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در نشست ساالنه خانواده پارک علم و فناوری استان قم مطرح شد؛

بیم و امیدهای فناوران

با صدور پیام ویدیویی انجام شد؛

پیام تبریک دبیرکل  ASPAبه مناسبت
هفتمین سالگرد تاسیس پارک قم
همین صفحه
در مراسم امضای تفاهم نامه میان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و استان قم مطرح شد؛

ضرورت توسعه زیست بوم فناوری
و هم افزایی میان واحدهای فناور

صفحه 2

کمک  190میلیون ریالی پارک قم
به مناطق سیل زده کشور
صفحه 3
با حضور مدیران ارشد لشکری

بازی رایانهای عملیات انهدام 3؛
نفسگیرترین نبرد رونمایی شد

صفحه 3

درس از واحد فناور «نامآوران آفرینش فردا» خبرداد:
مدیر استارتاپ َم َ

طراحی و ارائه روش نوین
آموزش دروس حوزوی در قالب
نرمافزار و وب

صفحه 3

اشاره :پارک علم و فناوری استان قم در حالی
وارد هشتمین سالگرد تاسیس خود شده است که
در این مدت مانند سایر بخش های علم و فناوری
کشور دچار موانع و چالش هایی از جمله تامین

نخ
رحف ست

زیرساخت ها ،فضای فیزیکی و تسهیالت کافی
برای واحدهای متقاضی فناور و ...بوده است .اما
این موانع و چالش ها در مقابل همت بلند کارکنان
و تالش مدیریت ،به ویژه صبر ،متانت و همراهی

فناوران عضو چاره ای جز تسلیم نداشته است.
پارک علم و فناوری استان برای خود نقشه راهی
ترسیم کرده و دنبال راهبردها و رهیافت هایی
بنیادی برای جامعه علم و فناوری استان است و

بر همین اصل اکنون  99واحد فناورپذیرش کرده
که تعداد  30واحد فناور آن مجوز دانش بنیان
دریافت نموده اند.

لزوم توجه دانشگاههای قم
به نظام کارآفرینی

صفحه 4

ادامه در صفحه 2

گزارشی از اختتامیه یک رویداد مهم علمی و فناوری در عرصه بین الملل؛

گام دوم و انقالب فناوری

یکم  -رهبری معظم انقالب اسالمی
 22بهمن  97به مناسبت چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی،
«بیانیه گام دوم انقالب» را به ملت
ایران به ویژه جوانان صادر و ضمن
تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه
سیدحسین اخوان علوی گذشته ،توصیههای اساسی به منظور
ادامه «این راه روشن» تا «ساختن ایران اسالمی بزرگ» بیان فرمودند.
دوم  -اینکه «چرا» جمهوری اسالمی ایران «باید» بماند و اینکه
«چگونه» باید «بماند» پیام جوهری سند فرانسلی و تاریخساز «بیانیه
گام دوم» است .سندی که متضمن راهبرد آغاز «فصل جدید زندگی
جمهوری اسالمی» و حرکت شتابان انقالب به سمت آرمان بزرگ
«ایجاد تمدن نوین اسالمی» و آمادهسازی جهان برای «ظهور منجی
بشریت مهدی موعود عجاهلل تعالی فرجهالشریف» است.
سوم  -تحلیل «چرایی ماندن» انقالب اسالمی ،موضوع این نوشتار
نیست،لیکنبیتردیدتبیین«چگونهماندن»جمهوریاسالمی،هدف
آن است.
چهارم  -حضور دو مفهوم «جهاد» و «انقالب» در جایجای بیانیه
گام دوم برجسته است و میتوان یک رابطه متقابل و پویا بین آنها
برقرار کرد ،به گونهای که «انقالب» محرک «جهاد» و «جهاد» مقدمه
«انقالب»باشد.
پنجم  -از آنجاکه با تحلیل محتوا و حتی با اندک توجه به گزارههای
بیانیه میتوان «علم و فناوری» را وجه مشترک بین «سرفصلهای
عمده سرگذشت چهل ساله انقالب اسالمی»« ،برکات بزرگ آن»،
و «توصیههای اساسی ناظر به آینده انقالب اسالمی» دانست ،لذا به
طور منطقی میتوان «جهاد فناوری» و «انقالب فناوری» را الزمه
تحقق چشمانداز گام دوم دانست .جهادی با ویژگیهای خاص و
انقالبی با کارکردهای ویژه.
ششم  -فنورزان ،مخترعان ،مبتکران ،صاحبان ایده و طرح ،فعاالن
و کنشگران عرصه علم و فناوری ،و در یک کلمه «فناوران» به
ویژه جوانشان ،از مخاطبان اصلی منشور «دومین مرحله خودسازی،
جامعهپردازی ،و تمدنسازی» هستند و پر به جاست در راستای تحقق
اهداف آن« ،مأموریت» جهادی و انقالبی خود را تعریف کنند.

هفتم  -به راستی نظام و جامعه فناوری برای انجام «درست» وظیفه
جهادی و ایفای «موفق» نقش انقالبی خود در تحقق آرمان بیانیه گام
دوم انقالب ،نیازمند چه مدلی هستند؟ دانش مدیریت در مقام پاسخ،
«استراتژی» و «زیستبوم کارآفرینی دانشبنیان» را معرفی میکند.
هشتم  -استراتژی درباره دستیابی به موفقیت است .تحقیقات نشان
میدهند که چهار عامل مشترک در رسیدن به موفقیت نقش قابل
توجهی دارند .این عوامل (گرنت )1396 ،عبارتند از :اهداف
بلندمدت و سازگار ،درک عمیق محیط رقابتی ،ارزیابی عینی
منابع و توانمندیها ،و پیادهسازی اثربخش .استراتژیهایی که بر
مبنای این چهار عنصر به همراه عنصر پنجم یعنی «استراتژی گسترده
زندگی» طراحی و اجرا میشوند ،تقریباً همیشه موفق عمل میکنند.
عنصر پنجم برای سازمانها در قالب «فرهنگ» و برای افراد در قالب
«شخصیت»شکلمیگیرد.
نهم  -نوآوری را میتوان «استفاده خطرپذیر از فناوری» برای
«کارآفرینی» تعریف کرد .وقتی سطح فناوری مورد استفاده ،متوسط
به باال باشد مفهوم «کارآفرینی دانشبنیان» ساخته میشود .با ترکیب
«زیستبوم» به معنای نظامی متشکل از بازیگران و بازیگردانهای
دولتی ،عمومی ،و خصوصی با «کارآفرینی دانشبنیان» ،مدل
«زیستبوم کارآفرینی دانشبنیان» ایجاد میشود .مدلی که تصویری
جامع از اکوسیستم کارآفرینی با در نظر گرفتن جنبههای علمی و
فناورانه آن ارائه میدهد.
دهم  -سوال چالشی این است که با وجود تالشهای ارزشمند
بازیگران اصلی شامل دولت به ویژه وزارت علوم ،تحقیقات ،و
فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،قوای دیگر،
نهادهای عمومی ،و بخش خصوصی ،آیا میتوانیم ادعا کنیم در
سطوح ملی و استانی «زیست بوم کارآفرینی دانشبنیان» داریم؟
زیستبومی که ظرفش جهاد فناورانه و برآیندش انقالب فناورانه
باشد؟ پاسخ اثباتی و ثبوتی به این سوال مجال دیگری را میطلبد،
لیکن در آن پاسخ باید به فاصله وضع موجود و آینده مورد انتظار
پرداخت و سهم پارکهای علم و فناوری ،مراکز رشد ،دانشگاهها،
پژوهشگاهها ،دستگاههای دولتی ،شرکتهای دولتی ،نهادهای
عمومی ،بخش خصوصی ،نهادهای انقالب اسالمی ،رسانهها ،و
سمنها را اندازهگیری کرد.

افتتاح شبکه استارتاپ ها برای توسعه نوآوری و فناوری
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک
علم و فناوری استان قم ،در آیین اختتامیه نخستین
اجالس نوآوری آسیا و اقیانوسیه ،اعضای اسکاپ
با افتتاح شبکه استارتاپها راهی تازه برای توسعه
نوآوری و فناوری را با محوریت ایران اسالمی
آغاز کردند.

بنابر این گزارش ،ایران امسال توانست خود را به عنوان
رييس نخستین رویداد نوآورانه قاره کهن و اقیانوسیه
مطرح کند .نخستین اجالس نوآوری آسیا و اقیانوسیه
(اسکاپ) امسال به میزبانی کشورمان ،پذیرای
نمایندگان بیش از  50کشور عضو مجمع اسکاپ شد.
همزمانی این رویداد با اینوتکس  ،2019به شعار امسال
این اجالس «نوآوری زیر یک سقف» رنگ واقعیت
بخشید.
«هونگجو هام» معاون كميسيون اجتماعي و اقتصادي
آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل در این مراسم از حرکت
ایران در مسیر رشد به کمک استارتاپها و زیرساخت
علمی و فناورانه کشورمان گفت و افزود :من مطمئن
هستم و میبینم که اقتصاد ایران با ظرفیتی که اکنون
دارد ،به یکی از قدرت های اقتصادی منطقهای و
جهانی تبدیل شود.

