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مرامنامه خانواده پارک علم و فناوری خراسان تدوین شد
مرامنامه پارک علم و فناوری خراســان که حاصل نتایج برگزاری کمپ شــکار فرصت های نوآوری در این پارک
بود ،در قالب پنج اصل تدوین و ارائه شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علم و فناوری خراســان ،کمپ شــکار فرصت های نــوآوری به عنــوان اولین پارک در
میان پارک های علم و فناوری جهان ،در پارک خراسان برگزار شد و تعداد زیادی از ایده های ارائه شده در این کمپ
به مراحل پیاده سازی راه یافتند.
یکی از این ایده ها که اجرایی شد ،تهیه مرام نامه خانواده پارک علم و فناوری خراسان می باشد.
ایــن مرامنامــه بــرای اعضــای خانواده پارک علم و فناوری خراســان بوده که در تالشــند با بهره گیــری از فرصت های
زیســت بوم فن آفرینی ،در به کارگیری دانش و فن خویش در راه راســت و درســت گام برداشــته و به اصول آن پایبند
باشد.
شایان ذکر است این مرام نامه در پنج اصل زیر تدوین شده است:
اصل اول :ارزش آفرینی
اصل دوم :همکاری و هم آفرینی
اصل سوم :تعهد به مشارکت در ایجاد محیطی یادگیرنده
اصل چهارم :رعایت استانداردهای حرفه ای کسب و کار
اصل پنجم :تعهد به جامعه
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در راســتای رفع نیازهای فناورانه منعقد شــد؛ تفاهم نامه همکاری فیمابین شــرکت توزیع
برق مشهد و پارک علم و فناوری خراسان رضوی
تفاهــم نامــه همــکاری بــا هدف توســعه تعامالت و رفــع نیازهــای فناورانه شــرکت توزیع نیروی برق مشــهد با
استفاده از ظرفیت و پتانسیل مجموعه آزمایشگاهی پارک و شرکت های فناور و دانش بنیان عضو ،فیمابین
شــرکت توزیع نیروی برق مشــهد و پارک علم و فناوری خراســان منعقد شــد .بر این اساس ،مسئولیت کنترل
کیفیــت و ارائــه تاییدیــه کاال بــر عهــده آزمایشــگاه بــرق و الکترونیــک پــارک خواهــد بــود و مدیریــت و راهبــری
آزمایشگاه فشار قوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد در اختیار پارک خراسان قرار خواهد گرفت.

بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فناوری خراســان ،تفاهم نامــه مذکور به منظــور بهرهگیــری از تخصص های
مختلــف علمــی ،تحقیقاتــی و تجهیزاتی ،آزمایشــگاهی ،کارگاهــی و کتابخانــه ای و امکانات بالقــوه و بالفعل پارک و
شرکت های فناور و دانش بنیان و شرکت توزیع در جهت رفع نیازها و مشکالت ،توسعه ملی ،افزایش سطح کیفی
محصــوالت ،تجهیــزات و کاالهای مورد اســتفاده در صنعت برق مطابق اســتانداردهای ملی و بیــن المللی و نیز در
راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان منعقد شده است.
از جمله تعهدات پارک خراسان در این تفاهم نامه ،میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 ارائه خدمات علمی و آزمایشگاهی مورد نیاز شرکت توزیع و پیمانکاران معرفی شده اعزام کارشناس جهت نمونه برداری یا آزمون حضور متخصصین پارک در کمیته های تخصصی ارائه تاییدیه کاالی سازندگان تسهیل امکان استفاده از پتانسیل و توانمندی شرکت های فناور و دانش بنیان انتشار مقاالت علمی حاصل از نتایج پروژه های تحقیقاتی مصوب با نام مشترک پارک و شرکتهمچنین از جمله تعهدات شرکت توزیع برق مشهد را می توان چنین برشمرد:
 امکان بهره برداری از آزمایشگاه فشار قوی شرکت توزیع برق مشهد توسط پارک علم و فناوری خراسان معرفی پارک به عنوان مشاور کنترل کیفیت کاال و تجهیزات به سازندگان و تولیدکنندگان فراهم نمودن امکانات تخصصی و آزمایشگاهی مرا کز و محیط های وابسته به شرکت برای پارک7
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 همکاری با شرکت های فناور مستقر در پارک برای انجام پروژه های پیشنهادی و یا مورد توافقشایان ذکر است این تفاهم نامه برای مدت  3سال تنظیم و به امضای مهندس علی سعیدی ،مدیرعامل شرکت
توزیع برق شهرستان مشهد و دکتر رضا قنبری ،رئیس پارک علم و فناوری خراسان رسیده است.
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جلسه هم اندیشی پیرامون ارتقای سطح فناوری شهرستان نیشابور برگزار شد
در راستای رسالت پارک علم و فناوری و به منظور توسعه فناوری در استان ،جلسه همفکری و هم اندیشی
پیرامون مدل های توسعه فناوری شهرستان نیشابور و ایجاد پردیس مشترک به همت پارک علم و فناوری
خراسان و دانشگاه نیشابور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان ،روز یکشنبه  18آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه ،پارک
خراسان میزبان دکتر حسن صادقی سمرجانی رئیس دانشگاه نیشابور و هیأت همراه بود.
در ابتــدای جلســه مهنــدس داود تفضلــی معاون ایجاد و توســعه واحدهای فناور پارک ،تجربــه راه اندازی پردیس
مشــترک پارک خراســان و دانشــگاه فردوســی مشــهد را الگویی موفق در این زمینه دانســت و به بررسی مدل های
مختلف راه اندازی پردیس مشترک پرداخت.
وی ضمــن اشــاره بــه قدمــت بیــش از یــک دهه مرکز رشــد فنــاوری نیشــابور ،آمادگــی پــارک خراســان در حمایت از
واحدهای فناور دانشگاه نیشابور را اعالم کرد.
دکتــر رضــا قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراســان ضمن تحلیل قوانین راه اندازی پردیس مشــترک پارک های
علم و فناوری و دانشــگاه ها ،توســعه این همکاری ها را با هم افزایی و با توجه به چارچوب قوانین وزرات علوم در
این خصوص برشمرد.
رئیس پارک خراسان درخصوص افزایش بسترهای همکاری پارک در جهت توسعه فناوری شهرستان های استان
خراسان رضوی را از ماموریت های پارک خواند و گفت :اختالف سطح فناوری شهر مشهد با سایر شهرستان های
استان باید کم شود.
دکتر حســن صادقی ســمرجانی رئیس دانشگاه نیشــابور ،ظرفیت صنعتی باالی شهرستان نیشابور را حائز اهمیت
دانست و گفت :دانشگاه های شهرستان های استان از جمله دانشگاه نیشابور می توانند در کنار دانشگاه بزرگی
چون دانشگاه فردوسی مشهد به ماموریت خود و توسعه علم و فناوری در سطح استان کمک کنند.
وی تعامل و همکاری پارک علم و فناوری استان و دانشگاه نیشابور را در راه اندازی پردیس مشترک ،اقدامی مهم
در خصوص ارتقای سطح فناوری شهرستان نیشابور خواند.
دکتــر زهــرا مختــاری سرپرســت گــروه کارآفرینــی و ارتباط با صنعت دانشــگاه نیشــابور ضمــن ابراز خرســندی از این
هم اندیشــی ،اســتفاده از تجربیات پارک علم و فناوری خراســان در راه اندازی پردیس مشــترک پارک و دانشــگاه را
ظرفیتی برای رشد و توسعه و بالفعل کردن پتانسل های شهرستان نیشابور دانست.
