
 باسمه تعالی

اسفند برگزار شد. در این  3رویداد کشوری راهکار در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با حضور تیم های دانشجویی در روز پنج شنبه 

رویداد که با هدف تقویت مهارتهای حل مساله گروهی و تفکر خالق توسط کمیته تحقیقات دانشجویی و با همکاری مرکز رشد زیست 

نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و با حمایت سازمان محیط زیست استان بوشهر به صورت فناوری دریایی خلیج فارس زیر 

نفره از دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی و فنی و مهندسی برای ارایه بهترین راهکارهای  7گروه  51یک روزه انجام پذیرفت، 

 خالقانه با یکدیگر به رقابت پرداختند. 

، جناب آقای دکتر بهرام "رییس رویداد"جناب آقای دکتر غالمرضا خمیسی پور، معاونت تحقیات و فناوری دانشگاه در این رویداد، 

مدیر مرکز رشد دانشگاه ، ، جناب آقای دکترهمام الدین جوادزاده"سرپرست رویداد"احمدی، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 ند.رویداد بود "دبیر اجرایی"دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی ، رزان عضدیو آقای ف  "دبیر علمی رویداد"علوم پزشکی بوشهر 

برنامه ریزی های ابتدایی و تشکیل هسته مرکزی برگزاری رویداد از روزهای آغازین دیماه آغاز گردید. در این راستا تیم تولید محتوا 

ش محوری رویداد بر اساس شیوه دلفی نسبت به به سرپرستی آقای حسین حیدری و زیر نظر دبیر علمی رویداد جهت تنظیم چال

ساختارمند با مسئولین سازمانهای تصمیم ساز و کلیدی در استان اقدام نمودند. در این راستا تیم مصاحبه کننده  هایانجام مصاحبه 

 ،یمعاونت بهداشت ،یفاضالب، جهاد کشاورزآب و یشهر، اداره  یشورا ،یاستاندار ست،یز طیمحضمن مراجعه به سازمانهایی نظیر 

ت ی و همچنین اساتید برجسته دانشگاه لیسعیو منابع طب یینخبگان دانشجو ادیبن ،یعیو منابع طب یجهادکشاورز قاتیمرکز تحق

اولیه اولویهای چالشی مطرح در سطح استان را استخراج نموده و در گام دوم دلفی پس از جمع بندی اطالعات جمع آوری شده 

ی پرتکرار بیان شده توسط مصاحبه شوندگان اولویت بندی شد. نهایتا پس از برگزاری جلسات درون کمیته علمی مهمترین اولویتها

توسعه پایدار هر جامعه ای در بستر محیط "رویداد، بر اساس نظرات استخراجی از تکنیک دلفی چالش محوری جهت رویداد بعنوان

سیاری محیط زیست و به تبع آن زندگی و سالمت انسان قرن حاضر را به زیست سالم شکل گرفته و تضمین می گردد. مخاطرات ب

تنظیم  "چالش کشیده است. برای اینکه بوشهر تبدیل به پایتخت شهرهای دوستدارِ محیط زیست ایران گردد، راهکار شما چیست؟ 

ترین چالش پیشروی جامعه جهانی  یامروزه حفاظت از محیط زیست و اطمینان از پایداری و همه جانبه بودن توسعه آن جد گشت.

تواند متضمن مسایلی باشد است. استفاده مطلوب از محیط زیست در کشور می تواند ضامن ماندگاری باشد و عدم توجه بـه آن می

 نکهیروبه رو سازد. با توجه به ا یفرهنگی و سیاسی کشور را با مخاطرات جد جتماعی،های توسعه اقتصادی، اکه مجموعه برنامه

رو درک  است؛ از این ییایمنطقه جغراف کی ایو  هیناح کیدر  یطیمح ستیروابط ز حیمستلزم درک صح دار،یبه توسعه پا یابیدست

تواند به موفقیت در امر حفاظت از عوامل مشوق می ویتها در مقابل تقدرسـت از نقـش عوامـل بازدارنـده و کاستن از میزان آن

 محیط زیست بیانجامد.

در گام بعد تیم تولید محتوا نسبت به تکمیل و تنظیم بانک اطالعاتی تفصیلی در خصوص آمارها و اطالعات مرتبط با زیست بوم 

استان بوشهر )شامل اطالعات جمعیت شناختی، اقتصادی، زیست محیطی، پتانسیلهای بومی، انرژی، آب، کشاورزی و...( را گردآوری 



عاتی جهت تسهیل در فرایندهای تصمیم گیری گروهی  شرکت کنندگان در رویداد در روز برگزاری و تنظیم نمودند. این بانک اطال

 در اختیار ایشان قرار گرفت. 

