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ن « ن ا�ماین خوشخو) ابررو�دادی که پد�دە گردشگری اس» ار�عنی  ت (دک�ت محمدحسنی
 

گ
) خروج از وا�ست�  های نفیت با رونق تول�د م� (دک�ت حم�درضا طییب

 پرچمپارک م� علوم و فناوری
گ

 دار حوزە صنایع خالق کشور است های نرم و صنایع فرهن�
ی) ( ن سجادی ن�ی  مهندس س�دمحمدحسنی

ن  های معنوی جلوە«المل� گردشگری پا�دار ایران و ات��ش با موض�ع برگزاری کارگاە سمپوز�وم بنی
های نرم و صنایع در محل پارک م� علوم و فناوری» گردشگری طب�� با تأ��د بر گردشگری کوهستان

 
گ

 فرهن�
ن دورە جایزە تعا� صنعت گردشگری  جلسه شورای س�استگذاری دومنی

 با معاون توسعه مدی��ت و منابعد�دار ر��س پارک م� علوم و فناوری
گ

وزارت  های نرم و صنایع فرهن�
 فرهنگ و ارشاد اسال�  

ن جلسه کمیته فین دور   دوم جایزە م� تعا� صنعت گردشگری ەاولنی
 معر�ن ر��س جد�د کم�سیون موس��ت پارک

 با مدیران واحدهای فناور �شست ر�است و مدیران پارک م� علوم و فناوری
گ

های نرم و صنایع فرهن�
کت  هاو �ش

 مد و فناوری شو با موض�عبرگزاری رو�داد تازە
ن هما�ش ری ا�ت  (React)  اولنی

ی برگزاری  سمینار تخص� تج��ه مش�ت
ان گردهمایی  ن و دب�ی  نوآوری و شکوفایی جهاددا�شگا�رشد، مرا�ز  ،ها پارک رؤسا، معاوننی

وری است (دک�ت س�دسع�د هاش�)   برقراری اتصال م�ان واحدهای جهاددا�شگا� �ن
ورت ارتقای جهاددا�شگا� با   ها (دک�ت محمدصادق ب�جندی)افزایی مجموعههم �ن

 اله اصغری) های باز (دک�ت حب�بسازی فناوری با استفادە از نوآوریتجاری
 (دک�ت مهد�ه شهرایب دف�ت مال��ت فکری پارک م� علوم و فناوریاندازی راە

گ
های نرم و صنایع فرهن�

 (  فراهاین

بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان آدرس: فلکه دوم صادقیه، 
شهید قموشی، خیابان بهار، خیابان هما، دانشگاه علم و 

هاي نرم و ، پارك ملی علوم و فناوريفرهنگ، طبقه ششم
 صنایع فرهنگی

   44389711    ریاست 
  44297586   معاونت فناوري

   46129220 ریزياداره توسعه و برنامه
  44383593  - 44389677    فاکس
  www.iccip.ir  سایت
  parkiccip@  تلگرام

  iccipark  اینستاگرام
  info@iccip.ir  ایمیل
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ش     تخت گس�ت
گ

 با مجموعه تار��ن و فرهن�
گ

 مذهیب  فوالد اصفهان در حوزە گردشگریهمکاری م�ان پارک م� علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهن�
 (دک�ت محمدمهدی اخویلزوم 

گ
 �ان) حما�ت از اقتصاد فرهنگ وه�ن و صنایع فرهن�

 یصنعت گردشگر  تعا� م� زەیجا ابان�ارز  یساز جلسه همگام
ک تجار  ش�هما کت یمش�ت  در با�و جان�آذر�ا یو جمهور  رانیا اسال� یو خالق جمهور  ان�دا�ش بن یها�ش

ن امضای تفاهم  دا�شگاە علم و فرهنگ و پارک م� علوم و فناوری معاونت پژوهش و فناورینامه همکاری بنی
گ

 های نرم و صنایع فرهن�
ن جلسه داوری آثار جایزە م�   �ستهطرا� برگزاری اولنی

گ
 بندی در صنایع فرهن�

ن جلسه داوری آثار جایزە م�   بندی در صنایع �ستهطرا� برگزاری دومنی
گ

 فرهن�
ن دورە جایزە م� تعا� صنعت گردشگری  جلسات مصاحبه با متقاض�ان حضور در فرآیند ارز�ایب دومنی

 های آموز�ش و مشاورەبرگزاری دورە
کت ؛حم�دە هوش�ار م��د �ابد؛ شهرگردی با برنامه ایراین (صنعت گردشگری ایران توسعه � کت بامداد فصل رو�ش �� از �ش قر در پارک م� های مستمدیرعامل �ش

) علوم و فناوری
گ

 های نرم و صنایع فرهن�
) جایگاە صنایع خالق در اقتصاد رومانی   (سودە صو�ن

کت تند�س و پ�کرە شه��ار  ؛زادەاسفند�ار ا�مانهای معماری و باستاین (��ش فرهنگ ایراین با ساخت آرا�ههای آموز�ش نیوان و دلوان در راە بازار؛ ک�ت مدیر عامل �ش
کت ) های مستقر در پارک م� علوم و فناوری�� از �ش

گ
 های نرم و صنایع فرهن�

کتمعر�ن پارک م� علوم و فناوری  به عنوان �� از مبادی معر�ن �ش
گ

 های خالقهای نرم و صنایع فرهن�
 بندی در صن�ستهطرا� جلسه داوری بخش محصول جایزە م� 

گ
 ایع فرهن�

ن نما�شگاە دستاوردهای پژوهشب�  ، فناوری و فن بازارستمنی
کتپارک م� علوم و فناوری گزارش تص��ری از حضور پررنگ  و �ش

گ
ن نما�شگاە دستاوردهای پژوهش، فناوری  های مستقر های نرم و صنایع فرهن� در ب�ستمنی

 و فن بازار
 و فناوری پارک م� علومغرفه بازد�د ر��س جهاددا�شگا� از 

گ
 نما�شگاە پژوهش و فناوری در  های نرم و صنایع فرهن�
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 یم کارستانکاري کن

 

 ابررویدادي که پدیده گردشگري است» اربعین«
 
رییس پارك ملی علوم و  -محمدحسین ایمانی خوشخو

 گیهاي نرم و صنایع فرهنفناوري
 

 
 

بر . حال فزونی است دهد بر خالف تصور، سفر با انگیزه مذهبی در جهان درمطالعات نشان می
تري به ابر رویداد مذهبی اربعین به عنوان رود محققان و اندیشمندان نگاه ژرفهمین اساس امید آن می

 . هاي آن را از ابعاد گوناگون، شناسایی و تحلیل کنندپدیده گردشگري داشته و مؤلفه
عضو  هاي نرم و صنایع فرهنگی ورییس پارك ملی علوم و فناوري ،محمدحسین ایمانی خوشخو

نوشته  »اربعین در آیینه معنویت«شوراي عالی میراث فرهنگی و گردشگري در یادداشتی با عنوان 
گردشگري در جهان امروز، با محوریت نگاه صنعتی، به یک حرکت بزرگ اقتصادي در جهان «است: 

شود. در این میان رویدادهاي مذهبی از جمله ناگونی به آن میتبدیل شده است که رویکردهاي گو
روند و مطابق نتایج آمارهاي منتشر شده، این هاي رایج گردشگري در حال حاضر به شمار میگونه

شوند. از دیرباز تاکنون، فضاهاي مذهبی، جذبه و کشش رویدادها با حضور انبوه گردشگران برگزار می
 .انده سفر به آن منطقه داشتهباالیی در جذب افراد ب

مغناطیس معنوي و فضاي روحانی در این اماکن همواره افراد را به این فضاها کشانده و ساالنه با  
رو هستیم. جستجوي حقیقت، روشنگري و کسب گسترش و سیل عظیم سفرها به اماکن مذهبی روبه

ها و مقاصدي سفر دارد تا به مکانآن می ها را برتجربه ارزشمند آمیخته با شئون الهی و مقدس، انسان
دهد که بر خالف تصور، سفرها کنند که از فضاي زندگی مادي و روزمره فراتر است. مطالعات نشان می

 .با انگیزه مذهبی در جهان در حال فزونی است
در میان رویدادهاي مذهبی، ابر رویداد مذهبی اربعین از جمله رویدادهاي بزرگ جهان به شمار 

اي برخوردار است. این رویداد رود که منتسب به امام سوم شیعیان بوده و از جایگاه خاص و ویژهمی
ها، هاي مادي و معنوي در اندیشهبراي رشد و شکوفایی ارزش راهبردي الگوي یک تبلور  مذهبی که

قعیات جاري حیات ها و تربیت و سازندگی انسانی است، اگر به درستی تبیین شود و با واها، زندگیجان
شود و سپس به سمت سعادت انسان و فرهنگ جامعه در هر زمان به اجرا درآید، آن جامعه اصالح می

 ». إنّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ اإلصالحِ فِی أمّه جَدّي«: کند که امام حسین (ع) نیز فرمودو کمال حرکت می
گیرد. و عدالت را در بر میفرهنگ عاشوراي حسینی مکتب تعلیم است که معنویت و آزادي  

و یاران ایشان در مفاهیمی همچون گذشت، سخاوت، فداکاري و  هاي معنوي امام حسین (ع)شاخصه
ستیزي ضمن عبودیت و بندگی خدا، ایثار، اخالص، تواضع و فروتنی، توکل به خدا، صالبت در دشمن

ور در محضر الهی، خوف و طلبی و حق محوري، حضتسلط بر آیات قرآن و متمسک شدن به آن، حق
طلبی، امر به معروف و نهی از منکر نهادینه شده خدا، صبر و تسلیم، عزت یاد و  خشیت الهی، ذکر

 .است
عاشورا بستر تحقق کمال مطلوب آفرینش و به عبارت دیگر، تبلور معرفت و بندگی است. مکتب 

و اجتماع اسالمی را به سر منزل مقصود عاشورا بر محور اهداف متعالی تربیت دینی شکل گرفت تا افراد 
رهنمون کند. الگوي این اهداف، الگویی صعودي است که از اهداف فردي و اجتماعی آغاز می شود و 

انجامد. بر این اساس تحقق هدف آفرینش و تر و در نهایت، هدف غایی میبه تحقق اهداف متعالی
ت طیبه در جهت تحقق کمال بندگی صورت ماهیت انسانی در رشد و هدایت فردي و اجتماعی، حیا

 .پذیردمی
در راستاي اعتقاد دینی عاشورایی، ابر رویداد مذهبی اربعین، تبلور معنویت و اشاعه 
باورهاي ایمان به فرهنگ عاشورایی امام حسین (ع) که مسیر حرکت و بیعت دوباره با ایشان 

رو در روایات و احادیث اسالمی با فرمایش از این  دهد.را در بستر یک ابر رویداد مذهبی شکل می
پنجاه  -1: هاي مؤمن پنج چیز استري (ع) فرمودند: نشانهگشویم. امام حسن عسامام یازدهم روبرو می

بر خاك سجده  -4 انگشتر به دست راست کردن -3 زیارت اربعین -2 رکعت نماز یومیه و نمازهاي نافله
 )1037در نماز بلند گفتن (عالمه مجلسی، بسم اهللا الرحمن الرحیم را  -5 کردن

این شکل خاص از . هاي مادي و معنوي بسیاري نهفته استدر ابر رویداد مذهبی اربعین، ویژگی
گردشگري برخالف سایر اشکال که هدف و جاذبه اصلی و نهایی خود مقصد است، جاذبه گردشگري 

شود اي میسفر کردن تبدیل به جاذبهکل فرآیند سفر و رسیدن به مقصد است و در واقع خود شکل 
 .انگیزاندکه افراد را براي این تجمع عظیم برمی
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در شوند ه در جهان برگزار میرویدادهایی کیگر این است که بر خالف سایر ابرنکته قابل توجه د
رسند هاي فرهنگی و اخالقی به حداقل ممکن میروي اربعین نه تنها آسیبابررویداد پیاده

 آورداین رویداد بستري را براي رشد اخالقیات روحیه جمعی و تقارب فرهنگی فراهم میبلکه 
و در طول مدت این گردهمایی بزرگ افراد مختلف طیفی از مشترکات اعتقادي و فرهنگی را در قالبی 

 . رسندبه بلوغ فکري و رشد معنوي می گذارند و نهایتاًهمگن به نمایش می
ه این همایش عظیم که مغایر با سایر رویدادهاي جهانی است باور مذهبی یکی دیگر ازنکات برجست

