــجان گردی ــی هفش ــه آرد صنعت ــرداری در مجموع ــورد بهره ب و م
پــس از بررســی و کارشناســی توســط کارشناســان وزارت جهــاد کشــاورزی بخــش تحقیقــات و پژوهش هــای 
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کاربــردی و بخــش تحقیقــات فنــی و مهندســی آن ســازمان رأی بــر نوآورانــه و کاربــردی بــودن صــادر شــد، 
ــراع  ــن اخت ــوان اولی ــذ عن ــه اخ ــق ب ــران موف ــات ای ــت اختراع ــز ثب ــی در مرک ــی نهای ــد و بررس ــس از تائی پ

ــد.           ــک در ســطح کشــور گردی ــالت اتوماتی ــرداری غ ــه نمونه ب درزمین

نمونه برداری اتوماتیک :
در سیســتم نمونــه بــرداری اتوماتیــک از یــک نیــروی انســانی کــه در بخــش آفــت گیــری آزمایشــگاه از طریــق 
سیســتم مانیتورینــگ و دوربیــن محــل هــای مــورد نیــاز جهــت نمونــه بــرداری صــورت گرفتــه و نمونــه گنــدم 

در همــان لحظــه و در کوتــاه تریــن زمــان بــه آزمایشــگاه منتقــل خواهــد شــد.

مزایا و محاسن دستگاه نمونه برداری اتوماتیک:

حداقل زمان نمونه برداری گندم از کامیون تا ازمایشگاه•   

ضریب ایمنی و کارکرد آسان•   

عدم نیاز به سکو و کابین•   

امکان نمونه برداری از سطح تا کف کامیون•   

امکان نمونه برداری از همه قسمت های کامیون•   

نظارت مستقیم بر روی نمونه توسط مدیر کنترل کیفیت•   

از بین رفتن تقلب و جاسازی گندم های نامرغوب•   

امکان نمونه برداری از تمامی وسایل نقلیه وانت-کامیون-کامیونت و تریلر خواهد داشت•   

گــردش بــا شــعاع 180 درجــه ایــن امــکان را بــه دســتگاه نمونــه بــردار اتوماتیــک داده تــا 2 محصــول •   

ــرداری انجــام گیــرد . ــه ب ــه طــور مجــزا نمون ــه صــورت همزمــان و ب گنــدم ب

نواقص و مشکالت نمونه برداری دستی:

زمان بر بودن نمونه برداری•   

مقرون به صرفه نبودن از لحاظ نیروی انسانی•   

ضریب ایمنی پایین•   

عدم نظارت مستقیم کارشناسان کنترل کیفیت•   

تقلب در گندم و جاسازی•   

تغییر در کمیت و کیفیت نمونه ها•   

بهره گیری از حد اقل سه نفر نیرو جهت نمونه برداری دستی•   

عدم نمونه برداری از تمامی الیه و قسمت های محموله گندم•   
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دستگاه نمونه برداری اتوماتیک غالت و دانه های گیاهی

رسول خدابخشی هفشجانی 
)مدیرعامل شرکت( مخترعین دستگاه

امین خدابخشی هفشجانی و 
مصطفی خدابخشی هفشجانی
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2-۷- کوچه باغ استارت آپ

امســال بــرای نخســتین بــار کوچــه بــاغ اســتارتاپ بــرای معرفــی اســتارتاپ هــای اســتان بــه منظــور تبییــن و 
فرهنــگ ســازی کارآفرینــی هــای نویــن و فنــاور در نمایشــگاه برپــا شــده اســت.

ــد در  ــاری جدی ــدل تج ــک م ــدازی ی ــاد و راه ان ــی ایج ــه در پ ــتند ک ــی هس ــای کوچک ــم ه ــتارتاپ ها، تی اس
زمینــه ی خاصــی مــی باشــند. در حاشــیه نمایشــگاه هفتــه پژوهــش اســتان کــه از تاریــخ 96/9/4 تــا 96/9/8 
در فرهنگســرای شــهرکرد برگــزار شــد، تعــدادی از ایــن تیــم هــا در قالــب کوچــه بــاغ اســتارتاپی حضــور پیــدا 
کردنــد. تیــم هــای شــرکت کننده درنمایشــگاه تحــت نام هــای Cloud Call، HMB ، رایــان ریونالــد، ســها، تیــام 
کاال، شــهر همــراه و فرارایانــه بهارنارنــج می باشــند کــه بــه ترتیــب بــا ایده هــای مختلــف شــامل تمــاس ابــری، 
ــی  ــای بوم ــا نماده ــتی ب ــع دس ــداد، صنای ــمند ام ــامانه هوش ــازل، س ــازی من ــه ای، هوشمندس ــای رایان بازی ه
اســتان، سیســتم های هوشــمند مبتنــی بــر موبایــل در بســتر اینترنــت اشــیا و همــراه پــرداز فعالیــت خــود را 

آغــاز کردنــد.
 هــدف ایــن اســتارتاپ ها از حضــور در نمایشــگاه هفتــه پژوهــش، بررســی وضعیــت  بــازار ،مشــتریان و تمایــل 
مــردم و موسســات بــرای خریــد محصــوالت یــا خدمــات ارائــه شــده توســط آن هــا و ازهمــه مهــم تــر ایجــاد 
ــی بوده اســت.  ــج فرهنــگ کارآفرین ــان و فارغ التحصیــالن، گســترش فضــای اســتارتاپی و تروی ــزه در جوان انگی
ــا  ــه یــک شــرکت ی عمــر ایــن اســتارتاپ ها اغلــب کمتــر از ســه ســال اســت و هــدف آن هــا تبدیــل شــدن ب

ــد.  ــر می باش ــرکت های بزرگت ــه ش ــا ب ملحــق شــدن آنه
مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور پــارک علــم و فنــاوری اســتان بــا فراهــم کــردن امکانــات اولیــه، تســهیالت مــادی 

و معنــوی، آمــوزش و مشــاوره نقــش خــود را در جهــت حمایــت از ایــن اســتارتاپ ها ایفــا مــی کنــد.
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2-۸- بازدید کنندگان از نمایشگاه

 طبــق بــرآورد کلــی بــرآورد تعــداد بالــغ بــر 2400 نفــر از دانــش آمــوزان، دانشــجویان، اســاتید و اعضــاء هیــات 
هــای علمــی مراکــز آموزشــی و رؤســا و مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی و انتظامــی از  نمایشــگاه بازدیــد کردنــد.

مراکز آموزشی بازدید کننده:
معلمین و دانش آموزان مدارس آموزش و پرورش و پژوهش سراهای استان  .1

دانشجویان و اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای  .2
دانشجویان و اساتید دانشگاه پیام نور  .3
دانشجویان و اساتید دانشگاه شهرکرد  .4

دانشجویان و اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی  .5
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پست سازمانینام و نام خانوادگیردیف
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندارسیامک سلیمانی1

نماینده مردم شهرستان لردگان در مجلس شورای اسالمیدکتر محمد خالدی2

رئیس بنیاد نخبگان استاندکتر مجتبی بنیادیان3

 رئیس جهاد دانشگاهی استاندکتر وحید خلیلی4

معاون هماهنگ کننده ناجا سرهنگ قاضی زاده5

مدیرکل آموزش و پرورش استانبهروز امیدی6

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداریولی اله لطفی پور7

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداریاحسان فروزنده8

رئیس دانشگاه شهرکرددکتر شایان شامحمدی9

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهرکرددکتر مهران عربی10

مدیر مرکز رشد دانشگاه شهرکرددکتر ویشتاسب سلیمانیان11

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استاندکتر ارسالن خالدی فر12

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استاندکتر سید کمال صولتی13

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداریفاطمه دوستی14

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداریشراره زارعان15

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداریزهرا حبیبی16

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداریمحدکاظم منزوی17

مدیر فناوری اطالعات و امنیت شبکه استانداریاسماعیل غالمیان18

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکردبهزاد زمانی19

رئیس دانشگاه پیام نور استاندکتر علیرضا آبرود20

مدیرعامل شرکت آب منطقه ایقدرت اله بیگلری21

مدیرعامل شرکت آب روستایی استانتورج احمدپور22

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای پسرانبهروز شایق23

مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استانمحمود تقی پور24

رئیس دانشگاه فرهنگیانتیمور نظری فرد25

مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرددکتر مهدی جهانگیری26

شهردار شهرکردنوراله غالمیان27

 مدیرکل پستمهندس حسین عنایتی28

عضو شورای شهر شهرکردفرهاد رئیسی29

مدیرعامل شرکت مخابرات استانحسن آقایی30

رئیس سازمان فناوری اطالعات شهرداری شهرکردبهروز محمدپور31

مدیرکل حفاظت محیط زیست استانشهرام احمدی32

رئیس  دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استانمالک بهمنی33

رئیس دانشگاه جامع علمی، کاربردی استاندکتر فرید براتی34

مدیرعامل شرکت گاز استانسیامک حیدری35

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استاندکتر محمدعلی طالبی36

مدیر کل فناوری اطالعات و ارتباطاتمرتضی باللی37

38tمدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرددکتر مهدی جهانگیری
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2-9- دستاورد نمایشگاه

هــدف از برگــزاری نمایشــگاه هــای علمــی و فنــاوری، انعقــاد قراردادهــای فــی مابیــن شــرکت هــای فنــاور و 
ــا مهیــا کــردن فضــای  خریــداران محصــوالت آنهــا مــی باشــد . برپایــی نمایشــگاه هــای علمــی و پژوهشــی ب
ــه  ــی، منجــر ب ــا مراکــز تحقیقات ــراری ارتبــاط مراکــز صنعتــی و تولیــدی ب همــکاری بیــن پژوهشــگران و برق
ایجــاد ارتبــاط بیــن حــوزه پژوهــش و فنــاوری و دانشــگاه هــا بــا صنعــت و کاربــرد آن در جامعــه مــی شــوند.
 روز یکشــنبه 5 آذر در حاشــیه نمایشــگاه هفتــه پژوهــش در محــل فرهنگســرای بــزرگ شــهرکرد قــراردادی 
بــا موضــوع خریــداری دســتگاه یکپارچــه قرائــت، صــدور قبــض و پرداخــت آنالیــن بیــن اداره آب و فاضــالب 
ــی  ــماعیل پیرعل ــد. اس ــته ش ــتان بس ــاوری اس ــم و فن ــارک و عل ــاری و پ ــال و بختی ــتان چهارمح ــهری اس ش
ریاســت پــارک علــم و فنــاوری اســتان در ایــن خصــوص گفــت : بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از وظایــف پــارک 
علــم و فنــاوری فــروش و بازاریابــی محصــوالت تجــاری ســازی شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان اســت، در 
ایــن راســتا تــالش خواهیــم داشــت و ایــن قــرارداد نیــز بــا یکــی از شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه نــام پایــا 
صنعــت توانیــر و بــا مبلغــی بیــش از  دو میلیــارد و ســیصد میلیــون ریــال بســته شــده اســت. ایــن محصــول 
توســط ایــن شــرکت طراحــی شــده کــه مــورد نیــاز اداره آب و فاضــالب شــهری مــی باشــد. وی افــزود انعقــاد 

اینچنیــن قــرارداد هایــی از نقــاط قــوت اســتان مــی باشــد.
ــتفاده از  ــدف اس ــا ه ــت : ب ــز گف ــتان نی ــهری اس ــالب ش ــل اداره آب و فاض ــر عام ــری مدی ــه بیگل ــدرت ال ق
دســتاورد هــای شــرکت هــای دانــش بنیــان و تخصــص آنهــا  و همچنیــن جهــت رفــاه مشــترکین اقــدام بــه 
انعقــاد قــرارداد بــا  پــارک و علــم و فنــاوری جهــت خریــد دســتگاه قرائــت کنتــور، صــدور قبــوض و پرداخــت 
ــه صــورت آزمایشــی در شــهر طاقانــک و در مرحلــه  آنالیــن کــرده ایــم. وی افــزود: مرحلــه اول ایــن طــرح ب
ــتان  ــای اس ــهر ه ــه ش ــرور در بقی ــه م ــهر و ب ــهرکرد، فرخش ــن، ش ــهرهای بروج ــتم در ش ــن سیس ــدی ای بع

ــی خواهــد شــد. عملیات
وی افــزود: در حــال حاضــر تعــداد 60 دســتگاه خریــداری شــده اســت کــه متناســب بــا نیــاز 40 شــهر و 240 
ــن طــرح و  ــه کار گرفتــه خواهنــد شــد. از دیگــر مزیــت هــای ای هــزار مشــترک موجــود در ســطح اســتان ب
دســتگاه بهــره گیــری از سیســتم GPS و همچنیــن متصــل بــودن بــه سیســتم GIS کــه بــه مامــور قرائــت کمــک 

مــی کنــد تــا آدرس مشــترک را رویــت کنــد.
بیگلــری اشــاره کــرد: کــه ایــن اولیــن قــرارداد آن هــا بــا پــارک علــم و فنــاوری نبــوده اســت و در ســال هــای 
95 و 96 نیــز تعــدادی کنتــور هــای شــارژی از یکــی از شــرکت هــای دانــش بنیــان خریــداری نمــوده ایــم و 

در آینــده نیــز ایــن همکارهــا ادامــه خواهــد داشــت.
ــتگاه  ــن دس ــرد ای ــی عملک ــر در خصــوص چگونگ ــت توانی ــا صنع ــرکت پای ــل ش ــر عام ــی مدی ــن عالی نورالدی
ــوری  ــه حض ــا مراجع ــه  ب ــت ک ــورت اس ــن ص ــای آب بدی ــت کنتوره ــنتی قرائ ــق روال س ــح داد: مطاب توضی
ماموریــن ادارات مربوطــه بــه درب منــازل صــورت مــی گیــرد و پــس از قرائــت، جمــع آوری و تجمیــع اطالعــات 
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ــود.  ــی ش ــال م ــترکین ارس ــازل مش ــه درب من ــا ب ــت آب به ــت پرداخ ــی جه ــالب، قبوض در اداره آب و فاض
ســپس مشــترکین بــه منظــور پرداخــت قبــوض از طریــق شــعب بانــک و یــا دســتگاه هــای خــود پــرداز اقــدام 
مــی نماینــد، امــا رونــد کار ایــن دســتگاه و سیســتم بــه گونــه ای اســت کــه زمانــی کــه مامــور قرائــت کنتــور 
در محــل اســت بــا همیــن دســتگاه کــه بــه صــورت یــک پارچــه طراحــی شــده اســت، کنتــور قرائــت شــده، 
اطالعــات را در دســتگاه وارد مــی نمایــد و پــس از صــدور قبــض و بــا اســتفاده از کارت هــای بانکــی، مشــترک 
اقــدام بــه پرداخــت قبــض مــی نمایــد و تمامــی مراحــل بــاال رو در یــک مرحلــه انجــام داده مــی شــود و ســعی 
ــن دســتگاه را  ــی ای ــت اصل ــم. وی مزی ــی 60 درصــد کاهــش دهی ــی را 50 ال ــای روش قبل ــه ه ــم هزین کردی
تســهیل رونــد قرائــت، صــدور قبــوض و پرداخــت آن را بــه صــورت آنــی برشــمرد.وی اظهــار داشــت: طراحــی 
ایــن دســتگاه حــدود یــک ســال بــه طــول انجامیــده اســت و بــا توجــه بــه تــوان شــرکت مــا و اهــداف بلنــد 

مدتــی کــه داریــم، خواهیــم توانســت گام بلنــدی را در پیشــبرد اهــداف دولــت الکترونیــک بــر داریــم.
درچهارمیــن روز از نمایشــگاه هفتــه پژوهــش وفنــاوری اســتان نیــز پنــج  مــورد قــرداد و تفاهــم نامــه فــروش 
ــتان  ــن آوری اس ــم وف ــتقردرپارک عل ــان مس ــش بنی ــرکتهای دان ــدات ش ــان از تولی ــش بنی ــوالت دان محص
منعقدگردیــد. از مجمــوع ایــن قراردادهــا، چهــار مــورد فــی مــا بیــن شــرکت آب وفاضــالب روســتایی اســتان 
ــل  ــت درمح ــت وپرداخ ــت ،پرین ــتگاه قرائ ــوالت “دس ــروش محص ــت ف ــتان جه ــن آوری اس ــم وف ــارک عل وپ
کنتــورآب » ، »کنتورهوشــمندآب« ، »دســتگاه ضدعفونــی کننــده آب  UV« ، »سنســورکدورت ســنج« ویــک 
قــرار داد میــان پــارک علــم وفــن آوری اســتان وشــرکت دانــش نگارشــایگان بــرای فــروش محصول دانــش بنیان 
»ســامانه آمــوزش مجــازی آزمایشــگاه هــای مکانیــک« بــود. درمجمــوع درروزچهــارم نمایشــگاه قراردادفــروش 

46 محصــول دانــش بنیــان بــه ارزش ریالــی بیــش از هفــت میلیــارد ریــال منعقــد گردیــد.
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مجری کارمجریکارفرمانوع قردادردیف
 مدیر عامل

 شرکت مجری
کار

 محصول موضوع
قرارداد

 تعداد
 محصول
 موضوع
فروش

مبلغ قرارداد/ریال

  تولید و فروش1
محصول فناور

 شرک آب و
فاضالب روستایی

 پارک علم و
فناوری استان

 شرکت پایا
صنعت توانیر

 مهندس نورالدین
عالیی

 دستگاه یکپارچه
 قرائت، صدور قبض و
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  تولید و فروش3
محصول فناور

 شرک آب و
فاضالب روستایی

 پارک علم و
فناوری استان

 شرکت فن
 و ابتکار برتر
دانش بنیان

 مهندس محمد
بیگی

 دستگاه ضد عفونی
UV کننده

1200/000/000

  تولید و فروش4
محصول فناور

 شرک آب و
فاضالب روستایی

 پارک علم و
فناوری استان

 شرکت
 پردازشگران
فازی زردکوه

 مهندس مصطفی
5265/000/000سنسور کدورت سنجموالیی

  تولید و فروش5
محصول فناور

 شرکت آب و
فاضالب شهری

 پارک علم و
فناوری استان

 شرکت پایا
صنعت توانیر

 مهندس نورالدین
عالیی

 دستگاه یکپارچه
 قرائت، صدور قبض و

پرداخت آنالین
602/520/080/000

  تولید و فروش6
محصول فناور

 شرکت دانش نگار
شایگان

 پارک علم و
فناوری استان

 شرکت دانش
تجهیز فرزانه

 مهندس مهدی
فرزانه پور

 سامانه آموزش مجازی
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مکانیک
16/756/000/000
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دستگاه یکپارچه قرائت، صدور قبض و پرداخت آنالین

مهندس نورالدین عالیی

کنتور هوشمند آب

مهندس سید رسول البرزی
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سامانه آموزش مجازی آزمایشگاه های مکانیک

مهندس مهدی فرزانه پور

UV دستگاه ضد عفونی کننده

مهندس محمد بیگی
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۳-۱- مقدمه

پژوهــش کــه جســتجو و کنجــکاوی بــرای دانســتن اســت را بایــد از کودکــی بــه بچــه هــا آموخــت  بــه عبــارت 
دیگــر کــودکان را بایــد پژوهشــگر تربیــت کــرد زیــرا آنهــا ذهــن هــای خــالق و فعالــی دارنــد ، اصــوال در فرآینــد 
ــود در همیــن راســتا  تقویــت  تعلیــم و تربیــت اگــر پژوهــش حــذف شــود تعلیــم و تربیــت ناقــص خواهــد ب
پژوهــش و روحیــه پرسشــگری در دانــش آمــوزان الزمــه تعلیــم و تربیــت اســت  در ایــن میــان مــدارس مناســب  
تریــن بســتر بــرای نهادینــه کــردن فرهنــگ پژوهــش و نــوآوری اســت ضمــن آنکــه الزمــه پژوهــش محــوری 
ــم  ــن یعنــی معمــاری نظــام تربیــت معل در نظــام تعلیــم و تربیــت نیــز حضــور معلمــان پژوهنــده اســت و ای

پژوهــش محــور.
 آمــوزش و پــرورش بــا در اختیــار داشــتن جامعــه هــدف گســترده اعــم از کارکنــان فرهنگــی، معلمــان و دانــش 
آمــوزان بــه عنــوان  یکــی از بزرگتریــن مراکــز علمــی و آموزشــی کشــور  نقــش قابــل مالحظــه ای در تربیــت 
یــک نســل پژوهشــگر دارد و میبایســت ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای آمــوزش و پــروش مــورد توجــه سیاســت 

گــذاران کشــور قــرار بگیریــد.
هفتــه پژوهــش و فنــاوری ایــن امــکان را بــرای مســؤالن آمــوزش و پــرورش در ســطوح ملــی و اســتانی فراهــم 
مــی ســازد تــا پژوهــش را در مــدارس نهادینــه ســازند. از جملــه برنامــه هــای  آمــوزش و پــرورش در راســتای 
تحقــق مــوارد مذکــور  در حــوزه دانــش آمــوزی کــه نتایــج آن  از معیــار هــای انتخــاب دانــش آموزان پژوهشــگر 
برتــر در هفتــه پژوهــش و فنــاوری میباشــد شــرکت در  جشــنواره هــای جابــر بــن حیــان و خوارزمــی میباشــد.
ــا پژوهــش هــای علمــی ابتدایــی فرصــت وبســتری اســت کــه دانــش آمــوزان از  ــن حیــان ی جشــنواره جابرب
طریــق روش پــروژه بــا کوشــش فــردی یــا گروهــی دربــاره یــک موضــوع خــاص بــه کســب دانــش مهــارت و 
نگــرش خــاص میرســند. در ایــن جشــنواره آثــار و پــروژه هــای دانــش آمــوزان دوره ی ابتدایــی بــا یــک رقابــت 
ــب نمایشــگاه هــای علمــی عرضــه و داوری مــی گــردد. ایــن نمایشــگاه هــا در  ســالم و هیجــان انگیــز در قال

ســطوح آموزشــگاهی منطقــه ای اســتانی و کشــوری برگــزار مــی گــردد.
جشــنوراه خوارزمــی نیــز نــام یــک جشــنواره علمــی در ایــران اســت کــه توســط ســازمان پژوهش هــای علمــی 
و صنعتــی ایــران برگــزار می گــردد. نــام ایــن جشــنواره از نــام محمــد بــن موســی خوارزمــی دانشــمند مشــهور 
ــه کار نمــود. ســپس در  ــی گرفتــه شده اســت. ایــن جشــنواره از ســال 1366 بصــورت بین المللــی آغــاز ب ایران
ســال 1368 بــا هــدف جلــب مشــارکت دانــش آمــوزان، بخــش دانش آمــوزی نیــز بــه آن اضافــه گردیــد. پــس 
از آن بــا طــی 10 ســال فعالیــت در حــوزه بین المللــی اولیــن دوره ایــن جشــنواره در قالــب جشــنواره جــوان 

خوارزمــی در ســطح ملــی بــا مشــارکت وزرات آمــوزش و پــرورش آغــاز گردیــد.
برگــزاری بخــش دانــش آمــوزی ایــن جشــنواره در حــال حاضــر بــه عهــده مرکــز ملــی پــرورش اســتعدادهای 
درخشــان و دانــش پژوهــان جــوان وزرات آمــوزش و پــرورش اســت؛ کــه بــا همــکاری دانشــگاه تربیــت دبیــر 

ــردد. ــزار می گ ــی برگ شــهید رجای
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۳-2- مراسم جشنواره دانش آموزی

مراســم نمادیــن جشــنواره دانــش آمــوزی بــا نواختــن زنــگ پژوهــش و برگــزاری صبحــگاه پژوهش دردبیرســتان 
فجــر اســالم ناحیــه یــک شــهرکردبا حضــور آقای شــهباز اســماعیلی معــاون پژوهــش آمــوزش و پــرورش  ومدیر 
ناحیــه  یــک  شــهرکرد در تاریــخ 96/9/4 آغــاز شــد و در همــان روز، همزمــان بــا آئیــن افتتاحیــه نمایشــگاه 
دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری اســتان، مراســم  اصلــی جشــنواره دانــش آمــوزی در 4 آذر 1396  بــه همــت 
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان و بــا حضــور ســیامک ســلیمانی معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه 
منابــع اســتاندار، دکتــر محمــد خالــدی نماینــده مــردم شهرســتان لــردگان در مجلــس شــورای اســالمی، بهــروز 
امیــدی مدیــر کل آمــوزش و پــرورش  و جمعــی از مدیــران و رؤســای دســتگاه هــای اجرایــی و دانشــگاه هــا، 
فرهنگیــان  و معلمــان و دانــش آمــوزان و دانشــجویان اســتان در محــل ســالن اجتماعــات فرهنگســرای بــزرگ 

شــهرکرد برگــزار گردیــد.
در نخســتین روز از هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان از 3 نفــر معلــم پژوهنــده و 5 دانــش آمــوز پژوهشــگر برتــر 

بــا اهــدای لــوح بــه امضــاء اســتاندار و رئیــس ســتاد هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان تقدیــر شــد.
ــدارس فرهنــگ  ــه اینکــه پژوهــش در م ــا اشــاره ب ــوزی ب ــش آم ســیامک ســلیمانی در مراســم جشــنواره دان
ــج فرهنــگ پژوهــش در  ــد و تروی ــی دارن ــش آمــوزان ویژگــی حقیقــت جوی ســازی شــود، اظهــار داشــت: دان

ــن بخــش دارد. ــدارس نقــش مهمــی در توســعه ای م
وی اظهار داشت: آموزش و پرورش نقش مهمی در توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس دارد.