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دانشــیار گــروه معمــاری دانشــگاه فردوســی مشــهد :طــر ح جامــع عمرانــی هــر ســازمان،
چشماندازی از آن سازمان است
دانشــیار گروه معماری دانشــگاه فردوســی مشــهد گفت :پارک علمو فناوری خراســان در مبدا ورودی شــهر
مشــهد واقع شــده و این نوعی پتانسیل محسوب میشود .این امر نمادی است برای یک شهر پیشرفته که
پیام فناورانهای دارد.
طــرح جامــع عمرانــی پارک علم و فناوری خراســان توســط دکتر حامــد کاملینیا ،دانشــیار گروه معماری دانشــگاه
فردوســی مشــهد طراحــی و تدویــن شــده اســت .وی در ایــن خصــوص اظهــار میکند :ســال  ۹۵در طــی همکاری
دانشــگاه فردوســی با پارک علمو فناوری خراســان تصمیم گرفته شــد تا طرح جامع عمرانی پارک تدوین و اصالح
شود .در مدت زمان دو سال با توجه به برگزاری جلسات متعددی که با اعضای پارک داشتیم ،توانستیم براساس
چارچوبهــا ،تحقیقــات و بــا توجــه بــه ارائــه نمونههایــی از پارکهــای مختلف خارجــی و داخلی ،ضوابــط تدوین
شدهای با عنوان طرح جامع عمرانی از پارک علمو فناوری خراسان طراحی کنیم.
ل حاضر دانشــیار گــروه معماری
حامــد کاملینیــا ،دکتــرای خــود را از دانشــگاه معماری تهران اخــذ نموده و در حا 
دانشگاه فردوسی مشهد است .وی تخصص طراحی و معماری سبز را از دانشگاه کشور پاریس اخذ کرده است.
م و فناوری دنیــا اظهار کرد :ا گر
وی در گفتوگــو بــا خبرنــگار پارک علمو فناوری خراســان درخصوص پارکهای عل 
پارکهــای علــمو فناوری به عنوان یک مجموعهمعماری نگاه شــوند ،یکــی از موضوعات مهم این نوع پارکها در
دنیا مولفه طراحی پایدار است که مربوط به حوزههای اجتماعی ،محیط زیستی و اقتصادی است و این مولفهها
در فرم و کالبد فضای ساختمانها شکل میگیرد.
وی با اشاره به اینکه طرح جامع عمرانی هر سازمان ،چشماندازی از آن سازمان است ،گفت :وقتی در مورد طرح
جامــع یک ســازمان صحبت میکنیــم متولیان و بهرهبــرداران ،نقطه نظراتی به لحاظ ویژگیهــای عملکردی ارائه
میدهند .ســپس ما به عنوان معمار و شهرســاز نیازهای محیطی ،اســتانداردها ،سرانهها ،پارکینگها ،خدمات و
 ...را میســنجیم و نحوه درســت اســتفاده از کاربری زمین و خدمات را براساس کیفیتهای فضای الزم و ضوابط
طراحی و ساختمان سازی به آنها ارائه میدهیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــتر مقاال تــش در حوزه مجموعههای آموزشــی اســت ،گفــت :کتابی در حــوزه معماری
دانشــگاه و مقاالتــی در حــوزه تاثیــر مولفههــای مجموعــه های آموزشــی و آ کادمیک بــرای کنفرانــس و کنگرههای
مختلــف بــه چــاپ رســاندهام .بــرای پــارک علمو فناوری خراســان نیــز طرح پژوهشــی ارائه کــرده ام کــه این طرح
براســاس مطالعــات و تحقیقــات در زمینههــای مختلف مانند نوع شــرکتهای فناور ،ســرانههای انســانی ،فضای
ســبز ،خدمــات عمومــی ،دسترس ـیها ،حملونقــل و  ....اســت کــه از روی بهتریــن نمونــه پارکهایــی همچــون
پارکهای علم و فناوری خاورمیانه ،آسیا ،اروپا و  ...برداشته شده است.
پارکهای علموفناوری نماد پیشرفت یک شهر هستند
م وفناوری نماد پیشــرفت یک شــهر هســتند .اینگونــه پروژهها طر حهای
کاملینیــا ادامــه میدهــد :پارکهای عل 
مشاورهای است که توسط مشاور و براساس چارچوب شرح خدمات ،ضوابط و دستورالعملهای کلی ساختمانی
که شــامل محوطهســازی ،حملونقل ،زیســت محیطی و  ...میباشد ،طراحی میشــود وسپس کارفرما آن را اجرا
میکند .هنگامیکه طرح تدوین و ارائه شــد ،در اجرای آن مشــاور نقشی نخواهد داشت و کارفرما ضمانت اجرایی
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پروژه را در دست خواهد گرفت.
وی بــا بیــان اینکــه «پارکهــای علمو فنــاوری براســاس اســتانداردها و نظام تعیین شــدهای طراحی میشــوند»،
بیــان میکنــد :در ایــن طــرح جامع ظرفیت تعــداد افرادی که باید بهعنــوان کارمند در پارک فعالیــت کنند ،میزان
فضای سبز ،راهها ،حریقها ،مکانهای امن در مواجه با حوادث ،مکانی برای پدافندهای غیرعامل ،آسانسورها،
راهروهــای اضطــراری ،فرم و شــکل ســاختمانها ،نوع تامین آب و بــرق از نوع زیس ـتمحیطی ،تصفیه فاضالبها
بــرای آبیــاری فضــای ســبز پــارک و ...طراحی میشــود .این طرح بایــد با نظــم ،هماهنگی و بهصــورت یکرنگ در
محیط ایجاد شود.
ع هر چند ســال یکبار توســط متخصصان
مشــاور طرح جامع پارک علمو فناوری خراســان گفت :طر حهای جام 
این حرفه به روز میشود .پیشرفت و تحول جامعه و تغییر طرح جامع با یکدیگر همخوانی دارند.

شــایان ذ کــر اســت کــه طــرح جامعه پــارک علــم و فنــاوری خراســان جدیدا طراحــی شــده اســت .هنگامیکه طرح
پــارک را ارائــه دادیم ۹۵درصد پارک به همین صورتیکه هســت ،شــکل گرفته بود .ما بــر روی طر حهای اولیه پارک
اصالحیههایــی انجــام دادهایم که تاثیرات آن به مرور زمان خودنمایی خواهد کرد .در این اصالحیه حملونقل را
بهصورت برقی و رنگ ساختمانها و نحوه تامین برق ساختمانها از نوع خورشیدی و ...را تدوین کردیم.
هریک از پارکهای علمو فناوری در دنیا ویژ گی و قابلیت خاصی دارند
کاملینیــا عنــوان کرد :هریک از پارکهای علمو فناوری ویژگــی و قابلیت خاصی دارند؛ به عنوان مثال پارک علمو
فناوری قطر در کنار شهرک آموزشی ،جذابیت خاص خود را داراست و نگاه آیندهنگری به مجموعههای آموزشیو
دانشگاهی دارد .شایان ذکر است که زیباترین مسجد و بزرگترین استادیوم در پارک علم و فناوری قطر واقع شده
است .به نظر بنده یکی از موفقترین نمونههای پارک علمو فناوری در کشور قطر و بعد از آن در سنگاپور قرار دارد.