اندرکاران وجود دارد است. این باور تا جایی محکم است که کننده و دستقوي که بین افراد شرکت
براي این سفر بیم ها نتم جان خود را دارند، این امر نه هاي موجود بیافراد با این که با توجه به جریان

مین امنیت یکی از عوامل أدهد در حالی که ترس از تسته بلکه هر ساله تعداد افراد را افزایش میرا کا
مل دیگر این است که در ادبیات أگري است. همچنین از موارد قابل تثر در کاهش تقاضاي گردشمؤ

هاي مناسب سبب کاهش تقاضاي کمبود امکانات و زیرساختشود که گردشگري بیان می
که در این پدیده گردشگري به هیچ عنوان نحوه شود در صورتیاي مقصد میگردشگر بر

 .هاي قابل توجه گردشگران نیستاسکان و امکانات رفاهی از اولویت
اي است که برخی مفاهیم ادبیات گردشگري از جمله ارزشگذاري، رویداد مذهبی اربعین پدیدهابر

سازي تواند آن را به درستی مفهومو مدیریت بازار نمیبازده، بازار مقصد، گردشگر، اقتصاد، کاالسازي 
 -بر عوامل فرهنگی بومی کند؛ چرا که باید به این نکته توجه داشت ابررویداد مذهبی اربعین عموماً

معنوي متکی است و در عصر حاضر توانسته است موجب بازگشت امر قدسی و  -سنتی و مذهبی
 .شودفراخوان به امر متعالی در ساحت زندگی 

گردشگر هنگام حضور در ابررویداد مذهبی اربعین، در ارتباط با سایر گردشگران، 
خویشتن و خالق، زوایاي مختلفی از حضور، اتصال و قرابت با فطرت خویشتن را تجربه 

در این اقدام حس سبک شدن، التزام  کند.کند که در نهایت وي را به خالق خویش متصل میمی
اهیت، گردشگر را با ماهیت انسانی خویش بیش از همیشه پیوند زده تا در نهایت به درون و توجه به م

رویداد کند. ادراك معنوي گردشگر در ابر هاي گوناگونی از ماهیت درونی و خدایی خویش را دركبخش
زند تا بتواند وي را به غایت هستی نزدیک و مذهبی اربعین، آرامش و وجد درونی را برایش رقم می

 .تر کندنزدیک

کید بر اعتقادات و باورهاست. باور و اعتقاد مذهبی عنصر کلیدي أویژگی مهم رویدادهاي مذهبی، ت
در هنگام توصیف و شرح  که دهنده چنین حرکت عظیمی در سطح جهان است، به طوريتشکیل

اعتقاد به  رویداد مد نظر داشته است، در سیطرهمامی نکاتی که گردشگر در این ابرحقیقت درونی، ت
 .حضرت سیدالشهدا علیه السالم و واقعه عاشورا است

در ذیل توجه و اعتقاد به وجود امام، برترین بودن و سفیر بودن ایشان در جهان هستی، محوریت 
هاي گردشگر در این ابر رویداد رقم خورده است. گردشگر رضایت پروردگار، ارتباط با تمامی فعالیت

رویداد با هایی که در این ابرسختی هایش را با تحملور و همه فعالیتپروردگار هستی، نحوه حض
هاي خاص آن مشهود است، همگی را در گرو ارادت، محبت و دوستی و حضور در این ابر رویداد ویژگی

دهد و در این بستر تمامی احواالت وي بیند. این نگرش ماهیت و فطرت درونی گردشگر را شکل میمی
متفاوت خواهد بود، با این حال در  لبته که کیفیت این احواالت در افراد مختلف، قطعاًخورد. ارقم می

یک طیف اعتقاد و باوري که این ابر رویداد عظیم را در جهان شکل داده است، همه اعتقاد و باور با 
 .محوریت حضور امام حسین علیه السالم، در بستر اعتقاد دینی شکل گرفته است

ی اربعین، آیینه معنویت انسانی، هستی و خالق است که مسیر اتصال و قرابت را ابر رویداد مذهب
در این دنیاي خاکی دنیاي مدرن امروزي مهیا کرده و وي را در رویارویی با خویشتن و خالق با تمسک 

دهد. این امر بازگشت درونی و نهانی به خویشتن است که به حضرت ابا عبداهللا الحسین (ع) قرار می
 .امروز آن را گمگشته خویش نام نهاده و از طرق گوناگون در جستجوي آن گام برداشته است بشر

تواند ابعاد گوناگون وجودي انسانی را ین، آیینه معنویت بشري است که میابر رویداد مذهبی اربع
ی از ابر رویداد مذهبی اربعین به عنوان یکدر سرزمین کربال بیش از پیش نمایان سازد. از این رو 

بزرگترین رویدادهاي مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و گردشگري جهان، نیازمند 
تري رود محققان و اندیشمندان نگاه ژرفبر همین اساس امید آن می تر است.مطالعه و بررسی عمیق

 ».هاي آن را از ابعاد گوناگون، شناسایی و تحلیل کنندلفهؤبه این پدیده گردشگري داشته و م
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 دکتر حمیدرضا طیبی 

 هاي نفتی با خروج از وابستگی

 رونق تولید ملی
ما پیش از انقالب و ی: رییس جهاددانشگاه

مند در ابتداي پیروزي انقالب اسالمی، عالقه
بودیم که اقتصاد کشورمان، از اتکا بر فروش نفت 

اقتصاد  به مونتاژي صنایع و مواد خام و 
بنیان تبدیل شود؛ اقتصادي که متکی بر دانش

 .توان علمی و فناورانه است
 اظهار کرد: یجهاددانشگاه ییو شکوفا يها و مراکز نوآوروالن پاركئمس در گردهمایی دکتر طیبی

سیس تاکنون، انجام کارهاي بزرگ علمی و فناورانه است. أیکی از اهداف مهم جهاددانشگاهی از بدو ت
مان را به فن تبدیل توانیم علمکند که ما توان انجام کارهاي بزرگ را داریم و میم این کار اثبات میانجا

سازي برسد. ما تجاري مرحلهتواند به شدن به محصول و خدمات، میکنیم. در نهایت این فن با تبدیل
بنیان، متکی بر تولید ملی شود با اقتصاد دانشتوانیم اثبات کنیم که میبا انجام این کارهاي بزرگ می

 .شد و خودباوري و غرور ملی را در میان جوانان و مردم ایجاد کرد
م را تواند به پیشرفت برسد که شرایط شکوفا شدن تمام استعدادهاي مردکشوري می وي افزود:

 منظور توسعهایم براي ایجاد این خودباوري، الگوسازي بهفراهم بکند. ما در جهاددانشگاهی سعی کرده
شود؛ به تر دیده میخودباوري در میان برخی از مسووالن کم متاسفانه امروزه مساله. بیشتر ارایه بدهیم

کز جهاددانشگاهی تمام مان را در مراهاي شاخصایم مدام فعالیتهمین علت ما مجبور شده
هایمان توسعه بدهیم. خوشبختانه امروز ما در جهاددانشگاهی موفق به انجام کارهاي بزرگی استان
 .ایمشده

ها و ایجاد فضاهاي الزم دانشگاه استعداد جوانان با توسعه کید کرد: طبیعتاًأرییس جهاددانشگاهی ت
ایم هاي علم و فناوري استقبال کردهدازي مراکز رشد و پاركانرو ما با ایجاد و راهاز این، یابدتوسعه می
جهاددانشگاهی نیز سهمی در این خصوص داشته باشد، چراکه شکوفایی جوانان توسط  تا مجموعه

شود و کمک موفقی است که اکنون در تمام دنیا انجام می هاي علم و فناوري تجربهو پارك مراکز رشد
   . مردم قرار بگیرد تدریج در اختیار همهشکوفایی به کند تا این می

تري هاي بزرگمان را گسترش دهیم و وارد فعالیتایم هر سال الگوسازيوي تصریح کرد: ما سعی کرده
هاي ما قصد داریم از تمام ظرفیتها را به تنهایی انجام بدهیم؛ بشویم، اما بنا نداریم تمام این فعالیت

هاي نرم و که تأسیس پارك ملی علوم و فناوري استفاده کنیمکشور براي تحقق این امر 
 باشد. هاي بارز این حرکت میصنایع فرهنگی از مؤلفه

دکتر طیبی ادامه داد: سال گذشته با حضور در نزد مقام معظم رهبري، درخواست کردیم تا فضاي بهتري 
ویک طرح فناوري جدید را اعالم کردیم سی براي استفاده از توانمندي ما فراهم بشود. به این منظور ما لیست

هاي ها از توانمنديهایش آغاز شده است؛ بناست در اجراي این طرحهاي آن، اکنون فعالیتمین بودجهأکه با ت
ي تکمیل این عنوان زنجیرهمراکز رشد و اساتید دانشگاهی استفاده کنیم؛ در نهایت بنا داریم از دانشجویان به

 .اده کنیمهاي استففناوري
مرکز نوآوري و  19مرکز رشد و  23وي، اکنون جهاددانشگاهی سه پارك علم و فناوري،  به گفته

آموختگان سازي فناوري و اشتغال دانشکید داریم سازمان تجاريأشکوفایی دایر کرده است. ت
رشد هدایت  هاي فناوري و مراکزهاي به بلوغ رسیده را به سمت پاركجهاددانشگاهی تمام فناوري

 .کند
جهاددانشگاهی محدود است، اما این آمادگی  اکنون بودجهگاهی گفت: هرچند همرییس جهاددانش

مان را در اختیار مراکز رشد و نوآوري قرار پایان ساخت تا بخشی از سه ساختمان در مرحلهرا داریم 
م و وعلملی پارك  پارك علم و فناوي البرز و چنین بنا داریم فضاي بیشتري در اختیاربدهیم؛ هم

گوي نیازهاي جامعه و د پاسخنبتوان هاقرار دهیم تا این مجموعه هاي نرم و صنایع فرهنگیفناوري
 .دنصنعت باش

هاي بزرگ در دست دارند، مراکز رشدي کید داریم همکارانی که پروژهأچنین توي یادآور شد: هم
وصنعت و خواجه عنوان مثال تمرکز مراکز جهاددانشگاهی علم کنند؛ بهشان ایجاد متناسب با تخصص

شان را هاي الکتریکی است؛ این مراکز باید دانشجویاننصیر به روي بحث الکترونیک، قدرت و ماشین
 .هاي مورد نظر، کارهاي بزرگی ایجاد کنندها تشویق کنند تا با تکمیل شرکتبراي ورود به این حوزه
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 مهندس سید محمدحسین سجادي نیري

 

 دار حوزه صنایع خالق کشور است. هاي نرم و صنایع فرهنگی پرچمپارك ملی علوم و فناوري
 

 هاي استانیلزوم توجه پارك بر روي ظرفیت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 یجهاددانشگاه ییو شکوفا يها و مراکز نوآوروالن پاركئمسدر گردهمایی  جمهوريساز معاونت علمی و فناوري ریاستنرم و هویت هايدبیر ستاد فناوري
این است ها متمایز کرده به سایر پارك امتیاز مثبتی که این پارك را نسبت :هاي نرم و صنایع خالق فرهنگی اشاره کرد و گفتبه عملکرد پارك ملی علوم و فناوري

هاي حرکت شرکت قطعاً و که با همت جهادگران جهاددانشگاهی شکل گرفته است امر مهمی . در حقیقت اینصنایع نرم و خالق است دار حوزهاین پارك پرچم که
 .هاي نرم و صنایع خالق فرهنگی رو به پیشرفت خواهد بودمستقر در پارك ملی علوم و فناوري

ي فیزیکی این پارك اکنون مشکالتی در حوزههاي پارك ملی علوم و فناوري هاي نرم و صنایع خالق فرهنگی اظهار کرد: همفعالیتوي با ابراز امیدواري از 
 .ها را رفع کنیموجود دارد که امیدواریم بتوانیم آن

هاي مختلفی هستند که پارك ملی علوم و ظرفیتداراي ، لرستان و.... فارسمانند کردستان، ها استاناکنون هریک از مهندس سجادي نیري افزود: هم
تواند به آنها ورود پیدا کند؛ زیرا یکی از اهداف اصلی این مجموعه با توجه به گستردگی جهاددانشگاهی در تمام کشور، هاي نرم و صنایع فرهنگی میفناوري

 .اي که نیاز به تدبیر و حمایت دارداي استانی تمرکز کند؛ مسالههرو ضرورت دارد این پارك به روي ظرفیتتمرکز به روي این موضوع است. از این
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 ایران و اتریش با موضوع  داریپا يگردشگر یالمللنیب ومیسمپوزبرگزاري کارگاه 

 » هاي معنوي گردشگري طبیعی با تأکید بر گردشگري کوهستانجلوه«       

 نرم و صنایع فرهنگی هايدر محل پارك ملی علوم و فناوري
 

 

 

  

 علم دانشگاه در 1398 مهرماه سوم چهارشنبه صبح گرديطبیعت محور با پایدار گردشگري سمپوزیوم
با حضور رییس جهاددانشگاهی، معاونت گردشگري وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع  فرهنگ و

و جمعی از اساتید  شیاتر ستیز طیو مح ياز وزارت گردشگر یتیأهو  شیسفارت اتر یانجمن فرهنگدستی، 
 و دانشجویان گردشگري کشور برگزار شد.