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری،  بهــره گیــری از دانــش 
آمــوزان بــرای ترویــج فرهنــگ پژوهــش را موجــب ترویــج فرهنــگ پژوهــش و نهادینــه کــردن آن عنــوان نمــود.

بهــروز امیــدی مدیــر کل آمــوزش و پــرورش و دبیــر کمیتــه جشــنواره دانــش آمــوزی ســتاد هفتــه پژوهــش و 
فنــاوری اســتان  بــا تبریــک هفتــه پژوهــش، گفــت: اهمیــت پژوهــش بــرای همــه محــرز اســت امــا در آمــوزش 

ــر و بیشــتر احســاس می شــود. ــه مهم ت ــرورش ایــن مقول و پ
وی بــا بیــان اینکــه در مــدارس ســعی شــده تــا دروس بــه صــورت پژوهشــی بــه دانــش آمــوزان ارائــه شــود، 
ــز در  ــوری نی ــت جمه ــر ریاس ــش مه ــی و پرس ــان و خوارزم ــن حی ــر اب ــنواره های جاب ــزاری جش ــزود: برگ اف
راســتای توانمندســازی دانــش آمــوزان بــوده اســت.امیدی بــا اشــاره بــه اینکــه مســیر توســعه جوامــع از آمــوزش 
ــش  ــر از دان ــج نف ــر اســتان و پن ــان پژوهشــگر برت ــر از معلم ــرد: ســه نف ــوان ک ــرورش طــی می شــود، عن و پ

آمــوزان محقــق و مختــرع اســتان  تجلیــل خواهــد شــد.
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۳-۳- انتخاب معلم پژوهنده برتر

۳-۳-۱- معلم پژوهنده ملی:

بــا توجــه بــه اینکــه آمــوزش و پــرورش در کنــار انتخــاب پژوهشــگر برتــر برنامــه معلــم پژوهنــده را نیــز هرســاله 
اجــرا مــی کنــد لــذا در ایــن بخــش نیــز 60گــزارش دریافــت شــد کــه پــس از داوری در اســتان 3گــزارش برتــر 
بــه تهــران ارســال و طــی داوری انجــام شــده در پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــررش  خانــم فاطمــه احمــدی 

بــه عنــوان معلــم پژوهنــده کشــوری معرفــی گردیــد.

۳-۳-۱-۱- شیوه نامه انتخاب معلم پژوهنده ملی:
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معلم پژوهنده ملی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس علوم تربیتی )برنامه ریزی درسی(
سمت شغلی : مشاور

محل خدمت : آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرکرد

فاطمه احمدی شهرکی
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۳-۳-2- معلم پژوهنده استانی:

بــه دلیــل گســتردگی جغرافیایــی و بــرای آگاهــی کلیــه کارکنــان از فراخــوان پژوهشــگر برتــر بــا هماهنگــی 
کمیتــه علمــی دانشــگاه شــهرکرد فــرم انتخــاب پژوهشــگران برترتهیــه شــده ،درتاریــخ 1396/8/8 بــه مناطــق 
ــار پژوهشــی  ــخ 1396/8/25 مهلــت ارســال آث ــا تاری ــرورش اســتان ارســال و ت ــه آمــوزش و پ ونواحــی 17گان

تدویــن شــده در بــازه زمانــی یکــم مهرمــاه 95 لغایــت 96/6/31 تعییــن گردیــد.
پیــرو فراخــوان صــورت گرفتــه تعــداد 38 نفــر در فراخــون انتخــاب پژوهــش گــر برتــر شــرکت نمــوده و آثــار 
خــود را ارائــه دادنــد ،کــه پــس از بررســی آثــار و تطبیــق آنهــا بــا فــرم مربوطــه امتیــازات تعییــن گردیــد و ســه 

نفــر بــه عنــوان معلــم پژوهشــگر برتــر معرفــی شــدند.
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امتیاز کسب شدهتعدادامتیازنوع مجلهعناوین شاخص هاردیف
امتیاز نهایی)این قسمت توسط 
گروه تحقیق و پژوهش تکمیل 

می گردد(

مقاالت چاپ شده  در مجالت خارجی1

JCR7
ISI6
ISC5

مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی2
4علمی پژوهشی

3علمی ترویجی

مقاالت  ارائه شده در همایش3
3سخنرانی

3پوستر

1داوری مقاالت علمی پژوهشی4

اجرای طرح های پژوهشی5

10ملی

7منطقه ای

5استانی

نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی6

3ملی

2منطقه ای

1استانی

تالیف کتاب7

15ناشران دانشگاهی

10جهاد دانشگاهی

6سایر ناشران

8ترجمه

2ویراستاری

ثبت اختراعات8

10بین المللی

7سازمان پژوهش ها

2قوه قضائیه

عضویت در کمیته )داشتن ابالغ(9

3تخصصی

2علمی ملی

1.5علمی  منطقه ای

1علمی استانی

جمع امتیازات

الزم به ذکر است که مستندات باید ضمیمه گردد )از 95/7/1 لغایت 96/6/31(

                               نام ونام خانوادگی شرکت کننده                                 نام و نام خانوادگی

                                             امضاء                                                        امضاء داور

۳-۳-2-۱- فرم شاخص های انتخاب معلم پژوهشگر برتر
نام و نام خانوادگی :                                                 شغل)سمت یا مسئولیت(:

مدرک تحصیلی:                          رشته تحصیلی :                                         سابقه کار:
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 ۳-۳-2-2- معلمان پژوهنده برتر

معلم پژوهشگر برتر آموزش و پرورش

دبیر دبیرستان ارشاد خانمیرزا
۱۱ سال سابقه تدریس

دانشجوی ترم آخر دکترای تخصصی الهیات

  • تالیف 2 کتاب و تالیف بیش از ۳0 مقاله
  • کسب رتبه و شرکت در بیش از ۳0 همایش بین المللی و ملی

  • دبیر علمی همایش
  • داورمقاالت و عضو علمی همایش های بین المللی وملی

اصغر طهماسبی بلداجی  • راهنمایی رساله

معلم پژوهشگر برتر آموزش و پرورش

دبیر دبیرستان نمونه پژوهش شهرکرد
۳0سال سابقه تدریس

مقطع تحصیلی :دکترای جامعه شناسی گرایش بررسی مسائل اجتماعی

 •   چاپ ۷0 مقاله در نشریات داخلی و خارجی 
 •   مجــری طــرح هــای علــل افزایــش ســن ازدواج جوانــان در شــهرکرد ، 

علــل و انگیــزه هــا ی فــرار دختــران از منــزل ، علــل ارتــکاب جــرم زنــان 
در اســتان و خشــونت خانگــی در اســتان 

فرحناز فردوسیان
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معلم پژوهشگر برتر آموزش و پرورش

معلم دبستان امید فارسان
۱۳ سال سابقه تدریس

مقطع تحصیلي : دکتری مدیریت آموزشی )۱۳9۵(

مقاالت  و کتاب ها در بازه زمانی 9۵/۷/۱ لغایت 96/۷/۱
•  ترجمه کتاب رفتارهای پر خطر دانش آموزان بعد از مدرسه)۱۳9۵(- اصفهان

• تالیف کتاب امور مالی بین المللی)۱۳9۵( کاروند
•  تالیف کتاب مهارت ارتباطی و راهبرد حل تعارض مدیران)۱۳9۵(- دارخوین

محسن خسروی•  تالیف کتاب کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی معلمان)۱۳9۵(

۳-4-  انتخاب دانش آموزان پژوهشگر برتر

بــا توجــه بــه ســهمیه ای کــه در جلســه کمیتــه علمــی )1396/8/6( بــرای دســتگاه آمــوزش و پــرورش تعییــن 
شــد )ســه نفــر از معلمــان و پنــج نفــر از دانــش آمــوز( امتیــازات مرتــب شــد و ســه نفــر از باالتریــن امتیــازات 

بــه عنــوان پژوهشــگر برتــر تعییــن گردیــد.
-از آنجایــی کــه در بخــش دانــش آمــوزی نیــز بایــد پژوهشــگران برتــر معرفــی مــی شــدند لــذا طــی هماهنــگ 
هایــی کــه بــا گــروه آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای و کار دانــش )دبیــر جشــنواره خوارزمــی( بعمــل آمــد 2 
نفــر از دانــش آمــوزان برگزیــده جشــنواره هنــر هــای تجســمی و 1نفــر برگزیــده جشــنواره نوجــوان خوارزمــی 
همچنیــن طــی هماهنگــی باگــروه آمــوزش ابتدایی)دبیرجشــنواره جابــر بــن حیــان( 2 نفــر دانــش آمــوزان دوره 

ابتدایــی بــه عنــوان دانــش آمــوزان پژوهشــگر برتــر تعییــن شــدند.
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برگزیده جشنواره نوجوان خوارزمی

ساخت تانک آب پاش ، مازوت پاش
دانش آموز پایه نهم دبیرستان شاهد شهرکرد

ــوا  ــردن ه ــز ک ــرای تمی ــاش ب ــازوت پ ــاش ، م ــک آب پ ــاخت تان س
ــع  ــه در مواق ــده گلول ــلیک کنن ــن ش ــز گردهاوهمچنی ــری از ری وجلوگی

ــروری ض

راضیه آزاد

برگزیده جشنواره هنرهای تجسمی

طراحی با زغال
دانش آموز پایه یازدهم هنرستان فرزانه شهرکرد

ــه ای  ــی وحرف ــای فن ــتان ه ــان هنرس ــن هنرجوی ــه بی ــنواره ای ک جش
ــزار مــی گــردد خالقیــت هــا وتوانمنــدی هــای  وکشــاورزی کشــور برگ
ــر اســاس شــیوه نامــه  ــان در یــک رقابــت ســالم و ســازنده ب هنــر جوی

ــد ــی نماین ــی م ــی وعمل ــابقات علم ــزاری مس ــه برگ ــدام ب نیلوفر فروزندهاق

برگزیده جشنواره هنرهای تجسمی

چاپ دستی
دانش آموز پایه یازدهم هنرستان قائمیه شهرکرد

ــه ای  ــی وحرف ــای فن ــتان ه ــان هنرس ــن هنرجوی ــه بی ــنواره ای ک جش
ــزار مــی گــردد خالقیــت هــا وتوانمنــدی هــای  وکشــاورزی کشــور برگ
ــه  ــر اســاس شــیوه نام ــت ســالم وســازنده ب ــک رقاب ــان در ی ــر جوی هن

ــد ــی نماین ــی م ــی وعمل ــابقات علم ــزاری مس ــه برگ ــدام ب نسترن جزایریاق
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برگزیده جشنواره جابربن حیان

دَوران نما
دانش آموز پایه ششم مدرسه شهداء باباحیدر

ــاب  ــور ،ق ــع ن ــوان منب ــه عن ــوه ب ــراغ ق ــک چ ــامل ی ــیله ش ــن وس ای
متصــل بــه چــراغ قــوه جهــت نگهــداری اســالید هــا ، پایــه نگهدارنــده 
بــا قابلیــت تنظیــم ارتفــاع ،صفحــه نقالــه به منظــور تنظیــم زاویــه دوران 
، صغحــه کریســتالی نمایــش قرینــه شــکل نســبت بــه نقطــه وتعــدادی 

اســالید مــی باشــد.
سیده فرزانه مرتضوی 

برگزیده جشنواره جابربن حیان

دستگاه بوجاری
دانش آموز پایه ششم مدرسه معرفت سودجان

دســتگاه بوجــاری بــرای بوجــاری وخــرد کــردن گنــدم وآمــاده کــردن آن 
بــرای پرنــدگان کوچکتــر مثــل مــرغ عشــق مــی باشــد در ضمــن منبــع 

انــرژی آن خورشــیدی مــی باشــد.
مرضیه اسماعیل زاده
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دکتر ویشتاسب سلیمانیان
رئیس مرکز رشد دانشگاه شهرکرد و مدیر اجرایی جشنواره ایده های برتر سبزکوه ستاد هفته پژوهش و فناوری استان

ــی  ــه دغدغــه اصل ــروت سالهاســت کــه ب ــوازن ث ــف جامعــه و توســعه مت افزایــش ســطح درآمــد اقشــار مختل
دولتمــردان کشــور مبــدل شــده اســت. بــا آنکــه راههــای بــرون رفــت از ایــن چالــش در تولیــد و اشــتغال پایــدار 
نهفتــه اســت، ولیکــن بــا توجــه بــه بافــت فرســوده و ســنتی صنعــت کشــور و در بســیاری مــوارد انحصــاری و 
غیــر رقابتــی بــودن آن بــه نظــر مــی رســد نمــی تــوان بــه ایــن صنعــت بیمــار دلخــوش کــرد. از ســوی دیگــر 
تجربــه کشــورهای پیشــرفته در توســعه فرهنــگ فنــاوری و فــن آفرینــی و گــذار از دانشــگاههای صرفــا پژوهــش 
ــا توســعه  ــدار تنه ــه راه اشــتغال پای ــن نشــان مــی دهــد ک ــروت آفری ــن و ث ــه دانشــگاههای کارآفری محــور ب

شــرکتها و کارخانجاتــی اســت کــه بــرای بقــای خــود پژوهــش فناورانــه را ســرلوحه قــرار داده انــد. 
ــا همــکاری و مســاعدت دانشــگاههای کشــور در توســعه مراکــز رشــد و پارکهــای علــم و فنــاوری،  ــا آنکــه ب ب
ــه همــراه داشــته اســت،  ــر تحقیــق و توســعه را ب ــان مبتنــی ب ــش بنی ــزون شــرکتهای دان رشــد و نمــو روزاف
ــاوری  ــگ فن ــت فرهن ــی در جه ــرورش، گام مهم ــوزش و پ ــازمان آم ــوز س ــی رســد هن ــر م ــه نظ ــفانه ب متاس
برنداشــته اســت. دراکثــر جشــنواره هــای برگــزار شــده از ســوی ایــن ســازمان مقولــه هــای پژوهــش و فنــاوری 
بــا هــم  ادغــام شــده و دبیــران و معلمــان، نســلی را تربیــت کــرده انــد کــه در خــوش بینانــه تریــن حالــت بــا 
مقولــه هــای ابتدایــی پژوهــش آشــنا شــده انــد. مادامــی کــه نتــوان فرهنــگ فنــاوری را در بیــن دانــش آمــوزان 
ترویــج و یــا حداقــل تفاوتهــای بیــن مقولــه هــای پژوهــش و فنــاوری را آمــوزش داد، نمــی تــوان بــه آینــده 

توســعه پایــدار ثــروت در جامعــه کارآفریــن دلخــوش بــود. 

مدیر اجرایی جشنواره ایده های برتر ستاد هفته پژوهش و فناوری استان
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4-۱- دومین جشنواره استانی ایده های برتر سبزکوه

بــا توجــه بــه خیــل عظیــم جوانــان بومــی مســتعد و تحصیــل کــرده اســتان در شــاخه هــای مختلــف علمــی 
ــه نظــر مــی رســد کــه همچنــان  و همچنیــن پتانســیل سرشــار و بالقــوه اســتان در زمینــه هــای فنــاوری، ب
چرخــه تولیــد ثــروت پایــدار از فنــاوری و فــن آفرینــی، جایــگاه واقعــی خــود را در اســتان پیــدا نکــرده اســت. 
ــتای  ــد در راس ــی توان ــتان م ــر اس ــاوری سراس ــکارات  فن ــا و ابت ــده ه ــای تشــویقی از ای ــت ه ــن حمای بنابرای
گســترش فرهنــگ فنــاوری راه گشــا باشــد. بــر ایــن اســاس، بنیــاد نخبــگان اســتان بــا همــکاري مراکــز رشــد 
و همچنیــن پــارک علــم و فنــاوري اســتان جشــنواره ایــده ســبزکوه را بــا هــدف توســعه فرهنــگ فنــاوری در 

اســتان چهارمحــال و بختیــاری برگــزار مــي کنــد.
دومیــن  جشــنواره اســتانی ایــده هــای برتــر ســبزکوه بــا محوریــت بنیــاد نخبــگان و  بــا هــدف ترویــج فرهنــگ 
ایــده پــردازي بیــن نوجوانــان و جوانــان و بهــره گیــري از ایــدة ایــده پــردازان در حــوزه هــاي مختلــف و در دو 
بخــش آزاد و دانــش آمــوزي برگــزار گردیــد . مخاطبیــن ایــن جشــنواره دانشــجویان، نخبــگان، اســاتید، دانــش 

آمــوزان، صنعتگــران، فــن آفرینــان، کارآفرینــان و ســایر افــراد صاحــب ایــده مــي باشــند.
ــود و دو کمیتــه  ــه ایــن جشــنواره هماننــد ســال گذشــته در مرکــز رشــد دانشــگاه شــهرکرد فعــال ب دبیرخان

ــد. ــه جشــنواره تشــکیل گردی ــر مجموع ــه علمــي و داوري  در زی ــات و اطــالع رســاني و کمیت شــامل تبلیغ
پــس از اعــالم فراخــوان ثبــت نــام جشــنواره، عالقمنــدان بــه ســامانه جشــنواره مراجعــه کــرده و نســبت بــه 
ــه مربوطــه در مرکــز رشــد دانشــگاه شــهرکرد  ــده و دبیرخان ــک ای ــد . بان ــدام کردن ــده هــاي خــود اق ثبــت ای
مســتقر بــوده و ایــن مرکــز مســئولیت داوري و انتخــاب ایــده هــاي برتــر را بــر عهــده داشــت . پــس از پایــان 
مهلــت ارســال ایــده هــا، داوري ایــده هــا انجــام شــده و ایــده هــاي برگزیــده در هــر بخــش انتخــاب شــدید . 
نتایــج بخــش دانــش آمــوزي در مراســم اختتامیــه هفتــه پژوهــش اعــالم شــد و از برگزیــدگان تجلیــل بعمــل 

آمــد. نتایــج بخــش آزاد نیــز در دهــه مبــارک فجــر اعــالم خواهــد شــد.
ــز شــتاب دهــي دانشــگاهي و پژوهــش  ــز رشــد اســتان، مراک ــه مراک ــت ب ــده جهــت حمای ــاي برگزی ــده ه ای

ــد شــد. ــي خواهن ــوزي معرف ــش آم ســراهاي دان
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4-2- فرآیند برگزاری دومین جشنواره استانی ایده های برتر سبزکوه

4-۳- چشم انداز جشنواره
ایجــاد ســاختار و ســاز و کار نهادینــه شــده بــه منظــور هدایــت ایــده پــردازان بــه ســوی مراکــز رشــد دانشــگاه 

هــای ســطح اســتان.

