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بخش اول: پیشگفتار

مجموعه پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس در راستاى 
فعالیت هاى  خود،  رسالت  انجام  و  شده  ترسیم  اهداف  به  نیل 
مختلفى انجام داده است که از آن جمله مى توان به توسعه ناحیه 
نوآورى، افزایش خدمات و تسهیالت به واحدهاى فناور، بهبود و 
وب سایت  ارتقاء  اطالع رسانى،  شرکت ها،  استقرار  روند  تسریع 
عقد  فعالیت ها  این  مهم ترین  از  یکى  کرد.  اشاره  غیره  و  پارك 
تفاهم نامه هایى با سازمان ها و مجموعه هاى دیگر است که گامى 
مؤثر دررابطه با تحقق اهداف سازمانى  است. در این زمینه پارك، 
صندوق  تهران،  دانشگاه  فناورى  صندوق  با  را  تفاهم نامه هایى 
کارآفرینى امید، دانشکده کشاورزى، پارك علم و فناورى خراسان 
مشاوران  شرکت  ایرانیان،  سروش  فرداى  شرکت  رضوى، 
سازمان  و  پاسارگاد  سرمایه  امین  پیشگامان  رابین،  پژوهشى 
در  براین  است. عالوه  امضا رسانده  به  تهران  ورزش شهردارى 
زمینه تجارى سازى و اعطاى تسهیالت قرض الحسنه نیز تفاهم

الطاف  از  استعانت  با  امید است  امضا رسیده است.  به   نامه هایى 
گام  این  این مجموعه،  تیم جوان  و تالش خستگى ناپذیر  الهى 
شده  ترسیم  افق  تحقق  به  کمک  و  بلندتر  گام هاى  زمینه ساز 
پارك، که همان افزایش اشتغال و ارتقاء سطح زندگى مردم عزیز 

جامعه مان است، باشد.

در پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس واحدهاى فناور در 
سه مرحله پیش رشد، رشد و پارك مستقر هستند. در حال حاضر 
تعداد 30 شرکت در مرحله پیش رشد، 90 شرکت در مرحله رشد 
از  شماره  هر  در  که  دارند  قرار  پارك  مرحله  در  شرکت   20 و 

خبرنامه به معرفى تعدادى از این واحدها مى پردازیم. 
مدیرعاملى  به  مدرس  آکوستیک  و  ارتعاشات  فناورى  شرکت 
سیستم  ساخت  و  طراحى  ایده محورى  با  صدوقى  محمدصالح 
جامع تنش زدایى ارتعاشى (Vibration Stress Relief or VSR) در 
حوزه صنعت و انرژى در مرحله پیش رشد مشغول فعالیت است. 
شرکت کیان دانش ورزان نوین به مدیرعاملى پیام حاجى بابایى 
با ایده محورى طراحى و تولید کیت تشخیص جهش هاى موثر در 
ترمبوفیلى و سقط مکرر بر اساس تکنیک SNAPSHOT و ارائه 
اقالم  و  کیت ها  فروش  و  خرید  و  ژنومیک  خدمات  کلیه 

آزمایشگاهى در حوزه مواد و تجهیزات پزشکى فعالیت مى کند.
شرکت بهزا دیزل به مدیرعاملى کاوه ذاکر با ایده محورى سامانه 
پایش وضعیت و کنترل موتورهاي دیزل و تجهیزات جانبی آن در 
حوزه صنعت و انرژى و در مرحله رشد مستقر است. شرکت بازار 
بلوردى در حوزه علوم  آناهیتا صالح  به مدیرعاملى  ایرانیان  هنر 
و  اطالعات  فناورى  و  نشانه شناسى  ایده محورى  با  انسانى 
ارتباطات در حوزه هاى فرهنگى، بازرگانى مشغول فعالیت است. 
شرکت ارغوان تشخیص زاگرس به مدیرعاملى حسن دیبا با ایده

 محورى تشخیص ویتامین D3 در خون در حوزه مواد و تجهیزات 
پزشکى مشغول فعالیت است.

ایده با  بیانى  محمد  مدیرعاملى  به  پژوه  کاوش  آرا  شرکت هاى  
 محورى ساخت دستگاه آنالیز عنصرى فلزات (کوانتومتر) و ساخت 
دستگاه طیف سنج با اسلیت متغیر (اسپکترومتر) در حوزه  صنعت 
و انرژى و باربد پردازان باران به مدیرعاملى نستوه طاهرى جوان 
با ایده محورى سیستم هاى فراخوان و نوبت دهى بى سیم هوشمند 
و  الکترونیک  تجارت  حوزه   در  پارکینگ  و  خانه  اشیاء  اینترنت 

فناورى اطالعات در دوره پارك مستقر هستند.
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تولید محصوالتى  و  تهیه  به  اقدام  پارك  در  شرکت هاى مستقر 
براى مبارزه با ویروس کرونا کرده اند که در شماره اول خبرنامه 
تهیه  به   مى توان  آن ها  جمله  از  شد  اشاره  آن ها  به  پارك 
ضدعفونى کننده  ژل  و  امولسیون  محلول،  تولید  و  فرموالسیون 
دست و سطوح (بر پایه الکل اتانول یا ایزوپروپانول 70 درصد)، 
پپتیدى  واکسن   3 هم زمان  طراحى  و  بیوانفورماتیکى  مطالعه 
استخراج  ستونى  کیت  تولید  همچنین  و  کرونا  علیه  نوترکیب 
ویروس کرونا  ژنوم  استخراج  براى  بهینه شده  ویروسى   RNA

اشاره کرد.
شرکت هاى دیگرى نیز اقدام به تولید ماسک، دستگاه اکسیژن، 
شیلد محافظ صورت، کیسه ساکشن یک بارمصرف به همراه پودر 
جامدکننده براى کنترل عفونت و جلوگیرى از انتقال بیمارى در 
دستگاه  همچنین  کرده اند.  بیمارستان  پرسنل  و  بیماران  بین 
ضدعفونى کننده با برند «دتراید» به منظور ضدعفونى تولید شده 
است. بسترهاى دارورسان و هیدروژل قابل استفاده در پزشکى 
پارك  در  مستقر  شرکت هاى  تولیدى  محصوالت  دیگر  از  نیز 

هستند.
حوزه انتقال فناورى پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس 
نیز، پروژه ساخت و تولید «دستگاه ونتیالتور amic» را مطابق با 
این  ساخت  است.  داشته  عهده  بر   «MIT «دانشگاه  الزامات 
سرمایه گذارى  قالب  در  تجارى سازى  پروژه هاى  جزء  دستگاه 
مستقیم پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس است. گروه 
آمیک (آزمایشگاه مکاترونیک دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت 
مدرس) در ابتدا در قالب برنامه حمایت از تجارى سازى یافته هاى 
پژوهشى دانشگاه که از سوى پارك تربیت مدرس برگزار شد وارد 
طراحى و ساخت این پروژه شد و در حال حاضر به عنوان یکى از 
با  را  محصول  این  اولیه  مدل  پارك،  در  مستقر  شرکت هاى 
استفاده از یک محیط کاربرى ساده، به نحوى طراحى کرده  است 
که بتواند بسته به نیاز بیماران براى مقادیر مختلف، حجم هواى 
بیمار  اطالعات  مى توان  اولیه،  مدل  در  کند.  تنظیم  را  جارى 
همچون سن، جنسیت، مقدار پیشرفت بیمارى و غیره را به عنوان 

به  بهسامان»  کار  و  کسب  «تحلیل گران  شرکت  همچنین 
مدیرعاملى دکتر «مهدى خسروى» دستگاه هوشمند ضدعفونى 
کننده با اشعه UV (UVDROBOT) را به منظور ضدعفونى کردن 
و هواى  بر ضدعفونى سطح  است. عالوه  هوا ساخته  و  سطوح 
براى  دستگاه  این  از  غیره  و  قارچ  باکترى،  ویروس،  به  آلوده 
ضدعفونى دستگاه ها و تجهیزات، ماسک و لباس کادر بیمارستانى 
نیز استفاده مى شود. کارایى این دستگاه در ضدعفونى کردن به 
براى  خصوصا  و  بوده،  پاششى  محلول هاى  از  باالتر  مراتب 
ضدعفونى کردن مکان ها و دستگاه هایى که نمى توان از محلول هاى 

مایع استفاده کرد، مناسب است.