با سخنرانی دکتر » هاي معنوي گردشگري طبیعی با تأکید بر گردشگري کوهستانجلوه«کارگاه آموزشی 
هاي نرم و صنایع فرهنگی و حضور اساتید، محمدحسین ایمانی خوشخو رییس پارك ملی علوم و فناوري

در محل پارك برگزار  1398روز سوم مهر ماه  اتریش IMCنشگاه علم و فرهنگ و دانشگاه دانشجویان دا
 گردید.

در این کارگاه دکتر ایمانی خوشخو ضمن اشاره به اهمیت گردشگري کوهستان در مطالعات گردشگري، 
 گوناگون هايفرهنگ شود، بیان داشت: دربا تأکید بر اینکه طبیعت به عنوان ماهیت اولیه بشر شناخته می

باشد و از سوي دیگر شاهد انسانی می در هستی برتر قدرت و پروردگار خالق، نماد طبیعت مختلف هايبخش
دارد. از این رو ماهیت معنویت در طبیعت گام بر می و خالق معنا، جستجوي هستیم که به عنوان گردشگر در

  توان بدان پرداخت. از دریچه علم گردشگري میاي است که غیرمادي و معنوي طبیعت، دنیاي ناشناخته
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 . دیصنعت برگزار گرد نیا رگذارانیثأسازان و تمیبا حضور تصم 1398مهر  22ي روز دوشنبه صنعت گردشگر یتعال زهیدوره جا نیدوم ياستگذاریس يجلسه شورا
معاون  -علی حسنی ،رییس دانشگاه علم و فرهنگ -دکتر سیدسعید هاشمی ،رییس جایزه ملی تعالی صنعت گردشگري -محمدحسین ایمانی خوشخودر این جلسه که با حضور آقایان دکتر  

 ،گیفرهن راثیوزارت م يمعاون گردشگرمحمد یزدي نماینده  ،مارکوپولو يگردشگر نگیهلد رعاملیمد -يزاده انصاریحسن تق ،هاي نرم و صنایع فرهنگیپشتیبانی پارك ملی علوم و فناوري
عضو  -یضرغام بروجن دیحمران، یهتلداران ا جامعهنماینده  -سیدامیر ناصرالدین طباطبایی ،شهرداري تهرانو فرهنگی  نماینده معاون امور اجتماعی مهدي سیف ،یدست عیو صنا يگردشگر

، رانیا يکشاورزو معادن  ،عیصنا یه، اتاق بازرگانوابست يو کسب و کارها يگردشگر ونیسیکم سییر -یاکبر عبدالملک یعل، ییدانشگاه عالمه طباطبا يجهانگرد تیریگروه مد یعلم تیأه
مدیر فرآیند اجرایی  -فرک یاوريباب، گذاريدبیر شوراي سیاست -مهدي عباسی، رییس کمیته فنی جایزه ملی تعالی صنعت گردشگري -فرعلیرضا یاوري، رانیشبکه اکاظم داداشی نماینده 

شرکت و خانم فریبا عباسی نماینده  کارشناس و مشاور کمیسیون گردشگري اتاق بازرگانی ایران -یحیی منصور موید، مشاور اجرایی پارك -عباس امجدي، جایزه ملی تعالی صنعت گردشگري
 .قرار گرفت يو همفکر یمورد بررس يصنعت گردشگر یتعال زهیسال دوم جا ییساختار اجرا ،برگزار شد يو جهانگرد يرانگردیا يذارگهیسرما

  

 ياستگذاریس يجلسه شورا

 دوره نیدوم

 يصنعت گردشگر یتعال زهیجا
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 گردشگري صنعت تعالی ملی جایزه دوم هدور فنی کمیته جلسه اولین    با  هاي نرم و صنایع فرهنگیو فناوري ملی علوم پارك سییر دارید      

 یو منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم تیریمعاون توسعه مد          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي نرم و ملی علوم و فناوري پاركو معاون  سییر دارید
و منابع وزارت فرهنگ  تیریبا معاون توسعه مد صنایع فرهنگی

 انجام شد.   1398مهر  15ی در روز دوشنبه و ارشاد اسالم
ي دادهارکردن قرا یاتیجلسه مقرر شد مقدمات عملدر این 

 . در اسرع وقت فراهم شود همکاري
هاي نرم و ملی علوم و فناوري پاركشایان ذکر است که 

میلیارد ریال  5طی دو قرارداد جداگانه به ارزش  صنایع فرهنگی
هاي تیپ شغلی با وزارت در حوزه آموزش و توانمندسازي و طرح
 فرهنگ و ارشاد اسالمی همکاري دارد.

 دوم دور فنی کمیته جلسه اولین 98مهر  22دوشنبه 
 موضوع و گردید برگزار گردشگري صنعت تعالی ملی جایزه

 .گرفت قرار نظر تبادل مورد ارزیابان آموزش و انتخاب
صنعت  یتعال زهیدوره جا نیدوم کمیته فنیجلسه 

: آقایان مرجانی، صنعت نیا متخصصان با حضور يگردشگر
فر، شیریان، عباسی و بابک عشري، علیرضا یاورياثنی

 یتعال زهیسال دوم جا ییو ساختار اجرا دشبرگزار فر یاوري
 .قرار گرفت يو همفکر یمورد بررس يصنعت گردشگر
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 پارك یقیموس ونیسیکم دیجد سییر یمعرف

 کمیسیون موسیقی پارك منصوب شد. در این حکم آمده است:  ریاست بهآقاي دکتر حمیدرضا نوربخش  هاي نرم و صنایع فرهنگیملی علوم و فناوري پاركطی حکمی از سوي رییس 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

باشد. او افتخار داراي سوابق درخشانی در پرونده خود می ،به فراگیري ردیف آوازي پرداخت هاي زنده یاد تاج اصفهانینزد پدر و با راهنمایی 1355 سال که از 1344متولد حمیدرضا نوربخش 
تهران  یهاي فوق برنامه دانشگاه تهران و جهاد دانشگاهیس آواز در کالستدر 69از سال را در کارنامه خود دارد. همچنین ایشان استاد عبادي  و استاد محمد رضا شجریانهاي تحصیل در کالس

 .دانشگاهی شدهاي هنري جهادبخش آموزشمدیر  1371سال  در و را آغاز کرد
ه سرپرستی فرامرز پایور در تاالر وحدت در تهران به اجراي برنامه پرداخت. یک سال بعد نیز آلبوم پرده عشاق با صداي در ترکیب گروه پایور قرار گرفت و به همراه گروه ب 1372سال از 

 .نوربخش و آهنگسازي استاد پایور به بازار عرضه شد و به همراه گروه پایور براي اجراي کنسرت به اروپا رفت
هاي در کشور که هايکنسرتو  گروه همنوازان در فستیوال سروانتین مکزیک، به مدت دو سال مدیریت هنرستان موسیقی پسرانتوان به موارد زیر اشاره کرد: از سوابق اجرایی ایشان می

، 1380اقیانوسیه در سال  حضور در جشنواره هنرهاي سنتی آسیا و: از جمله اي متعددها و فستیوال هجشنواره، شرکت در برزیل، شیلی، آرژانتین و اروگوئهامریکاي التین از جمله کلمبیا، 
با گروه موسیقی شمس به سرپرستی کیخسرو  86و  84هاي در سال، اجراي کنسرت در اروپا و ایران 83تا  هاي متعددکنسرتبرگزاري و در گروه شهنازي به سرپرستی داریوش پیرنیاکان  فعالیت

، یهان کلهر در تئاتر شهر پاریسبا ک 2008با گروه شمس و  2007 هايدر سالاجراي برنامه ، به همراه کیهان کلهر در تئاتر شهر پاریس 86سال و اجراي کنسرت در  تهران و پاریس پور ناظري در
 . 2010و  2009هاي در سالشرکت در تور کنسرت کانادا و آمریکا به همراه حسن علیزاده و کیهان کلهر 

سازي استاد داریوش پیرنیاکان سازي استاد هوشنگ کامکار، آلبوم هوشیار مست با آهنگآلبوم کوچه بنفشه با آهنگ، آلبوم پنهان چو دل ،آلبوم آسمان با همراهی گروه شهنازي آثار ایشان از
 توان نام برد.  سازي دهقان میو آلبوم در آتش آوازها با آهنگ

  نیز اشاره کرد. عضو شوراي عالی خانه هنرمندان  و همچنین خانه موسیقی و مدیر عامل توان به عضو هیئت مدیرهنوربخش میمسئولیت هاي  ها وز سمتا

 برادر گرامی جناب آقاي حمیدرضا نوربخش  
 با سالم و احترام 

هنري و با توجه به پیشنهاد هاي مختلف فرهنگی و عالی در عرصهنظر به تعهد، تخصص و حسن سوابق و تجارب ارزشمند جناب
شوید. امید است در سایه الطاف الهی، منصوب می» رییس کمیسیون موسیقی«به موجب این حکم به عنوان  پارك فناوري معاون

هاي بین توجهات حضرت ولیعصر (عج)، منویات مقام معظم رهبري و با جلب همکاري صاحبنظران و متخصصان و همچنین همکاري
 یع فرهنگی موفق و مؤید باشید.هاي مختلف صنابخشی نهادهاي فعال در حوزه
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 هاهاي نرم و صنایع فرهنگی با مدیران واحدهاي فناور و شرکتنشست ریاست و مدیران پارك ملی علوم و فناوري

 

 باشدمیها ایمان داشتن به کارها از ضرورت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها روز دوشنبه نشست صمیمی ریاست و مدیران پارك علم و فناوري با مدیران شرکت
 در سالن کنفرانس پارك علم و فناوري برگزار شد.  98مهر  20

در این نشست دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رییس پارك علم و فناوري پس از 
بیان ها ، موضوعاتی را درباره توسعه پارك و تسریع در فعالیتهابه مدیران شرکتخیرمقدم 

تیمی به ویژه در حوزه صنایع فرهنگی را عامل موفقیت در پارك به کار  بیشتر نمودند و توجه
 . دانستند

سازي حوزه همچنین بیان داشتند: فرهنگ به عنوان عامل توسعه و ضرورت جریان
ارك علم و فناوري به عنوان عامل تحول در حوزه صنایع فرهنگی جایگاه باشد و پفرهنگ می

 اي دارد. ویژه

هاي قابل توجه به عنوان پشتیبانی ایشان ضمن بیان اینکه جهاددانشگاهی با ظرفیت
اهمیت جهاددانشگاهی در سطح کشور و سرعت باالي به پارك علم و فناوري نقش مهمی دارد 

 کردند.  اشارهاهی انجام امور در جهاددانشگ
 هاي نرم و صنایع فرهنگیم و فناوريوعل ملی ایمانی خوشخو ضمن اشاره به اینکه پارك

هاي ترویجی صرفاً با هدف معرفی پارك علم و باشد و انجام فعالیتدر مرحله معرفی می
هاي فناوري است در اختیار قرار دادن ظرفیت پارك علم و فناوري با هدف انجام فعالیت

 باشد. خص جهت نشان دادن هویت آن میشا
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گذاري در ملی و ملت را در جهت سرمایه هايرییس پارك علم و فناوري حضور بانک
مسئولین در پارك  هاي خاطرنشان نمودند و همچنین به حضور پررنگفعالیت شرکتتوسعه 

 هم اشاره کردند. هاي نرم و صنایع فرهنگی م و فناوريوعلملی 
باشد و درباره دهیم از ضروریات میافزودند: ایمان داشتن به کارهایی که انجام میایشان 

ماه گذشته  20ظرف مدت در  هاي نرم و صنایع فرهنگیم و فناوريوعلملی کرد پارك لعم
 . نمودندسخنانی را ایراد 

شرکت رسیده است و سعی  15به خالق هاي همچنین بیان کردند: افزایش تعداد شرکت
ها افزایی بین شرکتهاي کوتاه مدت برگزار شود تا همنیم که برگزاري جلسات در زمانکمی

 باشیم.  هاي نرم و صنایع فرهنگیم و فناوريوعل ملی زیاد شده و شاهد رونق کار پارك
هاي نرم و م و فناوريوعل ملیگزارش عملکرد پارك  معاون پارك سپس مهدي عباسی

هاي پذیرش و همچنین گزارش شرکت 98از بدو تأسیس تا پایان شهریور  صنایع فرهنگی
هاي نرم و هاي پارك ملی علوم و فناوريمرحله فراخوان را بیان کردند و تفاوت 3شده طی 

فعالیت و کیفیت هاي موجود در سطح کشور از حیث توجه به نوع صنایع فرهنگی با دیگر پارك
  را عنوان نمودند.

