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فصلنامه  انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران

از  کمتر  سابقه ای  درایران  نوآوری  اکوسیستم 
سه دهه دارد، لیکن سیر تحوالت در ده سال 
بخشی  بوده است.  چشم گیر  بسیار  گذشته 
نمایی  رشد  سیر  از  ناشی  تحوالت  این  از 
فناوری و نوآوری جهانی بوده و بخشی ناشی 
نهادهای  ساختار  اصالح  و  گیری  شکل  از 
فناوری،  و  علم  پارک های  رشد  مرتبط.  ملی 
کارآفرینی،  باشگاه های  دانش بنیان،  موسسات 
فضاهای کار اشتراکی، دانشگاه های کارآفرین، 
صندوق های نوآوری و شکوفایی، صندوق های 
پژوهش و فناوری، سایر صندوق های خطر پذیر، 
بروکرهای تخصصی  سرمایه گذاران خطرپذیر، 
این  به  نو  های  واژه  ورود  با  همراه   ... و 
پارک های  و  رشد  مراکز  جمله  از  اکوسیستم 
مراکز  تخصصی،  یا  خصوصی  فناوری  و  علم 
نوآوری، شتاب دهنده ها،  کارخانه های  نوآوری، 
نوآوری  سرای  کسب و کار،  خدمات  مراکز 
نهادهای  در  بنیادین  تغییراتی  از  نشان   .... و 
دارد.  کشور  در  غیردولتی  و  دولتی  حمایتی 
بخش هایی  اکوسیستم  این  توسعه  با  همراه 
حقوقی،  قوانین  نوآوری،  های  شبکه  نظیر 
مالکیت معنوی، نشریات و رسانه های مرتبط 
و .... نیز رشد یافتند. در این هیاهوی نوآوری 
با  اقتصاد آتی کشور در پیوند  نوید دهنده  که 
افراد  از  بسیاری  و  می باشد  جهانی  اقتصاد 
خود  از  پس  نسل های  و  خود  آینده  جامعه 
متصور  حمایتی  تونل های  این  از  عبور  در  را 
و  علمی  سازوکار  با  نهادی  فعالیت  می شوند، 
مراکز  این  مدیریت  حوزه  در  فعال  حرفه ای 
می کند.  جلوه  اجنتاب ناپذیر  امری  )انجمن( 
اکوسیستم ها  از  یک  هر  توسعه  است  بدیهی 
نیاز به تربیت نیروی انسانی ماهر و توانمند در 
تغییرات شگرف  دارد.  نوآوری  مراکز  مدیریت 
در اجزای اکوسیستم کشور، همراه با تغییرات 
اساسی درعلم مدیریت آنها است. طی سال ها 
و  علم  پارک های  علمی  انجمن  فعالیت  عدم 
دولتی  نهادهای  ایران،  رشد  مراکز  و  فناوری 
و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  جمله  از 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
تالش  مختلفی  شکل های  به  جسته و گریخته 
فعال  انسانی  منابع  توانمندسازی  و  برآموزش 
در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی این 
اکوسیستم داشته اند. بدیهی است ورود انجمن 
بسیار  می تواند  غیردولتی  نهاد  یک  عنوان  به 
تاثیرگذار بوده و نه تنها در حوزه های آموزش، 
بازآموزی و توانمندسازی، درزمینه های دیگری 
نیز فعالیت و اثرگذاری نماید. زمینه هایی نظیر: 
بسط و گسترش علم مدیریت نوآوری از طریق 
و  مقاالت  نشریات،  انتشار  و  چاپ  از  حمایت 
کتاب های مفید، ارزیابی و پایش مراکز نوآوری 
مراکز  فناوری،  و  علم  )پارک های  فناوری  و 
رشد، مراکز نوآوری و ... (، شبکه سازی و کمک 
به انتقال تجارب بین اعضا، کمک به ارتباطات 
با  ارتباطات کاری  طریق  از  اعضا  بین المللی 
شبکه سازی  و  بین المللی  مرتبط  انجمن های 
شرکت های مستقر در آنها و نیز البی با قوای 

سه گانه برای ارتقای منافع اعضا.    

نقش انجمن علمی پارک های علم و 
فناوری و مراکز رشد ایران )انجمن( 

در اکوسیستم نوآوری کشور 

ـــت یادداش

دکتر علی معتمدزادگان
رئیس هیات مدیره انجمن و رئیس پارک علم و فناوری مازندران

رئیس هیـات مدیره انجمن علمـی پارک های علم  
وفنـاوری و مراکـز رشـد ایـران چگونگـی برگزاری 
نخسـتین کنفرانـس ملـی انقالب صنعتـی چهارم 
اکوسیسـتم نـوآوری ایـران، فرصت هـا و چالش ها 

را تشـریح کرد. 
 

 بـه گزارش نشـریه نو علـی معتمـدزادگان رئیس 
علـم   پارک هـای  علمـی  انجمـن  مدیـره  هیـات 
وفنـاوری و مراکـز رشـد ایـران دربـاره چگونگـی 
برگـزاری نخسـتین کنفرانس ملـی انجمن علمی 
پارک هـای علـم و فنـاوری و مراکز رشـد ایران که 
بـه موضـوع انقـالب صنعتـی چهـارم اکوسیسـتم 
نـوآوری ایـران، فرصت های و چالش هـا می پردازد، 
گفـت: یکسـال اسـت که ایـن مرکز فعالیـت خود 
را شـروع کرده و به طور چشـمگیری توسـعه پیدا 
کرده اسـت. قرار اسـت کنفرانس ملـی این انجمن 
سـاالنه بـه میزبانـی پارک هـای علـم و فنـاوری و 
مراکز رشـد که در آن عضو هسـتند، برگزار شـود. 

⏪ ۴۳ پارک علم و فناوری فعال در کشور  
فنـاوری  و  علـم  پـارک  حـدود 43  افـزود:  وی 
 2۰۰ از  بیـش  و  دارد  وجـود  کشـور  در  فعـال 
مراکـز  و  دانشـگاه ها  در  مسـتقل  رشـد  مرکـز 
وابسـته بـه دانشـگاه های علوم پزشـکی هسـتند 

کـه از اعضـای بالقـوه انجمـن  بشـمار می روند و 
بحث  هایـی در حوزه هـای نـوآوری و فنـاوری در 
ایـن کنفرانس رصد خواهد شـد تـا فرصتی برای 
انتقـال تجربه، هم افزایی و آشـنایی افـراد در این 

حوزه هـا بوجـود بیایـد.
رئیـس هیـات مدیـره انجمـن علمـی پارک هـای 
علـم  وفنـاوری و مراکز رشـد ایـران در ادامه گفت: 
امسـال عنوان اصلـی کنفرانـس را انقالب صنعتی 
چهـارم در نظـر گرفته ایـم کـه به هر حـال انقالب 
فرهنگـی چهـارم بحث حضور و توسـعه تجهیزات 
و فناوری هـای هوشـمند در سـطح جامعـه اسـت 
و پیش بینـی می شـود کـه فضـای جامعـه جهانی 
در انقـالب صنعتـی بسـیار متحـول باشـد. در این 
کنفرانـس می تـوان پیش بینی کرد کـه در انتهای 
انقـالب صنعتی چهارم وضعیت دنیا به چه شـکل 
خواهـد بـود و توسـعه فنـاوری و توانایی های بشـر 
در کنتـرل بسـیاری از فرایندهـا غیرقابـل تصـور 
اسـت و بـه راحتی نمی تـوان آن را پیش بینی کرد. 

بـرای  فرصت هایـی  و  چالش هـا   ⏪
توسـعه فنـاوری و افزایـش حـوزه اقتصاد 

ن  نش بنیـا ا د
وی افـزود: در پارک هـای علـم و فنـاوری  کشـور 
می تـوان دیـد کـه فناوری ها بـه چه میزان بـه روز 

هسـتند و در حـوزه انقـالب صنعتـی چهـارم چه 
جایگاهـی دارنـد و چگونه آمـوزش می دهند؛ البته 
چالش هـا و فرصت هایـی که برای توسـعه فناوری 
و افزایـش حوزه اقتصـاد دانش بنیـان در این حوزه 
وجـود دارد از جملـه محورهایی اسـت کـه در این 

کنفرانس پوشـش داده خواهد شـد. 
وی گفـت: پیش بینـی شـده کـه ایـن کنفرانـس 
در شهرسـتان بابلسـر برگـزار شـود و اگـر ویروس 
کرونا همچنان ادامه داشـته باشـد سـعی می کنیم 
نخسـتین کنفرانـس را به صـورت مجـازی برگزار 
کنیـم و بـرای چنیـن کاری قطعـا در فصـل پاییز 

هماهنگی هـای الزم صـورت خواهـد گرفـت. 
 رئیـس هیـات مدیـره انجمن علمـی پارک های 
علـم  وفنـاوری و مراکـز رشـد ایـران در پایـان 
سـال  مـاه  اسـفند  در  کنفرانـس  ایـن  گفـت: 
جـاری برگـزار خواهد شـد و مهلت ارائه ارسـال 
مقـاالت تـا 3۱ شـهریور اسـت و دانشـجویان، 
و  مدیـران  پژوهشـگران،  دانشـگاه ها،  اسـاتید 
رشـد،  فنـاوری  و  علمـی  پارک هـای  کارکنـان 
نـوآوری، شـتاب دهنده ها، صندوق هـای  مراکـز 
پژوهـش فنـاوری کـه عالقمنـد هسـتند در این 
مقـاالت  می تواننـد  کننـد،  شـرکت  کنفرانـس 
خـود را از طریـق سـایت انجمـن علمـی مراکـز 

رشـد بارگـزاری کننـد.

برگزاری نخستین کنفرانس میل انقالب صنعیت چهارم 
اکوسیسمت نوآوری کشور، فرصت ها و چالش ها 

N o t e s

اجـرای اهـداف پیـش بینی شـده در اساسـنامه 
انجمـن نیـاز بـه برنامـه ریـزی منظم، منسـجم 
و پیوسـته دارد. پـس از شـروع فعالیت سـومین 
هـای  برنامـه  انجمـن،  مدیـره  هیـات  از  دوره 
متعـددی برای بـروز نقـش انجمـن و اثرگذاری 
آن توسـط اینجانب و همکارانـم در هیات مدیره 
تهیـه شـدند. یکـی از برنامـه هایی کـه ضرورت 
آن بـه چشـم مـی خـورد، انتشـار یـک روزنامه 
خبـری – تحلیلـی اسـت کـه نـام آن را نشـریه 
»نو« گذاشـتیم. نامی سـاده و نزدیک به واژگان 
مصطلـح در حـوزه نـوآوری و فنـاوری کشـور. 
نشـریه »نـو« یـک فصلنامه تخصصی می باشـد 

کـه قـرار اسـت بـه دور از مـوازی کاری و در 
فضایـی متفاوت از نشـریات فعلی حـوزه نوآوری 
تنظیـم و ارائـه گـردد. در این نشـریه تالش می 
شـود تـا تحلیـل هـای بـه روز از اکوسیسـتم 
نـوآوری ایـران، معرفـی آثـار علمـی جدیـد و 
نفیـس مرتبـط، معرفی یک انجمـن بین المللی 
مرتبـط با اکوسیسـتم نـوآوری جهانـی در کنار 
نوشـتارهایی از صندوق هـای پژوهش و فناوری 
کشـور، مدیریـت مراکز رشـد و پـارک های علم 
و فنـاوری، بروکرهـا، شـتاب دهنده ها، باشـگاه 
های کارآفرینی و ... به اشـتراک گذاشـته شوند. 
هـم چنیـن از نوشـتارها و یادداشـت های شـما 

بـرای  گرامـی  عالقمنـد  نویسـنده   / خواننـده 
نماییـم.  مـی  اسـتقبال  بعـدی  هـای  شـماره 
امیدواریـم نشـریه »نـو« فضـای جدیـدی را در 
ایجـاد  ایـران  فنـاوری  و  نـوآوری  اکوسیسـتم 
نمـوده، مؤثـر باشـد و نیـز مورد اسـتقبال شـما 
عزیـزان قـرار گیـرد. شـما مـی توانید نظـرات و 
پیشـنهادات خود را در خصوص نشـریه از طریق 
وبـگاه انجمن بـه آدرس www. stpia.ir با 

مـا در میـان بگذارید.