ورودى در نظر گرفت و حجم و سرعت دم و بازدم را مطابق آن 
اپلیکیشن  از  میتوان  محاسبات  این  انجام  براى  کرد.  تنظیم 

دستگاه استفاده کرد.

بخش دوم: در پـارک علـم و فنـاوری
دانشگاه تربیت مدرس چه می گذرد؟ 

دسـتاوردهای  پارک در زمینـه مبارزه با ویروس کرونا



شرکت «فرداى سروش ایرانیان» به مدیرعاملى دکتر «حمیدرضا 
نانوذرات  پایه  با  ضدعفونى کننده  تولید  به  اقدام  على محمدى» 
پوستى  مضرات  و  حساسیت ها  محصول  این  است.  کرده  نقره 
ناشى از محلول هاى الکلى را نداشته و ظرفیت تولید روزانه 20 
کردن  برآورده  با  ضدعفونى کننده  این  دارد.  وجود  آن  از  تن 

ملزومات استانداردهاى جهانى قابلیت صادرات را نیز دارد.

و  ایران  نفت  شرکت  عمومى  روابط  اطالعات  فناورى  واحد 
مخابرات  شرکت  اطالعات  فناورى  و  عمومى  روابط  مدیریت 
استان تهران، دیجیتال ساینیج برنا رسانه را در مجموعه  خود راه

   اندازى کردند. 

گسترده  مدیریت  امکان  رسانه  برنا  ساینیج  دیجیتال  نرم افزار 
همین  و  است  دارا  را  نامحدود  تعداد  به  نمایشگرها  و  کاربران 
قابلیت باعث مدیریت اطالع رسانى یکپارچه و مدیریت محتواى 

نمایشگرهاى دیجیتال در حالت هاى مختلف مى شود.
تنها  که  ناحیه  چندین  به  دیجیتال  صفحه نمایش  تقسیم 
انواع محتوا  اندازه نمایشگر است و اختصاص  محدودیت در آن 
و اخبار  جراید،  ویدیو،  استریم  تلویزیون،  شبکه هاى  مانند: 

باعث  غیره  و  تصویر  یا  متنى  زیرنویس  به صورت  اطالعیه ها 
مى شود جذابیت بصرى و تأثیرگذارى محتواى نمایش داده شده 

بسیار بیشتر از انواع دیگر اطالع رسانى غیر دیجیتالى باشد.

برخوردار  زیادى  اهمیت  از  مجموعه  یک  در  فرهنگ سازمانى 
فروش،  در  احتمالى  ریسک هاى  برندینگ،  در  مقوله  این  است. 
توسعه و جذب منابع انسانى، آموزش، ترك خدمت، زنجیره تأمین 
و سایر عوامل مهم سازمانى تأثیرگذار است؛ اما در مقابل در برخى 
از سازمان ها، همان قدر کمرنگ و کم اثر انگاشته مى شود که غالبًا 

مورد دغدغه مدیران قرار نمى گیرد.
سرمایه  بزرگ  دارایى  به موازات  سازمانى  دارایى  این  درواقع، 
انسانى مى تواند بستر مناسب براى تغییرات و پیشرفت را فراهم 

کند و یا مانع اجرایى شدن استراتژى هاى کالن شرکت شود.
این  سازمان  مختلف  سطوح  در  فرهنگ سازمانى  پایش  ازاین رو 
مزیت را در پى دارد که شرکت با نگرش جارى در میان کارکنان 
و رویکرد ایشان به مسائل مختلف آشنا شده و براى تصحیح یا 
از  تا  کند  طرح ریزى  را  برنامه هایى  متفاوت  نگاه  شکل گیرى 

3
کسب موفقیت واحدهای

 فنـاور مستقــر در پـارک

راه اندازی سامانه دیجیتال ساینیج برنا رسانه 

پایـش فرهنگ سازمـانی در شـرکت مبتـکر با در شرکت ملی نفت ایران و استانداری تهران

همکــاری تیـم سـرآمــدان اندیشـه آوینــا
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ارشد  مدیریت  نگرش  با  کارکنان  همراهى  و  کاسته  مقاومت ها 
سازمان را فراهم سازد.

در این رابطه، شرکت مبتکر با همکارى تیم سرآمدان اندیشه آوینا 
از واحدهاى مستقر در پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس 
به سنجش و پایش فرهنگ سازمانى کارکنان از مدیران ارشد تا 

کارکنان صف اقدام کرده است.

همکاران:

جناب آقاى مهندس حامد ابراهیمى: معاون فناورى
جناب آقاى مهندس محمد حسین زاده صلواتى: مدیر مؤسسات پارکى 

جناب آقاى سجاد میدانلو: کارشناس تجارى سازى
سرکار خانم زهرا پیش بین: کارشناس مرکزرشد

سرکار خانم سمیه حسینى: کارشناس آموزش و ترویج
سرکار خانم طیبه وحیدى: کارشناس مؤسسات پارکى

در دومین شماره از خبرنامه پیشرو به معرفى معاون توسعه فناورى و کارشناسان دفتر معاونت فناورى مى پردازیم. اهم فعالیت هاى این 
دفتر در 4 حوزه: مراکز رشد، موسسات پارکى، تجارى سازى و آموزش و ترویج انجام مى شود. 

معرفــی دفاتــر مختلف پــارک (معــاونــت فنــاوری)
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جلسه انعقاد تفاهم نامه ناحیه نوآورى مدرس، یک شنبه 18 خرداد 
سال 99 در اتاق شوراى دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

در این جلسه که دکتر محمدتقى احمدى رئیس دانشگاه تربیت 
فناورى  و  علم  پارك  رئیس  ابراهیمى  مسعود  دکتر  مدرس، 
مرکز  رئیس  قادرى فر،  اسماعیل  دکتر  مدرس،  تربیت  دانشگاه 
ریاست   فناورى  و  علمى  معاونت  راهبردى  فناورى هاى  توسعه 

جمهورى، دکتر تورج فرهادى، شهردار منطقه 6، دکتر سیدمهدى 
موسوى کوهپر، معاون پشتیبانى و منابع انسانى دانشگاه، اعضاى 
هیأت رئیسه پارك و جمعى از اعضاى هیأت علمى حضور داشتند، 
ابتدا رئیس دانشگاه تربیت مدرس به ایراد سخنرانى پرداخت و 
براى  دانشگاه  خوب  پتانسیل  از  حضار  به  خوشامدگویى  ضمن 

کمک به توسعه ناحیه نوآورى صحبت کرد.
شهردار منطقه 6 نیز مواردى را در خصوص ناحیه نوآورى مدرس 
و استقبال براى همکارى هاى بیشتر بعد از انعقاد این تفاهم نامه، 

بیان کرد.
رئیس مرکز توسعه فناورى هاى راهبردى معاونت علمى و فناورى 
مسئولین  از  تشکر  در سخنان خود ضمن  نیز  ریاست  جمهورى 
دانشگاه و پارك براى فعالیت هاى مفید در سال هاى اخیر تصریح 
از  بعد  که  است  دانشگاهى  دومین  مدرس  تربیت  دانشگاه  کرد: 
دانشگاه شریف در حوزه ایجاد و  توسعه ناحیه نوآورى در کشور 

فعالیت مى کند.
به  خوش آمدگویى  ضمن  ابراهیمى  دکتر  جلسه،  این  ادامه  در 
میهمانان از دکتر فرهادى و دکتر قادرى فر براى همکارى در این 
پروژه تشکر کرد و به بیان مختصات پروژه پرداخت. وى همچنین 
میهمانان را به بازدید از محصوالت منتخب شرکت هاى مستقر 

در پارك که در حاشیه جلسه ترتیب داده شده بود دعوت کرد.