 4-4- اهداف جشنواره ایده سبزکوه
     •  ایجاد نشاط اجتماعی و فرهنگی

     •  راه اندازی بورس ایده استان و ارائه ایده های متناسب با طرح های اجرایی در استان
     •  شبکه سازی و استفاده از پتانسیل سرشار و بالقوه جوانان استان در زمینه فن آفرینی و ارزش آفرینی

     •  شناسایی فن آفرینان عرصه های مختلف علمی و تحقیقاتی استان
     •  توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و نوآوری

     •  گردآوری ایده های برتر کارآفرینانه و نوآورانه در سطح استان

فراخوان

ارسال ایده ها

بازگشایی بانک ایده ها

داوری ایده ها

انتخاب ایده های برتر

ارائه و پرزنت ایده های برتر در مراکز رشد
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     • ایجاد تعامل میان ایده پردازان، کارآفرینان و سرمایه گذاران
     • توسعه و ترویج ایده پردازی و ایده پروری

     • فراهم نمودن زمینه برای ایجاد کسب و کارهای دانش بنیان و نوآور
     • فراهم نمودن زمینه حمایت از ایده های با اهداف اقتصادی و مبتنی بر دانش و فهم

     • حرکت در راستای تحقق دانشگاه های کارآفرین در استان

  4-۵- راهبرد های جشنواره

     • ترویج فرهنگ خالقیت و ایده پردازی
     • هدایت ایده پردازان به سوی مراکز رشد

     • تجاری سازی ایده های برتر

  4-6- محورهای جشنواره
   الف( محورهاي عمومي جشنواره ایده برتر )سبزکوه(:

     • کشاورزي و محیط زیست
     • مدیریت و برنامه ریزي 

     • علوم پایه
     • فني و مهندسي
     • مدیریت شهري

     • علوم انساني
     • علوم پزشکي

   ب( محورهاي اختصاصي جشنواره ایده برتر )سبزکوه(:

     • بحران آب
     • کشاورزی و محیط زیست

     • فناوري اطالعات و ارتباطات
     • رسانه ملي و فضاي مجازي

     • علوم پزشکی
     • فنی و مهندسی
     • مدیریت شهری
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4-۷- تقویم زماني جشنواره ایده برتر )سبزکوه(

     • پذیرش ایده ها: 1396/8/1 الي 1396/8/30
     • انتخاب داوران: 1396/8/15 الي 1396/8/30

     • بازگشایي بانک ایده های برتر بخش دانش آموزی : 1396/9/1
     • معرفي ایده هاي برتر بخش دانش آموزي: مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوري )1396/9/8(

     • بازگشایی بانک ایده های برتر بخش آزاد:96/10/3
     • اعالم نتایج نهایي جشنواره )بخش آزاد(: دهه مبارک فجر

4-۸- دستگاه ها و دانشگاه هاي همکار

عنوان همکاريدستگاه ها و دانشگاه هاي همکارردیف

داوري ایده ها - مساعدت مالي در برگزاري جشنوارهپارک علم و فناوري استان1

داوري ایده ها - مساعدت مالي در برگزاري جشنوارهدانشگاه شهرکرد2

 دبیر خانه و مسئول اجرایي برگزاري جشنواره –مرکز رشد دانشگاه شهرکرد3
داوري ایده ها

داوري ایده هامرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان4

 مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی5
داوري ایده هاشهرکرد

داوري ایده هامرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد شهرکرد6
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4-9- بازگشایی بانک ایده های برتر

اولیــن مراســم بازگشــایی بانــک ایــده هــای برتــر ســبزکوه مربــوط بــه بخــش اختصاصــی جشــنواره یــا همــان 
ــد  ــز رش ــگان، مرک ــاد نخب ــخ 96/9/1 در حضــور مســؤلین بنی ــه در تاری ــود ک ــوزی ب ــش آم ــژه دان بخــش وی

ــارک علــم و فنــاوری و تعــدادی از دانشــگاه هــای همــکار صــورت گرفــت . دانشــگاه شــهرکرد، پ
دومیــن مراســم بازگشــایی بانــک ایــده هــای برتــر ســبزکوه مربــوط بــه بخــش اختصاصــی جشــنواره صبــح روز 
ــا حضــور مجتبــی بنیادیــان رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان ، ویشتاســب ســلیمانیان  یک شــنبه 3 دی 1396 ب
ــول اداری  ــازی و تح ــزی، نوس ــه ری ــر برنام ــر کل دفت ــور مدی ــی پ ــه لطف ــی ال ــنواره ، ول ــی جش ــر اجرای دبی
ــر  ــی دبی ــهرکرد، ، روح  ا... همت ــگاه ش ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه ــت مع ــی سرپرس ــر عرب ــتانداری، دکت اس
علمــی جشــنواره، مهنــدس نبــوی رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان، داراب ظفریــان معــاون پــارک علــم و فنــاوری، 

و رؤســای مراکــز رشــد اســتان در مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه شــهرکرد برگــزار شــد.
مجتبــي بنیادیــان، رییــس بنیــاد نخبــگان اســتان و دبیــر کمیتــه جشــنواره اســتانی ایــده هــای برتــر ســبزکوه 
ســتاد هفتــه پژوهــش و فنــاوری  بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش مهمــي از دانســته هــاي علمــي هــر کشــوري در 
ســایه ارتبــاط و تعامــل بایکدیگــر حاصــل مــي شــود گفــت: ضــرورت دارد دســتگاه هــاي علمــي و پژوهشــي 
اســتان در راســتاي توســعه و مشــارکت نظــام منــد، همگرایــي و هفکــري داشــته باشــند.  ایشــان همچنیــن بــه 
برنامــه هــاي علمــي و پژهشــي در اســتان  اشــاره کــرد و گفــت : توقــع آن اســت کــه برگــزاري چنیــن برنامــه هایــي 
بــا مشــارکت دســتگاه هــاي علمــي و پژوهشــي و دســتگاه هــاي اجرایــي اســتان تبدیــل بــه رخــداد و فعالیتــي 
جریــان ســاز در حــوزه هــاي مختلــف اســتاني باشــد و نبایــد نتایــج آن هــا محــدود بــه زمــان و مــکان و یــا نهــاد 
خــاص باشــد کــه امیدواریــم برنامــه هــاي امســال بــه مراتــب اثرگذارتــر از ســال هــاي گذشــته برگــزار شــود. 

ــش  ــه بخ ــده ب ــال 100 ای ــن از ارس ــن آیی ــهرکرد در ای ــگاه ش ــاور دانش ــای فن ــد واحده ــز رش ــس مرک رئی
ــا، از  ــای نوپ ــوآوری ایده ه ــت و ن ــردن کیفی ــاال ب ــور ب ــت: به منظ ــر داد و گف ــنواره خب ــجویی و آزاد جش دانش
ــان  ــا زم ــت شــد و ایده هــای دریافت شــده ت ــرای  شــرکت در جشــنواره دریاف ــده ب ــا ســه ای هــر شــخص تنه
ــه  ــده  ســبزکوه اســتان به صــورت کامــاًل محرمان ــه داوری در صنــدوق ایده هــای دومیــن جشــنواره  ای ارســال ب

نگهــداری شــدند. 
ســلیمانیان افــزود: اولیــن جشــنواره  ایــده ســبزکوه اســتان کــه در ســال گذشــته برگــزار شــد فرصتــی مناســب 
بــرای آسیب شناســی و بهبــود کیفیــت برگــزاری جشــنواره در ســال جــاری فراهــم کــرد و بــه همیــن دلیــل 

بخــش دانش آمــوزی بــه دومیــن جشــنواره اضافــه شــد کــه جنبــش و پویایــی جشــنواره را افزایــش داد.
دبیــر اجرایــی دومیــن جشــنواره  ایــده  ســبزکوه اســتان در ادامــه گفــت: ایده هــای دانشــجویی و آزاد، بعــد از 
ــر  ــد و ایده هــای برت ــرار می گیرن بررســی اولیــه، توســط کادر علمــی متخصــص مــورد داوری علمــی و فنــی ق
در مرکــز نــوآوری دانشــگاه شــهرکرد مســتقر شــده و تــا زمــان راه یابــی بــه مراکــز رشــد ســطح اســتان مــورد 

ــد. ــرار می گیرن ــت ق حمای
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در پایــان ایــن آییــن، صنــدوق دومیــن جشــنواره  ایــده  ســبزکوه اســتان بازگشــایی شــد و ایده هــای دانشــجویی 
ــد،  ــه نگهــداری شــده بودن ــرداری به صــورت محرمان ــوآوری و جلوگیــری از کپی ب و آزاد کــه به منظــور حفــظ ن

پــس از تاییــد و امضــاء تعــدادی از مســئولین بــه مرحلــه  داوری ارســال شــدند.
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4-۱0- لیست هیئت داوران بخش دانش آموزی جشنواره ایده سبزکوه

  1- ویشتاسب سلیمانیان:  دکترای فیزیک

  2-عزیزاهلل مظفری: کارشناسی ارشد رشته برق

  3- بهزاد کریمی: کارشناس ارشد رشته عمران

  4- سعید اکبری: کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

  5- روح اهلل همتی :  دکترای بیوشیمی

4-۱۱- شاخص هاي بررسي و ارزیابي ایده ها

 در مجمــوع بــا توجــه بــه فرصــت محــدود دریافــت و داوری بخــش دانــش آمــوزی جشــنواره، تعــداد 25 ایــده 
در محورهــای هفتگانــه از شهرســتان هــای ســطح اســتان بــه دبیــر خانــه راه یافــت. 

ــه  ــد ب ــرر گردی ــر و همفکــری اعضــاء مق ــای برت ــده ه ــه جشــنواره ای ــدد کمیت ــزاری جلســات متع ــق برگ طب
منظــور افزایــش کیفیــت ارزیابــی ایــده هــا، بخــش دانــش آمــوزي بطــور مجــزا بــا همــکاري آمــوزش و پــرورش 
ــه اهــداف  ــل ب ــه منظــور نی ــوزان تجلیــل شــود و ب ــش آم ــده هــاي دان اســتان برگــزار و بطــور مناســب از ای
برگــزاري ایــن جشــنواره بخــش داوري ایــده هــا توســط تیــم هــاي داوري مرکــز رشــد اســتان صــورت پذیــرد.

ــی ایــده هــا گفتنــد: براســاس  ــي ایــن جشــنواره در خصــوص داوری و ارزیاب دکتــر ســلیمانیان مســئول اجرائ
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آسیب شناســي کــه توســط اعضــاء کمیتــه برگــزاری جشــنواره صــورت گرفــت ســعي شــد اغلــب ایراداتــي کــه 
در جشــنواره هــاي پیشــین وجــود داشــت برطــرف شــود و نیــز پروســه داوري را درایــن دوره بــه صــورت آنالیــن 
و غیرحضــوري  برنامــه ریــزي کردیــم و در نهایــت ایــده هــاي برتــر بعــد از پروســه داوري در مراکــز رشــد ارائــه 

و پرزنــت گردنــد.

جدول شاخص های ارزیابی ایده ها

در صورتی که ایده کپی داخلی داشته باشد بدون بررسی رد خواهد شد.          کپی داخلی دارد              کپی داخلی ندارد

امتیاز اخذ شدهضریبنمرهشاخصردیف

۱4 ارائه براي اولین بار )در دنیا تا 20 امتیاز – در کشور تا ۱0 امتیاز(۱

9 امکان پذیري ایده )بر اساس دانش فني و علمي(2

۸ کپي برداري نمونه خارجي۳

۱0 میزان همخواني ایده با اقتصاد مقاومتي4

 کیفیت فناوري  از نظر فنی و کپی توسط دیگران)پیچیده 20 امتیاز – متوسط ۱۵ ۵
امتیاز – ساده ۱0 امتیاز(

۱0

۸ مرحله اجراي ایده )ایده تا ۱2امتیاز – ساخت تا ۱۵ امتیاز – ثبت اختراع تا20 امتیاز(6

9 میزان تشخیص نیاز بازار به محصول مورد نظر) بازار پسندی محصول نهایی ایده(۷

 پیش بیني افزایش تقاضاي آینده محصول را چگونه مي بینید؟) وضعیت آینده بازار ۸
محصول(

6

۵ضرورت اجراي ایده )داشتن صرفه اقتصادي از نظر تولید(9

تیم کاری پیش بینی شده برای اجرای ایده ) ۱ نفر ۱۷ امتیاز، 2نفر ۱۸ امتیاز، ۳نفر ۱9 ۱0
امتیاز، 4نفر به باال 20 امتیاز(

6

6 ارتباط تخصص تیم کاری پیش بینی شده با موضوع ایده) رد صورت تخصیص(۱۱

9 نظر کلی داور در مورد اهمیت ایده) کیفیت، پیچیدگی علمی و فنی و نوآوری(۱2

نمره نهایي کسب شده
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4-۱2- برگزیدگان بخش دانش آموزی جشنواره :

 مقطعنام و نام خانوادگيردیف
تحصیلي

 شهرستان محل
 حوزه مربوطعنوان ایده / طرحتحصیل

وضعیتبه ایده

۱

 علیرضا جلیل
طهماسبي

 دانش آموز
 مقطع متوسطه

دوم
طرحبحران آبسنسور مصرفي آبلردگان

2

محمد حسین کبیري

 دانش آموز
طرحمدیریت شهريمقاوم سازي ساختمان ها با فناوري نانوشهرکردمقطع ابتدایي

۳

 امیرمحمد آل ابراهیم
دهکردي

 دانش آموز
 فني وصندلي پارکي هوشمندشهرکردمقطع ابتدایي

ایدهمهندسي

4

محمدحسین نجفي

 دانش آموز
 مقطع متوسطه

دوم
 فني وکالسکه کودک نوسان داربروجن

ایدهمهندسي

۵

محمدرضا شفیعي

 دانش آموز
 مقطع متوسطه

اول
 ساخت آتل هاي تاشو و سبکشهرکرد

طرحعلوم پزشکياورژانسي

6

داریوش بابامیر

 دانش آموز
 مقطع متوسطه

دوم
لردگان

 تسهیل و امکان ادرار و مدفوع بیمار
 بدون نیاز به بلند شدن یا خم و راست
 شدن، با سیستم شست و شو و خشک

کن اتوماتیک

نمونه اولیهعلوم پزشکي
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4-۱۳- تقدیر از برگزیدگان بخش دانش آموزی جشنواره

روز چهارشــنبه 96/9/8 همزمــان بــا برگــزاری اختتامیــه نمایشــگاه، طــی برگــزاری آئیــن تجلیــل از برگزیــدگان 
ــا  ــوح و هدای ــا اهــداء ل ــز ب ــر ســبزکوه نی ــده هــای برت ــدگان جشــنواره ای ــاوری اســتان از برگزی پژوهــش و فن

تقدیــر بــه عمــل آمــد.
ــن جشــنواره  ــزاري ســاالنه ي ای ــه برگ ــا اشــاره ب ــگان اســتان ب ــاد نخب ــان ریاســت بنی ــی بنیادی ــر مجتب دکت
ــا هفتــه پژوهــش عنــوان نمودنــد هــدف از برگــزاري ایــن جشــنواره شناســایي، تشــویق و معرفــي  مصــادف ب
شایســتگي هــا و توانمنــدي هــاي ایــده پــردازان در جامعــه و حفــظ مالکیــت معنــوي ایشــان اســت و بــه منظــور 
ــن  ــردد. همچنی ــزار میگ ــن برگ ــاي نوی ــاوري ه ــاوري در توســعه فن ــت خودب ــوآوري و تقوی ــگ ن ــج فرهن تروی
ایشــان اعــالم نمودنــد بــه منظــور ایجــاد جامعــه اي پویــا و خــالق بایســتي فرهنــگ تفکــر و ایــده پــردازي از 
دوران کودکــي و از ســطح مــدارس آموختــه شــود. برهمیــن اســاس در جشــنواره امســال تصمیــم برایــن شــد 
ــا تعییــن ســازوکار آن گام بلنــدي در ایــن مســیر  کــه یــک بخــش دانــش آمــوزي در نظــر گرفتــه شــود و ب

برداشــته شــود
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۵-۱- گزارش سمینارها و دوره های آموزشی در طول هفته پژوهش

مجريمکانساعتزماننام کارگاهنام سازمان

استانداری

دکتر مهدي گلستان هاشمیسالن شهید مردانی استانداری14-96/09/238خالقیت و کارآفریني  

دکتر پیرعلي و دکتر سلیميسالن شهید مردانی استانداری14 -268و96/9/19شرکت هاي دانش بنیان

دکتر مهدی گلستان هاشمیسالن شهید مردانی استانداری14-96/9/268نظام پذیرش پیشنهادات

حجه االسالم کریمیسالن شهید مردانی استانداری14-96/9/138آسیب شناسی شبکه های اجتماعی 

دکتر مقدسیسالن دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد14-58و 96/09/6توسعه و توانمند سازی زنان 

دکتر مقدسیدانشگاه علمي و کاربردي استانداري14-96/09/078تاب آوری 

 دانشگاه علوم
پزشکي

دکتر شهرزاد حبیبيسالن معاونت تحقیقات و فناوري4 - 96/9/88روش تحقیق در سیستم هاي بهداشتي .

 یافته هاي جدید ژنتیک پزشکي از دیدگاه 
مولکولي

دکتر حسین تیموريسالن اجتماعات ابن سینا4- 96/9/58

دکتر الهام رییسيکمیته تحقیقات دانشجویي4- 96/9/248اخالق در پژوهش

 دانشگاه
شهرکرد

 برنامه تحقیقاتي بر خط اطلس زبان هاي  
ایران

دکتر مرتضي طاهريسالن دفاع دانشکده ادبیات96/9/51/30-3

دکتر حاجي حسنيسالن طراحي زندگي19- 96/9/816مشاوره پیش از ازدواج  

دکتر حاجي حسنيسالن طراحي زندگي12- 96/9/510مقابله با فشار رواني  

آموزش نرم افزار sap2000 جهت تحلیل   
سازه ها و مخازن آب

دکتر الهام قنبريسایت کامپیوتر دانشکده کشاورزي96/9/98-17/30

دکتر نصراله پیرانيسالن دانشکده کشاورزي12- 96/9/79ویراستاري پیشرفته با میکروسافت ورد

دکتر مصطفي رحیميباشگاه بدن سازي و دانشکده ادبیات18- 96/9/714اصول پایه در تمرینات بدن سازي

دکتر احسان روحيدانشکده ادبیات )کالس 402(3-96/9/111حفظ قرآن کریم

sas دکتر احسان شهبازيسالن شهید مطهري کشاورزي4- 96/9/58آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار

 انواع مجالت زبان انگلیسي، چگونگي
تشخیص مجالت نامعتبر

دکتر علي روحانيسالن دفاع ادبیات96/9/410-12

 طراحي نمایه صالحیت هاي شغلي چرا و
چگونه

دکتر مصطفي کرباسیونسالن شهید مطهري کشاورزي12- 96/9/58

نرم افزار Autocap جهت طراحي سازه ها و 
سیستم هاي آبیاري

دکتر الهام قنبريسایت کامپیوتر دانشکده کشاورزي96/9/715-17/30

دکتر ابراهیم احمديپژوهشکده فن اوري جنین دام17-96/9/78/30اصول کشت سلول هاي جانوري

 اصول مقدماتي سونوگرافي محوطه بطني در
دام هاي کوچک

دکتر فرزانه حسینيکلینیک دامپزشکي96/9/288/30-12

دکتر اعظم مختاریآزمایشگاه میکروبیولوژی دامپزشکییک روزه96/9/7کارگاه کشت سلول رده

 تهیه وکتور لنتي ویروسي با سیستم بسته
بندي نسل دوم

دکتر اعظم مختاریآزمایشگاه میکروبیولوژی دامپزشکییک روزه96/9/8

علیرضا محمدی کالسردانشکده ادبیات و علوم انسانییک روزه96/9/28عروض شنیداری
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 جهاد
دانشگاهي

 دومین پیش رویداد از اولین استارتاپ  
دکتر وحید خلیليسالن اجتماعات مجتمع رفاهي الله12- 96/8/159گردشگري استان

 دانشگاه پیام
نور

 توسعه پایدار و محیط زیست با محوریت 
خانم دکتر کمالیسالن اجتماعات دانشگاه96/9/5اقتصاد مقاومتي

 آموزش و
پرورش

 اقدام پژوهشي براي دانشجو معلمان دانشگاه .
سالن تحقیق و پژوهش11 -96/8/19پردیس باهنر

سالن خانه معلم ناحیه  یک12-96/8/1110اقدام پژوهشي براي راهبران آموزشي استان

 دانشگاه علمی
 و کاربردی

استان

 نشست تجاری سازی علم ، مقایسه ایران با ..
دیگر کشورها

 در طول هفته
8- 13پژوهش استان

دکتر تقی جاودانیعلمی کاربردی جهاد دانشگاهی

همایش و کارگاه آموزشی افزایش تاب آوری 
دکتر احسان خیام باشیعلمی کاربردی هالل احمرشهرها

عبداهلل قاسمیعلمی کاربردی بهزیستیکارگاه خالقیت و تفکر خالقیت

 کارگاه آشنایی با جرایم رایانه ای و نحوه
جناب سروان احمد حاتمیعلمی کاربردی لردگانپیشگیری از آن

مهندس محسن طهماسبیعلمی کاربردی فارسانکارگاه فضای سایبری

 سازمان
 مدیریت و

 برنامه ریزی
استان

 توسعه پایدار و مالحظات محیط زیستی با
96/09/04رویکرد آمایش سرزمین

 سالن اجتماعات سازمان مدیریت  و12-8
برنامه ریزی

آقای دکتر سهراب اشرفی

آقای دکتر مهدی طغیانی96/09/05الزامات فرهنگی فرایند توسعه

آقای دکتر حامد صفایی پور96/09/07تفکر نقادانه

آقای دکتر حسنعلی احمدی96/09/08گفتمان فرهنگی در رفتار سازمانی
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۵-2- دوره خالقیت و نوآوری در محیط کار 

مدرس: دکتر مهدی گلستان هاشمی1  
محل دوره : سالن شهید مردانی استانداری 

خالصه ای از مطالب ارائه شده:

خالقیــت و تولیــد افــکار و اندیشــه هــای نــو توســط مدیــران و کارکنــان ســازمانی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
شــده و جایــگاه واالیــی را در ســازمان بــه خــود اختصــاص داده اســت. ســازمانهایی موفــق هســتند و مــی تواننــد 
در دنیــای پــر رقابــت ادامــه حیــات بدهنــد کــه دائمــا افــکار و اندیشــه هــای جدیــد را در ســازمان کاربــردی 
ســازند.  هــدف برگــزاری چنیــن کارگاه آموزشــی  کمــک بــه پــرورش ذهــن هــای خــالق و آگاه نمــودن افــراد 
خــالق از رونــد چگونگــی تبدیــل ایــده بــه کاال و کمــک بــه بهبــود عملکــرد ســازمانها و همچنیــن اقتصــاد و 

خودکفایــی کشــور اســت. مطالــب زیــر در ایــن دوره آموزشــی بیــان گردیــد بشــرح ذیــل بــوده :

1- تولید ایده های نو
2- توانایی ارائه راه حل جدید برای حل مسائل

3-طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده قبلی به روشی نوین
4-فرایند یافتن راه های جدید برای انجام دادن بهتر کارها

5- به کارگیری توانیهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید
6- خالقیت بریدن تورهای ذهنی

در ادامــه اســتاد تمریــن هایــی را در در رابطــه مباحــث مطروحــه مطــرح نمــود و در نهایــت در راســتای تقدیــر 
از برگزیــدگان  بشــرح دیــل: 

اقایــان اســماعیل غالمیــان، کامــران دوســتی،  محمــد رفیعــی و خانــم هــا مرضیــه صالحپــور و ناهیــد خلیلیــان 
و مرضیــه جلیــل پــور هدایایــی تقدیــم شــد.

1	-	هیات	علمی	دانشگاه	مالک	اشتر	اصفهان	



پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری ، زیربنای تولید و اشتغال

عملکرد ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان چهار محال و بختیاری سال 1396

116



پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری ، زیربنای تولید و اشتغال

عملکرد ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان چهار محال و بختیاری سال 1396

117

۵-۳- دوره سمپوزیوم علمی »RNA های غیر کدکننده و بیماری ها«

مدرسین: دکتر کامران قائدی1 ، دکتر حسین تیموری2  
محل دوره: سالن کنفرانس ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

خالصه ای از مطالب ارائه شده:

یکــی از یافتــه هــای دهــه اخیــر کشــف RNAهــای غیــر کــد دهنــده مــی باشــد. ژنهــای RNA هــای غیــر کــد 
دهنــده بــر خــالف ژنهــای کالســک بــه پلــی یپتیــد ترجمــه نمــی شــوند) غیــر کننــده( و بصــورت مولکــول 
ــس از رونویســی، خاموشــی ژن و  ــردازش پ ــم رونویســی، پ ــد تنظی ــف ســلول مانن ــای مختل RNA در فراینده

ــازی مــی کننــد. دمتیالســیون DNA نقــش ب
ــروزه شــاهد حجــم وســیعی  ــات رســیده اســت. ام ــه اثب ــا ب ــا در بســیاری بیمــاری ه ــر جهــش در آن ه تاثی

ــا هســتیم. ــاری ه ــا و بیم ــن ژنه ــه علمــی روی ای مطالع
ایــن ســمپوزیوم کــه بــا مشــارکت و همــکاری معاونــت پژوهشــی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد و پژوهشــکده 
زیســت فنــاوری  رویــان اصفهــان اخریــن یافتــه هــای محققیــن  دو مرکــز فــوق را ارایــه نمــوده و تاثیــر جهــش 

در ژن هــای آن هــا و همچنیــن تغییــر بیــان آن هــا پرداختنــد.
ایــن ســمپوزیوم علمــی جهــت اعضــاي محتــرم هیــات علمــي گروههــاي : ژنتیــک ، زیســت شناســي ، زنــان و 
زایمــان ، اعصــاب و روان ، انکولوژیســت و دانشــجویان رشــته هــاي ژنتیــک ، بیوتکنولــوژي ، پزشــکي مولکولــي ، 

ایمنــي شناســي برگــزار گردیــد.