استارتاپ ها راهی برای رسیدن به یک شبکه
بینالمللیپویا

پیمان صالحی ،رئیس
اجالس
نخستین
نوآوری آسیا و
اقیانوسیه(اسکاپ) ،در
این مراسم از همکاری
و تعامل میان کشورها
گفت و افزود :در طول
این دو روز ،تجربهها و
اندوختههای ارزشمندی
را در حوزه نوآوری و
استارتاپها به اشتراک
گذاشتیم .شبکهسازی به
عنوان یک محور این
ی میان کشورها
اجالس تحقق یافت تا توسعه همکار 
به ویژه در حوزه علم ،فناوری و نوآوری گامهای
بلندی به جلو بردارد.
به گفته معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت
علمی و فناوری « ،خط مشی دولتها در ارتقای
استارتاپها»« ،زنان ،نوآوری و فناوری»« ،پارکهای
فناوری و مراکز رشد»« ،سرمایهگذاری در فناوری و
نوآوری»« ،نوآوریهای برخاسته از بستر جامعه» و
«تاثیر همکاریهای جنوب-جنوب در ارتقای سطح
علم و فناوری و نوآوری» از محورهای اصلی این

نشست بود .در پایان این مراسم ،بیانیه مشترکی توسط
رییس نخستین اجالس کمیسیون اقتصادی و اجتماعی
سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه اسکاپ قرائت شد .در
متن این بیانیه بر توسعه همکاری میان کشورها و ایجاد
زیرساختهای الزم برای همکاری و تعامل فعاالن
استارتاپی کشوره تأکید شد.
نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)
از  21تا  22خردادماه سال به همت معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری برگزار شد و 22خردادماه با
قرائت بیانیه مشترک ،به کار خود پایان داد.

با صدور پیام ویدیویی انجام شد؛

پیام تبریک دبیرکل  ASPAبه مناسبت هفتمین سالگرد تاسیس پارک قم
به گزارش روابط عمومی
پارک علم و فناوری استان
قم ،دکتر سانکوک ُون،
دبیرکل انجمن آسیایی
پارک های علمی ()ASPA
با صدور پیامی ویدیویی
هفتمین سالگرد تاسیس
پارک علم و فناوری استان
قم را تبریک گفت.

دبیرکل انجمن آسیایی پارک های علم و فناوری در این پیام به نیابت از کلیه

اعضای این انجمن سالگرد تاسیس پارک علم و فناوری استان قم را تبریک گفته
و تاکید کرده است :تالش ها و فعالیتهای  7ساله پارک قم چشمگیر و قابل
تقدیراست.
دکتر سانکوک ون با اشاره به حضور و فعالیت بیش از  90شرکت فناور در پارک
قم گفت :این نشان می دهد که پیشرفت های پارک قم قابل مشاهده است.
وی با تاکید بر تعامل و همکاری سازنده پارک قم با انجمن آسیایی پارک های علم
و فناوری ( )ASPAگفت :امیدوارم در راستای اهداف بلند انجمن پارک فرصت
بیشتری برای عرضه دستاوردهای پارک قم فراهم شود .شایان ذکر است پارک
علم و فناوری استان قم در تاریخ بیستم فروردین ماه سال  1391با حضور وزیر
وقت علوم ،تحقیقات و فناوری و سایر مسئوالن ارشد کشوری و استانی افتتاح شد.

خبرنامه داخلی

پارک علم و فناوری استان قم

شماره پنجم  -سال 98

در نشست ساالنه خانواده پارک علم و فناوری استان قم مطرح شد؛

بیم و امیدهای فناوران
ادامه از صفحه اول

پارک علم و فناوری استان قم در تاریخ  20فروردین ماه سال  1391با حضور
وزیر وقت علوم ،تحقیقات و فناوری و مسئوالن ارشد استانی و کشوری افتتاح
شد .مدیریت و کارکنان پارک هفتمین سال تاسیس پارک قم را به صورت
«نشست ساالنه خانواده پارک»در فروردین ماه سال جاری با حضور دکتر بهنام
طالبی معاون برنامه ریزی و سیاست گذاری امور فناوری وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری برگزارکرد .در این نشست صمیمی به منظور همدردی و همدلی
با مصیبت زدگان سیل استان های لرستان ،گلستان و خوزستان مراسم بدون
تشریفات خاصی انجام شد که گزارش آن تقدیم می شود.
معاون برنامه ریزی و سیاست گذاری امور فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری با تصریح بر اینکه نشاط و پویایی و صمیمیت در پارک قم به وضوح به
چشم می خورد ،گفت :خوشبختانه همراهی و همدلی خوبی میان اعضای ستادی
و واحدهای فناور مستقر در پارک قم برقرار است.
دکتر بهنام طالبی در نشست ساالنه خانواده پارک که به مناسبت هفتمین سالگرد
تاسیس پارک علم و فناوری استان قم و با حضور بیش از  ۵۰عضو واحد فناور
برگزار شد ،با اشاره به رویکرد خدماتی و حمایتی پارک قم ادامه داد :شرایط
کنونی فعالیت در عرصه فناوری پر مخاطره و سخت است.
وی با اذعان به اینکه بروکراسی اداری و قوانین نانوشته شرکت های فناور را دچار
مشکل کرده است گفت :اشتغال زایی و کسب و کارهای فناورانه درگیر سیاست
های ناهماهنگ و ناهمگون موجود کشور است.
معاون برنامه ریزی و سیاست گذاری امور فناوری وزارت علوم ،با بیان اینکه
شرکت های فناور باید روحیه مطالبه گری و سوال از متولیان را حفظ کنند گفت:
واقعیت این است که برخی از درخواست های شرکت ها از عهده دولت هم
خارج است.
رضایت مجموعه باال دستی از فعالیت پارک قم

وی با تاکید براینکه وزارت علوم نگاه مثبت و خوشایندی نسبت به مجموعه
فعالیت های پارک قم دارد گفت :متاسفانه برخی از پارک های علم و فناوری

کشور از استانداردهای الزم برای ادامه فعالیت برخوردار نیستند.
وی با بیان اینکه رویکرد سال جدید توسعه تجاری سازی و بازار شرکت های
فناور مستقر در پارک ها و مراکز رشد است گفت :توجه به صادرات محصوالت
فناورانه ،اولویت حل مساله مسائل مهم و حیاتی کشور ،حمایت از هسته ها و  ...از
جمله برنامه های مهم ما خواهد بود.
در بخش دیگری از این مراسم ،رئیس پارک علم و فناوری استان قم با بیان اینکه
سال  ۹۷سال پربار و پر رویدادی برای پارک قم بود گفت :این حسن اتفاق فقط با
همراهی و دلسوزی و همفکری میان نیروهای ستادی و مدیران شرکت های فناور
عضو پارک امکان پذیر شد.
دکترسید حسین اخوان علوی از افزایش توان بودجه ای پارک در سال ۹۸خبرداد
و گفت :با توجه به پیگیری های صورت گرفته و حمایت مسئوالن استان و
نمایندگان محترم قم در مجلس شورای اسالمی ردیف بودجه های خوبی برای
پارک تعریف شده که امیدواریم این بودجه ها به موقع و به اندازه تخصیص یابد.
درادامه یکی دیگر از شرکت های دانش بنیان عضو پارک که در حوزه تولید
انواع تجهیزات پزشکی و ملزومات دارویی چشم پزشکی فعالیت می کند گفت
:رونق تولید تنها با حمایت عملی مسئوالن و صنعتگران فعال و شعارگریز امکان
پذیر است.
نادر نوشیروانی که تولید کننده  11نوع از محصول و
تجهیزات پزشکی و ملزومات دارویی چشم پزشکی
است گفت  :این مجموعه توانایی تولید حداقل 5
نوع محصول دیگر را که تا کنون در کشور تولید
نشده است را داشته و برخی از آنها تولید آزمایشی
نیز انجام شده و در پروسه اخذ مجوز تولید انبوه است.
ضمنا در حال حاضر به سفارش برخی از شرکت ها
بطور انحصاری دو نوع محصول ژل ارتوپدی و
محلول چشمی لنزهای تماسی نیز تولید و با برند درخواستی تامین می نماییم.
رئیس هیات مدیره واحد فناور ابزارطب پویا با بیان اینکه تنها بستر و مسیر توسعه

و رونق صنعت تولید ملی در ثبات رویه درسیاست گذاریهای کالن است گفت:
یک تولید کننده زمانی می تواند به پیشرفت و افزایش کمی و کیفی تولید فکر
کند که اوضاع کشورثبات داشته تا قابل برنامه ریزی باشد.
محمد رضا نادری زاد ،مدیرعامل شرکت دانش بنیان
اندیشه فناوری اطالعات قرن با گالیه از نحوه تعامل
سازمانهایامورمالیاتیوبیمهتامیناجتماعیگفت:
متاسفانه این نوع سازمان ها معموال از سازوکارها و
آیین نامه های مصوب حمایتی از شرکت های دانش
بنیان یا بی خبرند یا بی اعتنا.
وی با تاکید براین نکته که وظیفه شرکت های فناور و
دانش بنیان در رونق تولید سنگین تر و سخت تر است
گفت :شرکت های دانش بنیان یکی از اصلی ترین ارکان توسعه اقتصاد درون
زای مبتنی بردانش هستند.
مهدیپیوندزنی،مدیرموسسهرصدگرعمقآسمانبابیاناینکهرویکرداقتصادی
و تجاری کشور مناسب شرکت های فناور نیست گفت :االن در سامانه ستاد که
مربوط به آگهی های مزایده و مناقصات است بیش از  60مجوز تعریف شده
است اما هیچکدام از این نوع آگهی ها اهمیت و توجهی به مجوزهای فناوری
شرکتهای فناور نکرده و فقط به اساسنامه شرکت ها توجه دارد.
در ادامه مدیر واحد فناورکیمیا پژوهان صنعت گستر قم با بیان اینکه باید زمینه های
صنعتی شدن شرکت های فناور فراهم شود گفت :فضایی که در پارک قم وجود

در مراسم امضای تفاهم نامه میان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و استان قم مطرح شد؛

دارد نمی تواند نیازهای کارگاهی و تولیدی برخی از
شرکت ها را تامین کند و در این زمینه باید تسهیالت
ویژه ای را برای شرکت های نوپا و فناور ایجاد کنند
تا زمین های کارگاهی مناسبی در شهرک های
صنعتیفراهم شود.
دکتر مهدی نجفی با اشاره به اینکه از مرحله تحقیق و
توسعه ایده گذشته و قابلیت تولید محصول را دارند
گفت :رونق تولید در عرصه های دانش بنیان رشد و
توسعه اقتصادی را چندین برابر خواهد کرد.
شایان ذکراست در بخشی از این مراسم ،پیام ویدیویی تبریک و تجلیل آقای
دکتر سانگوک ون ،دبیرکل انجمن آسیایی پارک های علمی( )ASPAبه
مناسبت هفتمین سالگرد تاسیس پارک قم پخش شد که مورد توجه حاضران
قرار گرفت.
آقای دکتر طالبی و هیات همراه در این سفر یک روزه که به منظور بررسی راه
های رفع نیازها و مشکالت واحدهای فناور و ارتقا پارک از سطح  ۳به سطح
 ۲انجام داد از  ۶واحد فناور مستقر در پارک از جمله جوامع تدبیر سالم ،نانو
پارس سبز سایان ،اندیشه فناوری اطالعات قرن(آفاق) ،رایمند نیکو فراز ایرانیان،
نام آوران آفرینش فردا و مانا هوش دانش آزما بازدید کرد و ضمن تمجید
از عملکرد مثبت و فعالیت های خوب واحدهای فناور عضو ،بر توانمندی و
ظرفیتهای استاندارد پارک قم برای ارتقاء به سطح  2تاکید کرد.