علی معتمدزادگان
رییس هیات مدیره و مدیر مسئول نشریه

معرفی نشریه »نو«
فصلنامه تخصصی انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران
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انجمـن  نخسـتین،  روزهـای  در  کـه  دوسـتانی 
علمـی پـارک هـای علم و فنـاوری و مراکز رشـد 
ایـران کـه در ایـن یـاد داشـت " انجمـن" نـام 
خواهـد داشـت را پایه گـذاری کردنـد، همانطور 
کـه در اساسـنامه انجمـن نیـز آمـده، بـه دنبـال 
حـوزه  در  تاثیرگـذار  و  غیردولتـی  نهـاد  یـک 
فنـاوری بـوده انـد. نگاهـی بـه رزومـه موسسـان 
حاکـی از تجربـه خـوب آن ها در مقیـاس ملی و 
بیـن المللی اسـت. پایه گذاری انجمن بر اسـاس 
تجارب نهادهای مشـابه بین المللـی نظیرانجمن 
بیـن المللـی پارک هـای علم و فنـاوری و نواحی 
نـوآوری )IASP( و انجمـن پـارک هـای علـم 
و فنـاوری آسـیایی )ASPA( و بومـی سـازی 
سـازوکارها بر اساس شـرایط زمانی و مکانی بوده 
اسـت. فعالیـت دو دوره هیـات مدیـره که هریک 
از اعضـا پـر تجربـه و تاثیرگـذار بـر اکوسیسـتم 
نـوآوری کشـور بـوده انـد بنا بـه دالیـل متنوعی 
نمـود.  تجربـه  را  زیـادی  هـای  نشـیب  و  فـراز 
دورانـی همـراه با ارزیابـی جامع پـارک های علم 
و فنـاوری بـا نـگاه تحلیلـی و آسـیب شناسـی و 
سـوم  دوره  انتخابـات  طوالنـی.  رکودهـای  نیـز 
هیـات مدیـره فصـل جدیـدی از فعالیـت انجمن 
محسـوب می شـود کـه فعالیـت هـای حرفه ای 
و اساسـی با روندی پیوسـته پایه گذاری شـده و 

در حـال انجام اسـت.
انجمـن در سـال ۱39۰ بـا همفکـری و تـالش 
و  نظـران  صاحـب  متخصصیـن،  از  تعـدادی 
مسـئوالن مرتبط بخش هـای دولتـی و خصوصی 
)آقایـان دکتـر امیرحسـین دوائـی مرکـزی، علی 
جبار رشـیدی، محسـن شـریفی، قاسـم مصلحی، 
امیـر عبـداهلل، علیرضـا فیـض بخـش، محمـود 
احمدپـور، احمـد جعفرنـژاد، مهـدی کشـمیری، 
سـید احمـد فاضـل زاده، مجیـد متقـی طلـب و 
مهنـدس اشـک فتحـی( و بـر اسـاس اساسـنامه 
مصـوب کمیسـیون انجمـن هـای علمـی وزارت 
علـوم، تحقیقـات و فناوری شـکل گرفـت. اهداف 
مهـم در شـکل گیـری انجمـن عبـارت بودنـد از: 
شـکل گیـری انجمن، شـبکه سـازی ذی نفعان و 
فعـاالن حـوزه نـوآوری و فناوری، کمک بـه ایجاد 
و توسـعه زیرسـاخت هـای نـرم افـزاری در حوزه 
علـم و فناوری و در راسـتای تقویـت اقتصاد دانش 
بنیـان در کشـور )نظیـر مراکز رشـد، پـارک های 
علـم و فنـاوری، شـتاب دهنده ها و ...(، اثربخشـی 
در امـر سیاسـتگذاری و تصمیم سـازی در حـوزه 
علم و فناوری، ارتقای سـطح مراکز توسـعه علم و 
فناوری کشـور، برقراری تعامل مؤثر و سـازنده فی 
مابیـن مراکـز رشـد و پارک هـای علـم و فناوری؛ 
انجمـن علمی پارک هـای علم و فنـاوری و مراکز 

.)STPIA( رشـد ایـران
در فاصلـه کوتاهـی، اولین انتخابـات انجمن برگزار 

گردیـد و بدین سـان نخسـتین انجمـن علمی در 
حوزه سـاختارها و نهادهای فعال در زمینه فناوری 

و اقتصـاد دانش بنیـان در ایران شـکل گرفت. 
فنـاوری و  هـای علـم و  پـارک  انجمـن علمـی 
مراکـز رشـد ایـران بـا عنـوان مؤسسـه ای غیـر 
دولتـی و غیرانتفاعـی در سـال ۱39۱ بـا شناسـه 
ملـی ۱۰32۰8۱95۱7 در اداره ثبـت شـرکت ها 
و مؤسسـات غیـر تجـاری اسـتان تهـران بـه ثبت 
رسـید و فعالیـت اجرایـی خـود را همزمـان بـا 
کنفرانـس بیـن المللی پـارک های علـم و فناوری 
در شـهر اصفهـان، اسـفند مـاه سـال ۱392 بـا 

اهـداف ذیـل آغـاز نمـوده اسـت:
⦁  شـبکه سـازی فعالین حقیقـی و حقوقی حوزه 

نـوآوری و فناوری
⦁  برگزاری گردهمایی های علمی

⦁  بیـن المللـی سـازی فعالیـت های پـارک های 
علـم و فنـاوری و مراکز رشـد کشـور

⦁  چاپ نشریه علمی، پژوهشی و تخصصی
⦁  ارزیابی و پایش نظام های نوآوری و فناوری

⦁  همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشـی 
در راسـتای ارتقای نظام نوآوری در کشـور

⦁  برگزاری کارگاه های آموزشی و توانمند سازی
⦁  برگزاری تورهای فناوری 

بعـد از رسـمیت یافتـن فعالیت هـای انجمن، هر 
سـه سـال یکبار انتخابات اعضای هیـأت مدیره و 
بازررسـان تکـرار گردید. طـی ایـن دوره ها دفتر 
انجمـن مدتـی کوتـاه در سـاختمانی متعلـق بـه 
بخـش خصوصـی در تهران و پـس از آن در مرکز 
رشـد رویش وابسـته به جهـاد دانشـگاهی تهران 
بـا ورود  انتخابـات  مسـتقر گردیـد. دوره سـوم 
اعضـای حقوقـی بیشـتر پـس از تشـکیل آخرین 
جلسـه هیـات مدیره در محـل دانشـگاه صنعتی 
شـریف و تشـکیل مجمع عمومی در اردیبهشـت 
و  علـم  پـارک  محـل  در   ،۱398 سـال  مـاه 
فنـاوری دانشـگاه تهـران انجـام شـد. لـذا، تقریبا 
9 سـال بعـد از تشـکیل هسـته مرکـزی انجمن، 
فعالیـت هـای آن بـه طور منسـجم شـروع شـد. 
در حـال حاضـر پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه 
تهـران میزبـان دفتـر مرکـزی و پـارک علـم و 
فنـاوری مازنـدران میزبان شـعبه اسـتانی انجمن 

و دبیرخانـه آن مـی باشـد. 
ضمناً اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات 
منتخبین  که  جاری  دوره  بازرسان  و  مدیره 
سومین دوره انتخابات مجمع عمومی هستند 

به شرح ذیل می باشد:
عبـاس  دکتـر  معتمـدزادگان،  علـی  دکتـر 
زارعـی هنزکـی، دکتر معصومه خـان احمدی، 
دکتـر علـی فتـی، دکتر خالـد سـعیدی، دکتر 
پورسـراجیان،  داریـوش  دکتـر  باسـتی،  علـی 
مهنـدس حمیـد مهدوی، دکتر بابـک مختاری 

بـه عنـوان اعضـای اصلی هیأت مدیـره و دکتر 
سـید علـی نجومـی و دکتـر عطـاهلل ربانـی بـه 
دکتـر  چنیـن  هـم  و  اصلـی  بـازرس  عنـوان 
موسـی حسـام، دکتـر حسـن حیـدری و دکتر 
هیـأت  اعضـای  عنـوان  بـه  سـلجوقی  خسـرو 
مدیـره علـی البـدل و دکتـر مهـران گرمـه ای 

بـه عنـوان بـازرس علـی البدل 
در اولیـن جلسـه هیأت مدیره دوره سـوم انجمن 
علمـی پـارک هـای علم و فنـاوری و مراکز رشـد 
ایـران، هیأت رئیسـه انجمن به شـرح: دکتر علی 
معتمـدزادگان بـه عنـوان رییـس هیـأت مدیره، 
دکتـر خالـد سـعیدی بـه عنـوان نایـب رئیـس 
هیـأت مدیـره، دکتـر بابـک مختـاری بـه عنوان 
خزانـه دار و دکترعلـی باسـتی بـه عنـوان دبیـر 

هیـأت رئیسـه انتخاب شـدند. 
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هیات مدیره اصلی
علی جبار رشیدی- رییس1
سامی سجادی فر- نایب رییس2

جلیل خاوندگار- دبیر
حجت اهلل مرادی پور- خزانه دار3
علی نجومی- عضو4
حبیب اهلل اصغری- عضو5
مهدی کشمیری- عضو6
مجید دهبیدی پور- عضو7
سعید قاضی مغربی- عضو8

بازرسین
خسرو سلجوقی - اصلی1
حجت اهلل مرادی پور- اصلی2
شیرین گیلکی- علی البدل3

بازرسین
شیرین گیلکی - اصلی1
عطاهلل ربانی- اصلی2
محسن شریفی- علی البدل3

هیات مدیره علی البدل
خسرو سلجوقی1
محمد جواد قاسمی2
شهرام شکوهی3

⦁  اعضای هیات مدیره و بازرسین دوره اول:

بازرسـین دوره دوم  اعضـای هیـات مدیـره و    ⦁
هیـات مدیـره:

هیات مدیره
علی جبار رشیدی- رییس1
احمد فاضل زاده- نایب رییس2
حبیب اهلل اصغری- دبیر3
محمد جواد قاسمی- خزانه دار4
سعید قاضی مغربی- عضو5
مظفر شریفی- عضو6
علی نجومی- عضو7
جلیل خاوندگار - عضو8
داوود دومیری گنجی- عضو9
حسین صابری زفرقندی- عضو10
مجید دهبیدی پور- عضو11
هاشم مهذب- عضو12

توسعه علم و فناوری یکی از الزامات گریزناپذیر، 
دستیابی به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان 
پیشرفت  مکرراً  نیز  انقالب  فرزانه  رهبر  است. 
کارهای  همه  رأس  در  را  دانش بنیان  اقتصاد 
اساسی برای پیشرفت کشور قرار داده و زیربنای 
تأکید  را قدرت ملی دانسته اند و  اقتدار کشور 
فرموده اند قدرت علمی و فناوری، منشأ قدرت 

سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی است.
که  می شود  استنباط  این گونه  بنابراین، 
ابعاد  همه  در  فناوری  و  علم  از  استفاده  با 
ظاهر  مؤثر  صورت  به  می توان  سیاستگذاری 
شد چراکه اقتصاد دانش بنیان، پیشران اقتصاد 
مقاومتی و اقتصاد درون زا است، لذا برنامه ریزی 
منسجم برای ورود به مقوله اقتصاد دانش بنیان 
بر همین  است.  اهمیت  و حائز  بسیار کلیدی 
مبنا معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری 
مانند ستادهای  و کارهای خود  از طریق ساز 
توسعه فناوری، طرح های کالن ملی و طرح های 
نفوذ  به  بخشیدن  عمق  قصد  سازی،  تجاری 
خود در این عرصه را دارد. از این رو زمان رونق 
رویکرد  با  فناورانه  دستاوردهای  تجاری سازی 
جهادی است. در این راستا تالش برای نفوذ و 
انتشار هرچه بیشتر یافته های علمی و فناورانه 
برنامه  کشور،  اقتصادی  کالن  فعالیت های  در 
تحریک و ایجاد کشش بازار خدمات و کاالهای 
ملی،  کالن  طرح های  از  حمایت  دانش بنیان، 
از  حمایت  وابسته،  صنایع  ایجاد  برای  تالش 
تجاری سازی فناوری ها در کشور با به کارگیری 
ظرفیت های موجود در همه استان های کشور، 
)کریدورهای  کارگزاران  توان  به کارگیری 
به  توجه  کشور،  در  فناوری  تجاری سازی( 
فعالیت های کارآفرینی مبتنی بر فناوری  از جمله 
استان ها  نخبگان  از  حمایت  و  توانمند سازی 
مورد توجه ویژه قرار می گیرد. همچنین، توجه 
خاص به )VC(، بانک ها و خیرین در توسعه 
اشتغال  به  ویژه  توجه  فناوری،  تجاری سازی 
فارغ التحصیالن  و  برتر  استعدادهای  نخبگان، 
محصوالت  صادرات  به  ویژه  توجه  دانشگاهی، 
در  مؤثر  فرایند های  از  حمایت  و  دانش بنیان 
دادن  اولویت  فعال،  خصوصی  بخش  تقویت 
و  نوآوری  در  خصوصی  بخش  فعالیت های  به 
اقتصاد دانش بنیان و توسعه کسب و کار و ایجاد 
صنایع مبتنی بر دانش نیز در راستای برنامه ها 
و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله 

برنامه های معاونت علمی است.
پیاده سازی  برای  که  داشت  توجه  باید  البته 
در  شده  ترسیم  اهداف  تحقق  و  مناسب 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، حوزه تکالیف و 
بسیار گسترده  فناوری  و  علمی  معاونت  ورود 
ارکان  که  است  ضروری  اساس  این  بر  است، 
این معاونت در تعامل با دستگاه های اجرایی و 
بویژه مراکز علمی و دانشگاهی در عرصه فناوری 
مورد نظر هر بخش پیشگام و فعال عمل کند و 
امیدواریم با توسعه فعالیت های معاونت، شاهد 
برداشتن گام های مؤثری در تحقق سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و لبیک گفتن به فرمان رهبر 

معظم انقالب اسالمی باشیم.

