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بخش اول: پیشگفتار

و  علم  پارك  تأسیس  تاریخچه  درخصوص  قبل،  شماره هاى  در 
مستقر،  واحدهاى  پذیرش  آمار  تربیت مدرس،  دانشگاه  فناورى 
اهداف و چشم انداز پارك، دستاوردهاى پارك در رابطه مبازره با 

ویروس کرونا و فعالیت هاى انجام شده مطالبى منتشر شد. 
مستقر  واحدهاى  از  دیگرى  تعداد  معرفى  به  نیز  شماره  این  در 

پرداخته مى شود.
شرکت هاى سامانه توزیع هوشمند نو به مدیرعاملى محمدصابر 
حوزه  در  تبلیغاتى  اوراق  توزیع  ایده  محورى  با  رستگارى طلب 
دنداد  رهپویان  دانش  اطالعات،  فناورى  و  الکترونیک  تجارت 
ایده  با  و  جوشقانى  فاطمه  مدیرعاملى  به  (دروشا)  آزما  شیان 
از  استفاده  با  پوست  لک  و ضد  کرم جوان سازى  تولید  محورى 
باکترى پروبیوتیک و شیر االغ در حوزه زیست فناورى و کمپانى 
هنر اردیبشهت به مدیرعاملى على رویین با ایده  محورى کمپانی 
و  هنر  حوزه  در  اردیبهشت  سینمایی  و  نمایشی  هنرهاي 

گردشگرى در دوره پیش رشد مستقر هستند.

شرکت هاى کلیک سازه پرزین به مدیر عاملى حامد کریمیان با 
ایده  محورى تولید ساختمان هاى ماژوالر سبز و هوشمند در حوزه 
هنر و گردشگرى، ایکادسازان سرزمین آریا به مدیرعاملى علیرضا 
توسعه  خدمات  اینترنتى  پلت فرم  محورى  ایده   با  ریاضى 
سرآمدان  و  انرژى  و  صنعت  حوزه  در  دانش بنیان  محصوالت 
ایده  با  به مدیرعاملى سید محمد رضوى حاجى آقا  آوینا  اندیشه 
حوزه  در  سازمانى  آموزش  و  مدیریت  مشاوره  خدمات  محورى 

علوم انسانى در دوره رشد مستقر هستند.
شرکت هاى پره توربین آسیا به مدیرعاملى حسین صادق خانى با 
ایده  محورى تولید پره هاى توربین، دیسک هاى توربین و قالبها و 
و  صنعت  حوزه   در  توربین  پره هاى  تولید  به  مربوط  ابزارآالت 
ایده با  به مدیرعاملى محمدرضا جعفرى  رایین صنعت  انرژى و 

 محورى تورنیکت دیجیتال، اسالیدر انتقال بیمار و ابزار جراحى در 
حوزه مواد و تجهیزات پزشکى در بخش مؤسسات پارکى مستقر 

هستند.
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مقدمه
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رسانه  برنا  ساینیج  دیجیتال  سامانه  راه اندازی 

در وزارت ورزش و جوانان، اتاق بازرگانی استان 

البـرز و شرکت توزیع نیروی برق استان مرکـزی

بر  تأکید  و  بومى سازى  باهدف  رسانه  برنا  ساینیج  دیجیتال 
محوریت محتوا در سازمان ها نسخه نرم افزارى خود را ارائه داده 
و توانسته نقش پررنگى را در بین روابط عمومى سازمان ها ایفا 

کند.
مراجعه ارباب رجوع و به ویژه جوانان به اداره کل روابط عمومى و 
امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان با توجه به اینکه ساختمان 
ستادى و دیگر ساختمان هاى وزارت خانه سرویس دهى ویژه اى به 
جوانان دارند، بسیار زیاد بوده و این موضوع نیاز به اطالع رسانى 
دیدارى در سطح ساختمان ها و طبقات وزارت خانه را بیش ازپیش 
نرم افزار  طریق  از  دانش  گستران  برنا  شرکت  مى کند.  نمایان 
دیجیتال ساینیج برنا رسانه، با داشتن امکان ارسال اطالعات هم زمان 
براى تمامى نمایشگرهاى نصب شده در سازمان و یا ارسال براى 
قابلیت مدیریت  تعیین شده اند،  از قبل  نمایشگرها که  از  گروهى 
با  به این ترتیب  کاربران خود مى دهد.  به  را  زمینه  این  در  محتوا 
دسته بندى نمایشگرها در گروه هاى مربوط به هر بخش ادارات و 
سازمان ها اطالعات کامًال متناسب و مربوط به همان بخش از 

نمایشگرها پخش مى شود.
اتاق بازرگانى استان البرز نیز جز نهادهایى است که سعى در به

 روز بودن داشته است و تالش بر حفظ این رویکرد را در تمامى 
اتاق  استفاده  از  پس  بنابراین  است،  داده  قرار  مدنظر  حوزه ها 
تکنولوژى  از  البرز  استان  بازرگانى  اتاق  تهران،  استان  بازرگانى 
استفاده  رسانه  برنا  یکپارچه  اطالع رسانى  مدرن محیطى سامانه 

کرده است.

برگزاری جلسه کانون ارزیابی مدیران  و مطالعه 

ارزیابی  کانون های  ایجاد  مسیر  در  پژوهشی 

شرکت  توسط  مسلح  نیروهای  بازنشستگان 

سرآمدان اندیشه آوینا

نیروى برق  برنا رسانه در شرکت توزیع  نصب دیجیتال ساینیج 
استان مرکزى نیز با توجه به بعد مسافت این شرکت نسبت به 
ساختمان وزارت نیرو با استفاده از بستر اینترنت صورت پذیرفته 
به وسیله  اطالعات  دریافت  قابلیت  نصب شده  نمایشگر  و  است 
اتصال اینترنت به سرور سیستم اطالع رسانى یکپارچه برنا رسانه 

یا همان نیرو تیوى را دارد.

با  پارس،  مبتکر  پیوند  شرکت  مدیران  ارزیابى  کانون  جلسه 
توسط شرکت  این حوزه  ارزیابان متخصص و مجرب  همکارى 

سرآمدان اندیشه آوینا برگزار شد.

بخش دوم: در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس چه می گذرد؟

کسب موفقیت واحدهای فناور مستقر در پارک



در این جلسه با ایجاد چالش هاى حرفه اى و تخصصى و مرتبط با 
میانى  مدیران  رویکردهاى  و  توانمندى ها  شرکت،  روز  مسائل 

شرکت موردسنجش و ارزیابى قرار گرفت.
این ارزیابى به صاحبان شرکت ها کمک مى کند تا شایستگى ها و 
مهارت هاى مدیران ارشد و میانى خود را بررسى کرده، به نیازها 
و الزامات آموزشى شخصى و شغلى آن ها پى برده و با برگزارى 
این  موردنیاز،  خدمات  ارائه  یا  مناسب  آموزشى  کارگاه هاى 
و  علمى  روش هاى  کمک  با  و  بخشیده  بهبود  را  شایستگى ها 
به  تصمیم  و  ایشان  توانمندى  ارزیابى  به  نسبت  پذیرفته شده، 

استخدام، ادامه همکارى یا قطع ارتباط شغلى اقدام کنند.
بررسى  به  اقدام  آوینا  اندیشه  سرآمدان  شرکت  این،  عالوه بر 
اجتماعى  تأمین  بیمه  سازمان  بین المللى  و  ملى  موفق  تجارب 
نیروهاى مسلح در مسیر توسعه کانون هاى ارزیابى در قالب طرح 
نیروهاى  اجتماعى  تأمین  بیمه  سازمان  است.  کرده  پژوهشى 
مسلح، به منظور بهبود وضعیت بازنشستگان نیروهاى مسلح که 
تعداد تقریبى 700 هزار نفر از جمعیت کشور را تشکیل مى دهند، 

توسط این شرکت مطالعه مذکور را انجام داده است.

