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برگزاری همایش ها و کنگره های علمی از دیرباز، روشی بسیار کارآمد جهت تجمیع، بروزرسانی و تبادل آخرین اطالعات و 

 دستاوردهای علمی روز دنیا در حوزه های مختلف بوده است.

سال و پیشینه ای بسیار درخشان در زمینه علم  ژنتیمک، تما کنمون برگزارکننمده       ۰۵ بیش ازانجمن ژنتیک ایران با قدمتی 

رویدادهای علمی و آموزشی بسیاری در این حوزه بوده است. یکی از افتخارات این انجمن، برگزاری کنگره دوساالنه ملی و 

دوره بین المللی این کنگره با موفقیتی خیره کننده برگمزار   سه، پانزده دوره ملی و ۳۱۷۹بین المللی ژنتیک بوده که تا سال 

مردم نهاد بوده است. سمال گششمته، پمانزدهمین کنگمره ملمی و      شده و نگینی درخشان بر تاج افتخارات این انجمن علمی 

شرکت  ۰۵۵۵، در سالن اجالس سران و با حضور بیش از )مشترک با انجمن ژنتیک آلمان( سومین کنگره بین المللی ژنتیک

کننده از ایران و کشورهای مختلف جهان با موفقیت برگزار شد. از نکات مثبت و موفقیت های خاص این رویداد می تموان  

، همان ج ندانی از سراسمر دانشمم با برترین عناوین روز دنیا توسم    مقاله علمی، ایراد سخنرانی های علمی ۹۵۵به ارائه حدود

برگزاری جلسات نشست صمیمانه میان دانشجویان و سخنرانان ویژه، ایراد سخنرانی های انگیزشی توس  دانشمندان برتمر  

این حوزه برای عالقمندان و فراه  آوردن زمینه آشنایی و همکاری تعداد زیادی از محققین داخلی و خارجی در حوزه ژنتیک 

 اشاره نمود.

 ایرانسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک 
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کنندگان این رویداد، برآن شدند تا با رویکردی جدید، دریچه ای جدید در  ، برگزار۳۱۷۹ره سال پس از برگزاری موفق کنگ

( باز کنند و جشابیت های ویژه ای برای هرچه متفاوت تر و پربار تر شدن رویمداد آتمی تمدارک    ۳۱۷۷رویداد پیش رو )سال 

 ببینند.

برگزاری اولمین جشمنواره بمین     شامل: را تشکیل خواهند دادرویکرد بسیار مه  و ویژه که بخش های جدید رویداد آتی  دو

حوزه ژنتیک و همچنین اولین جشنواره دانش آموزی ژنتیمک   ، محصوالت و خدماتالمللی تجاری سازی ایده های فناورانه

 هستند.

 حوزه ژنتیک ، محصوالت و خدماتفناورانهالف( اولین جشنواره بین المللی تجاری سازی ایده های 

این حوزه، که در بخش تولید محصوالت دانش بنیان  دانش آموختگانو  تادانبه همت جمعی از اندیشمندان، اس رویداداین 

در زمینه ژنتیک، بیوتکنولوژی و داروسازی فعال هستند راه اندازی شده است. ایده ی اولیه این جشنواره، فراه  آوردن زمینه 

بمود.  مناسب برای شناساندن بازارهای کار و تجارت با تکیمه بمر محصموالت دانمش بنیمان حموزه ژنتیمک و بیوتکنولموژی         

برگزارکنندگان این جشنواره معتقدند با توجه به جایگاه بی رقیب محصوالت فناورانه ایمن حموزه در چرخمه اقتصماد دنیما، و      

در علوم پایه و زیستی، ه  اکنون زمان  رتبه های باال، دارا بودن در تولید عل  یهمچنین توان بسیار باالی دانشمندان ایران

رتوان ایران، دانش عظی  خود را به صورت محصوالت با دانش فنی بسیار باال بمه دسمت هم     آن فرا رسیده تا دانشمندان پ

میهنان خود برسانند و از این طریق ضمن تبدیل عل  به ثروت، جایگاه ایران اسالمی را نیز در بازار محصوالت فناورانه دنیا، 

مستلزم شفاف سازی دانش تولید شده در دانشگاه ها همچون جایگاه علمی آن به باالترین درجات ممکن برسانند. این امر، 

