مهرجان تكنوفست للطريان والفضاء والتكنولوجيا
يتم تنظيم تكنوفست ،أكرب مهرجان للطريان والفضاء والتكنولوجيا يف العامل ،من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا الرتكية ومؤسسة
فريق التكنولوجيا الرتكية ،بدعم من رشكات التكنولوجيا الرائدة يف تركيا واملؤسسات العامة واملؤسسات اإلعالمية والجامعات ،التي
حساسا يف تطوير التكنولوجيا املتقدمة
.تلعب دو ًرا
ً

تكنوفست هو املهرجان الوحيد الذي يربز باستضافته املتزامنة ملسابقات التكنولوجيا يف
مختلف التخصصات والفئات ،ومعارض الطائرات ،والعروض الجوية ،واملعارض حيث
تروج رشكات التكنولوجيا ،واملحادثات العلمية ،ومؤمترات القمة والعديد من
الفعاليات االجتامعية ،وتتميز عن غريها من املهرجانات يف العامل يف هذا الصدد.
وتقام مسابقات تكنوفست للتكنولوجيا يف العديد من املجاالت
النامية للتكنولوجيا ،من الصواريخ إىل أنظمة القيادة املستقلة،
ومن املركبات الجوية غري املأهولة إىل األنظمة تحت املاء ،ومن
تطوير الهايربلوب إىل تصميم الرقائق .يتمتع املشاركون من مختلف البلدان بفرصة
املسابقة والتنافس مع بعضهم البعض يف مسابقات التكنولوجيا .يزور العديد من ممثيل
هذه الفعاليات ،وهي مفتوحة للجميع مبا فيهم الصغار والكبار .وتوفر هذه املنصة الفرصة البعثات األجنبية والوفود
.إلقامة تعاون يف صناعات الدفاع والطريان والفضاء عىل الصعيدين الوطني والعاملي
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تاريخ تكنوفيست
أقيم املهرجان ،الذي أقيم ألول مرة يف مطار إسطنبول يف عام  ،2018يف مطار أتاتورك بإسطنبول يف عامه الثاين ومتكن من أن يصبح
أكرب فعالية تكنولوجية يف العامل من خالل تحطيم رقم قيايس بحضور  1720.000شخص .يف املهرجان التايل الذي تم نقله إىل مدينة
غازي عنتاب يف عامه الثالث ،تم تنظيم املسابقات فقط بسبب الوباء ،وأغلقت املسابقات أمام الزوار .تم بث املسابقات مبارشة
عىل اإلنرتنت وحسابات وسائل التواصل االجتامعي .لقد حطم تكنوفيست ،الذي أقيم يف سبتمرب يف مطار أتاتورك بإسطنبول مع
جميع التدابري املتخذة ضد الوباء يف عام  ،2021األرقام القياسية مجددا من حيث عدد الزوار وعدد طلبات املنافسة .يف عام ،2022
.شارك  1.250.000زائر يف املنظمة ،والتي ألقت بنسيم التكنولوجيا يف منطقة البحر األسود

املسابقات
املسابقات التقنية ،التي يتم اإلعالن عنها من خالل فتح ألقاب
منافسة مختلفة كل عام ،يتم تنفيذها من قبل املؤسسات الرائدة
يف البالد .ميكن تقديم الطلبات كفريق أو بشكل فردي .تقوم
املجالس االستشارية ،مبا يف ذلك األكادمييني الخرباء واملهندسني
وخرباء املؤسسات التنفيذية ،بتقييم الفرق التي قدمت الطلب
للمسابقات ،وبعد ذلك يتم مكافأة الفرق التي نجحت يف
.التقييامت
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تكنوفست يف السنوات بني 2022 – 2018
2018

