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o  ،ن ا�ماین خوشخو �ک دک�ت محمدحسنی های نرم و صنایع ر��س پارک م� علوم و فناوریپ�ام ت�ب
 

گ
 ٤ ............................................................................١٣٩٩به مناسبت فرارس�دن نوروز  فرهن�

o  خانوادە استانداری تهران از پارک م� علوم و  بازد�د دک�ت ث��ا شار�ت مدیر کل امور بانوان و
 فناوری

گ
 ٥ .......................................................................................... های نرم و صنایع فرهن�

o کت �شست مجازی ر��س و معاون فناوری پارک م� علوم و فناوری  با �ش
گ

های نرم و صنایع فرهن�
ن خلیج فارس  ٦ ................................................................................................. کارآف��نان س�ب

o  کت خالق مستقر در پارک م� علوم و فناوری» ماسک«تول�د های نرم و صنایع با تالش �ک �ش
 

گ
 ٧ ........................................................................................................................... فرهن�

o  فروش  های علم و فناوری �ا� کشور مط�ح شد: علوم، با رؤسای پارکدر �شست مجازی وز�ر
کت ۱۳  ٨ ..... های علم و فناوری در سال گذشتههای مستقر در پارکهزار م�ل�ارد توماین محصوالت �ش

o (بخش دوم) 
گ

 ١٣ ......................................................... مفهوم و جا�گاە سوغات در صنایع فرهن�
o کت  تا پا�ان سال های مستقر در پارک م� علوم و فناوریمعر�ن �ش

گ
١٣٩٨های نرم و صنایع فرهن�

 .................................................................................................................................. ١٤ 
o  کتبا رؤسا و مدیران پارک اند��ش همدک�ت روحاین در جلسه بن�انهای دا�شهای علم و فناوری و �ش

 .................................................................................................................................. ١٩ 
o ی؛ فارس گهوارە تمدنخلیج  ٢٢ ................. فارس مهم است؟چرا پاسداشت روز خلیجهای بزرگ ��ش
o کت های نرم های مستقر در پارک م� علوم و فناوریحضور بهرام سه�� بن�انگذار راش ف�لم از �ش

 در برنامه زندە رادیویی شب آفتایب و معر�ن پلتفرم راش ف�لم 
گ

ن رادیو و صنایع فرهن� برای مخاطبنی
 ٢٤ ......................................................................................................................... اقتصاد

o کتتفاهم  ٢٥ ............................................. بن�انهای دا�شنامه همکاری در زمینه توانمندسازی �ش
o �٢٦ ................................................................ �شست مجازی (و�ینار) مرا�ز رشد جهاددا�شگا 
o کت  ٢٨ ................................................................ های خالقجلسه کارگروە شناسایی و معر�ن �ش
o  

گ
 ٢٩ ....................................................................... �شست توسعه اقتصاد صنایع خالق فرهن�

o با مشارکت پارک م� علوم و فناوری،
گ

صندوق پژوهش و فناوری صنایع  های نرم و صنایع فرهن�
 ٣٨ ........................................................................................................ اندازی شدخالق راە

o ٣٩ ........................................................................................ و�ینار گردشگری در گذر فرهنگ 
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o  ن  ٤٠ ......................................... خوشخو به عنوان دب�ی شورای ه�ن ا�ماین انتخاب دک�ت محمدحسنی
o  خانه ط�ح   -مطالعایت «آغاز به کار دب�ی

گ
در محل » عمل�ایت توسعه اقتصاد صنایع خالق و فرهن�

  علوم و فناوریپارک م�
گ

 ٤١ ................................................................. های نرم و صنایع فرهن�
o  ن جلسه سلسله رو�دادهای گردشگری مذهیب با موض�ع سفر و معن��ت در اد�ان توح�دی «سومنی

 ٤٢ .............................................................................................................. »پ�ش از اسالم
o  

گ
 ٤٣ ........................................... برگزاری دورە آموز�ش مدی��ت ارشد کسب و کار در صنایع فرهن�

o  ٤٤ ....ا�جاد خاطرە ماندگار گردشگریو�ینار تخص� از مجموعه و بینارهای تعا� صنعت گردشگری؛ 
o در مدی��ت بحران �سا�روناتحل�ل و برر� ظرف�ت 

گ
 ٤٥ .............................................. های فرهن�

o ن سالروز تأس�س پارک م� علوم و فناوری  مراسم دومنی
گ

 ٤٦ ......................... های نرم و صنایع فرهن�
 ن جهاددا�شگا� و کمیتهامضای تفاهم  ٤٨ ........................................... امداد امام خمیین  نامه بنی
o  ت امام (رە) از پارک م� علوم و بازد�د مدیر کل ما� همراە اول و مشاور مدیر عامل فرودگاە ح�ن

 های نرم و صنایع فناوری
گ

 ٥٦ ........................................................................................ فرهن�
o  های نرم و صنایع ام�د با معاون فناوری پارک م� علوم و فناوریجلسه مدیر صندوق کارآف��ین

 
گ

 ٥٦ ......................................................................................................................... فرهن�
o ن مدیران ایران از پارک م� علوم و فناوری های بازد�د ا�مان مصدری مدیر عامل سازمان متخصصنی

 
گ

 ٥٦ ........................................................................................................ نرم و صنایع فرهن�
o کت  ٥٧ ............................. ها و واحدهای فناوری متقا�ن پذیرش در پارکبرگزاری جلسه دفاع�ه �ش
o شست معاون فناوری پارک م� علوم و فناوری� 

گ
 با مسئول ستاد فرهن�

گ
های نرم و صنایع فرهن�

 ٥٨ ................................................................................................................٢٠٢٠المپ�ک 
o کت  ٥٩ ................................................................ های خالقجلسه کارگروە شناسایی و معر�ن �ش
o ن جهاددا�شگا� و کمیتهنامه امضای تفاهممراسم امضای تفاهم ر (د امداد امام خمیین (رە) نامه بنی

 ٦٠ ................................................................................................................... قاب تص��ر
 

 
  

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

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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هاي نرم و ، با عنایت به الطاف الهی، پارك ملی علوم و فناوري1399ضمن عرض تبریک  به مناسبت فرارسیدن نوروز 

را به خوبی و نتایج پربار به پایان رسانید و اینک آغاز بهاري دیگر و شروع نوشتاري دیگر است. سال  1398صنایع فرهنگی سال 

هاي بسیار خوبی در مسیر تحقق اهداف شد و ذیل رحمت پروردگار فعالیتد میهاي نخستین فعالیت پارك قلمداگذشته گام

هاي چشمگیر و قابل توجهی در حوزه شاهد پیشرفت 1399رود در سال پارك به عنوان اولین اقدامات صورت گرفت. امید آن می

بهتر از گذشته گام » جهش تولید«از اندهاي نرم و صنایع فرهنگی باشیم تا در جهت هموار نمودن مسیر و تحقق چشمفناوري

تواند در مسیر حرکت هاي فرهنگی و پیشینه تمدن خویش میمندي از توانمنديبرداریم. یقیناً کشور عزیزمان ایران اسالمی با بهره

 و پیشرفت حوزه صنایع فرهنگی به شکل کارآمد عمل نماید. 

 

 دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو، تبریکپیام 

 هاي نرم و صنایع فرهنگیرییس پارك ملی علوم و فناوري

 1399به مناسبت فرارسیدن نوروز 
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هاي نرم و صنایع ثریا شارقی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداري تهران از پارك ملی علوم و فناوريهاي نرم و صنایع فرهنگی به گزارش پارك ملی علوم و فناوري
 بازدید کرد.  99فروردین  24کشنبه فرهنگی روز  ی

 : گرفته شد شرح ذیلی به تصمیمات صورت گرفت  نیمرکز رشد بانوان کارآفر رامونیپکه در این بازدید 
 . شود جادینرم و خالق ا عیصنا -ینوپا در حوزه زنان با موضوعات فرهنگ ياز کسب و کارها تیمرکز رشد با هدف حما -1
 د. امر اختصاص داده شو نیبه ا یدکتر شارق شنهادیرا به پ یمکان -2
 در حوزه زنان و خانواده با موضوعات مرتبط با پارك یپژوهش يهايهمکار -3
 از صادرات تیدر جهت حما يمعاونت امور زنان استاندار شنهادیبه پ ایو اوراس رانیا يمرکز فناور -4
 دیرصد کسب و کار در جهت توسعه و جهش تول و يریگیپ یتلفن ییسامانه پاسخگو -5

  

بانوان و خانواده استانداري بازدید دکتر ثریا شارقی مدیر کل امور 

 هاي نرم و صنایع فرهنگیتهران از پارك ملی علوم و فناوري
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برگزار  99فروردین  25هاي نرم و صنایع فرهنگی با شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس روز دوشنبه رییس و معاون فناوري پارك ملی علوم و فناوري (وبینار) نشست مجازي

 شد. 
هاي صورت گرفته و اقدامات در این نشست که با حضور دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رییس پارك و مهدي عباسی معاون فناوري پارك برگزار گردید درباره روند کار

 ها بحث و تبادل نظر شد. ها و تیمپیش روي درخصوص حمایت مالی از شرکت
 

  

 هاي نرم و صنایع فرهنگی با شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارسرییس و معاون فناوري پارك ملی علوم و فناوري نشست مجازي
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 فرهنگی صنایع و نرم هايفناوري و علوم ملی پارك درمستقر  خالق شرکت یک تالش با »ماسک« تولید
 

 1000 به فرهنگی صنایع و نرم هايفناوري و علوم ملی پارك در مستقر هايشرکت از فرشته مدسازان شرکت توسط »ماسک« تولید
 . رسید روز در عدد

 اقدامی در دارند فعالیت مد و پوشاك حوزه در که مهرضرغامی فرشته فرهنگی، صنایع و نرم هايفناوري و علوم ملی پارك گزارش به
 پزشکی کادر ،مردم ،جامعه به کمک براي و مردم با صدا هم و همگام و کرد بسیج کرونا بیماري با مبارزه براي را خود هايظرفیت جهادي

 .شتافت کشور پرستاري و
 ابتداي از کهباشد می خالق شرکت یک فرشته مدسازان شرکت: گفت زمینه این در فرشته مدسازان شرکت مدیرعامل مهرضرغامی

 اقدام کشور در کرونا بیماري با مبارزه براي کشور نیاز به توجه با ماه اسفند قرار گرفته و در فرهنگی صنایع و نرم هايفناوري و علوم ملی پارك پذیرش و حمایت مورد 1398 سال
 .است کرده بیمارستانی و درمانی مراکز براي نیاز مورد ماسک انواع تولید به

 .است شده اجرا خانگی مشاغل قالب در قرنطینه زمان در مجموعه این مدیریت با با فناوري نانو درمانی کادر لباس و ماسک تولید فعالیتقابل  ذکر است؛ 
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 مطرح شد:  هاي علم و فناوري سراسر کشورساي پاركؤدر نشست مجازي وزیر علوم، با ر
 هاي علم و فناوري در سال گذشتههاي مستقر در پاركهزار میلیارد تومانی محصوالت شرکت 13فروش 

 
ا موضوع ب 99فروردین  25که روز دوشنبه  هاي علم و فناوري سراسر کشورساي پاركؤوزارت علوم در نشست مجازي وزیر علوم، با رریزي امور فناوري برنامهمدیرکل دفتر 

اوري در سال هاي علم و فنهاي مستقر در پاركهزار میلیارد تومانی محصوالت شرکت 13فروش  زا برگزار شد، 19ها در مبارزه با بیماري کویید بحث و بررسی دستاوردهاي پارك
 . گذشته خبر داد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شهرك علمی و تحقیقاتی  1پارك و  42فناوري کشور شامل  هاي علم واوري سراسر کشور گفت: تعداد پاركهاي علم و فندکتر مهدي کشمیري، با اشاره به آمار پارك
هاي زیر نظر وزارت علوم شامل شهرك علمی و تحقیقاتی پارك بیرون از وزارت علوم قرار دارند. پارك 8پارك زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و  35از این تعداد شود. می

شهید بهشتی، تربیت مدرس، سمنان، تحصیالت تکمیلی هاي وزارت علوم شامل تهران، صنعتی شریف، پارك وابسته به دانشگاه 7پارك وابسته به وزارت علوم و  27اصفهان، 
 . شودزنجان و تحصیالت تکمیلی کرمان می
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 2هاي غیروابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري نیز شامل به گفته وي، پارك
هاي وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسالمی (علوم پزشکی ایران پارك وابسته به دانشگاه
وابسته  پارك 1،  (ICT) پارك پارك وابسته به دستگاه اجرایی 1و دانشگاه آزاد اسالمی)، 

پارك وابسته به جهاددانشگاهی  3به نهاد ریاست جمهوري (پارك پردیس)، 
پارك وابسته به بخش خصوصی (ایرانیان)  1هاي نرم، البرز و کرمانشاه) و (فناوري

اي در سطح رؤساي روز یکبار جلسه 45هاي علم و فناوري تقریباً هر است. پارك
 . کنندها برگزار میپارك

هاي علم و ان خود به تشریح دستاوردهاي پاركدر ادامه سخن دکتر کشمیري
هاي علم و هاي مستقر در پاركفناوري پرداخت و گفت: مجموعه فروش شرکت

 . هزار میلیارد تومان بوده است 13فناوري در سال گذشته بالغ بر 
هزار واحد فناور در کشور فعال است که از این تعداد،  9وي با اشاره به اینکه 

اند، تصریح کرد: خوشبختانه امسال بودجه بنیان را کسب کردههزار واحد مجوز دانش

رشد داشته است. مساحت  1398درصد نسبت به سال  24هاي علم و فناوري پارك
 . اراضی پارك ها نیز هزار هکتار است

شرکت  400بیش از دکتر کشمیري در پایان گفت: با آغاز شیوع کرونا در کشور، 
دهی کردند. هاي مبارزه با کرونا فعالیت خود را جهتمحصولتولید ر در زمینه فناو

هاي مختلف تجهیز و درمان بوده که شامل توانایی تولید حدود ها در زمینهاین فعالیت
یک میلیون ماسک در روز، یک و نیم میلیون لیتر مواد ضدعفونی کننده در روز، 

هاي حفاظتی و تماسی، لباسر، مخازن اکسیژن، دماسنج هاي غیرتولید ونتیالتو
شود. در این میان پارك قزوین و سپس گلستان بیشترین هاي تشخیص میکیت

و تولید مواد ضدعفونی، شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان بیشترین تولید ماسک 
ال به شرکت فع 400هاي تجهیزاتی را در میان صنعتی شریف بیشترین تعداد شرکت

. اندخود اختصاص داده
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 : هاحمدحسین ایمانی خوشخو در نشست با مدیران شرکتم
 

 چتر حمایتی فلسفه پارك صنایع فرهنگی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یک در سالن سینما 99اردیبهشت  3ها و واحدهاي فناور مستقر در پارك روز چهارشنبه هاي نرم وصنایع فرهنگی با مدیران شرکتنشست ریاست پارك ملی علوم و فناوري
 دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد. 