شرکت پترو شیوا صنعت از واحدهاى فناور مستقر در پارك علم 
مهندسى،  طراحى،  درزمینه  تربیت مدرس  دانشگاه  فناورى  و 

مشاوره و ساخت براى تجهیزات و فرآیندها فعالیت مى کند.
این شرکت با توجه به شیوع ویروس کوید 19 و در راستاى حفظ 
سالمت هم وطنان گرامى نسبت به تأمین محافظ صورت اقدام 

کرده است.
با  ارائه شده است که  این محصول در دو نوع ثابت و متحرك 
پترو شیوا صنعت  این محصول، شرکت  باالى  کیفیت  به  توجه 
طى توافق با سازمان سنجش آموزش کشور، محافظ صورت مورد 
کارشناسى،  آزمون هاى  برگزارى  براى  سازمان  آن  درخواست 

کارشناسى ارشد و دکترا را تأمین کرده است.

3

در  استفـاده  مورد  صـورت  محـافظ  تأمیـن 

آمـوزش کشور  آزمـون های سـازمان سنجش 

توسـط پتـرو شیـوا صنعت
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همکاران:

جناب آقاى مهندس محمدصادق سبط الشیخ انصارى: معاون برنامه ریزى و توسعه
سرکار خانم فرنیا ضرورى: کارشناس برنامه ریزى و بهبود روش ها

سرکار خانم فاطمه پاشازاده: کارشناس توسعه
سرکار خانم سمانه نگارش: کارشناس بودجه و تأمین مالى

در سومین شماره از خبرنامه پیشرو به معرفى دفتر معاونت برنامه ریزى و توسعه و کارشناسان این دفتر مى پردازیم. اهم فعالیت هاى این 
دفتر عبارتند از: تدوین و برنامه ریزى عملیاتى مبتنى بر اسناد باالدستى، نظارت و ارزیابى بر کارکنان و واحدهاى ستادى پارك بر اساس 
برنامه عملیاتى، شناسایى فرآیندها و تهیه و تدوین آیین نامه هاى مربوطه و به روزرسانى آن ها، شناسایى مشکالت و نقاط ضعف پارك در 
فعالیت ها و فرآیند و ارایه راه حل در جهت بهبود، پیگیرى دریافت بودجه هزینه اى و تملک سرمایه اى از دستگاه هاى ذیربط مانند سازمان 
برنامه و بودجه و دانشگاه و رایزنى در جهت افزایش آن به همراه اعالم گزارش هاى مربوطه، تأمین مالى از سایر منابع غیر بودجه اى مانند 
با  رایزنى  مربوطه،  گزارش هاى  و  موافقت نامه ها  تهیه  مانند  مربوطه  امور  همراه  به  غیره  و  عتف  وزارت  فناورى،  و  علمى  معاونت 
دستگاه هاى مختلف در جهت جذب منابع غیرمنقول در قالب عقد تفاهم نامه، رایزنى در جهت ایجاد و توسعه ساختارهاى فناورى مانند 

مرکز رشد، مرکز نوآورى، شتابدهنده و غیره با بخش دولتى و خصوصى.

معرفــی دفاتــر مختلف پــارک (معاونت برنامه ریزی و توسعه)
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روز چهارشنبه 22 مرداد سال جارى، جلسه پارك علم و فناورى 
دانشگاه تربیت مدرس با شهردارى منطقه 22 تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومى پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس، 
با  مشترك  همکارى هاى  با  رابطه  در  طرفین  جلسه  این  در 
از  استفاده  آموزشى،  کارگاه هاى  رویدادها،  برگزارى  محوریت 
فضاها و ظرفیت هاى فیزیکى شهردارى و پارك و بهره مندى از 
محصوالت شرکت هاى فناور مستقر در پارك به بحث و تبادل

 نظر پرداختند.

به گزارش روابط عمومى پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت  مدرس، 
در این جلسه دکتر مسعود ابراهیمى، رئیس پارك و برخى مدیران 
و  تحقیقات  معاون  اولیا،  صالح  محمد  دکتر  با  پارك  مدیران  با 
منابع انسانى وزارت نیرو و مدیران حوزه فناورى وزارت نیرو دیدار 

و به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در خصوص  گزارشى  ارائه  ابراهیمى ضمن  دکتر  جلسه  این  در 
عملکرد پارك و فعالیت هاى پیش رو خواستار افزایش تعامالت و 

ارتباطات با حوزه فناورى وزارت نیرو شد.

دکتر اولیا نیز ضمن استقبال از همکارى با پارك علم و فناورى 
را در  نیرو  تربیت مدرس، موضوعات موردعالقه وزارت  دانشگاه 

این حوزه معرفى کرد.
در خاتمه با توجه به رویکرد مشترك هر دو مجموعه مقرر شد در 
خصوص موضوعات مورد توافق تفاهم نامه اى تهیه و تبادل شود.

به گزارش روابط عمومى پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس، 
در این جلسه با حضور دکتر سورنا ستارى، معاون علمى و فناورى 
توسعه  مرکز  رئیس  قادرى فر،  اسماعیل  دکتر  ریاست جمهورى، 
و  نوآورى  معاون  صالحى،  پیمان  دکتر  راهبردى،  فناورى هاى 
تجارى سازى، دکتر مسعود ابراهیمى، رئیس پارك علم و فناورى 
دانشگاه تربیت مدرس و مهندس محمدصادق سبط الشیخ انصارى، 
معاون برنامه ریزى و توسعه پارك، حاضرین  به بحث و تبادل نظر 

پرداختند.
پارك،  فعالیت هاى  عملکرد  گزارش  ارائه  از  پس  جلسه  این  در 
از فعالیت ها و روند پیشرفت پارك علم و فناورى  دکتر ستارى 
دانشگاه تربیت مدرس اعالم رضایت کرد و خواستار شتاب بیشتر 

پارك و توجه ویژه به پروژه   هاى نرم افزارى شد.

گزیده نشست های اخیر پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس 

دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  برگزاری جلسه 

22 منطـقـه  شهـرداری  با  تـربیـت مـدرس 

نیـرو وزارت  با  جلسـه  برگـزاری 

برگـزاری جلسـه با معـاونت علمـی و فنـاوری 

ریاسـت جمهـوری
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سورنا ستارى در این جلسه ضمن اظهار تمایل براى همکارى با 
پارك در پروژه هاى پیش رو، بر پایان به موقع پروژه هاى در دست 

اقدام توسط پارك تأکید کرد. 
این نشست در ساعت 12:00 تا 13:00  یک شنبه 16 شهریور سال 
برگزار  فناورى ریاست جمهورى  جارى در دفتر معاونت علمى و 

شد.

مراسم بازدید از ساختمان هاى پویش و رویش پردیس پژوهش 
مقام  قائم  توسط  تربیت مدرس  دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك 
معاون پژوهش و فناورى در امور فناورى و مدیرکل دفتر برنامه

 ریزى امور فناورى وزارت عتف برگزار شد.
تربیت دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك  عمومى  روابط  گزارش  به 

 مدرس، در این مراسم دکتر مهدى کشمیرى، قائم مقام معاون 

برنامه ریزى  امور فناورى و مدیرکل دفتر  پژوهش و فناورى در 
رئیس  احمدى،  محمدتقى  دکتر  عتف،  وزارت  فناورى  امور 
معاون  موسوى کوهپر،  سیدمهدى  دکتر  تربیت مدرس،  دانشگاه 
پشتیبانى و منابع انسانى دانشگاه تربیت مدرس و اعضاى هیأت
 رئیسه پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس حضور داشتند.

پویش و رویش  از ساختمان هاى  میهمانان  نیز  پایان مراسم  در 
تربیت مدرس  دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك  پژوهش  پردیس 

بازدید کردند. 