اقتصاد دانش بنیان ، 
پیشران اقتصاد درون زا 

ـــت یادداش

سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

N o t e s

سمیه دهقان زاده
دبیرخانه انجمن نویسنده ◆
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فصلنامه  انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران

میربهزاد فیض بخش
دکترای مدیریت بازرگانی، بازاریابی-  فعال و منتور اکوسیستم کارآفرینی

بـدون تردیـد عمومی شـدن بـازار سـرمایه و 
تغییـر نـگاه سیاسـت گذاران بـه ظرفیت هـای 
دسـتاورد  مهمتریـن  بایـد  را  آن  در  موجـود 
رشـد ایـن بـازار طـی ماه هـای اخیر دانسـت. 
در  سـال ها  سـرمایه  بـازار  متخصصـان 
آرزوی تغییـر نـگاه مدیریـت سیاسـی کشـور 
بازارهـای  نقـش  و  ظرفیت هـا  بـه  نسـبت 
مالـی در رشـد و توسـعه اقتصـادی بودنـد و 
آن  تشـریح  و  تبییـن  بـرای  فرصتـی  هـر  از 
عملکـرد  لطـف  بـه  امـروز  می بردنـد.  بهـره 
خیره کننـده بازارسـرمایه مقدمـات ایـن مهـم 
فراهـم شـده و در ادبیـات سیاسـت گذاران و 
سـرمایه  بـازار  کشـور  ارشـد  تصمیم گیـران 

اسـت. بازیافتـه  را  جایـگاه خـود 

صنـدوق نوآوری و شـکوفایی ریاسـت جمهوری 
بنـا بـه ماموریـت خـود و طـی ماه های گذشـته 
تـالش کـرد اهمیـت مسـئله و چالـش موجـود 
مذاکـرات  و  جلسـات  در  را  خصـوص  درایـن 
مختلـف بـا مدیریـت سـازمان بـورس و شـرکت 
فرابـورس ایـران مـد نظـر قـرار دهـد. در همین 
راسـتا در کنـار طراحـی بسـته حمایتـی، تالش 
دغدغه هـای  و  چالش هـا  رفـع  بـرای  گردیـد 
شـود.  معرفـی  نیـز  متناسـب  ابـزار  موجـود، 
هم راسـتا بـا این تالش هـا مدیران و کارشناسـان 
سـازمان بـورس و فرابـورس نیـز بـا رویکـردی 
نوآورانـه اقـدام بـه ارزیابـی و بررسـی موضـوع 
و  پیچیدگـی   لیکـن  کردنـد.  مختلـف  ابعـاد  از 
تمایـزات ماهـوی مـدل فعالیتـی اسـتارت آپ ها 
در کنار تنگناهای سـاختاری محیط کسـب وکار 
کشـور باعث شـده کـه موضـوع نیازمند گـذر از 
موانـع جـدی، تغییرات اساسـی در سـاختارهای 
و  رویه هـا  در  اساسـی  بازنگـری  و  موجـود 

اسـتانداردهای موجـود باشـد.  
در ایـن بیـن نکتـه امیدبخـش توجـه و تصریـح 
باالتریـن مقـام اجرایی کشـور در خصـوص ایجاد 
پذیـرش  بـرای  بـورس  در  اختصاصـی  تابلـوی 
اسـتارت آپ ها اسـت؛ بیـان ایـن موضـوع و بـدل 
شـدن آن بـه یـک مسـئله جـدی در باالتریـن 
سـطح ممکـن از ابعـاد مختلـف حایـز اهمیـت 
مالـی  تامیـن  می توانـد  کـه  رویکـردی  اسـت. 
نوآوری در کشـور را متحول سـاخته و زیسـت بوم 

اسـتارت آپی را به مسـیر رشـد بلندمـدت و پایدار 
رهنمـون سـازد. آنچـه در ادامـه مـورد توجـه این 
نوشـتار اسـت مـرور اهمیـت ورود اسـتارت اپ ها 
طراحـی  بـه  نیـاز  چرایـی  و  سـرمایه  بـازار  بـه 
سـازوکاری متناسـب بـا ویژگی هـای سـاختاری 

اسـت.  کسـب وکارها  ایـن 
خطرپذیـر،  سـرمایه گذاران  شـتاب دهنده ها، 
سـرمایه گذاران فرشـته و کارآفرینـان بازیگـران 
اصلـی تامیـن مالـی در یک اکوسیسـتم  نـوآوری 
هسـتند که متناسـب با چرخه عمر کسب وکارها 
می کننـد.  نقش آفرینـی  نوآورانـه  ایده هـای  و 
عرضـه عمومـی سـهام گام  نهایـی بـرای تکمیل 
چرخـه تامیـن مالـی خصوصـی اسـتارت آپ ها و 
پلی برای اتصال اکوسیسـتم نـوآوری به بازارهای 
حرفـه ای مالی کشـور و حضـور در محیط واقعی 
اقتصـاد اسـت. عدم تکمیـل زنجیـره تامین مالی 
نـه  تنهـا شـرکت هایی کـه در آسـتانه جهـش 
بـزرگ قـرار دارنـد را بـا ریسـک شکسـت روبـرو 
می سـازد، بلکه سـیگنالی اسـت که انگیزه سـایر 
سـرمایه گذاران فعـال در مراحـل ابتدایـی چرخه 
را نیـز از بیـن بـرده و عمال تامین مالـی ایده های 
نوآورانـه را نیز متوقف خواهد کرد. از همین روی 
یکـی معیارهـای بلـوغ و موفقیت یک زیسـت بوم 
نـوآوری بـه تنـوع و تکثـر اسـتارت آپ ها در بازار 

سـرمایه  بـاز می گردد.  
اکوسیسـتم  اتصـال  پیشـرفته،  کشـورهای 
نـوآوری بـه بازارهـای مالی را سـال ها پیش آغاز 

کرده انـد و هـم اکنـون بخـش بزرگـی از بـازار 
سـهام آنهـا را شـرکت های نـوآور همچـون اپـل 
، مایکروسـافت  و آمـازون  تشـکیل می دهنـد. 
اکوسیسـتم نـوآوری بـه میزانـی بـرای بازارهای 
مالـی جذابیـت دارد کـه هـم اکنـون عرضه های 
اولیـه  بـزرگ بـازار بـه کسـب وکارهای نوآرانه و 
اسـتارت آپی اختصـاص دارد. بخشـی از جذابیت 
اسـتارت آپ ها برای سـرمایه گذاران بـه ماهیت و 
تمایزهـای ذاتـی آنهـا با کسـب وکارهای سـنتی 
بازمی گـردد؛ سـاده ترین تفسـیر از ایـن تمایـز 
ذاتـی، اولویـت ظرفیـت  رشـد و سـودآوری آتی 
در مقابـل عملکـرد جـاری برای یک کسـب وکار 
نوآورانـه اسـت. نکته ای که رویکردهـای متداول 
در تحلیـل و تصمیم گیـری را بـا چالـش همـراه 
سـازوکارهای  نیازمنـد  را  بازارهـا  و  می سـازد 
ایـن  می سـازد.  متنـوع  بازیگـران  بـا  متفـاوت 
متنخـب  شـاخص های  بررسـی  بـه  یادداشـت 
بدیـن  دارد.  اختصـاص  از شـرکت ها  گـروه  دو 
در  کـه  اسـتارت آپی  اول  شـرکت   2۰ منظـور 
و  نـزدک   بـورس  در  و 2۰۱8  سـال ها 2۰۱9 
نیویـورک  عرضـه شـده اند بـا 2۰ شـرکت اول 
غیـر اسـتارت آپی عرضه شـده در همـان بازارها 
ایـن  از 3 منظـر مقایسـه می شـوند. در ادامـه 
یادداشـت به دسـته اول با عبارت »شـرکت های 
نـوآور« و بـه دسـته دوم با عبارت »شـرکت های 

بالغ« اشـاره شـده اسـت. 
ادامه دارد ... 

علی وحدت
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

جهش نوآوری بر بسرت ابزار رسمایه

 EnTrEPrEnEurIAl( کارآفرینی  بوم  زیست 
فناورانه  تحوالت  از  پیروی  در  کشور   )ECoSySTEm

سال های  در  دیجیتالی،  تحوالت  خصوص  به  جهانی 
یکی  است.  شده  زیادی  تغییرات  خوش  دست  اخیر 
ازاین تغییرات، سوق پیدا کردن فعالیت های کارآفرینانه 
به سمت شکل دادن کسب وکارهای نوپا با ایده های 
نوآورانه بوده است که تحت عنوان استارتاپ ها با آن آشنا 
هستیم. همان طور که در همه جای دنیا شاهد آنیم، 
امروزه زیست بوم استارتاپی کشور در حال تبدیل شدن 
به یکی از ارکان قابل اتکا برای پاسخ دادن به مسائل 
موجود در فضای کسب و کار است. بررسی های میدانی، 
شواهد تجربی و فعالیت در فضای کسب وکار داخل و 
خارج از کشور، همچنین رایزنی و تبادل نظر با فعاالن 
بخش های مختلف صنایع، استارت آپ ها و شرکت ها، 
نگارنده را به این جمع بندی رسانده است که زیست بوم 
تضمین  و  موفق  فعالیت  ادامه  برای  استارتاپی کشور 
از  بهره گیری صحیح  و  نیازمند شناخت  پویایی خود 
ظرفیت ها، پارامترهای کلیدی ارزش ساز، و گلوگاه ها در 
این زیست بوم است. این پارامترهای اساسی مواردی 
قانون گذاری،  ساختار  مالی،  حمایت های  نظام  چون 
زیست  این  از  در هر بخش  نیاز  مورد  زیرساخت های 
فعالیت  زمینه  فراخور  به  که  مواردی  و  نوآورانه  بوم 
استارتاپ می تواند متفاوت باشد را شامل می شود. اما 
آنچه می تواند یک استارتاپ را در این اکوسیستم، فارغ از 
مسائل محیطی و کالن زیست بومی به سمت موفقیت 
سوق دهد چیست؟ در وهله اول پاسخی که به ذهن 

اکثریت می رسد ممکن است »ایده« باشد.
یک ایده خالقانه، نوآورانه، تحول آفرین برای پاسخ به 
یک مسئله موجود می تواند مبنای اصلی برای فکر کردن 
استارتاپ شود و بی شک یک  به تشکیل یک  راجع 
شرط الزم و ضروری برای موفقیت آن است. پس در 
اینجا نقش پارامترهایی مثل سرمایه، دانش فنی، دانش 
بازار و کسب و کار در موفقیت یک استارتاپ چیست؟ به 
نظر همه این عوامل برای موفقیت یک استارتاپ الزم و 

ضروری به نظر می رسند؛ اما آیا کافی هم هستند!؟ یا 
بهتر بگوییم نقش پاشنه آشیل موفقیت یک استارتاپ 

را چه عاملی می تواند بازی کنند؟؟؟؟
ویژگی  و  پارامتر  یک  بررسی  با  تنها  بخواهیم  اگر 
یک  ارزش گذاری  در  دخیل  بی شمار  پارامترهای  از 
بدهیم،  نظر  آن  آتی  موفقیت  شانس  روی  استارتاپ 
تجربه  ثابت کرده است که هیچ کدام از موارد باال به 
در  استارتاپ  یک  تیمی«  و »شخصیت  »تیم«  اندازه 
بازدارنده، موثر،  از موانع و عوامل  موفقیت و گذر آن 
کلیدی و ضروری نیستند. چرا که این تیم است که 
سرمایه، روابط، دانش فنی، دانش بازار و کسب و کار را 
با برآیند فکری خود به کار می گیرد. این شخصیت یک 
تیم است که تعیین کننده سوگیری و عملکرد آن در 
استارتاپ  اجتناب در مسیر رشد  بحران های غیرقابل 
خواهد بود؛ این برآیند جهت گیری افراد تیم است که 
در هماهنگی یا عدم هماهنگی با هم سرعت، دقت و 
این  می کند؛  مشخص  را  استارتاپ  یک  رشد  میزان 
شخصیت یک تیم است که درگذر زمان تایید می کند 
یک استارتاپ یادگیرنده هست یا نه، بنا به نیازهای بازار 
پاسخ های خود را در قالب کاال و خدمات تغییر می دهد 
یا با شیفتگی محصول محور و منتهی به سقوط، سعی 
در متقاعد کردن بازار برای خرید کاال و خدماتش آن 
گونه که خود می پندارد بهینه است می پردازد؛ و هزاران 
مورد دیگر که در بر این امر تاکید دارد که اساسی ترین 
شاخصه موفقیت یک استارتاپ فراتر از هر مورد دیگری 

»تیم« و »شخصیت تیمی« آن می باشد. 
بنابراین، به نظر می رسد فعاالن زیست بوم استارتاپی در 
قالب بدنه های سیاست گذاری، حمایتی، و سرمایه گذاری، 
همچنین خود تیم ها می بایست توجهی ویژه به تیم، 
تیم سازی و شخصیت تیمی معطوف کنند تا بتوانند 
از سایر مولفه ها و عوامل برای پیشبرد اهداف خرد و 
کالن زیست بوم استارتاپی کشور بهینه ترین بهره برداری 
را به انجام برسانند و شکست های غیرضروری و قابل 

پیش گیری استارتاپ ها را به حداقل کاهش دهند.

اپشنه آشیل استاراتپ موفق
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یکـی از ضرورتهـای ایجاد و توسـعه اکوسیسـتم 
نـوآوری در هـر کشـوری داشـتن یـک شـبکه 
ارتباطـی پویـا بیـن ذینفعـان ایـن حـوزه اسـت. 
انجمـن هـای تخصصی از قبیل انجمـن پارکهای 
شـبکه  ایـن  ایجـاد  در  کلیـدی  نقـش  علمـی 
ارتباطـی دارنـد. امـروز کـه بـرای نوشـتن ایـن 
یادداشـت کوتـاه آماده می شـدم، همزمـان بود با 
 lET’S( »جلسـات هفتگـی »بیا صحبـت کنیـم
TA lk( انجمـن بیـن المللـی پارکهـای علمـی 
 DEEPAnwITA در ایـن برنامـه خانـم .)IASP(
حیـدر  پـارک  مدیـر   ChATToPADhyAy
 ChArloTTA خانـم  و  هندوسـتان  در  آبـاد 
 SAhlgrEnSkA پـارک  از   gummESon
در کشـور سـوئد تجربیـات خـود را در زمینـه 
همـکاری بیـن شـرکتهای خصوصی با بخشـهای 
عمومـی و آکادمیک، بـا جامعه متخصصین حوزه 
پارکهـا در میـان گذاشـتند. بـه جـرات می تـوان 
گفـت حضـور IASP در صحنـه بیـن المللـی 
باعـث تسـهیل ارتباطات بیـن مدیـران پارکهای 
حاضـر  حـال  در  اسـت.  شـده  دنیـا  در  علمـی 
شـاهد ایـن هسـتیم کـه بحـران جهانـی کرونـا 
تـا حدودی نـوع و نحـوه ارتباطـات را تغییر داده 
اسـت. اگر در گذشـته برای اسـتفاده از تجربیات 
مجبـور  دیگـر  کشـورهای  در  خـود  همـکاران 
بودیـم گرفتاریهـای ناشـی از سـفر )زمـان، ویـزا 
و هزینـه( را متحمـل شـویم، امـروز بـا کمتریـن 
هزینـه به صـورت مجـازی مـی توانیـم از تجربه 

ایـن همـکاران اسـتفاده کنیم. هـدف از بیان این 
تجربـه این اسـت که داشـتن شـبکه ارتباطی در 
اکوسیسـتم نـوآوری یـک ضـرورت اسـت نه یک 
مزیـت. ضرورتـی که حتی بحـران جهانـی کرونا 