2019

2020

2021

2022

 28مؤسسة أصحاب
المصلحة
 14مسابقة تكنولوجيا في
فئة مختلفة

 101مؤسسة أصحاب
 72مؤسسة أصحاب
 63مؤسسة أصحاب
 35مؤسسة أصحاب
المصلحة
المصلحة
المصلحة
المصلحة
 19مسابقة تكنولوجيا في  21مسابقة تكنولوجيا في  35مسابقة تكنولوجيا في  40مسابقة تكنولوجيا في
فئة مختلفة
فئة مختلفة
فئة مختلفة
فئة مختلفة

مكافأة نقدية أكثر من
مليونين ليرة تركية

مكافأة نقدية أكثر من
مليونين ليرة تركية

مكافأة نقدية أكثر من 3
ماليين ليرة تركية

مكافأة نقدية أكثر من 5
ماليين ليرة تركية

مكافأة نقدية أكثر من 6
مليون ليرة تركية

دعم مالي أكثر من مليونين
ليرة تركية

دعم مالي أكثر من 4
ماليين ليرة تركية

دعم مالي أكثر من 4
ماليين ليرة تركية

دعم مالي أكثر من 7
ماليين ليرة تركية

دعم مالي أكثر من 12
ماليين ليرة تركية

تقديم طلب أكثر من 4.333
فريق

تقديم طلب أكثر
تقديم طلب أكثر من
من20.197
 17.373فريق
فريق
تقديم طلب
تقديم طلب
أكثر من 100,000
أكثر من 50.000
شخص
شخص
 84دولة ،وطلب
 122دولة ،وطلب
 5.840فريق دولة أجنبية  1.357فريق دولة
أجنبية

تقديم طلب
أكثر من
 44.912فريق
تقديم طلب
أكثر من 200.000
شخص
 111دولة ،وطلب
 1.698فريق دولة
أجنبية

تقديم طلب
أكثر من
 150.000فريق
تقديم طلب
أكثر من 600.000
شخص
 107دولة ،وطلب
 750فريق دولة أجنبية

أكثر من  2.000المتأهلين
للتصفيات النهائية

أكثر من 5.000
المتأهلين للتصفيات
النهائية

أكثر من 13.000
المتأهلين للتصفيات
النهائية

أكثر من 27.000
المتأهلين للتصفيات
النهائية

تقديم طلب
أكثر من 20.000
شخص
 57دولة ،وطلب
 296فريق دولة أجنبية

أكثر من 10.000
المتأهلين للتصفيات
النهائية

تأثري تكنوفست

بدأت تكنوفست ،التي تهدف إىل إثارة االهتامم
بالتكنولوجيا يف كل جزء من املجتمع والكشف
عن إمكانات الشباب ذوي الكفاءة العالية يف
اإلنتاج التكنولوجي ،يف جني املحصول الذي
زرعته عىل مدار السنوات الخمس التي
حققت خاللها نجا ًحا كب ًريا .واكتسبت الفرق
املتأهلة إىل النهائيات املشاركة يف مسابقات
تكنوفست الثقة بالنفس الالزمة يف عملهم
كفريق واحد ،وبدأت يف تحقيق النجاح يف
إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة ،وأن يصبحوا
رواد أعامل يف املستقبل من خالل االستعداد
.لتقنيات املستقبل
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من تكنوفست إىل املبادرات الناجحة

تم إطالق “برنامج مبادرة تكنوفست” من أجل متكني أفكار األعامل ذات التوجه التكنولوجي والقابلة للتطوير والتي شاركت يف
.املسابقات املنظمة يف نطاق تكنوفست ،لتحويل أفكار مشاريعهم إىل أنشطة تجارية يف منوذج مستدام وبرسعة
يف هذا السياق ،يتم دعم الفرق التي لديها فكرة عمل يريدون تنفيذها وتريد أن تنضج فكرتها وتحويلها إىل مؤسسة مع الدعم الذي
يتلقونه من خالل برنامجني مختلفني ،برنامج ما قبل االحتضان املدعوم مبنحة  100.000لرية تركية وبرنامج ترسيع مدعوم مبنحة
 200.000.لرية تركية للفرق التي قامت بالفعل بتأسيس رشكة مع املشاريع التي طوروها