در  مستقر  مؤسساتى  شرکت هاى  مدیران  فصلى  نشست  اولین 
پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى پارك دانشگاه تربیت مدرس این جلسه 
حامد  مهندس  پارك،  رئیس  ابراهیمى،  مسعود  دکتر  حضور  با 
ابراهیمى، معاون فناورى پارك و مهندس محمد حسین زاده، مدیر 
مؤسسات پارکى، مدیران عامل شرکت هاى مؤسساتى مستقر در 
پارك در محل سالن کنفرانس ساختمان پویش پردیس پژوهش 

پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
در ابتداى این نشست دکتر مسعود ابراهیمى رئیس پارك، به ایراد 
سخنرانى پرداخت. پس  از آن مهندس محمد حسین زاده صلواتى، 
در  مؤسسات  فعلى  وضعیت  از  گزارشى  پارکى،  مدیرمؤسسات 

پارك و نقش مؤسسات در پارك هاى علم و فناورى ارائه کرد.
در ادامه، طى مراسم معارفه شرکت هاى مؤسساتى با یکدیگر آشنا 
شرکت هاى  میان  تعامل  افزایش  باهدف   B2B جلسات  و  شدند 

مستقر برگزار شد.

ساختمان های  از  بازدید  مراسـم  برگـزاری 

توسط  پژوهش  پردیـس  رویـش  و  پویـش 

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف

مدیـران  فصـلی  نشست  اولین  برگـزاری 

پـارک  در  مستقـر  مؤسسـاتی  شرکت هـای 

تربیـت مـدرس دانشگـاه  فنـاوری  و  علـم 
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پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس، وبینار آموزشى «نحوه رسیدگى به تراکنش هاى بانکى مشکوك» را در تاریخ 26 مرداد سال 
1399 به صورت رایگان برگزار کرد.

محورهاى این وبینار عبارتند از:
1- چه اشخاصى مشمول رسیدگى به تراکنش بانکى مى شوند؟
2- آیا تراکنش هاى بانکى مشمول ارزش افزوده هم مى شوند؟

3- نحوه دفاع از پرونده  هاى تراکنش بانکى
4- کدام واریزى ها ماهیت درآمدى ندارند؟

وبینـارهـای برگـزار شـده از تاریـخ 99/05/02 تا 99/07/30

وبینار آموزشی «نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک»
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پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس رویداد «یک فنجان قهوه کارآفرینى» را در تاریخ 5 شهریور 1399 به صورت رایگان 
کرد. برگزار 

محورهاى این وبینار عبارتند از:
1- نیازمندى ها و بایدها و نبایدهاى استارت آپ
2- تعریف استارت آپ و چرخه عمراستارت آپ

3- مراحل شکل گیرى استارت آپ
4- فریم ورك توسعه مشترى

رویـداد «یک فنجـان قهـوه کـارآفرینـی»
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پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس وبینار «پنل تخصصى مدیریت مالى در گذر از بحران؛ روش هاى تأمین مالى براى شرکت هاى 
کوچک و متوسط» را در تاریخ 20 شهریور 1399 برگزار کرد.

محورهاى این وبینار عبارتند از:
1- روش هاى پیشنهادى تأمین مالى در شرایط بحران کووید 19
2-  تأثیر بحران کووید 19 بر مدیریت مالى بنگاه هاى کسب وکار

3- ضرورت و اهمیت تأمین مالى در شرایط بحران
4- مقدمه اى بر انواع روش هاى تأمین مالى

وبینار «پنل تخصصی مدیریت مالی در گذر از بحران؛ روش های تأمین مالی برای شرکت های کوچک و متوسط»
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پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس وبینار آموزشى «کارآفرینى با گیاهان دارویى» را در تاریخ 15 مهر 1399 برگزار کرد.

از: عبارتند  وبینار  این  محورهاى 
طبیعى پسماندهاى  از  ثروت  بازآفرینى   -1
2- ایده هایى نو در حوزه گیاهان دارویى
3- ارزش فرآورى در برابر خام فروشى

دارویى گیاهان  متنوع  کاربرد   -4
4- فریم ورك توسعه مشترى

وبینـار آموزشـی «کارآفرینـی با گیاهـان دارویـی»
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پردیس پژوهش پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس به 
کشاورزى  دانشکده  در  و  پژوهش  بلوار  در  هکتار   6/4 وسعت 
دانشگاه تربیت مدرس در اتوبان تهران – کرج قرار گرفته است. 
چند  ساختمان  و  شده  انجام  جامع  طرح  مطالعات  اکنون  هم 
حال  در  پردیس  این  در  مربع  متر   3800 زیربناى  با  مستأجره 
احداث است. این مجموعه داراى امکاناتى چون: وجود دانشگاه  ها 
تغذیه کننده مرکز  به عنوان  و مراکز تحقیقاتى متعدد در منطقه 
پارك، وجود زیر ساخت هاى مناسب (آب، برق و شبکه  رشد و 
از  کرج  و  تهران  دو کالن شهر  به  مناسب  دسترسى  مخابرات)، 
و  کرج  مترو  به  آسان  دسترسى  کرج،   – تهران  اتوبان  طریق 
 21 منطقه  صنعتى  منطقه  در  شدن  واقع  مهرآباد،  فرودگاه 
نظیر  تفریحى  و  رفاهى  مناطق  به  دسترسى  تهران،  شهردارى 
دانشکده  گیاه شناسى،  ملى  باغ  و  چیتگر  دریاچه  و  بیمارستان 

معرفـی پردیس پژوهش پارک علـم و فنـاوری دانشـگاه تربیت مدرس

پتروشیمى،  پلیمر  پژوهشگاه  تربیت مدرس،  دانشگاه  کشاورزى 
و  غزالى  سینمایى  شهرك  الستیک،  صنایع  تحقیقات  مرکز 

پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناورى است. 
و  آتى  ورناى  پژوهان  دانش  شرکت  هاى  پژوهش،  پردیس  در 
تراشه پرداز پویا در حوزه تجارت الکترونیک و فناورى اطالعات، 
شرکت ریز افزاى باران در حوزه کشاورزى و دامپرورى، شرکت  هاى 
بهان اکسیر شیمى فناوران روژان و کیمیا آنزیم در حوزه زیست 
فناورى، شرکت  هاى سپیتام سازه پویا، موج نیرو، مادیار صنعت 
و  انرژى  و  صنعت  حوزه  در  صنعت  همگام  و  نواندیش  پارس 
رایین صنعت در حوزه مواد و تجهیزات پزشکى مستقر  شرکت   

هستند.



12

فنــاوری کشــور  و  علــم  پارک هــای  اخبــار  بر  مــروری 

بخش سوم: در پارک های علم و فناوری کشور چه می گذرد؟

اقدامات پارك علم و فناورىپارك علم و فناورى

پارك علم و فناورى اردبیل

پارك علم و فناورى اطالعات و
(ICT) ارتباطات 

پارك علم و فناورى البرز

پارك علم و فناورى ایالم

پارك علم و فناورى آذربایجان شرقى

1. طراحى و تولید کابین دومنظوره تست ویروس کرونا و باکترى سل توسط 
شرکت «فناور ژال تجهیز»

استاندارد کشورى توسط شرکت «لوله گستر  نمونه  واحد  تندیس  2. کسب 
خادمى»

1. طراحى و ساخت دستگاه ماشین ابزار فرز هاپ براى تولید انواع چرخ دنده
براى اولین بار در ایران 

2. طراحى و ساخت دستگاه نانوسنسور تشخیص کرونا
اردبیل استان  فناورى  و  علم  پارك  آموزشى  وبینار  سامانه  به کار  شروع   .3

اداره  کارشناسان  توسط   VDSL مودم  تخصصى  آزمایشگاه  راه اندازى   .1
آزمایشگاه فناورى ارتباطات

1. راه اندازى سامانه رجیسترى بیماران براى مقابله با ویروس کرونا توسط شرکت 
دانش بنیان «زیست داده پرداز آرکا»

1. طراحى و ساخت دستگاه تراش دیسک ترمز خودرو (دیسک تراش درجا) براى 
اولین بار در داخل کشور توسط شرکت «امین صنعت آروین»