نمـی توانـد مانـع داشـتن آن شـود. 
انجمن هـای ملـی و بیـن المللـی نقـش خـود را 
برای شـبکه سـازی بیـن پارکهای علـم و فناوری 
و دیگـر ذینفعـان از طـرق مختلف ایفـا می کنند. 
پایـش وضعیـت اعضـا و نیازهـای آنهـا در حـوزه 
نـوآوری اولیـن رسـالت ایـن انجمن ها محسـوب 
می شـود. بـه همین سـبب اسـت کـه IASP  هر 
چنـد سـال یکبـار اطالعـات مختلفـی را از اعضاء 
خـود جمـع آوری کـرده و بـه صـورت گـزارش در 
اختیـار همـگان قـرار مـی دهـد. ایـن اطالعـات 
بـرای  ریـزی  برنامـه  و  سیاسـتگذاری  منشـاء 
فعالیتهـای انجمـن در ارتبـاط بـا اعضـاء خـود 
اسـت. شـورای مشـاورین IASP نقـش مهمـی 
نمونـه  عنـوان  بـه  دارد.  سیاسـتگذاری  ایـن  در 
حدود 8 سـال پیـش IASP دریافـت که مناطق 
نـوآوری)ArEAS of InnoVATIon( از بازیگـران 
مهـم اکوسیسـتم نوآوری هسـتند و بایـد آنها نیز 
از مخاطبیـن اصلـی انجمن باشـند. یکـی از اولین 
اقدامات در شـورای مشـاورین ارائه تعریف دقیقی 
از مناطقـی نـوآوری بـود. متعاقب آن بـا همکاری 
گروهـی از متخصصیـن کتابـی در زمینـه مناطق 
نـوآوری تدویـن شـد کـه در سـال 2۰۱۶ توسـط 
IASP بـه چـاپ رسـید. امـروز نـام انجمـن نیـز 

تغییـر کرده اسـت و مناطـق نوآوری بـه آن اضافه 
شـده اسـت. رسـالت مهـم دیگـری کـه انجمـن  
پارکهـای علمـی بایـد برای خـود در نظـر بگیرند 
ایجـاد بسـتر و سـاز و کارهایـی اسـت کـه اعضاء 
و مخاطبیـن بتوانند بـا یکدیگر در تماس باشـند. 
ایـن کار از چنـد طریـق امکان پذیر اسـت. سـاده 
تریـن روش این اسـت که اعضاء بتواننـد از طریق 
انجمن یکدیگر را پیدا کنند و مسـایل و تجربیات 
مشـترک را با یکدیگر در میـان بگذارند. به همین 
دلیـل اسـت که اعضاء IASP هـر از گاهی ایمیل 
هایـی دریافـت می کنند و سـواالت و پیشـنهادات 
یـک عضو را بـرای دیگران ارسـال می کنند. نمونه 
دیگـری کـه اخیـرا اتفـاق افتـاد ایجـاد وبسـایتی 
توسـط IASP بـود کـه بـرای معرفی شـرکتهای 
فعـال در زمینـه ویـروس کوید ۱9 طراحی شـده 
بـود. برقراری ارتباط بین اعضاء مهمترین رسـالت 
انجمـن پارکهـا در هـر کشـوری اسـت. شـاید به 
همیـن دلیـل اسـت کـه حجم مهـم فعالیتهـا در 
ایـن انجمـن هـا بـه ایـن امـر اختصـاص می یابد. 
برگـزاری کنفرانس هـای سـاالنه در سـطح ملـی 
و بیـن المللـی و کارگاههـای آموزشـی منطقه ای 
نمونـه هـای بـارز فعالیتها هسـتند که بیشـترین 
وقـت و انرژی مدیـران انجمن را به خود اختصاص 
می دهنـد. امـا فعالیتهـای انجمن بـه همین چند 
مـورد خالصـه نمی شـود. آنها ابـزار ارتبـاط اعضاء 
بـا دیگـر ذینفعان حـوزه نـوآوری نیز هسـتند. به 
عنـوان نمونه در کشـور ما اگر انشـاءاهلل فعالیتهای 

انجمـن گسـترش یابـد، بایـد بتوانـد بـا نهادهای 
دولتـی ازقبیـل وزارت علـوم، معاونـت علمـی و 
فنـاوری ریاسـت جمهـوری، دیگر وزارتخانـه ها و 
مجلـس و نهادهـای عمومـی از قبیل دانشـگاهها، 
همچنیـن  و  شـهرداری های  و  پژوهشـی  مرکـز 
بخشـهای خصوصـی مرتبـط بـا حـوزه نـوآوری 
ارتبـاط برقـرار نمـوده و پرچـم دار حفـظ منافـع 

اعضـاء خود باشـد. 
حـال سـوال اینجاسـت کـه مـا در ایـران تـا چـه 
حـد بـر ضرورت داشـتن انجمـن پارکهـای علمی 
وافقیـم؟ ایجـاد انجمـن پارکهـای علمـی و مراکز 
رشـد ایـران)STIPIA(  حـدود ده سـال پیـش 
بارقـه امیـدی بود کـه ضـرورت ایجاد این شـبکه 
در بیـن فعـاالن حوزه نوآوری تبیین شـده اسـت. 
هرچنـد غیـر فعـال نگـه داشـتن انجمـن طـی 
ایـن سـالها نـه تنها کمکـی بـه توسـعه ارتباطات 
نکـرد، بلکـه ضـرورت وجـود انجمـن را نیـز در 
خوشـبختانه  بـرد.  سـوال  زیـر  مخاطبـان  بیـن 
شـدن  فعـال  جدیـد،  مدیـره  هیـات  انتخـاب 
ریـزی  برنامـه  انجمـن،  در  عضوگیـری  مجـدد 
بـرای برگـزاری اولیـن کنفرانـس پارکهـای علمی 
در اسـفند ۱399 و برگزاری کارگاههای آموزشـی 
و وبینارهـا نویدبخـش شـکوفایی انجمـن پارکهـا 
در سـالهای آتـی اسـت. امیـد اسـت با مشـارکت 
تمامـی فعاالن این حوزه شـاهد توسـعه ارتباطات 
و تبـادل تجربیـات بیـن تمامـی مخاطبـان حوزه 

نـوآوری باشـیم. 

رضورت انجمن اپرک های علمی  مصطفی کریمیان اقبال
سردبیر نشریه نو

)IASP( معرفی انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری و نواحی نوآوری
International Association of Science Parks and Areas of Innovation

را  آمریکا(  متحده  )ایاالت  سیلیکون  دره 
دانست  دنیا  علمی  پارک  نخستین  می توان 
دانشگاه  علمی  پارک  به  آن  منشأ  که 
برمی گردد.   ۱95۰ دهه  اوایل  در  استنفورد 
در  )فرانسه(  پلیس  آنتی  سوفیا  آن  از  پس 
 TSukubS اروپا در دهه ۱9۶۰ و شهر علم 
)ژاپن( در آسیا در اوایل دهه ۱97۰ تأسیس 
شدند که قدیمی ترین و مشهورترین پارک ها 

در جهان محسوب می شوند.

فناوری  و  علم  پارک های  المللی  بین  انجمن 
شده  تأسیس   ۱984 سال  در   )IASP(
انتفاعی  غیر  مستقل،  سازمانی  که  است 
حق  بر  مبتنی  کاماًل  و  است  غیردولتی   و 
توسط  و  می باشد  خود  ساالنه  عضویت های 
مدیریت  نوآوری  حوزه های  متخصصان 

می شود. 
این سازمان شکل گیری یک شبکه  مأموریت 
و  فناوری  و  علم  پارک های  برای  جهانی 
حوزه های نوآوری و فراهم نمودن بستر رشد، 

جهانی سازی و اثربخشی اعضای خود است.
آنچه این سازمان انجام می دهد به موارد 

تقسیم می شود: زیر 
⦁ هماهنگ کردن یک شبکه فعال از مدیران 

مناطق  و  حوزه ها  فناوری،  و  علم  پارک های 
نوآوری؛

وکاری  کسب  جدید  فرصت های  افزایش   ⦁
برای اعضاء و شرکت های آن ها؛

توسعه ی  و  سازمان  اعضای  دید  گسترش   ⦁
جهانی؛ ارتباطات 

در  نوآوری  حوزه های  و  پارک ها  نمایش    ⦁
المللی؛ بین  نهادهای  و  مجامع 

حوزه های  و  پارک ها  ی  توسعه  به  کمک   ⦁
نوآوری جدید.

این سازمان در حال حاضر دارای دو دفتر در 
اسپانیا می باشد. چین و 

علم  پارک های  المللی  بین  انجمن  اصلی  مقر 
نوآوری در ماالگا اسپانیا  و فناوری و مناطق 
گستردگی  گرفتن  نظر  در  با  و  است  مستقر 
و  آسیا  شامل  اعضاء  جغرافیایی  مناطق 
اقیانوسیه، غرب آسیا و شمال آفریقا، آفریقا، 
و  اروپا  و  مرکزی  آمریکای  التین،  آمریکای 
و  آسیا  غرب  بخش  در  ایران  و  است  اوراسیا 

شمال آفریقا قرار دارد.
مناطق  و  علمی  پارک های  بین المللی  انجمن 
جهانی  متولی  عنوان  به   )IASP( نوآوری 
با  بین المللی  ای  شبکه  علمی  پارک های 
و  علم  پارک های  میان  تعامل  ایجاد  هدف 
بیش  دارای  اکنون  که  است  جهان  فناوری 
از 35۰ عضو از پارک های  علم و فناوری 75 

کشور در سراسر دنیا است.
 IASP ساالنه  ویژه  برنامه های  از  یکی 
کنون  تا  که  می باشد  کنفرانس  برگزاری 
رویداد   ۱55 از  بیش  و  کنفرانس جهانی   3۶
ارتباطات علمی  برقراری  به منظور  منطقه ای 
فراهم  و  فناوری  پارک های  میان  فناوری  و 

آوردن ساز وکار همکاری میان آن ها، تسهیل 
رهگذر  از  پارک ها  میان  تجارب  انتقال  در 
برای  متنوع  خدمات  ارایه  دانش،  تبادل 
انجمن،  اهداف  پیشبرد  و  اعضا  از  حمایت 
تبادل  به  پارک ها  مدیران  ترغیب  و  تشویق 
توجه  با  است.  کرده  برگزار  تجارب  و  افکار 
به شیوع بیماری کوید- ۱9، سی و هفتمین 
مجازی  بصورت   IASP بین المللی  کنفرانس 
برگزار   2۰2۰ اکتبر   9 الی   ۶ تاریخ  در 

می گردد.  
در ایران هم اکنون 43 پارک علم و فناوری 
مشغول فعالیت هستند که براساس وابستگی 
)وزارت  وزارتی  بخش  چهار  به  سازمانی، 
بهداشت،  فناوری و وزارت  علوم، تحقیقات و 
دانشگاهی، جهاد  پزشکی(،  آموزش  و  درمان 
تقسیم  جمهوری  ریاست  نهاد  و  دانشگاهی 

با  مؤثر  همکاری  دیرباز  از  ایران  شده اند. 
 ۱7 اکنون  هم  و  داشته   IASP انجمن 
است.  ایران  کشور  از  انجمن  پیوسته  عضو 
و  آسیا  غرب  منطقه  در  عضویت  بزرگترین 
وجود  ایران  کشور  در  وجود  آفریقا  شمال 
اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  و  دارد 
و  سی  میزبانی  افتخار  بار  نخستین  برای 
)IASP( در سال  پنجمین کنفرانس جهانی 

۱397 )2۰۱8( را داشته است.
علی  دکتر  آقای  می باشد  ذکر  به  الزم 
فناوری  و  علم  پارک  رئیس  معتمدزادگان 
به  انجمن،  مدیره  هیأت  رییس  و  مازندران 
و  آسیا  غرب  بخش  قبلی  دوره  رئیس  عنوان 
هم  و  است  بوده   )wAnA( آفریقا  شمال 
در  اقبال  کریمیان  مصطفی  دکتر  اکنون 

هیأت مدیره انجمن عضویت دارد.

سمیه دهقان زاده
دبیرخانه انجمن نویسنده ◆
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فصلنامه  انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران

این روزهـا کلیـد واژه »اقتصـاد دانش بنیـان« بیش 
از هـر زمـان دیگـری در تحلیل هـای اقتصـادی 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. اگـر در سـال های 
نه چندان دور دسترسـی به منابع طبیعی همچون 
نفـت، معـدن، جنگل و دریـا تعیین کننـده قدرت 
اقتصـادی کشـورها بـود؛ امـروز رشـد اقتصـادی 
کشـورها وابسـتگی زیادی بـه توانمنـدی علمی و 

فنـاوری آنهـا پیـدا کرده اسـت.