پس ازآن تفاهم نامه سه جانبه «ناحیه نوآورى مدرس» امضا شد.
در پایان جلسه نیز حضار از محصوالت واحدهاى فناور مستقر در 

پارك بازدید کردند.
میان  دوجانبه اى  تفاهم نامه  این جلسه  در  است  ذکر  به  الزم 

دانشگاه تربیت مدرس و شهردارى منطقه 6 نیز منعقد شد.

اولین جلسه کمیسیون دائمى پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت 
دانشگاه  شوراى  اتاق  در   99 سال  خرداد   20 سه شنبه  مدرس، 

تربیت مدرس برگزار شد.

گزیده نشست های اخیر پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس 

ـ اد تفاهـم نامـه ناحیـه نوآوری مـدرس و  انعق

برگـزاری نمایشـگاه جانبـی از دستـاوردهـای 

منتخـب شــرکـت هـای مستقــر در پــارک

پـارک  دائمـی  کمیسـیـون  جلسـه  اولیـن 

مـدرس تربیـت  دانشـگاه  فنـاوری  و  عـلم 
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در این جلسه دکتر مهدى کشمیرى، مدیرکل دفتر برنامه ریزى 
امور فناورى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى، دکتر محمد تقى 
ابراهیمى،  مسعود  دکتر  مدرس،  تربیت  دانشگاه  رئیس  احمدى، 
رئیس پارك علم و فنا ورى دانشگاه تربیت مدرس و سایر اعضاى 

کمیسیون حضور داشتند. 

جلسه پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس با تیم نظارت و 
ارزیابى معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى، سه شنبه 20 
با حضور برخى مدیران پارك در سالن جلسات  خرداد سال 99 
ساختمان گردآفرید برگزار شد. این جلسه با محوریت تخصصى و 
به  موسوم  پارك  نوآورى  مرکز  ممیزى  و  نظارت  براى  مالى 
«استارت آپ فکتورى» برگزار شد. همچنین در حاشیه این جلسه 

بازدید از ساختمان استارتاپ فکتورى صورت گرفت.

جلسه امضا تفاهم نامه سه جانبه بین پارك علم و فناورى دانشگاه 
امام خمینى و مرکز نوآورى  تربیت مدرس، دانشکده کشاورزى 
امام  کشاورزى  دانشکده  در  جارى  سال  تیر   24 تاریخ  در  وستا 

خمینى استان البرز برگزار شد.

تربیت  دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك  عمومى  روابط  گزارش  به 
مدرس، در این جلسه دکتر ابراهیمى رئیس پارك، دکتر مخبر، 
رئیس دانشکده کشاورزى امام خمینى، خانم نیکوش مدیرعامل 
و  داشتند  حضور  پارك  مدیران  از  جمعى  و  آنزیم  البرز  شرکت 

تفاهم نامه سه جانبه همکارى امضا شد.

در ابتداى جلسه دکتر ابراهیمى به معرفى پارك علم و فناورى 
دانشگاه تربیت مدرس پرداخت و با بیان تاریخچه و سیاست هاى 
سایر  با  مشترك  نقاط  و  تعامل  ایجاد  و  توسعه  درمورد  پارك 

سازمان ها مواردى را مطرح کرد.
و  برشمرد  را  مجموعه  این  توانمندى هاى  مخبر  دکتر  پس ازآن 

سیاست هاى آن را در ایجاد ارتباط بیان کرد.
و  صنعت  حوزه  ارتباط  به  اشاره  با  ادامه  در  نیز  نیکوش  خانم 
تکنولوژى، تمایل خود را به نحوه راه اندازى مرکز کشاورزى وستا 
ابراز کرد و براى همکارى در پروژه هاى مشترك و بحث سرمایه

 گذارى اعالم آمادگى کرد.
دانشکده  در  مستقر  فناور  واحدهاى  از  بازدیدى  خاتمه  در 

کشاورزى امام خمینى انجام شد.

ارزیـابـی معـاونت و  نظارت  تیـم  با  جلسـه 

جـمـهـوری ریـاسـت  فـنـاوری  و  عـلـمـی 

جلسـه امـضـا تفاهـم نامـه سـه جانبـه بیـن 

پـارک، دانـشـکده کشـاورزی امـام خـمینـی 

و مـرکز نـوآوری وسـتا
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مجموعه رادمین از واحدهاى فناور مستقر در پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس سلسله وبینارهاى آموزشى الکى وارد بورس نشو 
را در روزهاى 2 تا 5 خرداد سال 99 برگزار کرد. شرکت کنندگان در این وبینار با حدقل نکاتى که باید بدانند تا آگاهانه وارد بازار سرمایه 
شوند و ریسک معامالت و سرمایه گذارى خود را به حداقل میزان خود برسانند، آشنا شده و با یادگیرى موارد تکمیلى بازار سرمایه، چگونگى 

به سودرسیدن با سرمایه گذارى در این عرصه، را فراگرفتند.
سرفصل هایى که در وبینار آموزشى الکى وارد بورس نشو به آن پرداخته شد شامل: مفاهیم سیستم، پیچیدگى و سیستم هاى پیچیده، 
بررسى مفهوم بازار، بازارهاى مالى و انواع آن، آشنایى با بازار سرمایه و نحوه ورود به آن، سامانه معامالت برخط، آشنایى با تحلیل تکنیکال، 
شرکت هاى مدیریت عملیات در ایران و چالش هاى موجود، نحوه معامله سهام به صورت آفالین و آنالین، آشنایى با تحلیل بنیادى، نحوه 

تشخیص تحلیلگرنما، آشنایى با نحوه عملکرد مغز انسان، خطاهاى شناختى رایج در بازار سرمایه و روانشناسى بازار است.

وبینـارهـای بـرگـزار شـده از تاریـخ 99/02/21 تـا 99/05/01

بـرگـزاری سـلسـلـه وبیـنـارهـای آمـوزشـی الـکـی وارد بـورس نشـو
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مجموعه نوآفرینان از واحدهاى فناور مستقر در پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس وبینار ارزش گذارى استارتاپ ها را در 12 تیر  
سال 99 برگزار کرد.

در این وبینار مفاهیمى چون ارزش گذارى و فرآیند آن ارائه شد، سپس روش هاى مختلف ارزش گذارى استارتاپ ها و ابزارهاى آن مورد 
بررسى قرار گرفت و در ادامه روش هاى ارزش گذارى مورداستفاده در اکوسیستم کارآفرینى کشور ارائه شد. سایر سرفصل هاى ارائه شده 
عبارتند از: اصول کلى ارزش گذارى، اصول اقتصادى، مالى و حسابدارى ارزش گذارى استارتاپ ها، مرورى بر تاریخچه ارزش گذارى در 
دنیا، متدولوژى مختلف ارزش گذارى، ضریب درآمد و ضریب سود، جریان نقدى تنزیل شده، مقایسه تحلیلى و جدول ضرایب هزینه کپى 

کردن، منصفانه بازار، سرمایه گذاران خطرپذیر، عوامل ریسک.