رئیس پارک علم و فناوری استان:

ضرورت توسعه زیست بوم فناوری و هم افزایی میان واحدهای فناور جامعه فناوری استان آماده رفع نیازهای فناورانه جهاد دانشگاهی

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری
استان قم ،تفاهم نامه همکاری بین پارک های
علم و فناوری دانشگاه تهران و استان قم در پارک
علم و فناوری دانشگاه تهران به امضا رسید.

بنابراین گزارش،اهداف این تفاهم نامه در سه بند

توسعه همکاری در زمینههای علمی و فناوری و سایر
موارد مورد عالقه طرفین ،توسعه و تقویت زیست بوم
فناوری در استانهای قم و تهران و تبادل تجربیات و
هم افزایی در حمایت از واحدهای فناور عضو دو
پارک تبیین شد.

طبق توافق های صورت گرفته هریک از طرفین
تفاهم می تواند به معرفی متقابل شرکتهای عضو دو
پارک برای استقرار موقت بدون عضویت با پرداخت
اجاره در چارچوب امکانات ،شرایط ،و ضوابط
طرفین ،کمک به بهره مندی شرکتهای عضو هر
یک از دو پارک از خدمات و مزایای صندوقهای
مالی و اعتباری طرفین در چارچوب ضوابط و
مقررات صندوق ها ،معرفی شرکتهای عضو به
منظور عضویت در شبکههای تخصصی ایجاد شده
توسط طرفین ،حضور مشترک شرکتهای عضو
هر یک از دو پارک در نمایشگاهها و فن بازارهای
مرتبط ،همکاری در ارائه خدمات علمی ،تخصصی
و آزمایشگاهی به شرکتهای عضو ،همکاری در
بازاریابی ،عرضه و فروش محصوالت و فناوریهای
شرکتهای عضو اقدام کند.
گفتنی است؛ مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا
به مدت  ۵سال خواهد بود که با موافقت طرفین قابل
تمدید خواهد بود.

در حفظ کیفیت خدمات درمانی مطلع باشند ،قطعا
برای دریافت چنین خدماتی به مرکز رویا مراجعه
خواهند کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم ،دکتر سید حسین
اخوان علوی رئیس پارک علم و فناوری استان قم در بازدید از مرکز درمان
ناباروی جهاد دانشگاهی قم (رویا) با مشاهده فعالیت ها و کیفیت خدمات
درمانی جهاد دانشگاهی ،احساس مسئولیت باالی متخصصین این مرکز در
خدمت رسانی به مراجعین را مزیت اصلی این مرکز فوق تخصصی دانست
و گفت :اگر مردم از اقدامات مسئوالنه و تحسین برانگیز جهادگران دانشگاهی

در مراسم روز جهانی دختران فناوری اطالعات صورت گرفت؛

مدیرعامل صندوق پرشین دارو:

شرکت های فناور قم ظرفیت های خوبی برای توسعه دارند
به گزارش روابط عمومی پارک
علم و فناوری استان قم مدیرعامل
صندوق پژوهش و فناوری پرشین
داروی البرز با بیان اینکه شرکت
های خوبی در پارک پذیرفته شده
و به درستی هدایت می شوند گفت:
شرکت های فناور حوزه سالمت
پارک قم ظرفیت ها و توانمندی
های خوبی برای حمایت و توسعه
دارند.

و موقعیت کاری خود پرداختند؛ مدیرعامل شفا تجهیز سورنا با
بیان اینکه در حوزه تجهیزات و مواد شیمیایی -پزشکی و رنگ
و رزین فعالیت می کند گفت :در حال حاضر درصدد دریافت
4مجوز دانش بنیان برای طرح های مختلف خود هستیم.
رضا زمانی با با طرح این نکته که بسیاری از شرکت های فناور
و استارتاپی توانایی صنعی کردن ایده های خود را ندارند
گفت :مشکل اساسی این نوع شرکت ها ناتوانی در تبدیل
پروژه های فناوری آزمایشگاهی به محصوالت صنعتی و قابل
عرضه به بازار است.

در بخش دیگری از این نشست ،مدیر مرکز رشد واحدهای
فناوری با بیان اینکه باید ظرفیت ها و توانمندی های شرکت
های فناور شناسایی و حمایت شود گفت :یکی از ویژگی های
شرکت های فناور حوزه سالمت پارک تنوع و کیفیت خدمات
آنهاست
حمزه مظفری با تاکید براینکه باید راهکارهای انعقاد قرارداد
و امضای تفاهم نامه میان پارک و صندوق پرشین اجرا شود
گفت :واقعیت این است که نیاز اول و درخواست اصلی
شرکت های عضو پارک از صندوق تسهیالت مالی نیست و
ما دنبال استفاده از تجربیات و برند و راهبری صندوق پرشین
هستیم.
در ادامه مدیران  6شرکت فناور حوزه سالمت به تشریح فعالیت

وی با تاکید براینکه پروژه های آزمایشگاهی در حد
فرموالسیون ارزش دارند اظهار کرد :این پروژه ها تنها زمانی به
یک دانش فنی قابل ارزش گذاری تبدیل می شوند که فرمول
های پروژه ها به سطح صنعتی برسند.
این مدیر شرکت دانش بنیان با بیان این که صندوق های
پژوهش و فناوری باید به بازار و تجاری سازی شرکت های
فناور کمک کنند گفت :در حال حاضر نیاز اساسی شرکت
های فناور صاحب محصول ارزشگذاری فناوری و تجاری
سازی محصوالت است.
زمانی با اشاره به اینکه کمترین پروژه حوزه پزشکی نزدیک
به  2میلیارد تومان نیاز به سرمایه گذاری دارد گفت :متأسفانه
نظام بانکی بدون توجه به موقعیت و اهمیت فعالیت شرکت

ضرورت دفاع از حقوق معنوی شرکت های فناور
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های نوپا به دنبال دریافت وثایق
ملکی سهل الوصول هستند و تا
 120درصد میزان تسهیالت وثیقه
دریافت می کنند.
مدیر یکی دیگر از شرکت های
فناور حوزه سالمت پارک با
طرح این مطلب که بانک ها
هیچگاه نتوانسته اند همراه و
تسهیل گر شرکت های صنعتی
دانش محور باشند گفت:
صندوق پژوهش و فناوری به
عنوان جایگزین نظام پیچیده و
انعطاف ناپذیر بانکی باید زمان
اعطای تسهیالت را به کمترین
فرسایش زمانی ممکن برساند.

دکتر مریم قدیری با اشاره به اینکه خط
اعتباری این شرکت بیش از  80میلیارد
تومان است گفت :به عنوان عامل مالی
در پروسه پرداخت و بازپرداخت می
توانیم تا سقف  500میلیون تومان
تسهیالت بدهیم.
وی از پرداخت تسهیالت در قالب
رویالتی خبرداد و اظهار کرد :از دیگر قالب هایی که به عنوان
تسهیالت به شرکت ها می دهیم وام با کارمزد  18درصد تا
سقف یک میلیارد تومان است.
عضو هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی
البرز به دیگر خدمات این صندوق اشاره کرد و گفت :این
صندوق در ارایه مشاوره فنی و وکالت حقوقی ،ایجاد فرایند
تسهیل در روند اداری شرکت ها و ایجاد ارتباط های تجاری
شرکت متقاضی با شرکت های معتبر فعالیت های خوبی دارد.

نبود قالب ارزشگذاری طرح های فناورانه

اخوان علوی همچنین در نشستی که در حاشیه بازدید از
فعالیت های پژوهشی جهاد دانشگاهی برگزار شد با اشاره به
توانمندی پارک علم و فناوری استان برای همکاری گسترده
جامعهفناوریاستانباجهاددانشگاهیدرزمینههایمختلف
بویژه رفع نیازهای فناورانه آن اعالم آمادگی کرد.
وی ظرفیت جهاد دانشگاهی را برای همکاری های مختلف
بسیار مناسب ارزیابی کرد و برگزاری برنامه های علمی
مشترک در دانشگاه ها ،برگزاری تور های فناوری برای
ایجاد ارتباط بین شرکت های تحت پوشش پارک علم و
فناوری ،فعالیت های رسانه ای مشترک و تولید فناوری جدید با بهره گیری از مزایای
دو دستگاه را به عنوان پیشنهاداتی برای همکاری های آتی برشمرد.
در ادامه این دیدار رئیس جهاد دانشگاهی استان قم بر شناسایی توانایی و ظرفیت های
دو طرف از یکدیگر تاکید و ابراز امیدواری کرد با همکاری های پژوهشی مشترک
و بهره برداری از فناوری روز با تکیه بر دانش داخلی بهترین خدمات و محصوالت را
در قم تولید کنیم و در خدمت کشور و مردم قرار دهیم.