سپس تیم تولید محتوا زیر نظر دبیر علمی رویداد نسبت به بررسی و انتخاب انواع روشهای حل مساله تیمی بر اساس متون اقدام 

 ,5W1H, 5Why, Fish Boneری شده و تصمیم اعضای کمیته علمی،  تکنیکهایی از جمله: نمودند. بر اساس اطالعات جمع آو

So What, RPR, SSM  انتخاب گردیده و در خصوص هر کدام از آنها جزوه آموزشی مختصری تهیه گردید. این جزوات آموزشی

در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. همچنین در در قالب قایلهای متنی از طریق کانال تلگرام رویداد در روزهای پیش از برگزاری 

روز برگزاری این فایلها در کنار سایرفایلهای تنظیم شده از طریق حافظه فلش در اختیار تیمهای شرکت کننده گذاشته شد. همچنین 

یابی تیمها رای ارزچک لیست ارزیابی کیفیت فعالیت تیمی گروهها شرکت کننده نیز بر اساس چند شاخص تنظیم گردیده و از آن ب

 در طول رقابت بهره گیری شد.

اطالع رسانی درخصوص برگزاری این رویداد سطح دانشگاه های استان و سایر دانشگاه های کشور به خصوص دانشگاه های شبکه 

 همکار جنوب و همچنین از طریق وبسایت و کانال تلگرامی رویداد انجام گرفت.

رویداد در روزهای منتهی به برگزاریبه عنوان دستیار منتور انتخاب شده و با جزییات بیشتری تن از اعضای کمیته مرکزی اجرای  6

نفره در روز برگزاری رویداد در کنار منتورها  6در خصوص فرایند برگزاری و تکنیکهای حل مساله تیمی آشنا شوند. اعضای این تیم 

رویداد مشاوره های کاربردی ارایه دادند. درگام بعدی از تیم منتورینگ به اعضای تیمهای شرکت کننده در انجام صحیحتر فرایندهای 

رویداد دعوت بعمل آمد. در این راستا سعی شد تا مربیان انتخابی حتی االمکان با فضای حل مساله تیمی به لحاظ تئوری و عملی 

ه منتورینگ نیز پیش از برگزاری رویداد در خصوصو نفر 1آشنا بوده و دارای سابقه فعالیتهای استارتاپی در کارنامه خود باشند. تیم 

 جزییات نحوه برگزاری و تکنیکهای مورد استفاده توضیحات الزم را دریافت نمودند.

در ادامه تیم داوری رویداد متشکل از سه تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه با تخصصهای مرتبط با محیط زیست و مدیریت انتخاب 

فرمهای داوری ارایه های گروههای شرکت کننده تنظیم نهایی گردید. داروی ارایه های گروه ها بر اساس  گشته و با مشورت ایشان

 معیار تنظیم شد.  53

الزم به ذکر است که جهت حمایت مالی و اجرایی از سازمان تآمین اجتماعی، شهرداری و.... در خواست همکاری شد که متاسفانه 

آزمایشگاه خصوصی مهر به مدیریت آقای دکتر فرزانه به عنوان اسپانسر مبلغ پانزده میلیون ریال همکاری مؤثر صورت نگرفت. تنها 

 را برای برگزاری این رویداد در نظر گرفتند.

 خوابگاه هزینه و تومان هزار 04 رویداد با قیمت در شرکت بلیط  evand.comچهت ثبت نام شرکت کنندگان از طریق سرویس 

 خارج از تیم 1 غیردانشجو و دو حداکثر با که نفره 7 تیم 51ظرفیت رویداد برای شرکت .شد بارگذاری تومان ارهز 04 مهمانان برای

 بامداد 00:30 ساعت تا گشت و باز نام ثبت سایت جهت بامداد 00:00 ساعت 5396 ماه بهمن 9 تاریخ در تنظیم گشته بود. استان

 در تیم 59 ماه بعمن 54 یعنی بعد روز تا کردند. نام ثبت بومی تیم 54روز،  همان 04 ساعت تا و خود را صورت دادند نام ثبت تیم 3



 جهرم، شهر در جنوب همکار شبکه کنگره در که شد گرفته نظر در استان خارج های تیم ظرفیت برای 1  گرفتند. قرار انتظار لیست

 زنجان شهر تیمی از .دادند رویداد به تیم ارسال وعده شیراز و جهرم یاسوج، بندرعباس، های شهر که شد انجام ی تبلیغات گسترده

 تحقیقات کمیته از جدا( شیراز از دانشجوی مهندسی 1 شامل تیم یک تنها ها رایزنی و ها وعده تمام از پس اما داد آمدن وعده هم

در نهایت تیم های شهر های جهرم، یاسوج، بندر عباس و شیراز، علیرغم  .کردند شرکت رویداد در )شیراز پزشکی علوم دانشگاه