بـرگـزاری وبیـنـار ارزش گـذاری اسـتارتاپ هـا



مانا مد یک تیم چند تخصصى در حوزه مد و پوشاك است که با به کارگیرى نیروهاى متخصص درزمینه هاى مارکتینگ، برندینگ و 
طراحى لباس اقدام به فعالیت در این صنعت کرده است.

این مجموعه در تالش است با گسترش نیروهاى انسانى تربیت شده بادانش و مهارت موردنیاز در حوزه کسب وکار براى ارتقا صنعت مد 
و پوشاك ایران گام بردارد.

محورهاى این دوره عبارتند از: فرهنگ سازمانى و شناخت فردى، مارکتینگ و برندینگ، مدیریت استایل، تولید محتوا.

9

دوره آموزشـی جنرالیسـت مـد و پوشـاک مانـا مـد
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پردیس شهید بابایى پارك علم و فناورى دانشگاه 
تربیت مدرس با وسعتى بالغ بر 60 هکتار واقع در 
کیلومتر 10 اتوبان شهید بابایى، داراى امکاناتى 
و  نصیر  خواجه  دانشگاه هاى  با  مجاورت  چون: 
امام حسین (ع)، دسترسى آسان به فرودگاه فرآور 
تهران،  بزرگراهى  شبکه  به  دسترسى  پارس، 
ایجاد  قابلیت  به شهرك هاى مسکونى،  نزدیکى 
پردیس  این  است.  گاز  و  برق  آب،  زیرساخت 
و  کارگاه  سوله،  بچینگ،  چون  فضاهایى  داراى 
واحدهاى    مجموعه  این  در  است.  ادارى  فضاى 

اولین دوره جشنواره ى استارپوزال (ترکیب استارتاپ + پروپوزال)، در سال 1398 به همت پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس با 
این  با  ارتباط موثر عموم دانشگاهیان  از پارك علم و فناورى، زمینه سازى  ارتقاء شناخت بدنه ى دانشگاه (دانشجویان و اساتید)  هدف 
مجموعه، مساعدت و ایجاد انگیزه در نگارش پروپوزال هاى دانشجویى در راستاى حل معضالت کشور و با رویکرد فناورانه و همچنین 

حمایت از پروپوزال هاى با قابلیت تجارى سازى که زمینه ساز شکل گیرى دانشگاه نسل سوم است، برگزار شد.
این جشنواره با هدف تعریف پروپوزال هاى دانشجویى مقطع کارشناسى ارشد و دکترى با رویکرد رفع نیازهاى داخل، تجارى سازى و شکل

را شامل  استارپوزال، دو گروه عمده   برگزار مى شود. شرکت کنندگان در بخش مسابقه ى جشنواره ى   گیرى کسب وکارهاى دانش بنیان 
مى شوند:  

ورود به عرصه ى کارآفرینى را در خالل رویدادهاى متنوع این جشنواره کسب خواهند کرد. در نهایت نیز برگزیدگان جشنواره، تیم ها و 
طرح هایى هستند که در حضور سرمایه گذاران به ارائه دستاوردها و کسب و کار خود مى پردازند و نسبت به تأمین مالى و یا جذب سرمایه 

براى این تیم ها اقدام خواهد شد. 
این جشنواره همچنین رویدادهاى زیر را برگزار مى کند:

فناور در زمینه ى مواد و تجهیزات پزشکى، شیمى و زیست فناورى، صنعت هوافضا، صنعت و انرژى، صنعت چاپ و غیره فعالیت مى کنند.

پایان نامه،  یک  انجام  در  که  دانشجویانى  و  اساتید  از  متشکل  دانشگاهى،  تیم هاى  الف) 
همکارى دارند. 

ب) دانش آموختگانى که پایان نامه ى مقطع کارشناسى ارشد یا دکترى خود را تجارى سازى 
کرده و کسب و کارى فناورانه را بنا نهاده اند. 

از این رو در سال 1399، نام فارسى جشنواره ى کارآفرین دانشگاهى بر آن نهاده شد. در طول 
برگزارى جشنواره، شرکت کنندگان ضمن شناخت اولویت ها و نیازهاى داخل کشور، در کنار 
با پیش نیازها و مسیر کارآفرینى  ایران،  مجرب ترین مربیان زیست  بوم نوآورى و استارتاپى 
آشنا شده و با استفاده از تجربیات الگوهاى موفق کارآفرینان دانشگاهى، به تعریف و اجراى 
پایان نامه هاى خود با رویکرد تجارى سازى خواهند پرداخت و توانایى هاى مورد نیاز جهت 

معرفــی جشنـواره استـارپـوزال

جشنواره استارپوزال (جشنواره کارآفرین دانشگاهی)

معرفی پردیس شهید بابایی 
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دورهمى کارآفرینان، مدیران استارت آپ ها و شرکت هاى دانش بنیان 
با هدف شبکه سازى و انتقال تجربه است. در این رویداد تعدادى 
مدیران  و  کارآفرینان  دانش بنیان،  شرکت هاى  مدیران عامل  از 
استارت آپ ها و ارگان هاى مطرح کشور حضور پیدا مى کنند. این 
بلکه  نمى شود  برگزار  رسمى  سخنرانى  محافل  روال  به  برنامه 
میزهایى تعبیه شده براى اینکه دور هر میز چند نفر از مهمانان و 
چند نفر از دوستانى که ایده اى براى راه اندازى کسب و کار خود 
دارند، در محیطى کافه مانند حضور یافته و به گفت و گو بپردازند. 
و  خصوصى  مشاوره  بخش  دو  به  اینوکافه  فضاى  اینکه  ضمن 
گفت وگوى دوستانه ى عمومى تقسیم مى شود که زمان  مشاوره ى 

خصوصى آن، از چند روز پیش از برگزارى قابل رزرو مى باشد.

حضور  با  دانشگاه   باز  فضاى  در  دقیقه اى   30 کوتاه  سخنرانى 
مخاطبان به همراه پرسش و پاسخ فرصتى است که این رویداد 
تا  مى دهد  عام  مخاطبان  و  کارآفرین ها  به  دوطرفه  صورت  به 
با فضاى  بیشتر  از تجربیات سخنرانان، هرچه  ضمن بهره گیرى 
کسب و کار آشنا شوند. هدف از برگزارى این رویداد در فضاى باز 
دانشگاه، آگاهى بخشى به مخاطبانى است که تا پیش از این صرفًا 
در محیط هاى علمى بوده اند و بدین وسیله فرصتى براى آشنایى 

این دانشگاهیان با فضاى کارآفرینى ایجاد مى شود.

به اطالع مى رساند پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس در 
نظر دارد متراژ محدودى از اراضى و ابنیه ساختمان چند مستاجره 
اجاره  به صورت  را  کرج)  تهران-  (اتوبان  پژوهش  بلوار  در  واقع 

بلندمدت به شرکت هاى داراى صالحیت واگذار کند.
با  مترى   250 حداقل  تفکیک شده  قطعات  در  زمین  واگذارى 
اجاره  امکان  همچنین  و  پارك  در  کامل  تراکم  ساخت  امکان 
به شرکت هاى  پژوهش  پردیس  ساختمان  آماده  دفاتر  بلندمدت 
فناور و دانش بنیان در متراژ 50 الى 300 متر مربع فراهم شده 

است.

شرایط و مراحل پذیرش
* ثبت درخواست پذیرش در بخش مؤسسات پورتال اینترنتى پارك
* حجم فروش قابل قبول محصوالت و خدمات فناورانه سال 1398

* عدم عضویت در دیگر پارك هاى علم و فناورى

عالقه مند صنعتى  دانش بنیان  شرکت هاى  و  فناور  شرکت هاى 
مى توانند با مراجعه به سامانه جامع پارك علم و فناورى دانشگاه 
تربیت مدرس درخواست پذیرش خود را در بخش مؤسسات ثبت 

و ارسال کنند.