1-	استاد	تمام	دانشگاه	اصفهان	و	پژوهشگاه	رویان	اصفهان
2-		دانشیار	دانشگاه	علوم	پزشکی	شهرکرد
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۵-4- دوره برنامة تحقیقاتی اطلس برخط زبان های ایران
 مدرس: دکتر مرتضی طاهری اردلی 1

محل دوره : سالن دفاع دانشکده ادبیات دانشگاه شهرکرد

خالصه ای از مطالب ارائه شده:

از آغــاز دهــۀ 1950میــالدی تالش هــای بســیاری بــرای تهیــۀ نقشــۀ زبانــی زبان هــای ایــران در قالــب اطلــس 
یــا نقشــۀ جامــع زبانــی صــورت گرفتــه اســت. بــا ایــن حال،تــا دســت یابی بــه ایــن هــدف هنــوز راه زیــادی باقی  
مانــده اســت. عوامــل بســیاری در عــدم دســتیابی کامــل بــه ایــن هدفموثــر واقــع شــده اند: از جملــه پیچیدگــی 
ــارة  ــروژه؛ دیدگاه هــای ضدونقیــض درب ــی و طراحــی پ ــران؛ مســائل تدارکات ــا در ای شــرایط و موقعیــت زبان ه
ــه  ــاز ب ــن نی ــا؛ و همچنی ــج پروژه ه ــار نتای ــت در انتش ــا؛ محدودی ــی زبان ه ــع و پراکندگ ــی، توزی ــت زبان هوی
افزایــش همــکاری میــان پژوهشــگران و متخصصــان در راســتای دســتیابی بــه ایــن هــدف. یکــی از پروژه هایــی 
کــه از ســال 2014 میــالدی بــا هــدف تهیــۀ نقشــۀ دقیــق زبانــی ایــران ایجــاد شــده،اطلس برخــط زبان هــای 
ایــران2  اســت )نســخۀ آزمایشــی آن بــه آدرس http://iranatlas.net قابــل دسترســی اســت(. ایــن اطلــس حاصــل 
پژوهش هایــی اســت کــه در مرکــز تحقیقاتیژئوماتیــک و نقشــه نگاریGCRC( 3(در دانشــگاه کارلتــون در کانــادا 
و بــا همــکاری دانشــگاه شــهرکرد و مجموعــه ای بیــش از 50 پژوهشــگر در 12 کشــور از موسســات پژوهشــی 
مختلــف در حــال انجــام اســت.در ایــن پروژه،یافته هایــی جدیــداز حــدود 60000 شــهر و روســتادر ایــران در 
کنــار پژوهش هایــی کــه پیــش از ایــن انجــام شــده قــرار می گیــرد. مولفه هــای اصلــی ایــن پــروژه از ایــن قــرار 
ــا و نقشــه های زبان شــناختی  ــی، کتابنامۀپژوهش ه ــای زبان ــی، نقشــۀ داده ه اســت:تهیۀ نقشــۀ پراکندگــی زبان
ــود  ــای موج ــواده  زبان ه ــد از خان ــدی کارآم ــام طبقه بن ــک نظ ــازی ی ــده، فراهم س ــام ش ــناختی انج و گویش ش
ــدد  ــای متع ــل بخش ه ــه تفصی ــه ب ــن ارائ ــا.در ای ــا و گویش ه ــق از زبان ه ــتی دقی ــۀ فهرس ــت تهی و در نهای
ــی اســتخراج شــده از اســتان  ــژه نخســتین نقشــه های پراکندگــی و نقشــه های داده هــای زبان ــروژه بوی ــن پ ای

چهارمحــال و بختیــاری بــه بحــث گذاشــته شــده اســت.

taheriling@gmail.com -1

Atlas of the Languages of Iran - 2

Geomatics and Cartographic Research Centre - 3
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۵-۵- دوره آشنایی با شرکت های دانش بنیان 

 مدرس: آقایان دکتر  اسماعیل پیر علی و مهندس مهرداد سلیمی
محل دوره : سالن شهید مردانی استانداری 

خالصه ای از مطالب ارائه شده:

ــه مــدت 12 ســاعت برگــزار گردیــد اســاتید در خصــوص مــوارد ذیــل تدریــس  ایــن دوره کــه در دور روز و ب
نمــوده 

-  تشریح ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی و جایگاه اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی
-  آشنائی با قانون تاسیس شرکت های دانش بنیان

-  ضرورت فعالیت شرکت های دانش بنیان با توجه به نقش آن اقتصاد
-  وضعیت فعلی شرکت های دانش بنیان در سطح ملی و سطح استان

-  متولیان اصلی ثبت و ساماندهی شرکت های دانش بنیان در سطح کشور و استان
-  قوانین حمایتی موجود در جهت تسهیل فعالیت شرکت های دانش بنیان

-  مشکالت موجود در مسیر فعالیت  شرکت های دانش بنیان

آخــر ایــن دوره دو نفــر از برتریــن کارآفرینــان و صاحبــان شــرکت هــای دانــش بنیــان اســتان آقایــان مهــدی 
فرزانــه و مهــدی بنــی طالبــی بــه اراده تجــارت خــود در ایــن حــوزه پرداختنــد.
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۵-6- دوره توسعه پایدار،محیط زیست با محوریت اقتصاد مقاومتی

 مدرس: خانم دکتر کمالی
محل دوره : سالن کنفرانس دانشگاه پیام نور 

خالصه ای از مطالب ارائه شده:

بــا اینکــه رشــد اقتصــادی هدفــی مطلــوب تلقــی می شــود، ایــن رشــد بــا تخریــب محیــط زیســت همــراه اســت. 
ــف  ــازمانهای مختل ــت گذاری،  و س ــه سیاس ــون توج ــد در کان ــت می بای ــط زیس ــب محی ــأله ی تخری ــس مس پ
ــع  ــعه ی جوام ــع توس ــد.در واق ــی رخ نمی ده ــت محیط ــار زیس ــدون آث ــادی ب ــد اقتص ــرا رش ــرد. زی ــرار گی ق
انســانی، رشــد جمعیــت و شهرنشــینی همــراه بــا نیــاز روزافــزون بــه انــرژی موجــب افزایــش مســائل زیســت 
محیطــی می شودرشــد بــاال و توســعه ی اقتصــادی از جملــه اهــداف مهمــی اســت کــه اقتصاددانــان بــه دنبــال 
آن می باشــند،از طرفــی مســایل بیــن المللــی و فشــارها و تنگناهایــی کــه تحــت عنــوان تحریــم بــر کشــورمان 
تحمیــل مــی شــود ضــرورت توجــه بــه رشــد و توســعه پایــدار را بیــش از پیــش کلیــدی و محــوری نموده اســت 
.ایــن مهــم در چهارچــوب اقتصــاد مقاومتــی و تــالش بــرای شــکوفایی اقتصــادی در راســتای مقاومــت و تجهیــز 

منابــع بــرای مبــارزه بــا تهدیدهــای فــوق عملــی خواهــد شــد
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۵-۷- دوره کارگاه آموزش تاب آوری 

 مدرس: آقای دکتر محمدرضا مقدسی
محل دوره : دوره دانشگاه علمی کاربردی 

خالصه ای از مطالب ارائه شده:

ــا تنــش و  ــه ب ــوان مقابل ــق و ســازگاری و ت ــل و تحــول، تطبی ــوان ظرفیــت تبدی ــاب آوری اجتماعــی را میت ت
بحرانهــای اجتماعــی نامیــد. تــاب آوری اجتماعــی از ظرفیــت و توانایــی خاصــی در افــراد و گروههــا، خانــواده 
و جوامــع صحبــت میکنــد کــه عمدتــا یادگیــری و ســازگاری در تغییــرات تحمیــل شــده، و همچنیــن قــدرت 
تطبیــق بــا شــرایط و متقضیــات را در بــر خواهــد داشــت؛ ایــن بــه ســاده تریــن معنــا برخــورداری از آغــازی 
ــازندگی  ــرمایه و س ــاف، س ــر انعط ــی ب ــدرت مبتن ــازگاری، ق ــعه س ــی، توس ــای مهربان ــت. احی ــگی اس همیش

ــاب آوری اســت. اجتماعــی را تقویــت میکنــد وهمزمــان موجــب و دســتاورد ت
تــاب آوری در بحرانهــای اجتماعــی نقــش عمــده ای ایفــا میکنــد و شــناخته شــده تریــن عاملــی کــه بــا تــاب 

آوری اجتماعــی رابطــه معکــوس دارد آســیب پذیــری اجتماعــی اســت.
ــالمت  ــردی و س ــاب آوری ف ــر ت ــال ب ــه ح ــز در هم ــی نی ــای اجتماع ــت ه ــی و حمای ــای مدن ــارکت ه مش
ــوان  ــان و ت ــدگان، مددجوی ــژه آســیب دی ــه وی ــراد )ب ــاور اف ــد، چــرا کــه ب اجتماعــی تاثیــرات عمیــق میگذارن
خواهــان( نســبت بــه خــود در حمایــت هــای اجتماعــی پــرورده میشــود. حمایــت هــای اجتماعــی میتوانــد بــا 
تقویــت جریــان رشــد و کاهــش اثــر صدمــات، تاثیــر انتخــاب هــای نادرســت، اتفاقــات تلــخ و بالیــای طبیعــی 
را کاهــش دهــد و از ایــن طریــق بــه توســعه تــاب آوری اجتماعــی کمــک کند.چــه بســیار از اختــالالت رفتــاری 
روانــی، آســیب هــا و گرفتــاری هــای اجتماعــی کــه از طریــق ارتباطــات حمایتــی و راه حــل هــای مشــارکتی 
بهبــود مــی یابنــد. توانمندســازی بــر مبنــای انــدک توانایــی بــه جــا مانــده از ســانحه نیــز از دیگــر شــگفتی 
هــای تــاب آوری بــر اســاس حمایتهــای اجتماعــی اســت، کــه البتــه حداقــل دو ویژگــی دیگــر شــامل ویژگــی 

هــای فــردی و عوامــل خانوادگــی را نیــز بایســتی در آن لحــاظ کــرد.
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۵-۸- دوره الزامات فرهنگي فرایند توسعه

 مدرس: آقاي دکتر مهدي طغیاني
محل دوره : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  

خالصه ای از مطالب ارائه شده:

تعمــق و پاســخ بــه پرســش هــاي زیــر مــا را رهنمــون مــي کنــد کــه فرآینــد توســعه متاثــر از علــل و عوامــل 
مختلفــي از جملــه مــوارد فرهنگــي توســعه اســت. امــا ســواالت:

چرا ایران باالترین نرخ مرگ و میر تصادفات رانندگی را در میان کشورهای دنیا دارد؟
چــرا متوســط زندانیــان کشــور در هــر یــک میلیــون نفــر در طــول 30 ســال گذشــته 15 برابــر شــده در حالیکــه 

جمعیــت قریــب بــه 2 برابــر شــده اســت؟
چرا عمر جاده ها و ساختمان ها در ایران کوتاه است؟

چرا علیرغم سرمایه گذاری زیاد در اقتصاد متناسب با آن تولید و اشتغال ایجاد نمی شود؟
چرا مهاجرت نخبگان دانشگاهی زیاد است؟

چرا بیش از نیمی از تسهیالت تولیدی در مسیر خود هزینه نمی شوند؟
چرا نوسانات و رفت و برگشت های سیاستی در سیاست گذاری کشور زیاد است؟

چرا بهره وری در ابعاد مختلف در کشور پایین است؟
وجــود ایــن همــه مســئله مبتــال بــه جامعــه و کــم توجهــي بــه بعــد فرهنگــي توســعه نشــان مــي دهــد تاریــخ 
معاصــر ایــران و نظــام برنامــه ریــزي تقریبــا هفتــاد ســاله ایــران و بــه ویــژه در ســالهاي بعــد از پیــروزب انقــالب 
ــراي اصــالح امــور کشــور  ــد ب اســالمي مشــحون از تــالش هــاي پیاپــي در جهــت پــي افکنــدن نظمــي جدی
اســت امــا علیرغــم تــالش هــاي بســیار و تهیــه و تصویــب و اجــراي حداقــل پنــج برنامــه توســعه ملــي، کشــور 
نتوانســته وارد جرگــه کشــورهاي توســعه یافتــه شــود. و هنــوز ســطح دسترســي بــه کاالهــا  و خدمــات پاییــن 
ــازل اســت  و همچنیــن  دامنــه گزینــه هــا و  و ســطح اســتاندارد زندگــي و بهــره منــدي از مواهــب مــادي ن
انتخــاب افــراد مناســب نیســت. در ادامــه چنیــن نگرشــي اســت و در تبییــن رابطــه فرهنــگ و توســعه از ســه 
رویکــرد عمــده: 1- فرهنــگ بــه عنــوان ســرمایه اجتماعــي 2- فرهنــگ درحکــم نوعــي قواعــد و نهــاد و باالخــره 
ــا و  ــي اقتصــادي طــرح ه ــي همچــون: ارزیاب ــر راهکارهای ــه ب ــان توســعه اســتفاده شــد. تکی ــگ بنی 3- فرهن
تهیــه پیوســت فرهنگــي بــراي طرحهــاي بــزرگ، تقویــت فرهنــگ تولیــد، فرهنــگ وقــف و تربیــت اقتصــادي 
...از جملــه مــواردي بــودن کــه در بخــش پایانــي گارگاه ارائــه گردیــد و ترکیــب بهینــه و مناســبي از اقتصــاد و 

فرهنــگ بــه جهــت دســتیابي بــه آینــده اي روشــن در کشــور بــراي مخاطبــان بــه خوبــي تبییــن شــد.



پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری ، زیربنای تولید و اشتغال

عملکرد ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان چهار محال و بختیاری سال 1396

127



پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری ، زیربنای تولید و اشتغال

عملکرد ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان چهار محال و بختیاری سال 1396

128



پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری ، زیربنای تولید و اشتغال

عملکرد ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان چهار محال و بختیاری سال 1396

129

۵-9- دوره کارگاه آموزش مهارت های زندگی

 مدرس: خانم دکترمهشید سلیمانی
محل دوره : دوره دانشگاه علمی کاربردی 

خالصه ای از مطالب ارائه شده:

ــان را  ــد آن ــه  بای ــراد جامع ــه اف ــه هم ــت ک ــی اس ــخصی و اجتماع ــای ش ــارت ه ــی، مه ــای زندگ ــارت ه مه
ــته و  ــر و شایس ــور موث ــه ط ــاع ب ــر و کل اجتم ــای دیگ ــان ه ــود و انس ــورد خ ــد در م ــا بتوانن ــد ت ــاد بگیرن ی
ــان  ــی جوان ــی برنامــه مهارتهــای زندگــی، ارتقــای بهداشــت روان مطمئــن عمــل نماینــد یکــی از اهــداف اصل
اســت. مطالعــات بســیاری در مــورد تاثیــر برنامــه آمــوزش مهــارت هــای زندگــی در ابعــاد مختلــف ســالمت 
روان انجــام گرفتــه و نتایــج نشــان داده اســت کــه آمــوزش ایــن مهــارت هــا ســبب افزایــش عــزت نفــس، بهبــود 
ــواده،  ــا خان ــت سیســتم خانوادگــی و ســازگاری ب ــش رضای رفتارهــای اجتماعــی و ســازگاری اجتماعــی، افزای
افزایــش مهــارت حــل مســائل شــخصی و بیــن فــردی و افزایــش مهــارت هــای مقابلــه ای شــده اســت. برنامــه 
هــای پیشــگیری مبتنــی بــر مهــارت هــای زندگــی، براســاس مطالعــات انجــام شــده بســیار موثرتــر از گرایــش 

هــای ســنتی اســت.     
یافتــه هــا ، بــه اثــرات مثبــت ایــن آمــوزش هــا بــر مهــارت دانشــجویان در حــل مشــکالت بیــن فــردی و مقابلــه 

بــا اضطــراب داللــت دارند.
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فرم ارزیابي دوره هاي و سمینارهای دوره ها و سمینارهای  آموزشي هفته پژوهش

عنوان دوره:                                دانشگاه/ سازمان:                                           مدرس :    تاریخ :

جمعامتیازاتمعیارهاردیف
عالیضعیف

محتوا

12345کیفیت مطالب ارائه شده1

12345کیفیت فایل ها و اسالیدهای آموزشی2

12345هماهنگي طول مدت جلسه با مطالب ارائه شده3

12345یکپارچگي مطالب ارائه شده4

12345میزان برآورده شدن اهداف مورد انتظار شما5
مدرس

12345تخصص و تسلط بر موضوع1

12345قدرت انتقال مفاهیم2

12345پاسخ دهي مناسب به سواالت3

12345طبقه بندی و نظم در ارایه مطالب4

12345نحوه رفتار و تعامل5

12345توانایي در جمع بندي و نتیجه گیري6
نحوه برگزاری

12345شرایط کیفي محل برگزاري1

12345استفاده از فناوري آموزشي2

12345رفتار و پاسخگویي مجریان دوره3

12345)زمان برگزاري )روز و ساعت دوره4

12345نظم و هماهنگي در اجراي برنامه ها5

توضیحات :







رویداد ها
) استارت آپ ها ، ایده شوها و ....( فصل 6
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6-۱- مقدمه

رشــد علــم و فنــاوري مســتلزم ترویــج فرهنــگ ایده پــردازي در جامعــه اســت و از جملــه برنامــه هــای تاثیــر 
گــذار در ایــن فرآینــد، برگــزاری اســتارت آپ هــا، ایــده شــوها و جشــنواره هایــی از ایــن دســت میباشــد کــه بــه 

نوبــه خــود  یــک فرصــت منحصربه فــرد بــراي ترویــج فرهنــگ ایده پــردازي در جامعــه بــه شــمار مــی رونــد.
ــا  ــه ب ــن برنام ــاوری چندی ــه بزرگداشــت پژوهــش و فن ــاری در راســتای هفت ــار محــال و بختی در اســتان چه
محوریــت هــای مذکــور اجــرا گردیــد کــه بــه دلیــل فرصــت زمانــی بســیار کوتــاه ایــن هفتــه و بلنــد مــدت 
ــام،   ــودن برنامــه هــای حــوزه ایــده پــردازی و نیــز اشــتغال دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی اســتان در ایــن ای ب
تعــدادی از ایــن برنامــه هــا پیــش از آغــاز ایــام هفتــه پژوهــش و فنــاوری، یــا همزمــان بــا ایــن ایــام و یــا پــس 

از پایــان هفتــه پژوهــش کلیــد زده شــدند.
 دســتگاه هــای اجرایــی و مراکــز علمــی اســتان در برگــزاری رویدادهــای حــوزه ایــده پــردازی مربــوط بــه هفتــه 
ــه عنــوان همــکار و شــرکت  ــوده و در برخــی مــوارد ب ــه صــورت برگــزار کننــده ب پژوهــش و فنــاوری قالبــا ب

کننــده در ســایر رویدادهــا اقــدام نمودنــد.
رویدادهــای حــوزه ایــده پــردازی و کار آفرینــی کــه متناســب بــا شــعار هفتــه پژوهــش و فنــاوری ســال جــاری 
ــده شــوی شهرســتان ســامان،  ــا، ای ــداد متن ــد شــامل: روی ــزار گردی ــاری برگ ــار محــال و بختی در اســتان چه
اســتارت آپ گردشــگری میباشــد.ضمن آنکــه  همــکاری و حضــور در جشــنواره منطقــه ای »رویــش زردکــوه«، 
»جشــنواره ملــی شــتاب« و » هجدهمیــن نمایشــگاه ملــی دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری » نیــز از جملــه 

فعالیــت مراکــز علمــی اســتان در ایــن ایــام میباشــد.
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6-2- رویداد متنا )مشکل گشایي، توانمندسازي، نوآوري و اقدام(

طــرح متنــا برگرفتــه از چهــار کلمــه مشــکل گشــایی، توانمندســازی، نــوآوری و اقــدام مــی باشــد کــه جهــت 
شناســایی ظرفیــت هــا و جلــب مشــارکت و توانمندســازی بنــگاه هــای اقتصــادی در محورهــای تولیــد محصول، 
فــروش محصــول، راه انــدازی و خلــق کســب و کار جدیــد و نــوآور متناســب بــا امکانــات بنــگاه صــورت مــی 

پذیــرد.
در ایــن رویــداد کــه بــه همــت بنیــاد نخبــگان اســتان، شــرکت ســتاک نگیــن چهارمحــال و بــا همــکاری دفتــر 
ــا صنعــت و جامعــه دانشــگاه شــهرکرد، اداره کل صنعــت، معــدن و تجــارت، پــارک علــم و فنــاوری  ارتبــاط ب
اســتان و بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری برگــزار مــی گــردد، تــالش مــی شــود بــا 
ــکالت  ــی از مش ــع بخش ــی و رف ــت آسیب شناس ــتعدین برتر در جه ــن و مس ــای مبتکری ــری از ایده ه ــره گی به

حــوزه صنعــت در طــول مــدت حــدود ســه مــاه، از آذرمــاه ســال جــاری اقــدام شــود .
مجتبــی بنیادیــان رییــس بنیــاد نخبــگان اســتان گفــت: در گام نخســت ایــن رویــداد، عــالوه بــر عارضــه یابــي 
از مجموعــه هــاي صنعتــي، مشــکالت و معضــالت صنعــت دســته بنــدي و بــر ایــن اســاس از نخبــگان بــراي 

ــه ایده هــاي خــود دعــوت مــي شــود. شــرکت در رویــداد و ارائ

رویــداد متنــا از ابتــداي ســال جــاري کلیــد زده شــد  و ۳0 واحــد صنعتــي معرفــي شــده از طرف 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان، توســط شــرکت مشــاوره ســتاک نگیــن چهارمحــال 
مــورد عارضــه یابــي قــرار گرفتــه و در نهایــت ۱۸ واحــد صنعتــي جهــت عارضــه یابــي و ارائــه 
راهــکار وارد رویــدا متنــا شــدند.که بــا اعــالم فراخــوان در ۵ آذر مــاه جــاری ، فعالیــت رســمی 

خــود را آغــاز کــرده و در ۵ اســفند ســال جــاری خاتمــه پیــدا می کنــد.
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6-2-۱- آیین افتتاحیه رویداد متنا

آییــن افتتاحیــه رویــداد متنــا روز یکشــنبه 5 آذرمــاه ســال جــاری در دومیــن روز  از هفتــه پژوهــش و فنــاوري 
بــا حضــور 18 واحــد صنعتــي و تیــم هایــي متشــکل از اعضــاي هیئــت علمــي دانشــگاه شــهرکرد، در محــل 