ظرفیتی که به ایشان اختصاص داده شده بود در رویداد شرکت نکردند و در روزهای آخر قبل از برگزاری اعالم کردند. ظرفیت این 

 تیم بومی به ترتیب اولویت لیست انتظار پر شد. 0چهار تیم با 

بعد از ظهر در یک برنامه فشرده و هیجان انگیز زیر نظر منتورها بر روی ایده  0صبح الی  7روز رقابت از ساعت شرکت کنندگان در 

تیم ها به ارایه راهکارهای نهایی خود پرداختند. بعد از  0:34های خود در پاسخ به چالش مطرح شده کار کردند. در نهایت از ساعت 

ه حلهای گروه که در طول رویداد جمع آوری شده ط به فعالیت تیمی و شیوه رسیدن به راتیم، تمامی مستندات مربو 51ارایه هر 

یک از تیم ها توسط تیم داوری مورد ارزیابی دقیق قرار  بود ارزیابی، امتیازدهی و داوری شد. در پایان رویداد ایده ها و ارایه ی هر

ز پایان ارایه های تیمی با تشکیل پنل با حضور دبیر علمی گرفت. جهت تصمیم گیری در خصوص تیمهای برتر تیم داوری پس ا

رویداد نسبت به تجمیع امتیازات و مقایسه گروهها پرداختند و بر اساس امتیاز کسب شده از چکلیست ازیابی حین رویداد و ازریابی 

 ایده های نهایی سه تیم برتر برگزیده شدند.

 ن ، بیست میلیون و ده میلیون ریال جایزه ی نقدی دریافت کردند. میلیو 34سه تیم برتر در این رویداد به ترتیب 

 سه تیم برگزیده به شرح ذیل می باشند:

  تیم اول: هشتگ

 ایده های محوری ارایه شده:

 تولید ظروف یکبار مصرف از ضایعات درختان نخل.5

تاسیس باغ هاى گردشگرى، راه اندازى   ایجاد شهرک هاى زیست محیطى با عنوان زندگى سبز، کاشت گیاهان زیستى دریایى،.0

 بانک جلبک

 پرورش صنعت زیست توریسم با هدف ارتباط بین دو صنعت محیط زیست و گردشگرى.3

 تاسیس و راه اندازى انبار هاى مکانیزه در جهت جمع آورى و تغلیظ گوگرد انباشته شده در سواحل.0

 و مبابله با ریز گرد استفاده از آب خنک سازى تاسیسات در جهت کاشت درخت.1

  تیم دوم:پروشوتر



 یهم حت حیک قابل تفر ییخاک آن ها و سپس قابل کشت و زرع کردن آن ها تا جا تیو تثب زرعیو لم  ریبا یها نیانتخاب زم.5

 باشند

 یافتیباز یها کیاز پالست یساخت پارک آب.0

 چندبار مصرف یهاپازل پاکت.3

0.roof garden 

 و مرگ یپارک زندگ.1

  Trizسوم:  تیم

 پنل خورشیدی.5

 زیست طیهمیار مح.0

 بطری افتیدستگاه باز.3

 بوشهر کوین.0

 .ترایز پورت1

 

 

 برگزار کننده: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 شورای مرکزی برگزاری رویداد:

 آقای دکتر غالمرضا خمیسی پور:  رییس رویداد

 دکتراحمدیآقای سرپرست رویداد:  

 دبیر علمی رویداد: آقای دکتر جواد زاده

 دبیر اجرایی رویداد: آقای فرزان عضدی

 اعضای شورای برگزاری و کادر اجرایی:



صادق درویشی، سبحان حاجیان، حسین حیدری ،سید ابوالفضل تقی زاده، عظیمه خدامی نسب ، فاطمه حسین پور سلیمانی، 

آرزو سواری، زهره فرار،  ،قربانی، آرمان هاشمی، گلبرگ مهدی زاده دوانی، راحیل باشیوشامیرمحمد کیهان، متین نظری، احسان 

حبیب شهبازی نژاد، فرشید محمدی ، رضا محیط ، علی تمیزی ، سجاد سعدی، ، شیدی، رضا کد خداپورمنگین مشایخ فر ، علی ج

ا فقیه، صبا کیهان ، فریده درویشی، محدثه رستمی پور، سپیده سرطاوی، محدثه سهرابی، ریحانه تنگستانی، بهاره میگلی نژاد، زهر

 .مریم دژکام، صفورا زارعی نژاد، هانیه جامعی، ندا ماندنی پور

 منتور ها:

 خشایار پاکفرآقای 

 امیررضا کیهانآقای 

 هاشمی آقای دکتر علی

 سعید مشهدیآقای 

 آقای عبدالرسول منصوری فرد

 

 

 داور ها:

 دکتر حیدر عزیزنژاد

 راد مونا خالقیدکتر 

 وکیل آبادی دکتر داریوش رنجبر

 

 

 