 
 در ناامیدي بسی امید است 

ر هاي اقتصادي، سالمت، اجتماعی، فرهنگ آثاتحلیل مسیر کرونا آثار بدي را پشت سر گذاشته و در آینده در حوزهضمن اشاره به این که دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو 
ار منفی عدم توجه قرار داده بودند و االن رسیدیم به جایی که دیگر منابع نفتی جوابگو نیست و آث موردها منابع نفتی را تا به حال دولتبدتري را به دنبال خواهد داشت بیان کرد: 

 شود. فرهنگ در کشور به خوبی محسوس است و پیامدهاي مثبتی براي ما محسوب میگذارد و االن جاي خالی درآمدهاي نفتی روي اقتصاد اثر می
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تواند کار کند؟ آیا صنایع فرهنگی ما میبا طرح این پرسش که  طرح و با استقبال روبرو شده استم »هاي فرهنگی پسا کروناایده استفاده از قابلیت«ایشان با اشاره به اینکه 
 د. نید وسط میدان بیای: تک تک شما عزیزان همان نخبگانی هستید که االن باید وارد میدان شوید. طرح مشاغل خانگی ما باید شروع شود و اصحاب عملیاتی فرهنگ باادامه داد

 دهیم. ها کارمان را شروع کنیم و با عزم راسخ ادامه میتر با حفظ پروتکلاي کرونا نبینیم و خیلی فعالوي افزود: ما خودمان را محدود و محصور در فض
سال بسیار  99ها گفت: سال شود به مدیران شرکتها شروع میهاي الزم این حمایتایشان با اشاره به اینکه حمایت مالی حمایت از طرح و ایده است که پس از بررسی

هاي جدید شما با توجه به شرایط خاص کشور حرف هاي جاري که در این چند سال داشتید به سمت فکرهاي جدید بروید تا از دل فعالیتست. شما هم عالوه بر فعالیتاستثنایی ا
 جدید زده شود و بیرون بیاید. 

خت پلتفرم صنایع فرهنگی هستیم که شامل تحقیق و ارتباطات مجازي است. ایمانی خوشخو در ادامه اشاره کرد: سال جدید سال تولید محتوا در پارك ماست و در حال سا
 کنیم. میهاي مجازي صنایع فرهنگی به شکل کاربردي برگزار هاي صنایع فرهنگی و دورهمرکز مشاورههمچنین 

 تر جلو برود. یعرییس پارك در ادامه افزود: در حوزه صنایع فرهنگی نه به طور پایلوت بلکه به طور فراگیر طرح بدهیم تا کار به صورت ضربتی و به شکل سر
 داریم. ز سر راه برمیها را با کمک هم اشما را از راه بازندارد و مانع در نامیدي بسی امید است گفت موانعبا ذکر این نکته که در پایان  ایشان
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 ها: مهدي عباسی در نشست با مدیران شرکت
 

 هاي جدید براي رفع مشکالتوارد شدن در عرصه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در نشست ریاست پارك ملی علوم و  مهدي عباسی معاون فناوري پارك
پس از  ها و واحدهاي فناور مستقرهاي نرم وصنایع فرهنگی با مدیران شرکتفناوري
به اینکه به دومین سال فعالیت با اشاره  1398در سال هاي انجام شده برنامه گزارش

پارکی که اولین پارك تخصصی است که وزارت علوم مجوز تأسیس آن را داد نزدیک 
شویم گفت ما همیشه عادت داریم بشنویم که فالن پارك در مورد کشاورزي، می

مندان صنعت، نانو، هوافضا، صنعت و.... فعالیت دارد ولی اینجا پارکی است که عالقه
 به صنعت نوظهور مانند صنعت فرهنگی دور هم جمع شدند. 

فناوري، هاي پیش روي پارك از جمله: صندوق پژوهش و عباسی سپس به برنامه
ساز هاي نرم و هویتستاد فناوريو  هاي تخصصی با همکاري زیست بوم خالقآموزش

، پیگیري توسعه بازار به صورت )هاي اساسی برداشته شده استکه در این راه قدم(
 هاي داخلی که در سالهاي خارجی عالوه بر نمایشگاهگسترده، حضور در نمایشگاه

المللی، گسترش هاي بینبرگزاري کنسرسیومگذشته داشتیم، تحلیل بازار، 
 هاي کنسرسیومی. شرکت

هاي جدید وارد شود گفت: پارك آمادگی کامل دارد که در عرصه پایانایشان در 
 تا مشکالت را مرتفع کند.
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عالوه  .گرددمی هاي بسیار دور بازحث سوغات به زمانمانطور که بیان شد تاریخچه مبه

سوغات  امروزو ارمغان بیان گردیده است،  پیشکش بر اینکه سوغات به عنوان هدیه، تحفه،
به  روند؛شمار میی صنایع و محصوالت فرهنگی به نناگسست عضو به عنوانیع دستی او صن

 بیان دیگر سوغات یکی از محصوالت فرهنگی بسیار حائز اهمیت است.
مایه که محصوالت آن درونشود اي از صنایع اطالق میصنعت فرهنگی به مجموعه

رود. یونسکو ات درونی و پاالیش روح به کار میسازي حیبراي غنیفرهنگی و معنوي دارد و 
شودکه صنایع فرهنگی به صنایعی گفته میکند؛ گونه بیان میصنایع فرهنگی را این 

د، ثروت یکنند که داراي پتانسیل تولناملموس تولید میهاي خالق و هنري ملموس و خروجی
هاي دانش خدمات و کاال هاي فرهنگی و تولیدبرداري از داراییطریق بهره و ایجاد درآمد از

 ،همانگونه که از نامش پیداست ،ک محصول فرهنگییباشند. ن (سنتی و جدید) میبنیا
 . از این روهاي مختلف را در دل خود جاي داده استگماهیت فرهنگی دارد و فرهن

 .شودو پایداري فرهنگ ملل استفاده می فراگیري ،محصوالت فرهنگی در جهت توسعه
تواند اهداف صنایع فرهنگی را نیز می اینکه سوغات و صنایع دستیوجه به تال با ح

 ملموس و ناملموس وجود دارد.و به صورت یک محصول فرهنگی ن به عنوا ،دنبال کند
رحقیقت سوغات به عنوان یک محصول فرهنگی ملموس که قابل لمس است و ماهیت د

 تشکیل شده است.خاص و مختلف  عناصرخود از  ؛فیزیکی دارد

روش  ،اقلیم ل فرهنگی ملموس به مواد اولیه مقصد،دهنده یک محصوجزاي تشکیلا
آداب و  فرهنگ، قلیم،ا حتی مصرف آن در آن منطقه خاص بستگی دارد. توزیع و یا ،تولید

ثیر أدرتمام اجزاي یک محصول فرهنگی ت ..، رفتارهاي اجتماعی و.اعتقادات ها،ارزش رسوم،
 .بسیاري دارد

جغرافیاي خود داراي مصالح و مواد اولیه و روش تولید هاي قه با توجه به ویژگیمنط ره
ختلف نیز به منطقه مورد محصوالت م نقوش و... طرح، بافت، رنگ، خاص است و حتی جنس،

باید داراي  نتیجه تمام موارد گفته شده محصول نهایی مورد نظر قطعاً  رد گردد.نظر برمی
ها نیز باعث تفاوت ین ویژگیاشد و لید شده است باواطالعاتی درباره محیطی که در آن ت

 شود.ختلف میممیان محصوالت جوامع و ملل 
گیرد؛ صورت می هاتبادل فرهنگ، کندیک مقصد سفر میبه زمانی که  ،ال گردشگرح

 پوشش، ،هایی که در ظاهربه این صورت که با ورود خود به یک منطقه به دلیل وجود تفاوت
تواند فرهنگ کشور خود را معرفی نماید و همچنین با خرید رفتارهاي اجتماعی خود دارد می

سوغات و صنایع دستی جامعه میزبان و انتقال آن به کشور خود در واقع  اطالعات بسیاري 
از یک جامعه  سوغات. هنگامی که کندکه در دل محصوالت جاي داده شده است را منتقل می

آن از طریق د نظر منتقل نشده است بلکه تنها محصول مور ،شوداي دیگر برده میبه جامعه
در اصل آن هاي ظاهري که دارد اطالعاتی نهفته که توجه به ویژگی محصول مورد نظر با

ه محصوالت فرهنگی به توجه به موارد گفته شد س باپ شوند.جا میاطالعات هستند که جابه
توسعه و جذب گردشگر دارند  هاي فرهنگی نقش بسیار پررنگی در رشد،کنندهعنوان تبادل

 همچنین هاي ملل مختلف به یکدیگر هستند.ابزاري براي آموزش و شناخت فرهنگو 
 .تواند باشدجوامع مختلف نیز می ال درشتغسوغات عامل درآمدزایی و ایجاد ا

 )ه سوغات در صنایع فرهنگی (بخش دوممفهوم و جایگا
 دکتر مهدیه شهرابی فراهانی

 مسئول امور بازار یابی و تجاري سازي
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 1398تا پایان سال  هاي نرم و صنایع فرهنگیملی علوم و فناوري هاي مستقر در پاركمعرفی شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ایرانیان جورنی پارس 1

 حوزه فعالیت: گردشگري

 ایده کاوان آروین 2

 تولید محتوا و برندینگحوزه فعالیت: 

 اندیشمندان جوان شباهنگ 3
 

ساز و آموزش طراحی، اجرا و عملیات هرگونه شبیهحوزه فعالیت: 
وش هرگونه ابزارآالت رصدي و نجوم و علوم پایه، خرید و فر

بازي و اخت و تولید اسبابساز و آزمایشگاهی، طراحی، سشبیه
 هاي آموزشی با هدف یادگیري در کنار تفریحسرگرمی

 

 (پرتابل بزنیم بیرون) بامداد فصل رویش 4

 حوزه فعالیت: گردشگري

 )(شبکه نوآوري برهان نوآوري آینده

 بیک، بالکچینمنابع انسانی، آيحوزه فعالیت: 

 بهتا پویش رسا 6 5

 حوزه فعالیت: گردشگري سالمت
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 بندي)(جایزه ملی طراحی بسته پویش پرداز مرسا

 بندي، فروش محصوالت فرهنگیبستهحوزه فعالیت: 

 برند)(طراح و مالک  ترسه 7

 طال و جواهر، صنایع دستیحوزه فعالیت: 

8 

 تندیس پیکره شهریار

 هنرهاي تجسمی حوزه فعالیت:

 خانه فیلم ارشیا 9

 VODحوزه فعالیت: 

10 

 پردازان هوش مصنوعی رابینداده

 افزارطراحی و تولید نرم حوزه فعالیت:

 رابین حامی هنر پارس 11

 برندینگ، بسته بندي و فروش آنالین صنایع دستیحوزه فعالیت: 

12 

 رؤیاي تصویر نگین رضوان

 تولید انیمیشن و صنایع فرهنگی حوزه فعالیت:

  (راهنماتل) سپهر سالمت آرامش 13

  حوزه فعالیت: گردشگري 

14 
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 (پالتو) سیمرغ زرین هنر

، سایت و اپلیکیشن، پلتفرم رزرواسیون آنالین حوزه فعالیت:
 پالتو و رزرو جا

 

 طراحان صنعتی شکوه ایرانیان

 طراحی صنعتی (آیدیران) حوزه فعالیت:

 

 بازي هزارتوطراحی و تولید اسباب

 هاي فکريتولید بازي حوزه فعالیت:

 

 ساز پیشروکودکان ثروت

 هاي کودکانتولید بسته آموزشی و آموزش حوزه فعالیت:

 

15 

17 

19 

21 

 سنا ایده آفرین

 بندي فاخر ماندگار و خالقبسته حوزه فعالیت:

 طرح و ایده پرمان

 طراحی صنعتی حوزه فعالیت:

 طرح و ساخت برژمان

 معماري -طراحی حوزه فعالیت:

 کودکان هوشمند خالق

 آموزش کودکان  حوزه فعالیت:

16 

18 

20 

22 
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 (کوکو طال) المللهیرسا زیگورات بین

 طال و جواهر -کسب و کارهاي آنالین حوزه فعالیت:

 

 مدسازان فرشته

 طراحی، مد و لباس حوزه فعالیت:

 

 آثار صنایع فرهنگی مؤسسه تبادل و کارشناسی

 کارشناسی و ارزیابی حوزه فعالیت:

 

 (نادکو) آموزنوآوران ابزار دانش

 بازيتکنولوژي آموزش اسباب حوزه فعالیت:

 

23 

25 

27 

29 

 مبتکران آینده ویرا

پلتفرم سنجش تجربه مشتري براي توسعه کسب  حوزه فعالیت:
 مشتري و کار با افزایش رضایت

 مشاوران منابع انسانی شایگان

 مشاوره منابع انسانی حوزه فعالیت:

 نسل اندیشه سبزنما

ساخت دیرین دیرین، ( رسانه و صنایع دستی حوزه فعالیت:
، گیگول، کدوبدو، 1500فیلم سینمایی انیمیشنی تهران 

 )سازيدرزنامه، دو هزار قسمت انیمیشن فرهنگ

 پوشان رادیننیک

 مد و لباس، بازاریابی حوزه فعالیت:

24 

26 

28 

30 
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 پردازان پندارنمایه

  هاي دیجیتالو رسانه IT حوزه فعالیت:

 

 هنرمندان آپادانا

 بندي صنایع دستیبسته حوزه فعالیت:

 

 (IPTV)هاي علم و فناوري) (رسانه پارك ویداپ

 رسانه حوزه فعالیت:

 

 

31 

33 

35 

 رویشهمنواي آواي 

 آموزش کودکان حوزه فعالیت:

 (جایزه ملی تعالی صنعت گردشگري) هیربد توسعه پایدار

  مدیریت گردشگري و مشاورهحوزه فعالیت: 
 (جایزه ملی تعالی صنعت گردشگري)

32 

34 
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 : بنیانهاي دانشهاي علم و فناوري و شرکتسا و مدیران پاركؤاندیشی با رر روحانی در جلسه همدکت

 

 

 

 و همکاري  روابط تقویت بیش از پیش زنجیره         

 هاي علم و فناوري تولیدکننده و پارك دانشگاه،      

 ضروري است          
 
 

 99اردیبهشت  8االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی عصر دوشنبه حجت
بنیان هاي دانشهاي علم و فناوري و شرکتساي پاركؤاندیشی با ردر جلسه هم

ه گفت: تقویت بیش از پیش زنجیرکشور که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، 
هاي علم و فناوري ضروري است و روابط و همکاري دانشگاه، تولیدکننده و پارك

 . تردید این روند به نفع هر سه بخش خواهد بودبی
هاي علم و فناوري زایی پاركیس جمهور، روند شتابان درآمدزایی و اشتغالیر

درصد بر شمار  19تا امروز  92کشور را بسیار ارزنده خواند و اظهارداشت: از سال 
بنیان فعال هاي دانشهاي علم و فناوري کشور افزوده شده و همزمان شرکتپارك

هزار میلیارد  13هاي علم و فناوري در سال گذشته موفق به کسب درآمد در پارك
 . تومانی شدند

هاي درمانی و حفاظتی ین رفع عمده نیازهاي کشور در بخشوحانی همچندکتر ر
رسیدن به خودکفایی در موضوع بیماري کرونا را بیانگر قدرت علمی و توان کشور در 

مین این نیازها و همزمان فراهم کردن أبنیان کشور دانست و گفت که تو اقتصاد دانش
ها و کنندهک و ضدعفونیت از جمله ماسزمینه صادرات بسیاري از محصوال

 .منانه ملی یک کشور بودؤهاي ونتیالتور، نمایش غیرت مدستگاه
ي پارك علم و فناور 43دکتر روحانی همچنین پیشنهاد داد که در شرایط کنونی 

هاي تشخیص و تولید تر در حوزههاي تخصصیکشور با یک تقسیم کار، روي بخش
 .تجهیزات و مراقبت فعال شوند
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 :یس جمهور به این شرح استیمتن سخنان ر
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

بسیار خوشحالم که در این جلسه توانستم با تعدادي از مسئولین علم و فناوري 
کشور از نزدیک صحبت کنم؛ گرچه فرصت کافی نبود تا از نظرات همه عزیزان و 

 .محققین بتوانیم به خوبی استفاده کنیم
هاي علم و فناوري سرمایه بسیار عظیم براي کشور هستند. شاید یک پارك