2. افتتاح نخستین کارخانه تولید تیوب هاى لیزرى کشور در آینده نزدیک در تبریز

3. بومى سازى و تولید کیت هاى تشخیص جهش هاى سوماتیکى ژن هاى 
K-Ras ، B-raf و Jak2 با روش Real-Time PCR توسط شرکت «زینو آراز ویرا 

زیست»

4. بازطراحى و ساخت قسمت OPENING DEVICE دستگاه هاى HAVER مورد 
استفاده در صنایع پتروشیمى توسط شرکت «دورنماى بسته بندى»

5. طراحى و تولید سامانه «زیرساخت داده مکانى شهر هوشمند» توسط شرکت 
دانش بنیان «سترگ اندیشه ایرانیان»

6. افتتاح کارخانه تعمیق ساخت داخل و یک مرکز شتاب دهى و نوآورى تخصصى 
در تبریز در شرکت دانش بنیان «شیمى، پژوهش صنعت»

7. افتتاح نخستین خط تولید انبوه تیوپ هاى لیزر سیلد گاز کربنیک خاورمیانه در 
تبریز توسط شرکت دانش بنیان «صنایع نوین اندیش سهند آرام تبریز»
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اقدامات پارك علم و فناورىپارك علم و فناورى

پارك علم و فناورى آذربایجان غربى

پارك علم و فناورى پردیس

پارك علم و فناورى جهاد دانشگاهى کرمانشاه

پارك علم و فناورى خراسان رضوى

پارك علم و فناورى خلیج فارس

1.  تصویب راه اندازى صندوق پژوهش و فناورى آذربایجان غربى
«اروم  توسط شرکت   INOTEX PITCH 2020 مسابقات  دوم  مقام  2. کسب 

پالیز گستران فرداد»
3. تولید سامانه ضدسرمازدگى توسط شرکت "نفیس تدبیر هوشمند"

اسناد،  سازمان  همکارى  با  کشور  کتابخانه هاى  شبکه  سامانه  راه اندازى   .4
کتابخانه ملى و وزارت عتف

5. طراحى و تولید دستگاه تصفیه و ضدعفونى ترکیبى هوا مجهز به فیلتر 
نیکل توسط شرکت «ایده پردازان دانش الکترونیک پایا»

6. طراحى و ساخت دستگاه تولید ماسک پنج الیه توسط شرکت «ماشین سازى 
اسپیر»

1. تولید دستگاه یونیت نظارت و کنترل مرکزى سیستم شارژر توسط شرکت 
«الکترونیک سپید افرا»

شرکت  توسط  جنین  جفت  بنیادى  سلول  با  چشمى  پانسمان  تولید   .2
«سیناسل»

توسعه خدمات عمومى  اداره کل  با تالش  دوچرخه   ایستگاه  تجهیز سه   .3
پارك

توسط  صنایع  در  خطرناك  گازهاى  تشخیص  براى  دستگاهى  ساخت   .4
شرکت «بیناب سنجش دماوند»

1. تولید بردهاى لوازم خانگى توسط شرکت «ساتر صنعت الکترونیک باراد»
بوسنجى شرکت «سامانه هاى دقیق  پژوهشى  اول طرح  فاز  از  رونمایى   .2

نوین افراز»
3. اجراى پروژه مانیتورینگ دیتاسنتر DCIM توسط شرکت «دنیاى هوشمند 

آوا»

بوشهر  رشد  مرکز  دانش بنیان  و  فناور  شرکت   51 ایده  تجارى سازى   .1
2. ساخت پهپاد توسط شرکت «مهارت گستر لیان»

بوشهر استان  دانش بنیان  و  فناور  واحدهاى  در  شغل   1170 ایجاد   .3

1. افتتاح فاز اول مجتمع «نوآورى» پارك علم و فناورى استان کرمانشاه با 
حضور معاون علمى رئیس جمهور
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اقدامات پارك علم و فناورىپارك علم و فناورى

پارك علم و فناورى خوزستان

پارك علم و فناورى دانشگاه تهران

پارك علم و فناورى دانشگاه سمنان

پارك علم و فناورى دانشگاه صنعتى شریف

پارك علم و فناورى زنجان

پارك علم و فناورى فارس

پارك علم و فناورى قم

پارك علم و فناورى کهگیلویه و بویراحمد

پارك علم و فناورى گلستان

پارك علم و فناورى گیالن

پارك علم و فناورى همدان

1. اختراع دستگاه حذف اشباع ترانسفورماتور جریان به روش جبران سازى و 
مغناطیس زدایى توسط محققان دانشگاه سمنان و برق منطقه اى سمنان

1. افتتاح مرکز رشد پارك علم و فناورى زنجان در شهرستان ابهر 

1. کسب رتبه پنجم کشور با ثبت 21 شرکت فناور داراى گواهینامه صنایع خالق

1. طراحى و ساخت سیستم پیوسته و قابل حمل تصفیه پساب هاى خانگى و 
صنعتى توسط شرکت «سورین داده افزار اروند»

2. تأسیس رسمى صندوق پژوهش و فناورى در خوزستان
3. طراحى و ساخت دستگاهى براى جلوگیرى از انفجارهاى ناخواسته چاه هاى 

نفت توسط شرکت «دانش بنیاد آریا ایرانیان»

1. سرمایه گذارى صندوق پژوهش و فناورى دانشگاه تهران در استارت آپ 
مهرتام

1. افتتاح ساختمان فناورى بُنتک

1. کسب جایزه بنیاد البرز توسط شرکت «فراهوش الکترومکانیک آرسام»
 DMD 2. حل معضل زیست محیطى با احداث و راه اندازى واحد بازیافت گسولین

در پتروشیمى خارگ توسط شرکت «دانش تک انرژى سبز»

1. کسب عنوان «دستگاه برتر در شاخص هاى عمومى و اختصاصى» توسط 
پارك علم و فناورى کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره شهید رجایى 

و  علمى  معاونت  همت  به  پزشکى  سه الیه  ماسک  تولید  کارگاه  افتتاح   .2
فناورى ریاست جمهورى

1. افتتاح نخستین تلویزیون اینترنتى روستایى کشور توسط شرکت «سامان 
فیلم گلستان»

شرکت  مدیرعامل  توسط  اختراعات  جهانى  جشنواره  برنز  مدال  کسب   .2
«فناورى هاى نوین ماکان راسپینا»

1. راه اندازى خط تولید اختراع محافظ پمپ آب و اتومات براى جلوگیرى از 
خرابى و سوختگى پمپ هاى آب منازل توسط شرکت «تالو کیا پارس»

2. راه اندازى انجمن شرکت هاى دانش بنیان و فناور استان گیالن

1. بهره بردارى از ساختمان پارك علم و فناورى همدان و افتتاح پنج مرکز 
نوآورى با حضور معاون علمى و فناورى رئیس جمهور



بخش چهارم: اخبار فناورانه جهان به نقل از

(IASP) انجمن بین المللی پارک ها

به گزارش روابط عمومى پارك فناورى پردیس،  مهدى صفارى نیا 
درباره این موافقت نامه اظهار داشت: دانشگاه آزاد پردیس با تغییر 
رویکرد و فعالیت به قطب فناورى و تولید ثروت تبدیل خواهد شد 
و محدودیت ها و مرزبندى ها بین دانشگاه و پارك فناورى پردیس 
بازیگران  مهم ترین  از  یکى  به  پردیس  آزاد  دانشگاه  و  برداشته 

اکوسیستم فناوري و نوآوري کشور تبدیل خواهد شد.
رئیس پارك فناوري پردیس افزود: دانشگاه آزاد پردیس با تغییر 
نام به «دانشگاه ناحیه نوآوري پردیس» نقش آفرینی جدي تري را 
در این زیست بوم خواهد داشت و مأموریت ها و اهداف آن نیز بر 

همین اساس اصالح خواهد شد.
دانشگاه  به  پردیس  فناوري  پارك  خدمات  تسري  به  صفاري نیا 
اشاره کرد و گفت: دانشجویان شاغل به تحصیل در این دانشگاه 
اشتغال  و  سربازي  خدمت  زمینه  در  پارك  خدمات  از  می توانند 
دوره هاي  و  استارت آپ ها  راه اندازي  مزایاي  از  و  کنند  استفاده 

آموزشی در حوزه کسب وکار بهره مند شوند.