تدريبات لرواد األعامل

باإلضافة إىل دعم املنح ،يتم دعم الفرق املختارة
يف  12مجااًلً مختلفًا ،من التدريب عىل ريادة
األعامل إىل اجتامعات الخرباء واملوجهني ،ومن
دعم املكتب وبراءات االخرتاع إىل اجتامعات
.املستثمرين والتعاون

دعم برنامج مبادرة تكنوفست
2022

يف الفصل الدرايس األول لعام  ،2022تلقى برنامج
مبادرة تكنوفست  444طل ًبا ،من بينهم 333
لربنامج ما قبل االحتضان و  111لربنامج الترسيع.
ونتيجة للتقييامت ،تم دعم  44مبادرة 5 ،منها
.كانت للترسيع و  39كانت قبل الحضانة
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سيعقد تكنوفست يف عام  2023يف مدينة إسطنبول .بدأ الحامس لتكنوفست  2023بالفعل مع املراجعات املفتوحة لـ”مسابقات
التكنولوجيا” التي ستقام يف نطاق املهرجان .سيتمكن اآلالف من املتحمسني للتكنولوجيا املؤهلني عىل جميع املستويات من املدرسة
االبتدائية إىل املدرسة الثانوية واملدارس الثانوية والجامعة والجامعيني والخريجني من املشاركة يف مسابقات تكنوفست التكنولوجية،
والتي ينتظرها آالف الشباب من جميع مناحي املجتمع ،املحلية إىل العاملية ،بفارغ الصرب ومتابعة باهتامم لتحقيق أحالمهم .ستقام
مسابقات التكنولوجيا تكنوفست ،وهي أكرب مسابقات تقنية حائزة عىل جوائز يف تاريخ تركيا ،حيث يتم فتح املزيد من فئات
املنافسة كل عام مقارنة بالعام السابق ،يف  41فئة مختلفة هذا العام ،واملوعد النهايئ لتقديم الطلبات إىل املسابقات  20نوفمرب/
.ترشين الثاين 2022
سيتم تقديم دعم مادي يزيد عن  30مليون لرية تركية للفرق التي اجتازت مرحلة االختيار األويل هذا العام بهدف زيادة اهتامم
الشباب بإنتاج التكنولوجيا وتطويرها ،وذلك من أجل دعم مشاريع اآلالف من الشباب العاملني يف هذه املجاالت .وستحصل الفرق
.التي تتنافس يف تكنوفست وتتأهل للرتتيب عىل جائزة إجاملية تزيد عن  13مليون لرية تركية

دعوة إىل العامل بأرسه
أبواب مهرجان تكنوفست للطريان والفضاء والتكنولوجيا ،الذي سيعقد يف إسطنبول يف الفرتة من  30أبريل /نيسان إىل  6مايو/
أيار  ،2023مبناسبة الذكرى املئوية لجمهورة تركيا ،مفتوحة للعامل بأرسه .وميكن ملحبي التكنولوجيا الذين يرغبون يف املشاركة يف
للحصول عىل مزيد من املعلومات حول املسابقات وتقديم الطلب  https://teknofest.org/tr/competitions/املهرجان زيارة
التقدم لها .ميكن لجميع الطالب والخريجني الذين يدرسون يف تركيا وخارج البالد املشاركة يف املسابقة املنظمة يف  41فئة مختلفة
.من خالل تشكيل فرق

فيام ييل التسهيالت املقدمة مبوجب رشوط معينة للمتسابقني الذين سيشاركون من الخارج:

فرصة إلنجاز املشاريع بدعم مادي ◊
.يتم تقديم دعم مادي للفرق التي اجتازت مرحلة االختيار األويل من أجل دعم مشاريع آالف الشباب

دعم النقل  /السكن ◊
.يتم تقديم دعم النقل  /السكن للفرق املتأهلة للتصفيات النهائية ملسابقات تكنوفيست 2023