ها شود که فعالیت این پاركسرمایه بزرگ پنهان که به تدریج براي مردم آشکار می
بنیان، در اشتغال دانشجویان و افراد تحصیلکرده و تواند در اقتصاد دانشچقدر می

هایمان کم ارزشمندي دانشگاهاشد. باید کمهاي تأثیرگذار بگاهالتحصیالن دانشفارغ
تواند علم بر این مبنا باشد که این دانشگاه چند پارك علم و فناوري دارد و چگونه می

مان را به انش و فناوريها به بازار برساند. یعنی باید علم و درا از طریق این پارك
 .کننده نهایی برسانیمدست مصرف

علم، دانش و تحقیقات کارهاي بزرگی انجام داده و هاي ما در معموًال دانشگاه
شد ارتباط فرد تحصیلکرده و یا محقق با دادند. گاهی میافراد زیادي را پرورش می

کننده نهایی مشخص نبود و بنابراین دانشگاه به بخش تولید، اتصال نداشت و مصرف
حرکت بسیار  تولید هم به مصرف نهایی، اتصال نداشت و امروز الحمدهللا شاهد یک

 .خوب در این زمینه هستیم
بسیار ارزشمند است که زنجیره را از آن ابتدا که کالس درس است تا پایان که 

کننده است با دقت تحت نظر داشته باشیم. چون علم و دانش را عالوه بر شرف مصرف
خواهیم مشکالت و و عظمت کشور، که البته علم خودش شرف و عظمت است، می

هاي جامعه را حل کند. بنابراین باید ببینیم نیازمندي
 .رسدکننده میکنیم چگونه دست مصرفآنچه تولید می

هاي علم و فناوري در مجموع هم از لحاظ پارك
درآمد و هم از لحاظ اشتغال، شتاب بسیار خوبی 

تا امروز محاسبه کنیم  92اند، یعنی اگر از سال داشته
هاي علم و فناوري چند خواهیم دید که تعداد پارك

سال  7کنم در طول این درصد اضافه شده است و فکر می
درصد اضافه شده است  19هاي علم و فناوري اخیر، پارك

پارك رسیده است. بنابراین خود این، پیشرفت  43و به 
 .بسیار خوبی است

از لحاظ درآمدزایی هم حرکت بسیار خوبی داشته 
هزار  13است که دکتر غالمی در آغاز جلسه اعالم کردند 

هاي میلیارد تومان در سال قبل درآمد و فروش شرکت
 .ها فعال هستندبنیانی بوده که در این پاركدانش

از سال . البته از لحاظ ارزي، یک مقدار کاهش داشت
داشت و دلیلش  98به سال  یک مقدار کاهش نسبت 96

هم قاعدتاً تحریم و ارتباطات و مشکالتی است که براي 
کشور درست شده که باید به صورتی حل و فصل کنیم که 
محصوالت صادر شود البته در برخی از محصوالت مثل 

 .نانو و بیو بازار خوبی براي صادرات داریم

کم ارزشمندي باید کم
هایمان بر این دانشگاه

مبنا باشد که این 
دانشگاه چند پارك 
علم و فناوري دارد و 

تواند علم را چگونه می
ها از طریق این پارك
 به بازار برساند.
انش یعنی باید علم و د

مان را به و فناوري
کننده دست مصرف

 .نهایی برسانیم
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امروز کرونا معضل و مشکل بزرگی براي همه 
 جوامع انسانی و از جمله ایران، در ارتباطات و زندگی

 .مردم درست کرده است
وقتی از کرونا سخن گفته می شود همه به فکر 

افتیم. البته سالمت جسم و به فکر اقتصاد و بازار می
این دو خیلی مهم است ولی خیلی مسایل مهم 
دیگري است که کرونا آنها را تحت تأثیر قرار داده 

به هر حال ارتباطات اجتماعی، ارتباطات  .است
ماه رمضان و عید  در دوستان ،مها، اقواخانواده

 .نوروز، کامًال تحت تأثیر قرار گرفته است
هاي ماه رمضان، جلسات انس و امروز شب

معنویت و افطار که براي مردم از لحاظ معنوي و 
سلوك زندگی بسیار مهم بود، همه اینها امسال با 
مشکالتی مواجه است. بنابراین این ویروس توانسته 

تأثیر قرار دهد و این هم واقعاً  زندگی بشر را تحت
عظمت و قدرت طبیعت و قدرت خداوند است که 

اي یک موجود ریز و پنهان و نادیدنی از یک نقطه
تواند فعالیت خودش را شروع کند و در یک ماه می

همه کره زمین و سراسر جهان را تحت تأثیر خودش 
 .قرار دهد

چند ماه دیگر با این مشکالت  کرونا یک مشکالتی را ایجاد کرده و ممکن است
دانیم پایان کرونا چه ماهی و چه روزي است. زود است از االن در مواجه باشیم. نمی

 .مورد این مسایل صحبت کنیم و حتی در سطح دنیا هم طرح این مساله زود است
هاي اركباید به تبعات کرونا توجه کنیم، باید به اقتصاد پساکرونا توجه کنیم و پ

دهند. البته در ها، طراحی و اقداماتی را انجام میفناوري در این زمینه، فعالیتو  علم
 .شود انجام دادخود بحث روابط اجتماعی با وجود کرونا، خیلی کارها می

هاي دانش بنیان شروع به این کار کردند ها و برخی شرکتاالن برخی از دانشگاه
ها بتوان روابط اجتماعی را تنظیم کرد و ههایی تولید کنند که با این سامانکه سامانه

 .بتوان تشخیص از راه دور انجام داد
کم ه سنتی، فعالیت و خدمات سنتی، کمباید بدانیم که اقتصاد سنتی، دانشگا

هاي نوین و علمی بدهد یعنی باید خدمات به این سمت باید جاي خود را به فعالیت
بنیان شدن یا حتی دیجیتالی شدن برود. کما اینکه کم کم خدمات به سمت دانش

 کند.حرکت می
اهللا امیدوارم در این ماه پربرکت رمضان که ماه خیر، غفران و ماه قدرت شاءان

مان ایجاد معنوي است. همه ما در این ماه رمضان آن قدرتی که باید در روح و روان
مان که جسمیشود، توانمندي که از ماه رمضان برگیریم. توانمندي روحی و سالمت 

شاءاهللا از این ماه رمضان هم براي توان روحی و هم براي سالمت جسمی ما است. ان
هاي الزم را برگیریم و ماه رمضان خوبی داشته باشیم علیرغم ماه رمضان بتوانیم بهره

 .اینکه شرایط امسال ما شرایط سختی است

 
 

االن برخی از 
ها و برخی دانشگاه
هاي دانش شرکت

بنیان شروع به این 
کار کردند که 

هایی تولید سامانه
کنند که با این 

ها بتوان روابط سامانه
اجتماعی را تنظیم 

کرد و بتوان تشخیص 
 .از راه دور انجام داد
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 بزرگ بشري هاي فارس گهواره تمدنخلیج
 

 : دانشگاه علم و فرهنگ يدانشکده علوم گردشگر سییردکتر منوچهر جهانیان 

 فارس مهم است؟جیچرا پاسداشت روز خل
 

 يدانشگاه علم و فرهنگ در نوشتار يدانشکده علوم گردشگر سییر -انیمنوچهر جهان
منطقه  نیا یکیژئوپولت يهاتیو ظرف تیداشته به اهم یفارس، نگاهجیخل یبه مناسبت روز مل

 .ه کرده استیفارس اراجیخل تیهو تیتقو يبرا يگردشگر قیرا از طر ییکارهاو راه
 عنوان با که یادداشت این در رییس دانشکده علوم گردشگري دانشگاه علم و فرهنگ

 از برخاسته نامی فارس،خلیج  :نوشته است »زرگ بشريب هايتمدن گهواره فارسخلیج«
 به را ما مستندات و مدارك و شواهد که است ایرانی کهن و بزرگ تمدن و فرهنگ تاریخ،
 . نمایدمی رهنمون بشري مشترك فرهنگی میراث در آن عظیم و ممتاز جایگاه

که  بلنداي تاریخ سرزمین پارساي وسیع وگسترده است به فارس داراي پیشینهخلیج
 . هاي بزرگ بشري ریشه در آن داردها وتمدنخاستگاه و زایش فرهنگ

دهی روابط فارس از بدو پیدایش تا زمان حاضر بستري جغرافیایی در شکلخلیج
اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و تجاري ملل مختلف جهان با محوریت توسعه روابط فرهنگی، 

 هاي همکاري وزمینه ها ومثبت وسازنده بوده است که بستر تعاملفرهنگی، اجتماعی و 
 . دنبال داشته استه فارس و جهان را باقتصادي منطقه خلیج هاي تجاري وگسترش فعالیت

 مختلف اقوام و مردم میان همکاري و همدلی بر کیدأت با  اخالقیات ایرانیان همواره فرهنگ و
نها را گسترش داده است. در حوزه آدوستی در میان  ، صلح وهمبستگی روح بشر

جوشش فرهنگی و اجتماعی اقوام مختلف زیستی در این مکان با فارس، زندگی و همخلیج
 اجتماعی میان مردمان و هاي فرهنگی وهمکاري در منطقه، بستري را براي تو سعه روابط و

 .  راهم آورده استسایر مردمان ملل مختلف را ف فارس وکشورهاي حوزه خلیج

 
 فارس، با نام ایران براي همیشه تاریخ گره خورده استنام خلیج. 

هاي مختلف قابل فارس در اشکال و حوزهباط عمیق و پایدار ایران با خلیجاین ارت
کشیده شده  کید است و استمرار آن تا دوران معاصر و حال نیز به تصویرأید و تأیترسیم، ت

فارس بوده و در حال حاضر بیانگر اقتدار ایرانیان در خلیج دوران معاصراست. سیر تحوالت 
فارس منطقه خلیج کننده ثبات وآرامش درفارس تضمینمکاري کشورهاي منطقه خلیجنیز ه
 . است

فارس دارد گیري و تضمین ثبات منطقه خلیجور ایران سهم مهم و اساسی در شکلکش
همچنین روابط دیپلماتیک  رهنگی، اجتماعی، اقتصادي وتوسعه روابط ف که نیازمند تعامل و

 پایداري در این منطقه مهم و فارس است که متضمن ثبات ودر میان کشورهاي منطقه خلیج
 . حیاتی دنیا است

فارس به عنوان یکی از اقدامات ملی و یک پدافند غیرعامل پاسداشت روز ملی خلیج
ها و تا مجموعه سازمان نمایدفارس ضروري مییجه با نفوذ بیگانگان در حوزه خلدر مواجه

نهادهاي دولتی و خصوصی کشور در خصوص این امر فراگیر که ریشه در باورهاي ملی، دینی 
   .و درونی ایرانیان دارد مشارکت فعال نمایند

 دکتر منوچهر جهانیان 
 رییس دانشکده گردشگري
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بخشی در حوزه میراث آگاهی فرهنگی با رویکرد شناخت و هاي علمی واز این رو برنامه
هاي مناسب تواند بستري را براي تحقق زمینهفارس میگردشگري منطقه خلیج فرهنگی و

نظیر سواحل هاي متنوع و بیتمدن ایران اسالمی، جاذبه خصوص معرفی فرهنگ، تاریخ ودر
هاي نوازي مردمان سواحل و کرانهرس، دانش دریانوردي، عشق و مهمانفاهاي خلیجکرانه و

ارزشمندي در جهت  گام مهم و مان جهان فراهم نموده وفارس به سایر مردمنطقه خلیج
 . هاي بشري جهان برداردتمدن ها وگهواره فرهنگ فارس به عنوان مهد واعتالي نام خلیج

عنوان ابزاري در جهت گسترش صلح و دوستی، تعمیق روابط ه امروزه گردشگري ب
تواند نقش بسیار که می آیدها به شمار میدولت تعامل میان مردمان و فرهنگی، اجتماعی و

شترك میان مردمان هاي مگذاري در جهت همگرایی و توسعه روابط و همکاريثیرأت سازنده و
 کند. فارس ایفاهاي منطقه خلیجو دولت

فارس براساس اشتراکات فرهنگی، تمدنی و هاي منطقه خلیجاز این رو الزم است دولت
هاي حضور مردمان سایر دار فرهنگی زمینهو ریشه پیوندهاي عمیق ها ومنديههمچنین عالق

فارس فراهم و باستانی منطقه خلیجمناطق را براي بازدید وآشنایی بیشتر با میراث کهن 
فارس، انسجام اجتماعی و شکوفایی اقتصادي منطقه خلیج تواند رونق واین امر می نمایند.
   آورد. اي را فراهمتعامل منطقه هاي همکاري بیشتر وزمینه

توجه بیشتر مردمان این  جهت معرفی و فارس گامی است درنکوداشت روز ملی خلیج
هاي جاذبه کید بر معرفی آثار وأت تمدنی و فارس با پیشینه تاریخی وساکنان خلیج منطقه و

المللی در جهت هاي بینفارس براي حضور در عرصهمتنوع گردشگري منطقه خلیج نظیر وبی
 کشورها و مردمان سایر با  فارسی بیشتر میان کشورهاي منطقه خلیجافزایهم سازنده وتعامل 

 .است  ژئواکونومیک و ژئوپلتیک ژئواستراتژیک، منطقه این آبادانی و توسعه به رسیدن براي
 گردشگري هايزیرساخت توسعه و آوردن فراهم براي ریزيبرنامه است الزم رو این از

فارس با حضور خلیج منطقه در گردشگري هايفعالیت راستاي در بهینه اقدامات انجام و
نظیر گردشگري متنوع و بی هاي بسیاربکارگیري ظرفیت خارجی و گذاران داخلی وسرمایه

 هاي فرهنگی و اجتماعی وتا هم به معرفی فرهنگ و ویژگی فارس صورت گیردمنطقه خلیج
توانمندسازي  پرداخته شود و هم اینکه به رشد وهاي گردشگري پتانسیل ها وتوانمندي

 . فارس کمک نمودساکنین منطقه خلیج محلی، بومیان و جوامع میزبان و
 توسعه روابط با کشورهاي منطقه و کارهاي گردشگري و اندازي کسب وراه با ایجاد و

توان جدي می دولتی و با عزم ملی وهاي خصوصی و غیرسایر بخش جهان با حمایت دولت و
 به این مهم دست یافت.

بخشی به سفر هاي کالن و اولویتها، سیاستگذاريمشی این امر مستلزم تعیین خط و
مکاري و هماهنگی بین ه جامع و گردشگري و اتخاذ تصمیمات و داشتن برنامه هدفمند و و

هاي مرتبط با گردشگري و مجموعهاندرکاران حوزه هاي دولتی و سایر دستمتولیان بخش
 اشتغال، رونق اقتصادي، مقوله صنعت گردشگري است که اگر مورد توجه جدي قرار گیرد،

فارس را به ر منطقه خلیجشکوفایی در راستاي جهش تولید ملی را د کارآفرینی و توسعه و
همراه خواهد داشت.
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هاي مستقر در پارك ملی از شرکت لمیگذار راش فانیبن یلیبهرام سه حضور

شب  ییویدر برنامه زنده رادهاي نرم و صنایع فرهنگی علوم و فناوري

 اقتصاد ویراد نیمخاطب يبرا لمیپلتفرم راش ف یو معرف یآفتاب
 

  گذار استارتاپ راش فیلمبنیانپردازان پندار و مدیرعامل شرکت نمایهبهرام سهیلی 
 . ب آفتابی در رادیو اقتصاد بودساعت مهمان برنامه ش یکبه مدت  99اردیبهشت  20

ین برنامه به در ا پردازان پندار و بنیانگذار استارتاپ راش فیلممدیر عامل شرکت نمایه
شد نوید خش پصورت زنده ه رداخته و براي مخاطبین این برنامه که بپرم راش معرفی پلتف

در نظر است  و گفت: د محتواي ویدیویی دادعرصه تولیگشایی این پلتفرم را براي فعالین باز
د فاز دوم کار و بازگشایی پلتفرم اصلی رعبور کرده و وا   MVP این سامانه آنالین از مرحله

 . راش فیلم شود
ران قادر خواهند بود در سایت در این فاز تمامی کاربسهیلی در ادامه توضیح داد: 

نام و در صفحه شخصی خود اقدام به بارگذاري ویدیو نمایند تا از این بازار خرید و ثبت
 فروش راش درآمد کسب کنند. 