تعـدد  یـا  علمـی  مقـاالت  تعـداد  از  صحبـت 
دسـتاوردهای پژوهشی نیسـت؛ بلکه رقابت بر سر 
ثروت آفرینـی بـر پایه تجاری سـازی دسـتاوردهای 
فناورانـه اسـت. پرواضـح اسـت کـه دسـتاوردهای 
علمـی تـا زمانـی کـه تجـاری  نشـده و به توسـعه 
منجـر  فناورانـه  و  دانش بنیـان  کسـب وکارهای 
نشـوند نقش موثـری در رشـد اقتصادی کشـور ها 
نخواهنـد داشـت. در واقـع موتـور توسـعه اقتصـاد 
بـه  دانش بنیـان  کسـب وکارهای  را  دانش بنیـان 
حرکـت در خواهنـد آورد. ایـن کسـب وکار ها بـه 
دلیـل اتکا بـر دانـش و فناوری های نویـن، مزایای 
رقابتـی متعـددی نسـبت بـه بنگاه هـای صنعتـی 
متعـارف دارنـد که شـاید مهم ترین آنهـا چابکی و 
پاسـخگویی سـریع نسـبت به تغییرات ایجاد شده 

در تقاضـای بازار باشـد.
و  شـرکت ها  از  حمایـت  قانـون  تصویـب  بـا 
شـورای  مجلـس  در  دانش بنیـان  موسسـات 
شـکل گیری  رونـد   ،۱389 سـال  در  اسـالمی 
در  دانش بنیـان  کسـب وکارهای  و  شـرکت ها 
از  بیـش  امـروز  و  گرفـت  سـرعت  مـا  کشـور 
حوزه هـای  در  دانش بنیـان  شـرکت   45۰۰

مختلـف در حـال فعالیت هسـتند و محصوالت و 
دارنـد.  ارائـه  بـرای  ارزشـمندی  دسـتاوردهای 
بی وقفـه  تالش هـای  داشـت  توجـه  بایـد  امـا 
و  دانش بنیـان  شـرکت های  فعـاالن  و  فنـاوران 
متولـی  دسـتگاه های  حمایت هـای  همچنیـن 
ایـن حـوزه، زمانـی بـه بـار خواهـد نشسـت کـه 
محصـوالت و خدمـات دانش بنیان حضـور موفقی 
را در بازار هـای داخلـی و خارجی تجربـه کنند. در 
واقـع شـرکت های دانش بنیـان باید بتوانند مسـیر 
درسـتی بـرای ورود بـه بـازار و فـروش محصوالت 
و خدمـات خـود پیـدا کننـد در غیـر ایـن صورت 
نه تنهـا توسـعه نخواهنـد یافـت بلکـه به سـختی 
می تواننـد ادامه حیات  دهند؛ چنین شـرکت هایی 
نـه بنیان گذارنشـان را بـه ثـروت خواهند رسـاند و 

نـه می تواننـد بـه یـاری اقتصـاد کشـور بیایند.
آن،  از  مناسـب  سـهم  کسـب  و  بـازار  بـه  ورود 
شـرکت های  کـه  اسـت  چالشـی  مهم تریـن 
دانش بنیـان بـا آن رو بـه رو هسـتند تـا جایـی که 
بـی راه نیسـت اگـر ایـن مرحلـه را خـاِن هفتـِم 
بدانیـم.  دانش بنیـان  محصـوالت  تجاری سـازی 
اهمیـت ایـن موضـوع زمانـی روشـن تر خواهـد 
شـد کـه بدانیم، مدیـران شـرکت های دانش بنیان 
صاحـب  متخصصـان  و  فنـاوران  همـان  عمومـا 
ایده   انـد و بـا وجـود آنکـه دانـش باالیـی در حوزه 
تخصصـی خـود دارنـد، فاقـد تجربـه کافـی در 
مباحـث مدیریتـی و تجـاری هسـتند. اینجاسـت 
خدمـات  ارائه دهنـده  شـرکت های  نقـش  کـه 
دانش بنیـان  کسـب وکارهای  بـه  بـازار  توسـعه 

می یابـد.  اهمیـت 
توسـعه بـازار یـک شـرکت  دانش بنیـان، بیـش و 

پیـش از هـر چیـز نیازمنـد تدوین یک اسـتراتژی 
متناسـب بـا مـدل کسـب وکار آن شـرکت اسـت؛ 
بدیهی اسـت که پیـروی از یک نسـخه واحد برای 
شـرکت هایی بـا حوزه هـای فعالیـت گوناگـون و با 
دامنه مشـتریان متفاوت نمی تواند راهگشـا باشـد. 
امـا به طـور کلی حضـور در نمایشـگاه های داخلی 
و خارجـی، جلسـات b2b و نشسـت های تجاری 
می توانـد نقـش موثـری در معرفـی محصـوالت 
باشـد.  بـازار داشـته  بـه  و خدمـات دانش بنیـان 
مـورد  در  هدفمنـد  محتـوای  تولیـد  همچنیـن 
محصـوالت و اسـتفاده هوشـمندانه از فرصت های 
 )ConTEnT mArkETIng( بازاریابـی محتوایـی
می توانـد اقـدام مناسـبی در جهـت توسـعه بـازار 
محصـوالت دانش بنیـان باشـد. این راهبـرد به ویژه 
برای آن دسـته از محصوالتی که پیش از بازاریابی 

نیازمنـد بازارسـازی هسـتند، موثر خواهـد بود. 
بایـد در نظـر داشـت که تدویـن اسـتراتژی برای 
ورود بـه بـازار و اجـرای اقدامـات الزم در ایـن 
زمینـه بایـد بـا کمـک مشـاوران و متخصصـان 
شـانس  تـا  گیـرد  صـورت  صالحیـت  صاحـب 
موفقیـت تجـاری و ارزش آفرینـی محصـوالت و 
خدمـات دانش بنیـان افزایـش یابد. شـرکت های 
بروکرهـای  بـازار،  توسـعه  ارائه دهنـده خدمـات 
محصـوالت  صـادرات  پایگاه هـای  فنـاوری، 
دانش بنیان ایرانی در سـایر کشـورها و... بازیگران 
مهمـی از زیسـت بوم فنـاوری و نـوآوری کشـور 
هسـتند و می تواننـد در مسـیر پرچالـش ورود به 
بازارهـای داخلـی و خارجـی همراه شـرکت های 
دانش بنیـان باشـند و نقشـی کلیدی در راسـتای 

تحقـق اقتصـاد دانش بنیـان ایفـا کننـد.

مدیرعامل صنـدوق پژوهش و فناوری غیردولتی 
توسـعه فنـاوری ایرانیـان گفت: این صنـدوق در 
سـال گذشـته بـه بیش از 2۰۰ شـرکت   فنـاور و 
دانش بنیـان، 3 هـزار میلیـارد ریـال تسـهیالت 

ارائـه کرده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دبیرخانـه کارگـروه 
صندوق های پژوهش و فناوری، سـعید شـجاعی 
افـزود: صنـدوق پژوهـش و فنـاوری غیردولتـی 
توسـعه ایرانیـان در سـال گذشـته حـدود 3۰۰ 
هـزار میلیـارد ریال تسـهیالت به 2۰۰ شـرکت 
دانـش بنیـان و فنـاور اعطـا کـرده اسـت کـه 
از ایـن میـزان حـدود 2 هـزار و 2۰۰ میلیـارد 
ریـال ضمانتنامـه، ۶5۰ میلیارد ریال تسـهیالت 
و حـدود 5 میلیـارد ریـال نیـز در قالب سـرمایه 

گـذاری اعطـا کرده اسـت.
مدیرعامل صنـدوق پژوهش و فناوری غیردولتی 
توسـعه ایرانیـان بـا بیـان اینکـه طی سـال های 
گذشـته صندوق پژوهـش و فنـاوری غیردولتی 
توسـعه ایرانیـان به صورت تخصصـی به موضوع 
فنـاور  بـرای شـرکت های  صـدور ضمانت نامـه 
و دانش بنیـان پرداختـه اسـت، افـزود: در واقـع 
می تـوان گفـت، سیاسـت و اولویـت اصلـی مـا 
صـدور  موضـوع  بـه  توجـه  صنـدوق  ایـن  در 

ضمانت نامـه بـوده اسـت.
دکتر شـجاعی عنـوان کـرد: درحال حاضر حدود 

7۰ درصـد حجم خدمات این صنـدوق در حوزه 
صـدور ضمانت نامه اسـت و هدف مـا تقویت این 

حوزه در سـال جاری و سـال های آتی اسـت.
وی ادامـه داد: فعالیت های تخصصی این صندوق 
در زمینـه صدور ضمانت نامه در سـال های اخیر 
موجـب شـده تـا دیگـر صندوق هـای پژوهش و 

فنـاوری نیـز در این زمینه فعال تـر عمل کنند.

⏪  توسعه سرمایه گذاری های خطرپذیر
مدیرعامل صنـدوق پژوهش و فناوری غیردولتی 
توسـعه فنـاوری ایرانیان اظهـار داشـت: ورود به 
سـرمایه گذاری هـای خطرپذیـر یکـی دیگـر از 
اولویت هـا و سیاسـت های ایـن صنـدوق اسـت 
دارد  برنامـه  صنـدوق  نیـز  جـاری  درسـال  و 
منابـع بیشـتری بـرای توسـعه این نوع سـرمایه 

گذاری هـا اختصـاص دهـد.

انـداز مـا در سـرمایه  شـجاعی گفـت: چشـم 
گـذاری خطرپذیـر، توسـعه شـرکتهای بزرگـی 
اسـت کـه بتواننـد در حوزه خود موتـور محرکی 
بـرای شـرکتهای کوچـک و اسـتارتاپی باشـند. 

⏪  ارائـه خدمـات و تسـهیالت برمبنـای 
اعتبارسـنجی

وی با اشـاره به موضوع اعتبارسـنجی شـرکت ها 
از سـوی صنـدوق پژوهـش و فنـاوری ایرانیـان 
هرنـوع  ارائـه  از  پیـش  صنـدوق  ایـن  گفـت: 
خدماتـی اقـدام بـه اعتبارسـنجی شـرکت های 

می کنـد. متقاضـی 
اعتبارسـنجی  رونـد  در  وی خاطرنشـان کـرد: 
متقاضیـان معیارهـای مختلفی از جمله سـوابق 
سـودآوری،  مالـی،  تعهـدات  میـزان  اعتبـاری، 
میـزان توانمنـدی فنـی و ... تجزیـه و تحلیـل 
می شـود و بـر اسـاس نتایـج بـه دسـت آمـده 
تسـهیالت بـه متقاضیـان اعطـاء خواهـد شـد.

مدیرعامل صنـدوق پژوهش و فناوری غیردولتی 
توسـعه فناوری ایرانیان اظهارداشـت:  متقاضیان 
دریافـت خدمات و تسـهیالت از ایـن صندوق از 
شـهرهای مختلف هسـتند و در سـال های اخیر، 
اسـتان های اصفهان، خراسـان رضـوی، مرکزی، 
آذربایجان شـرقی و سمنان بیشترین خدمات را 

از ایـن صندوق دریافـت کرده اند.

ورود به ابزار؛ خاِن هفمِت تجاری سازی 
محصوالت دانش بنیان! علیرضا صاحبی

دانش آموخته مدیریت کسب وکار 
 مدیرعامل شرکت توسعه فناوری مهرویژن

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان تاکید کرد: 

صدور بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال مضانتنامه برای رشکت های فناور و دانش بنیان

آموزش  متخصصان،  از  بسیاری  اعتقاد  به  امروزه 
و کسب مهارت در زمینه هاي تخصصي به عنوان 
یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می گردد. به 
عبارت دیگر توانمندسازي یک راهبرد جهت توسعه 
در   سزایی  به  تاثیر  که  است  بهره وری  افزایش  و 
استفاده بهینه از منابع مادی، منابع انسانی، کاهش 
نهایت  در  و  درآمدها  افزایش  پنهان،  هزینه های 
کارایی و اثر بخشی سازمان ها دارد. بنابراین آموزش 
با  و توانمندسازی طی فرآیندی مداوم و پیوسته 
هدف کسب، توسعه و حفظ مهارت ها و توانایی های، 
تغییر  فرآیند  برای  و پیش شرط الزم  اولین گام 

سطح و ارتقای عملکرد سازمان است. 
پارک های علم و فناوری نیز به عنوان سازمان های 
پیشتاز در حمایت از توسعه فناوری و اقتصاد دانش 
بنیان ناگزیر از ارتقاء، پیشرفت و حرکت در مسیر 
انطباق با نیازهای روز و تغییرات اکوسیستم فناوری 
و نوآوری هستند. این مهم نیز مستلزم بهره مندی 
از سرمایه انسانی توانمند و ماهر با توانایی شناخت 
و درک تغییرات و اقدام متناسب با آن بوده که در 
نتیجه موجب بهبود عملکرد سازمانی و همچنین 
آمادگی و نشاط الزم برای ایجاد تغییرات متناسب با 

رسالت سازمانی پارک ها می شود.
طی سال های اخیر تالش های زیادی برای توسعه 
اکوسیستم نوآوری در ایران از طریق وزارت عتف 
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام 
شده است. سازمان برنامه و بودجه کشور هم توجه 
ویژه ای به این بخش داشته است. بهبود تخصیص 
منابع و اعتبارات سالیانه حاکی از این تالش است. 
بدیهی است در کنار توسعه فیزیکی مراکز نوآوری و 
افزایش تعداد آن ها، تربیت نیروی انسانی متخصص 
و آگاه از مدیریت در سطوح میانی و کالن و توسعه 
نرم افزاری این اکوسیستم نیز اهمیت ویژه ای دارد.