 به صاحبان ایده و نوآوران است.
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حوزه ژنتیمک ، بما    ، محصوالت و خدمات در این راستا، برگزاری اولین جشنواره بین المللی تجاری سازی ایده های فناورانه

. این رویمداد بمزرب بمین المللمی،     ه استی شدبرنامه های جامع و مدون و با حضور شرکت کنندگان داخلی و خارجی طراح

 بخش مجزا و مؤثر در حوزه تجاری سازی خواهد بود: ۴شامل 

مدیران ارشد و میانی با رویکرد تجاری سازی برای  ی کنگره امسالبخشی از کارگاه ها :کارگاه های تخصصی-1

برگزار می گردد. این بخش ها شامل: آمموز  مهمارت همای     شرکتهای استارتاپ، دانش بنیان و فعال در حوزه ژنتیک

طرح توجیهی، برنامه عملیاتی، مطالعه بازار، برنامه کسب و کمار و ...   ارائه ایده به سرمایه گشار از جمله طراحی و تنظی 

ه دانشجویان هستند. این مهارت ها در سطح غیر پیشرفته با رویکرد تجاری سازی ایده های فناورانه در حوزه ژنتیک ب

و صاحبان ایده های فناورانه که قصد ورود به بازار را دارند ارائه می گردد. همچنین حضور منتورها و مربیمان داخلمی و   

 خارجی در این بخش موجب افزایش انگیزه حضور شرکت کنندگان در این رویداد خواهد بود.
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معرفی فاکتورهای موفقیت در برندسازی و توسعه بین المللی شرکتهای نوآور توس  یکی از شمناخته شمده   برگزاری کارگاه 

 GC۰۵۰۵ترین استادان این حوزه از دانش در حاشیه کنگره 

رویدادی عرضه محور شامل ارائه محصوالت با قابلیت تجاری سازی از سوی واحدها یا شمرکت همای    :فن بازار -۲

نوآفرین به عالقمندان و سرمایه گشاران خواهد بود. هدف از ارائه این محصوالت، بسته به سطح آمادگی فنماوری ممی   

 اردادها با متقاضی باشد.تواند جلب سرمایه گشاری، دریافت سفار  تولید یا پیش فرو  و یا انواع قر

ساده ترین سطح آمادگی فناوری در این رویداد، ساخت نمونه ایست که هنوز در مقیاس بمزرب تولیمد نشمده     -

است سطوح باالتر می توانند شامل محصوالتی باشند که در مقیاس وسیع تر تولید یا فروخته شده اند اما هنوز 

در همه این موارد، اصالح و بهینه سازی محصول بر پایه انتظمارات   -سه  مطلوبی از بازار را در اختیار ندارند

سفار  دهنده قابل انجام است. همچنمین امکمان همگرایمی و هم  افزایمی بمین واحمدهای نموآفرینی کمه          

مدیران محصوالت مرتب  تولید می کنند در این بازار وجود دارد. مهمترین مشتریان این بازار، سرمایه گشاران، 

 و شتابدهنده ها، شرکت های بازاریابی و بازرگانی هستند.مراکز رشد 

در حاشیه و همزمان با برگزاری این بازار، سخنرانی ها و جلسات ه  اندیشی با حضور سخنرانان و کارشناسان  -

برگزیده در زمینه مسائل حقوقی، تحلیل بازارهای بین المللی، طراحی استراتژی های توسعه و برندسازی بین 

آموزشی مبتدی، برگزار خواهد شد و فضا و فرصت گفتگو بمرای تمی     در سطحی باالتر از کارگاه هایالمللی، 

 ها و شبکه سازی در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

حضور شرکت های دانش بنیمان فنماور داخلمی و خمارجی بما       :نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و فناور -۳

محصوالت و خدمات دانش بنیان با سطح باالی تکنولوژی در این بخش، امکان عرضه خدمات و محصوالت پیشرفته 

حوزه ژنتیک که بازار خود را ساخته اند نیز به مشتریان و مصرف کنندگان فراه  می آورد. در این بخمش بمازار نهمایی    

نسبت به تبمادل تجربیمات و عقمد     B۰Bشکل می گیرد و صاحبان صنایع نیز می توانند با شرکت در جلسات  فناوری