ســالن غدیــر اداره کل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان برگــزار شــد.
دکتــر مجتبــی بنیادیــان رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکالت و معضــالت امــروز 
صنعــت کشــور، عــدم تعامــل، هم افزایــی و اعتمــاد بیــن صنعــت و دانشــگاه اســت، بیــان کــرد: نیــاز بــه برگــزاری 
چنیــن رویدادهایــی بــه شــرط آنکــه تــداوم داشــته باشــد، بــه وضــوح در جامعــه امــروز ملمــوس اســت.  مادامــي 
ــري  ــت گی ــا در جه ــه ه ــن مجموع ــدي ای ــم و از توانمن ــر متصــل نکنی ــه یکدیگ ــت را ب ــه دانشــگاه و صنع ک
ــم  ــه دانــش دســت پیــدا کنیــم و امیدواری ــر پای ــه رشــد اقتصــادي ب درســت اســتفاده نشــود، نمــي توانیــم ب
بــا ایجــاد ســاختار منســجم و برنامه ریــزی راهبــری بتوانیــم بــه بهبــود شــرایط و حــل مشــکالت و معضــالت 
صنعــت و دانشــگاه دســت یابیــم و بــا ایجــاد زیــر ســاخت های الزم حرکــت پــر شــتابی در ایــن راســتا داشــته 

باشــیم.
در ادامــه ســید نعیــم امامــي مدیــر کل صنعــت معــدن و تجــارت اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه متأســفانه رابطــه 
صنعــت و دانشــگاه مطلــوب نمــي باشــد، گفــت: مســئله ایــن اســت کــه فرهنــگ ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت بــه 
عنــوان یــک ارزش در جامعــه مــا بــه خوبــي نهادینــه نشــده اســت و ایــن هــم بخاطــر وجــود تفکــر نفتــي مــي 
باشــد؛ چــون از ابتــدا در جامعــه احســاس شــده اســت کــه تمــام نیازهــاي اقتصــادي را فقــط از درآمــد نفتــي 

بایــد تأمیــن کــرد.
ــر کل صنعــت ، معــدن و تجــارت اســتان در ادامــه مراســم ضمــن عنــوان برخــي از مشــکالت و عارضــه  مدی
هــاي صنعــت اســتان از جملــه مســئله انــرژي و آب در مصــارف صنعتــي و مشــکل بازاریابــي، گفــت: اداره کل 

صنعــت، معــدن تجــارت پذیــراي هرگونــه همــکاري بــا دانشــگاه هــا مــي باشــد.
رییــس دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه دانشــگاه شــهرکرد در ایــن خصــوص گفــت: دانشــگاه شــهرکرد در 
ســال 2017 میــالدي بــراي اولیــن بــار در فهرســت یــک درصــد دانشــگاه هاي برتــر جهــان و هــم چنیــن در 
ــه لحــاظ تولیــد بیشــترین مقــاالت یــک درصــد  زمــره دانشــگاه هاي موثــر مهندســي جهــان قــرار گرفــت و ب
ــن دانشــگاه از ســال  ــد. ای ــه 18 گردی ــه کســب رتب ــق ب ــع کشــور موف ــان دانشــگاه هاي جام ــر ISI  در می برت
ــه جــذب دانشــجویان خارجــي در رشــته هاي ادبیــات و علــوم انســاني و حقــوق کــرده اســت   1396 شــروع ب
ــه  ــود را ب ــه دســت آورده و خ ــی ب ــای بزرگ ــف موفقیت ه ــای مختل ــن دانشــگاه توانســته اســت در عرصه ه ای
عنــوان یکــی از دانشــگاه های موفــق بــه عرصــه آمــوزش عالــی کشــور معرفــی کنــد. امیــد اســت بــا رویــدادي 
ــن  ــر و اثرگــذار بیــن دانشــگاه و صنعــت باشــیم و در ای ــاط موث ــه اســت شــاهد ارتب کــه اکنــون شــکل گرفت

زمینــه، دانشــگاه شــهرکرد هــر گونــه همــکاري را بــا صنعــت خواهــد داشــت.
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6-2-2- فرآیند برگزاری رویداد متنا

ــی، مشــکالت و معضــالت 	  ــی از مجموعه هــای صنعت ــداد، ضمــن عارضــه یاب ــن روی در گام نخســت ای  
ــت  ــده در جه ــه ای ــداد و ارائ ــرکت در روی ــرای ش ــی ب ــات نخبگان ــدی و از اجتماع ــته بن ــش دس ــن بخ ای
رفــع ایــن موانــع، دعــوت خواهــد شــد کــه در حــال حاضــر از مجمــوع 30 واحــد صنعتــی چهارمحــال و 

ــدند.  ــا« ش ــداد »متن ــد وارد روی ــاری 18 واح بختی
ــرش 	  ــوابق، پذی ــه و س ــس از بررســی رزوم ــداد پ ــن روی ــده در ای ــای شــرکت کنن در گام دوم، گروه ه  

می شــوند و در جریــان مشــکالت حــوزه صنعــت اســتان قــرار می گیرندکــه پــس از اعــالم فراخــوان توســط 
بنیــاد نخبــگان، 15 تیــم پژوهشــی متشــکل از اعضــای هیئــت علمــی و دانشــجویان اســتان جهــت بررســی 

ــد. ــام کردن ــه راهــکار، در رویــداد متنــا ثبــت ن عارضه هــا و ارائ
در گام سوم نیز مراسم افتتاحیه رویداد همزمان با هفته پژوهش و فناوری برگزار خواهد شد.	   
گام چهــارم هــم کــه حــدود دو مــاه بــه طــول می انجامــد، تیم هــا از نزدیــک بــا مشــکالت و معضــالت 	   

ــد.  ــه می کنن ــا ارائ ــع آن ه ــرای رف ــود را ب ــای خ ــوند و راهکار ه ــنا می ش ــی آش ــای صنعت واحد ه
در مرحلــه پنجــم نیــز راهکار هــای تیم هــای شــرکت کننــده توســط تیــم داوری ارزیابــی خواهــد شــد 	   

ــرد ــرار می گی ــر ق ــورد تقدی ــدس م ــا در روز مهن و بهترین ه
ــئوالن 	  ــا مس ــط، ب ــی مرتب ــای صنعت ــور در مجموعه ه ــن حض ــب ضم ــای منتخ ــی، تیم ه در گام نهای  

ــرای حــل مشــکالت انجــام شــود.  ــا ب ــی راهکار ه ــات اجــرای عمل ــا مقدم ــره می شــوند ت ــه وارد مذاک مجموع
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6-2-۳- لیست واحدهای صنعتی عارضه یابی شده در طرح متنا

موضوع فعالیتمدیر عاملنام کارخانه / شرکتردیف

صنایع شیمیایی، تولید کننده بلوک سقفی و انواع ورق دیواريعلي اصغر باباخانيپارس فوم1

صنایع شیمیایی، تولید انواع لوله و اتصاالت پلی اتیلن براي مصارف اردوان طهماسبيپلي دشت2
کشاورزي، آبیاري تحت فشار، قطره اي

صنایع شیمیایی، تولید کننده بلوک سقفی ، انواع ورق 3D پانلرضا باباخانيپلي فوم3

صنایع فلزی، تولید کننده انواع قطعات خودروسعید احمديتشگاز4

 تعاونی 69 بخاري سازي5
توکل

صنایع فلزی، تولید بخاري، آبگرمکنبهمن حسیني

 صنایع سلولزی، تولید محصوالت سلولزي از قبیل دستمال کاغذي، دستمالمیر یاسر حیدريتومانک6
توالت، دستمال اقتصادي

صنایع شیمیایی، تولید انواع لوله و اتصاالت پلی اتیلن براي مصارف ولي محمدي سرپیريتولیدي دریستن7
کشاورزي، آبیاري تحت فشار، قطره اي

صنایع شیمیایی، اتصاالت الکتروفیوژنمحمدرضا غالميسپیدنام زاگرس8

 تعاونی 479 شمش و9
روي شهرکرد

صنایع فلزی، شمش رويعلي اصغر معصوم نتاج

صنایع غذایی، تولید مالت، فرآورده های غذاییمحمد رستميشهد زاگرس جهانبین10

پاک پویان زاگرس 11
)شیمبار(

صنایع غذایی، محصوالت لبنیحسین عالي پور

صنایع غذایی، فرآورده هاي گوشتیداوود خورشیديغزال نجم12

صنایع غذایی، فرآوردهاي لبنیمرتضي آریافرفالت کوهرنگ13

صنایع فلزی، برش محصوالت فوالدیاحمدرضا زارعفوالد زاگرس چهارمحال14

صنایع کانی غیر فلزی، بلوک آماده، بتن آمادهابراهیم کریميکوهسار15

صنایع غذایی، بسته بندی حبوباترضا انصاريگلچین حبوبات16

 صنایع سلولزی، تولید انواع رول پوشش متناسب با استفاده در مرغداري هايستار علیمحمديکاغذ و مقواي نگین نافچ17
،صنعتی

صنایع فلزی، تولید درب و پنجره هاي آلومینیومی  و UPVCحسین آماره گوشهنوید آسایش زرد کوه18
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6-2-4- شرکت کنندگان در رویداد

نام و نام خانوادگیردیف

غالمرضا عرب مارکده1

مهدی قاسمی ورنامخواستی2

مجتبی نادری بلداجی3

سیدمرتضی هاتفی4

سیدحسن نوربخش5

احمد کیوانی6

زهرا ایزدی7

مهدی رئیسی8

مهدی دلشاد9

سید مرتضی بیاره10

مجید سعیدی11

میالد بهامیریان12

مصطفی بهرامی13

الهه امیرخانی دهکردی14

عباس سلیمانی15

آزاده قنبری16

سیدپیمان موسوی قهفرخی17

پوریا کابلی18

آیت محمدرزداری19

بهنام روح الهی20

داود روز علیزاده21

میثم زمانی22
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6-۳-  ایده شو شهرستان سامان

 ایــده شــو رویــدادی اســت کــه بــه ایــده پــردازان فرصــت می دهــد تــا ایــده هــای خــود در مــدت 3 دقیقــه 
ارائــه دهنــد کــه ایــن ایده هــا بــر اســاس عامــه پســند بــودن بــرای حضــار و فنــی بــودن بــرای داوران و فعــاالن 

اقتصــادی جهــت راه اندازییــک کســب  وکار ســنجیده خواهنــد شــد.
ــاری  ــده شــو اســتان چهارمحــال و بختی ــداد علمــی ای ــاوری ســومین روی ــه پژوهــش و فن ــه مناســبت هفت ب
توســط پــارک علــم و فنــاوری اســتان و بــا همــکاری آمــوزش و پــرورش شهرســتان ســامان و مرکــز تســهیل 

ــاوای اســتان در شهرســتان ســامان برگــزار شــد برگــزار شــد. ــای ف گــری کســب و کارهــای نوپ
ــداد  ــداد گفــت : ســومین روی ــن روی ــاوری در خصــوص ای ــم و فن ــارک عل ــی رئیــس پ ــر اســماعیل پیرعل دکت
ــا هــدف ایجــاد  ــردی شهرســتان ســامان و ب ــه منظــور شناســایی ایــده هــای کارب علمــی ایــده شــو اســتان ب
انگیــزش و فرهنــگ ســازی در زمینــه کارآفرینــی فناورانــه در میــان دانشــجویان و دانــش آمــوزان توســط پــارک 
علــم و فنــاوری برنامــه ریــزی و اجــرا شــد. وی تصریــح کــرد از 36 ایــده رســیده بــه دبیرخانــه ایــن رویــداد 8 
ایــده در بخــش دانشــجویی و 4 ایــده در بخــش دانــش آمــوزی بــا نظــر داوران بــه مرحلــه نیمــه نهایــی راه یافتنــد 
کــه در پایــان 5 ایــده برتــر بخــش دانشــجویی  و 4 ایــده دانــش آمــوزی عــالوه بــر دریافــت لــوح تقدیــر و جایــزه 

نقــدی از حمایــت هــای کانــون شــکوفایی خالقیــت شهرســتان ســامان برخــوردار شــدند.
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       6-۳-۱- ایده های برتر در بخش دانش آموزی

6-۳-2- ایده های برتر در بخش دانشجویی

مقطعصاحب ایدهموضوع ایدهردیف

متوسطهمحمد کریمیچمن زن کنترل از راه دور1

متوسطهمحمد حسین کبیری سامانیمقاوم سازی ساختمان ها با استفاده از فناوری نانو2

 خط مکانیزه قالیشویی با کمترین میزان مصرف آب و توانایی3
تولید برق مصرفی

ابتداییمرتضی کبیری سامانی

متوسطهزهرا اکبریجهت کاهش تلفات در مرغداری ها UV استفاده از المپ های4

مقطعصاحب ایدهموضوع ایدهردیف

کارشناسی ارشدمحمد رضا باباداییجایگزینی فونداسیون بتنی با سیستم جدید فوالدی در کف بتن ها1

کارشناسیامیرآقا ابراهیمیآزمون گیر2

کارشناسیعلی امانی سامانیصندلی ظرفشویی با قابلیت تغییر ارتفاع و شیب3

4MDF کارشناسیپیام مسیبی سامانیتولید انواع کود و

کارشناسی ارشدزهره ذبیحی سامانیتولید رنگ گیاهی حنا بدون قرمز بودن با نانو ذره5
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6-4-  استارت آپ ویکندگردشگری

اولیــن اســتارت آپ ویکنــد گردشــگری اســتان  بــه همــت مرکــز جهاددانشــگاهی اســتان چهــار محــال و بختیاری 
و بــا همــکاری اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری و نیــز اتــاق بازرگانــی اســتان بــا هــدف 
خلــق ایــده هــای جدیــد در گردشــگری کــه موجــب رونــق کســب و کارهــای نویــن گردشــگری مــی گــردد 

برگــزار گردیــد.
بــا توجــه بــه چنــد مرحلــه ای بــودن و نیــاز بــه تدویــن برنامــه زمانبنــدی بلنــد مــدت بــرای اجــرای اســتارت آپ 
گردشــگری اســتان مقــرر گردیــد دو مرحلــه از اســتارت آپ، قبــل از آغــاز هفتــه پژوهــش و فنــاوری و مرحلــه 

آخــر آن بعــد از پایــان ایــن ایــام برگــزار گــردد.
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6-4-۱- فرآیند برگزاری استارت آپ گردشگری استان

جهــت برگــزاری بهتــر و موفــق تــر ایــن رویــدا دو پیــش رویــداد بــا اهــداف خــاص و از پیــش تعییــن شــده 
برگــزار گردیــد:

   مرحله اول: برگذاری پیش رویداد انگیزشی آموزشی نیم روزه ) 4 ساعت ( 
     موضوع: فرصت ها شغلی استان با معرفی اکو کمپ ها 

     تاریخ برگزاری : 1396/4/12
   مرحله دوم: برگذاری پیش رویداد انگیزشی آموزشی نیم روزه ) 4 ساعت ( 

     موضوع: بازاریابی و رونق کسب و کار در گردشگری 
     تاریخ برگزاری :1396/08/15

6-4-2- پیش رویداد اول

ــا  ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح ــگری اس ــتارت آپ گردش ــتین اس ــداد اول نخس ــش روی ــی پی کارگاه آموزش
ــی  ــاق بازرگان ــات ات ــالن اجتماع ــور در س ــگری کش ــت گردش ــه صنع ــن نمون ــر کارآفری ــاس برزگ ــس عب تدری

ــد. ــزار ش ــهرکرد برگ ش
وحیــد خلیلــی اردلــی رئیــس جهــاد دانشــگاهی اســتان در ایــن خصــوص گفــت : ایــن پیــش رویــداد بیشــتر 
جنبــه آموزشــی، آگاه ســازی و انتقــال تجربــه دارد، افــزود: اســتارت آپ یــک کلمــه جدیــد اســت و ســعی شــده 
اســت همایشــی کاربــردی در راســتای توســعه اســتان برگــزار شــود. یکــی از اهــداف برگــزاری اســتارت آپ را 
ــق  ــراد موف هم اندیشــی حــول چنــد محــور اســت . مشــورت گرفتــن و مشــورت دادن، اســتفاده از تجــارب اف
در ایــن حــوزه و ایجــاد یــک کانــون ایده پــردازی و موضوعــات هم اندیشــی در ایــن رویــداد گردشــگری اســت. 
ــد اذعــان کــرد گردشــگری یکــی از نســخه های اصلــی توســعه یافتگــی اســتان اســت ،  از اهــداف اصلــی  بای
ــعه  ــت توس ــک در تقوی ــده و کوچ ــردی، مفیدفای ــی کارب ــتان اقدام ــگری در اس ــتارت آپ گردش ــزاری اس برگ
یافتگــی اســتان اســت. در مقولــه گردشــگری، اقتصــاد گردشــگری، آمــوزش گردشــگری و توســعه گردشــگری 
محــور، بهتریــن کســانی کــه می تواننــد یــاری   رســان باشــد دســتگاه  های مرتبــط در ایــن حــوزه هســتند کــه 

ــد.    ــی همــکاری دارن ــه خوب خوشــبختانه همــه دســتگاه ها ب
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6-4-2-۱- اهداف برگزاری پیش رویداد اول

چشم اندازفردی، طوفان فکری، خالقیت، ایده پردازی و فرصت یابی گردشگری 	   
معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری 	   
آشنایی با کار آفرینان و نمونه های موفق و نا موفق داخلی و خارجی 	   
معرفی نهاد ها و سازکارهای حمایتی 	   
شناسایی شبکه ها جهت برگزاری رویداد استارت آپ ویکند	   
فعاالن در حوضه خدمات رسانی گردشگری	   
افراد معرفی شده از سوی دهیاری ها و شهرداری ها	   

6-4-2-2- مخاطبان پیش رویداد اول

دانشجویان رشته های گردشگری 	   
دانشجویان عالقه مند به گردشگری 	   
اعضای NGO های گردشگری و محیط زیست 	   
متقاضیان استفاه از تسهیالت گردشگری 	   
فعاالن در حوضه خدمات رسانی گردشگری	   
افراد معرفی شده از سوی دهیاری ها و شهرداری ها	   
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6-4-2-۳- حامیان پیش رویداد اول

6-4-2-4- سخنرانان پیش رویداد اول

معرفی حامیان رویداد )اسپانسرها(

نام و نام خانوادگینام )حقیقی یا حقوقی(ردیف
مدیر مشارکت کننده

شیوه حمایت

مالیبهمن  عسگری سوادجانیاداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری1

هماهنگیسید رضا نبویاتاق بازرگانی2

معرفی سخنرانان )سخنرانان رسمی و انگیزشی(

مسئولیتنام و نام خانوادگیردیف

کارآفرین نمونه گردشگری و رئیس دهکده گردشگری بوانات فارسعباس برزگر1
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6-4-۳- پیش رویداد دوم

دومیــن پیــش رویــداد از نخســتین اســتارت آپ گردشــگري اســتان بــه همــت جهــاد دانشــگاهي و بــا همــکاری  
اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری و نیــز اتــاق بازرگانــی اســتان در مجتمــع تفریحــي رفاهي 

اللــه شــهرکرد برگــزار شــد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان در دومیــن پیــش رویــداد گردشــگری اســتان 
گفــت: ایده هایــی کــه در اســتارت آپ گردشــگری تجمیــع می شــوند می تواننــد در ایجــاد اشــتغال در ســطح 

اســتان نقــش آفرینــی کننــد. 
ایشــان اســتارت آپ را یــک ســازمان متشــکل از یــک یــا چنــد نفــر دانســت کــه بــا یــک ایــده اولیــه شــروع 
ــی امــروز  ــل می کننــد. یکــی از معضــالت اصل ــه درآمــد تبدی ــده را ب ــه فعالیــت کــرده، رشــد می کننــد و ای ب
و تأکیــدات رهبــری و مســئوالن رونــق اشــتغال در کشــور اســت کــه امیــد اســت بــا ارائــه ایده هــا و برگــزاری 

چنیــن رویدادهایــی شــاهد توســعه گردشــگری در اســتان باشــیم. 
عســگری شــرکت پرشــور در پیــش رویــداد نخســتین اســتارت آپ گردشــگری اســتان را نشــان از عالقمنــدی 
ــا اعضــای جهــاد دانشــگاهی  ــوان کــرد: در نشســت هایی ب ــه حــوزه گردشــگری دانســت و عن مــردم اســتان ب
اســتان بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بــا برگــزاری همایش هــا و اســتارت آپ هــا بــه نقطــه قوتــی در حوزه هــای 
اقتصــادی اســتان دســت یابیــم . ضمنــاً ایده هایــی کــه در ایــن اســتارت آپ تجمیــع می شــوند پــس از داوری 
در پاییــز ســال جــاری از برترین هــا تقدیــر خواهــد شــد و امیــد اســت مدل هــای کســب و کار بــه طــور فنــی 

ارائــه گــردد تــا در ایجــاد اشــتغال در اســتان نقــش آفرینــی کنــد. 
ــرد:  ــح ک ــتان، تصری ــته در اس ــال گذش ــفره خانه ســنتی طــی س ــار س ــدازی چه ــه راه ان ــاره ب ــا اش عســگری ب
ــراث  ــرده اســت و اداره کل می ــا ک ــردی مهی ــرای بوم گ ــه را ب ــر اســتان زمین ــت طبیعــت بک اســتفاده از ظرفی
ــام  ــوع از تم ــهیالت متن ــت تس ــا پرداخ ــا ب ــی دارد ت ــتان آمادگ ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی ، صنای فرهنگ

ــد.  ــت کن ــی حمای ــراث فرهنگ ــتی و می ــع دس ــگری، صنای ــف گردش ــای مختل ــن در حوزه ه فعالی
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6-4-۳-۱- هداف برگزاری پیش رویداد دوم

چشم اندازفردی، طوفان فکری، خالقیت، ایده پردازی و فرصت یابی در گردشگری 	   
معرفی الفبای استارت آپ 	   
معرفی نهاد ها و سازکارهای حمایتی 	   
شناسایی شبکه ها جهت برگزاری رویداد استارت آپ ویکند	   

6-4-۳-2- مخاطبان پیش رویداد دوم

دانشجویان رشته های گردشگری 	   
دانشجویان رشته های فن آوری اطالعات 	   
 	IT دانشجویان عالقه مند به گردشگری  و  
اعضای NGO های گردشگری و محیط زیست 	   
فعاالن در حوضه خدمات رسانی گردشگری	   
افراد معرفی شده از سوی دهیاری ها و شهرداری ها	   

6-4-۳-۳- حامیان پیش رویداد دوم

6-4-۳-4- سخنرانان پیش رویداد دوم

معرفی حامیان رویداد )اسپانسرها(

نام و نام خانوادگینام )حقیقی یا حقوقی(ردیف
مدیر مشارکت کننده

شیوه حمایت

مالیبهمن  عسگری سوادجانیاداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری1

هماهنگیسید رضا نبویاتاق بازرگانی2

معرفی سخنرانان )سخنرانان رسمی و انگیزشی(

مسئولیتنام و نام خانوادگیردیف

 استاد بین المللی بازاریابی عرفان فکری1

 استاد ایده پردازی سید رضا علوی2
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6-۵- جشنواره منطقه ای رویش زردکوه

ــش  ــوان جشــنواره روی ــا عن ــاری ب ــال ج ــگان در س ــی نخب ــاد مل ــش بنی ــه ای روی ــن جشــنواره منطق هفتمی
زردکــوه بــه میزبانــی اســتان یــزد بــا حضــور نمایندگانــی از اســتان های چهارمحــال  و بختیــاری، اصفهــان، قــم 