مه درباره مشارکت پارك علم و فناوري با بنیاد کسب و کار در جهت تشکیل ایشان در ادا
ها و و توسعه زیست بوم کارآفرینی و اهمیت آموزش و مشاوره در جهت توانمندسازي شرکت

هاي مرتبط با فعالیت پارك هاي جدید در حوزههمچنین ضرورت توجه به ایجاد کنسرسیوم
 مطالبی را اشاره کردند.  ع فرهنگیهاي نرم و صنایم و فناوريوعل ملی

اندازي بنیاد توسعه کارآفرینی دیجیتال در پارك علم و فناوري معاون فناوري درباره راه
هاي مستقر در پارك علم و فناوري مطالبی را عنوان ها و شرکتبا مشارکت تعدادي از دستگاه

  فکري در پارك علم و فناوري حوزه مالکیت هاي انجام شده درکردند و همچنین درباره فعالیت
 به موضوعاتی اشاره کردند. 

ها براساس درخواست در پایان جلسه انتخابات اعضاي جدید شوراي مشورتی شرکت
گیري انجام شده و برنامه پرسش و پاسخ بین ریاست پارك علم ها و رأيمدیران عامل شرکت

 ها برپا شد. و فناوري و مدیران شرکت
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 شو با موضوع مد و فناوريبرگزاري رویداد تازه                  
 

  ها و برندهاي موفق حوزه مدو پوشاكگپ وگفتی با حضور استارتاپ            

 

 سازيتجاري سازمانتوسط  هاي این حوزه با موضوع مد و فناوريها و چالشطراحی اسالمی و بررسی فرصت با هدف ترویج 1398مهر  29هفتمین رویداد کارآفرینی تازه شو روز دوشنبه 
صنایع هاي نرم و م و فناوريوعل و پارك ملی سازمان فناوري اطالعات ایران، پارك علم و فناوري البرز فرهنگ، و علم دانشگاه همکاري با آموختگان جهاددانشگاهیل دانشاشتغا و فناوري

   هاي نوآوري و کارآفرینی در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.در راستاي طرح توسعه توانمندي فرهنگی
امروز  آمدگویی، با اشاره به اهمیت این حوزه در فضايهاي نرم و صنایع فرهنگی ضمن عرض خوشعباسی معاون فناوري پارك ملی علوم و فناوري مهديه این رویداد افتتاحی مراسم در

ایجاد بنیاد کسب و کارهاي مد کشور با همکاري همه و از  نمودندهاي استارتاپی بر نقش پر رنگ رویدادهاي کارآفرینی در توسعه حوزه مد و لباس اسالمی تأکید کشور و لزوم حمایت از تیم
 نفعان در آینده نزدیک خبر دادند. ذي

 هاياستارتاپ پنل اول بخش در گردید، برگزار 12 الی 9 ساعت از تخصصی پنل 2 شامل نفر 250 این رویداد با حضور بیش از
 با آنکس بنیانگذار مقدم کنعانی ثنا و تگموند عامل مدیر سرشت گران ساالر مدیسه، بنیانگذار رضایی حامد حضور با مد؛ حوزه
   هاي این حوزه سپري شد.هاي پیش روي استارتاپصتفر و هاچالش پیرامون بحث

اندازي برند توسط مژگان سرشار از استودیو طراز و فرشته ضرغامی مهر بنیانگذار مؤسسه مدسازان فرشته ادامه پنل راهدر 
 .برگزار شد و این بخش با سخنرانی آرمین بهشتی فعال این حوزه پایان یافت

هاي ینی ستفا ضمن ارایه برنامهدر انتهاي این رویداد نیز سیروس دشتی معاون توانمندسازي و تحقیقات اشتغال و کارآفر
 .هاي برتر خبر دادها و حمایت از تیمجهاددانشگاهی در برگزاري اینگونه رویدادها از تداوم این برنامه

هاي این رویداد بود که در نهایت با معرفی طرح برتر، اهداي جایزه و قدردانی و همچنین مسابقه طراحی لباس از دیگر بخش
 .ن به پایان رسیدتشکر از هیئت داورا
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 (React)  اکت ير شیهما

نویسی همایش آشنایی با زبان برنامه
React و پارك   کوك آپ با همکاري استارتاپ

هاي نرم و صنایع فرهنگی ملی علوم و فناوري
ه مهندس سعید صالحیان در روز یبا ارا

برگزار  13الی  9مهر ماه از ساعت  18پنجشنبه 
 شد. 

این همایش با هدف آشنایی با زبان  
، دالیل استفاده و Reactنامه نویسی بر

ترین مباحث ترین و نابکاربردهاي آن و تازه
با حضور  Reactنویسی در خصوص زبان برنامه

 رگزار شد. نفر از دانشجویان و عالقه مندان ب 20
 

 سمینار تخصصی تجربه مشتري برگزاري

هاي متفاوتی دارند. دسترسی آسان به اطالعات و ظهور ها، نیازها و خواستهدر عصر تحول دیجیتال، مشتریان هزاره، انگیزه
زیادي در دسترس دارند و به هاي هاي جدید سطح توقعات مشتریان را به شدت باال برده است. مشتریان امروزه انتخابتکنولوژي
توانند قبل از اقدام به خرید یک محصول یا استفاده از یک سرویس، نظرات دیگر کاربران را در مورد کسب و کار شما راحتی می

 مند شوند.هاي اجتماعی مطالعه کنند و از تجربیات دیگران در استفاده از محصوالت و خدمات شما بهرهدر شبکه
ترین میدان رقابت در دنیاي تجارت امروز خلق تجربیاتی عالی، ماندگار و به یاد ماندنی در ذهن مشتریان بدون شک پر چالش

تجربیاتی از جنس ایجاد روابط عاطفی عمیق میان برند و مشتري. روابطی که منجر به شکل گیري حس اعتماد و وفاداري  است.
 سازد.م عیار میشود و در نهایت از مشتري یک هوادار تمادر مشتري می

هاي نرم و صنایع فرهنگی میزبان جمعی از فعاالن استارتاپی، مدیران و پارك ملی علوم و فناوري 1398آذر  21پنجشنبه 
ع کسب اهمیت تجربه مشتري در رشد و توسعه سریکه در این سمینار  بود »تجربه مشتري«هاي نوپا با موضوع بنیانگذاران شرکت

 .شدک تجربه مشتري عالی مرور ه ییاراو کار بررسی و اصول 
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 یجهاددانشگاه ییو شکوفا ينوآوررشد، مراکز  ،هاپاركرؤسا، معاونین و دبیران  گردهمایی
 در دانشگاه علم و فرهنگ  یجهاددانشگاه ییو شکوفا ينوآور ،مراکز رشد ها،پارك رانیو دب نیسا، معاونؤر ییگردهما

 .شتآبان ماه ادامه دا 23غاز و تا آآبان  22
جهاددانشگاهی به همت سازمان  ها، مراکز رشد و مراکز نوآوري و شکوفاییسا، معاونان و دبیران پاركؤر گردهمایی دو روزه

در  هاي نرم و صنایع فرهنگیم و فناوريوعل ملیو با همکاري پارك  فرهنگ و سازي فناوري و اشتغال در دانشگاه علمتجاري
 .وفرهنگ برگزار شدیاد کاظمی آشتیانی دانشگاه علمتاالر زنده

 برقراري اتصال میان واحدهاي جهاددانشگاهی ضروري است 
: وفرهنگ در ابتداي این گردهمایی، گفتدکتر سیدسعید هاشمی رییس دانشگاه علم

هاي غیردولتی وابسته به جهاددانشگاهی از عنوان یکی از مجموعه دانشگاه علم و فرهنگ به
دانشگاه نسبت به ترین وجه تمایز این اکنون مهمکار خود را آغاز کرده است. هم 1372سال 

ها و توانیم از ظرفیتها، وابسته بودن آن به جهاددانشگاهی است. ما میسایر دانشگاه
مان استفاده اندازهاي آیندههاي خوب جهاددانشگاهی براي تحقق اهداف و چشمپتانسیل

 .کنیم
ارزشمندي  يجهاددانشگاهی در سطح کشور کارها هاي مختلفاکنون بخشوي افزود: هم

افزایی خوبی ندارند و همواره یکی از سفانه این شبکه با یکدیگر همأاند اما متجام دادهان
 .ها استآرزوهایمان برقراري اتصال خوب میان این بخش

دکتر هاشمی ادامه داد: هرچند ارتباطات مراکز جهاددانشگاهی با یکدیگر خوب و نزدیک 
چندان اي نهکنم اگر در آیندهایم. تصور میفتهاست، اما ما با یکدیگر خوب کار کردن را یاد نگر

 .دور نتوانیم این مراکز را به یکدیگر اتصال بدهیم، دچار مشکل جدي خواهیم شد
سازي و اشتغال وفرهنگ در ادامه اظهار کرد: من امیدوارم حوزه تجاريرییس دانشگاه علم

ز ایجاد کند. ما نیز سعی هاي فرهنگی، پژوهشی و آموزشی این مرکاتصال خوبی میان حوزه
روز این نقش را ایم در دانشگاه علم و فرهنگ در این زمینه پیشرو باشیم و روزبهکرده

یالت تکمیلی حصهاي ما به سمت تتوجهی از رشتهلاکنون در صد قابهم تر کنیم؛ مثالًپررنگ
 .اندرفته

وي گفت: برخی از 
هاي ما مانند پژوهشکده

اند به موفقیت زیادي دست پیدا کنند، اما هنوز برخی از نیز توانسته دتولی رویان، تکنولوژي
 .هاي ما براي رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادي دارندپژوهشکده

اکنون نیاز شدیدي براي بحث اشتغال ل همیدکتر هاشمی خاطرنشان کرد: در کنار این مسا
آموختگان و دانشجویان وجود دارد. اهمیت این موضوع باعث شد تا دانشگاه علم و دانش

هاي نرم و صنایع فرهنگی، بسترهاي الزم این مساله فناوريعلوم و فرهنگ با ایجاد پارك ملی 
 .را در دانشگاه ایجاد کند

الملل آغاز و مجوز هایی در حوزه بینرهنگ فعالیتوي گفت: همچنین دانشگاه علم و ف
پذیرش دانشجویان خارجی را نیز دریافت کرده است؛ این دانشگاه از بهمن امسال میزبان 

 .دانشجویان سایر کشورها خواهد بود
التحصیالن رییس دانشگاه علم و فرهنگ، هرساله بر میزان نرخ بیکاري فارغ به گفته

اکنون به دوره ارشد و دکترا نیز سرایت کرده ود. این زنگ خطر همشدانشگاهی افزوده می
زایی و کارآفرینی است. اهمیت دانشگاه علم و فرهنگ با ایجاد بسترهاي الزم، زمینه اشتغال

وکار، بستري آموختگان خود را فراهم کند؛ از شهریور امسال با ایجاد بنیاد توسعه کسبدانش
آموختگان فراهم شده است تا فرصت شغلی جدیدي ي دانشهامناسب براي شکوفایی ایده

 .آموختگان ایجاد شودبراي دانش
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 هاافزایی مجموعهضرورت ارتقاي جهاددانشگاهی با هم

 
ها و والن پاركئمس گردهماییدر  آموختگانسازي فناوري و اشتغال دانشدکتر محمدصادق بیجندي سرپرست سازمان تجاري

ویژه در دوران مشکالت اقتصادي  بیان کرد: مجموعه جهاددانشگاهی و نهاد دانشگاهی به یجهاددانشگاه ییو شکوفا يمراکز نوآور
ها با کمترینعنوان نهاد برآمده از انقالب اسالمی باید پیش تالش کند؛ جهاددانشگاهی به از افزایی بیشها باید در حوزه توانو تحریم