مهلت فراخوان: تا روز دوشنبه 10 شهریور 99
شماره تماس: 91082100-021 داخلى 2041

اطالعات هماهنگى و بازدید: 09017258093

فراخـوان واگـذاری اراضـی

و ابنیـه پارک علـم و فناوری 

دانشـگـاه تـربیـت مـدرس

اسـتـارت تـاک

اینـوکافــه
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بخش سوم: در پارک های علم و فناوری

کشور چه می گذرد؟ 

13

 مروری بر اخبار پارک های علم و فناوری کشور

اقدامات پارك علم و فناورىپارك علم و فناورى

پارك علم و فناورى اردبیل

پارك علم و فناورى البرز

پارك علم و فناورى ایالم

منطقه ویژه علم و فناورى َربع رشیدى تبریز

پارك علم و فناورى آذربایجان غربى

پارك علم و فناورى خلیج فارس

پارك علم و فناورى دانشگاه تهران

پارك فناورى پردیس

پارك علم و فناورى دانشگاه صنعتى شریف

فراخوان ایده در حوزه کشاورزى، آب و خشکسالى و حفاظت محیط زیست  

پرداخت تسهیالت به شرکت هاى دانش بنیان اردبیل 

بهره بردارى از فاز نخست پارك علم و فناورى خلیج فارس 

نگاه اجرایى پارك علم و فناورى دانشگاه تهران در جهت ارتقا سطح تولیدات کشور

رونمایى فناوران پارك فناورى پردیس از ربات «اچینگ» ایمپلنت دندان 

میسر شدن تشخیص زودهنگام سرطان با استفاده از پردازش بانک هاى داده  بیمار 

برگزارى جلسه پارك علم و فناورى ایالم با اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى این 
استان با هدف بررسى ظرفیت و پتانسیل شرکت هاى دانش بنیان و واحدهاى فناور 

جهت همکارى بیشتر 
راه اندازى کریدور فناورى اطالعات و ارتباطات ICT با تالش فناوران منطقه ویژه 

ربع رشیدى تبریز به منظور استفاده بیشتر از ظرفیت موجود در آذربایجان شرقى 

تشریح بسته حمایتى پارك علم و فناورى البرز از شرکت هاى فناور در دوران کرونا 
توسط رییس پارك 

راه اندازى سامانه ابرى کنترل و پایش محصوالت توسط واحد فناور پارك علم فناورى 
آذربایجان غربى با هدف راحتى بیشتر مشتریان

(ساختمان  فارس  خلیج  فناورى  و  علم  پارك  عمرانى  جامع  طرح  نخست  فاز  افتتاح 
گلستان) 

ارزیابى عملکرد ساالنه شرکت هاى عضو و مستقر براى حمایت از کسب و کارهاى 
دانایى محور و ارائه خدمات به آن ها 

پارك با  شرکت ها  و  دانشگاه  متقابل  انتفاع  مدل  درباره  شریف  روزنامه  وگوى  گفت 
علم و فناورى دانشگاه صنعتى شریف 

صدور مجوز استقرار و فعالیت واحد هاى متقاضى تا رده سه زیست محیطى در پارك 
فناورى پردیس و پارك فناورى سالمت پردیس توسط هیأت دولت

بازدید و رونمایى از سیستم تشخیص کرونا از روى تصاویر CT scan در پارك 
علم و فناورى آذربایجان غربى

راه اندازى سامانه خدمات رسانى با هدف شناسایى متخصصان داوطلب براى خدمت رسانى 
به مردم  
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اقدامات پارك علم و فناورىپارك علم و فناورى

پارك فناورى پردیس

پارك علم و فناورى دانشگاه شهید بهشتى

پارك ملى علم و فناوري هاي نرم و صنایع
فرهنگی

مجتمع فناورى دانشگاه الزهرا

تولید دستگاه ضدعفونى کننده سطوح و محیط با تکنولوژى مه خشک در ایران 

رونمایى از اولین خط تولید قلم هاى تزریقى انسولین در پارك فناورى پردیس

ساخت نخستین پمپ فشار قوى سامانه هاى شیرین سازى آب دریا 

افتتاح شعبه فیزیکى مستر قصاب در پارك فناورى پردیس

تولید الکل پاش خودکار جهت ضد عفونى دست

واگذارى اراضى پارك فناورى پردیس به متقاضیان با تخفیف و اقساط بلند مدت

تولید و ارائه یک نوع دارو براى کاهش التهاب مشکالت ریوى بیماران کرونا 

راه اندازى اولین صندوق پژوهش و فناورى صنایع خالق با مشارکت پارك ملى علوم و 
فناورى هاى نرم و صنایع فرهنگى

����تولید شیرهاى ونتورى دستگان ونتیالتور، شیلدهاى محافظ صورت و ماسک 
چندبار مصرف توسط محققین مجتمع فناورى الزهرا 

امضاى تفاهم نامه همکارى دو شرکت از شرکت هاى عضو مرکز رشد انرژى پارك علم 
و فناورى خراسان در راستاى ماموریت هاى اصلى پارك و شبکه سازى فى مابین شرکت

 هاى عضو و باتوجه به تاثیر اساسى این موضوع در توسعه سازمانى، بازار و محصول 
شرکت هاى فناور 

تولید 800 دست لباس ایزوله براى کادر درمان و 28000 عدد ماسک توسط فناوران 
مجتمع فناورى الزهرا 

و علوم  ملى  پارك  توسط  فرهنگى»  صنایع  محتواى  پدیدآورندگان  «بانک  راه اندازى 
 فناورى هاى نرم و صنایع فرهنگى
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اقدامات پارك علم و فناورىپارك علم و فناورى

مجتمع فناورى دانشگاه الزهرا

پارك علم و فناورى خراسان شمالى

پارك علم و فناورى دانشگاه
تحصیالت تکمیلى علوم پایه زنجان

پارك علم و فناورى دانشگاه سمنان

پارك علم و فناورى فارس

پارك علم و فناورى قزوین

پارك علم و فناورى کردستان

پارك علم و فناورى کرمان

پارك علم و فناورى کهگیلویه و بویراحمد

پارك علم و فناورى گلستان

پارك علم و فناورى گیالن

پارك علم و فناورى لرستان

پارك علم و فناورى مرکزى

پارك علم و فناورى یزد

پارك علم و فناورى جهاد دانشگاهی کرمانشاه

بومى سازى پمپ دابل اسکرو توسط فناوران پارك علم و فناورى خراسان رضوى 

ثبت اختراع «سیستم کنترل دماي محیط داخلی با استفاده از مالت رسانا» 

آغاز واگذارى اراضى به واحدهاى فناور پارك علم و فناورى خراسان شمالى 

آغاز عملیات برق رسانى به شهرك علمى و فناورى کرمان 

طراحى و تولید کپسول آبیارى ابتکار نوین براى کاهش مصرف آب

تولید سواپ نمونه گیرى پلیمرى توسط یکى از فناوران پارك علم و فناورى کرمانشاه

کمک هاى مومنانه از سوى فناوران کهگیلویه و بویراحمدى براى عبور از کرونا 

تأسیس «شتاب دهنده صادراتى و صنایع خالق» در منطقه آزاد انزلى

تولید کیت هاى تشخیص متانول توسط فناوران پارك علم و فناورى مرکزى 

تولید محصوالت گیاهى صددرصد ارگانیک توسط شرکت مستقر در پارك مرکزى 

سنجش و آنالیز محلول هاى ضد عفونى کننده با پایه الکلى موجود در بازار بوسیله 
تکمیلى  تحصیالت  دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك  دستاورد    ،GC-MASS دستگاه 