بی اعتنایی بانک ها به شرکت
های دانش بنیان

رضا رنجبر با بیان اینکه ارایه تسهیالت باید براساس سرمایه
در گردش باشد گفت :متأسفانه با توجه به اوضاع نامساعد
اقتصادی بسیاری از شرکت های فناور از زیر و بم بازار کم
اطالع هستند که الزم است صندوق پژوهش و فناوری به عنوان
عاملیت مالی و حقوقی شرکت های فناور آنها را از این فراز و
نشیب های اقتصادی مطلع و دفاع کند.
مدیرواحدفناوردارو درمان شفاگستر پارسیان با طرح این نکته
ظرفیت ها و توانمندی های دانشی و فنی شرکت های فناور
ناشناخته باقی مانده است گفت :متأسفانه زبان اقتصادی امروز
کشور بیشتر سنتی و سطحی است و به نیازهای بلند مدت و
اصلی مردم توجه نمی شود.
اباذر حسینی با تاکید براینکه شرکت های فناور می توانند
نیازهای بلند مدت و دانش بنیان جامعه را شناسایی و تامین
کنند گفت :شرکت های نوپا به دلیل ضعف پشتوانه مالی و
پشتیبانی و کم تجربکی در بازار نیاز به حامیان توانمند حقوقی
و فناوری دارند.
وی با گالیه از این مسأله که محصوالت فناورانه و دانش بنیان
قابل ارزیابی و ارزشگذاری مالی نیست گفت :این مسأله نه
تنها سبب می شود محصوالت فناورانه ارزان عرضه شود بلکه
ارزش های کارکردی و کیفی آن در مقایسه با محصوالت
معمولی پایین تر جلوه می کند.

پارک قم و دانشگاه فنی و حرفهای
تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری
استان قم ،این تفاهم نامه میان دانشگاه فنی
و حرفهای به ریاست جناب آقای رضا حری
فراهانی و پارک علم و فناوری استان قم به
ریاست جناب آقای دکتر اخوان علوی در حاشیه
مراسم روز جهانی دختران فناوری اطالعات
امضاء و تبادل شد.
بنابراین گزارش ،در تفاهم نامه امضا شده اهدافی مانند
توسعه و ترویج خالقیت و ایده پردازی در اساتید و
دانشجویان دانشگاه ،کمک به معرفی و توسعه خدمات و
محصوالت فناورانه توسط اساتید و دانشجویان دانشگاه،
کمک به تجاری سازی خدمات و محصوالت فناورانه
اساتید و دانشجویان دانشگاه ،استفاده واحدهای فناور
پارک از آموزش های مهارتی ،کارگاه و آزمایشگاه ها
و برخورداری از توانمندی اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای
دنبال و اجرا خواهد شد.
دکتر سید حسین اخوان علوی در این مراسم که به همت
دانشگاه فنی و حرفه ای استان قم که با همکاری پارک
قم برگزار شد با طرح این موضوع که زنان ضریب هوشی
بسیار خوبی در اقتصاد دانشی دارند گفت :واقعیت این
است که در عرصه اقتصاد دانشی نگاه جنسیتی معنا ندارد
و هرکس که توانمند است می تواند به توسعه اقتصاد دانش

بنیان کمک کند.
وی نیز بر لزوم تجربه افزایی و ریسک پذیری بانوان در
عرصه کسب و کارهای نو تاکید کرد و گفت :بانوان از
هوش و اراده خوبی در کسب و کار برخوردارند که باید
این صفت ها با اعتماد به نفس و قدرت ریسک پذیری جمع
شود تا بانوان بتوانند نقش مهمتر و برجسته تری در کسب و
کارهای جامعه داشته باشند.
وی با اشاره به بافت سنتی و مذهبی قم در خصوص اشتغال
بانوان گفت :بیشتر خانواده های دختران قمی انتظار دارند
که فرزندان شان در محیط امن و اداری فعالیت کنند.دکتر
اخوان علوی با تاکید براینکه متولی اصلی ایجاد اشتغال
بخش خصوصی است ادامه داد :واقعیت این است که
دولت عمال در سال  ۵۰هزار شغل می تواند ایجاد کند
و این مقدار اصال با آمارهای فارغ التحصیالن دانشگاهی
همخوانی ندارد.
شایان ذکر است ،در بخش دیگری از مراسم روز جهانی
دختران فناوری اطالعات تفاهم نامه همکاری دیگری میان
شرکت دانش بنیان داده پردازان نوین اهداف،به مدیریت
جناب آقای دکتر جواد تقی زاده (یکی از واحدهای فناور
عضو پارک ) و دانشگاه فنی و حرفه ای استان قم منعقد
شد .در این مراسم از سه دانشجوی صاحب ایده نیز تقدیر
به عمل آمد.

خبرنامه داخلی
اخبار اپرکاهی علم و فناوری

حضور 4واحد فناور پارک در
هشتمین نمایشگاه بین المللی INOTEX

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم4 ،
واحد فناور خانه قصه رشد ارمغان ،جوامع تدبیر سالم ،مانا هوش
دانش آزما و رایمند نیکو فراز ایرانیان در نمایشگاه بین المللی
نوآوری و فناوری(اینوتکس)حضور یافته و دستاوردهای خود
را عرضه کردند .بنابراین گزارش ،در راستای آشنایی با آخرین
دستاوردهای نوآوری و فناوری هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری
و فناوری(اینوتکس) تعداد  15نفر از کارکنان و فناوران پارک علم و
فناوری از این نمایشگاه بازدید به عمل آورند.

برگزاری مسابقات فوتبال دستی
جام رمضان

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناروی استان قم ،مسابقات
فوتبال دستی جام ماه مبارک رمضان با حضور  16تیم دو نفره برگزار
شد .بنابراین گزارش ،این مسابقات به منظور ایجاد نشاط جمعی و
تعمیق روحیه همدلی و اشاعه فرهنگ توجه به سالمت فکری و
جسمی برگزار شد که با حضور  16تیم دو نفره مورد استقبال چشمگیر
فناوران و کارکنان پارک قرار گرفت
این مسابقات طی یک هفته کاری و با برگزاری  18مسابقه انجام
گرفت در نهایت سه تیم صاحب عناوین اول تا سوم شدند که اسامی
این عزیزان به شرح ذیل می باشد
* آقایان علی دانشمند و مهدی خدادادی( اعضای محترم واحد فناور
جوامع تدبیر سالم -قهرمان)
* آقایان مهدی مجیدزاده و مصطفی نصیری(اعضای محترم واحد
فناور جوامع تدبیر سالم -نایب قهرمان)
* آقایان علی ذالی و علی حیدری( پرسنل محترم پارک علم و فناوری
استان قم -مقام سوم)

پارک علم و فناوری استان قم

طراحی و ساخت سیستم های ضد سرقت
چندمنظوره

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری
استان قم ،مدیرعامل واحد فناور توسعه فناوران
ویدا رایان داده با طرح این مطلب که نوعی سیستم
ضد سرقتی را ساخته است که چند منظوره است
گفت :در حال حاضر در کشور ما سیستم هایی که
وجود دارد یا کاربرد ردیابی دارد یا دزدگیر صرف
است یا نهایتا دزدگیر تصویری اما ما توانسته ایم
سیستم ضد سرقتی بسازیم که همزمان و به صورت
ترکیبی ردیاب و دزدگیر تصویری آنالین است.

مسعود صفایی پور با بیان اینکه این سیستم به صورت
اپلیکیشن قابل نصب روی تلفن همراه و سیستم های
رایانه ای است گفت :با توجه به اینکه مدار سخت
افزاری و برنامه نویسی نرم افزاری این سیستم توسط
خودمان طراحی شده است روزآمدی و ارتقا آن
براساس نیازهای مشتری و بازار کامال امکان پذیر است.
مدیرعامل واحد فناور توسعه فناوران ویدا رایان داده با
اشاره به امکانات منحصر به فرد این سیستم ضد سرقت
طراحی شده افزود :خوشبختانه برخالف سیستم های
تک منظوره که نهایتا به امکان پیامکی مجهزه شده اند
توانسته ایم برای این سیستم عامل نرم افزاری امکان
بولوتوث کردن پیام ها را طراحی و تعبیه کنیم.
صفایی پور با تاکید بر اینکه این سیستم چند منظوره
و ترکیبی در بازار ورود و استقبال خوبی داشته است
اظهار کرد :با وجود اینکه این سیستم کارایی و
روزآمدی بسیار بهتری با سیستم های تک منظوره
موجود در بازار دارد اما قیمت آن بسیار مناسب تر از
آنهاست.
مدیرعامل واحد فناورتوسعه فناوران ویدا رایان داده با
اشاره به دیگر ویژگی های ردیاب و دزدگیر آنالین
خودرو طراحی شده گفت:آالرم حمل با جرثقیل،
خاموش کردن خودرو از هر مکان ،آالرم باز شدن
درب خودرو روی گوشی ،نمایش مسیر های پیموده
شده تا یکسال قبل ،مشخص کردن محدوده مجاز،
آالرم سرعت غیر مجاز وامکان تعریف سه مالک برای
هر خودرو وجود دارد.

درس از واحد فناور «نامآوران آفرینش فردا» خبرداد:
مدیر استارتاپ َم َ

طراحی و ارائه روش نوین
آموزش دروس حوزوی در قالب نرمافزار و وب

معارفه سرپرست مرکز رشد
علوم انسانی و اسالمی

به گزارش روابط عمومی پارک علم و
فناوری استان قم ،در این نشست ،معاون
فناوری پارک ،ابتدا به معارفه آقای دکتر
محمد ولیابیدگلی ،سرپرست جدید مرکز
رشد علوم انسانی و اسالمی پرداخت و
به توانمندی ها و ظرفیت های علمی و
مشاوره ای ایشان در حوزه تجاری سازی
طرح های علوم انسانی اشاره کرد.
دکتر حمید رضا شوشتری پور گفت:
آقای محمد ولیا بیدگلی دارای دکترای مدیریت بازرگانی و سابقه
طوالنی تدریس دانشگاهی و مشاوره های تخصصی تجاری سازی
دارند.
وی ضمن تشکر از همکاری و همراهی واحدهای فناور مرکز رشد
علوم انسانی در دوره مدیریت ایشان در مرکز رشد خواستار تعامل و
همکاری سازنده با سرپرست جدید شد.