معاون علمى و فناورى رئیس جمهورى ادامه داد: این موضوع که 
و  شهریه  دریافت  به  خود  هزینه هاى  تأمین  براى  آزاد  دانشگاه 
فروش زمین تمایلى ندارد، مهم است. زیرا سرمایه اصلى دانشگاه 
نیروى جوان، خالق، فعال، باانگیزه و نوآور است؛ پس دانشگاه 
آزاد با سرمایه گذارى روى شرکت هاى دانش بنیان زمینه اى براى 
کارآفرینى استارتاپ ها ایجاد مى کند و عدد قابل توجهى از درآمد 

خود را از این طریق کسب خواهد کرد.
از  مقاطع  تمامى  در  دانشجو  جذب  خارجى،  دانشجویان  جذب 
از  گروهى  استفاده  تخصصى،  بررسى هاى  و  مصاحبه  طریق 
عضو  و  مدرس  عنوان  به  کشور  به  بازگشته  ایرانى  متخصصان 
در  تحصیل  از  فراغت  از  بعد  دانشجویان  جذب  علمى،  هیأت 
شرکت هاى پارك و تحصیل رایگان دانشجویان رتبه هاى زیر 
این  مفاد  بعضى  جمله  از  دانشگاه  در  سراسرى  کنکور   2000

موافقت نامه است.
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امضای موافقت نامه راه اندازی دانشگاه ناحيه نوآوری پرديس
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مکان یابى  حال  در  که  کرد  اعالم  بیوتکنولوژى  ابزار  شرکت 
عملیات تحقیقاتى کاربردى جدید خود در پارك فناورى دانشگاه 

آریزونا، یکى از پارك هاى فناورى در آریزونا (آمریکا) است.
سال  پنج  طول  در  تا  دارد  قصد  این شرکت  تازه تأسیس  بخش 
آینده افرادى از جمله دانشمندان تحقیقاتى، مهندسان و پشتیبان 
تحقیقاتى، با برآورد اقتصادى بالغ بر 190 میلیون دالر را استخدام 

کند.
و  تنظیم  قابل  انعطاف پذیر،  البراتوارهاى  همچنین  برنامه  این 

پشتیبانى براى توسعه محصول ارائه مى دهد؛ براى مثال، برنامه 
حین  در  تا  مى دهد  اجازه  به شرکت ها  نیمکت»  یک   - «اجاره 

افزایش عملیات خود، فضاى آزمایشگاه خود را گسترش دهند.
رئیس شرکت مى گوید: «ما منطقه تاکسون را به دلیل زیرساخت 
فنى مناسب، خدمات موجود براى شرکت هاى مرحله پیش رشد، 
انتخاب  خود  خانه  عنوان  به  اجتماعى،  ثبات  و  مناسب  اتمسفر 
شویم،  مستقر  تاکسون  در  گرفتیم  تصمیم  که  آنجا  از  کردیم. 

دانشگاه آریزونا را به عنوان مرکز نوآورى یافتیم».

راه اندازی شرکت بیوتکنولوژی جدید در پارک فناوری آریزونا 



بخش پنجـم: دیـدگـاه

سیستم هاى  که  است  ظرفیت هایى  انتقال  نوآورى،  ناحیه 
یا تجمع  و  باالبردن  از طریق  این،  و  ایجاد مى کنند  دانشگاهى 
جرم آن ها و حجم مراکز در فضایى که داراى هم افزایى زیادى 
هستند، ایجاد مى شود. در ادامه؛ این شبکه، ارتباط را به نواحى 
شهرى که مستعد پذیرش و اشاعه بیشتر جریان نوآورى هستند، 
منتقل مى کند. به عبارتى ناحیه نوآورى مکانى منتخب در قلمرو 
حجم  استقرار  با  مکان ها  این  در  که  است  شهرى  نواحى 
گسترده اى از مؤسسات پیشرو، استارتاپ ها و عناصرى که مبتنى 
که  مى آورند  وجود  به  زمینه اى  هستند،  دانش محور  اقتصاد  بر 
و  ساکن  (جمعیت  کاربرى ها  و  فعالیت ها  از  مجموعه اى  شامل 
مراکز خدماتى و پشتیبانى متعدد) است که در آن ناحیه شهرى 

مستقر هستند و در این تعامل آن ها نیز به حرکت درمى آیند. 
ناحیه نوآورى؛ یک ناحیه کاتالیست شهرى محسوب مى شود که 
از ظرفیت هاى ناشى از جریان نوآورى در مکان شهرى استفاده 
مى کند. قابلیت مهم این ناحیه اتصال بخش دانش و بخش مکان 
است (ناحیه اى که پاره اى از فعالیت ها یا جمعیت ها ساکن هستند 
و کارکردهاى سنتى و مدرن را در درون خود دارند) این نواحى 
مى کنند،  حفظ  را  خود  فرهنگى  کارکردهاى  که  درعین حال 
مى توانند به عنوان مراکز رشد کسب وکار و یا به عنوان یک شتاب

 دهنده در مجموعه شهرى تعریف شوند. در این حالت؛ این نواحى 
قدرت تأثیرگذارى هم بر ناحیه داخل و هم بر ناحیه پیرامون خود 

را دارند.

براساس تعریف ارائه شده در سایت IASP  نواحى نوآورى مکان هایى 
هستند که براى جذب افراد کارآفرین، بااستعداد، مشاغل دانش بنیان 
ترکیب  و  توسعه  با  که  شده اند،  طراحى  سرمایه گذارى ها  و 
فناورى،  علمى،  نهادى،  زیربنایى،  دارایى هاى  از  مجموعه اى 
آموزشى و اجتماعى آن ها به همراه ارائه خدمات باارزش افزوده، 
مى توان به نتایجى همچون توسعه اقتصادى و رفاه پایدار براى 

جامعه رسید.
  AOI مدل هاى مختلفى از ناحیه هاى نوآورى (که به نام اختصارى
نیز شناخته مى شود) وجود دارد- از مناطق یا شهرهاى گسترده تر 
که در بخش هایى از این نواحى فعالیت هاى نوآورانه صورت مى پذیرد، 
مناطق  مانند  خاص  بخش هاى  روى  بر  متمرکز  پروژه هاى  تا 
ازاین مواردى  و  نوآورى  قطب هاى  علوم،  پارك هاى  نوآورى، 

 قبیل- به عنوان یک مدل هاى مختلفى از ناحیه هاى نوآورى (که 
به نام اختصارى AOI  نیز شناخته مى شود) وجود دارد- از مناطق 
نواحى  این  از  بخش هایى  در  که  گسترده تر  شهرهاى  یا 
بر  متمرکز  پروژه هاى  تا  مى پذیرد،  صورت  نوآورانه  فعالیت هاى 
علوم،  پارك هاى  نوآورى،  مناطق  مانند  خاص  بخش هاى  روى 
قابلیت  یک  به عنوان  ازاین قبیل-  مواردى  و  نوآورى  قطب هاى 
وظیفه  که  هستند  مدیریتى  تیم  یک  داراى  آنها  همۀ  مشترك، 
اجراى یک استراتژى مناسب براى رشد فعالیت هاى نوآورانه در 

ناحیه را دارند. 
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ارائه  علوم  پارك هاى  براى  تعریفى که  است  بهتر  میان  این  در 
شده است نیز مورد بررسى قرار گیرد.