علوم پایه زنجان

فعالیت هاى  رونق  براى  محلى  به عنوان  شیراز  فناورى  و  نوآورى  پردیس  افتتاح 
استارت آپى و توسعه محصوالت دانش بنیان 

تولید دستگاه ضدعفونى کننده اتوماتیک دست با اسپرى توسط فناوران پارك علم و 
فناورى قزوین 

ساخت دستگاه رطوبت سنج خاك (TDR) به همت فناوران پارك علم و فناورى کرمان 
براى نخستین بار در کشور

به همراه  زالو  و  از کرم هاى حلقوى  استخراج شده  پروتئین هاى  ترکیبى  افشره  تولید 
گیاهان دارویى 

تجهیز مصلى نماز جمعه رودسر با دستگاه هاى ضدعفونى هوا توسط یکى از شرکت 
هاى فناور مرکز رشد رودسر 

تولید خمیردندان ژله     اى کودك پرونایس فاقد پارابن و گلوتن توسط محققین پارك علم 
و فناورى لرستان 

تولید دستگاه تب سنج دیجیتال لیزرى غیرتماسى به همت فناوران پارك علم و فناورى 
مرکزى 

طراحى و تولید دستگاه آب شیرین کن صنعتى توسط فناوران پارك علم و فناورى یزد 
براى باال بردن کیفیت آب و استفاده بهینه از آن در حوزه هاى مختلف

طراحى سامانه یادگیرى الکترونیکى و آموزش مجازى بومى توسط نخبگان پارك علم و 
فناورى کردستان  

ارائه خدمات توسط 32 شرکت فناور و استارت آپ مستقر در پارك علم و فناورى 
گیالن، با راه اندازى سامانه "به هین" در راستاى گردآورى کسب و کارهاى اینترنتى 

فعال استان

امضاى تفاهم نامه همکارى مشترك میان پارك علم و فناورى استان مرکزى و اداره 
کارآفرینى  و  نوآورى  زیست بوم  توسعه  با هدف  اطالعات  فناورى  و  ارتباطات  کل 

استان در حوزه فاوا
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بخش زیست پزشکى و داروسازى در تکنوپولیس مسکو و منطقه ویژه 
با سرمایه گذارى، کارخانه هاى  اقتصادى آن در حال رونق گرفتن 

جدید در دست  ساخت و تأسیسات جدید تولیدى است.
یکى از این موارد، آکروس بایومد (Acrus Biomed) است که تا 
تابستان سال 2021 تولید محصوالت سلول هاى زیست پزشکى 

براى ترمیم پوست و بافت هاى نرم را آغاز خواهد کرد.
این شرکت 343 میلیون روبل (5/4 میلیون دالر) سرمایه براى 
ساخت تأسیسات جدید با مساحت بیش از 800 مترمربع (ازجمله 
یک بایوبانک که براى سایر تولیدکنندگان محصوالت سلول هاى 
زیست پزشکى نیز قابل استفاده است) واقع در تکنوپولیس مسکو 

جذب کرده است.
از  درصد   47 تا  هستند  مستقر  تکنوپولیس  در  که  شرکت هایى 
پرداخت هاى مالیاتى و سایر پرداخت هاى اجبارى معاف هستند و 
به مسیرهاى مرکزى ترافیک و مشتریان آینده مراکز بهداشتى و 

درمانى پایتخت دسترسى دارند.
شرکت داروسازى دیگرى توسط آر- اپرا (R-Opra) معرفى شده 
است که براى تولید داروهاى پرتقاضا که در حال حاضر در روسیه 
تولید نمى شود، ازجمله داروهاى سرطانى، ضد درد، ضدویروسى و 
ضد آسم به منظور ارائه به مراکز پزشکى مسکو، بیمارستان هاى 

منطقه اى و داروخانه ها شروع به کار خواهد کرد.
این کارخانه جدید شامل ساختمان هاى تولیدى و ادارى، تأسیسات 
 (Alabushevo) آالبوشو  در  و  بود  خواهد  انبارها  و  مهندسى 

تکنوپولیس مسکو ساخته خواهد شد. 

شرکت نامبرده به کارخانه دارویى Bright Way Industries که در 
حال ساخت است مى پیوندد که طیف گسترده اى از داروها را براى 
سیستم هاى قلبى و عروقى و دستگاه گوارش، متابولیسم، سیستم 
استفاده  براى  میکروبى  ضد  داروهاى  نیز  و  حرکتى  و  تنفسى 

طوالنى مدت تولید مى کند.
ساخت محلى واحدهاى پزشکى براى استومى (ostomy) هم زمان 
پزشکى  تجهیزات  ساختن  به   GemaTech کار شرکت  شروع  با 
در  جراحى  عمل  از  بعد  انکولوژى  و  معلولین  توان بخشى  براى 

تکنوپولیس آغاز خواهد شد.
تکنوپولیس مسکو  مدیرعامل   (Gennady Degtev) دگتو  گندى 
مى گوید: «شرکت هایى که در تکنوپولیس مستقر هستند تا 47 
درصد از پرداخت هاى مالیاتى و سایر پرداخت هاى اجبارى معاف 
هستند؛ این بار مالیاتى پایین تر به شرکت ها این امکان را مى دهد 
توسعه  و  تحقیق  راه  در  را  شرکت  شده  پس انداز  درآمدهاى  تا 
(R&D) خرج کنند و شانس بیشترى براى روانه کردن محصوالت 

بى نظیر و رقابتى با تکنولوژى باال به بازار داشته باشند»

تکنوپولیس مسکو» در  زیست پزشکی  گرفتن شرکت های  «رونق 

بخش چهارم:  اخبار فناورانه جهان به نقل از 

(IASP) انجمن بین المللی پارک ها

کارخانه های جدید در دست ساخت و تأسیسات جدید 

تولیدی بخش زیست پزشکی و داروسازی در تکنوپولیس

 مسکو و منطقه ویژه اقتصادی آن



براى هر فردى که خواهان موفقیت شغلى است، آینده ارزشمند 
است، چراکه فرد مى تواند از امروز با انتخاب مسیر شغلى مناسب، 
پیشرفت شغلى خویش در آینده را تسهیل کند و همچنین امنیت 
شغلى وى کمتر به مخاطره خواهد افتاد. بر همین اساس مراکزى 
به شکلى  و  آینده مشاغل هستند  دنبال پیش بینى  به  در جهان 
مستمر گزارش هایى در این زمینه ارائه مى کنند. فهرست مشاغل 

زیر بر اساس مطالعات اندیشنده آصف تهیه شده است.
این فهرست بر اساس حوزه هاى مختلف دسته بندى شده و در هر 
حوزه مشاغل آینده را معرفى کرده است. مشاغل موجود در این 
فهرست بر پیش بینى هاى انجام شده تا افق 2030 استوار هستند. 
با  آینده  در  و  دارند  وجود  نیز  هم اکنون  مشاغل  این  از  برخى 
ازنظر  مشاغل  این گونه  بود.  خواهند  همراه  بیشترى  تقاضاى 
کامًال  نیز  برخى  هستند.  رشد  به  رو  حرفه اى  و  شغلى  نیازهاى 

جدید خواهند بود.