کمک  190میلیون ریالی پارک قم
به مناطق سیل زده کشور

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم ،مدیریت و
کارکنان ستادی پارک قم در اقدامی ارزشی و به منظور توسعه فرهنگ
نوع دوستی با اهدای  190میلیون ریال به یاری مردم سیل زده استان
های خوزستان ،گلستان و لرستان شتافتند.
بنابراین گزارش ،علی رضا معارفی ،سرپرست معاونت اداری ،مالی و
پشتیبانی پارک قم با بیان اینکه این هدایا به صورت نقدی به حساب
 999999جمعیت هالل احمر کشور واریز شده است گفت :پارک قم
به منظور همدردی و همراهی با مردم آسیب دیده مناطق سیل زده مبلغ
 190میلیون ریال از حساب درآمدهای اختصاصی پارک را به حساب
جمعیت هالل احمر کشور واریزکرد.
وی با بیان اینکه کارکنان پارک به صورت داوطلبانه مبلغ  20میلیون
و پارک قم هم مبلغ  170میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی
برای حمایت از این مناطق اختصاص داد افزود :با توجه به اینکه استان
قم به عنوان شهر معین استان لرستان برگزیده شده بود از مجموع این
مبالغ  7.5میلیون تومان به مناطق سیل زده لرستان و مابقی نیز به صورت
مساوی به سیل زدگان استان های خوزستان و گلستان اختصاص یافت.

برگزاری مراسم تجلیل از ایثارگران
عضو پارک

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم ،به مناسبت
میالد باسعادت حضرت امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) و
گرامیداشت روز پاسدار و مقام شامخ جانباز ،از آقای دکتر محمد زاهدی
الوندی(مدیرعامل واحد فناوراکسیر بقای ستاره سالمت) به عنوان جانباز
8سال دفاع مقدس عضو پارک و از دوتن از همکاران شاغل در پارک،
آقایان هادی نجمی زاده و یوسف جعفری به عنوان نیروهای بسیجی
مدافع حرم مطهره حضرت زینب کبری(س) با اهدای لوح سپاس تجلیل
به عمل آمد .این مراسم تجلیل به مناسبت گرامیداشت هفتمین سالروز
تاسیس و راه اندازی پارک و در نشست صمیمی اعضای ستادی و
واحدهای فناور با جناب آقای دکتر طالبی ،معاون برنامه ریزی و سیاست
گذاری امور فناوری وزارت علوم انجام شد.

شماره پنجم  -سال 98
با حضور مدیران ارشد لشکری

بازی رایانهای عملیات انهدام 3؛
نفسگیرترین نبرد رونمایی شد
به گزارش روابط عمومی پارک علم
و فناوری استان قم ،بازی رایانه ای
«عملیات انهدام  :3نفس گیرترین
نبرد» محصول جدید شرکت
دانشبنیان «رسانهگستر بنیسی»
رونمایی شد.

بنابراین گزارش ،این بازی با حضور
روسای بنیاد ملی حفظ و نشر آثار دفاع
مقدس ،مرکز رسانه های دیجیتال وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مدیرعامل بنیاد
ملی بازی های رایانهای و ...در سالن
بینالمللی خلیج فارس موزه دفاع مقدس
تهران رونمایی گردید.
حجت االسالم و المسلمین دکتر
حبیب داستانی بنیسی ،مدیرعامل
شرکت دانشبنیان رسانهگستر بنیسی
با آغاز فرآیند انتشار بازی ،گفت :این
برای نخستین بار است که همزمان با
ی بزرگ
مراسم رونمایی از یک باز 
« ،»BIG GAMEانتشار و عرضه بازی
نیز شروع میشود که این مساله در نوع
خود بینظیر است .وی از استقبال خوب
مخاطبان از این نسخه خبر داد و گفت:
معموال شرکت های بزرگ بازیسازی
حداقل  ۲ماه پس از مراسم رونمایی ،بازیهای خود را
عرضه میکنند.
این بازی ساز بازیهای دفاع مقدس ،به جزئیات و محتوای
این نسخه از مجموعه بازی های عملیات انهدام پرداخت
و گفت :از ویژگیهای این بازی ،روایت چهار حماسه
بزرگ معاصر با داستانی در هم تنیده و رفت و برگشتی به
آینده و گذشته است که بازیباز ،خود را در این حماسهها
حس کرده و از حضور در عملیات بزرگ فتحالمبین تا
حضور در میان نیهای بلند آبراههای عملیات خیبر ،تا
دفاع از مردم کوچه و بازار شهر کوهستانی پاوه و تا حضور
در جنگ  33روزه حزباهلل لبنان و اسرائیل لذت میبرد.
وی با تاکید بر اینکه این بازی  6مرحله حرفهای و طوالنی

دارد ،افزود :این بازی دارای جذابیتهای تصویری،
صوتی ،محتوایی ،گیمپلی و ...فراوان و نزدیک به
بازیهای خوب جهانی است که دهها گام از نسخه قبلی
این مجموعه پیشرفتهتر ،مهیجتر و زیباتر میباشد.
حجت االسالم و المسلمین دکتر بنیسی از واکنشهای
عجیب و غریب گروه های ضد انقالب از مراسم رونمایی
و انتشار نسخه جدید عملیات انهدام  3خبرداد و گفت:
یکی از شبکه های ماهواره ای ضد انقالب به تحلیل
این بازی پرداخته و در مورد محتوای ارزشی و همچنین
کیفیت باالی ساخت آن واکنش مفصلی نشان داده است.
شایان ذکر است ،کلیه عالقهمندان میتوانند با مراجعه به
وبگاه  www.AmaliyateEnhedam.comنسبت
به خرید بازی اقدام کنند.

مدیرعامل واحد فناور دارالفنون بوریا:

سیستم های آموزشی زبان خارجی کنونی
پاسخگوی بازار کار نیست
مهدی خسروی با بیان این که سامانه َمد َرس با هدف
پیاده سازی نظام آموزشی حوزههای علمیه در
بستر الکترونیک فعالیت خود را آغاز نموده گفت:
برگزاری کالس مجازی ،استفاده از منابع درسی حین
تحصیل ،سیستم خودسنجی و میز پژوهش را به عنوان
مهمترین قابلیتهای مدرس در نسخه فعلی است.

وی افزود :شبیه سازی سیستم اجتماعی حاکم در نظام
آموزشی حوزه در قالب شبکه اجتماعی -آموزشی در
نسخه  2با امکان مدیریت کالسهای تحصیلی برای کلیه
مراکز آموزش رسمی حوزه و ارتباط متقابل کاربران به
صورت مجازی ،فیزیکی و مجازی-فیزیکی از ویژگی
های انی طرح است.
این عضو واحد فناور مرکز رشد علوم انسانی و اسالمی ،از
استقبال طالب از این طرح خبرداد و گفت :در حال حاضر
بیش از  100کالس درسی در کلیه پایههای تحصیلی در
سطوح یک الی سه حوزه توسط چندین مرکز آموزشی
ارائه و بیش از  3400طلبه برای دسترسی به این محتوا در
مدرس فعال هستند.
خسروی از ارتقا و روزآمدسازی نسخه  1.9مدرس
در آینده نزدیک خبرداد و گفت« :درصدد هستیم در
آغاز سال تحصیلی جاری با توسعه اپلیکیشن موجود،
میز پژوهش محدود فعلی را گسترش دهیم تا برخی از
امکانات شبکه اجتماعی  -آموزشی در اختیار عموم
کاربران قرار گیرد».
مدیر پروژه مدرس با اشاره به اهمیت دورههای ضمن
خدمت در تکمیل فرآیند آموزشی ،گفت« :برنامههای
آموزش جانبی و دورههای ضمن خدمت ،از جمله
گزینههایی است که به عنوان اولویتهای این بستر در

سال  1399در نظر گرفته شده است».
خسروی یکی از مشکالت اساسی در افزایش سرعت
توسعه پروژه را محدودیتهای مالی اعالم کرد و گفت:
«واقعیت این است که تقریباً هیچ فرد و یا نهادی تمایل
به سرمایهگذاری در توسعه آموزشهای دینی و مذهبی
ندارد و در این زمینه هر کسی میخواهد کار کند باید از
روی عالقه و به همت خودش باشد».
خسروی با تأکید بر این ارائه محتوای آموزشی و تکمیلی
در بستر مدرس میتواند سرعت و کیفیت آموزش را
افزایش دهد گفت« :توسعه و ترویج کالسهای مجازی و
آنالین دروس حوزوی نه تنها برای محصلین فعلی و آتی
حوزه مفی د خواهد بود ،بلکه امکان تحصیل علوم دینی
را برای عموم عالقهمندان به ویژه شاغلین و بانوان بدون
تشریفات اداری حاکم در نظام حوزه فراهم مینماید».
این عضو واحد فناور مرکز رشد علوم انسانی و اسالمی با
بیان اینکه در حال حاضر 20نفر در این پروژه فعال هستند،
اعالم کرد« :راهاندازی و توسعه آموزشهای مجازی در
بستر مدرس عالوه بر ایجاد جریان درآمد برای کلیه فعالین
این حوزه ،میتواند زمینه تقویت سطح آگاهیهای دینی
عمومی جامعه را فراهم نماید و به ارتقای سبک زندگی
ایرانی-اسالمیبینجامد».
عضو واحد فناور «نامآوران آفرینش فردا» با اشاره
به اینکه بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی به دلیل
بیتوجهی و نبود آگاهی الزم از مسائل دینی است گفت:
«  99درصد از مردم ما مسلمان هستند .اسالم مهمترین
وجه اشتراک شهروندان ایرانی را تشکیل میدهد و عدم
آشنایی عموم جامعه با آموزههای دین اسالم زمینه ساز
برخی اختالفات و ناهنجاریهای امروز جامعه است».