که  است  سازمانى  فناورى  و  علم  پارك  فناورى:  و  علم  پارك 
توسط متخصصان حرفه اى مدیریت مى شود و هدف اصلى این 
مجموعه افزایش سرمایه هاى جامعه خود از طریق ترویج فرهنگ 
دانش بنیان  مؤسسات  و  وابسته  مشاغل  پذیرى  رقابت  نوآورى 

است.
براى تحقق این اهداف، یک پارك علم و فناورى جریان دانش و 
توسعه،  و  تحقیق  مؤسسات  دانشگاه ها،  بین  در  را  فناورى 
شرکت ها و بازارها ایجاد و مدیریت مى کند. این اقدام، روند ایجاد 
و رشد شرکت هاى مبتنى بر نوآورى را بهبود و تسهیل مى بخشد؛ 
و همچنین سایر خدمات ارزش افزوده را همراه با فضا و امکانات 

با کیفیت باال ارائه مى دهد.
و  تحقیقاتى»  «پارك   ، «تکنوپل»   ، فناورى»  «پارك  عبارات 
این  در  و  را شامل مى شوند  «پارك علمى»، مفهوم گسترده اى 
و  علم  (پارك    STP اختصار  از  و  هستند  تعویض  قابل  تعریف 

فناورى) براى اشاره به همه این عبارات استفاده مى شود.
این پروژه ها با تحریک رشد اقتصادى یک منطقۀ، عمدتًا با کمک 
ارتقاى نوآورى، ایجاد شرکت هاى فناور جدید و جذب شرکت ها 
درست  ارتباط هستند،  در  دیگر  و کشورهاى  مناطق  از شهرها، 
مشابه عملکرد پارك هاى علم و فناورى. با وجود تفاوت هاى قابل

 توجهى که بین این پروژه ها وجود دارد، پارك هاى علم و فناورى 
و این پروژه هاى جدیدتر که ما آنها را «نواحى نوآورى» مى نامیم، 
اهداف یکسانى دارند. تفاوت پارك هاى علم و فناورى با نواحى 
نوآورى به اندازه اى است که آن ها را متمایز از یکدیگر معرفى کرد 
اما نه آن قدر بزرگ که شباهت هاى آنان را نادیده گرفت. هرچند 
اما  باشند،  متفاوت  گونه هایى  است  ممکن   (AOI و  STP) دو  این 
براساس طبقه بندى لینیین  مى توان آنها را از یک جنس مشابه 

فرض کرد. 

3

4

نقش پارک های علم و فناوری و نواحی نوآوری

تاریخچه نواحی نوآوری و پارک های علم و فناوری

  Science and technology park
  Linnaean taxonomy
3

4

عمومًا در کشورهایى که اقتصاد آن ها به سمت اقتصاد دانش بنیان 
را  دانش محور  یا  دانش بنیان  شهرهاى  است،  کرده  جهت گیرى 
توسعه داده اند که مى توان در آن ها نواحى نوآورى را مشاهده کرد. 
بسیارى از کشورهاى اروپایى مانند هلند، اسپانیا و فرانسه سعى 
بر  را  از محورهاى چشم انداز توسعه شهرى خود  تا یکى  کردند 
پایه اقتصاد دانش محور و به کارگیرى عناصر مبتنى بر دانش قرار 
دهند. به این ترتیب این شهرها به دنبال مکان هایى بودند تا هویت 
اقتصاد  رشد  باعث  هم  بتوانند  تا  کنند  وارد  آن ها  در  را  نوآورى 
محلى و رشد اقتصادى آن شهر بشوند (براى مثال در بارسلونا از 
طریق ایجاد نواحى نوآورى بالغ  بر 3000 تا 3500 شغل و کسب

 وکار جدید در شهر خود ایجاد شده است)، و هم با ایجاد ارزش 
افزوده اقتصادى در مناطق شهرى زمینه اى را براى برندینگ و 

رقابت شهرى فراهم  کنند.

نواحى  تخصصى  کامًال  نوع  از  که  فناورى  و  علم  پارك هاى 
خود  محیط  اقتصادى  توسعه  در  اساسى  نقش  هستند،  نوآورى 
دارند. آنها از طریق ترکیبى پویا و ابتکارى از سیاست ها، برنامه ها، 

فضا و امکانات با کیفیت و خدمات باارزش افزوده باال:

• جریان علم و فناورى را در بین دانشگاه ها و شرکت ها را ایجاد 
و مدیریت مى کنند.

آسان تر  را  تکنسین ها  و  کارآفرینان  شرکت ها،  بین  ارتباط   •
مى کنند.

و کیفیت  نوآورى، خالقیت  فرهنگ  تقویت  براى  • محیط هایى 
فراهم مى کنند.

مردم،  همچنین  و  تحقیقاتى  مؤسسات  و  شرکت ها  روى   •
کارآفرینان و کارگزاران دانش، تمرکز مى کنند.

و مکانیسم  مراکز رشد  از طریق  را  ایجاد مشاغل جدید  روند   •
اسپین آف  آسان تر مى کنند و رشد شرکت هاى کوچک و متوسط 

را سرعت مى بخشند.
• در یک شبکه جهانى کار مى کنند که هزاران شرکت نوآور و 
مؤسسه تحقیقاتى در سراسر جهان را جمع آورى مى کند، و بین المللى 

سازى شرکت هاى مقیم خود را آسان تر مى کند.

5

5 یک استراتژى که یک کسب و کار بالغ، براى رسیدن به بهره ورى هرچه بیشتر و تسهیل امور، بخشى از سازمان خود را واگذار کرده و یک نهاد 

مستقل ایجاد مى کند.
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اندکى  از روال سنتى خود  با ایجاد این مناطق، شهرها  در واقع 
فاصله مى گیرند و با بهره گیرى از الگوى برندینگ شهرى که بر 
پایه اقتصاد دانش محور است حرکت جدیدى را شروع مى کنند، 
و  کسب وکارها  و  مى آورند  وجود  به  خود  در  جدیدى  مؤسسات 
این تحرك،  ایجاد مى کنند. عرصه  را  شتاب دهنده هاى جدیدى 

پهنه هاى شهرى است.

نواحى نوآورى و پارك هاى علم و فناورى از نسل اول که مبناى 
آن ها فقط تولید دانش بوده است به نسل دوم که حرکت به سوى 
الگویى که در آن کشش بازار نیز اهمیت پیدا مى کند و نسل سوم 
و چهارم ارتقاء پیدا کردند. در نسل سوم پارك هاى علم و فناورى 
جزئى از تعامل بین دانشگاه، صنعت و جامعه مى شوند و در نسل 
از  یکى  به عنوان  ارزش آفرینى  نقش  با  پارك ها  تکامل یافته، 
بازیگران وارد عرصه اجتماعى مى شوند. در ناحیه نوآورى به جاى 
را در تولید ثروت و کارآفرینى داشته  آن که دانشگاه تمام سهم 
تا بخش مدنى، بخش خصوصى،  اجازه داده مى شود  این  باشد، 
در  نیز  شرایط  واجد  بخش هاى  از  بسیارى  و  شهروندى  بخش 
بین  تعاملى  یک  درنتیجه  بپردازند.  نقش  ایفاى  به  ثروت  تولید 
شهروندى  و  خصوصى  بخش  دانشگاه،  عرصه  فناورى،  عرصه 

ایجاد مى شود.

در پایان مى توان گفت: ناحیه نوآورى محدوده مشخصى از ناحیه 
شهرى است که با هدف افزایش بیش ازپیش دانش حرکت مى کند. 
البته ناحیه نوآورى تحت تأثیر شرایط جدید و مهم شتاب دهندگى 
مبتنى بر دانش یا نوآورى هاى مبتنى بر اقتصاد دانش محور قرار 

مى گیرد.