دی هما و  نقراردادهای همکاری اقدام نمایند. حضور شرکت های داخلی و خارجی در این بخش، موجب شناسایی توانم

 افزایش انگیزه رقابت میان صاحبان صنایع پیشرفته خواهد بود.
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بخش های قبلی، همگی عرضمه محمور و متمرکمز بمر تولیمد       :Reverse Pitchویداد گام معکوس یا ر -۴

محصول بر اساس ایده های نوآورانه پژوهشگران هستند. رویداد گام معکوس، مسیری متفاوت دارد و در واقمع مکممل   

بخش نمایشگاه و بازار خواهد بود. صاحبان صنایع کوچک و بزرب که در کار خود و در مسیر تولیمد محصمول، چمالش    

را تجربه یا آدرس دهی کرده اند افراد و شرکت های نوآور را که با اطالع رسانی گسترده برای دریافت  های مشخصی

تقاضای راه حل مشکالت یا رو  های بهینه سازی و توسعه فراخوانده شده اند، با ارائه مسائل مورد نظمر، دعموت بمه    

 همکاری می کنند. 

تقاضا محور با تمرکز بر موضوعات مشخص ایجاد می شود و طی  در این رویداد، فرصت تبادل اطالعات هدفمند و

مراحل اجرا، امکان تی  و شبکه سازی بین بخش های صنعت و افراد و شرکت های نوآفرین )استارتاپ( مهیا ممی  

یما چنمد جانبمه و     دوگردد. خروجی مورد انتظار این رویداد، شکل گیری همکاری و زمینه سازی بهتر قراردادهای 

 کنسرسیوم در پروژه های بزرگتر است. تشکیل

از مزیت های این رویداد، تسهیل برونسپاری بخشی از فعالیت های پژوهشی و نوآورانه شمرکت همای بمزرب بمه     

واحدهای نوآفرین است که به دلیل پویایی و ساختار ساده تر با هزینه کمتر و بازدهی باالتری فعالیت های فناورانه 

رسانند. از طرف دیگر، شرکت های نوآفرین که معوالً سه  قابل توجهی از بازار را در اختیار ندارند را به انجام می 

 در موقعیت مناسب خود در زنجیره ارز  قرار می گیرند.
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 ب( اولین جشنواره بین المللی دانش آموزی ژنتیک

 

خواهد بود. هدف از طراحی ایمن بخمش، اسمتفاده از    این رویداد جشاب و هیجان انگیز در واقع مینیاتوری از بخش بزرگسال 

پتانسیل عظی  جوانان در تولید عل  و آماده سازی و آموز  این بخش آینده ساز کشور برای ورود هدفمند بمه جامعمه ممی    

 باشد.

ای آموزشی، دانش آموزان، در واقع سرمایه های عظی  انسانی و آینده سازان نسل بشر هستند که با قرار گرفتن در برنامه ه

 درحال آماده سازی برای ورود موفق به جامعه می باشند. 

این رویداد، برای آموز  و شناساندن امکانات و توانمندی های موجود به جوانان درنظر گرفته شده. بمدین منظمور، بخمش    

همای کنگمره و   در این رویداد طراحی شده که در واقع مجموعه ای مشابه ولی در مقیاس کوچمک از بخمش    متنوعیهای 

جشنواره بزرگسال هستند تا جوانان، ضمن تفریح و داشتن اوقاتی خو  در این جشنواره، با بکارگیری خالقیت و توانمنمدی  

 های سرشار خود، در کنار مربیان، در دو حوزه نوآوری علمی و تولید محصوالت فناورانه به تمرین و آموز  بپردازند.

ارت محترم آموز  و پرور ، برنامه های بسیار جشابی برای نوآموزان در سمطح ملمی و   در این راستا ضمن هماهنگی با وز

بین المللی طراحی شده است. این بخش در همراهی با مجموعه یوسرن، تال  دارد با رو  های نوین، جشاب و هنری، از 

یلی دانش آموزان به بهتمرین  سویی بخش های مختلف عل  ژنتیک و بیوتکنولوژی را بعنوان مسیری محتمل در آینده تحص

شکل ممکن به آنان معرفی نماید و از سوی دیگر، فعال کردن نوجوانان در پروژه های فناورانه، ضمن بکارگیری خالقیت ها 
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انتخماب رشمته   و توانمندی های ایشان، با شناساندن بازارها و امکانات موجود روز دنیا، دیمدگاهی کاممل و گسمترده بمرای     