توانند رم نیز فعال شده و افراد مین با این مرحله فاز سوم این پلتفهمزماایشان گفت: 
شده را قبول اقدام به ثبت سفارش براي تولید نمایند و کاربران داوطلب قادرند سفارش داده 

با ضوابط خاص) تسویه (البته  دهنده انجام و پس از تحویلسفارشو تولید را بنا به خواست 
 .و از این سرویس نیز درآمد داشته باشند حساب نمایند
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 بنیانهاي دانشنامه همکاري در زمینه توانمندسازي شرکتتفاهم

 
 

هاي سازنده براي توسعه فناوري و نوآوري فراهم آوردن زمینه همکاري به منظور
بنیان و در راستاي برنامه راهبردي هاي دانشدر کشور و حمایت از شرکت

نامه همکاري صندوق نوآوري و توانمندسازي صندوق نوآوري و شکوفایی، تفاهم
 نعقد شد. هاي نرم و صنایع فرهنگی مشکوفایی و پارك ملی علوم و فناوري

، مراسم امضاي هاي نرم و صنایع فرهنگیپارك ملی علوم و فناوريبه گزارش 
هاي صندوق نوآوري و شکوفایی و پارك ملی علوم و فناوري نامه همکاري بینتفاهم

محمدحسین ایمانی خوشخو با حضور دکتر  99اردیبهشت  16نرم و صنایع فرهنگی 
و دکتر علی وحدت رییس  و صنایع فرهنگی هاي نرمرییس پارك ملی علوم و فناوري

و دکتر محمدصادق خیاطیان یزدي عضو هیأت عامل صندوق نوآوري و شکوفایی 
 . برگزار شد

هاي سازنده براي فراهم آوردن زمینه همکاريکه به منظور  نامهتفاهمدر این  
تاي هاي دانش بنیان و در راستوسعه فناوري و نوآوري در کشور و حمایت از شرکت

برنامه راهبردي توانمندسازي صندوق نوآوري و شکوفایی به امضا رسید موضوعاتی 
مدیریت فناوري و «، »همکاري در زمینه ارایه خدمات توانمندسازي«همچون 

هاي حمایت«و » هاي دانش بنیان در چارچوب تسهیالتسازي به شرکتتجاري
کید قرار أمورد ت» زي صندوقبینی شده در دستورالعمل ارایه خدمات توانمندساپیش

 . گرفت
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 مراکز رشد جهاددانشگاهی (وبینار) نشست مجازي

 
 

  

برگزار  99اردیبهشت  13روز شنبه (ستفا)  آموختگانسازي فناوري و اشتغال دانشسازمان تجارينشست مجازي مراکز رشد جهاددانشگاهی با حضور دکتر بادکو رییس 
 شد. 

 خود را بیان کردند.  فناور يها و واحدهااز شرکت تیکرونا و حما يماریدرخصوص مقابله با بدر این نشست مراکز رشد اقدامات انجام شده 
هاي و واحدهاي فناور قابله با بیماري کرونا و حمایت از شرکتهاي نرم و صنایع فرهنگی درخصوص اقدامات انجام شده در ممهدي عباسی معاون فناوري پارك علوم و فناوري

 موارد زیر را بیان کرد: پارك  در

پوشاك) که اقدامات انجام شده  -و مد ی: طراحتیفعال نهیزم( مدسازان فرشته شرکتاز جمله محصوالت مقابله با کرونا  دیالزم جهت تول يجهت اخذ مجوزها تیحما -1
 باشد:میاین شرکت به شرح زیر 

http://eshteghal.ir/


  
 هاي نرم و صنایع فرهنگیفناوريپارك ملی علوم و  27 کاري کنیم کارستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 18/01/99 تیلغا 28/12/98 خیماسک از تار 180,000 عیو توز دیو تول یتوسط سپاه پاسداران انقالب اسالم هیه مواد اولیارا •

  18/01/99 خیمنحصر به فرد از تار یژگیماسک با و 60,000از  شیب دیتوسط شرکت مدسازان فرشته و تول هیمواد اول هیته •
 ، شلوار، کاله، پاپوش)راهنیپک اتاق عمل (پ دیو تول یطراح •

  زولهیلباس ا دیوتول یطراح •
 سال  ياز ابتدا نیآنال یآموزش يهادوره يپارك و برگزار يمجاز يهاسامانه آموزش ياندازراه -2

 ي و... ، اسباب بازیدست عی، صنایینماای، پويزیروم يهايباز دیتول يهافعال در حوزه يهااز شرکت تیحما -3
  1398درصد اجاره اسفند ماه  50 یبخشودگ -4
  1399ماه  نیدر صد اجاره فرورد 100 یبخشودگ -5
 ماه  3به مدت  باشدیم 1399خرداد ماه سال  انیتا پا 1398آن از اسفند ماه  دیها تا سر رسوشرکت يفناور يه شده از طرف واحدهایاستمهال چک ارا -6

(بانک رسالت، صندوق پژوهش و  یفرهنگ عیصنا يهاو فعال در حوزه دهیدبیآس يهاکم بهره جهت کمک به شرکت يهاجهت اخذ وام یسسات مالؤبا م یزنیرا -7
 )دیام ینیصندوق کارآفر سپهر، يفناور

فناور با  يها و واحدهاالزم به شرکت التیه تسهیخالق جهت ارا عیصنا يصندوق پژوهش و فناور ياندازدر راه عیجهت تسر ییو شکوفا يبا صندوق نوآور یزنیرا -8
 يجمهور استیر یمشارکت معاونت علم

 باشد.یشرکت در حال انجام م 10فناور که در فاز اول  يها و واحدهااز شرکت یغاتیتبل زریساخت ت -9

مقابله با  ياقتصاد طیفناور مرتبط در شرا يهافناور در حوزه يها و واحدهااز شرکت يو معنو يماد تیجهت جلب حما ،یبا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یزنیرا -10
 کرونا روسیو

فناور در  يها و واحدهااز شرکت يو معنو يماد تیجهت جلب حما يو گردشگر یدست عیدر حوزه صنا يو گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیبا وزارت م یزنیرا -11
 کرونا روسیمقابله با و ياقتصاد طیفناور مرتبط در شرا يهاحوزه

 کرونا  روسیمقابله با و طیدر شرا یفرهنگ عیدر حوزه صنا ازیمورد ن داتیتول شیفناور جهت افزا يها و واحدهاکمک به شرکت -12

 شرکتاز جمله: آغاز به کار نموده است)  المیدر استان ا لوتی(به صورت پا از راه دور يهاه مشاوره و درمانایبا ار یدرمان سمیفعال در حوزه تور يهااز شرکت تیحما -13
 )يو گردشگر  IT: تیفعال نهی(زم نیروب یداده پردازان هوش مصنوع

 فناور يهاهمکاران پارك و شرکت قیپروتکل از طر نیا تیکرونا در پارك و لزوم رعا روسیت مقابله با و جه یپروتکل بهداشت نیتدو -14
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 هاي خالقکارگروه شناسایی و معرفی شرکتجلسه 
 هاي نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد. در پارك ملی علوم و فناوري 99اردیبهشت  10هاي خالق روز چهارشنبه جلسه کارگروه شناسایی و معرفی شرکت

به  جمهوري ریاست فناوري و علمی معاونت خالق هايشرکت بوم زیست کارگروه دبیرخانه طرف از هاي نرم و صنایع فرهنگیپارك ملی علوم و فناوري اینکهبا توجه به 
 پارك فناوري معاون عباسی مهدي حضور با خالق هايشرکت معرفی و شناسایی کارگروه جلسه اساس براین است شده معرفی هاي خالقعنوان یکی از مبادي معرفی شرکت

  شد. برگزار
 و فناوري و علم هايپارك رابط و فرهنگی صنایع حوزه در موضوعی و تخصصی پارك تنها عنوان به فرهنگی صنایع و نرم هايفناوري و علوم ملی پارك اینکه توضیح

 کشوردر تعالی و پیشرفت هايزیرساخت ترینراهبردي از یکی عنوان به را بنیاندانش اقتصاد از حمایت و توجه نهضت تا است برآن خود اندازچشم راستاي در و هادانشگاه
 رساند. انجام به فرهنگ اقتصاد توسعه
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 فرهنگیخالق  نشست توسعه اقتصاد صنایع
 

 
 با ماه اردیبهشت 16 شنبهسه روز جهاددانشگاهی، فرهنگی صنایع و منر هايفناوري و علوم ملی پارك همت به »فرهنگی خالق صنایع اقتصاد توسعه« اندیشیهم ستنش

 ،)جهاددانشگاهی فرهنگی معاون( علیزاده عیسی ،)دستی صنایع و گردشگري فرهنگی، میراث وزارت سنتی هايهنر و دستی صنایع معاون( محمودیان پویا حضور
 ارشاد و فرهنگ وزیر مشاور( شالویی محمد ،)شکوفایی و نوآوري صندوق مجموعه از( یوسفی ،)سازهویت و نرم هايفناوري توسعه ستاد دبیر( نیريسجادي سیدمحمدحسین

 .شد برگزار فرهنگ و علم دانشگاه محل در حوزه این اساتید از جمعی و )فرهنگی انقالب عالی شوراي فرهنگی ستاد دبیر( آقاسی محمد ،)اسالمی
 

  

https://iqna.ir/fa/news/3896746/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
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 : عنوان شد »توسعه اقتصاد صنایع خالق فرهنگی« اندیشیهمدر نشست 

 توجه به اقتصاد صنایع فرهنگی نیازمند کار ضربتی است
 -با رویکرد دانشی» توسعه اقتصاد صنایع خالق فرهنگی«اندیشیهمهاي نخستین نشست از سلسله نشست

 شد. ي نرم و صنایع فرهنگی برگزارهافناوريپارك ملی علوم و با همت اردیبهشت ماه  16شنبه سهروز کاربردي 
آن  ثیرأوري کشور و همچنین ترشد و بهره ،اشتغال ،پیشرفت ،یت اقتصاد صنایع فرهنگی در توسعهتوجه به اهم با

و  نرم يهافناوري و علوم ملی پارك اقتصادي، ساختار کلیت در فرهنگی و ارزشی جامعه ،هاي اخالقیتحکیم پایهدر 
-با رویکرد دانشی» توسعه اقتصاد صنایع خالق فرهنگی« اندیشیهمهاي یع فرهنگی با برگزاري سلسله نشستصنا

 . مثبتی در این حوزه داشته باشدثیرات أکاربردي در این مسیر قدم برداشته است تا بتواند ت
اي در پارك اي این نشست خاطرنشان کرد: پروژهي نرم و صنایع فرهنگی در ابتدهافناوريیس پارك ملی علوم و یر

 . است شده داده هیارا ذیربط هايدستگاه به و گرفته قرار  ي نرم و صنایع فرهنگی در دست اقدامهافناوريملی علوم و 
هاي فرهنگی در دوران ها بررسی استفاده از ظرفیتخوشخو افزود: یکی از این پروژه یحسین ایمانمحمد

 پیامدهاي که هستیم کرونا درگیر قدري به ست که کمتر مورد توجه قرار گرفته است زیرا در حال حاضر ا پساکرونا
 ایمداده تحویل جمهوري ریاست فناوري و علمی معاونت به را طرح این. ایمگرفته نادیده را آن اجتماعی و فرهنگی

 .است بررسی دست درکه 
ایع فرهنگی از موضوع اقتصاد صنایع فرهنگی است. کشور ما از نظر صن وي در ادامه تصریح کرد: پروژه دیگر،

 کاري باید و اي برخوردار است، بنابراین در این راستا از کشورهاي دیگر بسیار جلوتر هستیم ذخایر عظیم و ویژه
ي خداداد منابع و نفت وجود دلیل به امروز تا سفانهأمت اما. شود تبدیل فرهنگی محصول به ذخایر این که کنیم

 ایم.این موضوع غافل شده هاي جایگزین براي درآمدزایی نبوده و ازسازي روشکسی به فکر پیاده
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 که است درحالی این .شودکننده تلقی میاقتصاد است اما در کشور ما مصرف مولد ست که در کشورهاي دیگر این حوزها خاطر نشان کرد: این در حالیخوشخو ایمانی 
تواند مولد اقتصاد کشور باشد. البته نباید این نکته را فراموش کرد که این کوتاهی دو جانبه بوده، به این معنا که هم از .. می.سیقی، عکاسی ومو تجسمی، هنرهاي مانند هنرهایی

 . هایی صورت گرفته استکارياز سوي مدیران و مسووالن کمو هم سوي هنرمندان 
شود، اما قدند درآمدي از آن عاید کشور نمیکنند چون معتریزي نمیاندرکاران در این حوزه برنامهافزود: دست ي نرم و صنایع فرهنگیهافناوريیس پارك ملی علوم و یر

توان دریافت که اگر در گذشته به حوزه فرهنگی و اقتصاد فرهنگ توجه کرده بودیم در شرایط فعلی یک نگاه سطحی میت با اکنون که صنایع درآمدزاي کشور رو به تعطیلی اس
 شدیم. نمی گرفتاري دچار 

کار ضربتی باشیم؛ به ویژه در خاطرنشان کرد: البته باید امید داشت و گفت که هنوز هم دیر نشده است اما براي رسیدن به نتیجه مطلوب باید در پی انجام خوشخو ایمانی 
 . توان با کمک این افراد و همچنین مشاغل خانگی، فرهنگ را به صنعت تبدیل کرده تعدیل نیرو و بیکاري وجود دارد، میشرایط کنونی ک

 . رسد اکنون چنین نیازي در کشور حس شده استد ضرورت آن حس شود که به نظر میبای فقط. شدنی است ،تجربه نشان داده که اگر همه پاي کار بیایند، تحقق کار ضربتی
اي چندوجهی است و باید ی مدنظرمان است، حوزه فرهنگ حوزههاي مختلفکنیم شاخهز صنعت فرهنگی و اقتصاد فرهنگ میعنوان کرد: وقتی صحبت اخوشخو ایمانی 

 . جمعی از متخصصان کنار هم بنشینند تا به مرور کار صحیح انجام شود
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در  استاد فرشچیاناسالمی  -ایرانی یس دانشگاه هنرهايیردکتر بهمن نامور، 
که به عنوان یکی از  اندیشی توسعه اقتصاد صنایع خالق فرهنگینشست هم
کید بر مفهوم صنایع خالق گفت: أحوزه در این نشست حضور داشت با تمتخصصان 
به معناي ظاهر کردن است یعنی آنچه که وجود دارد اما  Develop شناسیاز نظر واژه

ایل پیش رو ، یعنی بتوانیم مسآشکار نیست. وقتی صحبت از صنایع خالق می شود
 . هاي درونی حل کنیمها و بضاعترا با توجه به قابلیت

دکتر بهمن نامور مطلق ادامه داد: این کار با تقلید و الگوبرداري متفاوت است، 
حالی است که  این در. چراکه اگر تقلیدي صورت بگیرد، دیگر خالقیتی در کار نیست

 .وجود دارد و فقط باید آن را آشکار کنیمدر کشور ما بضاعت این حوزه 
وي افزود: توسعه در این حوزه مفاهیم متعددي و تعاریف مشخصی دارد اما در 

 .رابطه با توسعه آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، مفهوم رخداد است
محور شده است. از این طریق نسان امروزي رخدادنامور مطلق تصریح کرد: ا

کند. موضوع دیگر اصالت است که در تباط مستقیم پیدا میاست که با دیگران ار

 .رخدادها قابل لمس است
وي اظهار کرد: در دوره پست مدرن انسان به ارتباطات مستقیم و رودررو 
بازگشته است و این یعنی نیاز به دیگري دارد. ارزانی مورد دیگري است که در 

وجود دارد و شاخص دیگر قدرت ه مستقیم یرخدادهایی مانند نمایشگاه به دلیل ارا
 .انتخاب است

خاطرنشان کرد: در این راستا نشاط  اسالمی -ایرانی یس دانشگاه هنرهايیر
کنیم که موضوعات بسیار مهم است. بنابراین در دنیایی زندگی میاجتماعی نیز از 

 .شودیار مهم است و موجب رشد جوامع میرخداد بس
در مدیریت اقتصاد گفت: این مقوله بسیار کید بر اهمیت این موضوع أوي با ت

توانیم آن را مدیریت کنیم. البته ست که میا حائز اهمیت است و با کمک رخدادها
ریزي هالمللی و برنامطلوب جداسازي رخدادهاي ملی و بینالزمه رسیدن به نتیجه م

 بر مبناي آن است.