در پارکهای علمو فناوری دنیا ،محورهای اجتماعی اهمیت ویژهای دارند.
دانشیار گروه معماری دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد :پارک علمو فناوری خراسان در مبدا ورودی شهر مشهد
واقع شده و این نوعی پتانسیل محسوب میشود .این امر نمادی است برای یک شهر پیشرفته و پیام فناورانهای
دارد .همچنیــن در پــارک هنــوز زمینهای دس ـتنخوردهای وجود دارد که میتوان بــر روی آنها برنامهریزیهای
با کیفیتی در نظر گرفت.
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پارک علم وفناوری باید محیطی علمی  -اجتماعی داشته باشد
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طراحی پارکها باید به گونهای باشــد که شــهروندان ،پارکهــای علمو فنــاوری را به عنوان
یک مکان گردشــگری محســوب کنند ،گفت :این پارکهای فناوری باید بهگونهای طراحی شــوند که در دســترس
شهروندان باشد و آنها بتوانند به راحتی از فضاهای ایجاد شده استفاده کنند .پارکهای علمو فناوری موفق دنیا
کاربریهای آموزشــی ارائهمیدهند که شــامل ساخت مهدکودکهای علمی تا دانشگاههای فناور است .به عنوان
مثال در کنار پارک علمو فناوری کشور قطر ،شهرک آموزشی راهاندازی شده که این شهرک در موفقیت پارک نقش
بسیار مهمی داشته و دارد.
کاملینیــا عنــوان میکند :همچنین مکانهای عمومی ،خدماتی و رفاهی مانند هتلینگ ،ســالنهای تئاتر ،ســینما
و ...باید در پارکهای علم و فناوری وجود داشته باشد .ما نیز درپارک علم و فناوری خراسان این چنین طر حهایی
را پیشــنهاد دادهایــم .وی افــزود :پــارک علــم وفناوری محیطی علمی  -اجتماعی اســت و این ماهیــت را با توجه به
م و فناوری خراسان نیز
ایجاد فضاهای عمومی با شیوه مدرن روز دنیا باید ارتقا داد و پیشنهادات ما برای پارک عل 
از همین جنس است.
پارک علم و فناوری خراسان بزرگترین و اولین پارک وزارت علوم در ایران است
در ادامه ابوذر امینی ،رئیس اداره توســعه زیرســاختهای فناوری پارک خراسان درخصوص زیرساختهای پارک و
م و فناوری خراســان به عنوان یکی از بزرگترین و اولین پارک تأســیس شــده توســط
طرح جامع پارک گفت :پارک عل 
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در ایران است که در شهریور  ۸۱با تکیه بر تجارب ارزشمند به دست آمده طی ۲۲
ســال فعالیت تحقیقاتی در زمینه ایجاد و گســترش فناوری ملی و فراهم شــدن زیرســاختهای مناســب با مصوبه
شــورای گســترش آموزش عالی فعالیت اجرایی خود را در زمینی به وســعت  ۳۷هکتار در شــهر مشــهد و در مجاورت
شــهرک صنعتی توس آغاز نمود .پارک علم و فناوری خراســان ۳۵۰شــرکت دارد که  ۴۵۰۰نفر در این پارک مشغول به
فعالیت هستند ۸۵ .درصد کارکنان این پارک مدارک باالی لیسانس دارند.
وی گفــت :پارکهــای علمو فنــاوری به عنوان متصلکننده دانشــگاه ،صنعت و بازار در عرصــه اقتصاد دانشبنیان
هســتند .طراحــی و جانمایــی فضاهــای مشــترک میــان بخشهــای پژوهشــی بــا بخشهــای اجتماعــی ،فرهنگی،
ورزشــی ،اقامتــی اســت و میتوانــد در حوزههــای بیــرون از پارک ماننــد دانشــگاهها پیامدهای مثبت و موثــری را در
برداشته باشد.
امینــی بــا اشــاره بــه اینکه یکــی از مهمترین عوامــل طراحی کالبدی پــارک ،همکاری و مشــاوره دانشــکده معماری
دانشــگاه فردوســی مشــهد با پا ک علم و فناوری خراســان در راســتای درک صحیح از نیازهای این مجموعه اســت،
ادامــه میدهــد :برنامهریــزی کاربــری اراضــی و مدیریــت خردمندانــه فضــا بــه منظــور بهینهســازی الگــوی توســعه
فعالیتهای انسان است.
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بــر همیــن اســاس طبــق مطالعات انجام شــده پیرامــون پارکهای علمو فنــاوری و با توجــه به نیاز پــارک ،عالوه بر
طراحــی ســاختار جانمایــی واحدهــای فنــاور و بخشهای عمومی و مســجد ،توجه بــه جانمایی فضای آموزشــی،
اقامتی و ورزشی همراه با طراحی مرکز تجمع و انجام فعالیتهای گروهی در یک پالزای تعریف شده درحدود مرکز
سایت ،در نظر گرفته شده است.
در پارک خراسان ،کاربریهای گونا گون سازگار با محیط زیست ایجاد شده است
رئیس اداره توسعه زیرساختهای فناوری با بیان اینکه در طراحی پارک علم و فناوری خراسان سعی شده است
بــا ایجــاد کاربریهــای گونا گــون ،امــکان کار و زندگــی پژوهشــی در محیطی ســازگار با محیط زیســت فراهــم گردد،
گفــت :یــک طرح ســازماندهنده محوری که با توجه به هندســه ســایت و پرا کندگی کاربریها در نظر گرفته شــده
اســت .این طرح به بررســی الگوهــای مختلف در پارکهای علمو فناوری میپــردازد .همچنین این طرح جامع بر
اســتخوانبندی محوری و طراحی بر مبنای ســازماندهی خطی تا کید دارد و در تامین شــبکه دسترسی مطلوب،
ساختاری خوانا و قابل دسترس با تمرکز بر فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی تالش میکند.
شایان ذکر است که تحقق این امر با توجه به طراحی سازگار با محیط زیست و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و
استفاده از عناصر بومی امکانپذیر است.
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تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک خراسان و کمیته امداد امام خمینی (ره) منعقد شد
تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری خراســان و کمیته امداد امام خمینی(ره) با هدف افزایش
و ترویج فرهنگ نوآوری و کمک به مددجویان منعقد شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علم و فناوری خراســان ،بــه نقل از مرکز نوآوری و شــکوفایی خالقیــت ،تفاهم نامه
همکاری فی ما بین پارک خراسان و کمیته امداد امام خمینی (ره) با حضور سید مهدی هاشمی ،فرماندار مشهد
مقــدس ،حبیــب اهلل آســوده ،مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی(ره) ،دکتر رضا قنبری ،رئیــس پارک علم و فناوری
خراســان و دیگــر مســئولین و بــا هدف افزایــش و ترویج فرهنگ نــوآوری و کمک بــه مددجویــان در روز  ۱۴آبان ماه
 ۱۳۹۹امضا شد.
در حاشــیه این جلســه پیرامون چالش ها و خدمات قابل ارائه به مددجویان بحث و گفت و گو شــد و شــیوه های
ارائه خدمت به مددجویان بررسی گردید.
دکتر قنبری فعالیت ها و خدمات ارائه شــده توســط پارک علم و فناوری خراســان به شــرکت ها و موسســات فناور و
دانش بنیان را طی گزارشی ارائه کرد.
آســوده نیز منعقد شــدن این تفاهم نامه را امری بســیار مثبت برشــمرد و از افزایش همکاری ها بین کمیته امداد و
پارک خراسان ابراز امیدواری نمود.
