ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﺠﺎریﺳﺎزی اﺧﺘﺮاﻋﺎت

ﺟﺸﻨﻮاره »ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺰرگ اﺧﺘﺮاﻋﺎت اﯾﺮان« ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد

ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺰرگ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺶ از  ۳۰داﻧﺸﮕﺎه و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  91ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل و در راﺳﺘﺎی
ﺗﺠﺎریﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ و ارزشﮔﺬاری ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی و ﻓﺮوش اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﮐﺮدﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﭘﺮوژه »ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺰرگ اﺧﺘﺮاﻋﺎت
اﯾﺮان« ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﺠﺎریﺳﺎزی اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻧﻔﺮ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ،ﻓﻌﺎﻻن و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻨﺎوری
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.
ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎی اﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ اﻳﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﺎﻣﻞ  ۸ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﯽ از آﻧﻬﺎ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ راهاﻧﺪازی ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی
ﻧﻮﭘﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن ﺑﮓدان
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی اﻳﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺎﻓﻮق ﺗﺼﻮر
اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزار ﭘﺮ ﺳﻮدی ﻫﺴﺘﯿﺪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ
داوریﻫﺎی ﺣﻀﻮری ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺰرگ اﺧﺘﺮاﻋﺎت اﯾﺮان در ﺣﻮزهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺮق ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺷﯿﻤﯽ ،ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ،ﻋﻤﺮان ،ﻣﻌﻤﺎری ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد و ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و ﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﯿﮏ و ﻫﻮاﻓﻀﺎ،
ﮐﺸﺎورزی و ﻋﻠﻮم ﺑﯿﻦرﺷﺘﻪای اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎریﺳﺎزی اﺧﺘﺮاع اﺳﺖ .دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺑﺮآن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راﻫﮕﺸﺎی
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی اﺧﺘﺮاﻋﺎت در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ارﮔﺎنﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن
اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .اﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺟﺎﻳﺰه ﺑﺰرگ اﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻳﺮان اول اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۹۵در ﺑﺮج ﻣﻴﻼد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.
درﺑﺎره ﺟﺸﻨﻮاره
اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰۰ﻣﺨﺘﺮع ،ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ارﮔﺎنﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ .ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺰرگ اﺧﺘﺮاﻋﺎت اﯾﺮان اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و ارجﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺸﻤﻨﺪان داﺧﻠﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و روﻧﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻓﻨﺎوریﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺻﻠﯽ »ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺰرگ« در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺑﺎ اﯾﺪه ﭘﯿﻤﺎن
ﺳﺮﺣﺪی ،ﻣﺨﺘﺮع ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺎﯾﻤﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از  ۳ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﺎل ۲۰۱۴
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »دﻫﮑﺪه داﻧﺎﯾﯽ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی« در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﻮردﭘﺴﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻨﺎوری ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد.
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