طیبه شیخی با اشاره به اینکه در روش ابتکاری خود
برای انجام فرایند ترجمه  4مرحله طراحی شده
است گفت :واقعیت این است که اگر در دوره
آموزش ترجمه زبان خارجی هرکدام از این 4
مرحله در نظر گرفته نشود و یا کمرنگ شود دست
یابی به ترجمه کامل و حرفه ای اتفاق نمی افتد.

وی با بیان اینکه برای آموزش مترجم توانمندو گسترش
یک ترجمه حرفه ای باید ( Semanticsمعنا شناسی)
و )Syntaxساختار) زبانی همگرایی و نقطه تالقی ایجاد
کرد گفت :خوشبختانه موسسه دارالفنون بوریا توانسته
برای دو زبان انگلیسی و عربی به یک زبان معیار ترجمه
حرفه ای دست پیدا کند.
مدیرعامل واحد فناور دار الفنون بوریا به تشریح  4فرایند
دست یابی به یک ترجمه حرفه ای پرداخت و گفت :در
مرحله اول باید در یک جمله جنس و نقش هر بند(فعل،
فاعل ،مفعول ،جمله واره و )..مشخص شود و در مرحله
باید هر بند از نظر معنایی و ساختاری جداسازی شده و
در مرحله سوم به نقطه تالقی میان ساختار و معنا در هر
بند دست پیدا کرده و در مرحله آخر هم باید با ویرایش
مراحل ترجمه ای انجام شده به یک فرهنگ زبانی
مشترک میان زبان مبدا و مقصد دست پیدا کنید.
ایجاد فرهنگ زبانی مشترک مبدا و مقصد

خانم شیخی با تاکید براینکه بسیاری از آموزشگاه های
زبان خارجه در هماهنگی و همراهی میان فرایند  4گانه
یک ترجمه مشکل دارند گفت :بیش از  90درصد دانش
پذیران و حتی مترجمان در دست یابی به یک فرهنگ
زبانی مشترک میان زبان مبدا و مقصد مشکل دارند و
در نتیجه به یک ترجمه خوب و فراگیر دست پیدا نمی
کنند.

وی با طرح این موضوع
که بیش از  12سال از
روش های ابداعی خود
برای آموزش فراگیران
استفاده می کند گفت:
در این زمینه توانسته
ایم مقاالت معتبر ISIرا
تهیه و ارایه کنیم.
مدیرعامل واحد فناور
دارالفنون بوریا با تاکید
براینکه اجرای این طرح
زمینه اشتغال و مهارت افزایی را فراهم کرده است گفت:
با توجه به استانداردهایی که تعریف کرده ایم زمان
استاندارد دست یابی به زمینه های ترجمه به طور میانگین
 6ماه است که در نوع خود ارزشمند است.
ناکارآمدی سیستم آموزش عالی در ترجمه و مکالمه

وی با ابراز خرسندی از موفقیت طرح ابتکاری ترجمه
موسسه خود در ایجاد اشتغال و مهارت افزایی کارآموزان
گفت :در طول  12سال از اجرای این طرح  5هزار نفر
آموزش دیده که برخی از آنها به موفقیت های تجاری
بسیار خوبی در زمینه ترجمه آثار مطرح جهان رسیده اند.
شیخی با تاکید براینکه بازار کار ترجمه و حتی مکالمه
حرفه ای اشباع پذیر نیست افزود :متاسفانه سیستم فرسوده
و تاریخ مصرف گذشته در دانشگاه ها نمی تواند نیازهای
روزآمد و حرفه ای دانشجویان را در زمینه ترجمه و
مکالمه زبان های خارجی تامین کند .اما در عین حال با
انعطاف ناپذیری و تعصب های منفعت طلبانه ای از سوی
برخی از مبادی آموزشی دانشگاهی برای ارتقا و اصالح
سیستم های نظام آموزشی مواجه هستیم.

معرفی واحد فناور بنایار مهراز ایرانیان ()BIM

شرکت بنایار مهراز ایرانیان با مشارکت مجموعهای
از اعضای هیئتعلمی و دانشآموختگان گرایش
مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه های برتر استرالیا و
ایران و گروهی متشکل از نخبگان کشور جهت ارتباط
هرچه بیشتر با صنعت کشور بهمنظور پیادهسازی مباحث
نوین مهندسی و مدیریت پروژههای عمرانی تأسیس
شده و تاکنون پروژههای مختلفی را در حوزه ساخت
ساختمانهای مسکونی ،سد ،نیروگاه ،پاالیشگاه و  ...با
موفقیت به اتمام رسانده و یا در دست اقدام دارد.
صنعت ساختوساز در چند دهه اخیر با چالشهای
متعددی همچون ،پایین بودن بهره وری و نرخ بازگشت
سرمایه در قیاس با سایر صنایع ،افزایش تدریجی هزینه
نیروی کار ،تحمیل هزینههای پیشبینینشده ناشی از
فقدان هماهنگی میان ذینفعان ،زمانبر بودن مدیریت
تغییرات در پروژهها و عدم تصمیمگیری بهموقع و
مناسب روبرو بوده است.
در طول دو دهه گذشته پیشرفتهای چشمگیری در
زمینه دانش و فن ّاوریهای مدیریت پروژههای عمرانی و
صنعتی با محوریت گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

در سه حوزه ذیل صورت گرفته است:

* دانشهای نوین مدیریتی اعم از:

 پیادهسازی دفتر مدیریت پروژه پیادهسازی مفاهیم ساخت ناب (lean)Construction

* فنّاوریهای نوین مدیریتی اعم از:

 مدلسازی اطالعات ساخت ()BIM شبیهسازی و بهینهسازی عملیات ساخت تحلیل انرژی و توسعه پایدار واقعیت مجازی و واقعیت افزوده سیستمهای اطالعات مدیریت* فنّاوریهای نوین ساخت اعم از

 فن ّاوری بتنهای خاص صنعتی سازی و ساخت مدوالر پیادهسازی و استفاده از این فن ّاوریهای نوین امریضروری بوده که دستیابی به موفقیت هرچه بیشتر در
پروژههای ساخت را تسهیل مینماید .شرکت بنایار
مهراز ایرانیان ( راهکارهای هوشمند  BIMایران) به
عنوان یکی از مجموعه های پیشرو در سطح کشور

بوده است که با درک لزوم توجه و پیادهسازی مباحث
نوین مهندسی و مدیریتی در پروژههای ساخت داخل
اقدام گسترش و پیاده سازی مفاهیم نو ظهور در صنعت
ساخت کشور نموده است.

 1-1مدلسازی اطالعات پروژههای ساخت()BIM

مدلسازی اطالعات پروژههای ساخت فرآیندی است
بر مبنای یکپارچهسازی یک مدل سهبعدی از پروژه با
یک پایگاه اطالعات جامع ،که تمامی ذینفعان پروژه از
طراحان گرفته تا مسئولین بهرهبرداری از پروژه را یاری
مینماید تا در عمل به وظایف خود در طول چرخه
عمرشان بهتر و مؤثرتر عمل نمایند.

 1-2مزایای مدلسازی اطالعات پروژه

بر طبق گزارش معتبر  McGraw-Hillدر طی
سالهای اخیر مزایای اثباتشده پیادهسازی مدلسازی
اطالعات پروژههای ساخت در کوتاهمدت
عبارتاند از:
 بهبود  75درصدی هماهنگی و ارتباط جبهههایکاری
 کاهش  48درصدی دوبارهکاریها و دستورات تغییر کاهش  57درصدی خطاها در طول دوره طراحی کاهش  52درصدی خطاها و حذفیات درمستندسازی پروژه
 افزایش  48درصدی در شرح خدمات جدید افزایش  51درصدی بازارهای کسبوکار جدیدهمچنین مزایای بلندمدت پیادهسازی مدلسازی
اطالعات پروژه به شرح ذیل میباشد:
 کاهش  37درصدی مدتزمان پروژه افزایش  36درصدی سود پروژه کاهش  32درصدی هزینههای پروژه -کاهش  28درصدی دعاوی
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پارک علم و فناوری استان قم

معرفیمراکزفناوریاستانقم

اخبار اپرکاهی علم و فناوری

تولید و تجاریسازی
چهار رقم بذر گندم مقاوم به کم آبی

مرکز رشد علوم انسانی و اسالمی

محققان یکی از شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری
استان اردبیل ،موفق به تولید و تجاریسازی چهار رقم بذر گندم مقاوم
به کمآبی و سازگار با مناطق کم آب کشور شدند.
دکتر ابراهیمپور رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل محور
فعالیتهای تحقیقاتی این شرکت دانشبنیان را در راستای تامین امنیت
غذایی کشور حیاتی و استراتژیک دانست و گفت :طی امسال و سال
آتی چهار رقم دیگر از بذر مقاوم و سازگار با آب و هوا و شرایط
اقلیمی مناطق مختلف کشور از سوی این شرکت دانشبنیان معرفی
خواهد شد.
وی با اشاره به شعار سال ،رونق تولید و تحول در بخش کشاورزی به
منظور افزایش بهرهروی و توسعه و ترویج فناوریهای کشاورزی را از
اهداف اصلی پارک علم و فناوری استان اردبیل عنوان کرد.
دکتر محفوظی شرکت دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری
استان اردبیل و تیم همراه ،تولید این چهار نوع بذر گندم را حاصل
تالش  ۲۰ساله و نتایج تحقیقات  ۱۲ساله خود دانست.