در ایــن جلســه هاشــمی ،نشســت مشــترک کمیتــه امــداد با پــارک علم و فنــاوری اســتان بــه منظــور توانمندکردن
مددجویــان تحــت حمایــت را اقدام مبارکی دانســت و اعالم کرد :فرمانداری دســتگاه حا کمیتی و نظارتی اســت اما
برای رفع موانع و هماهنگی بین دستگاه ها و ارگان ها جهت تسهیل بخشی ،همکاری الزم را خواهیم داشت.
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مقاله "نسل بعدی هوش مصنوعی"
حــوزه هــوش مصنوعــی بــه ســرعت در حــال حرکت می باشــد .فقط  8ســال از آغــاز دوره مــدرن یادگیــری عمیق در
مسابقات  ImageNet 2012می گذرد .پیشرفت در این زمینه از آن زمان تا کنون نفسگیر و بی وقفه بوده است.
ا گر چیزی وجود داشــته باشــد ،آن ســرعت شــگفت انگیز تغییر است .پنج ســال دیگر ،زمینه هوش مصنوعی بسیار
متفاوت از امروز خواهد بود .روش هایی که در حال حاضر پیشــرفته در نظر گرفته می شــوند منســوخ خواهد شــد.
روش هایــی کــه امــروزه نوپا یا در حاشــیه هســتند ،جریــان اصلی آینده خواهند بود .نســل بعدی هــوش مصنوعی
چگونه خواهد بود؟ کدام رویکردهای جدید هوش مصنوعی امکان های غیرقابل تصور فعلی در فناوری و تجارت
را ایجاد می نماید؟ این مقاله سه حوزه در حال ظهور در هوش مصنوعی را نشان می دهد.
 .1یادگیری بدون نظارت
الگــوی غالــب در دنیــای هوش مصنوعی امــروز یادگیری تحت نظارت اســت .در یادگیری نظارت شــده ،مدل های
هــوش مصنوعــی از مجموعــه داده هایــی مــی آموزند که انســان ها طبق دســته هــای از پیش تعریف شــده ،آن ها
را دســته بنــدی و برچســب گذاری کرده انــد( .اصطالح "یادگیری تحت نظارت" از این واقعیت ناشــی می شــود که
"ناظران" انسانی داده ها را از قبل آماده می کنند).
در حالی که یادگیری تحت نظارت پیشــرفت چشــمگیری در هوش مصنوعی طی دهه های گذشــته داشته است،
از وســایل نقلیــه مســتقل گرفتــه تا دســتیاران صوتــی ،اما محدودیت هــای جدی نیــز دارد .روند برچســب گذاری
دســتی هزاران یا میلیون ها نقطه داده می تواند بســیار گران و دشــوار باشــد .این واقعیت که انسان قبل از مصرف
مدل های یادگیری ماشــین باید داده ها را به صورت دســتی برچســب گذاری کند ،به یک گلوگاه اصلی در هوش
مصنوعی تبدیل شده است.
در یک سطح عمیق تر ،یادگیری تحت نظارت ،نوعی یادگیری محدود و محدودتر را نشان می دهد .الگوریتم های
نظــارت شــده بــه جای اینکه بتوانند تمــام اطالعات ،روابــط و پیامدهای نهفته در یک مجموعه داده مشــخص را
کشف و جذب کنند ،فقط به مفاهیم و مقوله هایی می پردازند که محققان از قبل شناسایی کرده اند.
در مقابل ،یادگیری بدون نظارت روشی برای هوش مصنوعی است که در آن الگوریتم ها از اطالعات بدون برچسب
یا راهنمایی های ارائه شده توسط انسان یاد می گیرند .بسیاری از رهبران هوش مصنوعی ،یادگیری بدون نظارت
را مرز اصلی آینده در هوش مصنوعی می دانند .به گفته یان لکون دانشمند علم کامپیوتر؛ "انقالب بعدی ،هوش
مصنوعی فاقد نظارت خواهد بود.
 Jitenda Malikاســتاد دانشــگاه برکلــی ،ایــن مســئله را پررنــگ تــر بیــان کرده اســت" :برچســب ها افیــون محققین
یادگیری ماشین است".
یادگیــری بــدون نظــارت چگونــه کار می کند؟ به طور خالصه ،این سیســتم در مورد برخی از نقاط جهان براســاس
ســایر نقاط جهان اطالعات کســب می کند .با مشــاهده رفتار ،الگوها و روابط بین موجودیت ها  -به عنوان مثال،
کلمات موجود در متن یا افراد موجود در ویدئو  -سیستم درک کلی از محیط خود را آغاز می کند .برخی از محققان
ایــن جملــه را بــا عبــارت "پیــش بینی همــه چیز از هــر چیز دیگــر" خالصه مــی کنند .یادگیــری بدون نظارت بیشــتر
منعکــس کننــده راهی اســت که انســان هــا در مورد جهــان می آموزنــد؛ از طریق کاوش و اســتنباط ،بــدون نیاز به
"چرخــه هــای آمــوزش" یادگیــری تحت نظــارت .یکی از مزایای اساســی آن این اســت که همیشــه داده های بدون
برچســب بســیار بیشــتر از داده هــای دارای برچســب در جهــان وجود خواهد داشــت .به گفته لكــون ،كه اصطالح
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نزدیك «یادگیری خود نظارت شده» را ترجیح می دهد« :در یادگیری خود نظارت شده ،بخشی از ورودی به عنوان
یك ســیگنال نظارتی برای پیش بینی قســمت باقیمانده ورودی اســتفاده می شود .بیشــتر دانش در مورد ساختار
جهان را می توان از طریق یادگیری خود نظارت بیش از [سایر پارادایم های هوش مصنوعی] یاد گرفت.
تــاش هــا بــرای اســتفاده از یادگیــری بــدون نظــارت در ســایر زمینه هــای هوش مصنوعــی در مراحــل اولیه باقی
مانده اســت ،اما پیشــرفت ســریع در حال انجام اســت .به عنوان مثال  ،اســتارتاپی به نام  Helm.aiدر تالش است
تا با استفاده از یادگیری بدون نظارت ،رهبران صنعت خودروهای خودکار را با جهش قابل توجهی مواجه نماید.
 -2یادگیری جمعی
یکی از چالش های اساسی عصر دیجیتال حریم خصوصی داده ها است .از آنجا که داده ها حیات هوش مصنوعی
مــدرن هســتند ،مســائل مربوط به حریم خصوصــی داده ها نقش مهمــی (و اغلب محدود کننده) در مســیر هوش
مصنوعی دارند .با این وجود هوش مصنوعی از مدل هایی اســتفاده می کند که آن را قادر می ســازند بدون اینکه
حریم خصوصی داده ها را به خطر بیندازند ،از مجموعه داده ها بیاموزند .شــاید امیدوار کننده ترین رویکرد برای
حفظ هوش مصنوعی با حفظ حریم خصوصی ،یادگیری جمعی باشد.
مفهوم یادگیری جمعی برای اولین بار توســط محققان در اوایل ســال  2017در  Googleشکل گرفت .در طول سال
گذشته ،عالقه به یادگیری جمعی انفجاری ایجاد کرده است :بیش از  1000مقاله تحقیقاتی در مورد یادگیری جمعی
در شش ماه اول سال  2020در مقایسه با سال  2018منتشر شد.