الجوائز ◊
.سيتم منح جوائز تزيد عن  13مليون لرية تركية للفرق املتنافسة والتي تصل إىل أعىل املراتب يف تكنوفيست 2023

برنامج املعسكر التدريبي ◊
.سيتم تنظيم برامج التدريب عرب اإلنرتنت للفرق النهائية من قبل املؤسسات التنفيذية للمسابقات لدعم مشاريعهم

اجتامعات األسئلة واألجوبة ◊
سيتم ترتيب اجتامعات عرب اإلنرتنت ،حيث ميكن تبادل األفكار ،للمتسابقني من قبل املؤسسات التنفيذية للمسابقات ،والتي ميكن
.للمتسابقني خاللها إرسال أسئلة إىل املجلس االستشاري حول مشاريعهم وعملية املنافسة ومعايري التقييم وعملية التقييم

تطوير الشبكة ◊
.يتمتع املشاركون بفرصة التعرف عىل الرشكات والتحدث إىل الخرباء يف مجالهم يف تكنوفيست ،الذي يستضيف العديد من الرشكات

جوائز ريادة األعامل ◊
.سيتم تقديم دعم ريادة األعامل حتى  300.000لرية تركية للشباب الذين يسلطون الضوء عىل املستقبل بأفكارهم

مسابقات الروبوتات
مسابقة الصواريخ
مسابقة الذكاء
الصناعي في مجال
الصحة
مسابقة التقنيات
الرقمية في مجال
الصناعة
مسابقة الطائرات بدون
طيار المقاتلة
مسابقة روبوتات
السرب
قمة TAKE OFF

العالمية للشركات
الناشئة
مسابقة التقنيات
الزراعية
مسابقة المركبات
األرضية الزراعية
بدون طيار
هاكاثون السفر
مسابقة تقنيات السياحة
مسابقة معالجة اللغة
التركية الطبيعية
بطولة تركيا للطائرات
بدون طيار
جوائز توبا-تيكنوفيست
دكتوراه في العلوم
مسابقة السيارة الطائرة
مسابقة الذكاء
االصطناعي في النقل
مسابقات تحدي الكفاءة
الدولي للمركبات
الكهربائية
المسابقة الدولية
للمركبات الجوية غير
المأهولة
المسابقة الدولية
للطائرات بدون طيار
مسابقات مشروع بحث
طالب الجامعات
كأس العالم للطائرات
بدون طيار

للحصول عىل معلومات مفصلة عن املسابقاتhttps://teknofest.org/tr/competitions/:

مدرسة
إبتدائية
مسابقات
مسابقة النقل الذكي
مسابقة ابتكار
التكنولوجيا الحيوية
مسابقة تقنيات البيئة
والطاقة
مسابقة صاروخ
الهبوط العمودي
مسابقة تقنيات التعليم
مسابقة تقنيات العيش
الخالي من العوائق
هاك اسطنبول
مسابقة تصميم
طائرات الهليكوبتر
مسابقة تطوير
هايبرلوب
مسابقة التكنولوجيا
لصالح البشرية
مسابقة األنظمة غير
المأهولة تحت الماء
مسابقة تصميم
المحركات النفاثة
مسابقة محاكاة القطيع
المختلط
مسابقة مشاريع أبحاث
تغير المناخ لطالب
المدارس الثانوية
مسابقة مشاريع أبحاث
القطب لطالب مدارس
الثانوية
مسابقة تحدي الكفاءة
للمركبة الكهربائية بين
المدارس الثانوية
مسابقة المركبات
الجوية بدون طيار بين
المدارس الثانوية
مسابقة نموذج األقمار
الصناعية
مسابقة «باردوس12
« لالقتراحات
واكتشاف األخطاء
مسابقة سيارات ذاتية
القيادة-روبوتاكسي

مدرسة
متوسطة

مدرسة
ثانوية

البكالوريوس
والدراسات متخرج
العليا

الشركات
والقطاع
الخاص