 

  اندیشیدر نشست هم اسالمی -استاد فرشچیان؛ رییس دانشگاه هنرهاي ایرانی
 »قتصاد صنایع خالق فرهنگیتوسعه ا«

 انسان امروزي رخداد محور شده است
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دکتراي تخصصی فلسفه هنر دانشگاه تهران که داراي پژوهشگر و استاد دکتر حسن بلخاري؛ 
اندیشی توسعه اقتصاد صنایع در نشست هم ،فعال در زمینه فلسفه هنر باشد ومی و زیبایی شناسی

فت: ساله کشورمان، گ هزار کید بر نقش تقابل ماده و معنا در نظام فرهنگی دوأبا ت خالق فرهنگی
ی این دو مفهوم دهد صنعت و فرهنگ در کنار هم قرار گیرند و تالقجازه نمیهمین تقابل است که ا

 . کندرا مذموم تلقی می
توان ت که اگر تفکر اقتصادي نباشد نمیسا دکتر حسن بلخاري تصریح کرد: این در حالی

 دارد.  هاي فلسفه، دین، عرفان و هنر هم مصداقاي پرورش داد. این موضوع در حوزهایده
گرفت، وزه فرهنگ و هنر حمایتی صورت نمیکنون از حاز ابتدا تاستاد دانشگاه افزود: اگر این ا

ایم. از این رو باید گفت بنیان این حوزه تکثر رشد و پیدایش هیچ هنرمندي نبوده اکنون ما شاهد
 اي بتواند خودکفا باشد؛ فرهنگ هم باید خودکفام تکثر به این معناست که هر حوزهاست و الزا

 .باشد
اظهار کرد: با این تفاسیر الزم است عمل جراحی اساسی روي حوزه فرهنگی انجام در پایان وي 

 . دهیم و بدانیم که اقتصاد و فرهنگ مکمل یکدیگرند
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از بنیانگذاران رشته اقتصاد هنر و که  یکی دیگر از پژوهشگران کشورجوانی؛ دکتر حمیدرضا شش
 از هنر اقتصاد گرایش با فرهنگی کارآفرینی دکترينگ و داراي پیوسته انجمن جهانی اقتصاد فره عضو
با ویدیو کنفراس در جمع  اندیشی توسعه اقتصاد صنایع خالق فرهنگی کهباشد در نشست هممی هلند

اد جهان را حضور داشت، با اشاره به مفهوم صنایع خالق، گفت: با توجه به اینکه ایران یک درصد اقتص
سال روي این حوزه کار  20در اختیار دارد، اگر بخواهیم همین اتفاق براي صنایع خالق هم بیفتد باید 

 کنیم.
رسد کنیم. به نظر میاي است که راجع به آن صحبت میافزود: این همان مسالهجوانی شش

  اقتصاد کالن است. مهمترین مانع تحقق این موضوع فقدان استراتژي توسعه در سطحی باالتر از
ایم و به توجه قرار نداده گاه توسعه استراتژي بخش فرهنگ را موردوي ادامه داد: در اقتصاد، هیچ

شناسیم و حتی آماري در این رابطه در کننده در این حوزه را نمیهمین دلیل است که متغیرهاي تعیین
  اختیار نداریم.

تصاد و هنر را در کردند که چرا مفهوم اقاي انتقاد میسال گذشته عده اظهار کرد: در چند ایشان
شود. بنابراین اگر می خواهیم در که امروزه راجع به آن صحبت میبینیم آوریم اما میکنار یکدیگر می

هاي موجود در کشور استفاده کنیم. از این رو باید نیان همگام شویم باید از پتانسیلبا جها حوزه این
 کنیم.مرتفع  شود،دیگر از مشکالت این حوزه مطرح میري را که به عنوان یکی چندپارگی سیاستگذا

جوانی تصریح کرد: از دیگر موانع اصلی رشد این مقوله در کشورمان شبه علم است که  شش
 زند.مهمترین ضربه را به حوزه سیاستگذاري صنایع خالق فرهنگی کشور می
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  »قتصاد صنایع خالق فرهنگیتوسعه ا«اندیشیهمدر نشست  ، گردشگري و صنایع دستیصنایع دستی وزارت میراث فرهنگیپویا محمودیان؛ معاون 

 سازي و نشان دادن صنایع فرهنگی مهم استها در جریاننقش رسانه

، گردشگري و معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگیدکتر پویا محمودیان؛ 
رابطه با در  اندیشی توسعه اقتصاد صنایع خالق فرهنگیدستی در نشست هم صنایع

آید منظور خاطرنشان کرد: وقتی سخن از توسعه به میان می موضوع این نشست،
گی ست که در حوزه صنایع فرهنا ها و شناسایی آنهاست. این در حالیتوسعه ظرفیت

 .اندناسایی نشدههاي کشور ما هنوز شو صنایع خالق بسیاري از ظرفیت
ي گذارافزایی و هدفیی مهمترین اقدام همپویا محمودیان افزود: پس از شناسا

بتی کشورها اهاي رقهاي توسعه بسیاري از مزیتبراي تحقق این امر است. در مدل
 . شوندرگذار دیده مییثأپررنگ و ت

رسانه وي تصریح کرد: موضوعاتی همچون صنایع دستی، موسیقی، گردشگري، 
توانند سهم بزرگی از بازارهاي تجاري گیرند مینیز وقتی کنار یکدیگر قرار می .و..

 . دنیا را به خود اختصاص دهند

افزایی اتفاق نیفتاده این در سفانه در کشور ما این همأمحمودیان اظهار کرد: مت
ست که در دیگر کشورها به دلیل وجود استراتژي و نقشه راه درست ا حالی

 . افزایی نهایت استفاده را ببرنداند از این همنستهتوا
وي ادامه داد: به عنوان مثال کشوري مانند انگلیس که در حوزه صنایع دستی 

ریزي یران و هند حرفی براي گفتن ندارد اما با یک برنامهدر مقابل کشورهایی چون ا
 . کندو استراتژي صحیح توانسته یکی از صنایع دستی کشورش را برجسته 

نقش مهمی ایفا ها نیز سازي رسانهن عنوان کرد: البته در این جریانمحمودیا
ه به اند، اینگونه صنایع دستی کشورشان را توسط گردشگران با یک شناسنامکرده

افتد این ماجرا یک طی یک شب اتفاق نمی. فرستندخارج از مرزهاي کشور خود می
. اندرکاران این حوزه استمندي دستندي و هدفو نشانه هوشم

 



 

 

 
 هاي نرم و صنایع فرهنگیپارك ملی علوم و فناوري کاري کنیم کارستان 36

 

 
 

  
توسعه اقتصاد صنایع «در نشست هم اندیشیعیسی علیزاده؛ معاون فرهنگی جهاددانشگاهی دکتر 

 » خالق فرهنگی
 

 فرهنگ باید در کنار رسانه قرار بگیرد
 

اندیشی توسعه اقتصاد صنایع در نشست هم معاون فرهنگی جهاددانشگاهیدکتر عیسی علیزاده 
رگذار باشد که جهاددانشگاهی یثأتواند تهنگ در کنار رسانه قرار بگیرد میگفت: اگر فر خالق فرهنگی

 داد قرار مدنظر را موضوع این یعنی ایسنا، ایکنا و سیناپرس توانسته  با حمایت از سه خبرگزاري کشور
  .دهد

 حوزه این از تواندمی فرهنگی صنایع و نرم هايفناوري و علوم  پارك ملیعلیزاده افزود: حمایتی که 
 تحصیلکرده افراد که ايگونه به. کند تربیت را حوزه این به مندعالقه دانشجویان که است این باشد داشته

 . اد کنندایج سرمایه توانندمی دارند که بضاعتی همین با که برسند باور این به حوزه این در
ولید سرمایه از صنعت فرهنگ تواند با توجه ویژه به ظرفیت نیروي انسانی در تجهاددانشگاهی می

 ثري ایفا کند.ؤگیري اقتصاد فرهنگ نقش مو شکل
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توسعه اقتصاد صنایع خالق «اندیشیدر نشست همعلی متقیان؛ مدیر عامل خبرگزاري ایسنا 
  »فرهنگی

 

 هر حرکتی بر عهده رسانه استرسانی و تعیین جایگاه اطالع
 

اندیشی توسعه اقتصاد صنایع خالق در نشست هم ایسناعامل خبرگزاري  مدیرعلی متقیان 
رسانی و تعیین جایگاه هر حرکتی بر عهده رسانه است گفت: اصحاب با بیان اینکه وظیفه اطالع فرهنگی،

 فرهنگی اتفاق این ترویج راستاي در اندآماده خود سهم به و خریده جان به را حوزه این زحماترسانه 
 .بردارند گام

شود بر تلقی میما فرهنگ به عنوان یک حوزه هزینهافزود: در کشور مدیر عامل خبرگزاري ایسنا 
 .بر عهده رسانه است که باید این ذائقه را تغییر بدهیم. این تغییر دیدگاه قطعاً 

گرایی هستند تا آمد به دنبال تبلیغ و ترویج مصرفها براي کسب دروي ادامه داد: امروزه رسانه
بتوانند خود را اداره کنند اما اصحاب رسانه باید از این خاصیت اثرگذاري براي تغییر مثبت سبک زندگی 

ا بیندازد بنابراین این وظیفه رسانه است که در افکار عمومی ج .و رفتار اجتماعی جوامع استفاده کنند
 . کننده نیست بلکه مولد استفکه فرهنگ نه تنها مصر
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 اندازي شدصندوق پژوهش و فناوري صنایع خالق راه ،هاي نرم و صنایع فرهنگیبا مشارکت پارك ملی علوم و فناوري

 
هاي نرم و صنایع فرهنگی، صندوق پژوهش با مشارکت پارك ملی علوم و فناوري

 اندازي شد. و فناوري صنایع خالق راه
هاي نرم و صنایع فرهنگی، چهل و هفتمین به گزارش پارك ملی علوم و فناوري

منصور غالمی وزیر دکتر هاي پژوهش و فناوري با حضور جلسه کارگروه صندوق
هاي پژوهش و علی وحدت دبیر کارگروه صندوقدکتر و فناوري،  علوم، تحقیقات

 فناوري و رییس صندوق نوآوري و شکوفایی و دیگر اعضا برگزار و در این جلسه مجوز
 . سیس صندوق پژوهش و فناوري غیردولتی صنایع خالق صادر شدأت

 سعهساز، خالق و فرهنگی، توگذاري در حوزه صنایع نرم، هویتتوسعه سرمایه
هاي فرهنگی ایرانی و اسالمی، افزایش سهم تولیدات صنایع فرهنگی بر اساس اولویت

ملی و صادرات محصوالت و خدمات نسبت به سایر صنایع و محصوالت کشور، افزایش 
ه خدمات در حوزه فعالیت یضریب نفوذ نوآوري و فناوري در تولید محصوالت و ارا

یندهاي صادراتی آي تسهیل و تسریع فرصندوق، ایجاد و توسعه زیرساخت الزم برا
هاي برداري از سرمایهو بهره و جذب سرمایه خارجی در دامنه فعالیت صندوق و ارتقا

هاي این صندوق به شمار أموریتهاي نرم از متخصص انسانی کشور در حوزه فناوريم
 . رودمی

رجع دولتی صنایع خالق با هدف تبدیل شدن به مصندوق پژوهش و فناوري غیر
هاي نرم گذاري در زمینه فناوريو سرمایه دهنده خدمات مالییهاصلی و بزرگترین ارا

 . اندازي شده استع خالق و فرهنگی در سطح کشور راهساز، صنایو هویت
این صندوق برنامه دارد تا خدماتی چون اعطاي انواع تسهیالت مالی، عاملیت و 

گذاري ه بازار و مشارکت و سرمایهت توسعمدیریت مالی وجوه اداره شده، خدما
 . ه کندیخطرپذیر را به متقاضیان ارا
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 در گذر فرهنگ يگردشگر ناریوب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  يصنعت گردشگر یتعال ينارهایدر گذر فرهنگ از مجموعه وب يگردشگر ناریوب
هاي نرم در پارك ملی علوم و فناوريخوشخو  یمانیامحمدحسین دکتر  یسخنران با بهشتیارد 16

 شد. برگزار و صنایع فرهنگی 
ایمانی خوشخو در این وبینار با اشاره به اهمیت فرهنگ، مسیر و حرکت گردشگري در گذر 

 فرهنگ را به صورت ذیل بیان کرد: 
هاي اصلی و محورهاي کلیدي توسعه گردشگري در جهان به شمار فرهنگ یکی از زمینه«

هاي اخیر با افزایش شمار گردشگران فرهنگی در جهان روبرو ه همین سبب هم در سالرود. بمی
هایی که در درون خویش دارد، در ابعاد هستیم. فرهنگ به جهت تنوع، گوناگونی و تعدد مؤلفه

تواند هاي گردشگري را میهاي بسیار زیادي از فعالیتمادي و معنوي قابل تعریف بوده و زمینه
گردشگري در بستر فرهنگ، مسیر حرکت فرهنگی را طی نموده است که تاریخ و دربرگیرد. 

شود و در هر بخش از پیشینه گذشتگان به همراه آداب و رسوم و حتی سبک غذایی را شامل می
 باشد. خاستگاه رشد برخوردار می

 هاي جامعه میزبان و مهمان را شاملگردشگري در مسیر فرهنگ هم چنین رفتارها و کنش
 گردد. شود که خود تعامل ارتباطی را ایجاد کرده و عامل شناسایی فرهنگی تلقی میمی

از این رو باید این نکته را در نظر گرفت که فرهنگ عرضه مهمی در توسعه گردشگري به شمار 
 »هاي با ارزش بیشتري در ادامه راه باشد.ساز فعالیتتواند زمینهرود و شناخت دقیق آن میمی
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 خوشخو به عنوان دبیر شوراي هنرانتخاب دکتر محمدحسین ایمانی

 
هاي نرم و فناوريو  رییس پارك ملی علوم خوشخودکتر محمدحسین ایمانی

 . به عنوان دبیر شوراي هنر انتخاب شد، دانشگاه علم و فرهنگصنایع فرهنگی 
به نقل از ایسنا؛ هاي نرم و صنایع فرهنگی پارك ملی علوم و فناوري به گزارش

ماه سال جاري به ریاست جلسه شوراي هنر شوراي عالی انقالب فرهنگی اردیبهشت
انه این شورا دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی در محل دبیرخ

یس شوراي هنر و یوان رس صالحی به اتفاق آرا به عنعبابرگزار گردید و سید
 محمدحسین ایمانی خوشخو به عنوان دبیر شوراي هنر انتخاب شدند. 