و مرکــزی  در روزهــای 22 و 23 آذرمــاه برگــزار گردیــد.
از اهــداف بنیــاد ملــی نخبــگان در  برگــزاری ایــن رویــداد پژوهشــی،رونق بخشــیدن بــه فضــای ابتــکار، انگیــزه 
بخشــیدن بــه جوانــان و شناســایی اختراع هــای برگزیــده و تســهیل در مســیر آن هــا بــه منظــور رســیدن بــه 

ــروت اســت. ــه ث ــل دارایی هــای فکــری ب ــوآوری و تبدی ــان و تکمیــل چرخــه ن ــی دانش بنی محصول
ــاز داوری، همــکاری و  ــن دوره از جشــنواره  در ســه ف ــاری در ای ــگان اســتان چهــار محــال و بختی ــاد نخب بنی

حضــور مخترعــان اســتان در همایــش شــرکت نمــود.
ــن  ــتان در ای ــگان اس ــاد نخب ــان بنی ــدادی از کارشناس ــد و تع ــم داوری حضــور دارن ــتان در تی ــه داور از اس س
ــه داوری جشــنواره راه  ــه مرحل ــتان ب ــراع از اس ــه 6 اخت ــن انک ــتند. ضم ــکاری داش ــداد پژوهشــی هم روی

ــه اســت. یافت
ــراع  ــه طــی ســه ســال گذشــته اخت ــی ک ــگان اســتان گفــت: مخترعین ــاد نخب ــان رئیــس بنی ــی بنیادی مجتب
ــد، مــی تواننــد در ایــن جشــنواره شــرکت کننــد.  ــه اولیــه محصــول را تولیــد کــرده ان خــود را ثبــت  و نمون
اختراع هایــی کــه در ایــن جشــنواره  مــورد تأییــد هیــأت  داوران قــرار بگیرنــد از تســهیالت بنیــاد بــرای طــی 
ــای  ــا نام ه ــتگاه ب ــه ایس ــیر از س ــن مس ــراع در ای ــر اخت ــه ه ــوند. ک ــد می ش ــازی بهره من ــیر توانمندس مس
ــزان  ــور می کند.می ــک« عب ــطح ی ــای س ــطح دو « و »اختراع ه ــای س ــه«، »اختراع ه ــطح س ــای س »اختراع ه
تازگــی اختــراع در ســطح ملــی و بین المللــی، طــول عمــر فنــاوری حاصــل از اختــراع، آثــار اقتصــادی، اجتماعــی 
ــه  ــراع و قابلیــت ورود ب ــد رشــد اخت ــراع، چگونگــی مستند ســازی فراین ــری اخت و فرهنگــی ناشــی از به کارگی
ــای داوری  ــن مالک ه ــراع، مهم تری ــازی اخت ــل از تجاری س ــی حاص ــادی و اجتماع ــزوده اقتص ــازار و ارزش اف ب
بــرای انتخــاب و معرفــی اختــراع ســطح ســه اســت . در جشــنواره امســال 172 اختــراع از اســتان های مختلــف 
ــن  ــده اند،اغلب ای ــه ش ــنواره پذیرفت ــور در جش ــرای حض ــراع ب ــس از داوری 96 اخت ــه پ ــد ک ــام کرده ان ثبت ن
ــه عنــوان پهنــه زردکــوه  اختراعــات ویــژه اســتان های یزد، چهارمحــال و بختیــاری، اصفهــان، مرکــزی و قــم ب
ــه  ــام اولی ــت ن ــاری در جشــنواره ثب ــتان چهارمحــال و بختی ــراع از اس ــی اخت ــل قبول ــداد قاب ــه تع هســتند ک
شــده بودنــد کــه از ایــن مجمــوع 6 اختــراع از اســتان مجــوز حضــور در داوری جشــنواره را پیــدا 

کرده انــد.
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6-6- جشنواره ملی شتاب

کسب عنوان برتر توسط مخترع پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری در سومین 

جشنواره ملی شتاب:

ســومین جشــنواره ملــی شــتاب )شناســایی و توانمندســازی ایده هــای برگزیده(بــا همــت پــارک علــم و فنــاوری 
ــه تولیــد  ــه منظــور تجلیــل از ایده هــای برگزیــده کشــور و تشــویق و ترغیــب ایــده پــردازان ب اســتان یــزد  ب
ــی  ــه مل ــا هفت ــان ب ــاه همزم ــاز و در آذرم ــاری آغ ــال ج ــاه س ــر م ــروت در مه ــه ث ــم ب ــل عل ــاوری و تبدی فن
پژوهــش و فنــاوری خاتمــه یافــت در ایــن جشــنواره از مجمــوع 84 طــرح رســیده بــه دبیرخانــه، 10 طــرح بــه 
عنــوان طــرح هــای برترانتخــاب و از آنهــا تقدیــر صــورت گرفتــه کــه الهــه امیرخانــی، مریــم کرباســی و 
اســکندر کشــاورز علمــداری از مخترعیــن پــارک علــم و فنــاوری اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
بــا طــرح »آندهــای نانوکامپوزیتــی« بــه عنــوان یکــی از ۱0 طــرح برتــر جشــنواره مــورد تقدیــر 
ــا حمایــت مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور در حــال تجــاری  قــرار گرفتنــد. گفتنــی اســت ایــن طــرح کــه ب
ســازی اســت عــالوه بــر بهبــود خــواص آندهــای ســربی مــورد اســتفاده در صنایــع مختلــف موجــب کاهــش 

آلودگــی هــای زیســتی، بــاال بــودن عمــر مفیــد و کاهــش هزینــه هــای تولیــد خواهــد شــد
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6-۷- هجدهمین نمایشگاه ملی دستاوردهای پژوهش و فناوری 

6-۷-۱- شرکت در نمایشگاه ملی 

ــی و انتخــاب 10مــورد از شــرکت  از جملــه دســتاوردهای نمایشــگاه هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان، ارزیاب
ــی  ــگاه مل ــن نمایش ــور در هجدهمی ــت حض ــتانی جه ــگاه اس ــده در نمایش ــرکت کنن ــان ش ــش بنی ــای دان ه
دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری  و فــن بــازار بــود. در هجدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری  
ــور از  ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم ــاوری و مع ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــور وزی ــا حض ــازار ب ــن ب و ف
محصــوالت شــرکت هــای پــارک علــم و فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری در ســامانه جامــع مدیریــت همایــش 

)نمــا( رو نمایــی شــد.
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6-۷-2 دستاورد شرکت در نمایشگاه ملی پژوهش و فناوری و فن بازار

روز یکشــنبه 26 آذر مــاه آئیــن اختتامیــه هجدهیمــن نمایشــگاه ملــی دســتاوردهای پژوهــش، فنــاوری و فــن 
بــازار بــا حضــور وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری برگــزار شــد. در ایــن آئیــن شــرکت مــادر داروی شــهرکرد 
ــه  ــه امضــای تفاهــم نام ــق ب ــاری موف ــاوری چهارمحــال و بختی ــم و فن ــارک عل از شــرکت هــای مســتقر در پ
ای بــه ارزش 15 میلیــارد ریــال شــد. گفتنــی اســت ایــن تفاهــم نامــه در زمینــه فــروش تجهیــزات پزشــکی، 

آزمایشــگاهی و بیمارســتانی اســت.

دکتر رسول پژوهش مدیر عامل شرکت مادر داروی شهرکرد





برنامه های مطبوعاتی و رسانه ای 

هفته بزرگداشت پژوهش و فناوری

فصل 7
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۷-۱- رسانه ها و فرهنگ پژوهش
بــا توجــه بــه اثرگــذاري رســانه های دیــداري و شــنیداری در فرهنــگ جامعــه، رشــد علــم و فنــاوري مســتلزم 

ترویــج فرهنــگ پژوهــش در جامعــه اســت
ــات جامعــه اســت کــه متاســفانه کمتــر مــورد توجــه  فرهنــگ ســازی در عرصــه فرهنــگ پژوهــش از ضروری
ــر هیــچ کــس  ــری و مطبوعــات در جامعــه امــروزی ب ــی و تصوی ــع شــده اســت. نقــش رســانه هــای صوت واق

پوشــیده نیســت.
ــون و مطبوعــات نقــش اول را در ایجــاد انگیــزه پژوهــش،  ــو و تلویزی ــه خصــوص رادی رســانه هــای عمومــی ب
پژوهــش محــوری و معرفــی پژوهــش بــه عنــوان کلیــد دانایــی بایــد عهــده دار باشــند. بــرای ایــن منظــور 
مــی تــوان برنامــه هایــی را طراحــی کــرد کــه حــاوی کشــفیات علمــی جالــب و قابــل اســتفاده باشــند. ایــن 
برنامــه هــا بایــد بــه دو گــروه تقســیم بنــدی شــوند؛ برنامــه هایــی بــرای ترویــج علــم و روحیــه تحقیــق در بیــن 

مــردم و دیگــر برنامــه هــای تخصصــی بــرای طیــف داناتــر و فرهیختــه تــر جامعــه.
بــه نظــر مــی رســد عــدم عالقــه بســیاری از افــراد جامعــه بــه پژوهــش بــه ویــژه دانشــجویان، ناشــی از عــدم 
ــه ای کــه حتــی خــود را از گام هــای  ــه گون ــد تحقیــق باشــد. ب اطــالع دقیــق آنهــا از چگونگــی شــروع و رون
اولیــه پژوهــش، بــی اطــالع مــی بینند.بنابرایــن ســعی در آشناســازی جامعــه علمــی کشــور بــا روش تحقیــق و 

پژوهــش ضــروری اســت 
کمیتــه تبلیغــات و اطــالع رســانی ســتاد هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان بــا همــت  دفتــر روابــط عمومــی و 
امــور بیــن الملــل اســتانداری در راســتای آشــنایی عمــوم مــردم بــا برنامــه هــای و فعالیــت هــای  هفتــه پژوهــش 
ــا صــدا و  ــای الزم ب ــی ه ــات  و انجــام هماهنگ ــد مقدم ــا تمهی ــه پژوهــش محــوری، ب ــز مقول ــاوری  و نی و فن
ســیمای مرکــز اســتان و خبرگــزاری هــا، فعالیــت هایــی را حــوزه برگــزاری نشســت هــای خبــری و برنامــه هــای 

تلویزیونــی خــاص ایــام هفتــه پژوهــش و فنــاوری انجــام داد.
ــرد:  ــار ک ــن خصــوص اظه ــل اســتانداری در ای ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــر کل رواب ــده مدی احســان فروزن
ــه  از  ــد ک ــده دارن ــر عه ــازی ب ــگ س ــانی و فرهن ــالع رس ــی در اط ــیار مهم ــش بس ــی نق ــای گروه ــانه ه رس
ــه  ــئول کمیت ــته باشند.مس ــتری داش ــکاری بیش ــن راه هم ــم در ای ــار داری ــتان  انتظ ــانه ای اس ــان رس متولی
تبلیغــات و اطــالع رســانی ســتاد بزرگداشــت هفتــه پژوهــش اســتان، نقــش رســانه هــا را در فرهنــگ ســازی 

ــرد. ــی ک ــم ارزیاب ــگاه پژوهــش مه ــت جای وتقوی
از جملــه برنامــه هــای مطبوعاتــی اســتان در هفتــه پژوهــش و فنــاوری، برگــزاری نشســت هــا و میزگــرد هــای 
ــای  ــانه ه ــات حضــور رس ــد مقدم ــی و تســهیل و تمهی ــه تلویزیون ــی، برنام ــای مطبوعات ــه ه ــری، مصاحب خب

خبــری در برنامــه هــای ایــن ایــام بــود. 
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۷-2- برنامه راه روشن
ســیامک ســلیمانی دشــتکی معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری و جانشــین رئیــس 
ســتاد هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان،  عصــر پنجشــنبه 2 آذر مــاه، در برنامــه تلویزیونــی چشــم انــداز کــه 
بــا هماهنگــی کمیتــه تبلیغــات و اطــالع رســانی ســتاد و بــه همــت مرکــز صــدا و ســیمای اســتان بــا محوریــت 

هفتــه پژوهــش و فنــاوری تدویــن شــد حضــور یافتنــد.

۷-2-۱- شرح مصاحبه:

- علت تعیین هفته ای با عنوان هفته پژوهش و فناوری در تقویم کشور چه بوده است؟

پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، بــه منظــور گســترش فرهنــگ پژوهــش و ارج نهــادن بــه پژوهشــگران، 25 
ــوم  ــوان روز پزوهــش نامگــذاری شــد.وزارت عل ــه عن آذر از ســوی شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور کشــور ب
تحقیقــات و فنــاوری نیــز از ســال 1379 چهارمیــن هفتــه آذر مــاه را بــه نــام هفتــه پژوهــش نامگــذاری شــد 
کــه البتــه زمــان برگــزاری هفتــه پژوهــش در اســتان هــا بــه جهــت حضــور مســؤلین اســتانی در برنامــه ســتاد 
ملــی پژوهــش و فنــاوری زودتــر از موعــد اعالمــش ده کشــوری برگــزار مــی گــردد  کــه امســال 4الــی 10 آذر 

مــاه را جهــت برگــزاری مراســم هفتــه پژوهــش در اســتان هــا اعــالم شــده اســت.

- هــر ســال هفتــه پژوهــش بــا یــک شــعار ویــژه و برمبنــای ان شــعار فعالیــت هــای خــودش را 
آغــاز مــی کنــد، شــعار هفتــه پژوهــش امســال چیســت؟

ــا عنــوان« اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد  ــه نامگــذاری ســال جــاری از ســوی مقــام معظــم رعبــری ب ــا توجــه ب ب
ــا همیــن زمینــه« پژوهــش تقاضــا محــور و تجــاری ســازی  و اشــتغال«، شــعار هفتــه پژوهــش انســال نیــز ب

ــد و اشــتغال« اعــالم شــده اســت. ــای تولی ــر بن ــاوری زی فن

- اهداف هفته بزرگداشت پژوهش و فناوری چیست؟

اهــداف اصلــی برگــزاری برنامــه هــای هفتــه پژوهــش و فنــاوری در ســطوح مختلــف ملــی و اســتانی، ترویــج 
ــا شناســایی و عرضــه  فرهنــگ پژوهــش و فنــاوری و تجلیــل از برگزیــدگان ایــن حــوزه اســت ضمــن آنکــه ب
یافتــه هــای پژوهــش و فنــاوری بســتر مناســب بــرای ارتبــاط صنایــع و خریــداران ایــن یافتــه هــا فراهــم گــردد 

و زمینــه بــرای تجــاری ســازی آنهــا فراهــم گــردد.
- برنامــه هــای  پیــش بینــی شــده بــرای اجــرا در هفتــه پژوهــش و فنــاوری تــا چــه انــدازه بــر 

مبنــای شــعار امســال تدویــن شــده انــد؟

کلیــه برنامــه هــا اعــم از ایــده برتــر ســبزکوه، نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری، رویــداد متنــا، ایــده 
شــوی شهرســتان ســامان، برنامــه ریــزی بــرای شــرکت در رویدادهــای ملــی و اســتان هــای دیگرمثــل همایــش 
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منطقــه ای رویــش زردکــوه، رویــداد ملــی شــتاب و ... همگــی در راســتای برنامــه ای ایــده پــردازی و شناســایی 
ایــده هــا، تجــاری ســازی ایــده هــا و ایجــاد اشــتغال برمبنــای همیــن ایــده هاســت.

-آیا اعتباراتی خاص برای انجام برنامه های پژوهش ی و فناوری در نظر گرفته شده است؟

بلــه و حتــی یکــی از مهــم تریــن شــاخص هــا در برســی توســعه علمــی هــر کشــور، ســهم اعتبــارات تحقیقاتــی 
بــه ازای تولیــد ناخالــص ملــی اســت در کشــورهای پیشــرفته ایــن درصــد بیــن 2/5 تــا 4 درصــد میباشــد ولــی 

متاســفانه در کشــور مــا ایــن ســهم کمتــر از یــک درصــد میباشــد.

-نقش شرکت های دانش بنیان در توسعه اقتصادی کشور چگونه است؟

واســطه میــان دانشــگاه و صنعــت شــرکت هــای دانــش بنیــان هســتند و اســاتید دانشــگاهی و اعضــای هیــات 
هــای علمــی میبایســت بــه ســمت ایجــاد شــرکت هــای دانــش بنیــان رفتــه و علــم خــود را تبدیــل بــه ســرمایه 

و درآمــد کننــد و تولیــد ســرمایه امــروز یکــی از اهــداف اصلــی کســب علــم اســت.

۸-۳- میزگرد اصحاب رسانه با دبیران کمیته های هفتگانه ستاد هفته پژوهش و فناوری

ــه  ــتاد هفت ــه س ــای هفتگان ــه ه ــران کمیت ــری دبی ــت خب ــاری نشس ــال ج ــاه س ــم آذر م ــنبه یک روز چهارش
پژوهــش و فنــاوری اســتان  بــا اصحــاب رســانه در محــل ســالن شــهید مردانــی اســتانداری تشــکیل گردیــد.

۸-۳-۱- شرح نشست خبری

ــه گــزارش ایرنا،مدیــرکل دفتــر برنامــه ریــزی، نوســازی و تحــول اداری اســتانداری و دبیــر کمیتــه اجرایــی  ب
ــه  ــه هــای هفتگان ــران کمیت ــاوری اســتان روز چهارشــنبه در نشســت خبــری دبی ــه پژوهــش و فن ســتاد هفت
ســتاد هفتــه پژوهــش و فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری بــا اصحــاب رســانه تاکیــد کــرد: برپایــی نمایشــگاه هــا 
و همایــش هــا، انجــام تورهــای علمــی آموزشــی و فنــاوری و برگــزاری نشســت هــای تخصصــی الزمــه اصلــی 

در دســتیابی بــه پژوهــش و توســعه همــه جانبــه اســت.
ولــی اهلل لطفــی پــور اظهــار کــرد: یــک گــروه کارشناســی ســه نفــره تمامــی برنامــه هــای هفتــه پژوهــش و 

فنــاوری اســتان را بــه طــور کامــل بررســی و ارزیابــی مــی کنــد.
ــن  ــه هــای ای ــاوری اســتان مستندســازی برنام ــه پژوهــش و فن ــی ســتاد هفت ــه اجرای ــادآور شــد: کمیت وی ی

ــده دارد. ــر عه ــه در اســتان را ب هفت
ــه  ــازار ســتاد هفت ــن ب ــه نمایشــگاه و ف ــر کمیت ــاری و دبی ــاوری چهارمحــال و بختی ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی

ــد شــد. ــا خواه ــه برپ ــن اســتان در 47 غرف ــت: امســال نمایشــگاه ای ــز گف ــاوری اســتان نی پژوهــش و فن
اســماعیل پیرعلــی تاکیــد کــرد: از ایــن تعــداد 25 غرفــه بــه شــرکت هــای فنــاور و 22 غرفــه بــه دســتگاه هــای 
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اجرایــی چهارمحــال و بختیــاری اختصــاص مــی یابــد.
وی افــزود: امســال در هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان از 10 محصــول فنــاور حــوزه هــای کشــاورزی و آی تــی 

و نیــز دســتگاه نمونــه بــردار غــالت رونمایــی و مرکــز نــوآوری بروجــن بهــره بــرداری مــی شــود.
پیرعلــی تصریــح کــرد: هــم اینــک 120 شــرکت فنــاور و دانــش بنیــان و مرکــز رشــد بــا گــردش مالــی ســاالنه 

730 میلیــارد ریــال و اشــتغالزایی مســتقیم 646 نفــر در چهارمحــال و بختیــاری فعالیــت دارد.
وی یــادآور شــد: پــارک علــم و فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری از ســال 1392 تاکنــون 20 میلیــارد ریــال بــه 

ایــن واحدهــا ، تســهیالت قــرض الحســنه پرداخــت کــرده اســت.
ــه  ــده کمیت ــتان و نماین ــرورش اس ــوزش و پ ــانی اداره کل آم ــروی انس ــزی و نی ــه ری ــی، برنام ــاون پژوهش مع
جشــنواره دانــش آمــوزی ســتاد هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان نیــز گفــت: امســال پنــج دانــش آمــوز و ســه 

معلــم بــه عنــوان پژوهشــگر برتــر در ایــن اســتان معرفــی مــی شــوند.
شــهباز اســماعیلی اظهــار کــرد: اقــدام پژوهــی، درس پژوهــی، شــرکت در جشــنواره هــای خوارزمــی، جابرابــن 
ــر  ــای برت ــده ه ــر و ای ــم فج ــی فیل ــی آموزش ــی، علم ــوای الکترونیک ــد محت ــمی، تولی ــای تجس ــان، هنره حی
ســبزکوه، پرســش مهــر رئیــس جمهــوری، حمایــت مالــی از پایــان نامــه هــا، انتخــاب پژوهشــگر برتــر و افــزودن 
درس تفکــر و پژوهــش از مهمتریــن برنامــه هــای اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان و کمیتــه جشــنواره دانــش 

آمــوزی ســتاد هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان در ســال جــاری بــه شــمار مــی رود.
مدیــرکل روابــط عمومــی اســتانداری و دبیــر کمیتــه تبلیغــات و اطــالع رســانی ســتاد هفتــه پژوهــش و فنــاوری 
اســتان نیــز گفــت: بیــش از 100 خبرنــگار از صــدا و ســیما، خبرگــزاری هــا، روزنامــه هــای سراســری نشــریات 
محلــی و ســایر رســانه هــای گروهــی اطــالع رســانی برنامــه هــای امســال پژوهــش و فنــاوری ایــن اســتان را 

بــر عهــده دارنــد.
احســان فروزنــده تاکیــد کــرد: زیرســاخت هــای الزم بــرای اطــالع رســانی ســریع و شــفاف برنامــه هــای هفتــه 

پژوهــش و فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری بــه طــور کامــل فراهــم و تامیــن شــده اســت.
ــه  ــی و کمیت ــه علم ــر کمیت ــهرکرد و دبی ــگاه ش ــاوری دانش ــش و فن ــت پژوه ــت معاون ــی سرپرس ــران عرب مه
ــداد  ــتان، تع ــاوری اس ــش و فن ــدگان پژوه ــوع برگزی ــت از مجم ــتان گف ــاوری اس ــش و فن ــدگان پژوه برگزی
ــوم  ــگاه عل ــگر از دانش ــالمی، 2 پژوهش ــگاه آزاد اس ــاوری و دانش ــات و فن ــوم، تحقیق ــگر از وزارت عل 5 پژوهش
ــگر از  ــزداری، 1 پژوهش ــی و آبخی ــع طبیع ــاورزی مناب ــاد کش ــات جه ــز تحقیق ــگر از مرک ــکی، 1 پژوهش پزش
ــگر از  ــد، 3 پژوهش ــز رش ــان و مراک ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــر از ش ــگر برت ــی، 4 پژوهش ــای اجرای ــتگاه ه دس
دانشــجویان، 5 پژوهشــگر از دانــش آمــوزان، 3 پژوهشــگر از معلمــان و 6 پژوهشــگر از ایــده هــای برتــر ســبزکوه 

ــش آمــوزی اســت. ــژه دان بخــش وی
عربــی تصریــح کــرد: کمبــود اعتبــارات پژوهشــی از مهمتریــن مشــکالت دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی کشــور و 

اســتان محســوب مــی شــود.
ــاوری  ــش و فن ــه پژوه ــتاد هفت ــبزکوه س ــر س ــای برت ــده ه ــه ای ــی کمیت ــر اجرای ــلیمانیان مدی ــب س ویشتاس
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اســتان نیــز گفــت: توانمنــد ســازی نخبــگان، پژوهشــگران و فعــاالن حــوزه پژوهــش و فنــاوری از مهمتریــن 
ــن هفتــه محســوب مــی شــود. ــاد نخبــگان اســتان در ای برنامــه هــای بنی

ایشــان تصریــح کــرد: هدفمنــد کــردن برنامــه ریــزی هــای توســعه ای چهارمحــال و بختیــاری براســاس توجــه 
بــه اولویــت هــای پژوهشــی در دســتور کار مســئوالن بنیــاد نخبــگان و کمیتــه ایــده هــای برتــر ســبزکوه ســتاد 

هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان قــرار دارد.