رویکــرد اســتاندارد امروزه ســاخت مدل های یادگیری ماشــین ،جمــع آوری تمام داده های آمــوزش در یک مکان،
اغلب در فضای ابری و ســپس آموزش مدل بر روی داده ها اســت .اما این روش برای بســیاری از داده های جهان
عملی نیست ،که به دالیل حریم خصوصی و امنیتی نمی توانند به مخزن مرکزی داده منتقل شوند .این امر باعث
محدودیت استفاده از روش های سنتی هوش مصنوعی می شود.
بــه جــای اینکــه برای آموزش یک مــدل به یک مجموعه داده واحد احتیاج داشــته باشــید ،یادگیــری جمعی داده
هــا را در همــان جایــی که هســت رها می کند .در عوض ،بســیاری از نســخه های مدل ارســال می شــوند  -یکی به
هــر دســتگاه دارای داده آمــوزش  -و بــه صــورت محلــی در مــورد هر زیــر مجموعــه داده ،آموزش می بینند .ســپس
پارامترهای مدل حاصل ،اما نه خود داده های آموزشی ،دوباره به ابر ارسال می شوند .وقتی همه این "مدل های
کوچک" جمع شوند ،نتیجه یک مدل کلی است که عملکرد آن به گونه ای است که گویا به طور همزمان روی کل
مجموعه داده آموزش داده شده است .مورد اصلی استفاده از یادگیری جمعی ،آموزش مدل های هوش مصنوعی
بر روی داده های شــخصی توزیع شــده در میلیاردها دســتگاه تلفن همراه بود .همانطور که محققان بیان کردند:
"دستگاه های تلفن همراه مدرن به انبوهی از داده های مناسب برای مدل های یادگیری ماشین دسترسی دارند.
ً
با این حال ،این داده های غنی غالبا به حریم خصوصی حساس هستند و یا از نظر مقدار بزرگ هستند و یا هر دو،
که ممکن اســت این امر ورود آن ها را به مرکز داده با مشــکل مواجه کند .ما از گزینه دیگری طرفداری می کنیم که
داده های آموزشــی را در دســتگاه های تلفن همراه توزیع می کند و با جمع آوری به روزرســانی های محاسبه شده
ً
محلی ،یک مدل مشترک را می آموزد .اخیرا ،مراقبت های بهداشتی به عنوان یک زمینه امیدوار کننده ویژه برای
استفاده از یادگیری جمعی مطرح شده است.
مشــخص اســت که چرا .از یک طرف ،تعداد بســیار زیادی از موارد ارزشمند اســتفاده از هوش مصنوعی در مراقبت
هــای بهداشــتی وجــود دارد .از طــرف دیگر ،داده هــای مراقبت های بهداشــتی ،به ویژه اطالعات قابل شناســایی
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شــخصی بیماران ،بســیار حســاس اســت .مجموعــه ای از مقــررات ماننــد HIPAA (Health Insurance Portability
 )and Accountability Actاستفاده و حرکت آن را محدود می کند .یادگیری جمعی می تواند محققان را قادر سازد
ابزارهای هوش مصنوعی مراقبت های بهداشتی را نجات دهند بدون اینکه سوابق حساس سالمت را از منبع خود
منتقــل کننــد یــا آن هــا را در معــرض نقض حریم خصوصی قــرار دهند .انبوهی از شــرکت های نوپا ظهــور کرده اند تا
یادگیری جمعی را در بهداشــت و درمان دنبال کنند .اولین شــرکت های تاسیس شده در پاریس هستند .بازیکنان
مرحله اول شامل Lynx.MD ، Ferrum Healthو  Secure AI Labsهستند.
 -3مبدل ها یا تغییر دهنده ها:
ما برای پردازش زبان طبیعی وارد دوره ای طالیی شده ایم.
انتشــار  OpenAIاز  ،3-GPTقدرتمندتریــن مدل زبانی که تا کنون ســاخته شــده اســت ،دنیای فنــاوری را مجذوب
خود کرد .این مورد اســتاندارد جدیدی را در  NLPتعیین کرده اســت :این می تواند شــعرهای چشــمگیر بنویســد،
کد عملکرد تولید کند ،یادداشت های تجاری متفکرانه ای بنویسد ،مقاالتی درباره خودش بنویسد و موارد دیگر.
 3-GPTآخرین نمونه (و بزرگترین) در مجموعه مدل های مشابه معماری (Natural Language Processing) NLP
اســت  Facebook RoBERTa ،2-Google's BERT ، OpenAI’s GPT -و  ...در حــال تعریــف مجــدد آنچــه در NLP
امکان پذیر است می باشند .پیشرفت اصلی فناوری در زمینه این انقالب در هوش مصنوعی زبان ،مبدل ها است.
مبدل ها در یک مقاله تحقیقاتی برجسته  2017معرفی شدند .قبال ،پیشرفته ترین روش های  NLPهمه براساس
ً
شبکه های عصبی (مثال  LSTMها) ساخته شده بودند .طبق تعریف ،شبکه های عصبی مکرر داده ها را به ترتیب
 یعنــی هــر بــار یــک کلمه ،به ترتیب ظاهر کلمات پــردازش می کنند .نوآوری بزرگ مبدل این اســت که به پردازشموازی زبان پرداخته شده است :به جای توالی از متن یا رشته ای از متن ،نشانه ها در در همان زمان در بدنه متن
تحلیل می شوند .به منظور حمایت از این پردازش موازی ،مبدل ها به شدت تکیه بر یک مکانیزم هوش مصنوعی
شــناخته شــده دقیــق دارنــد .دقت مدل را قادر می ســازد بــه در نظر گرفتن روابــط بین کلمات ،صرف نظــر از اینکه
چگونه اجزای آنها از هم فاصله دارند و برای تعیین این که کدام کلمه در یک عبارت مهم اســت و باید بدان توجه
شــود .مبدل ها به لطف موفقیت مدل هایی مانند  3-GPTتا به امروز تقریباامنحصرا با  NLPمرتبط بوده اند .اما
همین ماه ،مقاله جدید پیشــگامانه ای منتشــر شــد که با موفقیت ،مبدل ها را در بینایی ماشــین اعمال می کند.
بســیاری از محققان هوش مصنوعی معتقدند که این کار می تواند دوره جدیدی را در بینایی ماشــین پیش بینی
کند .در حالی که شــرکت های برجســته هوش مصنوعی مانند گوگل و فیس بوک شــروع به تولید مدل های مبتنی
بر مبدل کرده اند ،ا کثر ســازمان ها در مراحل اولیه تولید و تجاری ســازی این فناوری هستند OpenAI .اعالم کرده
اســت که قصد دارد  3-GPTرا از طریق  APIبه صورت تجاری در دســترس قرار دهد ،که می تواند یک ا کوسیســتم
کامل از شرکت های نوپا (مرحله seedیا بذر) را به واسطه آن ایجاد نماید.