هاي نرم و صنایع فرهنگی در سخنانی گفت: در رییس پارك ملی علوم و فناوري
موضوعاتی در مورد بخش هنر به شوراي عالی انقالب فرهنگی منعکس  1377سال 

در همان زمان مقرر شد با  .هنر بودشد که یکی از این موضوعات موضوع آموزش 
تشکیل شوراي هنر ذیل شوراي عالی انقالب فرهنگی این موضوعات به صورت 

تشکیل فرهنگستان هنر، تصویب جوایز فرهنگی و هنري  .تخصصی بررسی شوند
 .و... تنها بخشی از مصوبات این شورا است

ه است ولی در ایمانی خوشخو افزود: امروز نقش هنر در جامعه بسیار برجست
نگ زیاد ل در حوزه فرهیاز این مسا .ها ما سند باالدستی نداریمبسیاري از این بخش

  .ل با تشکیل این شورا سامان پیدا کندیاست و امیدواریم این مسا
شود وي ادامه داد: تعدد مراکز هنري که بعضًا موجب تصمیمات ناهماهنگ می

 .تواند توسط شوراي هنر تنظیم شودمی
  

http://usc.ac.ir/fa/news/5eb68e0e03e89e61518b4567/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AE%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%86%D8%B1
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» عملیاتی توسعه اقتصاد صنایع خالق و فرهنگی -مطالعاتی«آغاز به کار دبیرخانه طرح 

 هاي نرم و صنایع فرهنگیدر محل پارك ملی علوم و فناوري
در » عملیاتی توسعه اقتصاد صنایع خالق و فرهنگی -مطالعاتی«دبیرخانه طرح 

 1399اردیبهشت ماه  20هاي نرم و صنایع فرهنگی از فناوريمحل پارك ملی علوم و 
 آغاز به کار کرد.

پس از برگزاري اولین نشست مشترك شوراي سیاستگذاري و علمی به عنوان 
اد ها در راستاي نیل به اهداف طرح، دبیرخانه به منظور ایجترین  فعالیتیکی از مهم

 به کار کرد. هماهنگی و انسجام در فرآیند تحقق اهداف آغاز
اردیبهشت  16اولین نشست مشترك شوراي سیاستگذاري و علمی در تاریخ 

  در سالن کاظمی آشتیانی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.با حضور افراد زیر  99
پویا محمودیان (معاون صنایع دستی و هنرهاي سنتی وزارت میراث فرهنگی، 

، (استاد معماري دانشگاه تهران) سیدغالمرضا اسالمی، گردشگري و صنایع دستی)
آقایی مجتبی ، محمد آقاسی (دبیر ستاد فرهنگ شوراي عالی انقالب فرهنگی)

ه  دانشگا -(دکتراي افتخاري در رشته عکاسی از شوراي ارزشیابی هنرمندان کشور
-حسن بلخاري (دکتراي تخصصی فلسفه هنر و زیبایی شناسی، علم و فرهنگ)
حمیدرضا شش جوانی (از بنیانگذاران رشته اقتصاد هنر و عضو ، دانشگاه تهران)

دکتري کارآفرینی فرهنگی با گرایش اقتصاد  -پیوسته انجمن جهانی اقتصاد فرهنگ
علی متقیان (رییس ، عیسی علیزاده (معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی)، هنر، هلند)

دانشگاه علم و  -تیمور مرجانی (دکتراي تخصصی مدیریت پروژه، خبرگزاري ایسنا)
دانشگاه  -بهزاد مشعلی (دکتراي تخصصی مدیریت گرایش سیاستگذاري، فرهنگ)

دانشگاه علم و  -عباس نامجو (دکتراي تخصصی باستان شناسی، علم و فرهنگ)

دانشگاه علم و  -بهمن نامور مطلق (دکتراي تخصصی باستان شناسی، فرهنگ)
 سیقی ایران)حمیدرضا نوربخش (مدیر عامل خانه مو، فرهنگ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بدین وسیله از عالقمندان و صاحبنظران دعوت می شود در صورت تمایل نظرات 
خود را در قالب طرح، مقاله، آثار هنري (تیزر، نقاشی، کاریکاتور، موشن گرافیک) به 

ارسال فرمایند. s.soufi@usc.ac.irآدرس ایمیل 
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 سومین جلسه سلسله رویدادهاي گردشگري مذهبی با موضوع

 »سفر و معنویت در ادیان توحیدي پیش از اسالم«
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

سفر و معنویت در ادیان «سومین جلسه سلسله رویدادهاي گردشگري مذهبی با موضوع 
 برگزار شد. » توحیدي پیش از اسالم

مذهبی گردشگري  ن نشستیمو هتلداري دانشگاه شیراز در سو يانجمن علمی گردشگر
به صورت زنده در پیج اینستاگرام این انجمن برگزار شد،  99اردیبهشت ماه  28 که روز یکشنبه

 میزبان دکتر مهدیه شهرابی فراهانی بود. 
برگزار شد، » سفر و معنویت در ادیان توحیدي پیش از اسالم«در این نشست که با موضوع 

، معنویت را یک مفهوم مهدیه شهرابی فراهانی ضمن ارایه رویکرد معنوي در مطالعات گردشگري
بستر فلسفه گردشگري بیان کرد. وي با اشاره به اهمیت مضامین معنوي در مطالعات درونی و در 

سفر در بطن و ماهیت خویش به معنی پرده برداشتن و آشکار نمودن «گردشگري اظهار داشت: 
مفهوم با سابقه فرهنگی و تاریخی سفر در ایران کامالً مطابقت دارد. در فرهنگ سنتی  است. این

رفت، از لحاظ فرهنگی کاري ارزشمند ایران سفر داراي ارزش درونی بوده و فردي که به سفر می
در مسیرکسب تجربه انجام داده است. با این حال با توسعه گردشگري و رویکرد صنعتی به این 

هاي گردشگري از ماهیت خود فاصله گرفته و امروز شاهد این هستیم که لیتموضوع فعا
اند. از این رو دانشگاه علم و خاستگاه معنویت را نگاهی ابزاري و جزیی به گردشگري بیان کرده

المللی، گام و برگزاري سه دوره کنفرانس بین» گردشگري و معنویت«فرهنگ با ارایه مفهوم 
 مطالعات گردشگري برداشته است.ي مهمی در مبانی نظر
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 شی مدیریت ارشد کسب و کار در صنایع فرهنگیزبرگزاري دوره آمو

هاي آموزشی مدیریت ارشد کسب و کار در صنایع فرهنگی از اولین جلسه دوره
پارك ملی علوم و به مدت دو ماه در محل  99اردیبهشت ماه  29روز دوشنبه 

 رد. آغاز به کار کهاي نرم و صنایع فرهنگی فناوري
در راستاي قرارداد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و پارك ملی علوم و 

ت کسب و کار در صنایع یهاي نرم و صنایع فرهنگی اولین دوره آموزشی مدیرفناوري
فرهنگی با هدف آموزش و توانمندسازي مدیران و کارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد 

 هاي نرم و صنایع فرهنگیناورياسالمی به صورت مجازي در پارك ملی علوم و ف
 . برگزار شد

هاي نرم و دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رییس پارك ملی علوم و فناوري
، ضمن MBAهاي دوره صنایع فرهنگی و سخنران آغازین دوره در اولین روز کالس

تأکید به اهمیت فرهنگ در جوامع به جایگاه ارزشی و اقتصادي آن نیز در چارچوب 
 رهنگی اشاره کرد. صنایع ف

هاي نرم و صنایع فرهنگی با مطرح کردن رییس پارك ملی علوم و فناوري
هاي گوناگون فرهنگ را از شناخت ابعاد، جوانب و ویژگی» شناسیمحیط«موضوع 
 هاي مطالعه صنایع فرهنگی بیان کرد. ضرورت

هاي آموزشی مدیریت ارشد کسب و کار در صنایع فرهنگی با اولین جلسه دوره
شناسی فرهنگی و مبانی نظري فرهنگ به عنوان دریچه ورود به مقدماتی از محیط

هاي نرم و صنایع فرهنگی مباحث صنایع فرهنگی در محل پارك ملی علوم و فناوري
 برگزار شد. 

به مدت دو ماه به میزبانی پارك ملی صنایع فرهنگی  MBAهاي آموزشی دوره
هاي نرم و صنایع فرهنگی براي مدیران وکارشناسان وزارت فرهنگ علوم و فناوري

 گردد. و ارشاد اسالمی برگزار می
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 يصنعت گردشگر یتعال ينارهایب از مجموعه و یتخصص ناریوب

 يخاطره ماندگار گردشگر جادیا
 

 

 

 

  

خاطره ماندگار  جادیبا موضوع ا يگردشگر یتعال ژهیو ناریوب نیدوم
 برگزار شد. 

 یمل زهیجا یاجتماع تیمسئول يدر راستا داریتوسعه پا ربدیشرکت ه
بخش  ینینشکرونا و خانه روسیو وعیدر مواجهه با ش يصنعت گردشگر یتعال

 ،یاعحفظ فاصله اجتم يدر راستا ياز فعاالن صنعت گردشگر یقابل توجه
 نینمود که دوم يگردشگر یتعال یآموزش ينارهایسلسله وب ياقدام به برگزار

خاطره  جادیا«با عنوان  ماهاردیبهشت  31 خیمجموعه در تار نیاز ا ناریوب
برگزار  زهیجا یفن تهیکم سییفر، رياوری رضایو توسط دکتر عل »ماندگار

 . دیگرد
در  یماندن ادیه خاطره ب کی جادیها به انگرش یچگونگ ناریوب نیدر ا

و انتخاب چه  یطید که با چه شراتأکید گردیو  انیب يمقاصد گردشگر
 در دلبسته کردن گردشگران موفق شد. توانیم  یمحصوالت و خدمات
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 هاي فرهنگی در مدیریت بحران پساکروناتحلیل و بررسی ظرفیت
به » هاي فرهنگی در مدیریت بحران پساکروناتحلیل و بررسی ظرفیت«وبینار تخصصی 

میزبانی معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و سخنرانی دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو 
هاي نرم و صنایع فرهنگی و دبیر شوراي هنر شوراي عالی انقالب (رییس پارك ملی علوم و فناوري

یدرضا بابایی (دکتراي تخصصی توسعه اجتماعی و عضو هیأت علمی فرهنگی) و دکتر حم
 به صورت مجازي برگزار شد.  16ساعت  99خرداد  19جهاددانشگاهی) روز دوشنبه 

گفت:  شرایط کرونا در کشورمحمدحسین ایمانی خوشخو ضمن تأکید به مشکالت ناشی از 
آوري س و اضطراب و کاهش تاباعتماد، ترل اقتصادي، روانی و اجتماعی از جمله عدم یمسا

هاي مدیدي با آنها دست به گریبان خواهد له موضوعاتی است که جامعه تا مدتاجتماعی از جم
و روانی تعبیر کرد که د مایع سیال رهنگ در جامعه، فرهنگ را به ماننبود. وي با اشاره به اهمیت ف

ریزي دهی نیازمند برنامهو این ظرفیتفی را دارد. از این رگیري در هر ظرگیري و شکلقابلیت جاي
 باشد. ه به عنوان یک راهکار عملیاتی میو دانستن اهمیت این مسئل

ها، ، بازيهاي موسیقی آنالینهاي سینمایی، کنسرتهاي گوناگون غیرحضوري از جمله اکران آنالین فیلمهاي فرهنگی به صورت مجازي و شکلوي با اشاره به توسعه فعالیت
دي، سیاسی و فرهنگ کشور را اصل مهم چه در رفع بحران و چه شرایط معمول و عادي به عنوان اقدام توسعه اجتماعی، اقتصافزارها و... در دوران کرونا، مدیریت فرهنگی انرم

 مطرح کرد و دنیاي امروز را دنیاي فرهنگ نامید.  هاي نرم و صنایع فرهنگی نقش درآمدزایی فرهنگ را در کنار نقش درمانی آن. رییس پارك ملی علوم و فناوريبیان کرد
هاي فرهنگی در شرایط پساکرونا در پارك ملی علوم و فناوري هاي نرم و صنایع فرهنگی، حمیدرضا بابایی در ادامه نشست با اشاره به انجام طرح تحقیقاتی بررسی ظرفیت

اي را در توسعه همه جانبه جوامع ایفا نموده است؛ از این رو فرهنگ را به عنوان یک زبان ارتباطی ش عمدهنگی بیان کرد که فرهنگ، نقعصر حاضر را دوره صنایع خالق و فره
 مهم میان ملل مطرح نمود. 

وقعیت پیش روي ایی را معضو هیأت علمی جهاددانشگاهی با اشاره به تغییراتی که در سبک رفتارهاي اجتماعی ناشی از کرونا در جهان به وجود آمده است، شرایط کرون
 مند را با رویکرد پایداري در بهبود شرایط موجود مهم و ضروري بیان کرد. جهان فعلی تا حدود دو سال آینده دانست و نگرش سیستمی و نظام
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 هاي نرم و صنایع فرهنگیپارك ملی علوم و فناوريسالروز تأسیس دومین مراسم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

با حضور ریاست، معاونین، اعضاي  99اردیبهشت ماه  30هاي نرم و صنایع فرهنگی عصر روز چهارشنبه مراسم دومین سالروز تأسیس پارك ملی علوم و فناوري
  هاي نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد.پارك، تنی چند از مدیران دانشگاه علم و فرهنگ و اصحاب هنر در محل پارك ملی علوم و فناوري

هاي موجود خود و با در نظر گرفتن نیاز کشور در حوزه فرهنگ و هنر با هاي نرم و صنایع فرهنگی با عنایت به رسالت کشوري و ظرفیتپارك ملی علوم و فناوري
دستی، گردشگري و... با حوزه نفوذ زایی در بخش فرهنگ و هنر، صنایع هاي نرم و اشتغالسازي فناوريمجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوري براي توسعه و تجاري

 آغاز به کار کرده است.  1397اردیبهشت  22ملی از 
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هاي نرم و پارك ملی علوم و فناوري رییسدکتر محمدحسین ایمانی خوشخو 
هاي نرم پارك ملی علوم و فناوريسالروز تأسیس دومین مراسم صنایع فرهنگی در 

گفت: به یاري خداوند متعال توفیقات زیادي در این دو سال نصیب  فرهنگیو صنایع 
پارك شده که همکاري و همدلی جمع همکاران در پارك یکی از دالیل روشن 

 گوییم. ها را از زبان دیگران میهاي به دست آمده بوده و این موفقیتموفقیت
هار خرسندي کرد و سال آینده پارك اظ 5ایمانی خوشخو در ادامه از دورنماي 

کنیم و در حال حاضر چون : جاي خالی صنایع خالق را در کشور پر میداشتبیان 
تواند پیشرفت متأسفانه درآمدهاي دیگر کشور از بین رفته، صنایع فرهنگی می

 زیادي داشته باشد. 
هاي نرم و صنایع دکتر علی حسنی معاون پشتیبانی پارك ملی علوم و فناوري

ز آرزوي توفیق الهی براي همکاران و قبولی طاعات همه، سالگرد پارك فرهنگی پس ا

را تبریک گفته و از همه همکاران که به نوبه خود و با تمام ظرفیت تالش کردند که 
 کارها پیش برود تشکر کردند. 

