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  »علم تا عمل«سومین جشنواره و نمایشگاه اهداف 

  

هاي فناورانه برتر در  طرحمعرفی ق به مقام شامخ فناوران، و نوآوران برتر در عرصه ملی از طری ارج نهادن .1
 .پیشرفته هايهاي مختلف فناوری زمینه

علمی، فناوري بین مراکز نوآوري و هاي  هاي الزم جهت توسعه و تعمیق همکاري فراهم آوردن زمینه .2
 .کشورو اجرایی فناوري  ،صنعتی

 .سازي دستاوردهاي علمی و فناوري کشور مناسب، سهل و ممکن در راستاي تجاري بررسی راهکارهاي .3

 .به جامعه سازي نتایج از فناوري و نوآوري ارائه دستاوردهاي حاصل از تجاري .4

  :مخاطبان

هاي  که به نحوي مشمول حمایت یهای به ویژه آن دسته از شرکت(غیردولتی بنیان  هاي دانش کلیه شرکت .1
 ،)اند قرار گرفتهو فناوري ریاست جمهوري  عاونت علمی مادي و معنوي م

 سازمانها، شرکتها و دستگاههاي اجرایی دولتی، .2

 ،استان تهرانهاي علم و فناوري و مراکز رشد  پارك .3

 ،استان تهران دانشگاهی و تحقیقاتیمراکز  .4

 ،استان تهران مرتبط با حوزه علم و فناوريهاي  جشنواره .5

 راهبردي، هايستادهاي فناوری .6

 ،استان تهران هاي هماهنگی دانش و صنعت کانون .7

 ،استان تهرانهاي مردم نهاد در عرصه علم و فناوري  هاي علمی، سازمان انجمن .8

 ... )هاي حمایتی، مالکیت فکري و  صندوق(دهنده خدمات توسعه فناوري  نهادهاي ارائه .9

 توسعه فناوري و نوآوري اي هاي واسطه گذاران و شرکت سرمایه .10

  :فرآیند پذیرش

تکمیل  و www.festival.isti.ir :آدرس جشنواره به با مراجعه به سایت یبایست شرکت در جشنواره متقاضیان 
 )پارك فناوري پردیس(استان تهران جشنواره در به دبیرخانه  نام و ارسال مدارك درخواست شده هاي ثبت کاربرگ



ده ( 021-76250250هاي  تلفناز طریق  مهندس مجیريجناب همچنین  .شرکت نمایند ملیفناوري  جشناین در 
   .د بودنآماده پاسخگویی به سواالت احتمالی خواه )خط

  جشنواره بنیان ي دانشها طرحدر انتخاب و معرفی هاي اصلی و کلیدي مورد نظر  شاخص

  :هاي زیر امکان پذیر استخصاشدر صورت احراز یکی از  ،معرفی طرحهاي متقاضی شرکت در جشنواره انتخاب و

 .اي در قالب تعهد خرید یا پیش خرید باشند که داراي مشتري مشخص و از پیش تعیین شده یطرحهای .1

 .دنبنیان برخوردار باش انداز روشنی در امر صادرات تولیدات دانش که چشم یطرحهای .2

 .دنسازي آن به پایان رسیده و نتایج آزمون و تست آن توسط مراجع ذیصالح مثبت باش که نمونه یطرحهای .3

 د، نفناورانه در بازار مصرف داشته باشمحصول که مسیر مشخصی و مطمئنی براي رسوخ  یطرحهای .4

 .باشند خالقیت در اجراي طرح ونوآوري که در ابعاد گوناگون داراي  یطرحهای .5

 .رفع نیازهاي فناورانه کشور در موارد تحریم موثر باشندکه براي  یطرحهای .6

 .سازي مصرف انرژي باشند ها و بهینه مند کردن یارانهفکه در راستاي طرح هد یطرحهای .7

 .هاي مرتبط با یک یا چند حوزه فناوري خاص باشند که براي رفع مشکالت محوري و گلوگاه یطرحهای .8

 .داشته باشندتقویت هویت، عزت و غرور ملی از کشور در خارج و داخل تاثیرات مثبت در ی که یطرحها .9

اثرات مثبت زیست و  ر ارتقاء کیفیت و سطح زندگی مردممناسبی داجتماعی  بخشیکه اثری طرحهای .10
 .داشته باشندمحیطی 

  17/05/91: ها نام و ارسال طرح مهلت ثبت

  به مناسبت هفته دولت 1391شهریورماه  16تا  13: زمان برگزاري

  )ره(مصلی حضرت امام خمینی  :مکان برگزاري