و  فناوری  و  علم  پارک های  روسای  میان  این  در 
مدیران مراکز رشد به عنوان یکی از ارکان اجرایی 
و تصمیم گیر در اکوسیستم توسعه کارآفرینی مبتنی 
بر فناوری، نقش پررنگی را در زمینه سازی رشد و 
شکوفایی ایده های نوآورانه و فناورانه دارند. بنابراین 
از یک سو آموزش موثر و ظرفیت سازی درونی، 
شرط الزم برای راهبری و هدایت صحیح صاحبان 
ایده و اندیشه در راستای تحقق ماموریت سازمانی 
پارک های علم و فناوری بوده و از سویی دیگر موجب 

بهبود عملکرد سازمانی پارک ها می شود.
علم  پارک های  علمی  انجمن  اساس،  همین  بر 
و فناوری و مراکز رشد ایران با توجه به اهداف و 
وظایف خود از جمله توسعه کمی و کیفی نیروهای 
متخصص و بهبود بخشی به امور آموزشی و پژوهشی 
در زمینه مدیریت پارک های علم و فناوری و مراکز 
رشد، اقدام به تدوین برنامه توانمندسازی ویژه روسای 
پارک های علم و فناوری و مدیران مراکز رشد نموده 
است. این برنامه با توجه به شاخص ها، چالش ها و 
نیازهای شناسایی شده در این حوزه، تدوین شده 
و در قالب 4 دوره آموزشی غیر حضوری 8 ساعته 
و یک کارگاه حضوری 8 ساعته منتورینگ می باشد. 
عناوین این دوره ها و کارگاه های هر دوره عبارتند از: 
کارگاه های  شامل  راهبردی"  "مدیریت  دوره    ⦁
اسناد باالدستی، تدوین مدل کسب و کار مراکز، 

مدیریت بهروه وری و تعامالت بین الملل
کارگاه های  شامل  نوآوری"  "مدیریت  دوره    ⦁
اکوسیستم نوآوری و فناوری، اصول و مبانی نوآوری 

و نظام مدیریت نوآوری
⦁  دوره "جذب و پذیرش و نظام خدمات" شامل 
کارگاه های جذب و پذیرش، ارزیابی شرکت ها، علل 
شکست شرکت ها و نظام خدمات و قوانین حمایتی

انتقال فناوری" شامل  ⦁  دوره "تجاری سازی و 
مبانی  و  اصول  فناوری،  گذاری  ارزش  کارگاه های 
تجاری سازی، نظام های تامین مالی و اصول و مبانی 

مالکیت فکری

 دوره مدیریت نوآوری
)ویژه روسا و معاونین پارک های علم و فناوری(
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بـا اسـتناد بـه آمـار اسـتخراج شـده از گـزارش IASP در خصوص 
نقـش زنـان در پارک هـای علـم و فنـاوری و نواحـی ویـژه نـوآوری 
می تـوان نتیجـه گرفـت کـه در حوزه هـای کارآفرینـی، نقـش زنـان 
بـه مراتـب کـم رنـگ تـر از نقش مـردان اسـت. قبـل از پرداختن به 
گـزارش، نگاهـی می اندازیـم به این انجمـن و هدفی کـه از ایجاد آن 
در ذهـن مؤسسـان این سـازمان وجود داشـته اسـت. دفتـر مرکزی 
انجمـن پارک هـای علم و فنـاوری و نواحـی ویژه نوآوری موسـوم به 
IASP کـه در سـال ۱984 تأسـیس شـد در مـاالگای اسـپانیا واقع 
شـده اسـت و در حـال حاضـر دارای 35۰ عضـو کامل از کشـورهای 
مختلـف می باشـد. IASP ، پارک هـای تحقیقاتی، فنـاوری و علمی 
حرفـه ای را بـا دیگـر حوزه هـای خالقیت مرتبط می کنـد و خدماتی 
را فراهـم کـرده کـه رشـد و کارآیی را بـرای اعضا به همراه مـی آورد. 
اعضـا IASP رقابـت میـان شـرکت ها و کارآفرینـان را در شـهرها و 
مناطـق خـود ارتقـاء می دهنـد و به توسـعه اقتصاد جهانـی از طریق 
نـوآوری، کارآفرینـی و انتقـال دانـش و تکنولـوژی کمـک می کنند. 
مأموریـت IASP ایفـای نقـش یک شـبکه جهانی بـرای پارک های 
علمـی و عرصه هـای نـوآوری و همچنیـن هماهنـگ کـردن شـبکه 
فعـال از متخصصیـن اسـت کـه عرصـه نـوآوری و پارک هـای علم و 
فـن آوری را مدیریـت می کننـد. دومیـن هـدف ایـن انجمـن ارتقاء 
فرصت هـای تجـاری بـرای شـرکت ها و سـازمان های تحقیقاتـی و 
سـومین هـدف آن کمـک بـه توسـعه و رشـد پـارک هـای جدید و 

)www.IASP.wS( .دیگـر عرصه هـای نـوآوری اسـت
هـر چنـد بـر اسـاس گـزارش منتشـر شـده از IASP ، در مجمـوع 
شـرکت های مسـتقر در پارک هـای علـم و فنـاوری و نواحـی ویـژه 
نـوآوری در مـواردی دارای 5۰۰ و در مـوارد دیگـر دارای بیـش از 
5۰ هـزار نیـروی کار هسـتند، امـا بطـور معمـول و در 4۱/9 درصـد 
مـوارد، مجمـوع شـرکت های مسـتقر در پارک های علم و فنـاوری و 
نواحـی ویـژه نـوآوری آماری کمتـر از 5۰۰ نفر نیـروی کار را به خود 

اختصـاص می دهنـد.

 
 

امـا سـؤالی کـه بـرای IASP مطـرح بـوده ایـن اسـت کـه چـه 
تعـداد از نیـروی کار موجـود در شـرکت های مسـتقر در پارک هـای 
علـم و فنـاوری و نواحـی ویـژه نـوآوری را زنـان تشـکیل می دهند؟ 
آمـار بدسـت آمـده از بیـش از نیمـی از پارک هـای علم و فنـاوری و 
نواحـی ویـژه نـوآوری نشـان می دهد کـه تنهـا 35 درصـد از نیروی 
کار شـرکت های مسـتقر در پارک های علـم و فنـاوری و نواحی ویژه 

نـوآوری را زنـان تشـکیل می دهند.

در واقـع ایـن آمـار نشـان می دهد در۶۰ درصد شـرکت های مسـتقر 
در پـارک هـای علـم و فنـاوری و نواحـی ویـژه نـوآوری زنـان بیـن 

2۱ تـا 4۰ درصـد نیـروی کار را شـکل می دهنـد. بـر ایـن اسـاس 
می تـوان نتیجـه گرفـت کـه توازنـی بیـن نیـروی کار زن و مـرد در 
حـوزه کارآفرینـی فناورانه وجود ندارد و سـهم عظیمـی از این حوزه 

را مـردان بـه خـود اختصـاص داده اند.

در مرحلـه بعـد IASP قصـد دارد تـا بـه نقـش زنـان در مدیریـت 
کنـد.  ورود  نـوآوری  ویـژه  نواحـی  و  فنـاوری  و  علـم  پارک هـای 
پارک هـای علـم و فنـاوری و نواحـی ویژه نـوآوری اصوالً توسـط یک 
تیـم کوچـک تـا متوسـط از متخصصـان اداره می شـود. آمار نشـان 
می دهـد پارک هـای علـم و فنـاوری و نواحی ویـژه نـوآوری در 73/۶ 
درصـد مـوارد دارای تیـم مدیریتـی ۱ تـا 3۰ نفره هسـتند. تنها 37 
درصـد از پارک هـای علم و فناوری و مناطـق نواحی نوآوری مدیریت 

خـود را از طریـق تیمـی ۱ تـا ۱۰ نفـره انجـام می دهند. 

 
IASP بـا ایـن مقدمـه بـه دنبـال پاسـخ به سـؤال مهم تری اسـت. 
این سـؤال در واقع به توزیع جنسـیتی در مدیریـت پارک های علم و 
فنـاوری و نواحـی ویـژه نوآوری مربـوط می شـود. IASP می خواهد 
سـهم زنـان را از مدیریـت پارک هـای علـم و فنـاوری و نواحـی ویژه 
نـوآوری دریابد. آمار بدسـت آمده توسـط این انجمن نشـان می دهد 
کـه تمامـی پارک هـای علم و فنـاوری و مناطـق ویژه نـوآوری دارای 
کارکنـان زن و مـرد در بخـش مدیریـت سـازمان هسـتند.  امـا تنها 
در 3۶/۶ درصـد از پارک هـای علـم و فنـاوری و نواحی ویـژه نوآوری 
زنـان بیـن ۶۱ تا 85 درصد نیـرو را به خود اختصـاص می دهند. این 
بـدان معناسـت کـه وضعیـت زنـان در حـوزه مدیریتی بیـش از ۶۰ 
درصـد پارک هـای علم و فنـاوری و نواحی ویژه نـوآوری در مرتبه ای 

پایین تـر از مردها قـرار دارد.

در بخشـی از گـزارش IASP کـه مربـوط به مدیریت هـای اجرایی 
ارشـد در پارک هـای علـم و فنـاوری و نواحـی ویژه نوآوری اسـت به 

راحتـی می تـوان شـاهد نقـش بـه مراتـب کـم رنـگ تـر زنـان بود. 
دیتاهـا نشـان دهنـده آن هسـتند کـه در اکثـر پارک هـای علـم و 
فنـاوری و مناطـق ویژه نـوآوری، مدیریت های ارشـد اجرایی متعلق 
بـه مردهاسـت و حتـی در بخـش مدیریـت ارشـد 2۶/8 درصـد 
پارک هـای علـم و فنـاوری و نواحی ویـژه نوآوری، زنان هیچ نقشـی 
ندارنـد. از سـوی دیگـر در 2۱/95 درصد پارک های علـم و فناوری و 
نواحـی ویژه نوآوری  بخش مدیریت ارشـد تنهـا به مردان اختصاص 
دارد. امـا ایـن بـدان معنا نیسـت که زنـان هیچ نقشـی در مدیریت 
ارشـد پارک هـای علم و فنـاوری و نواحی ویـژه نـوآوری ندارند، زیرا 
آمـار نشـان می دهـد کـه در بخـش مدیریـت ارشـد اجرایـی 3۱/7 
درصـد از پارک هـای علم و فنـاوری و نواحی ویژه نـوآوری زنان بین 
4۱ تـا ۶۰ درصـد بدنـه مدیریتـی را بـه خـود اختصـاص می دهند. 
نکتـه جالـب اینکه تنهـا در 7/3 درصـد از پارک های علـم و فناوری 
و نواحـی ویـژه نـوآوری مدیریـت ارشـد اجرایـی بـه طـور کامل در 

اختیار زنان اسـت.

در ادامـه ایـن گـزارش IASP سـعی دارد تـا بـا ارائـه آمـار جدیـد، 
وضعیـت زنـان را در مدیریـت میـان رده پارک های علـم و فناوری و 
نواحـی ویـژه نوآوری بسـنجد. در این بخش وضعیت زنـان به مراتب 
بهتـر اسـت و دارای شـرایط برعکـس وضعیت مدیریت ارشـد اسـت 
بدیـن معنـا که نقش زنـان در این بخـش به مراتب پر رنگ تر اسـت 
تـا جایی کـه می تـوان گفـت اکثریـت فعالیت هـای مدیریـت میـان 
رده در پارک هـای علـم و فنـاوری و نواحـی ویـژه نـوآوری بـه زنـان 
اختصـاص دارد. آمار نشـان می دهـد در 23 درصـد پارک های علم و 
فنـاوری و نواحـی ویـژه نـوآوری  مدیریت میـان رده بـه هیچ مردی 

تعلـق نـدارد و کل بدنـه مدیریتـی متعلق به زنان اسـت. 
 

بـه نظـر می رسـد هر چـه از نقش و اهمیـت موقعیـت مدیریتی در 
پارک هـای علـم و فناوری کاسـته می شـود به همان میـزان بر نقش 
زنـان افـزوده می شـود تـا جایی کـه در بخـش مدیریت هـای اداری 
پاییـن رده یـا کارشناسـی زنان نقش مسـلطی را به خـود اختصاص 
می دهنـد. بدیـن معنـا کـه در 35 درصد پارک هـای علـم و فناوری 
و نواحـی ویـژه نـوآوری، تمام مدیـران را زنان تشـکیل می دهند و در 
مابقـی پارک هـای علـم و فنـاوری و نواحـی ویـژه نـوآری بـاز هم در 
خـوش بینانـه تریـن حالت زنـان و مـردان نقـش مسـاوی را در این 

حـوزه مدیریتـی بر عهـده دارند.
 

نتیجـه گیـری: بـه نظـر مـی رسـد در دنیـای کارآفرینـی فناورانه 
زنـان، نوعـی فرهنـگ تسـلط مـردان و نوعـی تبعیـض جنسـیتی 
میـان مـرد و زن در سـطح جهانی وجـود دارد. هر چنـد نمی توان 
منکـر حضـور فعـال زنان در ایـن حوزه بـود اما همچنـان به دلیل 
تسـلط قدرتمنـد گفتمان هـای تبعیض آمیز اجتماعـی و فرهنگی، 
نوعـی تبعیض سیسـتماتیک جهانی وجـود دارد که مانـع از ایجاد 
تسـاوی در کارآفرینـی فناورانـه زن و مـرد می شـود. گفتمان های 
اجتماعـی و فرهنگـی بدبیـن جهانـی در خصـوص زنـان، منجر به 
ایجـاد رفتارهـای تبعیض آمیـز شـده و به عنـوان مانعی بر سـر راه 

کار آفرینـی فناورانـه زنان عمـل می کند. 

کار آفریین فناورانه زانن 
)IASP( از منظر انجمن بین امللیل اپرک های علم وفناوری و نواحی نوآوری

پارک های علم و فناوری، نواحی ویژه نوآوری

%2641/9ما این اطالعات را جمع آوری نکرده ایم
%3556/5 درصد
n/a11/6%

62100%

معصومه خان احمدی
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی کرمانشاه 
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گزارش عملکرد اعضای انجمن علمی اپرک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران

در مواجه اب ویروس کوید - 19

براساس نظرسنجی انجام شده از پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 
عضو انجمن، اطالعات ذیل به دست آمده است:

⦁  بیشتر از 59 % اعضا فعالیت معنی داری در مواجه با ویروس کوید – 95 داشتند.
⦁  تقریباً 95 % از اعضای انجمن محصول و 49 % از آنها خدمات خاصی در مقابله 

با ویروس کرونا ارائه دادند.
تجهییزات  و  محافظ  دستکش  و  ماسک  و سپس  کننده  مواد ضدعفونی    ⦁

بیمارستانی، بیشترین فراوانی را در محصوالت تولیدی داشته اند.
⦁  تجهییزات پیشرفته شامل دستگاه اکسیژن و ونتیالتور به طور محدودی توسط 

بعضی از اعضا تولید شده است.
⦁  تقریباً تمام اعضای انجمن، خدماتی شامل کمک ارزیابی صدمات، کمک حمایت 
مالی، کمک کاهش اجاره بها، کمک اختصاص اعتبار مالی، کمک تسهیل امور 

حقوقی، برگزاری آموزش آنالین و برگزاری جلسات آنالین را ارائه دادند.