 .بیشترین خدمات را ارایه دهد
افزایی میان مجموعه ها و مراکز رشد، اظهار کرد: ما امیدواریم با همپارك ه پیشگامی جهاددانشگاهی در حوزهوي با اشاره ب

 .کمک کنیم ها، واحدهاي فناور، مراکز نوآور با مجموعه معاونت پژوهش و فناوري جهاددانشگاهی، به ارتقاي این نهادپارك
اي وجود داشت. بوم کارآفرینی در جهاددانشگاهی و در کل کشور، حلقه مفقودهاین در زیست از دکتر بیجندي افزود: پیش

آموختگان، سازي فناوري و اشتغال دانشبه پیشنهاد همکاران سازمان تجاري 95اهمیت این موضوع باعث شد تا از اواخر سال 
استان صادر شده  19اکنون مجوز اجراي این طرح براي طراحی شود. هم )جهاددانشگاهی شکوفایی مرکز نوآوري و( مجموعه منش

 .اند فعالیت کننداست اما هنوز همگی این مراکز نتوانسته
اندازي و ارایه برنامه خود حدود بیش از یک براي تجهیز، راهاکنون این سازمان با مراوده و مذاکرات با مراکز دولتی از جمله وزارت ورزش و جوانان توانسته است سرپرست ستفا بیان کرد: هم

 .میلیارد تومان بودجه دریافت کند
 استان کشور اجرا شده است.  19هاي این سازمان است که اکنون با همکاري سه مجموعه جهاددانشگاهی در از دیگر طرح وي خاطرنشان کرد: طرح فاوا
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 :اصغرياله حبیبدکتر 

 

 هاي بازسازي فناوري با استفاده از نوآوريتجاري
 

 

  
 و عضو شوراي  مرکز رشد فناوري اطالعات و ارتباطات جهاددانشگاهی سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی، رییس رییس اصغرياله حبیبدکتر 

و  تاریخچه«گزارشی از  یجهاددانشگاه ییو شکوفا يها و مراکز نوآوروالن پاركئمس گردهماییدر  هاي نرم و صنایع فرهنگیفناوري پارك ملی علوم و فناوري
 .ارایه داد» ها و مراکز رشد در کشور و جهاددانشگاهیوضعیت پارك

ي مستقر، رفاقت به جاي هاسس، اشتراك برند، انعطاف در تعامل با شرکتؤهاي سازمان مکارگیري قابلیتهاي بین المللی، بهسازي، انجام فعالیتوي گفت: شبکه
  .ها توجه کردسازي فناوريهاي مستقر با یکدیگر از جمله مسایلی است که باید براي تجاريارتباط شرکت ریاست، کمک به توسعه

هاي است. از جمله فعالیتاز سازمان برنامه و بودجه دریافت کرده  1381دکتر اصغري افزود: این مرکز، دومین مرکز رشد کشور است که مجوز فعالیتش را سال 
 .شاخص این مرکز، مشارکت در اجراي طرح بانک جهانی براي توسعه و ارتقاي مراکز رشد در ایران است

سس نقش کلیدي دارد و باید به روي ؤسازي فناوري اشاره کرد و اظهار کرد: در این الگو، سازمان مرییس مرکز رشد رویش جهاددانشگاهی به الگوي موفق تجاري
مین شود؛ از سوي دیگر، فضاي رانت أقات از طریق قرارداد کارفرمایی تتحقی چنین باید هزینهتمرکز شود؛ هم مانند فیلترها)هاي تک موضوعه (محوري و فعالیتیدها

 .ساز باشدمانعکننده نه رسان است و محصوالت فناورانه چینی رقباي اصلی هستند؛ بنابراین استانداردسازي نیز باید تسهیلآسیب
که فعالیت اصلی برخی واحدها آموزش است. هاي جهاددانشگاهی گفت: پژوهش و فناوري فعالیت کلیدي جهاددانشگاهی است؛ حال آنوي با اشاره به پژوهش

 .باز به مدیریت فناوري بپردازند توانند با استفاده از نوآوريفناوري ندارند می یافته که امکان توسعهواحدهاي جهاددانشگاهی در مناطق کمتر توسعه
رو فرهنگی پتانسیل باالیی براي اقتصادي شدن دارد؛ از این یدا کرده است؛ از سوي دیگر حوزهفناوري تغییر پ دکتر اصغري اظهار کرد: فضاي رقابتی در عرصه

 .ها استفاده کردتوان از این فرصتمی
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 کیت فکريدفتر مالاندازي راه

 هاي نرم و صنایع فرهنگیملی علوم و فناوري پارك
 

 
مهدیه شهرابی فراهانی دکتر   

فکري مالکیت مدیریت دفتر اندازيراه مسئول  
 
  
 

  

هاي پژوهشی فعالیترود. هاي علم و فناوري به شمار میهاي مهم پاركهاي اخیر به عنوان یکی از فعالیتوعات و مباحث مهمی است که در سالمالکیت فکري از جمله موض
سطح رفاه عمومی  يثروت و ارتقا ،تولید محصول ،سازيتعداد کثیري از آنها به مرحله تجاري ، با این حالشودها و مراکز تحقیقاتی انجام میو تحقیقاتی فراوانی در دانشگاه

طور وسیعی در دنیا مورد انتقاد واقع ه شود. سیستم مالکیت شخصی بشخصی محسوب می ها و مراکز تحقیقاتی عمدتاً به عنوان مالکیترسد. تحقیقات انجام شده در دانشگاهنمی
ماند. به همین منظور براي دستیابی به گردد و قانون مالکیت فکري، با همه مزایایی که دارد، کم استفاده باقی میشده است، زیرا نتایج تحقیقات به اندازه الزم به جامعه بازنمی

هاست که طرح استقرار نظام مالکیت فکري در مراکز تحقیقاتی و صنعتی جهان اعم از دولتی و خصوصی تجربه شده و دستاوردهاي ز توسعه فناوري سالخلق ثروت در مراک
 بسیاري را به همراه داشته است.

هاي نرم و صنایع فرهنگی، در کشور، در حمایت از فناوريصنایع فرهنگی و موضوعی هاي نرم و صنایع فرهنگی، به عنوان تنها پارك تخصصی پارك ملی علوم و فناوري
 مسئولیت مهمی بر عهده دارد و آن سازماندهی و تشکیل سیستم یکپارچه و مدون مالکیت فکري صنایع فرهنگی در کشور می باشد.

زارت علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و از جمله وزارت دادگستري، وکشور  در فعال دفتر مالکیت فکري پارك ضمن برگزاري جلسه با مراکز مختلف
 باشد.هاي صنایع فرهنگی مینامه همکاري در راستاي ایجاد محتوا و حمایت از ایدهصنایع دستی، در پی انعقاد تفاهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و
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 هیأت همراهالد اصفهان مدیر مجموعه تاریخی و فرهنگی تخت فونژاد مهندس معرك
هاي نرم و صنایع فرهنگی ملی علوم و فناوري از پارك 1398آذر  27روز چهارشنبه  ههمرا

مهندس عباسی پارك،  یسریدکتر ایمانی خوشخو  اي که با حضوربازدید کردند. در جلسه
والد اصفهان ضمن معاون فناوري و دکتر شهرابی فراهانی برگزار شد، مدیر مجموعه تخت ف

، خواستار انجام ه گردشگريهاي انجام گرفته این مجموعه در حوزاشاره به فعالیت
 هاي بیشتر با مجموعه پارك شد. همکاري

 

کید بر اهمیت موضوع گردشگري در کشور و پتانسیل قابل أایمانی خوشخو نیز با ت
ت، موافقت خود را مبنی بر توجهی که مجموعه تخت فوالد اصفهان از آن برخوردار اس

 نمود.  بیشتر با مجموعه تخت فوالد اعالم هايهمکاري
ه تاریخی و فرهنگی تخت فوالد اصفهان، دومین گورستان تاریخی جهان اسالم مجموع

نگی و مذهبی شمار تاریخی، فرههاي بیشهر اصفهان واقع شده و از جاذبه است که در
 باشد. گردشگري برخوردار می

 

 

 گسترش همکاري 

 صنایع فرهنگی با پارك ملی علوم و فناوري هاي نرم و

 مجموعه تاریخی و فرهنگی

 تخت فوالد اصفهان

 مذهبی  در حوزه گردشگري
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و صنایع فرهنگ  انکار غیرقابل نقش فزاینده ايگونه به المللبین جامعه ،اخیر هايسال در

 سازمان از جملهگوناگون  مؤسسات. است شناخته رسمیت به راکشورها   توسعه در فرهنگی را
 اهداف به دستیابی در ابزاري عنوان به فرهنگی صنایع و فرهنگ نقش بر دوباره تمرکز با ملل

 به که ستاسالها  یونسکو. آیندمی شمار به امر این پیشگام ،سوم هزاره جوامع درتوسعه 
 کنفرانس در 1976 سال در بار نخستینداده است، اما  نشان توجه فرهنگی صنایع موضوع
 سال از بحث صنایع فرهنگی به طور جدي مطرح شد ولی نایروبی در سازمان این عمومی

 در توسعه فرهنگی یلمسا ،توسعه و فرهنگ جهانی کمیسیون گزارش انتشار با که بود 1995
 کنفرانس بخش الهام ،گزارش این. گرفتجاي  ملل سازمان عضو هايدولت همه هايبرنامه

 اولین آن از پس و شد برگزار سوئد استکهلم در 1998 در که بود توسعه فرهنگی هايسیاست
 همان در بازارها) و آفرینندگی ،(فرهنگ عنوان با یونسکو سوي از فرهنگ جهانی گزارش

 هايسیاستگذاري لزوم بر ،آن از پس گزارش هم و شده یاد کنفرانس هم. یافت انتشار سال
 راهبردهاي از بخشی عنوان به فرهنگی صنایع نوظهور نقش دربرگیري براي نوین فرهنگی

 هبردهاي توسعه نگرش اقتصادي به مقوله فرهنگ و هنر است.     ایکی از ر .کردند تأکید توسعه

 حاکم مناسبات اقتصادي تحلیل دنبال به راستا این در هنر و فرهنگ به اقتصادي نگرش

است.  معنوي مالکیت حقوق از حمایت و هنر و فرهنگ مختلف هايمصرف بخش و تولید بر
 یک مثابه به اقتصاد و فرهنگ نسبت فهم براي یافتهکشورهاي توسعه در نگرش این اگرچه

 کشور جمله از توسعه حال در درکشورهاي اما است رسیده بلوغ به شناختیروش رویکرد
 .قرار دارد  گیريمراحل شکل در ما،

 سازمان قالب جهانی در بازارهاي روند رو به رشد و اطالعاتی جامعه گیريشکل و ظهور با
 توزیع چگونگی و آینده فرهنگی مبادالت برابر در ايعمده هايچالش جهانی، تجارت

 است. بنابراین آمده وجود به افراد رفتاري الگوهاي همچنین و فرهنگی کاالهاي محصوالت و

 ظهور حال در توسعه رو به صنعتی کشورهاي فرهنگی در کنندگاناز مصرف جدیدي نسل
 بسیار نقش رایت، و کپی تکثیر حق داراي فرهنگی صنایع امروزه دیگرباشد. از سوي می

 صادرات کشورها این در کنند،ایفا می صنعتی کشورهاي اکثر داخلی ناخالص تولید در مهمی

 متعارف کاالهاي صنعتی صادرات از ترمهم مراتب به افراد فکري تولیدات و فرهنگی کاالهاي
 جایگاه روبه توسعه از جمله کشور ما کشورهاي در فرهنگی صادرات متأسفانه است. اما
 افزوده ارزش فاقد خام مواد صادرات بر متکی بیشتر آنها اقتصاد نداشته و را خود شایسته

 خود فکري تولیدات و فرهنگی والتصصادرات مح بالقوه فرصت از راحتی به و است

 .کنندمی پوشیچشم
 به را متناسبی اقدامات و برده پی فرهنگی صنایع استراتژیک اهمیت به که کشورهایی

 المللی،بین سطح در فرهنگی نفوذ همچنین و اقتصادي نظر از هامروز اند،رسانده انجام

 خود فرهنگی ازصنایع مختلف، دالیل به که کشورهایی عکس به و دارند ممتازي موقعیت
 و اندشده بیگانه فرهنگی محتواهاي و محصوالت هجوم گرفتار امروز اند، نکرده حمایت

 پرداخت و فرهنگی هویت خطر افتادن به همچون آن جدي پیامدهاي گونه همه درمعرض
اند. بابت مبارزه با تهاجم فرهنگی شده سنگین هايهزینه

  

 حمایتلزوم 

 فرهنگیاز اقتصاد فرهنگ وهنر و صنایع 
 

رییس دانشکده هنر و معماري  -یانمحمدمهدي اخوي
 دانشگاه علم و فرهنگ 
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 یاسالم يو خالق جمهور انیدانش بن يهاشرکت يمشترك تجار شیهما

 در باکو جانیآذربا يو جمهور رانیا
و  رانیا یاسالم يو خالق جمهور انیدانش بن يهاشرکت يمشترك تجار شیهما
 .برگزار شد جانیآذربا يجمهور تختیدر باکو پا جانیآذربا يجمهور

هاي مستقر در پارك ملی علوم و یکی از شرکت خالق کودکان ثروت ساز موسسه
 يهابوم شرکت ستیبرنامه توسعه ز رخانهیدب تیبا حما هاي نرم و صنایع فرهنگیفناوري

به ارائه  رانیاز ا یاعزام ئتیمهرماه در باکو به همراه ه 25تا  23خالق در در تاریخ 
  .منطقه پرداخت يهاو کشور جانیآذربا يجمهور يهاورود به بازار يخود برا يهايتوانمند

 تکنو پارك باکو جهت استقرارزودي با توافق مدیر ه مجموعه خالق ب نیا نیهمچن
Mnagerkids  در تکنو پارك  اقدام خواهد کرد. 