• https://www.iasp.ws/
• Anna Nikina, Josep Pique, Luis Sanz and 25 
Global Innovation Leaders, 2016, Areas of innova-
tion in global world: concept and practice

نوآوری نواحـی  ایجـاد  از  هـدف 

جمـع بنـدی

منـابـع
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از دو دهه پیش در آمریکا  باز مفهومى است که تقریبا  نوآورى 
مطرح شد. این مفهوم، مدیریت دارایى هاى معنوى را دچار تحول 
دانش، از  تا  اجازه مى دهد  به شرکت ها  باز  نوآورى  است.  کرده 

ایده ها و فناورى هاى بیرونى بیشتر بهره ببرند و به سایر کسب و کارها 
نیز اجازه دهند تا از ایده هاى نوآورانه آن ها بهره مند شوند. 

تفاوت نوآورى باز و بسته در نحوه ایجاد نوآورى محقق مى شود. 
به  وابسته  به صورت  و  شرکت  داخلى  محیط  در  بسته  نوآورى 
تحقیقات درونى شرکت شکل مى گیرد، در حالى که نوآورى باز از 

دانش برون سازمانى در خلق نوآورى بهره  مى گیرد.
خروجى  و  ورودى  هدف مند  «جریان هاى  عنوان  به  باز  نوآورى 
دانش به ترتیب براى تسریع نوآورى داخلى و گسترش بازارهاى 

خارجى براى به کارگیرى این نوآورى» شناخته مى شود. 
با این وجود، شرکت هایى که از نوآورى بسته به ویژه مبتنى بر 
آزمایشگاه تحقیق و توسعه داخلى خود استفاده مى کنند، این مرکز 
تحقیق و توسعه را دارایى استراتژیک خود مى پندارند، در حالى که 
در پارادایم نوآورى باز، اعتقاد بر این است که شرکت ها دیگر

نمى توانند به تنهایى و با تکیه صرف بر مرکز تحقیق و توسعه 
خود، به خلق نوآورى نایل شوند.

مرزهاى  وراى  نوآورى  فرآیند  کردن  باز  معناى  به  باز  نوآورى 
شرکت با هدف افزایش توان بالقوه نوآورى کسب وکار با استفاده 
از  نوآورى  بدین ترتیب  است.  محیط  استراتژیک  فعالیت هاى  از 
و  فرآیندها  فناورى ها،  خارجى،  و  داخلى  ایده هاى  تعامل  طریق 
محصوالت،  توسعه  براى  شرکت  هدف  با  و  فروش  کانال هاى 
باز  نوآورى  در  مى آید.  وجود  به  تجارى  مدل هاى  یا  خدمات 
دانشگاه ها،  اصلى،  کاربران  تأمین کنندگان ،  مشتریان،  کارمندان، 
رقبا یا شرکت هاى فعال در حوزه صنایع دیگر مى توانند یکپارچه 

شوند.   
در مدل نوآورى باز که مبتنى بر دانش فراوان و استفاده آسان از 
این دانش است، مرز بین شرکت و محیط اطراف آن در مقایسه 

و  دارد  همراه  به  بسیارى  مزایاى  شرکت ها  براى  باز  نوآورى 
تأثیرات مثبتى بر نوآورى شرکت مى گذارد. برخى از این مزایا در 

شکل زیر برشمرده شده است: 

با مدل نوآورى بسته، بسیار قابل نفوذتر است. با توجه به تعریف، 
نوآورى باز دو واقعیت را مقایسه مى کند: اکتشاف تکنولوژى (از 
داخل به خارج) و بهره بردارى از فناورى (از خارج به داخل). در 
از آن است که شرکت ها  از فناورى حاکى  حالى که بهره بردارى 
کسب وکار  مدل  که  باشند  بیرونى  شرکت هاى  پى  در  باید 
مقابل،  در  دارند؛  معین  فناورى  تجارى سازى  براى  مناسب ترى 
این که  و  دارد  داللت  نوآورانه  فعالیت هاى  به  فناورى  اکتشاف 

شرکت از منابع بیرونى دانش و فناورى سود ببرد. 
مفهوم نوآورى باز و بسته درمسیر کسب ایده و خلق محصول و 

خدمت در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل 2- مزایاى نوآورى باز براى شرکت ها

شکل1- تفاوت نوآورى به دو شیوه باز و بسته

دسترسی
 به ایده های

 نوآورانه 
بیشتر

  دسترسی
 به افراد

 متخصص

 توسـعه
 سـریع تـر

کسب
 سود

 بیشتر

کاهش 
هزینه های

 ایجاد
 نوآوری

ریسک 
توسعه کمتر 

نقش انکارناپذیر پارک های علم و فناوری در توسعه مفهومی و عملیاتی «نوآوری باز» 
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شده اند.  مقایسه  یکدیگر  با  یکسانى  شاخص هاى  اساس  بر  بسته  یا  باز  نوآورى  اصول  اجراى  به  توجه  با  شرکت ها  شرایط  ادامه،  در 

نهادهاى  از  یکى  فناورى  و  علم  پارك هاى  این که  به  توجه  با 
اجتماعى مؤثر در امر توسعه فناورى و نوآورى مورد توجه بسیارى 
براى  مناسب  محیط هایى  و  شده اند  واقع  جهان  کشور هاى  از 
استقرار و حضور شرکت هاى فناورى کوچک و متوسط هستند، و 
بازى  را  پیشرفته  فناورى  بر  مبتنى  شرکت هاى  جذب  نقش 
و  متخصصان  دادن  سوق  براى  مناسب  بسترى  لذا  مى کنند، 
دانشگاهیان، به کسب نتیجه از فعالیت هاى نوآورانه و کارآفرینى 
آوردن  فراهم  در  پارك ها  موفقیت  راه هاى  از  یکى  هستند. 

بستر هاى نوآورى در کشور، اجراى نوآورى باز است. 
پارك هاى علم و فناورى با ایجاد رابطه بلندمدت و همکارى  در 
آزمایشگاه هاى  بزرگ،  شرکت هاى  دانشگاه ها،  شامل  شبکه اى 
تحقیقاتى و استارتاپ ها و شرکت هاى کوچک و متوسط، مى  توانند

منتهى  دانش محور  انسانى  نیروى  چرخش  و  دانش  جریان  به 
گزینه  بهترین  فناورى  و  علم  پارك هاى  ترتیب،  این  به  شوند. 
براى ایجاد بستر مناسب براى مفهوم نوآورى باز تلقى مى شوند. 
پارك هاي علم و فناوري خوشه مناسبى از شرکت هاى دانش بنیان 
مدیریت  متخصصان  وسیله  به  که  هستند  پارکى  مؤسسات  و 
طریق  از  جامعه  در  ثروت آفرینى  آنها،  اصلى  هدف  و  مى شوند 
اقشار  میان  در  رقابت پذیري  قدرت  و  نوآوري  فرهنگ  اعتالى 
است.  دانشگاهى  فارغ التحصیالن  و  محققان  جوان،  کارآفرین 
براى این منظور، پارك هاى علم و فناورى جریان دانش و فناوري 
را در میان دانشگاه ها و مراکز آکادمیک، مراکز تحقیق و توسعه و 
صنعت ایجاد کرده و سرعت توسعه بنگاه هاي کوچک و متوسط 

دانش بنیان را از طریق هم افزایى تشدید مى کنند. 

اصول نوآورى بازاصول نوآورى بسته 

افراد باهوش براى ما کار مى کنند. 
باید  بنابراین  نمى کنند،  کار  ما  براى  باهوش  افراد  همه  لزومًا 
دانش و تخصص افراد توانمند را از بیرون شرکت یافته و به کار 

بگیریم.

تحقیق و توسعه برون سازمانى مى تواند ارزش چشم گیرى خلق 
کند؛ تحقیق و توسعه داخلى براى استفاده از بخشى از آن مورد 

نیاز است. 

خودمان  نیست  الزم  حتما  پدیده اى،  از  بهره بردارى  براى 
تحقیقات انجام دهیم. 

ایجاد یک مدل کسب و کار خوب، بهتر از اول به بازار رسیدن 
است. 

از ایده هاى بیرونى و درون سازمانى  اگر ما بهترین استفاده را 
داشته باشیم، به موفقیت و پیروزى دست خواهیم یافت. 