منبع  -The Next Generation Of Artificial Intelligence :مله فوربس ا کتبر 2020
تهیه کننده :مهندس نیکا خواجه پور – مسئول مالکیت فکری پارک علم و فناوری خراسان
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در یازدهمین مراســم اهدای جوایز بخش  IEEEایران؛ مدیرعامل شــرکت نیان الکترونیک
به عنوان مهندس پیشکسوت نمونه کشور انتخاب شد
در یازدهمین مراســم اهدای جوایز بخش  IEEEایران ،مهندس محمدعلی چمنیان مدیر عامل شــرکت نیان
الکترونیک ،عضو پارک علم و فناوری خراســان به عنوان اولین مهندس نمونه کشــور از ســوی انجمن IEEE
ایران انتخاب شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علم و فناوری خراســان ،بــه نقل از روابط عمومی شــرکت نیــان الکتروینک؛ انجمن
 IEEEیک انجمن بینالمللی تخصصی و ناســودبر و به عنوان معتبرترین و گســترده ترین انجمن مهندســان برق و
الکترونیــک ،کــه هدف آن کمک به پیشــبرد فناوری در حوزههای وابســته به مهندســی برق به صورت گســترده در
سراسر جهان است .انجمن  IEEEایران تحت نظارت آن به فعالیت مشغول بوده و ساالنه اعضای منتخب خود را
شناسایی ،ارزیابی و معرفی می کند.
در ســال  1399برای اولین بار جایزه مهندس پیشکســوت صنعت به بخش جوایز افزوده شــد و مهندس چمنیان،
منتخب این انجمن ،معرفی شد.
کارآفرین و بنیانگذار گروه صنعتی نیان به عنوان اولین مهندس نمونه کشور
ِ

ایــن جایــزه بــه دلیــل موفقیــت هــای برجســته در طــول عمــر مهندســی و مدیریــت حرفــه ای مهنــدس چمنیان و

همچنیــن تبدیــل علــم به عمل و تجاری ســازی ایده ها که منجر به ایجاداشــتغال پایدار و کمک بــه اقتصاد دانش
بنیان کشور شد ،تعلق گرفت.
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مدیرعامــل شــرکت فالت شــرق پارثاوا :فــروش محصــول الکترونیکی ایرانی به کشــور ژاپن،
برای اولین بار در ایران
مدیرعامل شــرکت فالت شــرق پارثاوا با اشــاره به اینکه «شــرکت فالت شــرق پارثاوا ،توانســته برای اولین بار
م و فناوری خراســان،
در ایــران ،محصــول الکترونیکــی ایرانــی را به کشــور ژاپن بفروشــد» ،گفت :نام پــارک عل 
افتخاری برای ما به همراه داشت که سبب شد که مشتریان ،نگاه دیگری به این شرکت داشته باشند.
حمیدرضا صابری ،در گفتوگو با خبرنگار پارک علم و فناوری خراسان اظهار کرد :مجموعه شرکت فالت شرق پارثاوا
از سال  ۹۳در حوزه طراحی ،ساخت و ارائه خدمات پهپادی فعالیت خود را آغاز نمود .در همین راستا در سال ۹۵
م و فناوری خراســان در آمد و مراحل دانشبنیان شــدن را طی کرد .همچنین این شــرکت کلیه
به پذیرش پارک عل 
مجوزهای الزم از اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران و سایر سازمانهای ذی صالح را اخذ نموده است.
وی افــزود :تا کنــون دپارتمــان طراحــی ،ســاخت و تولیــد شــرکت چندیــن نمونــه پرنده عمود پــرواز و افق پــرواز با
کاربریهــای صنعتــی تولیــد نمــوده کــه به صــورت انحصاری ،ســاخت داخل اســت .ایــن پرندهها از لحــاظ ظاهر و
مکانیزم پرواز منحصر به فرد ،دقیق و ایمن هستند که توسط متخصصین داخلی بومیسازی شده است.
مدیر عامل شــرکت فالت شــرق پارثاوا ادامه داد :شــرکت فالت شــرق بارثاوا ،قراردادهایی با پاالیشــگاهها ،صنایع
پتروشــیمی ،واحدهای صنعتی و مهندســی ،امداد و نجات ،فدراسیون کوهنوردی و ...داشته است .این پهپادها
خدماتــی بــه نیروگاههــای بادی سراســر ایران ماننــد بازرســی توربینهای بــادی و همچنین به خطــوط انتقال برق
بینشهری ارائه میدهد.
صابری با اشــاره به اینکه با پیشــرفت تکنولوژی ســبب شــد تا علم پهپادها ،کاربردهای زیادی را به خود اختصاص
دهد ،ادامه داد :پهپادها در حوزه کشاورزی برای سم پاشی محصول ،شناسایی آفات ،در حوزه نقشهبرداری برای
تولیــد تصاویــر ،فتوگرامتــری هوایــی و نقش ـههای هوایی دو و ســه بعدی ،در حوزه حراســت و نظــارت هوایی تحت
عنوان پرندههای نظارت کننده و پرندههایی شناســایی و در حوزه کنترل ترافیک پرکاربرد هســتند .همچنین این
پهپادها در مواقع ضروری و اضطراری میتوانند بارهایی در وزن  ۲۰۰گرم تا  ۸۰کیلوگرم را در مســافتهایی بین ۱۰۰
تا  ۳۰۰متر حمل کنند.
وی اضافه کرد :در تهران دو نمایندگی برای فروش و ارائه خدمات پس از فروش در حوزههای تخصصی نفت و گاز،
نقش ـهبرداری ،فتوگرامتــری و معدن ایجاد شــده و همچنین ســایتهایی راهاندازی شــده اســت که ایــن پهبادها را
بهصورت دورهای برای فروش معرفی میکنند.
صابــری بــا بیــان اینکه «برای اولین بار در ایران شــرکت فالت شــرق پارثاوا توانســته محصول الکترونیــک ایرانی را به
کشــور ژاپن بفروشــد» ،گفت :شرکت  Terra Droneکه جزو بزرگترین شرکتهای تولید پهپاد در دنیا است ،دو قطعه
پهپاد مولتی روتور بازرسی صنعتی  p108را از ما تهیه میکند.
وی بــا بیــان اینکــه «بــرای آینــده در نظــر داریــم پهپاد دوزیســت دمنشــین که بومیســازی شــده از روی یــک پهپاد
سوئیســی اســت را ارائه دهیم» ،گفت :ما توانســتهایم سیســتم فالیت کنترل این پهپاد را شبیهسازی و تولید کنیم
و آن را به مرحله تجاریســازی و عرضه برســانیم .این محصول از لحاظ قیمتی نســبت به محصول سوئیســی بسیار
مقــرون بــه صرفــه اســت .همچنین بــا دلیل اضافــه کردن یکســری امکانات بــه پهپاد ،توانســتهایم ایــن محصول را
کاربردیتر ارائه دهیم.
مدیرعامــل شــرکت فــات شــرق پارثاوا ادامــه داد :همچنین بــا توجه به نیاز جهادکشــاورزی ،نهادهــای خصوصی و
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دولتی دو پهپاد را به عنوان سنجنده آفت و سمپاش به تولید انبوه رسانده که این پهپادها ابتدا آفت را شناسایی
و سپس فقط قسمت آسیب دیده محصول را سمپاشی میکنند.
م و فناوری خراســان بوده است،
وی با اشــاره به اینکه یکی از نقاط قوت و پیشــرفت چش ـمگیر ما حضور در پارک عل 
ادامه داد :خدماتی که از جانب پارک دریافت نمودهایم سبب شد که مسیر اشتباهی را طی نکنیم.
همچنیــن فضاهایــی کــه برای ما ایجاد شــد مانند فضاهای اســتقرار و مکانهایی برای برگزاری نمایشــگاهها کمک
م و فناوری خراســان افتخاری برای ما به همراه داشت که
شــایانی در شــناخت شــدن ما داشته اســت .نام پارک عل 
سبب شد که مشتریان نگاه دیگری به شرکت فالت شرق پارثاوا داشته باشند.