با حضور کارگزار ایران و نماینده کشور آذربایجان، از شرکت خالق کودکان  زین يجلسه ا در
سباب بازي و حوزه کودك در آذرماه سال جاري کشور ثروت ساز در اولین نمایشگاه ا

 .آذربایجان دعوت به عمل آمد

 يصنعت گردشگر یتعال یمل زهیجا ابانیارز يسازجلسه همگام
از محل  دیبازد ندیصورت گرفته در فرآ يهایابیارز جیاز نتا نانیمنظور اطم به

 ندیفرآ يهمکار يبرا يسازبا عنوان همگام یجلسات یابیارز يهامیو اجماع ت
 .دیبرگزار گرد یابیارز
عالوه بر نظرسنجی در مورد نحوه برگزاري هر چه بهتر  جلسات نیا در

درج مشاهدات و تراز  يهاوهیش ،یازدهیمنطق امت،  98هاي سال ارزیابی
 مطرح گردید.   زهیجا یفن تهیکم سییها توسط رنمرات مجموعه

میته فنی و رییس کارگروه ارزیابی و مدیر این جلسه با حضور با حضور رییس ک
 فرآیند اجرایی، دبیر کمیته علمی و مسئول دبیرخانه جایزه برگزار گردید.
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  با یفرهنگ عینرم و صنا يهايعلوم و فناور یپارك ملنامه همکاري انعقاد تفاهم

 علم و فرهنگ دانشگاه يمعاونت پژوهش و فناور
 

هاي دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري و انتشار مقاالت و کتب در حوزه نامهحمایت از پایاندر قالب 
 هاي نرم و صنایع فرهنگیصنایع فرهنگی با حمایت پارك ملی علوم و فناوري

 

 نامهتفاهم اجرایی، و پژوهشی آموزشی، هايتوانایی و هاظرفیت از ه بهینهها و استفادبه منظور گسترش همکاري
 در فرهنگ و علم دانشگاه هاي نرم و صنایع فرهنگی و معاونت پژوهش و فناوريبین پارك ملی علوم و فناوري همکاري

 عیانتشار مقاالت و کتب در حوزه صنا زیو ن يارشد و دکتر یدر مقاطع کارشناس انیدانشجو يهانامهانیاز پا تیحما قالب
 . منعقد شد هاي نرم و صنایع فرهنگیفناوري ی با حمایت پارك ملی علوم وگفرهن

ها و مقاالت و کتب نامهپایان توانندیمی دانشگاه علم و فرهنگ مند و متقاضعالقه انیدانشجونامه براساس این تفاهم
 هاي مطالعاتی نام برده شده به چاپ برسند. حوزه خود را طبق سرفصل

 

 یمطالعات يهاحوزه سرفصل: 
 یخالق و فرهنگ عیصنا تیریو مد يزیربرنامه  یخالق و فرهنگ عیصنا يکسب و کارها 
 یخالق و فرهنگ عیدر صنا يگذاراستیس  یخالق و فرهنگ عیصنا یپژوهش ندهیآ 
 یخالق و فرهنگ عیدر صنا کیاستراتژ کردیرو  یخالق و فرهنگ عیاقتصاد صنا 
 یخالق و فرهنگ عیدر صنا یمهارت يهايتوانمندساز   یخالق و فرهنگ عیدر صنا یشناختعلوم 
 یخالق و فرهنگ عیتوسعه صنا يهامدل  یخالق و فرهنگ عیصنا یالمللنیبازار ب 
 یخالق و فرهنگ عیدر صنا ينوآور  یخالق و فرهنگ عیدر صنا نینو يهايفناور 
 یخالق و فرهنگ عیدر صنا يفکر تیمالک تیریمد  
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 فرهنگی صنایع در بنديطراحی بسته ملی جایزه آثار داوري جلسه دومین برگزاري بندي در صنایع فرهنگیآثار جایزه ملی طراحی بستهبرگزاري اولین جلسه داوري 

 طراحی ملی جایزه داوري جلسه دومین
 روز در داوران حضور با فرهنگی صنایع در بنديبسته

 علوم، ملی پارك محل در 98 آذرماه 11 دوشنبه
 . شد برگزار فرهنگی صنایع و نرم هايفناوري

نو در هر یک از  هايدر این روز نتایج بخش ایده
  چهار محور مشخص شد.

 
 

بندي در صنایع فرهنگی با حضور داوران بسته طراحی نخستین جلسه داوري جایزه ملی
هاي نرم و صنایع فرهنگی برگزار در محل پارك ملی علوم و فناوري 98آذر ماه  4روز دوشنبه 

 نو پرداختند.  هايبه بررسی آثار در بخش ایده مرحلهشد. داوران در این 
اجرایی به  داوري با ستادجلسه محمدحسین ایمانی خوشخو ریاست پارك با حضور در 

 .در جریان فرایند داوري قرار گرفتگفتگو پرداخته و 
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 يصنعت گردشگر یتعال یمل زهیدوره جا نیدوم یابیارز ندیحضور در فرآ انیجلسات مصاحبه با متقاض

 يهايعلوم و فناور یدر پارك مل 98آذر ماه  21و  20چهارشنبه و پنجشنبه روزهاي  يصنعت گردشگر یتعال یمل زهیدوره جا نیدوم یابیارز ندیحضور در فرآ انیجلسات مصاحبه با متقاض
 برگزار شد.  یفرهنگ عینرم و صنا

  

 

 

 

 

 

 
 

مندان هاي اجتماعی جایزه جهت عالقهسایت و شبکهوبفراخوانی از طریق  در مرداد ماه ،براي مصاحبه متقاضیان همکاري در فرآیند ارزیابی دومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگري
 20چهارشنبه  هايمتقاضیان روز براي شناخت بیشتر از ها مقرر گردید مصاحبه اولیهمهلت سه ماه داده شد و پس از هماهنگینام در سایت بابت ثبتد. شبه همکاري در فرآیند ارزیابی اعالم 

 هاي نرم و صنایع فرهنگی صورت گیرد. در محل پارك ملی علوم و فناوري 13تا  9ماه از ساعت  ذرآ 21شنبه و پنج 18تا  14 آذر ماه از ساعت
 نفر در محل حاضر و مصاحبه شدند.  15نام شده تعداد نفر ثبت 22شنبه از تعداد پنجروز نفر و  17نام شده تعداد نفر ثبت 21روز چهارشنبه از 

 نفر فاقد صالحیت براي همکاري در فرآیند ارزیابی معرفی شدند.  7و  نفر نیازمند آموزش مدل و منطق امتیازدهی 20نفر حائز صالحیت ارزیاب شدن،  4شونده نفر مصاحبه 32از تعداد 
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 هاي آموزشی و مشاورهبرگزاري دوره
» آشنایی با ساختارهاي فناوري« هاي آموزشی و مشاورهدورههاي نرم و صنایع فرهنگی، هاي مستقر در پارك ملی علوم و فناوريشرکتدر راستاي افزایش دانش و  اطالعات واحدهاي فناور و 

 ،7شنبه پنج (با تأکید بر حوزه هنر و علوم انسانی) در روزهاي» هاي کسب و کارقوانین و مهارت«و » هاآشنایی با قوانین مالیاتی شرکت« ، مرکز رشد، شتابدهنده و...)،(پارك علم و فناوري
 ي مستقر در پارك علم و فناوري برگزار شد. هاشرکت مدیران واحدهاي فناور و هاي نرم و صنایع فرهنگی با حضوردر سالن جلسات پارك ملی علوم و فناوري 98آذر  12شنبه و سه 11دوشنبه 
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از  یکی
مستقر در  يهاشرکت

علوم و  یپارك مل
نرم و  يهايفناور

موفق  یفرهنگ عیصنا
با  يابرنامه یبه طراح

 »یرونب یمبزن« عنوان
 ياشده است؛ برنامه

 يگردشگر تیکه قابل
را  یهر استان یدست عیو صنا ياقتصاد يو دستاوردها

 .کند یم یمعرف
ید، مدیرعامل شرکت بامداد فصل ؤحمیده هوشیار م
 : گویدمیرویش در این خصوص 

ترین برنامه ترین و کاملجامعیکی از » بیرون یمنبز«
شانزده هزار  پلتفرمافزاري گردشگري ایران است؛ این نرم

گردشگري «شامل موضوع  9را در نقطه گردشگري کشور 
، »گردشگري ورزشی«، »گرديطبیعت«، »شهري

، »گردشگري تاریخی«، »گردشگري فرهنگی و هنري«
 کند.معرفی می بندي، دسته 102و » گردشگري مذهبی«

هاي گردشگري، عالوه بر معرفی جاذبه پلتفرماین 
اطالعات جامع هر نقطه از قبیل بهترین مراکز خرید، 
خدماتی و اقامتی و همچنین نقشه راه و محل دقیق و 
 دسترسی آسان آن مکان به وسایل حمل و نقل شهري
(تاکسی، مترو، اتوبوس، خودروهاي شخصی) را معرفی کرده 

دهد. همچنین بهترین فصل و در اختیار کاربران قرار می
 دهد.براي گردشگري آن ناحیه را به کاربر پیشنهاد می

این است که  هاي مشابهوجه تمایز این پرتال نسبت به نمونه
 Planner City Tripعالوه بر ارایه این خدمات، بخشی به نام 

معرفی بهینه اماکن،  ریزي نقطه اي سفر و برنامه به منظور

اندازي شده ها و رویدادها به مخاطبان در سایت راهبرنامه
پرتال بتوانند » ریزبرنامه«است تا کاربران با ورود به بخش 

بندي و با پرداخت هزینه مدنظر، زمان مورد نیاز، دسته
ها و آخرین ترین مکانهاي مورد عالقه خود از نزدیکبخش

 هاي تعیین کنند.ا بر اساس دادهرویدادهاي مد نظر ر
هنگام  است که در ايبه گونهاهمیت این بخش 

ها متمرکز تعطیالت و روزهاي پایانی هفته، بیشتر مسافرت
شود. در حالی که باید بار ترافیکی به نواحی شمال کشور می

و حجم سفرها به سایر نقاط کشور انتشار پیدا کند. در این 
بر اساس میزان درآمدي که براي سفر تواند پلتفرم، فرد می

(تاریخی،  دو روزه خود در نظر گرفته است، ناحیه گردشگري
هاي نواحی گردي و....) به غیر از جاذبهمذهبی، طبیعت

 شمال کشور انتخاب کند.
نخستین سامانه « اندازيهمچنین این پرتال با راه

 ، رویدادهاي تفریحی اعم از مسابقات»ايرویدادهاي لحظه
ها، ها، تئاترها، فیلمها، گالريها و همایشورزشی، نمایشگاه

هاي مختلف فرهنگی، هنري، ورزشی ها، جشنوارهکنسرت
و... را تحت پوشش قرار داده و اقدام به معرفی کامل آنها به 

 کند.مخاطبان خود می
اندازي سامانه خدمات اقشار پرتال بزنیم بیرون با راه

ت مورد نیاز براي بانوان، سالمندان، خاص نیز تمامی اطالعا
هایی جداگانه، به آنها ارایه کودکان و معلوالن را در سرویس