حسنی در ادامه گفت: ما در چهل سال گذشته توفیق خدمت و همکاري با دکتر 
 به اهللاشاتیم و  در پارك هم در کنار ایشان هستیم و انایمانی در جهاد را داش

 هاي بزرگ برسیم. موفقیت
هاي نرم و صنایع پارك ملی علوم و فناوريمهندس مهدي عباسی معاون فناوري 

فرهنگی گفت که موفقیت پارك را مرهون همکاري همه همکاران پارك و حضور و 
  پارك با شعار اهللاشاهستیم و انراهنمایی دکتر ایمانی خوشخو و دکتر حسنی 

هاي که در دو سال گذشته براي خودش انتخاب کرده در سال» کاري کنیم کارستان«
دکتر نوربخش که از اساتید برجسته  ،آینده نیز این شعار محقق شود. در پایان برنامه

ور ، مهمان ویژه این مراسم بود با اجراي زیباي خود به برنامه شموسیقی سنتی ایران
 خاصی داد. 
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 شود؛(ره) محقق می امداد امام خمینی نامه بین جهاددانشگاهی و کمیتهبا امضاي تفاهم 

 صنایع فرهنگی و خالق با رویکرد ایجاد اشتغال توسعه

 اندازي مراکز تخصصی این حوزهراه  

 

 
 

هاي نرم و براي توسعه فناوري و نوآوري در حوزه علوم و فناوري سازنده هايبه منظور فراهم آوردن زمینه همکاري فرهنگی،هاي نرم و صنایع پارك ملی علوم و فناوري
کمیته  نامه همکاري بین سیدمرتضی بختیاري رییسهاي علمی، فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی جهاددانشگاهی، تفاهمگیري از تواناییصنایع فرهنگی و ایجاد مشارکت و بهره

 .منعقد شد هاي نرم و صنایع فرهنگیدر محل پارك ملی علوم و فناوري 99خرداد  7 چهارشنبه روز طیبی رییس جهاددانشگاهی حمیدرضا دکتر امداد امام خمینی (ره) و
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 اي نیز در زمینه اشتغال خانگی داریم تجربه بسیار ارزنده 

نامه بین جهاددانشگاهی و کمیته امداد مراسم امضاي تفاهمدکتر حمید رضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در 
  کنند.اي را ایفا میهاي نرم و صنایع فرهنگی در همه کشورها نقش مهم و سازندهامام خمینی (ره) گفت: فناوري

ا هتواند در این حوزهوي افزود: ایران ذاتاً یک کشور فرهنگی و هنري است و مردمی با استعدادي دارد که می
 به خوبی بدرخشد.

هاي جهاددانشگاهی نامه قصد داریم همه توانمنديرییس جهاد دانشگاهی اظهارداشت: با امضاي این تفاهم
هاي نرم و صنایع فرهنگی در خدمت ارتقاي اقتصادي، اجتماعی و را از طریق مدیریت پارك ملی علوم و فناوري
 فرهنگی، جامعه هدف کمیته امداد قرار دهیم.

هاي نرم و صنایع فرهنگی، سازي ما عالوه بر پارك ملی علوم و فناوريان کرد: در حوزه اشتغال و تجاريوي بی
مرکز  25مرکز رشد و  23هاي البرز و کرمانشاه هستیم. همچنین جهاددانشگاهی داراي دو پارك دیگر در استان

 مرکز آموزش کوتاه مدت دارد. 915مرکز علمی و کاربردي و  3مؤسسه آموزش عالی،   6دانشگاه،  2منش، 
اي نیز در زمینه اشتغال خانگی داریم و قراردادهاي رییس جهاددانشگاهی گفت: اکنون تجربه بسیار ارزنده

ایم. در حوزه پژوهش و فناوري نیز امکانات بسیار خوبی بزرگی با وزارت تعاون و امور اجتماعی زنان آغاز کرده
هاي ها داریم که توانمنديها و پژوهشگاهدر مراکز خدمات تخصصی، پژوهشکدهگروه پژوهشی  126داریم. اکنون 
 توانند در خدمت کمیته امداد قرار گیرند.این مراکز می

به گفته وي، در حوزه فرهنگی نیز داراي سه خبرگزاري ایسنا (اجتماعی و سیاسی)، ایکنا (قرآنی و فرهنگی) و 
کز افکارسنجی دانشجویان ایران و سازمان انتشارات جهاددانشگاهی هم سیناپرس (علمی و فناورانه) هستیم. مر

 نامه به آنها اشاره شده است.توانند در خدمت اهداف مشترکی باشند که در این تفاهممی
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 وابسته نبودن صنایع فرهنگی به خارج 
هاي نرم و صنایع فرهنگی در مراسم دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رییس پارك ملی علوم و فناوري

گفت: دانشگاه علم و فرهنگ، بزرگترین  (ره) امداد امام خمینی نامه بین جهاددانشگاهی و کمیتهامضاي تفاهم
ر را دارد. این پارك نیز از دل التحصیل بیکار در کشودانشگاه غیرانتفاعی کشور است که اکنون کمترین فارغ

  این دانشگاه متبلور شده است.
رو اهمیت وي افزود: امروزه بنابر دالیل مختلفی منابع روزمره ما به حداقل میزان خود رسیده است، از این

شود. صنایع فرهنگی، یکی از صنایعی است که کمترین وابستگی را صنایع فرهنگی بیش از گذشته احساس می
  بع خارج دارد.به منا

هاي نرم و صنایع فرهنگی اظهارداشت: اکنون گردش مالی فرهنگ در رییس پارك ملی علوم و فناوري
کشورهاي دیگر باور نکردنی است. اهمیت این موضوع باعث شد تا جهاددانشگاهی به عنوان نهاد پیشرو در همه 

هاي نرم و صنایع فرهنگی به عنوان یکی فناوريها به این عرصه ورود پیدا کند؛ اکنون پارك ملی علوم و عرصه
هاي نرم و صنایع هاي جهاددانشگاهی با اتکا به نیروهاي جوان و متخصص خود وارد عرصه فناورياز بخش

 فرهنگی شده است.  
وي یادآور شد: خوشبختانه طی دو سال اخیر بسیاري از مسووالن دولتی در این زمینه با جهاددانشگاهی 

اي با معاون وزیر دادگستري نامهاند. اخیراً نیز درخصوص بحث مالکیت فکري تفاهمهایی را امضا کردهنامهتفاهم
 ایم و مالیکت فکري صنایع فرهنگی به این پارك سپرده شده است.امضا کرده

مستقیم  وي خاطرنشان کرد: اکنون کمیته امداد خمینی (ره) مخالف در اختیار گذاشتن سرمایه به صورت
به دست افراد تحت پوشش است. مبنا و اساس این نهاد، فراگیري کار و مهارت است. قطعًا یکی از مراکزي که 

هاي نرم و صنایع فرهنگی است چرا تواند به راحتی شما را در این امر یاري کند، پارك ملی علوم و فناوريمی
 توانند بازوهاي خوبی براي شما در آینده باشند.که اعضاي این پارك همگی جوان و با انگیزه هستند و می
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 اشتغال خانگی، رسالت اصلی کمیته امداد 
 نامه بین جهاددانشگاهی و کمیتهامضاي تفاهممراسم  نیز در (ره) یس کمیته امداد امام خمینییمرتضی بختیاري ر

زایی که همراه با ایجاد اشتغال خانگی است. اشتغال کمیته امداد، هايگفت: یکی از رسالت(ره) امداد امام خمینی
 تواند درآمد و اشتغالی با ثبات ایجاد کند.آموزي و فناوري باشد، میمهارت

التحصیالن درصد فارغ 85آموزي عقب هستیم، افزود: اکنون طبق آمارها کید بر این که در گسترش مهارتأوي با ت
اند. این در حالی است که در ایران درصد به صورت نظري آموزش دیده 15رت مهارتی و تنها دانشگاهی در جهان به صو

 کنند.هاي مهارتی دریافت میمان آموزشالتحصیالن دانشگاهیدرصد فارغ 15تنها 
آموز هزار دانش 350 بیش از(ره) یادآور شد: اکنون کمیته امداد امام خمینی (ره) یس کمیته امداد امام خمینی ری

 ها استفاده ببریم.توانیم از این ظرفیتدانشجو تا مقطع دکترا دارد که میهزار  58تا  55و حدود 
و بهزیستی باید  (ره) برنامه پنج ساله ششم توسعه، کمیته امداد امام خمینی 83وي بیان کرد: طبق ماده 

 هزار بر عهده بهزیستی است. 30 هزار سهم کمیته امداد و 70 که  هزار شغل ایجاد کند که 100 ساالنه
(معادل  هزار شغل 148حدود  97هزار شغل و در سال  170  ،96مرتضی بختیاري اظهارداشت: کمیته امداد در سال 

قرار داریم براي نیز  شغل ایجاد کرده است. امسال 900و  175نیز  98یک سوم میزان ایجاد اشتغال در کشور) و در سال 
 اد کنیم.هزار نفر اشتغال ایج 200

 کفا ایجاد کند. مقام معظم رهبري صراحتاً تواند تحول عظیمی در اشتغال خودنامه میتفاهموي ادامه داد: این 
هاي کمیته امداد قرار داشته باشد. ما امیدواریم رآمد با ثبات باید در صدر برنامهسازي، ایجاد داند که توانمندفرموده

ثبات و با رویکرد ا بتوانیم هنرمندانه درآمدهاي بای در عرصه اشتغال ما ایجاد کند و مها بتواند تحولنامهتفاهماین گونه 
 اشتغال خانگی ایجاد کنیم.

ی دارند و بازار دیجیتالی نیز دهی باالیهاي خانگی سود(ره) گفت: امروزه اشتغالیس کمیته امداد امام خمینی ری
را  درصد خانوارهاي تحت پوشش کمیته امداد 55باشند. اکنون توانند در فروش محصوالت آنها کمک زیادي داشته می

 دهند. زنانی که ضمن نقش مادري، قهرمانانه سرپرست فرزندان خود را برعهده دارند.زنان سرپرست خانوار تشکیل می
تولید  هاي کمیته امداد در حوزه مالکیت فکري نیز گفت: خوشبختانه اکنون دربختیاري همچنین با اشاره به فعالیت

هزار متر مربع فرش توسط کمیته امداد تولید شده  130 فرش نیز صاحب برند هستیم به طوري که سال گذشته بیش از
 است.
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 تعهدات جهاددانشگاهی 
به   ها و...دهندهاشتراکی، مراکز رشد، شتاب هاي نوآورانه و ایجاد فضاي کارایدهصنایع فرهنگی و خالق در راستاي حمایت از  اي در حوزهاندازي مراکز تخصصی و حرفهمشارکت در راه

ن، بنیاهاي دانشخمینی (ره) در مراکز و شرکت امداد امام مند تحت پوشش کمیتهحضور افراد فعال، نخبه و عالقه امداد، ایجاد زمینه هدف کمیته سعه و پشتیبانی از اشتغال جامعهمنظورحمایت، تو
منظور ارتقاي سطح درآمدي، دانشی و فرهنگی آنها با استفاده از توان  هدف این کمیته به سازي در جامعهسنجی وظرفیتیابی، ظرفیتصنایع فرهنگی و خالق، همکاري در راستاي ظرفیت

کارگیري افراد صنایع فرهنگی، فناور وخالق با هدف به ویژه در حوزه هاي تولیدي بهشرکت ها وریزي، ایجاد و هدایت کارگاهزایی، آموزشی و فرهنگی جهاددانشگاهی، طراحی، برنامهاشتغال
 .باشدنامه میامداد از جمله تعهدات جهاددانشگاهی در این تفاهم هاي هدف کمیتهستعد از بین گروهم

ي تخصصی آموزش در راستاي ها(ره)، تدوین و برگزاري دورهخمینی  در حوزه همکاري با امداد اماموردها اها جهت ارایه دستها و نشستها، همایشچنین مشارکت در برگزاري نمایشگاههم
ل معیشتی آنها، همکاري براي توسعه ییابی و ایجاد اشتغال و درآمد جهت کمک به حل مساتوان فکري، ایده جویان براي استفاده از استعداد،زي، پرورش خودباوري و کمک به مددساتوانمند

 (ره) با استفاده از ظرفیت ایسنا، ایکنا و مرکز افکارسنجی جهاددانشگاهی و همکاري در تولید محتواهاي فرهنگی، علمی، امداد امام خمینی ها و خدمات کمیتههاي مردمی در برنامهارکتمش
 . ذکر شده است نامهمحور از دیگر تعهدات جهاددانشگاهی در تفاهماي و اشتغالآموزشی، رسانه

برداري از ظرفیت فضا و امکانات امداد، بهره هاي آموزش تخصصی ضمن خدمت براي همکاران کمیتهبرداري از ظرفیت اساتید و خبرگان جهاددانشگاهی جهت برگزاري دورهبهره ایجاد زمینه
هاي کارآمد و روش وکار محرومان، کمک به ارایهوکار کشور با تمرکز بر فضاي کسبکسب هاي جمعی اشتغال، همکاري در موضوع بهبود فضايجهاددانشگاهی براي برگزاري رویدادها و آموزش

اندازي مراکز نیکوکاري کارآفرینی با همکاري واحدهاي جهاددانشگاهی سراسر ویژه صنایع فرهنگی و خالق، کمک به راه بازاریابی و فروش محصوالت مددجویان این کمیته به نوین در حوزه
اي فعال در بازار عرفی کارآفرینان حرفهکشور، م

مرتبط با جهاددانشگاهی به وکار کسب
منظور  (ره) به امداد امام خمینی کمیته

مشارکت در الگوي راهبري شغلی و 
مل مولد فقر شناسی وشناسایی عواآسیب
 راهکارهاي پیشگیري از آن نیز بر و ارایه
نامه جهاددانشگاهی در این تفاهم عهده
  .است
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 (ره) امداد امام خمینی تعهدات کمیته 
اندازي مراکز نامه، همکاري در راهچنین شناسایی و معرفی مددجویان مستعد جهت استفاده از خدمات موضوع تفاهمهم

هاي کارگیري آنها در شرکتآموزش افراد جهت به مین هزینهأصنایع فرهنگی و خالق، ت اي حوزهههاي حرفتخصصی و شرکت
هاي تخصصی، ها و نمایشگاهها، همایشامداد، همکاري در برگزاري نشست صنایع فرهنگی در چارچوب قوانین و مقررات کمیته

اختیار قراردادن دانش و  شده، در هاي صنایع فرهنگی و خالق ایجادتسهیالت به مددجویان و شرکت در اولویت قراردادن ارایه
نامه از جمله عنوان ابزار الزم براي دستیابی به اهداف تفاهم ه توانمندسازي و ایجاد اشتغال ب تجربیات موجود سازمان در زمینه

 .باشدنامه می(ره) در این تفاهم امداد امام خمینی تعهدات کمیته
 

 تعهدات مشترك  
 نخبگان و طبقهها، بوماجتماعی، اقتصادي، گردشگري و توجه ویژه به زیست -فرهنگی تالش و همکاري در راستاي توسعه

هاي نسبی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي شهرها ها، تالش و همکاري در راستاي شناسایی مزیتدهی آنهر شهر و سامان  خالق
اجتماعی  -عناصر کلیدي فرهنگی هاي نسبی از طریق همکاري باو روستاهاي کشور و بسترسازي در راستاي شکوفایی مزیت

ثر به منظور برگزاري رویدادهاي کارآفرینی مشترك با هدف  راستاي برقراري ارتباط فعال و مؤ محلی، تالش و همکاري در
تالش و همکاري در راستاي جلب مشارکت نخبگان براي ، هر دو نهاد هاي توسعهأموریتوکارها و تحقق متسهیل در ایجاد کسب

گسترش فضاي  اي و محلی، تالش و همکاري در راستاي بسترسازي ایجاد وهاي مورد تفاهم ملی، منطقهها و پروژهحاجراي طر
 ها و شهرهاي مورد توافق،هاي نرم و صنایع فرهنگی در مراکز استاناندازي نمایندگی پارك ملی علوم و فناوريمناسب براي راه
منظور توانمندسازي و ارتقاي برنامه از نظر کمی و کیفی  ، آموزش و پژوهش بههاي مشترك فرهنگی، اشتغالتشکیل کارگروه

امکانات هر دو مجموعه در راستاي اهداف  ها وهاي کالن جمهوري اسالمی ایران، استفاده از ظرفیتدر راستاي اهداف و برنامه
هاي مشترك از ها و برنامهظور گسترش فعالیتمن هاي مردمی و دولتی بهدهی براي جذب کمکریزي و سازمانمشترك و برنامه

 .باشدشده می امضا نامهدیگر در تفاهمبه یک امداد امام خمینی(ره) بین جهاددانشگاهی و کمیته تعهدات مشترك این
 .ساله استنامه پنجگفتنی است، مدت اعتبار این تفاهم
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هاي آموزشی مالکیت فکري در صنایع فرهنگی با نخستین جلسه از سلسله دوره
به صورت نیمه مجازي در  99خرداد ماه  26مشارکت وزارت دادگستري روز دوشنبه 

 هاي نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد. پارك ملی علوم و فناوري
هاي نرم دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو، رییس پارك ملی علوم و فناوري

وصنایع فرهنگی ضمن ابراز خرسندي از همکاري با وزارت دادگستري در حوزه مالکیت 
 تواند آغازي مهم در حوزه صنایع فرهنگی باشد. هایی میچنین همکاري فکري گفت: 

ها نگی خاطرنشان کرد: ایدهوي با اشاره به اهمیت ایده در حوزه صنایع فره
ها دهند بنابراین حفاظت از این ایدههستند که محوریت صنایع فرهنگی را تشکیل می

 هاي حقیقی و حقوقی مهم و ضروري است.براي مؤسسات، شرکت

 هاي آموزشی مالکیت فکري مطرح شد:در نخستین جلسه دوره

 ها امري مهم و ضروري استحفاظت از ایده
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  حقوق انحصاري محصول ارزش مادي و معنوي دارد 
در  حقوق مالکیت فکري وزارت دادگسترينیا، معاون دکتر محمود حکمت

د: موضوع مالکیت فکري بیان کر هاي آموزشی مالکیت فکرينخستین جلسه دوره
 عامل حداکثري ساختن منافع اقتصادي است.