 ۷-4- نشست خبری دومین جشنواره ایده سبزکوه چهارمحال و بختیاری

ــده ســبزکوه در دانشــگاه شــهرکرد  ــری جشــنواره ای ــن نشســت خب ــان ســال جــاری اولی روز دوشــنبه 15 آب
ــد. برگــزار گردی

۷-4-۱- شرح نشست خبری

دکتــر ویشتاســب ســلیمانیان مدیــر اجرایــی دومیــن جشــنواره ایــده ســبز کــوه »تنــوع« در موضوعــات پذیــرش 
ــن  ــژه ای ــان رشــته ای را از قابلیــت هــای وی ــوم انســانی و موضوعــات می ــه شــاخه هــای عل ــده هــا از جمل ای

جشــنواره دانســت.
ــخ  ــتان از تاری ــوه اس ــبز ک ــده س ــن جشــنوراه ای ــی در دانشــگاه شــهرکرد دومی ــران عرب ــر مه ــه دکت ــه گفت ب
1396/8/1 الــی 1396/8/30 پذیــرای ایــده هــای عالقــه منــدان از سراســر اســتان در دو بخــش آزاد و دانــش آمــوزی 
ــا موضوعــات: بحــران آب،  مــی باشــد. محــور هــای اصلــی ایــن جشــنواره شــامل  بخــش هــای اختصاصــی ب
گردشــگری، فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، رســانه ملــی و فضــای مجــازی و همچنیــن محــور هــای عمومــی 
بــا موضوعــات : کشــاورزی و محیط زیســت، مدیریــت و برنامه ریــزی، علــوم پایــه، فنــی و مهندســی، مدیریــت 
ــن  ــوزی ای ــش آم ــژه دان ــش وی ــر بخ ــای برت ــده ه ــند، ای ــی باش ــکی م ــوم پزش ــانی و عل ــوم انس ــهری، عل ش
جشــنواره در هفتــه پژوهــش ســال جــاری معرفــی خواهــد شــد، همچنیــن زمــان اعــالم نتایــج نهایــی جشــنواره 
در دهــه فجــر مــی باشــد. وی افــزود ســال گذشــته اولیــن جشــنواره ایــده ســبزکوه در اســتان برگــزار گردیــد 
ــز رشــد  ــه مراک ــت ب ــای منتخــب جهــت حمای ــرش شــده و طــرح ه ــن جشــنواره پذی ــه 195 طــرح در ای ک

اســتان معرفــی گردیدنــد.
دکتــر ویشتاســب ســلیمانیان افــزود: داوری هــای ایــن جشــنواره بــا شــاخصه هــای علمــی اقتصــادی و فنــی 
انجــام خواهــد شــد ، کــه از جملــه بــه  نــوآوری در ایــده، امــکان پذیــری، اقتصــادی بــودن )امــکان پذیــری ایــده 
از لحــاظ اقتصــادی بــرای اســتان( مــی تــوان اشــاره نمــود، وی افــزود بــر خــالف تصــور اکثریــت کــه مراکــز 
رشــد واحــد هــای فنــاور را مختــص ایــده هــای فنــی مــی داننــد در ایــن جشــنواره توجــه و حمایــت ویــژه ای از 

ایــده هــای ارایــه شــده در زمینــه دیگــر علــوم میــان رشــته ای، علــوم انســانی، رســانه و... خواهــد شــد.
دکتــر روح الــه همتــی معــاون اجــرای جشــنواره ســبزکوه گفتنــد : حتــی بــا توجــه بــه محدودیــت هــای اطــالع 
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رســانی و شــاخصه هــای پذیــرش ایــده در اولیــن جشــنواره ســبزکوه بــا اســتقبال گســترده ای مواجــه شــدیم، 
بــا تــالش هــای صــورت گرفتــه بــه منظــور گســترش اطــالع رســانی در ســرار اســتان پیــش بینــی مــی شــود 
کــه امســال شــاهد اســتقبال گســترده تــر و ایــده هــای بیشــتر باشــیم، طــی جلســاتی کــه بــا حضــور مســولین 
ذیربــط صــورت گرفــت جشــنواره دوره اول آســیب شناســی شــده و تــالش بــر ایــن اســت کــه جشــنواره دوم 

بــا کیفیــت هرچــه بیشــتر برگــزار گــردد.
- علت نام گذاری جشنواره سبزکوه چه بود؟

دکتــر عربــی گفتنــد: بــا توجــه بــه تــالش هــای ســال گذشــته دانشــگاه شــهرکرد و دیگــر نهــاد هــا در جهــت 
بــه ثبــت رســاندن منطقــه حفاظــت شــده ســبزکوه بــه عنــوان میــراث جهانــی زیســت کــره و همچنیــن نــگاه 

ویــژه جشــنواره در بخــش زیســت محیطــی عنــوان ســبز کــوه بــرای ایــن جشــنواره برگزیــده شــده اســت.

- آیــا مرکــز رشــد دانشــگاه شــهرکرد تــا کنــون در تجــاری ســازی ایــده هــا موفقیــت هــای 
داشــته اســت؟

دکتــر همتــی در ایــن بــاره عنــوان کــرد: مرکــز رشــد دانشــگاه شــهرکرد تــا بحــال در حــدود 100 واحــد فنــاور 
ــه مراحــل تجــاری ســازی  ــر 10 واحــد از ایــن مراکــز ب ــغ ب ــرار داده اســت کــه بال فعــال را مــورد حمایــت ق
رســیده و دو واحــد نیــز در ســطح کشــوری موفقیــت هــای شــایان توجهــی داشــتند در همیــن بــازه زمانــی نیــز 
117 مــورد اختــراع در شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه ثبــت رســیده اســت و تعــدادی نیــروی انســانی مشــغول 

بــه کار گردیــده انــد و در مــواردی نیــز محصــوالت تولیــدی بــه خــارج از کشــور صــادر شــده انــد.

- چگونگی مراحل دریافت و داوری ایده :

متفاضیــان بــا مراجعــه بــه تارنمــای جشــنواره )http://sabzkoohchb.ir( ایــده هــای خــود را به صــورت الکترونیکی 
ثبــت مــی نماینــد، پــس از پایــان مهلــت ثبــت نــام ایــده هــا جمــع آوری شــده و بــه صــورت رســمی رونمایــی 
ــر اســاس 11 محــور عنــوان شــده دســته  ــد: ایــده هــای  جشــنواره ب مــی شــوند دکتــر همتــی اشــاره نمودن
ــه داوران متخصــص ارجــاع داده مــی شــود، در ایــن بخــش داوران ، ایــده هــا را از جنبــه  بنــدی گردیــده و ب
علمــی و اقتصــادی مــورد بررســی قــرار داده و امتیــاز مربوطــه را اختصــاص مــی دهنــد، وی افــزود: طــی جلســه 
ــده هــا  ــا حضــور داوران مرکــز رشــد دانشــگاه شــهرکرد برگــزار مــی گــردد، داوری بخــش فنــی ای ای کــه ب

انجــام گرفتــه و امتیــاز هــای ایــن بخــش نیــز بــه صــورت جداگانــه لحــاظ خواهنــد شــد.

- مالکیت معنوی و حقوقی ایده ها در طول جشنواره  چگونه خواهد بود؟

 دکتــر ســلیمانیان عنــوان کردنــد: بــه همیــن منظــور طــی همــکاری هــای صــورت گرفتــه بــا جهــاد دانشــگاهی 
وب ســایتی بــا شــرایط ایمنــی بــاال جهــت ثبــت نــام متقاضیــان و حفــظ ایــده هــا طراحــی گردیــد، از طرفــی 
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ــان جشــنواره  ــد: در پای ــز افزودن ــر همتــی نی ــده مــی باشــد، دکت ــه ثبــت ای ــه منزل ــام در جشــنواره ب ثبــت ن
گواهــی ثبــت ایــده بــه نفــرات برتــر اهــدا خواهــد شــد، کــه بیانگــر حقــوق معنــوی ایشــان نســبت بــه ایــده 

مذکــور مــی باشــد.

- چه نوع ایده هایی مورد توجه بیشتری از نگاه جشنواره و داوران واقع خواهد شد؟

ــی  ــژه ای برخــوردار م ــاز وی ــک شــوند از امتی ــد محصــوالت هایت ــه تولی ــه منجــر ب ــه ک ــو آوران ــای ن ــده ه ای
شــوند، ایــده هایــی کــه نمونــه کپــی بــرداری شــده از دیگــر ایــده هــا و یــا محصــوالت موجــود داخلــی باشــند 
، همچنیــن محصوالتــی کــه نمونــه خارجــی آن هــا بــه راحتــی و بــا هزینــه کــم وارد کشــور مــی شــوند، مــورد 
داوری قــرار نخواهنــد گرفــت. ایــده هــای ارایــه شــده در محــور هــای اختصاصــی جشــنواره بــه ویــژه فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات )ICT( کــه بــا زمــان و منابــع مالــی محــدود منجــر تولیــد محصــول گردنــد نیــز مــورد 
توجــه داوران قــرار خواهنــد گرفــت، دکتــر ســلیمانیان افــزود بــا توجــه بــه بحــران کــم آبــی اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری  و از طرفــی قابلیــت هــای گردشــگردی بکــر اســتان ایــده هــای بــا موضوعــات مرتبــط بــا بحــران 

آب و گردشــگری نیــز از اهمیــت ویــژه ای برخوردارنــد.

- هدف از افزودن بخش دانش آموزی به این جشنواره چه بوده است؟

دکتــر ســلیمانیان فرمودنــد: آینــده فنــاوری در دســت دانــش آمــوزان امــروز خواهــد بــود کــه از هــم اکنــون 
بــرای پــرورش و توســعه ذهــن خــالق و ایــده پــرور در ایــن قشــر تــالش بنیادیــن الزم خواهــد بــود، بــا توجــه 
بــه فرصــت هــای محــدود اشــتغال در بخــش هــای دولتــی و پســت هــای اداری، دانــش آمــوزان بایــد تفکــر 
کارآفرینــی را از هــم اکنــون مــورد توجــه خــود قــرار دهنــد و ایــن جشــنواره فرصــت مناســبی بــرای شــکوفایی 

ایــن اســتعداد هــا خواهــد بــود.

- ایده های برتر این جشنواره از چه مزیت های برخوردار خواهند شد؟

دکتــر عربــی گفــت: ایــن ایــده هــا خــارج از نوبــت معمــول بــه مراکــز رشــد معرفــی خواهنــد شــد تــا حمایــت 
هــای الزم از آن هــا صــورت گیــرد.
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۷-۵- میزگرد تخصصی پژوهش محوری درخبرگزاری ایرنا

ــرد تخصصــی  ــاوری ، میزگ ــه پژوهــش و فن ــن روز از هفت ــا چهارمی ــاه مصــادف ب ــم آذرم روز ســه شــنبه هفت
ــد.  ــا برگــزار گردی ــه در محــل خبرگــزاری ایرن ــه هــای هفتگان ــران کمیت ــا حضــور دبی پژوهــش محــوری ب

۱-۵-۸ شرح نشست خبری:

  دستگاه های اجرایی مکلفند یک تا سه درصد بودجه را برای پژوهش هزینه کنند

ــاری گفــت: براســاس  ــزی، نوســازی و تحــول اداری اســتانداری چهارمحــال و بختی ــر برنامــه ری ــرکل دفت مدی
قانــون، دســتگاه هــای اجرایــی مکلفنــد عــالوه بــر اعتبــارات ردیــف هــای متمرکــز یــک تــا ســه درصــد بودجــه 

را در بخــش پژوهــش هزینــه کننــد.
ولــی اهلل لطفــی پــور دهکــردی تاکیــد کــرد: هــم اینــک علیرغــم وجــود قوانیــن و اعتبــارات پژوهشــی، برنامــه هــای 
اجرایــی دولــت بــه دســتگاه هــای اجرایــی اجــازه نقــش آفرینــی پژوهــش را نــداده و اعتبــارات در جــای خــود 

هزینــه نمــی شــود. 
وی افــزود: کمبــود تخصیــص در اعتبــارات دســتگاه هــای اجرایــی مدیــران را مجبــور مــی کنــد تــا از اعتبــارات 

پژوهشــی، فرهنگــی و آموزشــی در بخــش هــای دیگــر هزینــه کننــد. 
لطفــی پــور دهکــردی تصریــح کــرد: همیــن اقــدام اجــازه نمــی دهــد تــا پژوهــش نقــش خــود را بــه خوبــی 

ایفــا کنــد. 
ــادی در راســتای  ــز پژوهشــی خــاص و بنی ــف هــای متمرک ــی ردی ــز تحقیقات ــه در مراک ــادآور شــد: البت وی ی

ــوع پژوهــش هــای دســتگاه هــای اجرایــی متفــاوت اســت.  ــا ن تولیــد علــم وجــود داشــته کــه ب
لطفــی پــور دهکــردی تاکیــد کــرد: بــه همیــن منظــور براســاس قانــون، دســتگاه هــای اجرایــی مکلفنــد تــا 

ــر اعتبــارات ردیــف هــای متمرکــز یــک تــا ســه درصــد بودجــه را در پژوهــش هزینــه کننــد.  عــالوه ب
وی افــزود: همچنیــن براســاس قانــون، شــرکت هــای وابســته و نهادهــای عمومــی غیردولتــی بــه جــز صنــدوق 
هــای بازنشســتگی و شــرکت هــای بیمــه ای نیــز بایــد حداقــل ســه درصــد از ســود قابــل تقســیم ســال قبــل 

در بودجــه ســاالنه را بــرای تحقیقــات در نظــر بگیرنــد. 

 توجه به پژوهش کاهش هزینه های تجربی را به دنبال دارد 

ــرورش چهارمحــال و بختیــاری نیــز  معــاون پژوهشــی، برنامــه ریــزی و نیــروی انســانی اداره کل آمــوزش و پ
ــه وضعیــت  ــاه اجتماعــی، کاهــش هزینــه هــای تجربــی و رســیدن ب ــه توســعه و رف ــرای دســتیابی ب گفــت: ب

ــر عهــده دارد.  مطلــوب در پژوهــش و فنــاوری نقــش اصلــی را ب
شــهباز اســماعیلی تصریــح کــرد: بــه همیــن منظــور اداره کل آمــوزش و پــرورش چهارمحــال و بختیــاری ایــن 

اقدامــات را در دو بخــش عمــده فرهنگیــان و دانــش آمــوزی برنامــه ریــزی کــرده اســت. 
وی یــادآور شــد: ایــن مهــم در بخــش فرهنگیــان بــا هفــت برنامــه پژوهشــی شــامل ارائــه طــرح هــای پژوهشــی، 
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اقــدام پژوهــی، درس پژوهــی، جشــنواره خوارزمــی، پرســش مهــر رئیــس جمهــوری، حمایــت مالــی از پایــان 
نامــه هــای ارشــد و دکتــرا بــا موضــوع آمــوزش و پــرورش و انتخــاب پژوهشــگر برتــر انجــام مــی شــود. 

اســماعیلی اظهــار کــرد: در بخــش دانــش آمــوزی نیــز 6 برنامــه شــامل جشــنواره خوارزمــی، جشــنواره جابــر 
ابــن حیــان، درس تفکــر و پژوهــش پایــه ششــم، جشــنواره هنرهــای تجســمی، پرســش مهــر رئیــس جمهــوری 

و جشــنواره بخــش دانــش آمــوزی ایــده برتــر ســبزکوه انجــام خواهــد شــد. 
نماینــده کمیتــه جشــنواره دانــش آمــوزی ســتاد هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان افــزود: ملــی بــودن اعتبــارات 
آمــوزش و پــرورش و ابــالغ دیرهنــگام آن مشــکالت فراوانــی را در حــوزه پژوهــش و فنــآوری ایجــاد کرده اســت. 
وی تاکیــد کــرد: تعییــن و ابــالغ اعتبــارات حــوزه پژوهــش و فنــاوری در ابتــدای هــر ســال نقــش مهمــی در 

اســتفاده بهینــه از ایــن منابــع ایفــا مــی کنــد. 
ــادآور شــد: متاســفانه در ســال 1394 اعتبــارات حــوزه پژوهــش و فنــاوری اعــالم نشــد و ســال  اســماعیلی ی

1395 در پایــان ســال اعــالم شــد کــه فرصــت مناســبی نبــود.

 ثروت آفرینی از مزیت های توجه به پژوهش در دانشگاه هاست 

ــروت آفرینــی و  ــت پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه شــهرکرد نیــز گفــت: پژوهــش محــوری، ث سرپرســت معاون
درآمدزایــی از ویژگــی هــای دانشــگاه هــا و از مزیــت هــای توجــه بــه پژوهــش و فنــاوری محســوب مــی شــود. 
ــه موفقیــت  ــم و دســتیابی ب ــا و مســتقل باعــث دوام در دوران تحری ــح کــرد: اقتصــاد پوی ــی تصری مهــران عرب

هــای علمــی خواهــد شــد.
وی افــزود: پژوهــش هــا و فنــاوری هــای کنونــی بایــد بــه ســمت و ســوی ماموریــت محــوری و مســاله گرایــی 

باشــد.
عربــی اظهــار کــرد: رشــد در حــوزه پژوهــش و فنــاوری بــه نیــروی انســانی متخصــص و اعتبــارات کافــی نیــاز 
دارد ، وی یــادآور شــد: امــروزه بــا توجــه بــه پتانســیل هیــات هــای علمــی دانشــگاه هــا و محققــان دســتگاه 

هــای اجرایــی از نظــر نیــروی انســانی کمبــودی نداریــم. 
دبیــر کمیتــه علمــی ســتاد هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان گفــت: البتــه بــرای بــه حرکــت درآوردن چــرخ 
پژوهــش و فنــاوری برخــورداری از مدیــران پژوهشــی آگاه بــه امــر پژوهــش در کنــار تامیــن اعتبــارات مــورد 

نیــاز اســت. 
وی تاکیــد کــرد: امســال اعتبــارات حــوزه پژوهــش و فنــاوری کشــور 90 هــزار میلیــارد ریــال در نظــر گرفتــه 

شــد کــه در نهایــت 70 هــزار میلیــارد ریــال تصویــب شــد. 
عربــی افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه تنهــا یکــی از دانشــگاه هــای عربســتان ســاالنه 2.5 میلیــون دالر اعتبــار 

دارد.  پژوهشی 
وی تصریــح کــرد: بــه همیــن منظــور ســرمایه گــذاری جهــت دار در پژوهــش و فنــاوری و افزایــش اعتبــارات 

ایــن حــوزه بایــد در دســتور کار مســئوالن مربوطــه قــرار گیــرد. 
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 افراد جامعه در ابتدا باید با پژوهش و فناوری کاربردی آشنا شوند 

رئیــس مرکــز رشــد دانشــگاه شــهرکرد نیــز گفــت: دانشــگاه هــا در رشــته هــای وابســته بــه علــوم پایــه، علــوم 
فنــی و کشــاورزی مقــاالت خوبــی در مجــالت برتــر دنیــا در حــال چــاپ داشــته و در واقــع مســاله پژوهــش را 

حــل کــرده انــد. 
ــاوری  ــش و فن ــا پژوه ــل ب ــدای تحصی ــان ابت ــد از هم ــه بای ــراد جامع ــرد: اف ــار ک ــلیمانیان اظه ویشتاســب س

ــوند. ــنا ش ــردی آش کارب
نماینــده کمیتــه جشــنواره ایــده هــای برتــر ســبزکوه ســتاد هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان افــزود: البتــه 

هنــوز بخــش پژوهــش و فنــاوری از هــم تفکیــک و مجــزا نشــده اســت. 
وی تصریــح کــرد: آمــوزش و پــرورش بایــد پژوهــش و فنــاوری را در کنــار هــم ببینــد و معلمــان خــود را در 

خصــوص مســاله مهــم فنــاوری توجیــه کنــد.
ســلیمانیان یــادآور شــد: وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در دانشــگاه هــا تــوازن خوبــی بیــن رشــته هــای 

مختلــف برقــرار نکــرده، پــس نمــی تــوان فنــاوری را بــا ایــن شــرایط ارتقــا و پیشــرفت داد. 
وی اظهــار کــرد: ارتقــای ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه بــا مقولــه فنــاوری نیازمنــد رعایــت و اجــرای تــوازن 

علمــی در دانشــگاه هاســت. 

 توجه بیشتر پارک های علم و فناوری به مقوله فناوری 

ــه  ــاوری بیشــتر ب ــم و فن ــارک هــای عل ــز گفــت: پ ــاری نی ــاوری چهارمحــال و بختی ــم و فن ــارک عل ــاون پ مع
ــاوری توجــه دارد.  بخــش فن

داراب ظفریــان آشــنایی دانــش آمــوزان بــا مفاهیــم فنــاوری از همــان دوران ابتدایــی را ضــروری اعــالم و تاکیــد 
ــا دانشــجویان در دانشــگاه هــا  ــر عهــده دارد ت ــن رابطــه فرهنگســازی را ب ــاوری در ای ــم و فن ــارک عل کــرد: پ

بتواننــد دانــش فنــی خــود را تکمیــل و بــا مفاهیــم آشــنایی کامــل پیــدا کننــد.
وی افزود: در این صورت تمامی دانشجویان می توانند به دانشجوی کارآفرین در جامعه تبدیل شوند. 

ظفریــان تصریــح کــرد: بــا وجــود بیــش از پنــج میلیــون دانــش آموختــه دانشــگاهی در کشــور امــا از بســیاری 
آنــان حتــی در نوشــتن یــک طــرح توجیهــی ســاده هــم مشــکل دارنــد.

ــم  ــر و تحــوالت بســیار باالســت و اگــر نتوانی ــان، ســرعت تغیی ــش بنی ــادآور شــد: در عصــر اقتصــاد دان وی ی
آمــوزش هــا، فرهنــگ ســازی هــای الزم و کارایــی هــای مــورد نظــر را در دانشــگاه هــا، آمــوزش و پــرورش و 

بیــن مخاطبــان ایجــاد کنیــم بــا مشــکل مواجــه مــی شــویم. 
نماینــده کمیتــه نمایشــگاه و فــن بــازار ســتاد هفتــه پژوهــش و فنــاوری اظهــار کــرد: در اقتصــاد دانــش بنیــان 

ســرعت نــوآوری هــا نســبت بــه اقتصــاد صنعتــی و کشــاورزی بســیار باالتــر اســت. 
وی گفــت: بــه همیــن منظــور ایجــاد بســتری بــرای کارا شــدن نــوآوری هــا، ایــده هــا، ابتــکارات و پژوهــش هــا 

در حــوزه هــای فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی ضــرورت دارد. 
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ظفریــان تاکیــد کــرد: هــم اینــک 102 شــرکت زیرمجموعــه پــارک علــم و فنــاوری بــا 600 اشــتغال مســتقیم 
در چهارمحــال و بختیــاری مشــغول بــه فعالیــت اســت. 