ارائه خدمات پوششدهی با استفاده از
دستگاهها و روشهای مدرن

ارائه خدمات مدرن پوششدهی به روش  HP/HVOFکه یکی از
زیرشاخههای مدرن پاشش حرارتی در جهان به شمار میرود ،به همت
پژوهشگران یکی از شرکتهای دانشبنیان مستقر در شهرک علمی و
تحقیقاتی اصفهان ،محقق شد.
فرآیند  HP/HVOFیکی از پیشرفتهترین سیستمهای پاششی است
که داخل جت گازی ایجادشده و با استفاده از موج انفجار در محفظه
احتراق داخلی خود قادر است پودرهای مقاوم به سایش و خوردگی
را با سرعت حدود  ۱۲۰۰تا ۱۵۰۰متر بر ثانیه (تقریباً پنج برابر سرعت
صوت) بر روی سطوح قطعات مورد نظر اعمال کند.
انرژی حاصل از این واکنش ،بر روی سطوح بهصورت حرارت و
افزایش فشار از تفنگ تخلیه میشود که باعث ذوب شدن پودر و
سرعت دادن به ذرات پودر میشود و پس از تثبیت شرایط انفجاری،
پودر با یک نرخ کنترلشده به همراه یک گاز خنثی مثل نیتروژن یا
آرگون که نقش حامل پودر را دارد توسط یک دستگاه تزریق پودر
وارد تفنگ شده و به همراه گازهای محترقه در اثر انفجارهای مداوم
شتاب میگیرد و بهسرعت الزم میرسد.
برای اولین بار در کشور؛

نرمافزار رنگ همانندی تولید شد

نرمافزار رنگ همانندی ،نرمافزاری است که با بهکارگیری از معادالت
بین تداخل نور و ذره ،میتواند فرموالسیون نهایی برای رسیدن به یک
رنگ هدف را محاسبه کند.
مهندس علی تاری مدیرعامل شرکت دانشبنیان مستقر در پارک علم
و فناوری مازندران در این خصوص گفت :با توجه به کمبود مواد اولیه
در بازار و تغییر مداوم تأمینکنندگان مواد اولیه ،این نرمافزار امکان
محاسبه فرموالسیون با مواد جدید را در کمترین زمان ممکن مقدور
میسازد.
وی افزود :بیش از  ۲۰شرکت تولیدکننده سختافزارهای رنگ
همانندی در جهان وجود دارند که دسترسی به این نرمافزار را ندارند و
گزینههای اصلی جهت صادرات محصول بهحساب میآیند.
به گفته مهندس تاری ،استفاده از این محصول عالوه بر جلوگیری از
خروج ارز در خرید محصوالت مشابه خارجی ،موجب صرفهجویی
در مواد اولیه وارداتی شده و قطعاً موجب کاهش چند میلیون دالری
خروج ارز از کشور خواهد شد.
وی گفت :با تولید این نرمافزار ،ایران بهعنوان پنجمین تولیدکننده
نرمافزار رنگ همانندی در جهان بعد از کشورهای آمریکا ،ژاپن،
آلمان و ایتالیا میباشد.
مهندس تاری افزود :عالوه بر فروش مستقیم این محصول در بازارهای
خارجی ،استفاده از این محصول توسط صنایع ،موجب وابستگی
مشتریان خارجی به محصوالت شرکت خواهد شد.
وی موارد استفاده این محصول را در صنایع تولیدکننده رنگهای
صنعتی و ساختمانی ،خودرویی ،پودری ،چاپ ،مستربچ ،نساجی،
الیاف ،دندانپزشکی و استتار نظامی عنوان کرد.

کرم ضد چروک و مرطوب کننده برپایه
محصوالت طبیعی زنبورعسل تولید شد

کرم ضد چروک و مرطوب کننده برپایه محصوالت طبیعی زنبورعسل
توسط یکی از شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری
یزد تولید و به بازار عرضه شد .این محصوالت با نام تجاری آپی پرو،
برپایه محصوالت طبیعی زنبورعسل فرموله و تولید شدهاند که عسل و
ژل رویال موجود در این محصوالت کام ً
ال طبیعی و دارای کیفیت باال
بوده و اثرگذاری محصول را افزایش داده است.
به گفته صادقیان ،مدیرعامل این شرکت دانشبنیان ،از دیگر
ویژگیهای مثبت این محصوالت تولیدی فاقد پارابن بودن است؛
پارابن ها از پرکاربردترین دسته مواد نگهدارنده هستند که به دلیل
خواص آنتی باکتریال ،قیمت ارزان و عملکرد مناسب در برابر
آلودگیهای میکروبی ،در اکثر محصوالت آرایشی و بهداشتی
استفاده میشوند.
این مواد از آنجایی که به همراه محصوالت آرایشی-بهداشتی به عمق
پوست و مو نفوذ میکنند ،اثرات مخرب خود را در انتهای الیههای
زیرین این بافتها برجای میگذارند .از جمله این اثرات ،سوزش و
التهابات پوستی ،درماتیت ،سرطان ،واکنشهای حساسیتی می باشد.
از ویژگیهای کرم ضد چروک این شرکت میتوان به تغذیه
کننده سلول های پوستی ،افزایش استحکام پوست ،افزایش تعداد
و کیفیت فیبروبالستهای درم ،رفع افتادگی و افزایش استحکام و
انعطافپذیری پوست صورت ،کمک به رفع چروکهای سطحی و
کاهش چروکهای عمیق پوست ،تغذیه و محافظت از پوست بدلیل
داشتن اسیدهای چرب ضروری موجود در ماده موثره تحریک سنتز
پروتئین های ساختاری پوست ،کالژن و االستین اشاره کرد.

نشریه داخلی پارک علم و فناوری استان قم

صاحب امتیاز :پارک علم و فناوری استان قم
مديرمسئول :دکتر سیدحسین اخوان علوی
سردبير :مرتضی صدیقیان

مدیر اجرایی و تحریریه :روح اهلل یارمحمدی

4

صفحه آرایی :محمدظریف اسحاق زاده

مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی و اسالمی پارک علم و
در
فناوری استان قم به عنوان اولین مرکز رشد تخصصی
این حوزه ،در تاریخ 1391/01/20با حضور وزیر محترم علوم،
تحقیقات ،و فناوری و سایر مسوولین ملی و استانی افتتاح شد .از
ابتدای تاسیس ،تالش مدیران پارک علم و فناوری استان قم بر آن

* زمینههای پذیرش
رسانههای دیداری و شنیداری
گردشگری
میراث فرهنگی
صنایع دستی
هنر
تفریح و سرگرمی
سبک زندگی ایرانی اسالمی
علوم اسالمی و معارف دینی
سایر حوزههای علوم انسانی و اسالمی
* تعداد واحدهای فناورعضو
در حال حاضر  30واحد فناور در این مرکز پذیرش شده یا مستقر
می باشند و در مجموع  255نفر نیروی انسانی در این واحدهای
فناور مشغول به فعالیت هستند که  98نفر تمام وقت و  157نفر
به صورت پاره وقت و  29نفر در مقطع دکترا و  65نفر در مقطع
کارشناسی ارشد و  61نفر بانو فعالیت می کنند که  31درصد
مدیریت واحدهای فناور را برعهده دارند.
در سال  97میزان فروش واحدهای فناور عضو این مرکز بیش از 45
میلیارد ریال بوده است.

تهای مادی و معنوی برنامه
جدید و فناورانه است که با حمای 
ریزی شده ،پیشرفت کرده و در نهایت ایده یا طرح محوری خود را
تجاریسازی نموده و کسب و کار مدنظر خود را ایجاد مینمایند.
مراکز رشد دارای دو دوره رشد مقدماتی و دوره رشد بوده که در
دوره رشد مقدماتی که شش ماه طول میکشد هسته فناور میبایست
در این مدت شرایط ورود به دوره رشد را کسب نماید که شامل
ثبت شرکت یا موسسه ،تشکیل تیم کاری متخصص و تدوین برنامه
کسب و کار ( )BPو تثبیت ایده یا طرح محوری میباشد پس از
ورود به دوره رشد ،واحد فناور سه سال فرصت دارد تا محصول
(کاال یا خدمت) خود را برای ورود به بازار آماده نموده و شرکت
نیز از لحاظ ساختار سازمانی رشد یافته (دارا بودن دفاتر مالی و
مالیاتی قانونی ،لیست بیمه و  )...شود.
* مخاطبان
افراد (صاحبان ایده ،مخترعان ،نخبگان ،دانشجویان ،اساتید،
ّ
طلب و)...
شرکتها و موسسات تولیدکننده محصوالت و خدمات دارای
فناوری پیشرفته در حوزه علوم انسانی و اسالمی
شرکتهای ارائه دهنده خدمات فنی و تخصصی در حوزه علوم
انسانی و اسالمی

تافزاری و نرمافزاری الزم به
بود که زیرساختهای مطلوب سخ 
منظور ارائه خدمات بهتر به هستهها و واحدهای فناور عضو را فراهم
سازند.
مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی و اسالمی ،مرکزی متشکل
از هستهها و واحدهای فناور نوپای دارای ایده ،طرح و محصول