 کند تا هرکدام از این اقشار بتوانند به صورت کامالً می
سازي هاي تفریحی و گردشگري مناسبتخصصی از مکان

 شده براي آنها استفاده کنند.
ایجاد سامانه مسیریاب شهري، ارایه نقشه جامع  

اندازي سازي آژانس عکس گردشگري، راهگردشگري، فعال
رصدخانه تخصصی و گردشگري، تفریح و اوقات فراغت و 

هاي آموزشی مختلف در ها و کارگاهبرگزاري جشنواره

هاي پروژه بزنیم بیرون به سراسر کشور از دیگر فعالیت
 رود.شمار می

 خالق و فرهنگی صنایعار همچنین ادامه داد: هوشی
 فرهنگی هايهجمه برابر در انفعالی، نه و فعال مواجهه یک

 متکی و زادرون واسطه به هافعالیت از دسته اینو  ستا
 قیاس در کم هايهزینه با تواندمی بومی فرهنگ بر بودنشان

 و شده اقتصادي رونق و زاییاشتغال موجب دیگر صنایع با
 سطح در باالیی افزوده ارزش با نیز آن خالقانه محصوالت

 یک را فرهنگی صنایع توانمی لذا. شود عرضه گسترده
 . دانست ثروت خلق براي فرصت

 به گذشته هايدهه طی متاسفانهوي در ادامه گفت: 
 منبع تریناصلی عنوان به نفت حوزه به ویژه توجه واسطه

 صنایع حتی و شده واقع مغفول بخش این کشور، درآمدي
 نشده معرفی ایران در خوبی به هنوز فرهنگی صنایع و خالق

 و مدون برنامه و اجماع یک به هنوز امر این متخصصین و
 توانمی پس اند،نرسیده آن با مواجهه نحوه در مشخص

 ناشناخته کنار در فرهنگی صنایع اصلی مشکل که گفت
 و توسعه براي ساختی زیر هیچ که است این آن، بودن
 درحالی این. است نشده ایجاد کشور در آن از منديبهره
 صنایع که کندمی ایجاب کشور امروز شرایط که است

 است، کرده پیدا امروز که جایگاهی واسطه به را فرهنگی
 .بگیریم جدي

 مجوزهاي ارایه در کنم: تسهیلدر پایان تاکید می
 از گیريبهره خالق، هايشرکت فعالیت موانع رفع قانونی،

 کالن هايبرنامه سازيپیاده در خصوصی بخش توانمندي
در شکوفایی این صنعت  اولین قدم عنوان به تواندمی کشور
 .باشد

  

 یرانیبا برنامه ا يشهرگرد یابد؛صنعت گردشگري ایران توسعه می  
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 رومانی اقتصاد در خالق صنایع جایگاه
صنایع خالق اخیراً به عنوان یک مجموعه در حال  

رشد و مهم در صنایع شناخته شده و در رویههاي 
گذاري اقتصادي کشورها مورد توجه قرار گرفته سیاست

است. ارزش اقتصادي صنایع خالق فراتر از تولید آشکار 
تواند گیري افراد خالق است و میبکارکاالهاي فرهنگی و یا 

گر فرایند تغییر درکل اقتصاد محرك و تسهیلبه عنوان 
جوامع گسترش یابد. کشور رومانی نیز با توجه به رویکرد 

در راستاي گسترش صنایع خالق به  2008یاد شده از سال 
اي دستور کار ویژه، عنوان یکی از حوزههاي مهم اقتصادي

را دنبال میکند. صنایع خالق به مثابه قلب نوآوري در 
ان محور کار با بسیاري از به عنوبوده و  اقتصاد رومانی

این صنایع را ، هاي دیگر شناخته میشوند. در رومانیبخش
هنر و خالق ، هاي فرهنگیبه سه شاخه اصلی: فعالیت

اند. هر یک از این سه حوزه بر اساس کدگذاري تقسیم نموده
داراي زیر ، توسط نهاد مربوطه در رومانی، صورت گرفته

 .که در ذیل بدان پرداخته خواهد شدمجموعههایی است 
هنري بدون توجه به  -در گذشته تولید اثر فرهنگی

اما در اقتصاد مدرن این اثر ، نیاز مشتري صورت میگرفت

به کاالي فرهنگی یا خالق تبدیل شده است که با توجه به 
به صنایعی ، کننده تولید میشود. صنایع خالقنیاز مصرف

و ، اقتصادي، هنري، اطالق میگردد که خالقیت علمی
ً فناورانه را توأمان در برمیگیرد. مفهوم صنایع خالق نسبتا

مهم و در حال رشد ، جدید بوده و امروزه به عنوان بخش پویا
اقتصاد جهانی به شمار میآید. نظر به اهمیت این حوزه از 

کشور ، صنعت در روند سیاستگذاري کشورهاي توسعه یافته
 2008تحادیه اروپا از سال رومانی به عنوان عضو جدید ا

اي در این حوزه به اجرا گذارده است. در دستور کار ویژه
نوشتار ذیل بخشی از اقدامات انجام شده در این کشور در 

 .حوزه یاد شده به اختصار توضیح داده میشود

 صنایع خالق در رومانی
صنایع خالق به مثابه قلب نوآوري در اقتصاد رومانی  
هاي دیگر محور کار با بسیاري از بخشن عنوا به بوده و

توان به سه این صنایع را می، شناخته میشوند. در رومانی
هاي خالق هنر و فعالیت، هاي فرهنگیشاخه اصلی: فعالیت

اند. هر یک از این سه حوزه بر اساس کدگذاري تقسیم نموده
داراي ، توسط نهاد مربوطه در رومانی، صورت گرفته

 که در ذیل بدان اشاره میشود:  زیرمجموعههایی است
افزارهاي سرگرمی محصوالت فرهنگی شامل: نرم -1
تلویزیون و ، انتشارات، فیلم و ویدئو، موسیقی، تعاملی

 میراث هنري. ، رادیو
هنرهاي تجسمی و ، هنر شامل: هنرهاي نمایشی -2

 ساخت موسیقی.
، تبلیغات، هاي خالق شامل: معماريفعالیت -3

 .افزارطراحی نرم

 هاي مالی از صنایع خالقحمایت
رومانی جهت توسعه و تشویق کارآفرینان براي 

هاي مالی گذاري در بخش صنایع خالق از حمایتسرمایه
اتحادیه اروپا برخوردار است. یکی از این برنامهها برنامه 

Romania creative  است. در قالب این برنامه
کوچک در  هاياندازي تجارترومانیاییهایی که قصد راه

اي توانند درخواست بودجهحوزه صنایع خالق را دارند می
 است. POCUیورو نمایند. برنامه دیگر  25000نزدیک به 
اي را براي ایجاد شرکتی در حوزه بودجه، این برنامه

دهد. مبلغ این غیرکشاورزي در حومه شهرها اختصاص می
برنامه یورو باشد.  25000تواند تا مبلغ کمک هزینه نیز می

Cultin Programme  نیز توسط وزارت فرهنگ رومانی و
هایی که در حوزه صنایع خالق در راستاي کمک به شرکت

سیس شده است. مبلغی که در قالب این أت، فعالیت میکنند
 رون 500000ها تعلق میگیرد نزدیک به برنامه به شرکت

 است.) حدود یکصد هزار یورو(

  رومانی اقتصاد در خالق صنایع نقش
 صنایع حوزه در فعال هايشرکت به مربوط رسمی آمار

 کلی به طور 2015 تا 2008 هايسالبین  رومانی در خالق
 بحران دلیل به 2009 سال در البته. است داشته صعودي روند

 به بحران شدن مرتفع با که یافت کاهش رقم این اقتصادي
 .بازگشت سابق وضعیت
 سه دارند اقتصادي کد که خالقی هايفعالیت بین در
 در سایرین از بیش معماري و دستی صنایع ،افزارنرم فعالیت
.اندبوده موفق رومانی در صنعت این عرصه

 سوده صوفی
ریزي و توسعه پارك ملی علوم و اداره برنامهمدیر 

 یهاي نرم و صنایع فرهنگفناوري
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هاي آموزشی نیوان و دلوان در راه کیت
 بازار؛ 

      نشر فرهنگ ایرانی با ساخت 
 هاي معماري و باستانیآرایه

هاي از شرکتژوهشگران یکی پ
هاي فناوري و مستقر در پارك ملی علوم

نرم و صنایع فرهنگی موفق به تولید 
هاي محصوالت نمادینی مانند آرایه

ها، معماري، تندیس مشاهیر و اسطوره
 . شوندبازارهاي داخلی و جهانی عرضه می موالژهاي باستانی شدند؛ محصوالتی که در

ساز و مدیرعامل شرکت تندیس پیکره شهریار در همجسمه و پیکر زاده،اسفندیار ایمان
فرهنگ، تاریخ و  با هدف نشر و اشاعه 1373: این مجموعه از سال گویدمیاین خصوص 

ها آغاز کرده تمدن ایرانی فعالیت رسمی خود را در زمینه طراحی و ساخت تندیس و پیکره
، »هاي متنی (یازي)سنگ نوشته«، »موالژهاي باستانی« و اکنون نیز صاحب هفت برند

، »هاي معماري ایرانیان (آماي)آرایه«، »مفاخر و سرداران ایرانیسردیس مشاهیر، «
» کیت آموزشی نیوان و دلوان«و » هاي ایرانمشاهیر و اسطوره«، »باستان ایرانهاي آرایه«

 جوان را نیز فراهم کرده است. 700است. اکنون این شرکت زمینه اشتغال حدود 
 سازي) باستانی است. طرحی که: نخستین برند ما، ساخت موالژهاي (شبیهیدگومی وي

سازي شده است. گروه هدف و مخاطبان اصلی این موالژها براي نخستین بار در ایران تجاري
ها، ا در قطعات بزرگ براي نماها، هتلکل مردم ایران در سراسر جهان است. این موالژه

ر سه مرحله به کشور چین صادر اند. اکنون این موالژها ددهها نیز طراحی شتاالرها و پارك
هاي معماري نیز به شدت مستعد صادرات به کشورهاي همسایه هستند از اند. آرایهشده
 رو در برنامه خود داریم این محصوالت را به دیگر کشورها صادر کنیم.این

هاي روز دنیا در ه از فناوريان برتر ملی، استفاداین کارآفرین برتر در جشنواره کارآفرین
تولید تا توزیع و نصب و همچنین کیفیت باال را از جمله مزایاي این محصوالت عنوان  پروسه

کرد و اظهارداشت: برند آرایه هاي کالسیک نیز به صورت شبه سنگ و با هم نشینی سنگ 
 و مصالح ساختمانی ساخته شده اند.