حوزه علوم پزشکى و بهداشت

مشاغلى که در این حوزه براى سال هاى آینده پیش بینى مى شوند 
تجهیزات  طراحى  پزشکى،  داده هاى  مدیریت  از:  عبارت اند 
پزشکى، طراح چرخه عمر نهاده هاى پزشکى، متخصص بازاریابى 
مولکولى،  تغذیه  متخصص  پزشکى،  ربات هاى  اپراتور  پزشکى، 
متخصص  آنالین،  پزشک  باال،  سنین  براى  سالمت  مشاور 
بهداشت فردى، مدیریت تحقیق و توسعه سالمت، طراح ایمپلنت 
و پروتزهاى رباتیک، مهندسى بافت، متخصص اخالق زیستى، 
زیست اطالعات یا بیوانفورماتیک، متخصص ژن درمانى و مشاوره 

ژنتیکى

ساخت وساز

مشاغل مهم آینده در این حوزه عبارت اند از: طراحى پرینت سه 
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بخش پنجم: دیدگــاه

کتابخانه (مشاغل آینده تا افق2030)

بعدى در حوزه ساخت وساز، طراحى محیط قابل دسترسى، طراحى 
فناورى  ارتقا  متخصص  ساختمان،  اطالعات  مدل سازى  مدیر  و 
ساختمانى، تحلیل گر امور زیست محیطى در حوزه ساخت وساز، 
متخصص  هوشمند،  خانه هاى  زیرساخت  طراح  سرکارگر،  ناظر 
نوسازى و تقویت خانه هاى قدیمى و معمار ساخت وساز ساختمان

 هاى بدون مصرف انرژى

امور امنیتى

طراح  کسب وکار،  تداوم  مدیریت  چون:  مشاغلى  بخش  این 
بالیاى  آثار  کاهش  پوشیدنى،  امنیتى  دستگاه هاى  ارگونومى 
زیست محیطى سیستمیک، بازرس امنیت صنعتى یکپارچه، طراح 
امنیت فردى و هماهنگ کننده امنیت از راه دور را شامل مى شود.
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هوانوردى

و تخصص با خود مشاغل  نوظهور  فناورى هاى  مشاغلى چون: 
 هاى نوینى را به همراه خواهند آورد: فّناور بازیافت هواپیما، طراح 
مدیریت  سیستم  طراح  فضاپیما،  زیرساخت  طراح  فضاپیما، 
تولید  مهندسى  عملیاتى،  داده هاى  تحلیل  پویا،  کنترل  هوشمند 
هواپیماهاى کوچک و طراح واسط پرواز بدون سرنشین با مهارت

 هاى بین حرفه اى در این حوزه حائز اهمیت خواهد بود.

فرهنگ و هنر

ارزیاب  از:  عبارت اند  حوزه  این  در  روشن  آینده  داراى  مشاغل 
معلم  خالق،  حالت  مربى  جمعى،  هنرهاى  سرپرستى  هنرى، 

خصوصى توسعه ظرافت طبع و هنرمند علمى

آموزش

از:  عبارت اند  حوزه  این  در  آینده دار  و  جدید  مشاغل  از  برخى   
هماهنگ کننده  زیست بوم،  آگاهى، خطیب  آموزش  ابزار  طراحى 
آموزش دهنده  آموزشى،  مسیر  طراح  آنالین،  آموزشى  پلت فورم 
بازى، استاد بازى، مربى تناسب ذهنى، میانجى یا متعادل کننده، 

سازمان دهنده آموزش پروژه و منتور استارت آپ

توریسم و مهمان نوازى

انتظار مى رود در این حوزه مشاغل زیر رشد و توسعه پیدا کنند: 
ربات،  همراه  شخصى،  تور  مدیر  افزوده،  واقعیت  منطقه  طراح 
طراح سیستم هاى هوشمند سفر، مدیر فضاى برند، معمارى قلمرو 

و طراحى ناوبرى تور

رسانه و سرگرمى

گردآورنده  ویرایشگر  چون:  مشاغلى  آینده  در  رسانه اى  منابع 
پلیس  اطالعات،  آرایشگر  بازى،  کارورز  عاطفى،  طراح  محتوا، 
معمار  معنا،  عرصه  تولیدکننده  رسانه،  نرم افزار  طراح  رسانه، 

واقعیت مجازى و طراح دنیاى مجازى را در برمى گیرند.

زیست فناورى

در صنعت زیست فناورى نیز مشاغل تخصصى جدیدى در حال 
طراح  از:  عبارت اند  آن ها  مهم ترین  که  هستند  رشد  یا  و  ظهور 
سیستم هاى زنده، زیست بوم شناس فضاهاى عمومى و پارك ها، 

زیست فناورى سیستم و زیست بوم شناس شهرى

تولید و ذخیره انرژى

برخى از مشاغل مهم در این حوزه عبارت اند از: طراح دستگاه هاى 
طراح  محلى،  برق  تأمین  سیستم هاى  متخصص  انرژى،  ذخیره 
سیستم هاى میکرو ژنراتور، مدیر ارتقاى سیستم هاى تولید برق، 
پوشیدنى  دستگاه هاى  طراح  بهبود،  و  احیا  سیستم هاى  طراح 

تولیدکننده انرژى و متخصص آب وهوا در صنعت برق

شبکه هاى توزیع برق و مدیریت نیرو

ایستگاه  اپراتور  از:  عبارت اند  حوزه  این  با  مرتبط  آینده  مشاغل 
مصرف کننده  حقوق  متخصص  الکتریکى،  خودروهاى  شارژ 
الکتریسیته، ممیز انرژى، طراح سیستم مصرف برق، کنترل کننده 
سیستم  مهندس  و  نیرو  بازاریابى  متخصص  نیرو،  توزیع  شبکه 

براى شبکه هاى هوشمند توزیع نیرو
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حمل ونقل جاده اى

اپراتور سیستم حمل ونقل خودکار،  این حوزه مشاغلى چون:  در 
اپراتور تدارکات متقاطع، طراح سازه هاى کامپوزیت براى وسایل 
کاربردى  چند  تاب هاى  طراح  سریع السیر،  راه آهن  طراح  نقلیه، 
حمل ونقل، تکنیسین حمل ونقل چند کاربردى، معمارى سیستم 
شبکه ایمنى  مهندس  و  هوشمند  جاده ساز  هوشمند،  مدیریت 

حمل ونقل در آینده حائز اهمیت خواهند بود.

حمل ونقل آبى

تلفیق فناورى هاى پیشرفته در حمل ونقل آبى مى تواند منجر به 
ظهور مشاغل جدیدى شود از جمله: متخصص ناوبرى در مناطق 
و  زیردریایى  براى  زیرساختى  سیستم هاى  متخصص  قطبى، 

زیست بوم شناس بندرها 

فضا

دنیاى کامًال متفاوتى در این بخش در حال ظهور است که عمدتاً از 
حوزه  این  در  کار  مى گیرند.  سرچشمه  دیجیتالى  فناورى هاى 
تخصص هاى بى بدیلى را مى طلبد که به عنوان نمونه برخى از آن ها 
عبارت انداز: مهندس سیستم پشتیبان حیات، زیست شناس فضایى، 
زمین شناس فضایى، طراح چرخه عمر سازه هاى فضایى و مدیر 

مسافرت فضایى

معدن کاوى و فرآورى منابع معدنى

مشاغل جدید در این حوزه عبارت اند از: هماهنگ کننده تیم معدن
 کاوى توزیعى، تحلیل گر زیست محیطى در صنعت معدن، مهندس 
تفسیر  مهندس  رباتیک،  سیستم  مهندس  معدن کاوى،  سیستم 
بدون  هواپیماهاى  اپراتور  و  دور  راه  از  اندازه گیرى  داده هاى 

سرنشین اکتشافى

متالورژى

برخى مشاغل جدید و یا رو به رشد در این صنعت عبارت اند از: 
در  اکولوژیک  بازیابى  متخصص  پیشرفته،  فلزات  مهندس 

متالورژى، طراح تجهیزات متالورژى پودر و سرپرست تجهیزات

مواد پیشرفته و نانو فناورى

برخى از مشاغل در این حوزه عبارت اند از: مهندس شیشه، طراح 
نانو مواد، متخصص فناورى بازیافت، مهندس ایمنى در صنعت 

نانو، طراح مواد هوشمند و مهندس سیستم مواد کامپوزیت

مهندس مکانیک و رباتیک

طراح ربات هاى خانگى، طراح ربات هاى صنعتى، طراح ربات هاى 
پزشکى، طراح سیستم هاى رباتیک چندمنظوره، طراح ربات بچه ها، 
مهندس کامپوزیت ربات، طراح رابطه اى عصبى براى کنترل ربات 

و طراح ارگونومیک از مشاغل مهم آینده در این حوزه هستند.