عالیق، توانمندی ها و امکانات موجود دنیا در اختیار نوآموزان قرار دهد. این بخش جشاب و به یاد مانمدنی   تصحیلی بر پایه

در بخش های زیر طراحی شده که با حمایت وزارت آموز  و پرور ، اندیشمندان و صماحبان صمنایع داخلمی و خمارجی،     

 ر سطح ملی و بین المللی با بازتابی بسیار گسترده باشد.امیدواری  یک از مهیج ترین و پربارترین بخش های این رویداد د

 بخش های مختلف طراحی شده برای این رویداد عبارتند از:

 آموز  و پرور  و مسئولین مربوطه رافتتاحیه مشترک با کنگره اصلی با حضور وزی -۳

به دو زبان فارسمی و    دوم دبیرستانکارگاه هایی در حوزه ژنتیک و زیست شناسی نوین برای دانش آموزان دوره اول و  -۰

 .الملل ژنتیک تقدی  خواهد شدبین  –که به شرکت کنندگان گواهی حضور در کارگاه کنگره ملی ، انگلیسی

 سخنرانی دانش آموزان داخلی و خارجی در باب پروژه هایشان و داوری توس  هیت داوران. -۱

 ان هنرمند و شرکت یوسرن برای ثبت نام کنندگان.اجرای مسابقه یا برنامه ای با مشارکت دانش آموز -۴

بازدید شرکت کنندگان  از پوسترهای پروژه های منتخب و نمایشگاه دست سازه ها و محصوالت  ماحاصمل تحقیقمات    -۰

 دانش آموزان داخلی و خارجی )این برنامه درسه روز پیاپی اجرا می شود.(

 شهرستانی وتور تهران گردی برای دانش آموزان  خارجی  -۶

 ان.)حول چند موضوع از پیش تعیین شده ( و داوری توس  هیئت داور ارائه تدریس برتر معلمین منتخب -۹

 ژنتیکی  برگزاری مسابقه داستان تخیلی و نقاشی و موشن گرافی و انیمیشن و ..... با موضوعات -۸

زیست محیطی و بیمماری هما و.... )در سمطح    برگزاری سخنرانی هایی با موضوعات نقش عل  ژنتیک در رفع معضالت  -۷

 درک و فه  دانش آموزان(

 مخصوص دانش آموزان شرکت کننده با هنر نمایی دانش آموزان ایرانی)دانش آموزان منتخب(برنامه شام  -۳۵

 سخنرانی چند کار آفرین حوزه ژنتیک و زیست شناسی نوین و پرسش و پاسخ. برگزاری  -۳۳
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 با فرهنگ و محصوالت کشورمان یا  کشور دانش آموزان شرکت کننده  اجرای مراس  آشنایی -۳۰

 

 

 

 

 

 

 المللمی  بمین  –در مراس  اختتامیه به نفرات برتر و برگزیده جوایز ارزنده و به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کنگره ملی 

 .شد خواهد تقدی  ژنتیک

 :دانش آموزی، برنامه هایی ازقبیل همچنین در حاشیه کنگره

برپایی غرفه ارائه مشاور ژنتیک به دانش آمموزان  ، واگشاری غرفه به شرکت هایی  بافعالیت و ارائه محصوالت دانش آموزی

ثبت نام دانمش آمموزان عالقمنمد در    ، راهنمایی دانش آموزانی که محصوالتشان قابلیت تجاری سازی دارد و شرکت کننده

 پیش بینی شده است. آموزی انجمن ژنتیکشاخه دانش 

برگزارکنندگان این رویداد بزرب علمی و فناورانه امیدوارند با یاری خداوند متعال و تال  بی امان جمع کثیمری از فعماالن   

حوزه ژنتیک و بیوتکنولوژی، جشنواره پیش رو یکی از موفق ترین و پرافتخارترین رویدادهای علمی و تجاری در سطح ملی 

بین المللی باشد و در این راستا به گرمی دست همکاری همه اساتید، صاحبان تجربه، سیاسمتگزاران و عالقمنمدان را بمه     و

 گرمی می فشارند.

 برنامه های فرهنگی

 و من اهلل التوفیق و علیه التکالن

 ۹۹۲۱پاییز 

 