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مدیرعامــل شــرکت هوشمندســازان نویــن ارتباطــات بینالــود :اســتفاده از طــب ســنتی بــا
تکنولوژی روز دنیا
مدیرعامل شرکت هوشمندسازان نوین ارتباطات بینالود عضو مرکز رشد فناوری نیشابور پارک علم و فناوری
خراسان گفت :نرمافزار «دکتر بارتر» دارای هوش مصنوعی است که در حوزه سالمت راهاندازی شده و توسط
کارشناسان و مشاوران مجرب به سواالت افراد در خصوص طبسنتی پاسخ میدهد.
طب ســنتی مجموعهای از علوم نظری و علمی اســت که در تشــخیص ،پیشــگیری و درمان بیماریهای جســمی و
روحی به ما کمک میکند .این طب در ایران تقریبا قدمت  ۳۰۰۰سالهای دارد و کتابهای سنتی ابنسینا و ذکریای
رازی ،قریب به  ۵۰۰سال است که در دانشگاههای اروپایی و آسیایی توسط اساتید تدریس میشود .اصول طبابت
در طب ســنتی بر چهار طبیعت مزاج انســان یا اخالط اربعه اســت که با شناســایی سردی و گرمی مزاج فرد میتوان
بیماری را شناسایی و درمان کرد.
در حالحاضــر شــرکت هوشمندســازان نوین ارتباطات بینالود توانســته اســت نرمافــزاری راهاندازی کنــد که افراد با
پر کردن پرسشــنامههایی که ربات در اختیار آنها میگذارد ،میتواند ســردی و گرمی مزاح آن ها را تشــخیص و در
درمان بیماری کمککننده باشد.
در این خصوص با بهزاد دربهشتی ،مدیرعامل شرکت هوشمندسازان نوین ارتباطات بینالود گفتوگویی داشتیم،
م و فناوری خراسان در مرکز رشد فناوری نیشابور شد و توانست
وی اظهار کرد :این شرکت در سال  ۹۷عضو پارک عل 
در زمینــه بازاریابــی هوشــمند بهعنوان نرمافزار «دکتر بارتر هوشــمند» فعالیــت خود را آغاز کند .ایــن نرمافزار دارای
هوش مصنوعی اســت که در حوزه ســامت راهاندازی شده و توسط کارشناسان و مشاوران مجرب به سواالت افراد
در خصوص طبسنتی پاسخ میدهد.
وی با بیان اینکه «این مدل نرمافزار برای اولین بار در ایران راهاندازی شده است» ،افزود :بارتر به معنی همبستگی
و ارتباطــات دوطرفــه اســت .محتــوای ایــن نرمافراز بــا توجه به نیاز روز مردم و براســاس مزاج شناســی افــراد تنظیم
شده است .ابتدا فرد پرسشنامهای را پاسخ میدهد و براساس پاسخها ربات میتواند مزاج را تشخیص دهد که در
حدود ۹۵درصد ،تشــخیص درســت اســت .بعد از طی این مراحل ربات همیشه با فرد همراه خواهد بود و بعد از آن
ربات پیشنهاداتی در جهت بهبود به او میدهد.

21

ماهنامه داخلی

پارک علم و فناوری خراسان  -شماره چهل و پنجم  -آبان ماه 99

دربهشتی با اشاره به اینکه خوشبختانه از نرمافزار «دکتر بارتر هوشمند» استقبال بینظیری شده است ،ادامه داد:
ســعی کردیم ممتد تعریف شــدهای در زمینه ارتباط با مشــتری اجرا کنیم که بتوانیم بین افراد و مشــاوران رابطهای
برقرار کنیم که فرد بتوانند به راحتی مســائل و مشــکالت خود را در اختیار مشــاوران قرار دهد و از همه مهمتر فرد با
اطمینان کامل بیشتری همراه این نرمافزار باشد.
مدیرعامل شــرکت هوشمندســازان نوین ارتباطات بینالود با اشــاره به اینکه قصد داریم برای آینده طبســنتی را با
تکنولوژی روز دنیا پیش ببریم ،ادامه داد :تصمیم برآن است که ربات بارتر را با توجه به برنامههای پیشبینی شده
بهگونهای تجهیز کنیم که خروجی آن ،نصب این نرمافزار بر روی گوشی موبایل و دریافت پیشنهادات از سمت ربات
براســاس لوکیشــن ،موقعیت و نوع آبوهوایی که دارند ،باشــد .همچنین قصد داریم از این پس ربات بهصورت ۲۴
ساعته در اختیار مشتریان قرار بگیرد.
م و فنــاوری خراســان از آنهــا ،ادامــه داد :در طی جلســاتی و
وی بــا بیــان تشــکر و قدردانــی از حمایتهــای پارکعل ـ 
مشــاورههایی که با مســووالن پارک علمو فناوری داشتیم ،سبب شد سمت و سوی فعالیت ما صحیحتر پیش رود.
همچنین بهواســطه پارک توانســتیم با افراد و شــرکتهای مختلفی آشــنا شــویم و امید داریم در کار خود با ســرعت
بیشتر و چشمگیرتری پیش رویم.
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با تولید محصوالت ارگانیک ،حافظ سالمت محیط زیست باشیم
مدیرعامــل شــرکت ســامان انرژی گســتر پویای شــرق عضو پارک علــم و فناوری خراســان گفت :مــا به عنوان
اولین شرکت فعال در سیستم بیوگاز و تولید کود ارگانیک کشاورزی در ایران فعالیت داریم.
رضــا رشــادی ،در گفتوگــو بــا خبرنــگار پارک علمو فناوری خراســان اظهار کرد :شــرکت فناور «ســامان انرژی گســتر
پویای شرق» فعالیت خود را از سال  ۹۴در زمینه تولید انرژی و کود ارگانیک آغاز نموده است .در سال  ۹۵عضو مرکز
رشد فناوری نیشابور پارک علم و فناوری خراسان شدیم.
وی بــا اشــاره اینکــه شــرکت ســامان انــرژی گســتر پویای شــرق به عنــوان اولین شــرکت فنــاور در زمینه بومیســازی
سیســتم بیوگاز و تولید کود ارگانیک در ایران اســت ،افزود :از آنجایی که حفظ محیط زیست اهمیت زیادی دارد،
فعالیتهــای ویــژهای را در ایــن زمینــه آغــاز کردهایم؛ تصفیــه فاضالب ،کنترل گازهــای گلخانهای ،بــوی نامطلوب
و ضایعــات دامداریهــا ،زبالههایخانگــی ،پســاب صنايــع غذايــي و كشــاورزی از جملــه خدماتی اســت کــه انجام
میدهیم.
مدیرعامــل شــرکت ســامان انرژی گســتر پویای شــرق با بیان اینکه «مــا با اســتفاده از این مکانیزم به کــود ارگانیک
میرســیم» ،ادامه داد :این کود در طول فرآیند  ۱۵تا  ۹روز ،بســته به نوع فرآیند و نوع محصول درخواســتی تولید و
برای مصارف مختلف آماده میشود .نمونهای از آن در بخش کشاورزی ،باغات پسته ،زعفران ،میوه ،پنبه یونجه
و  ...مورد استفاده واقع میشود که شاهد نتایج بسیارخوبی در این خصوص بودهایم .همچنین ما این محصول
را به شهرهای شمال همچون گرگان و دامغان ارسال کردهایم که بهره وری باالیی داشته است.