در جلسه با معاونان و مدیران دانشگا ه مطرح شد؛

لزوم توجه دانشگاههای قم به نظام کارآفرینی
اشاره :آمارها نشان می دهد در شرایط بحرانی و نواسانات اقتصادی،
شرکت ها و صنایعی که به شکل سنتی و شخص محور مدیریت
میشوند ،آسیب و ضرر بیشتری می بینند .به عبارت دیگر رونق تولید
در واحدهای تولیدی و تجاری که حرفه ای و دانش محورانه اداره
می شوند نمود بهتری دارد.بدون شک مراکز مهارت افزایی و توسعه
حرفه ای مشاغل از جمله مراکزی هستند که می توانند به توسعه و رشد
اقتصادی مبتنی بر دانش استان کمک کنند .البته اگر این مراکز بتوانند
به راهبردهای فناورانه و تداوم و توسعه ایده های علمی خود توجه کنند
می توانند در رشد اشتغال مولد و کارآفرینی موثر واقع شوند .به همین
منظور با برخی از متولیان دانش افزایی صنایع و کارآفرینی مبتنی بر
دانش گفتگو کرده ایم تا راهکارهای ورود مراکز علمی به فرایند
مهارتی و کارآفرینی بررسی شود.
معاون فناوری پارک علم و فناوری استان قم با بیان اینکه برخی از
دانشگاه های استان در خواب زمستانی هستند گفت :متاسفانه با اینکه تنها بستر رشد
و توسعه در سطح آموزش عالی توجه به حوزه کارآفرینی و مهارت افزایی و فناوری
است اما برخی دانشگاه های قم در این زمینه بسیار عقب هستند.
حمید رضا شوشتری با تاکید براینکه تنها راه حل معضل اشتغال در میان فارغ
التحصیالن مهارت افزایی و کارآفرینی است گفت :برخی از دانشگاه ها هنوز در
مرحله تئوری پردازی و تولید پژوهش های غیر کاربردی هستند.
وی با بیان اینکه پارک قم درصدد توسعه فناوری در سطح دانشگاه های استان است
گفت :سال گذشته توانستیم در راه اندازی مرکز رشد کشاورزی استان و تاسیس
مرکز نوآوری در دانشگاه شهاب دانش همکاری کنیم.
ضرورت توسعه مهارت های دانش محور

شوشتری با اعالم این خبر که یک مرکز اصلی حمایت از مراکز نوآوری در سطح
آموزش عالی استان قم راه اندازی خواهد شد گفت :در سال جاری با همکاری
فرمانداری قم ،این مراکز در بخش های پنج گانه استان و برخی از دانشگاه هایی که
توانایی الزم را دارند ،راه اندازی خواهد شد.
وی با اشاره به وجود زمینه های همکاری مشترک میان پارک و مراکز فنی و حرفه

حسین حجازی از وجود بیش از  27رشته مهارتی در دانشکده های
پسرانه و دخترانه اداره کل فنی و حرفه استان خبرداد و گفت :در
دانشکده دختران  10رشته که  7رشته آن در مقطع کاردانی و و در
دانشکده پسران  17رشته که 6کد رشته کارشناسی است.
وی با ابراز خرسندی از فراهم آمدن همکاری مشترک میان مراکز
فنی و حرفه ای با جامعه علم و فناوری استان گفت :برگزاری
کارگاه های آموزشی ،سمینار و رویدادهای شتاب با موضوع
محوری ارتباط میان مهارت افزایی و فناوری می تواند به توسعه
اقتصادی استان کمک کند.

ضرورت توجه به دانشجویان فنی و حرفه ای

رئیس مرکز کارآفرینی فنی و حرفه ای پسران با بیان اینکه
دانشجویان فارغ التحصیل مراکز فنی و حرفه ای در راه اندازی
کسب و کار ضعف دارند گفت :در این زمینه الزم است آموزش
های توسعه کسب و کار و توانمندسازی کارآفرینی ایجاد شود.
در ادامه یکی از دانشجویان دانشکده فنی و حرفه خواهران استان با ابراز ناخرسندی
از نبود حمایت های الزم از دانشجویان فنی و حرفه گفت :متاسفانه در رشته های
عملیاتی مانند تربیت بدنی کمترین امکانات ورزشی در دانشکده خواهران وجود
ندارد.
زهره رضایی با اشاره به اینکه در میان دانشجویان فنی و حرفه ای قم استعدادهای
بسیار خوبی وجود دارد گفت :الزم است مراکزی مانند پارک از صاحبان ایده و
نخبگان حمایت الزم را داشته باشد.
سمیه حسینی نیز با بیان اینکه متاسفانه پذیرش دانشجو در مراکز فنی و حرفه ای
مطابق با امکانات و زیرساخت های موجود نیست گفت :قرار است که دانشگاه
فنی و حرفه ای مرکز مهارتی باشد و مهارت آموزی هم وسایل تخصصی خود
را می خواهد.
این دانشجوی دانشکده فنی و حرفه ای با ابراز خرسندی از ارتباط این مرکز با
پارکها و مراکز رشد گفت :این دو مجموعه فصل و زبان مشترک بسیاری دارند و
میتوانند به رشد و توسعه استان کمک کنند.

ای گفت :خوشبختانه با توجه به اینکه مراکز فنی و حرفه ای رویکرد توسعه کسب و
کار و با محوریت مهارت افزایی دارند گزینه بسیار مناسبی برای همکاری با شرکت
های فناور عضو پارک هستند.
معاون فناوری پارک علم و فناوری استان قم با استقبال از امضای تفاهم همکاری
با دانشکده های فنی و حرفه ای استان گفت :بدون شک در میان دانشجویان فنی
و حرفه ای افراد خوش فکر و صاحب ایده خوبی حضور دارند که باید طرح های
آنها هدایت و تکمیل شود.

غریبگی دانشگاه های قم با نظام کارآفرینی

شوشتری در این زمینه برگزاری رویدادهای شتاب برای جمع آوری و تدوین و
تکمیل ایده های فناورانه را بسیار مفید و مناسب دانست و افزود :الزم است میان
سطوحآموزشعالی استان مباحثیمانندکارآفرینی،نوآوریوفناوریشکلبگیرد
تا منجر به اقتصاد دانش شود.
در ادامه این گفتگو ،رئیس مرکز کارآفرینی فنی و حرفه پسران قم با معرفی
دانشکده های این مرکز گفت :این دانشکده ها از سال  90به تابعیت وزارت علوم
درآمده است.

خالصه عملکرد پارک علم و فناوری استان قم در سال 79
استان قم در سال 97
خالصه عملکرد پارک علم و فناوری

تاریخ گزارش 1129/19/92

تعداد ًیزٍی اًساًی ضاغل در ٍاحدّا

درصد هدیزاى سى در

جوع کل

توام ٍقت

پارُ ٍقت

مرد

زن

پایين تر از کارشناسي

کارشناسي

کارشناسي ارشد

دکترا

ٍاحدّای فٌاٍر

1131

189

261

1092

258

461

551

263

75

5.4%

خالصِ آهار ٍاحدّای عضَ پارک/ضْزک (تعداد)
آهار ٍاحدّای عضَ ٍ هتقاضی پذیزش
ًَع ٍاحد ّا

هتقاضی پذیزش در دٍرُ جاری پذیزش ضدُ در دٍرُ جاری

ّستِ ّای فٌاٍر در دٍرُ رضد

86

هقدهاتی

ٍاحدّای رضدی

6

ٍاحدّای دارای هجَس داًص بٌیاى

ٍاحدّای پذیزش ضدُ اس
ابتدای تاسیس پارک

عضَ هستقز

عضَ غیز هستقز

ًَع هجَس

هستقز

غیز هستقز

6

0

ًَپا ًَع یک

8

-

78

ٍاحدّای فٌاٍر در هزکش/دٍرُ

40

19

149

48

0

ًَپا ًَع دٍ

2

-

ٍاحدّای فٌاٍر (رضدیافتِ)

8

3

59

12

24

تَلیدی ًَع یک (صٌعتی)

2

5

ٍاحدّای خدهاتی

7

6

7

6

-

تَلیدی ًَع دٍ (صٌعتی)

6

7

ٍاحدّای تحقیق ٍ تَسعِ

2

1

2

1

-

جوع

18

12

ضتاب دٌّدُ ّای عضَ

-

-

-

-

-

رضد

ٍاحدّا ٍ هَسسات پارکی

تیوْاٍ/احدّای تحت پَضص

-

ضتاب دٌّدُ عضَ

جوع

تعداد ٍاحدّای فٌاٍر با حداقل  30درصد سْاهداری اعضای ّیات علوی

35

143

73

295

جوع

هستقز

غیز هستقز

11

11

-

24

ٍضعیت دستاٍردّای اقتصادی ٍ فٌاٍری ٍاحدّای فٌاٍری (در دٍرُ جاری)
هیشاى فزٍش هحصَالت /درآهد ٍاحدّای فٌاٍر

قزاردادّای پژٍّطی ٍ فٌاٍری هٌعقد ضدُ تَسط ٍاحدّای

911181

612631

1118

313111

هیشاى صادرات هحصَالت/خدهات (دالر)

تعداد هحصَالت/خدهات صادر ضدُ

تعدادکطَرّای ّدف صادرات

تعداد ایدُّای تبدیل ضدُ بِ هحصَل (ًوًَِ اٍلیِ)

تعداد داًص فٌی  /فٌاٍری تجاریضدُ

216611

62

15

88

96

تعداد ضزکت سایطی (اسپیي آف) ایجاد ضدُ

تعداد فٌاٍریّای صٌعتساس

تعداد ثبت عالئن تجاری

تعداد ثبت اختزاعات داخلی تایید ضدُ

تعداد ثبت اختزاعات خارجی تایید ضدُ

1

91

11

4

1

گزدش هالی ٍاحدّای فٌاٍر(هیلیَى ریال)

(هیلیَى ریال)

فٌاٍر (هیلیَى ریال)

هیشاى فزٍش هحصَالت داًصبٌیاى (هیلیَى ریال)

تعداد هحصَالت داًصبٌیاى جدید

9

هیشاى تسْیالت دریافتی تَسط ٍاحدّای فٌاٍر ( هیلیَى ریال)
هعاًٍت علوی ٍ فٌاٍری ریاست جوَْری

3111

صٌدٍق ًَآٍری ٍ ضکَفایی

صٌدٍق پژٍّص ٍ فٌاٍری

صٌدٍق کارآفزیٌی اهید

سایز هٌابع (باًکّا ٍ هَسسات قزضالحسٌِ ٍ )...

1111

311

1111

311