وي ضمن اشاره به اهمیت مالکیت فکري در کاالهاي فیزیکی، جنبه غیرمادي آن را 
 ول آنچه در مالکیت فکري مورد حمایتبیش از پیش مهم دانست و اظهار کرد: در وهله ا

شود. پس از آن حقوقی گیرد ، محصول فیزیکی است که نماد اصلی محسوب میقرار می
کند بنابراین حقوق انحصاري محصول ارزش مادي و معنوي است که براي مالک ایجاد می

 دارد.
الکیت هاي منیا، حداکثرسازي منفعت مالی در کسب و کار را ازدیگر ظرفیتحکمت

فکري دانست وگفت: در حقیقت مالکیت فکري ابزاري براي قبضه نمودن انحصاري 
 بازارها است.

  
  صنایع فرهنگی سهم باالیی در رشد اقتصادي جوامع دردنیا دارند 

در نخستین  جوانی، متخصص حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر دکتر حمیدرضا شش
نیز ضمن اشاره به آمار رشد اقتصادي صنایع  هاي آموزشی مالکیت فکريجلسه دوره

فرهنگی در جهان، خاطرنشان کرد: صنایع فرهنگی سهم باالیی در رشد اقتصادي 
 ت.قابل بررسی اس داخلی جوامع در دنیا دارند که در دو بخش اشتغال و تولید ناخالص

ا این پژوهشگر حوزه صنایع فرهنگی در ادامه افزود: میزان اشتغال در فرهنگ ب
 یافتگی فرهنگی نیز مرتبط است.میزان تجارت کاالهاي فرهنگی و توسعه

هاي آماري بخش فرهنگ در داخل وي عنوان کرد: اکنون به دلیل اینکه داده
توانیم دریابیم که ما نیز هم راستا با هنوز به شکل منسجم تولید نشده است، نمی

 ر؟ایم یاخیدرصدي در این بخش را کسب کرده 3جهان رشد 
 جوانی، کشور چین را از جمله کشورهاي قدرتمند در صنایع فرهنگی شش

شود. اکنون دانست و گفت: چین در آینده نزدیک به قدرت برتر در جهان تبدیل می
 این هراس در سایر کشورهاي جهان مشهود است.

در پایان نیز مدیران شرکت هاي مستقر در پارك ملی علوم و فناوري هایی نرم 
 ع فرهنگی سؤاالت خود را مطرح کردند.و صنای

هاي نرم و نامه میان پارك ملی علوم و فناوريپیرو انعقاد تفاهم گفتنی است،
هاي آموزش صنایع فرهنگی و وزارت دادگستري، اولین جلسه از سلسله دوره

به صورت مجازي » مبانی مالکیت فکري در صنایع فرهنگی«مالکیت فکري با عنوان 
هاي دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رییس پارك ملی علوم و فناوريبا میزبانی 

نیا معاون حقوق مالکیت فکري وزارت و دکتر حکمت نرم و صنایع فرهنگی
به صورت مجازي برگزارشد. در این جلسه دکتر  13تا  11دادگستري ساعت 
مدیر مرکز ملی آموزش حقوق مالیت فکري وزارت (منش محمدحسین عرفان

کارشناس حقوق مالکیت صنعتی وزارت (سیدمجتبی قرشی )، دادگستري
ریزي و هماهنگی و حمایت از حقوق مدیر کل دفتر برنامه(، مجید اسالمی )دادگستري

، دکتر مهدیه )مالکیت ادبی و هنري و نمودهاي فرهنگ عامه وزارت دادگستري
 هاي نرم وفناوريملی علوم و  مدیر دفتر مالکیت فکري پارك ( فراهانیشهرابی 

 نیز حضور داشتند. )صنایع فرهنگی
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بازدید ایمان مصدري مدیر عامل 

سازمان متخصصین مدیران ایران 

هاي از پارك ملی علوم و فناوري

 نرم و صنایع فرهنگی
 

ایمان مصدري مدیر عامل سازمان 
متخصصین مدیران ایران و هیئت همراه 

هاي نرم و از پارك ملی علوم و فناوري
 3شنبه صنایع فرهنگی روز سه

از پارك ملی علوم و  99 اردیبهشت
هاي نرم و صنایع فرهنگی بازدید فناوري

 کرد.

همراه  یکل مال ریمد دیبازد

 عامل ریاول و مشاور مد

فرودگاه حضرت امام (ره) از 

هاي ی علوم و فناوريپارك مل

 نرم و صنایع فرهنگی

همراه اول و مشاور  یکل مال ریمد
 فرودگاه حضرت امام (ره) عامل ریمد

 99اردیبهشت ماه  30روز چهارشنبه 
هاي نرم و ی علوم و فناورياز پارك مل

 صنایع فرهنگی بازدید کردند.

جلسه مدیر صندوق کارآفرینی امید 

با معاون فناوري پارك ملی علوم و 

 هاي نرم و صنایع فرهنگیفناوري

 صندوق کارآفرینی امید با حضور جلسه
 ورضا یوسفیان مدیر صندوق کارآفرینی امید 

مهدي عباسی معاون فناوري پارك ملی علوم 
هاي نرم و صنایع فرهنگی روز و فناوري
در محل پارك  99اردیبهشت  29دوشنبه 

تصمیمات مهمی در این جلسه و گردید برگزار 
هاي مستقر در پارك ملی علوم و براي شرکت

 ی گرفته شد.هاي نرم و صنایع فرهنگفناوري
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 در پارك رشیپذ یمتقاض يفناور يها و واحدهاشرکت هیجلسه دفاع يبرگزار
هاي نرم و صنایع فرهنگی با حضور مهدي عباسی معاون فناوري پارك در پارك ملی علوم و فناوري 99اردیبهشت  6ها و احدهاي فناور روز شنبه جلسه دفاعیه شرکت

 برگزار شد. 
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 رییس مؤسسه توسعه فرهنگ و هنر  هاي نرم و صنایع فرهنگی باپارك ملی علوم و فناوريمسئولین  نشست
هاي نرم و صنایع فرهنگی با نشست مشترك معاون فناوري پارك ملی علوم و فناوري

در پارك ملی علوم و  99اردیبهشت  14روز یکشنبه  2020مسئول ستاد فرهنگی المپیک 
 فناوریهاي نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد. 

و  مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر يهنر مشاوردر این نشست بهرام جمالی 
 یستاد فرهنگ مسئولنیا مدیر عامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و امین عارف

 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی حضور داشتند.  2020 کیالمپ
هاي آن، بیان کردند در ابتداي جلسه مهدي عباسی ضمن توضیحاتی از پارك و فعالیت

 کند. ن پارك تخصصی در کشور است که در سه سال اول فقط در صنایع فرهنگی فعالیت میکه این پارك، اولی
بندي در صنایع فرهنگی و ادامه داد که دو جایزه موفق بستهباشد ع فرهنگی مختص این پارك میها در صنایها و دانشگاهالملل در پاركهاب بینضمن بیان این که ایشان 

 باشد. کشور در کارنامه این پارك می ملی صنعت گردشگري در سراسر
طرح اجرایی کمیته المپیک و بحث طراحی هدایاي المپیک موضوعاتی را بیان کردند که ساخت پک قهرمانان و  هنر یجهاددانشگاه یمعاون فرهنگ یجانیالهام زادر ادامه 

 ورزشکاران در دست بررسی است و در بحث فراخوان و طراحی اختصاصی در طراحی هدایاي المپیک کارهاي اولیه انجام شده است. 
هنر در زمینه ایجاد رونق در توسعه هنر توضیحاتی ارایه داد و در ادامه بیان کرد تدوین سند ملی توسعه فضاهاي نیا رییس کمیسیون کمک به توسعه فرهنگ و امین عارف

 فرهنگی کشور و تدوین اسناد توسعه فضاهاي فرهنگی چند تا از کالن شهرهاي کشور در دستور کار قرار دارد. 
کسب و کارهاي خالق بحث روز جهان است و در که مساله  ضمن بیان این زارت فرهنگ و ارشاد اسالمیو مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر يهنر مشاوربهرام جمالی 

هاي ادامه موضوع فعالیتپیشرفت قابل توجهی نداشته باشد در  کننده دارد که باعث شده در این موضوع کشورکشور ما متأسفانه هنوز مشخص نیست چه نهادي نقش هماهنگ
 هاي فرهنگی، تشکیل اتاق فکر و تدوین دانشنامه بناهاي قدیمی ایران عنوان کرد. محور، کالن محور، وضعیت مطالعات و تحقیقات فعالیتدامات پروژهمشترك با پارك را اق

توسعه فضاهاي فرهنگی، تدوین سند  هاينامه همکاري، برگزاري سمینار و کارگاه براي همکارهمچنین جمالی این نشست را امیدوارکننده دانست و در ادامه به تنظیم تفاهم
ها اشاره کرد و گفت که با این رویدادها انشاله اندازي مراکز نوآوري در استانملی فضاهاي فرهنگی کشور، تهیه اسناد فضاهاي فرهنگی کالن شهرها، موضوع المپیک و راه

  ها ادامه خواهد داشت. همکاري
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 قهاي خالجلسه کارگروه شناسایی و معرفی شرکت
 هاي نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد. در پارك ملی علوم و فناوري 99اردیبهشت  10هاي خالق روز چهارشنبه جلسه کارگروه شناسایی و معرفی شرکت

به  جمهوري ریاست فناوري و علمی معاونت خالق هايشرکت بوم زیست کارگروه دبیرخانه طرف از هاي نرم و صنایع فرهنگیپارك ملی علوم و فناوري اینکهبا توجه به 
 پارك فناوري معاون عباسی مهدي حضور با خالق هايشرکت معرفی و شناسایی کارگروه جلسه اساس براین است شده معرفی هاي خالقعنوان یکی از مبادي معرفی شرکت

  شد. برگزار
 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 اینکه توضیح

 کشوردر تعالی و پیشرفت هايزیرساخت ترینراهبردي از یکی عنوان به را بنیاندانش اقتصاد از حمایت و توجه نهضت تا است برآن خود اندازچشم راستاي در و هادانشگاه و
 رساند. مدد فرهنگ اقتصاد توسعه
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  (ره) امداد امام خمینی نامه بین جهاددانشگاهی و کمیتهنامه امضاي تفاهمامضاي تفاهممراسم 


	پیام تبریک دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو،
	رییس پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی
	به مناسبت فرارسیدن نوروز 1399
	بازدید دکتر ثریا شارقی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری تهران از پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی
	نشست مجازی رییس و معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی با شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس
	تولید «ماسک» با تلاش یک شرکت خلاق مستقر در پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی
	در نشست مجازی وزیر علوم، با رؤسای پارکهای علم و فناوری سراسر کشور مطرح شد:
	فروش ۱۳ هزار میلیارد تومانی محصولات شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری در سال گذشته
	چتر حمایتی فلسفه پارک صنایع فرهنگی
	وارد شدن در عرصههای جدید برای رفع مشکلات
	مفهوم و جایگاه سوغات در صنایع فرهنگی (بخش دوم)
	معرفی شرکتهای مستقر در پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی تا پایان سال 1398
	معرفی شرکتهای مستقر در پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی تا پایان سال 1398
	معرفی شرکتهای مستقر در پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی تا پایان سال 1398
	معرفی شرکتهای مستقر در پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی تا پایان سال 1398
	معرفی شرکتهای مستقر در پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی تا پایان سال 1398
	دکتر روحانی در جلسه هماندیشی با رؤسا و مدیران پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان:

	تقویت بیش از پیش زنجیره روابط و همکاری
	دانشگاه، تولیدکننده و پارکهای علم و فناوری
	ضروری است
	خلیجفارس گهواره تمدنهای بزرگ بشری
	چرا پاسداشت روز خلیجفارس مهم است؟
	حضور بهرام سهیلی بنیانگذار راش فیلم از شرکتهای مستقر در پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی در برنامه زنده رادیویی شب آفتابی و معرفی پلتفرم راش فیلم برای مخاطبین رادیو اقتصاد
	تفاهمنامه همکاری در زمینه توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان
	نشست مجازی (وبینار) مراکز رشد جهاددانشگاهی
	جلسه کارگروه شناسایی و معرفی شرکتهای خلاق
	جلسه کارگروه شناسایی و معرفی شرکتهای خلاق روز چهارشنبه 10 اردیبهشت 99 در پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد.
	توضیح اینکه پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به عنوان تنها پارک تخصصی و موضوعی در حوزه صنایع فرهنگی و رابط پارکهای علم و فناوری و دانشگاهها و در راستای چشمانداز خود برآن است تا نهضت توجه و حمایت از اقتصاد دانشبنیان را به عنوان یکی از ...

	نشست توسعه اقتصاد صنایع خلاق فرهنگی
	در نشست هماندیشی «توسعه اقتصاد صنایع خلاق فرهنگی» عنوان شد:

	توجه به اقتصاد صنایع فرهنگی نیازمند کار ضربتی است
	انسان امروزی رخداد محور شده است
	نقش رسانهها در جریانسازی و نشان دادن صنایع فرهنگی مهم است
	فرهنگ باید در کنار رسانه قرار بگیرد
	اطلاعرسانی و تعیین جایگاه هر حرکتی بر عهده رسانه است
	با مشارکت پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی، صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق راهاندازی شد
	وبینار گردشگری در گذر فرهنگ
	انتخاب دکتر محمدحسین ایمانیخوشخو به عنوان دبیر شورای هنر
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