رشــادی با اشــاره به اینکه که تقاضا برای اســتفاده از این محصول افزایش یافته اســت ،ادامه داد :این شــرکت در
حــال حاضــر قصــد دارد مجموعهای با ظرفیت  ۱۲۰۰متر مکعب بســازد .در این مجموعه قادر هســتیم روزانه  ۲۰تن
کــود تولیــد کنیــم .همچنین در نظــر داریم که این رقم را به  ۳۰تن در روز افزایش دهیم و به زودی شــاهد راهاندازی
ایــن مجموعــه خواهیــم بود .همچنین مــا میتوانیم گاز را در طی فرآیندی به برق تبدیل کنیم و این اتفاق توســط
نیروگاههــا تایید شــده اســت.این فرآیند برای دامدارانی کــه گاوداریهای بزرگ دارند توصیه میشــود ،زیرا مصرف
انرژی آنها را به شدت کاهش مییابد.
وی گفت :در حالحاضر تالش داریم با رفع مشــکالت موجود از جمله تحریرمها این سیســتم مکانیزه را وارد کشــور
عــراق کنیــم .همچنیــن یکــی از اهــداف مــا توزیع این سیســتم به سراســر ایــران و گســترش صادرات به کشــورهای
همسایه که یکی از این کشورهای متقاضی عمان است.
شــایان ذ کــر اســت کــه در تمام طــول فعالیت خود رو پای خود ایســتادهایم و تــا حدودی از خدمات پــارک بهرهمند
شدهایم که البته نیازمند نگاه بیشتری از جانب مسووالن هستیم.
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استعداد فرزند شما را کشف میکنیم
مدیرعامــل خانــه هــوش و خالقیــت کــودک و نوجــوان شــریف گنابــاد گفــت :خانــه هــوش و خالقیــت در مرکز
م و فناوری خراســان مســتقر اســت که در زمینههای افزایش تفکر خالق ،اســتعدادیابی،
رشــد گناباد پارک عل 
استعدادپروری و انجام مطالعات در زمینه خالقیت و کارآفرینی فعالیت میکند و میتواند استعداد فرزند شما
را کشف کند.
همه انسانها برای هدف خاصی آفریده شدهاند و با کمک گرفتن از مهارت و یا همان استعدادیابی فردی در طول
عمر ،موظف میشوند تا هر روز وضع دنیا و زندگی خود را بهتر از روز قبل کنند .شاید شما هم مانند بسیاری از افراد
نمیدانید در انجام چه کارهایی اســتعداد دارید و یا برایتان ســوال اســت که اصال چگونه میتوانید اســتعدادهای
خود را پیدا کنید؟
بنابراین بهتر اســت بدانید یکی از رموز موفقیت فرزندان شــما کشــف اســتعداد ا و است .فرزند شما ممکن است در
رشــته ورزشــی یا هنری اســتعداد داشــته باشد که شــما فکر آن را نمیکردید .پس بهتر اســت قبل از هر چیزی برای
فرزنــدان خــود شــرایطی مهیا کنید تا بتوانند اســتعداد خود را کشــف کنند .برای شــناخت اســتعداد فرزندان خود
میتوانید به خانههای هوش و خالقیت کودک و نوجوان مراجعه کنید.
در ایــن خصوص با نســیم ســلطانخواه ،مدیرعامل خانه هــوش و خالقیت کودک و نوجوان شــریف گناباد گفتوگو
کردیــم .وی درخصــوص فعالیــت شــرکت در زمینــه شــناخت اســتعداد دانشآمــوزان اظهار کــرد :در ســال  ۹۸خانه
هــوش و خالقیــت کــودک و نوجوان در مرکز رشــد فناوری گناباد فعالیت خود را آغاز کــرد .فعالیت کلیدی این خانه
شــامل هوش و خالقیت ،افزایش تفکر خالق ،اســتعدادیابی ،اســتعدادپروری ،انجام مطالعات در زمینه خالقیت و
کارآفرینی است .استعدادیابی بر روی گروه سنی  ۳تا  ۱۸سال انجام میشود.
آموزش نقاشی را به بازی و سرگرمی تبدیل کردهایم
وی گفــت :بهتریــن دوره اســتعدادیابی و ایجاد خالقیت خانه هوش و خالقیت که منحصرا متعلق به خانه ماســت
دوره لذت نقاشــی اســت که در این دوره توانســتهایم آموزش نقاشــی را به بازی و ســرگرمی تبدیل کنیم و از آموزش
خشک نقاشی خارج شویم.
تمامیدورههای ما براساس بازی محوری است
ســلطانخواه ادامــه میدهــد :همچنین دورههــای چرتکه ،رباتیک ،ســازههای ما کارانی ،مهندســی خالقیت و ...را
ارائه میهیم که هر کدام به یک زمینه هوشــی مربوط و متناســب با هوش دانشآموزان و افزایش آن طراحی شــده
اســت .تمامیدورههای ما براســاس «بازی محوری» و متناســب با ســن ،جنسیت ،شــخصیت ،توانمندی و هوش
فرزند اســت .تیم ما متشــکل از دکترهای روانشناســی ،کارشناســان علوم تربیتی و  ...می باشــند که متناســب با
رشتهای که دانشآموز کار میکند ،هستند.
وی درخصــوص همــکاری خانــه هــوش و خالقیــت بــا موسســات دیگر عنــوان میکنــد :شــرکتهایی که ما بــا آنها
همکاری میکنیم شــامل شــرکت دانشبنیان گ ــروه لکو ایران که از شــرکتهای مرکز رشــد دانشــگاه صنعت شریف
و شــرکت دکتر هروی «دانشــمند کوچولو» که جزو شــرکتهای پارک علمو فناوری خراســان است ،می باشد .خانه
هــوش و خالقیــت ،دفتر آموزشــی در مرکز رشــد فنــاوری گناباد دارد که بــه کانون فرهنگی هنری آمــوزشو پرورش،
پژوهشسراها و  ...در محدوده گناباد خدمات و دورههای آموزشی ارائه میدهد.
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نحوه استعدادیابی دانشآموز با شرکت در جشنوارهای خانه هوش و خالقیت
مدیرعامل خانه هوش و خالقیت کودک و نوجوان شــریف گناباد با اشــاره به اینکه در دانش آموزان جشنوارههای
استعدادیابی ما شرکت میکنند و از آنها تست استعدادیابی مانند وکسلر و گاردنر گرفته میشود و نتیجه بهصورت
کارنامــه در اختیــار والدیــن قــرار میگیرد ،ادامه داد :برای دانشآموزان و والدین آنها جلســات مشــاوره گذاشــته و
آنها را از نوع اســتعداد فرزند خود آ گاه میکنند .ســپس برای آنها برنامههای آموزشــی خاص گذاشــته میشود و
آنها را وارد دورههای تکمیلی خواهند کرد .در ادامه این روند ،بســته به تمایل والدین «منتور اســتعدادیابی» نیز
برگزار خواهیم کرد که براساس آن نوع استعداد و مسیر استعدادیابی دانشآموز مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی گفــت :هــدف و برنامههای ما گســترش فعالیــت و آموزش دانشآمــوزان با متــد « »Meditation Gameیا همان
بازی محوری است.
وی در پایــان اظهــار کــرد :پــارک علــمو فناوری خراســان برای رســیدن به موفقیت ما کمکهای شــایانی داشــته و
توانستهایم از مشاورهها و برنامههای پارک به نحواحسن استفاده نماییم.
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