شوند؛ و میدانی ساخته میهاي کوچک ایران هم در اندازههاي تندیس مشاهیر و اسطوره
 براي کوچک هايمعموال سایزهاي بزرگ این تندیس ها نیز براي فضاهاي شهري و از اندازه

 .شودمی استفاده داخلی فضاهاي
هاي مشاهیر و این کارآفرین برتر در جشنواره امیرکبیر در خصوص ساخت مجسمه

 مشاهیر 500 سردیس ساخت شرکت، این در ما هاي برنامه از یکی: گفت ایران هاي اسطوره
 ایم.سردیس شده 245کنون موفق به ساخت ن تعداد تاای از. است ایرانی مفاخر و

ها و اهمیت ساخت این مجسمهاین کارآفرین برتر در جشنواره قهرمانان صنعت، درباره 
مشاهده ایم. مردم با این آثار نگاه کمک آموزشی داشته ها بیان کرد: ما براي تولیدتندیس

کنند. کودکان ها در ویترین منازل اقدام به گفتمان کرده و اطالعات کسب میاین مجسمه
 شوند.دید و همچنین این مشاهیر آشنا مینیز با مشاهده این گفتمان، با مفاهیم ج

ه داد: از دیگر اقدامات ما در این این کارآفرین برتر در دومین جشنواره شیخ بهایی ادام
شناسی، شامل کیت آموزشی باستان( هاي آموزشی نیوان و دلواند کیتمجموعه، تولی

 سال است.  12تا  4شناسی) ویژه کودکان دیرینه
 16از سازمان ملل خاطرنشان کرد: شرکت ما تاکنون WIPO  این دارنده نشان لیاقت 
ها را ثبت اختراع کنیم اما کردیم که این طرحساس نمیاین اح اختراع داشته است. پیش از

اکنون به دلیل تنوع محصوالت قصد ثبت دو اختراع را داریم. نخستین اختراع تبدیل قطعات 
(بدون استفاده از هیچگونه رنگ) به پتینه رنگ چوب است؛ در این طرح، فرد با لمس  رزین

 کند.هاي گران را پیدا میاین محصول حس چوب
هاي بزرگتر اختراع مربوط به تکنیک تولید حجمدومین در پایان گفت:  ن صنعتگر نمونهای

هاي بزرگتر این محصوالت با این نوع مواد و دستی است. پیش از این تولید حجم به صورت
ها با نیز بیشتر براي تولید در کارخانهترکیبات، همراه با محدودیت بود. این نوع ترکیبات 

شد. اکنون با بره، پرس، لمینت و کوره انجام میکانات ماشینی مانند کامپت، ویاستفاده از ام
دستکاري این مواد، این نوع محدودیت از بین رفته و این قابلیت وجود دارد که مواد را به 

 صورت دستی در قالب بخوابانیم.
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 عنوان به جمهوري ریاست فناوري و علمی معاونت خالق هايشرکت بوم زیست کارگروه دبیرخانه طرف از فرهنگی صنایع و نرم هايفناوري و علوم ملی پارك معرفی

 خالق هايشرکت معرفی مبادي از یکی

 راستاي در و هادانشگاه و فناوري و علم هايپارك واسط و رابط و فرهنگی صنایع حوزه در موضوعی و تخصصی پارك تنها عنوان به فرهنگی صنایع و نرم هايفناوري و علوم ملی پارك
 رساند. مدد فرهنگ اقتصاد توسعه کشوردر تعالی و پیشرفت هايزیرساخت ترینراهبردي از یکی عنوان به را بنیاندانش اقتصاد از حمایت و توجه نهضت تا است برآن خود از  اندچشم

 شوند،می نامیده مبادي اصطالحاً که تخصصی هايمجموعه سوي از که فرهنگی صنایع و خالق هايحوزه در فعال هايشرکت خالق، هايشرکت بومزیست توسعه برنامه نامهآیین موجب به
 شوند. مندبهره برنامه موضوع خدمات و هامزیت از توانندمی و شده پذیرفته خالق شرکت عنوان به شوند، یمعرف خالق هايشرکت دبیرخانه به

 انتخاب خالق هايشرکت معرفی مبادي از یکی عنوان به فرهنگی، صنایع عرصه در فعال هايبخش از یکی عنوان به نیز، فرهنگی صنایع و نرم هايفناوري و علوم ملی پارك راستا، همین در
 است. شده

  

هاي معرفی پارك ملی علوم و فناوري

و صنایع فرهنگی به عنوان یکی نرم 

 هاي خالقاز مبادي معرفی شرکت
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 خالق برنامه دهندهتشکیل هايحوزه ⭕
 مجازي فضاي و دیجیتال وکارهاي کسب  -
 شنیداري و دیداري صنایع   -
 فرهنگی میراث و گردشگري دستی، صنایع   -
 نمایشی هنرهاي و تجسمی هنرهاي  -
 سرگرمی و بازياسباب بازي،   -
 معماري و طراحی   -
 نشر و چاپ   -
 سنتی طب و دارویی گیاهان   -
 کارگروه تصویب به که)آن جایگاه و ماهیت به بسته( فرهنگی و خالق صنایع سایر   -

 .رسید خواهند
  
 خالق هايشرکت به ارایه قابل خدمات ⭕
 وکار کسب فضاي تسهیالت -
 بازار توسعه   -
 سرمایه جذب و مالی تأمین پشتیبانی، -
 اجرایی هايدستگاه ظرفیت از استفاده  -
 مرتبط هايزیرساخت و هاشبکه ایجاد   -
  
 کار و کسب فضاي تسهیالت عناوین از برخی ⭕
 خالق هايشرکت در شاغل افراد براي تخصصی وظیفه نظام تسهیالت -

 مالیاتی، هايزمینه در آموزشی هايدوره برگزاري و وکار کسب هايمشاوره ارایه   -
 وکار کسب ايپایه قوانین و صادراتی امور فناوري، تبادل قراردادهاي گمرکی، بداري،حسا

 صادراتی بنديبسته و صنعتی طراحی خدمات ارایه -
 صنعتی طرح و تجاري عالمت پتنت، ثبت از حمایت   -
  
 سرمایه جذب و مالی تأمین عناوین از برخی ⭕
 خالق هايطرح براي نامهضمانت صدور   -
 بورس به هاشرکت ورود از حمایت -
 خالق هايطرح براي سرمایه جذب -
 خالق محصوالت لیزینگ  -
  
 بازار توسعه عناوین از برخی ⭕
 خالق محصوالت صادرات توسعه از حمایت -
 خارجی و داخلی هاينمایشگاه در خالق هايشرکت حضور از حمایت -
 صادرات آمادگی ارزیابی   -
 تجاري هايواسطه طریق از صادرات   -
 صادراتی وکار کسب طرح یا المللیبین داخلی، بازار تحقیقاتی هايگزارش تهیه   -
 
 کشور اجرایی هايدستگاه ظرفیت از استفاده ⭕

 هايشرکت توسعه و ایجاد مراحل در کشور اجرایی هايدستگاه از هریک نقش بررسی
 رابطه این در خالق. صنایع توسعه براي آنها هايظرفیت از استفاده براي هماهنگی و خالق

 است. شده انجام اولیه توافقات و آغاز نهادها و هاسازمان با مذاکره
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 فرهنگی صنایع در بنديبستهطراحی  ملی جایزه محصول بخش داوري جلسه
سه داوري جایزه ملی  ستهطراحی سومین جل شنبه ب ضور داوران روز دو صنایع فرهنگی با ح شد.  98آذرماه  18بندي در  صول در برگزار  سیده در بخش مح آثار ر

 در قالب نمایشگاه آثار براي داوران به نمایش درآمدند.  هاي نرم و صنایع فرهنگیپارك ملی علوم و فناوري
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 باشد: به شرح ذیل میهاي حاضر در جایزه ملی هاي ارسال کننده آثار و شرکتمحورهاي داوري محصوالت و استان

 محورهاي داوري محصوالت        

 38 صنایع دستی
 58 سوغات خوراکی

 6 بازي و سرگرمیاسباب
 6 هنري و دیجیتال

 
 کننده آثار هاي ارسالاستان      

 17 اصفهان
 6 البرز

 1 آذربایجان شرقی
 50 تهران

 17 خراسان رضوي
 3 زنجان
 2 فارس
 2 کرمان

 7 کرمانشاه
 1 گیالن

 2 همدان

 

  

 هاي حاضر در جایزه ملیشرکت         

 36 اریسا
 14 امیران
 27 آپادانا

 3 آسمانهاي بچه
 4 بومزي

 1 به آفرین
 13 بهار مهر زیبال

 1 جوادي
 3 ترسه

 3 پاپیروس
 5 سازي پنجه طالجعبه

 28 خوشه طالیی پروین
 20 سنا ایده آفرین

سوچن (توسعه هنر و فناوري 
 مکران اکسون)

1 

 1 سوهان مرتضوي
 1 شایان تحریر آذران

 5 ققنوس

  
    

   
   

   

 حاضر در جایزه ملیهاي شرکت         

 3 عرشیان
 1 فرم فضا ایده
 3 کارتن بهروز

 1 کاغذ جادویی
 3 کلباسی آرت

 2 کیمیا
  -کیمیانگار کیش

 مجموعه کیمیاپک
7 

 1 گروه تولیدي هوشیارسازه
 1 گروه هنري سه سرو

 1 گلپک سبز
 2 گیم باکس
  -لگو ماسک

 گروه صنعتی معماري
1 

هاي هنري مجتمع آفرینش
 1 سالم

3 

سسه فرهنگی و هنري ؤم
 کیمیا هنر پرنیان

3 

    
  

   
 

 

    
  

 

 ملی هاي حاضر در جایزهشرکت       

 2 فناوري پلیمر رسان نانو
 4 نگارپک

 آموزنوآوران ابزار دانش
 1 (نادکو)

8 

بازي نوآوران صنایع اسباب
 سیب (آکوتویز)

2 

 6 وندا چوب

 

30 



 

 کاري کنیم کارستان

 بیستمین نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار
جایگاه علمی کشور در جهان  يو دستیابی به فناوري براي ارتقا تولید و توسعه علم

مردم و رفاه عمومی، مرهون مطالعه و  معیشتیو کسب ثروت به منظور بهبود وضع 
ها و مراکز ها، پژوهشگاهمندان، محققان و فناوران دانشگاهپژوهش نخبگان، دانش

 دولتی است.اکز دولتی و غیرها، مرها، سازمانتحقیقاتی وزارتخانه
هفته پژوهش و فناوري، فرصت مناسبی براي توجه و تمرکز روي ابعاد مختلف امر 

نفعان ضمن اطالع از روند و آورد تا کلیه ذيپژوهش و فناوري در کشور فراهم می
سازي در دستور کار ندثري را با هدف توانمؤریزي و اقدامات موضعیت موجود برنامه

 دانش مؤسسات ،هادانشگاه اختیار در را مناسبی فرصت نمایشگاه اینقرار دهند. 
 تحقیق و واحد داراي هايبنگاه ،هابانک ،تجار ،صنعتگران ،تولیدکنندگانبنیان، 

ایجاد  نمایشگاه موضوع با مرتبط اندرکاراندست کلیه و اعتباري سساتؤمتوسعه و 
 جدیدترین و هاديتوانمن با، فناوري و علمی دستاوردهاي آخرین هیارا ضمن تانمود 

 و فراهم را داخلی فنی دانش يارتقا موجبات ا گردند وآشن داخلی هايفناوري
را در راستاي  گذارسرمایه جلب و تولیدي محصوالت براي بازاریابیزمینه  همزمان

پارك ملی علوم مستقر در هاي شرکت تعدادي از. نمایند فراهم حمایت از تولید ملی
هاي نرم و صنایع فرهنگی در بیستمین نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوريو 

حضور و به معرفی خدمات و محصوالت خود  98آذر ماه  29تا  26از  فناوري و فن بازار
. پرداختند

   
 
 

  

 ی دکتر صالح

 يفناور يسازيو تجار ينوآور معاون
 يجمهور استیر يو فناور یمعاونت علم

 دکتر کشمیري 

ریزي هبرناممدیر کل دفتر  و یقائم مقام معاون پژوهش

 امور فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

 دکتر برومند 

معاون پژوهش و فناوري 

 وزارت علوم و تحقیقات
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 گزارش تصویري از حضور پررنگ

 هاي مستقرفرهنگی و شرکتهاي نرم و صنایع پارك ملی علوم و فناوري

 در بیستمین نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار
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 هاي نرم و صنایع فرهنگی غرفه پارك ملی علوم و فناوري بازدید رییس جهاددانشگاهی از

 نمایشگاه پژوهش و فناوري در غرفه
 
 

هاي نرم و م و فناوريوعل ملیبا حضور در نمایشگاه پژوهش و فناوري از غرفه پارك جهاددانشگاهی دکتر طیبی رییس 
 . بازدید کرد صنایع فرهنگی

سازي فناوري و اشتغال يریس سازمان تجاییس جهاددانشگاهی و ریمعاون ربیجندي  دکتر که بازدید این در
م و وعل ملی هاي مستقر در پاركنمایندگان شرکت با کردندنیز ایشان را همراهی میو سایر مدیران  آموختگاندانش

ل یو از نزدیک در جریان مشکالت و مساآنها آشنا شد محصوالت و دستاوردهاي گفتگو و با  هاي نرم و صنایع فرهنگیفناوري
ا و گسترش فضاي فیزیکی پارك در آینده نزدیک ب هاي مشترك پژوهشی و فناورانهبر ضرورت همکاري ت وآنها قرار گرف

 .کید نمودأت هاي اجراییهمکاري دستگاه
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       در قاب  هاي نرم و صنایع فرهنگی در پارك ملی علوم و فناوري رویدادهاي پاییز

 پارك یقیموس ونیسیکم سییر یمعرف

 هاهاي نرم و صنایع فرهنگی با مدیران واحدهاي فناور و شرکتنشست ریاست و مدیران پارك ملی علوم و فناوري
 

 تجربی مشتريسمینار تخصصی 
 

  يصنعت گردشگر یتعال یمل زهیجا ابانیارز يسازجلسه همگام
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 گزارش تصویري از  

 جلسه داوري جایزه ملی بسته بندي در صنایع فرهنگی
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