دستگاه بی خطر ساز زباله های عفونی بیمارستانی1
سامانه دورکاری کیهان و تولید مخازن اکسیژن بیمارستانی2
دستگاه الرنگپسکوپ3
نرم افزار مدیریتی4
استودیو آموزش5
تولید دستگاه تست تشخیص ویروس کرونا6
تولید الکل )اتانول(7

تولید ترمومتر غیر تماسی8
ساخت نمونه اولیه دستگاه ضدعفونی کننده با امواج الکترواپتیکی9
آموزش آزمایشگاه ها10
تولید تبسنج لیزری11
تولید کیت تشخیص مولکولی ویروس کرونا12

سامانه ارسال شبکه های داخلی شهری و غذایی به صورت 13
اپلیکیشن، سایت و تلفنی

سایر محصوالت

علـم  پارک هـای  علمـی  انجمـن  تأسـیس 
و حضـور  ایـران  رشـد  مراکـز  و  فنـاوری  و 
یـک  کشـور   نـوآوري  بـوم  زیسـت  در  آن 
می شـود.  محسـوب  اسـتراتژیک  ضـرورت 
بـا  می توانـد  انجمـن  غیردولتـی  ماهیـت 
در  مختلـف  افـراد  ارزنـده  تجـارب  تجمیـع 
حـوزه فنـاوری و نوآوری، فـارغ از مالحظات 
دولتـی و گزینش هـای سیاسـی، فرصت های 
خوبـی را ایجـاد کـرده و در فضایـی متفاوت 
ایـن  رشـد  سـبب  جـاری  گفتمان هـای  از 
زیسـت بوم شـود. سـالیان متمادی است که 
مـا در ارتبـاط بـا انجمـن پارک هـای علمـی 
آسـیا و انجمـن بین المللـی پارک هـای علـم 
و فنـاوری و نواحـی نوآوری، تجـارب مفیدی 
آموختـه و بـا حضـور تقریباً مـداوم در هیأت 
مدیـره آن هـا به رشـد ایـن انجمن هـا کمک 
فراهـم شـده  تجـارب  و  کرده ایـم. ظرفیـت 
از ایـن حضـور یقینـاً مي توانـد بـه  صـورت 
مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـه رشـد انجمـن 
رشـد  مراکـز  و  فنـاوری  و  علـم  پارک هـای 
ایـران کمـک کنـد. اگرچه انجمن در شـروع 
کار خـود دچار شـرایطي شـد که شـکوفایي 
آن را بـا وقفـه روبـرو کـرد، امید مـي رود در 
از  جدیـدي  جمـع  حضـور  بـا  اخیـر،  دوره 
صاحبـان تجربـه در حوزه نـوآوري و فناوري 
زمینـه رشـد و شـکوفایی و تثبیـت سـاختار 
انجمـن در نظـام نـوآوری ایران فراهم شـود. 
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـا درک 
ایـن مهـم، آمادگـی همـکاری در برنامه های 
بخشـي  سـپاري  بـرون  و  انجمـن  متنـوع 
توانمندسـازی  جملـه  از  خـود  تکالیـف  از 
تعامـالت  گسـترش  نیـز  و  انسـانی  منابـع 
را  فنـاوری  و  علـم  پارک هـای  بین المللـی 
بـه انجمـن داشـته و تمایـل دارد بـه تدریج 
همـکاری  از  جدیـدی  عرصه هـای  وارد 
فرصـت  ایـن  از  اینجانـب  شـود.  متقابـل 
زحمـات  از  تشـکر  ضمـن  کـرده،  اسـتفاده 
بی دریـغ عزیـزان در هیـأت مدیـره انجمـن 
بـه همکارانـم در مدیریـت پارک هـای علـم 
توصیـه  کشـور  رشـد  مراکـز  و  فنـاوری  و 
فعالیـت  انجمـن،  در  عضویـت  بـا  مي کنـم 
مجامـع  در  فعـال  حضـور  و  درکارگروه هـا 
عمومـی انجمـن، افزایش سـطح مشـارکت و 

تقویـت آن را سـبب شـوند.

اهمیت و جایگاه انجمن 
علمی پارک های علم و 

فناوری و مراکز رشد ایران

دکتر مهدی کشمیری
مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری

لـــه مقا
A r t i c l e
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نـوآوری  سیاسـتگذاری  رونـد  بررسـی  بـا 
شـکل گیری  متوجـه  گذشـته  یکسـال  طـی 
اکوسیسـتم های  توسـعه  در  جالبـی  جریـان 
می شـویم.  درکشـور  نوآورانـه  و  کارآفرینانـه 
جریانـی کـه این بـار نـه فقـط دانشـگاه بلکـه 
معطـوف بـه فضـای اطـراف دانشـگاه ها شـده 
توسـعه  دنبـال  بـه  کـه  اسـت. سیاسـت هایی 
دیـواری  حصـار  از  فراتـر  نـوآوری  و  فنـاوری 
خیابان هـا  کـه  سیاسـت هایی  دانشگاه هاسـت. 
و کوچه هـای اطـرف دانشـگاه ها را مـورد هدف 
قرار داده اسـت. منشـا ایجاد چنیـن جریانی از 
دانشـگاه صنعتی شـریف شـروع شـد. دانشگاه 
بـا رونمایـی از مفهـوم جدیـدی به نـام »ناحیه 
نـوآوری شـریف« بـرای اولیـن بـار در دی مـاه 
سـال ۱397 بـه توصیـف اکوسیسـتمی نـوآور 
پرداخـت کـه در بافت شـهری اطراف دانشـگاه 
فنـاوری  و  علـم  پـارک  و  بـود  شـکل گرفتـه 
تسـهیلگر  و  راهبـر  نقـش  در  نیـز  دانشـگاه 
چنیـن  از  رونمایـی  شـد.  معرفـی  فضـا  ایـن 
امـروزه  کـه  شـد  جریانـی  آغازگـر  مفهومـی 
ناحیه هـای  افتتـاح  و  برنامه ریـزی  شـاهد 
نـوآوری مختلف ماننـد ناحیه نوآوری دانشـگاه 
تربیـت مدرس، ناحیـه نوآوری دانشـگاه عالمه 
طباطبایـی، ناحیـه نـوآوری و فناوری دانشـگاه 

اصفهان و شـهر دانش دانشـگاه تهران هسـتیم. 
بـه نظـر می رسـد »ایجـاد نواحـی نـوآوری در 
اطـراف دانشـگاه« به عنـوان سیاسـتی کلیدی 
در توسـعه اکوسیسـتم نـوآوری و کارآفرینـی 
مطـرح شـده اسـت و شـاید در آینـده، ایجاد و 
توسـعه ایـن نواحـی نیز یـک ردیـف از بودجه 
سـاالنه کشـور را بـه خـود اختصـاص دهـد. با 
ایـن حـال امـا واقعیـت ماجـرا ایـن اسـت کـه 
ایجـاد  بـرای  الزم  شـرایط  دانشـگاهی  هـر 
یـک نواحـی نـوآوری را نـدارد و قـرار نیسـت 
ناحیه هـای نـوآوری در اطـراف هر دانشـگاهی 
نـوآوری  نواحـی  )اساسـا  بگیـرد  شـکل 
دانشـگاه ها  کـه  هسـتند  جهـان  در  مختلفـی 
بـه  نداشـتند(.  نقشـی  آن هـا  در شـکل گیری 
عبارتـی دانشـگاه )و تمامـی نهادهـای دانشـی 
و حتـی نهادهـای پـرورش کارآفرینـی( تنهـا 
یـک روی سـکه در پیدایـش نواحـی نـوآوری 
هسـتند. آن روی سـکه نواحـی نـوآوری را باید 
در همنشـینی کسـب وکارهای نوآورانـه کنـار 

هـم جسـتجو کـرد.
اشـباع  و   )AgglomErATIon( تراکـم 
و  سـو  یـک  از  نـوآور  کسـب وکارهای 
منطقـه  بازیگـران  ناهمگونـی  و  تنـوع 
 )hETErogEnEITy of ComPonEnTS(

از سـویی دیگـر، شـروط الزم در معرفـی یـک 
ناحیه نوآوری هسـتند. اطرف دانشـگاه صنعتی 
شـریف زمانـی بـه عنـوان یـک ناحیه نـوآوری 
معرفی شـد که حداقـل 35۰ کسـب وکار فناور 
و نـوآور در مجـاورت دانشـگاه شـکل گرفته و 
رشـد یافتـه بـود. عالوه بـر ایـن، مجموعه هایی 
از  امـا  نبودنـد  فنـاور  کـه  داشـتند  حضـور 
حمایـت  فنـاور  کسـب وکارهای  شـکل گیری 
مرکـز  شـتابدهنده ها،  ماننـد  می کردنـد 
و شـرکت های  اشـتراکی  کار  فضاهـای  رشـد، 

خطرپذیـر. سـرمایه گذار 
بحـث در مـورد ایجـاد و پیدایـش یـک ناحیـه 
نـوآوری مفصـل اسـت اما ضروری اسـت به این 
نکته اشـاره شـود که دانشـگاهی می تواند پروژه 
ناحیـه نـوآوری را در اطـراف خـود تعریف کند 
کـه تراکـم و تنوعـی از کسـب وکارهای فناور یا 
نـوآور را در مجـاورت خـود داشـته باشـد. اگـر 
دانشـگاهی واجـد چنین شـرایطی نباشـد الزم 
را  برنامه هایـی  و  سیاسـت ها  ابتـدا  در  اسـت 
تدویـن کنـد که از ایجاد و رشـد طیـف متوعی 
از کسـب وکارها در مجـاورت خـود حمایت کند 
و ایـن فرآینـدی زمان بـر و طوالنی مـدت اسـت 
تـا سـرانجام در قالب یـک »ناحیه نـوآوری« به 

ثمر بنشـیند.

لـــه مقا
A r t i c l e

مرکـز رشـد فنـاوری پلیمـر کـه در خـرداد مـاه 
و  متخصصـان  از  حمایـت  هـدف  بـا   ۱38۱
عالقمنـدان کارآفرینی در زمینه مهندسـی پلیمر 
و علوم وابسـته و فراهم آوردن بسـتری برای رشد 
صنعتگران در زمینه های نامبرده تاسـیس شد در 
کلیه سـالهای فعالیت خود موفق به ارتقاء سـطح 
دانـش فـارغ التحصیـالن و کار و ایجـاد بسـتری 
برای تبدیـل STArT uP ها به شـرکتهای دانش 

بنیان صنعتـی گردیده اسـت. 
و  پلیمـر  پژوهشـگاه  حمایـت  بـا  مرکـز  ایـن 
پتروشـیمی ایران، خدمـات متنوعـی در اختیار 
هسـته ها و شـرکتهای دانش بنیان زیرمجموعه 
خـود ارائـه می نماید کـه از آن جملـه می توان 

بـه مـوارد ذیـل اشـاره نمود:
⦁  خدمات آزمایشگاهی

⦁  خدمات  کارگاهی
⦁  خدمات اداری

)IT( خدمات  فناوری اطالعات  ⦁
⦁  خدمات آموزشی تخصصی

⦁  خدمات  اشتغال زایی
⦁  خدمات  رفاهی

ضمـن آنکـه این مرکـز با ارائـه تسـهیالت ویژه، 
حمایت هـای مادی و معنوی و نظـارت های الزم 
تاکنـون موفـق بـه تشـویق، تسـریع در روند کار 
و هدایـت بیـش از ۶۶۰ واحـد فنـاور بـه سـمت 
تولیـد و فـروش محصـوالت پلیمـری مـورد نیاز 
کشـور و منطقه به ارزش بیـش از 28۰۰ میلیارد 

ریـال نقـش قابـل توجهـی را ایفا نموده اسـت.

باعث خرسـندی اسـت که در این راسـتا، همواره 
عالوه بر رشـد واحدهای فناور، به ارتقاء و توسـعه 
سـاختار، امکانـات، ظرفیـت هـا و توانمندیهـای 
خـود مرکـز رشـد و گسـترش تعامـالت مفید با 
سـازمانها و مراکـز دولتـی و غیردولتـی مرتبـط 
نیـز توجـه الزم صورت گرفته اسـت. لـذا، در این 
خصـوص می توان بـه راه اندازی »مرکـز نوآوری 
و فنـاوری پلیمـر« و افتتـاح و بهـره بـرداری و 
تجهیز »سـاختمان تجاری سـازی« در سـالهای 
اخیـر اشـاره نمـود. ضمـن اینکـه، در این مسـیر 

موفـق بـه کسـب رتبه هـای برتـر در جشـنواره 
هـای معتبـر، جذب همکاری شـتاب دهنده ها و 
سـرمایه گذاران، تعامل بـا انجمن های تخصصی 
صنعتـی و شـرکت در نمایشـگاه هـای تخصصی 

کشـور  گردیده اسـت.
الزم بـه ذکر اسـت، پیرو اقدامـات صورت گرفته 
ایـن مرکـز در آینـده ای نزدیـک بـا همـکاری 
سـازی  تجـاری  »مرکـز  نانـو   فنـاوری  سـتاد 
نانوتکنولـوژی در حوزه پلیمر و پتروشـیمی« را 
در محـل پژوهشـگاه پلیمـر دایـر خواهـد نمود. 

معریف انحیه نوآوری رشیف

هر دانشگاه، یک انحیه نوآوری؟! علیرضا جعفر 
کارشناس ناحیه نوآوری شریف

پارک فناوری پردیس به عنوان پارک فناوری پیشرو 
هدف  با  عمدتاً  که  خود  فعالیت های  کنار  در  کشور 
تجاری سازی و رشد بازار دستاوردهای فناوران می باشند، 
در راستای ایجاد ادبیات مشترک میان دانشجویان و نیز 
فناوران فعال در زیست بوم فناوری و نوآوری کشور اقدام 

به تهیه و تدوین کتاب های مختلف نموده است. 
بر همین اساس و نیز با توجه به استقبال چشمگیر 
موضوعات  از  ایرانی  فارغ التحصیالن  و  دانشجویان 
حوزه فناوری، نوآوری و کارآفرینی، نیاز به کتابی جامع 
برای معرفی مفاهیم و یکسان سازِی استفاده از واژگان 
تخصصِی این حوزه ها کامال محسوس بوده است. کتاب 
»فرهنگ فناوری، نوآوری و کارآفرینی« برای برطرف 
زمان  در  واحد  مفهومی  ایجاد  نیز  و  نیاز  این  کردن 
استفاده از واژه های خاص در ذهن افراد، توسط مجموعه 
پارک فناوری پردیس تهیه شده و به چاپ رسیده است.

