


ساختمان ترویج علم و فناوری صندوق

ترویج علم صندوقمعاونتپیشبرد اهداف 

مرکزی ترویج علم در کشور دبیرخانهایجاد 

پاناسهو پالسمااجرایی سازی پروژه های کلیدی 

از فعاالن و موثرین حوزه ترویج علم و فناوریحمایتشناسایی و 

به فضای ترویج علم و ایجاد پلتفرم شبکه فعاالن ترویج علم کشورهویت بخشی 





طراحی سایت پاناسه و ایجاد فضای اختصاصی در لند آپارات



تلویزیونیتبلیغاتوچندرسانه ایمحتوایتولیدوطراحی

تلویزیونیتیزر•

معرفیموشن گرافی•

مصاحبهکلیپویدئو•

تبلیغاتیمحتوایوپوستر•



ایجاد سامانه تخصصی ترویج علم



:دستاوردهای جشنواره

به دبیرخانه جشنوارهاثر ۶۵۰ارسال 

کشوردانشگاه ۱۰۰حضور 

جمع سپاریطراحی و استفاده از مدل داوری 

در مرحله غربالگری اولیهداور ۱۰۰۰شرکت فعال بیش از

بنیاد ملی علم ایران( قسمت۵۰)برنامه تلویزیونی طراحی و تولید اولین 
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:چشم انداز و برنامه های آتی

پاناسه به عنوان برنامه درسی و فارغ التحصیلی دانشجویانتصویب

 کاربردیو مردمی سازیارزیابی پاناسه در دو بخش

 دانشجویان خارج از کشوربرگزاری دومین دوره جشنواره با تمرکز بر

 با حضور دانشگاه های مطرحبین المللی برگزاری جشنواره به صورت

 پایان نامه های دانشجوییشتابدهندهایجادتوسعه پایان نامه های برتر از طریق

 معرفی به صنعتحمایت از پایان نامه های کاربردی در قالب جذب سرمایه گذار و





طراحی المپیک علم و فناوری ایران



فیلم سینمایی علمی در جهان۲۰۰بررسی 

قطعه ویدیویی ۵۰۰تولید 



معلم۱۰۰شناسایی 
خالق و نوآور در کشور



فصل اول
دقیقه ای۳ های پایان نامه

دانشجویانرقابت 

فصل دوم
سرگرم آموزیتلنت شو 

معلمانرقابت 





فراخوان ترویج علم و فناوریدومین

۹۹/۰۵/۱۰الی 

دریافتیطرح

طرح پذیرفته شده۱۰

فراخوان ترویج علم و فناوریاولین

الی 

دریافتیطرح 

طرح پذیرفته شده



:نحوه اطالع رسانی

دبیرخانه های ترویج علم تبریز، مشهد و اصفهاناطالع رسانی به 

حمایت از پژوهشگران و فناوران کشورسایت صندوق 

ریاست جمهوریمعاونت علمی و فناوری سایت 

دانشگاه هاسایت 

معتبرخبرگزاری های

:اهداف

با هدف شناخت عرصه و فعاالن ترویج علم و فناوری کشورفراخوان باز 

در مخاطبعدم ایجاد ذهنیت 

ترسیم نقشه ترویج علماستفاده از نگاه پژوهشگران در 
%6۰طراحی نمایشگاه تعاملی اتوبوس علمی

)طراحی و تددوی  بتدته های نمدایل علمدی 

)
9۰%

%7۰طراحی معماری و مدل عملیاتی مرکز ساخت

%8۰طراحی رویدادهای علمی

و تبیی  و تدوی  مبانی و مفاهیم مرکز سداخت خدالق

چگونگی راه اندازی آن
9۰%

گزارش پیشرفت پروژه های فراخوان اول



سایر 

استان ها

تهران 18 16

.استبودهتهراناستانبهمربوطاولفراخواندریافتیطرح هایتمامی*



تصویب دستور العمل ترویج علم در هیئت امناء صندوق
کلی کارگروه ترویج و مردمی سازی علومتعیی  سیاست های 

.باشدقابل تعمیم به کل کشور داشته و محتوای آن مقیاس پذیرکه طراحی حمایت از طرح های ترویج علمی •

.و اجرایی شدن را دارندجلب مشارکت های خصوصی حمایت از طرح هایی که با تتهیل گری صندوق ظرفیت •

.می شوندتقویت دبیرخانه های مردمی ترویج علم حمایت از طرح هایی که منجر به فعال سازی و •

.داشته و ادامه طرح وابتته به نهادها و دولت نباشدمردمی شدن حمایت از طرح هایی که قابلیت •

.می شوندمدیریت جریان ترویج علم کشور حمایت از طرح هایی که منجر به شبکه سازی، گتترش عمومی و •

.از جمله پاناسه، پالسما و گردهمایی ترویج علم می گرددماموریت های کلیدی صندوق حمایت از طرح هایی که در راستای •

.در جامعه داشته و تبدیل به محتوای بالاستفاده نمی شودنتیجه و ماحصل عملی حمایت از طرح هایی که •

.و پرداخت  به شهرستان ها می شودتمرکز زدایی از تهران حمایت از طرح هایی که منجر به •



مرکز ساخت خالق

فرآیند ایده تا محصول

با محوریت 

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
اتوبوس علمی

محرومیت زدایی

یادگیری با طعم لذت

عدالت آموزشی

ترویج علم و فناوری

معرفی کانتپت های ترویج علم در کشور



طراحی برندها و کانتپت های ترویج علم در کشور

نمایشگاه تعاملی علم

علم برای همه

موضوعات علمی( بازی وارسازی)گیمیفیکیش  