وی افزود: این شرکت ها با هزینه کم و فضایی محدود توانسته اند اقتصاد باالیی را رقم بزنند. 

 سرمایه گذاری در پژوهش از عوامل اصلی دستیابی به موفقیت های مطلوب است 

نماینــده کمیتــه تبلیغــات و اطــالع رســانی ســتاد هفتــه پژوهــش و فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری نیــز گفــت: 
ســرمایه گــذاری در امــر تحقیــق، پژوهــش و فنــاوری از عوامــل اصلــی دســتیابی بــه موفقیــت هــای مطلــوب در 
ایــن حــوزه محســوب مــی شــود.  حســن مــرادی تصریــح کــرد: انجــام پژوهــش هــای علمــی در حــوزه تبلیغــات 

بایســتی متناســب بــا مشــکالت روز کشــور و جامعــه صــورت گیــرد. 
وی یــادآور شــد: بــه همیــن منظــور انجــام تحقیقــات و پژوهــش هــای علمــی متناســب بــا اســتاندارهای جهانــی 

قبــل از اجــرای طــرح هــای مختلــف ضــرورت دارد. 
مــرادی اظهــار کــرد: اختصــاص اعتبــارات مطلــوب بــرای تحقیــق و پژوهــش در نقــش و جایــگاه روابــط عمومــی 
هــا بــه منظــور دســتیابی بــه شــاخص هــای توســعه ای بخــش هــای مختلــف و ارتقــای کمــی و کیفــی وضعیــت 
ــرار  ــزان و صاحــب نظــران ق ــه ری ــد در دســتور کار مســئوالن، برنام ــه بای ــات و اطــالع رســانی در جامع تبلیغ

 . د گیر
بــه گــزارش ایرنــا، براســاس نظــر کارشناســان  ، تخصیــص بــه موقــع و مناســب اعتبــارات پژوهشــی الزمــه ایجاد 
تحــول در حــوزه پژوهــش، فنــاوری و بخــش هــای مختلــف توســعه ای اســت و کــم توجهــی بــه ایــن مهــم از 
عوامــل اصلــی رکــود در توســعه یافتگــی خواهــد شــد. 25 آذر در تقویــم رســمی جمهــوری اســالمی ایــران بــه 

نــام روز پژوهــش و فنــاوری و هفتــه آخــر آذر بــه نــام هفتــه پژوهــش و فنــاوری نامگــذاری شــده اســت.
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۷-6- مصاحبه مطبوعاتی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار

ــه پژوهــش را ایجــاد ذهــن  ــن هــدف هفت ــاه، مهمتری ســیامک ســلیمانی دشــتکی ظهــر چهارشــنبه 1 آذر م
ــردم دانســت. متفکــر در مســئوالن و م

۷-6-۱- شرح مصاحبه

ســیامک ســلیمانی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار مهــر گفــت: ســتاد هفتــه پژوهــش هــر ســال بــا تدویــن برنامــه 
هــای مطلــوب و متنــوع بــا همــکاری دســتگاه هــای اجرایــی مربوطــه و دانشــگاه هــا برگــزار می شــود.

ــام هفتــه پژوهــش  ــا توجــه بــه اهمیــت پژوهــش، یــک هفتــه در ســال بــه ن معــاون اســتاندار یــادآور شــد: ب
ــا سراســر کشــور بطــور نمادیــن برگــزار مــی  و فنــاوری نامگــذاری شــده کــه برنامه هــا در اســتان همزمــان ب

شــوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیــت هــای پژوهشــی در اســتان افزایــش یافتــه ، اظهــار داشــت: توســعه فعالیــت 

هــای پژوهشــی زمینــه ســاز توســعه چهارمحــال و بختیــاری اســت.
ایشــان عنــوان کــرد: محققــان در مســیر مشــکالت و نیــاز هــای اســتان چهارمحــال و بختیــاری فعالیــت هــای 

پژوهشــی را انجــام دهنــد تــا مســیر توســعه و پیشــرفت ایــن اســتان همــوار شــود.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتاندار اظهــار داشــت: بایــد تــالش شــود کــه پژوهــش 
هــا در مســیر ظرفیــت هــا و پتانســیل هــا و مشــکالت اســتان انجــام شــود تــا موجــب توســعه پایــدار در اســتان 

شــود.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتاندار تاکیــد کــرد: تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــا ایجــاد 
علــم و تکنولــوژی محقــق مــی شــود کــه شــرکت هــای دانــش بنیــان مــی تواننــد در ایــن مســیر تاثیــر قابــل 

توجهــی داشــته باشــند.
وی ادامه داد: بهره گیری از جوانان با استعداد و خالق در مسیر توسعه استان  ضروری است.

ــع اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری از برگــزاری  شــهرکرد- معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه مناب
ــاری خبــر داد.  ــاوری در چهارمحــال و بختی نمایشــگاه پژوهــش و فن

ــث  ــر در بح ــتان برت ــوان اس ــه عن ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح ــال 93 اس ــزود: در س ــتکی اف ــلیمانی دش س
ــد. ــر ش ــته تقدی ــال 95 شایس ــش و در س پژوه

معــاون اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری یــادآور شــد: تشــویق پژوهشــگران و فنــاوران بــه تولیــد علــم و ثــروت، 
ــی از  ــای پژوهش ــازی یافته ه ــرای تجاری س ــازی ب ــاوری ، بسترس ــی و فن ــای پژوهش ــا و یافته ه ــده ه ــه ای ارائ

اهــداف ایــن نمایشــگاه اســت.



پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری ، زیربنای تولید و اشتغال

عملکرد ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان چهار محال و بختیاری سال 1396

178

۷-۷- حضور اصحاب رسانه

ــا و  فرصــت هــای قابــل مالحظــه برنامــه هــای هفتــه پژوهــش و فنــاوری امســال در اســتان، حضــور  از مزای
چشــمگیر رســانه هــا و پوشــش خبــری مناســب فعالیــت هــای ویــژه ایــن ایــام بــود. بــه خصــوص در نمایشــگاه 
دســتاوردهای پژوهشــی بــا اختصــاص یــک غرفــه جهــت اســتقرار خبرگــزاری هــا در ارســال اخبــار و تصاویــر 

فعالیــت هــای نمایشــگاه فرصــت  تاثیــر گــذاری را بوجــود آورده بــود.

۷-۷-۱- خبرگذاری های مستقر در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان

خبرگزاری ایسنا  -۱
خبرگزاری قدس آنالین  -2

خبرگزاری علم و فناوری  -۳
خبرگزاری جهانبین نیوز  -4
خبرگزاری بام ایران خبر  -۵

خبرگزاری فارس نیوز  -6
هفته نامه زاگرس ایران  -۷
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برگزیدگان پژوهش و فناوری استان

فصل 8





پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری ، زیربنای تولید و اشتغال

عملکرد ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان چهار محال و بختیاری سال 1396

191

۸-۱- مقدمه

ــری در راه  ــدان گام مؤث ــان عالقمن ــگری در می ــه پژوهش ــاء روحی ــور و ارتق ــش در کش ــگ پژوه ــج فرهن تروی
ــدگان  ــی برگزی ــان، معرف ــن می برجســته ســازی نقــش توســعه اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی اســت. در ای
حــوزه پژوهــش و فنــاوری و تجلیــل از آنهــا، همچنیــن ایجــاد فرصــت تعامــل بیــن ذی نفعــان ایــن حــوزه بــه 
شــیوه هــای گوناگــون، فضایــی را در کشــور ایجــاد مــی کنــد کــه ضمــن ارتقــاء جایــگاه پزوهــش و فنــاوری، 
ــادی،  ــاد اقتص ــردم را درابع ــرای م ــت ب ــاه و امنی ــاد رف ــروت و ایج ــور، تولیدث ــی کش ــرفت واقع ــات پیش موجب

اجتماعــی و فرهنگــی فراهــم ســازد.
                                                       

                                                                      دبیر خانه ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری
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۸-2- کمیته علمی و کمیته جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استان

ــاوری ســتاد بزرگداشــت  ــدگان پژوهــش و فن ــل از برگزی ــای علمــی و جشــنواره تجلی ــه ه ــه کمیت ــر خان دبی
ــت  ــا عضوی ــاوری دانشــگاه شــهرکرد و ب ــت پژوهــش و فن ــاوری اســتان مســتقر در معاون هفتــه پژوهــش و فن
دفتــر برنامــه ریــزی، نوســازی و تحــول اداری اســتانداری و کلیــه  معاونــت هــای پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه 
ــا  هــا و مراکــز علمــی و آموزشــی اســتان، از زمــان ابــالغ دســتورالعمل برگــزاری هفتــه پژوهــش و فنــاوری ب
برگــزاری ســه جلســه کمیتــه علمــی ، پیشــنویس آئیــن نامــه جشــنواره برگزیــدگان پژوهــش و فنــاوری اســتان 
، پرسشــنامه انتخــاب پژوهشــگران برگزیــده ســال و شــیوه نامــه انتخــاب دانشــجوی پژوهشــگر برتــر را تهیــه و 
طــی مباحــث مختلــف بــا اعمــال تغییراتــی نســبت بــه ســال گذشــته مــوارد مذکــور تصویــب نهایــی گردیــده و 
جهــت معرفــی پژوهشــگران و فنــاوران برتــر بــه صــورت فراخــوان بــه کلیــه دســتگاه هــای اجرایــی و دانشــگاه 

هــا و مراکــز علمــی اســتان اعــالم گردیــد. 
ــا تعییــن هیــات داوری  ــه کمیتــه علمــی، ب ــه دبیرخان طبــق فراخــوان صــورت گرفتــه و مســتندات ارســالی ب
و صــرف 40 ســاعت در طــول یــک هفتــه آخــر آبــان مــاه، 21 مــورد پرونــده هیــات هــای علمــی ارســالی از 
ــده ارســالی از دســتگاه هــای اجرایــی اســتان، 8 مــورد  ــی ،14 مــورد پرون دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عال

ــی قــرار گرفــت. ــده دانشــجویی ارســال شــده از مراکــز آمــوزش عالــی مــورد ارزیاب پرون
براســاس ارزیابــی بــه عمــل آمــده 6 نفــر از اعضــاء هیــات علمــی مراکــز آمــوزش عالــی در گــروه هــای مختلــف 
علمــی، 1 نفــر از دســتگاه هــای اجرایــی  ، 1 نفــر از مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی و3 
نفــر از دانشــجویان طبــق جــداول منــدرج در آئیــن نامــه انتخــاب پژوهشــگران  برتــر انتخــاب گردیدنــد، پــارک 
علــم و فنــاوری اســتان و مراکــز رشــد اســتان نیــز در مجمــوع بــر اســاس جــدول شــماره 2 آئیــن نامــه، 4 نفــر 

فنــاور را بــه عنــوان فنــاوران برتــر بــه کمیتــه علمــی معرفــی کردنــد.
6 نفــر از دانــش آمــوزان بخــش دانــش آمــوزی جشــنواره ایــده ســبزکوه نیــز جهــت تجلیــل در مراســم اختتامیه 

از ســوی مرکــز رشــد دانشــگاه شــهرکرد بــه دبیرخانــه کمیتــه علمــی معرفــی گردیدنــد.
انتخــاب پژوهشــگران برتــر دانشــگاهی براســاس شــاخص های مصــوب و کســب حداقــل امتیــاز تعییــن شــده 
ــا  ــه  دارای حســن انجــام کار، طرح ه ــاالت و طرح هــای پژوهشــی پایان یافت ــرای مق ــه ی علمــی ب توســط کمیت
ــکار و  ــی رســیده باشــند و طرح هــای دارای ابت ــه ی اجرای ــا برنام ــاوری ی ــه ی فن ــه مرحل ــا رســاله هایی کــه ب ی

ــا بین المللــی صــورت پذیرفــت. ــوآوری در ســطح داخلــی ی ن
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۸-۳- برگزیدگان پژوهش و فناوری استان

۸-۳-۱- پژوهشگران برگزیده اعضای هیات های علمی و کارکنان دستگاه های اجرایی

 1-دکتر صادق شیریان، عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد به عنوان پژوهشگر برتر گروه دامپزشکی

 2-دکتر رسول میرعباسی عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد به عنوان پژوهشگر برتر گروه کشاورزی

 3- دکتر یاسر کیانی عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد به عنوان پژوهشگر برتر گروه فنی و مهندسی

 4- دکتر عباس دوستی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم پایه

  5- دکتر محمود بخشی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم انسانی

 6- دکتر سلیمان خیری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی استان به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم پزشکی

 7- دکتر علی حسین پور عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی  استان به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم پزشکی

ــوزش  ــات و آم ــز تحقیق ــکی مرک ــات گیاهپزش ــش تحقیق ــی بخ ــیار پژوهش ــعیدی  دانش ــر س ــر زری  8- دکت

ــی ــتگاه اجرای ــر دس ــگر برت ــوان پژوهش ــه عن ــتان ب ــی  اس ــع طبیع ــاورزی و مناب کش

 9- دکتر ابراهیم خلیلی، دارای دکترای مکانیک  به عنوان پژوهشگر برتر دستگاه اجرایی

۸-۳-2- فناوران برتر

 1-دکتر مهدی بنی طالبی به عنوان فناور برتر مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی استان

 2–علی علیرضایی نماینده واحد فناور  کیمیا داروی آفتاب به عنوان فناور برتر مرکز رشد دانشگاه شهرکرد

ــه عنــوان  ــراز ب ــر عامــل شــرکت آتیــه ســازان نگیــن ف  3- محمــد لطفــی کارشــناس ارشــد مکانیــک و مدی

ــم و فنــاوری اســتان ــارک عل ــر پ فنــاور برت

 4-ابراهیــم رحیمــی کرشناســی بــرق قــدرت و مدیــر عامــل شــرکت ایــکاد پرهــام صنعــت زریــن بــه عنــوان 

فنــاور برتــر پــارک علــم و فنــاوری اســتان
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۸-۳-۳- دانشجویان پژوهشگر برتر

 1- خانم مریم اسالمی ، دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه شهرکرد

 2- میالد جلیل پیران ، دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه فرهنگیان استان

 3- رضا حیدری سورشجانی ، دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی استان

۸-4- آئین تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری

ــش و  ــدگان پژوه ــل از برگزی ــن تجلی ــتان و آیی ــاوری اس ــش و فن ــتاوردهای پژوه ــگاه دس ــه نمایش اختتامی
ــا حضــور  ــزرگ شــهرکرد  ب ــاوری ، روز چهارشــنبه مــورخ 96/9/8 در محــل ســالن اجتماعــات فرهنگســرای ب فن
ســیامک ســلیمانی ،  معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتاندار ، دکتــر شــایان شــامحمدی 
ــی، و  ــران دســتگاه هــای اجرای ــا، مدی رئیــس دانشــگاه شــهرکرد و جمعــی از مســؤلین ، روســای دانشــگاه ه

ــد. ــزار گردی ــاوران و دانشــجویان برگ پژوهشــگران و فن
در ایــن آییــن از 7 نفــر پژوهشــگر برترعضــو هیــات علمــی دانشــگاه هــای  ســطح اســتان، 2 نفــر پژوهشــگر برتــر 
دســتگاه هــای اجرایــی، 4 نفــر فنــاور برتــر پــارک علــم و فنــاوری و مراکــز رشــد دانشــگاه هــای اســتان، 3 نفــر 
دانشــجوی پژوهشــگر برگزیــده مراکــز آمــوزش عالــی و 6 نفــر دانــش آمــوز برگزیــده بخــش دانــش امــوزی ایــده 

ســبزکوه تقدیــر بــه عمــل آمــد.



پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری ، زیربنای تولید و اشتغال

عملکرد ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان چهار محال و بختیاری سال 1396

195

پژوهشگر برتر گروه آموزشی دامپزشکی

دکتراي پاتولوژي دامپزشکي
استادیار دانشکده دامپزشکي دانشگاه شهرکرد

 تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي و خارجي : 20 مورد
 تعداد مقاالت ارائه شده در همایش هاي ملي و بین المللي: ۳مورد

 تعداد طرح هاي پژوهشي: ۳ مورد

دکتر صادق شیریان

پژوهشگر برتر گروه کشاورزی

دکترای مهندسي منابع آب
استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي و خارجي : ۳۸ مورد
تعداد مقاالت ارائه شده در همایش هاي ملي و بین المللي : 20 مورد

تعداد طرح هاي پژوهشي:  ۱ مورد
دکتر رسول میرعباسي نجف آباديتعداد کتب منتشر شده : ۱  مورد

پژوهشگر برتر گروه فنی و مهندسی

دکترای مکانیک
استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

   تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي و خارجي : ۱9 مورد
   تعداد مقاالت ارائه شده در همایش هاي ملي و بین المللي: 2 مورد

   تعداد طرح هاي پژوهشي: ۱ مورد
دکتر یاسر کیانی هرچگانی
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پژوهشگر برتر گروه علوم پایه

دکترای ژنتیک ملکولی
دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد

   تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي و خارجي : ۳۷ مورد
   تعداد مقاالت ارائه شده در همایش هاي ملي و بین المللي: 6 مورد

   تعداد طرح هاي پژوهشي: 2 مورد

دکتر عباس دوستی

پژوهشگر برتر گروه علوم انسانی

دکترای اقتصاد
استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد

   تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي و خارجي : 9 مورد
   تعداد مقاالت ارائه شده در همایش هاي ملي و بین المللي:  ۵ مورد

   تعداد طرح هاي پژوهشي: ۱ مورد
دکتر محمود بخشی نژاد   تعداد کتب منتشر شده: 2  مورد

پژوهشگر برتر گروه علوم پزشکی

دکتری تخصصی آمار زیستی 
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

   تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي و خارجي : ۱4 مورد
   تعداد طرح هاي پژوهشي: 49 مورد

دکتر سلیمان خیری دستنائی
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پژوهشگر برتر گروه علوم پزشکی

دکترای پرستاری
دانشیار دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

   تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي و خارجي : ۱۷ مورد
   تعداد مقاالت ارائه شده در همایش هاي ملي و بین المللي:۳ مورد

   تعداد طرح هاي پژوهشي: ۳ مورد

دکتر علی حسن پور

پژوهشگر برتر دستگاه اجرایی

دکترای حشره شناسی کشاورزی
دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

   تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي و خارجي : 4 مورد
   تعداد مقاالت ارائه شده در همایش هاي ملي و بین المللي: ۵ مورد

   تعداد طرح هاي پژوهشي: 2 مورد
دکتر زریر سعیدی

پژوهشگر برگزیده دستگاه های اجرایی

دکترای مکانیک
پژوهشگر برتر دستگاه های اجرایی )شرکت گاز استان(

   تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي و خارجي : 2 مورد
   تعداد طرح هاي پژوهشي:  2 مورد

دکتر ابراهیم خلیلی
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فناور برتر مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی

شرکت زیست رویش از مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه علوم پزشکي

دکتر مهدی بنی طالبی

فناور برتر مرکز رشد پارک علم و فناوری

شرکت آتیه سازان نگین فراز )مستقر در پارک علم و فناوري(

محمد لطفي

فناور برتر مرکز رشد پارک علم و فناوری 

           شرکت مهندسي ایکاد پرهام صنعت زرین) پارک علم و فناوري(

ابراهیم رحیمي



پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری ، زیربنای تولید و اشتغال

عملکرد ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان چهار محال و بختیاری سال 1396

199

دانشجوی پژوهشگر برگزیده دانشگاه شهرکرد

دانشجوی دکتری مهندسي مکانیک بیوسیستم گرایش فناوري پس از برداشت
دانشگاه شهرکرد

   تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي و خارجي : ۵ مورد
   تعداد مقاالت ارائه شده در همایش هاي ملي و بین المللي: ۱ مورد

مریم اسالمی

دانشجوی پژوهشگر برگزیده دانشگاه فرهنگیان

دانشجوی دانشگاه فرهنگیان

   تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي و خارجي : 2 مورد
   تعداد مقاالت ارائه شده در همایش هاي ملي و بین المللي:  9 مورد

   تعداد طرح هاي پژوهشي:  ۱ مورد
میالد جلیل پیران

دانشجوی پژوهشگر برگزیده دانشگاه علوم پزشکی

دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

   تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي و خارجي :  ۱۵ مورد
   تعداد مقاالت ارائه شده در همایش هاي ملي و بین المللي: 2۷ مورد

   تعداد طرح هاي پژوهشي: ۱0 مورد
رضا حیدری سورشجانی
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۸-۵- آئین نامه ، شیوه نامه و پرسشنامه برگزاری جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری :
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۸-6- جمع بندی اقدامات انجام شده در برگزاری هفته بزرگداشت پژوهش و فناوری استان :
  ۸-6-۱- عملکرد :

    1- تعداد 2 مورد جلسه ستاد هفته پژوهش و فناوری با حضور 30نقر از اعضاء ستاد و مجموع 12 مصوبه

    2- تعداد 2 مورد جلسه کمیته اجرایی با مجموع 18 مصوبه

    3- تعداد 1  مورد جلسه کمیته تبلیغات و اطالع رسانی با مجموع 6 مصوبه

    4- تعداد 5 مورد جلسه کمیته جشنواره دانش آموزی با مجموع 10 مصوبه

    5- تعداد 3مورد جلسه کمیته جشنواره ایده های برتر با مجموع 10 مصوبه

    6- تعداد 2 مورد جلسه کمیته علمی با مجموع 10 مصوبه

    7- تعداد 2 مورد جلسه کمیته جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری  با مجموع 5 مصوبه

    8- تعداد 4 مورد جلسه  کمیته نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازار با مجموع 10 مصوبه

    9- برگزاری آئین  افتتاحیه نمایشگاه دستاورهای پژوهش و فناوری و فن بازار

   10- برگزاری نمایشگاه دستاورهای پژوهش و فناوری و فن بازار استان

   11- برگزاری جشنواره دانش آموزی

   12- برگزاری آئین اختتامیه و جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری و تقدیر از پژوهشگران برتر

   13-برگزاری 38 مورد کارگاه آموزشی

  ۸-6-2- نتایج حاصله :

1- انعقــاد 6 مــورد قــرارداد تولیــد و فــروش محصــوالت دانــش بنیــان بــه ارزش ریالــی 9/936/000/000 در 
محــل نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری و فــن بــازار اســتان.

2- انعقــاد 1 مــورد قــرارداد تولیــد و فــروش محصــوالت دانــش بنیــان در محــل نمایشــگاه ملــی دســتاوردهای  
پژوهــش و فنــاوری و فــن بــازار.

3- انتخاب 6 ایده برتر  بخش دانش آموزی و 9 ایده برتر بخش آزاد جشنواره ایده سبزکوه استان.
4- انتخــاب  7نفــر پژوهشــگر هیــات علمــی و 3 نفــر دانشــجوی پژوهشــگر برتــر دانشــگاه هــای اســتان و 4 

نفــر فنــاور برگزیــده.
5- انتخاب 3 نفر معلم پژوهنده استانی و 5 نفر دانش آموز پژوهشگر برگزیده استان.