کارآفرینی«  و  نوآوری  فناوری،  تخصصی  »فرهنگ 
بررسی  و  مطالعه  حاصل  که  پردیس  فناوری  پارک 
بیش از ۱5۰۰۰ واژۀ انگلیسی مرتبط می باشد، برگرفته 

ازمهم ترین منابع موجود مانند: 
 buSInESS ThE ulTImATE rESourCETm
 InnoVATIon TEChnology )lAurIEr l.
SChrAmm( می باشد. ذکر این نکته که تاکنون در 
هیچ یک از فرهنگ های تخصصی موجود، راهنمایی 
برای نحوۀ تلفظ واژه ها و اصطالحات وجود نداشته، 
صحیح  تلفظ  درج  به دلیل  را  فرهنگ  این  اهمیت 
این  واژه های  تمام  می کند.  مشخص  بیشتر  کلمات 
فرهنگ طبق تلفظ آمریکایی الفبای صوتی مطابق با 
دیکشنری النگمن و نیز استفاده از الگوی آوانگاری 
رسمی و بین المللی )APA( در مقابل هر واژه، به همراِه 
راهنمای کامل تلفظ در پایین هر صفحه )همچنین در 

ابتدای کتاب(، تهیه و تدوین گردیده است.
و  نوآوری  فناوری،  تخصصی  »فرهنگ  همچنین 
کارآفرینی« دارای ویژگی های منحصر به فرد دیگری 
فرهنگ های موجود  از سایر  را  آن  نیز می باشد که 

متمایز ساخته است: 
⦁  عالئم اختصاری رایج و پر کاربرد نوآوری و فناوری 
به همراه معادل فارسی و صورت کامل هر اختصار به 
صورت فشرده و خالصه در ابتدای این فرهنگ ارائه 

شده است.
فناوری،  در حوزه  افراد شاخص  به شناخت  نیاز    ⦁
عالقه مندان  از  بسیاری  برای  کارآفرینی  و  نوآوری 
این حوزه امری بدیهی است. لذا در این فرهنگ به 
صورت جداگانه فهرستی کوتاه و مختصر از پنجاه نفر 
از افراد شاخص این حوزه ارائه شده است و عالقه مندان 
می توانند با مراجعه به منابع علمی، اطالعات کافی از 

این افراد بدست آورند.
⦁  در این فرهنگ برای آشنایی بیشتر عالقه مندان 
به حوزه های فناوری، نوآوری و کار آفرینی فهرستی 
وب سایت ها  کاربردترین  پر  و  مهمترین  از  جداگانه 
از آخرین اخبار  تا عالقه مندان  گنجانده شده است 
کارآفریني  و  نوآوري  فناوری،  و دستاوردهای حوزه 

اطالع یابند.
⦁  در توضیح برخی از واژه ها از اشکال و نمودارهای 
سبب  امر  این  که  است  شده  استفاده  مختلفی 
سهولت درک مفاهیم برخی از واژه های غیرملموس 

در زبان فارسی می گردد. 
و  فرهنگ  تهیه  موضوع  کنار  در  است،  ذکر  شایان 
واژه گزینی، پارک فناوری پردیس کتاب های مختلف 
دیگری را نیز در حوزه های یادشده به چاپ رسانده 
و چندین کتاب دیگر را نیز در دست تهیه و تدوین 
انتشارات  در  نو  نشریه  مساعد  همکاری  با  که  دارد 

بعدی این مجله معرفی خواهند شد. 
عالقه مندان به استفاده از »فرهنگ تخصصی فناوری، 
اینترنتی  آدرس  با  می توانند  کارآفرینی«  و  نوآوری 

Info@TEChPArk.Ir تماس حاصل نمایند.  

تحولی نو در تلفظ واژگان حوزه 
فناوری، نوآوری و کارآفرینی

 علي ممهوري 
کارشناس پي گیري و هماهنگي پارک فناوري پردیس
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درباره نشریه:
زیست بوم نوآوری یک ساختار منظم از مجموعه 
سازمان ها و بازیگرانی است که با هدف کمک 
موفقیت  گذراندن  راستای  در  کارآفرینان  به 
نوآور،  فناورو  های  شرکت  توسعه  فرآیند  آمیز 
همین  به  دارند.  همکاری  و  تعامل  یکدیگر  با 
دلیل، زیست بوم فناوری و نوآوری یکی از ارکان 

اقتصاد دانش بنیان در جوامع امروزی است. 

و  علم  های  پارک  علمی  انجمن  راستا،  دراین 
با همکاری دانشگاه  ایران  فناوری و مراکز رشد 
مجله  انتشار  به  اقدام  وبلوچستان   سیستان 
زیست بوم نوآوری نموده است.  هدف از انتشار 
گسترش  و  ترویج  ارتقا،  به  کمک  فصلنامه  این 
بازیگران  بخصوص  و  نوآوری  های  بوم  زیست 
البته دانشگاه ها، مراکز  آنها است؛  نقش آفرین 
رشد، تامین کننده های مالی، شرکت های دانش 
پارک های  کار،  و  کسب  شتابدهنده های  بنیان، 
پذیر  مخاطره  های  صندوق  فناوری،  و  علم 
عنوان  به  فناوری  و  پژوهش  های  صندوق  و 

بازیگران اصلی این مجموعه می باشند.
اساتید،  توان علمی  از  گیری  بهره  با  امید است 
دریافت   از  پس  پژوهشگران،  و  کارآفرینان 
مقاالت کاربردی و علمی در حوزه های مختلف 
مرتبط با فضای زیست بوم نوآوری و فناوری ، با 
بررسی کارشناسانه و تایید هیات  تحریریه، اقدام 
به نشر این یافته های علمی و کاربردی  نماید و 
سهمی در بهبود فضای فناوری و نوآوری کشور 

داشته باشد.

اهداف اساسی فعالیت این فصلنامه :
کالن  نگاه  و  سازی  چابک  ضرورت  به  توجه  با 
اولویت های  مطابق  نوآور،  های  حوزه  به  نسبت 
افزایش  منظور  به  و  کشور  علمی  جامع  نقشه 
بازیگران  یکپارچه سازی  و  همراستایی محتوایی 
با  نوآوری،  زیست بوم  فصلنامه  نوآوری،  حوزه 
و  این حوزه  در  علمی  تولید محتوای  بر  تمرکز 
ایجاد بسترهای تحلیلی و علمی در جهت رشد 
آغاز  اکوسیستم،  این  بازیگران  حیات  ادامه  و 
توسعه  فصلنامه  این  ماموریت  نمود.  فعالیت  به 
فناوری  علمی،  های  بوم  زیست  علمی  محتوای 
اقتصاد  توسعه  و  ها  حوزه  تمامی  در  نوآوری  و 
عمده  اهداف  راستا  این  در  است.  بنیان  دانش 

فصلنامه به شرح زیر می باشد:
های  حوزه   مختلف  های  دیدگاه  اشاعه   ⏪
نوآوری، کارآفرینی و فناوری در راستای حمایت 
از صاحب نظران و نیروهای نوآور و خالق حوزه 

نوآوری و کرآفرینی
⏪ آگاه سازی جامعه هدف نسبت به پژوهش های 
و  فناوری  بوم  زیست  زمینه  در  گرفته  صورت 

نوآوری
دانشگاهیان،  میان  ارتباط  برقراری   ⏪
پژوهشگران حوزه فناوری و نوآوری و کارآفرینان

در  ملی  و  ای  منطقه  بومی،  دانش  افزایش   ⏪
ارائه  با  نوآوری  و  فناوری  های  حوزه  زمینه 

دانش های نوین فناورانه

موضوعات تخصصی که در اولویت چشم انداز 
این نشریه است، شامل موارد زیر می باشد: 

⦁  حوزه های مربوط به پارک های علم و فناوری
واحدهای  رشد  مراکز  به  مربوط  های  ⦁  حوزه 

فناور
⦁  حوزه های مربوط به شتاب دهنده های کسب 

و کار
به صندوق های پژوهش  ⦁  حوزه های مربوط 

و فناوری
⦁  حوزه های مربوط به صندوق های مخاطره 

)VC( پذیر

زیست بوم نوآوری

⦁  حوزه های مربوط به مراکز نوآوری
⦁  حوزه های مربوط به نواحی نوآوری

⦁  حوزه های مربوط به مناطق ویژه علم و فناوری
⦁  حوزه های مربوط به مباحث تجاری سازی یافته های پژوهشی

⦁  حوزه های مربوط به مباحث تجاری سازی استارتاپ ها
و  بنیان  دانش  های  شرکت  سازی  تجاری  به  مربوط  های  حوزه    ⦁

اسپین- آف ها
 )TTo( حوزه های مربوط به انتقال فناوری  ⦁

⦁  حوزه های مربوط به بررسی ایده و تجاری سازی ایده های نوآورانه
⦁  مفاهیم، فرآیندها و ساختارهای تجاری سازی نوآوری و فناوری

⦁  مفاهیم، فرآیندها و راهبردهای تامین مالی و سرمایه گذاری در کسب 
و کارها و شرکت های نوپا

⦁  مفاهیم، فرآیندها و مدل های ارزش گذاری نوآوری و فناوری
⦁  مفاهیم، فرآیندها و مدل های همکاری فناورانه 

⦁  سازوکارهای انتقال و اخذ فناوری، مدل ها و مدل سازی توسعه ی ملی 
و منطقه ای  بر پایه نوآوری

⦁  مدل های انتقال فناوری و نوآوری بین دانشگاه، جامعه و دولت
⦁  دانشگاه کارآفرین؛ مفاهیم، فرآیندها و راهبردها و مدل ها

⦁  حقوق مالکیت فکری و معنوی
⦁  مدیریت دانش، نوآوری و فناوری
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همراه با تولد هر سازمانی، مدل کسب  وکار آن نیز متولد 
می شود و این امر نشان  دهنده ضرورت توجه به طراحی 
استراتژیست ها  است.  کسب  وکار  مدل  های  آگاهانه 
باید بدانند که مدل کسب  وکار یک سازمان چیست 
تا بتوانند چالش سازمان در تعامل با محیط را درک 
کرده و برای گذر از آن استراتژی مناسب را فرموله 
و  ترسیم  ابزار  به  را  خود  باید  کارآفرین  افراد  کنند. 
طراحی مدل کسب  وکار مجهز کنند تا بتوانند تراوشات 
ذهنی خود را در قالبی درآمدزا قرار دهند تا بتوانند 
سرمایه گذاران را قانع کنند و نوآوری های خود را به 
سرانجام برسانند. در صورتی که نوآوری های فناورانه، 
پروژه های ارائه محصول جدید به بازارهای فعلی و نیز 
ارائه محصوالت فعلی به بازارهای جدید با طراحی مدل 
کسب  وکار مناسب همراه نشوند، همگی به شکست 
ابزاری را در دست شما  انجامید.ا ین کتاب  خواهند 
می گذارد تا از آن طریق بتوانید با استفاده از رویکردی 
نوین در مدیریت به نام »رویکرد طراحی« با ترسیم و 
طراحی مدل کسب  وکار به خلقی نوآورانه دست بزنید و 

سازمان خود را متحول کنید.

این کتاب مناسب کسانی است که فارغ از مدارک و گواهینامه ها، واقعاً می خواهند بدانند پروژه یعنی چه 
و در جهت بهبود اوضاع حرف های خود قدمی بردارند.

مدیریت پروژه رشته ای است که اغلب اشتیاقی برای یادگیری آن وجود ندارد زیرا آن را موضوعی 
تخصصی، سخت و پیچیده می دانند که فقط برخی از متخصصان از عهده اش برمی آیند. درستی یا 
نادرستی این موضوع اغلب به زاویۀ نگاهمان به مدیریت پروژه بستگی دارد و اینکه وقتی میگوییم مدیریت 
پروژه چه چیزی به ذهنمان می رسد. احتماالً پروژۀ بزرگ صنعتی، خدماتی یا عمرانی با صدها نفر که در 
آن مشغول به کارند و فرایندهای پیچیده و تخصصی. اما اگر پروژه را مجموعۀ فعالیت هایی تعریف کنیم 
که آغاز و پایان مشخص دارند، بودجه و هزینۀ آن ها محدود است و الزم است با کمک افراد دیگر آن ها 
را به سرانجام برسانیم، متوجه می شویم که همه ما در مسیر زندگی شخصی و حرفه ای مان با فعالیت های 
زیادی ازاین دست درگیریم اما نام آن ها را پروژه نمی گذاریم و خودمان را مدیر پروژه نمی دانیم. اما به نوعی 

همه مدیر پروژه هستیم.

بازیکن تیمی ایدئال کتابی است که در قالب داستانی جذاب به معرفی سه ویژگی حیاتی برای موفقیت در 
کار تیمی پرداخته است. رهبرانی که می توانند کارمندانی فروتن، پرولع، هوشمند را شناسایی، استخدام 
و تربیت کنند بسیار برتر از رهبرانی هستند که نمی توانند این کار را انجام دهند. زیرا آنها قادرند خیلی 
سریع تر و به آسانی تیم های قوی تری بسازند. هدف این کتاب کمک به درک این موضوع است که چگونه 

ترکیب این سه خصلت ساده می تواند فرایند کار تیمی را در سازمان یا در زندگیتان تسریع کند.

کتاب ماجرای پس زمینه و پشت صحنه خیلی از داستان  هایی را که می  دانیم بیان می  کند. هدف نویسنده 
از بیان این داستان  های آشنا شکستن بسیاری از باورهای رایج و بعضاً ریشه د ار در ذهن ماست. باورهای 
که بازدارنده هستند و مانع رشد؛ اولین نیستم پس سراغ این کسب  وکار نمی  روم، انجام این کار مستلزم 
ریسک بزرگی در زندگی  ام است باید پل  های پشت سرم را خراب کنم، افراد موفق ویژگی  و خصلت  های 
دارند که من فاقد آن هستم یا برای من خیلی دیر شده است. این پیش زمینه  ها عمداً ما را می  ترساند و 

مانع دست زدن به کار می  شود.
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