بهره بردارى  طریق  از  کسب وکارمان،  مدل  پیش برد  با  باید  ما 
دیگران از مالکیت معنوى مان، منفعت کسب کنیم. 

براى بهره مندى از تحقیق و توسعه، باید خودمان آن را کشف، 
توسعه و منتقل کنیم.

اگر خودمان چیزى را کشف کنیم، اول ما آن را به بازار عرضه 
مى کنیم. 

اگر اولین کسى باشیم که نوآورى را تجارى سازى مى کند، برنده 
خواهیم شد.

اگر ما بیشترین و بهترین ایده را در صنعت ایجاد کنیم، برنده 
خواهیم شد.

ما باید مالکیت معنوى خود را به گونه اى حفظ و کنترل کنیم که 
از آن ما باشد و رقبا از آن سودى نبرند.

جدول1- اصول نوآورى باز در مقایسه با نوآورى بسته

رویه پارک  های علم و فناوری در ایجاد نوآوری
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گردآورنده: شیده سادات هاشمى
مدیر اجرایى شرکت سرآمدان اندیشه آوینا مستقر در پارك علم و 

فناورى دانشگاه تربیت مدرس
تابستان 1399
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شکل 3- مدل  نوآورى باز در پارك هاى علم و فناورى
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دانشگاه  مکانیک  رشته  فارغ التحصیل  ساله   38 رحیمى  حسین 
الدین طوسى، حدود 22 سال است که در فضاى  خواجه نصیر 
کسب و کار فعالیت مى کند. وى از سال 1390 وارد فضاى دیجیتال 
شد. رحیمى از سال 1381 و قبل از آن وارد فضاى سخت افزار و 

نرم افزار شد و در حوزه فناورى اطالعات مشغول شد.
خصوص  در  اطالعات  فناورى  حوزه  در  فعال  کارآفرین  این 
چگونگى ورود به این حوزه مى گوید: «با توجه به نوسانات بازار 
وارد حوزه جدیدى شدم و حوزه دیجیتال را به عنوان یک حوزه 
به  که  است  سال   15 مدت  هم اکنون  کردم.  انتخاب  روبه رشد 
شرکت هاى کوچک و متوسط براى کمک به توسعه آن ها مشاوره 
کسب وکار مى دهم. از سال 1390 در حوزه آموزش مجازى که از 
طریق دستگاه هاى واقعیت مجازى براى دانش آموزان فضاهاى 

آزمایشگاهى را بازسازى مى کند، فعالیت مى کنم». 
ما  ایده  مجازى  آموزش  کنفرانس  اولین  «در  مى افزاید:  وى 
(واقعیت مجازى) صاحب رتبه شد. اما زمانى که ما براى تجارى سازى 
این ایده اقدام کردیم، هزینه زیادى ایجاد شد که سبب شد نتوانیم 
تجارى سازى  یا خدمت  این محصول  و  داریم؛  نگه  را  تیم خود 
بررسى  اولیه  هسته  با  و  دادیم  انجام  عارضه یابى  سپس  نشد. 

کردیم تا مشکل را پیدا کنیم».
وى درادامه مى گوید:. «ما تالش مى کنیم نیازها و خواسته هایمان 
را توسط تیم خودمان برآورده کنیم. اگر ما همه تمرکز خود را بر 
بودیم، محصولمان راحت تر تجارى  روى محصول خود گذاشته 
مى شد. ما درنهایت در سال 1395 فرآیندها را تدوین کردیم و 
افرادى را براى تکمیل تیم جذب کردیم و فضاى تسهیل گرى را 

فراهم کردیم». 
رحیمى در خصوص هزینه شروع به کار مى گوید: «هزینه شروع 

بیشتر از هزینه مالى، زمان و انرژى بود. انتخاب افرادى که مشابه 
که  باشند  داشته  را  این  قابلیت  و  باشند  توانمند  کنند،  فکر  شما 
هسته  شوید. شکل دادن  موفق  اولیه  اهداف  راه  در  کنند  کمک 
اولیه با نظرات و تیم سازى سخت ترین و پرهزینه ترین بخش کار 
بود. البته در بحث مالى، استقرار هزینه بر بود، که ما سعى کردیم 
با استقرار در پارك هاى علم و فناورى و مراکزى که از ما حمایت 
مجموع  در  برسانیم.  ممکن  حداقل  به  را  هزینه  این  مى کردند، 
شرکت  براى  تاکنون  را  تومان  میلیون   100 بر  بالغ  هزینه اى 

اختصاص داده ایم».
این کارآفرین همچنین درباره مشکالت پیش روى خود مى افزاید: 
«مواردى چون: قوانین و مقررات، هزینه ها و فضاى ملتهب کسب

 وکار در ایران که سبب ایجاد نوسان در بازار مى شوند، از جمله 
مشکالت ما محسوب مى شوند. اما اگر شخصى بخواهد کارى را 

انجام بدهد، درنهایت آن را به ثمر مى رساند».
انجام  را  کارهایى  چه  برگردد،  عقب  به  اگر  این که  درباره  وى 
انجام نخواهد داد، گفت: «انتخاب  خواهد داد و چه  کارهایى را 
نیروى انسانى از جمله بزرگ ترین اشتباهات ما بوده است که اگر 
فعالیت  مشغول  آن ها  با  هم اکنون  که  تیمى  این  مى توانستیم 
هستیم را انتخاب کنیم، تاکنون بخش بیشترى از مسیر را پیموده 

بودیم».
رحیمى در خصوص اهداف مجموعه خود در 10 سال آینده مى گوید: 
گسترش شرکت، اضافه کردن اعضاى جدید از جمله تیم فنى، 

گرافیست و برنامه نویس را به عنوان هدف در نظر داریم.
وى در پایان سخنانش به این نکته اشاره کرد که در نهایت مسأله اى 
که باعث رشد مجموعه مى شود این است که از امکاناتى که هم

 اکنون وجود دارد به خوبى استفاده شود.

گفتگو با حسین رحیمی بنیان گذار شرکت فن ساالران نیک پندار

مصـاحبه بـا کـارآفـرین بـرتـر 
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عنـوانردیـف
تمرکز بر ابتکارات و تشویق نوآورى

IASP انجمن بین المللى

نکات رشد نواحى نوآورى و مسیر پیِش روى آن ها

ناحیه نوآورى و اهداف آن

طرز تفکر خرچنگى چیست؟
پیدا کردن راه حل راضى کننده در ارتباطات اجتماعى

تجربه هاى منتخب سیاست گذارى علم، فناورى و نوآورى

روند رو به رشد هوش مصنوعى در گارتنر 2019
فضاى کسب وکار در سایه کرونا

مشاغل آینده تا افق 2030

میزان اثربخشى اقدامات براى جلوگیرى از تشدید رکود

مجموعه برنامه ریزى و مدیریت پژوهش

آمارهاى بازاریابى سال 2020

گزارش هاى علمى دانشگاه تربیت مدرس درخصوص کرونا

طراحى استراتژى هاى سرمایه گذارى و کسب وکار
جدیدترین تعریف سواد ازنظر یونسکو

تأثیر شیوع کرونا بر تعهدات قراردادى

تأثیرات کرونا بر کسب وکارها

پیامدهاى اقتصادى کووید 19
عامل اصلى ارزش یک کاال

فایل برنامه ریزى و مدیریت پژوهش بخش اول تا ششم
چگونه طرح کسب وکار بنویسیم؟

اکوسیستم استارتاپى و کارآفرینى هند
رشد کارآفرینى در شرایط سخت

ایده هاى کسب وکار اینترنتى با سرمایه کم

صد مدیر عامل برتر 2019
انواع کارآفرینى

عوامل مؤثر در موتور محرکه کارآفرینى

مزایا و معایب کارآفرینى

12ویژگى افراد کارآفرین
دنیاى کارآفرینى
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عناوین مقاالت و کتب موجود در کتابخانه مجازی پارک
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