صنعت سبک

پیشرفته،  الیاف  طراح  بخش هاى:  در  صنعت  این  محصوالت 
لباس،  بازیافت  متخصص  لباس ها،  سه بعدى  مدل  برنامه نویس 
متخصص بهداشت لباس، طراح رابطه اى فناورى اطالعات براى 
صنایع سبک و متخصص مد فناورى آینده روشنى خواهند داشت.

تألیف و گردآورى: گروه مدرسه تعالى رؤیاى آینده
/https://asefacademy.com :آدرس اینترنتى
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اینفــو گــرافــ
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مقاله (تأثیر استقـرار در پارک بر رشـد و 

موفقیت شرکت های نوپا و استارتاپ ها)

(درخصوص شرکت های دارویی)

نوآورى و خالقیت دو مفهوم مهم و اجتناب ناپذیر در فضاى رقابتى کسب و کار امروز محسوب مى شوند. خلق یک کسب و کار و رویارویى 
با افزایش روزافزون خالقیت ها، تحوالت و تراکنش ها نیاز به یک نگرش سازش گر مانند رویکرد رشدمحور، پاسخگویى سریع، ساز و کار 
و فرآیندهاى چابک، انعطاف پذیرى و فرهنگ رقابتى و غیره دارد. بنابراین شرکت ها باید از طریق قابلیت هاى نوآورانه به حفظ بقاى خود 
ایده اصلى  انسانى سازمان، ساختار سازمانى و تشکیالتى، شایستگى محورى،  مانند منابع  به عناصر و عوامل مهمى  امر  این  بپردازند. 
نوآورانه، رقبا، موقعیت بنگاه، سرمایه گذارى، دانش سازمان و غیره وابسته است. در این راستا، بسیارى از مطالعات نشان گر آن است که 
 Brcic et al. ؛Löfsten and Lindelöf، ����مکان استقرار شرکت ها تأثیر قابل توجهى در عملکرد شرکت و ظرفیت نوآورى آن دارد (
 Dohse and Schnier, ؛ Chen et al. ��������؛ ���� ،Chen and Hsiao؛ ���� .Vásquez-Urriago et al؛ ���� .Ferreira et al؛ 
 Chen,) با این حال ، برخى تحقیقات ادعا مى کنند که یک محیط حرفه اى قوى تر مى تواند به سطح باالترى از نوآورى منجر شود .(����
منظور، این  براى   .(Lai & Shyu, ����) است.  متفاوت  کلیدى  مهم  فاکتورهاى  در  آنها  تأثیرات  حتى  و   (Zeng, Yu, & Xue, ����

پارك هاى علم و فناورى و پارك هاى دانشگاهى براى تسهیل و تسریع بهبود و دستیابى سریع تر به اهداف حرفه اى بنگاه هاى کارآفرین 
ایجاد شده اند. 
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از آنجا که دانشگاه مکانى براى یادگیرى و کسب دانش نوآورى و حصول فناورى است، لذا پارك هاى دانشگاهى اکوسیستم هایى هستند 
که سرعت تبدیل علم و دانش به دستاوردهاى فناورى را تسریع مى کنند (���� ,Tang). آن ها براى کارآفرینان به عنوان کاتالیزور و 
تسهیل گر در توسعه اقتصادى و صنعتى در نظر گرفته مى شوند (���� ،Gursel). تحقیقات قبلى ثابت کرده است که نزدیکى جغرافیایى 
فراهم شده از طریق پارك هاى علم و فناورى، یک خوشه پویا ایجاد مى کند که منجر به ارتقاء مزیت هاى رقابتى و تسریع رشد اقتصادى 
از طریق انتشار دانش و فناورى و نوآورى در بین دانشگاه ها و بنگاه ها مى شود (���� ،Link & Scott). عالوه بر این ، مفهوم "دهکده 
جهانى" از جنبه هاى مختلفى از قبیل دانش جهانى متجلى مى شود که مستلزم ایجاد روابط و تعامل بین المللى بین دانشمندان و نهادهاى 
نوآورانه است؛ به ویژه در شرایطى که حوادث گسترده و جهانى مانند بیمارى کووید 19 رخ مى دهد. در کنار این بحران، باید یک رویکرد 
هم افزایى بین المللى وجود داشته باشد تا منجر به تنش کمتر و یافتن راه حل هاى ابتکارى شود. از آنجا که پارك هاى علم و فناورى 
مى توانند دانش بین المللى را به طور مستقیم انتقال دهند، بنابراین روند مواجهه با وقایع و موقعیت هاى ناشناخته و نامطلوب را کوتاه و 

ساده مى سازند.
و  توسعه  و  آزمایشگاه هاى تحقیق  با  باز مى  گردد.  به دهه 1950  استنفورد  دانشگاه  الگوى  با  فناورى  و  پارك هاى علم  از  نسل  اولین 
کارگاه هاى آموزش کسب و کار که انجمن ها در پارك صنعتى استنفورد در سال 1951 تأسیس کردند، این پارك اکنون به عنوان سیلیکون 
ولى معروف است. پارك هاى علم و فناورى مکان هایى را فراهم مى کنند که منجر به نوآورى و توسعه مى شود و همچنین امکان تجارى

 سازى فناورى را فراهم مى سازد. پارك  علم و فناورى جایى است که ممکن است دولت ها، دانشگاه ها و شرکت هاى خصوصى با یکدیگر 
همکارى داشته باشند.

 .(Lai & Shyu، ����پارك هاى علم و فناورى اغلب نزدیک دانشگاه ها واقع شده و به طور مداوم با دانشگاه ارتباط برقرار مى کنند (
معموًال دولت ها منابع چشمگیرى را به این پارك ها اختصاص مى دهند تا به عنوان مأموریت خود، دستاوردهاى صنعتى و ابتکارى مبتنى 
بر تحقیق را ارتقا دهند (���� ,Lai & Shyu). استقرار در پارك علم و فناورى خوشه هایى را فراهم مى کند که از لحاظ جغرافیایى به هم 
منابع و مشتریان مى شود  تأمین  براى  اطمینان و هزینه هاى جستجو  باعث کاهش عدم  نزدیکى جغرافیایى  باشند؛  نزدیک و متمرکز 

 .(Vásquez-Urriago et al. ����) و شانس یافتن شرکاى نوآور را افزایش مى دهد (Feldman، ����)
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کننده  تعیین  کلیدى  عوامل  از  یکى  نوآورى،  پیشین  تحقیقات 
براى قابلیت و توانمندى هاى شرکت هاى داروسازى، دسترسى به 
است  بازار  به  دارو  عرضه  و  ورود  براى  آنها  موفقیت  و  دانش 
بسیار  در صنایع   .(Bignami, Mattsson, & Hoekman, ����)
مکان  مورد  در  تصمیم گیرى  داروسازى،  صنعت  مانند  رقابتى 
موسسات  با  همکارى  زیرا  مى آورد  ارمغان  به  را  موفقیت 
مى دهد.  افزایش  را  فناورى  و  دانش  انتقال  احتمال  دانشگاهى 
عالوه بر این، تراکم موسسات مشابه در یک موقعیت جغرافیایى، 
فراهم  آنها  براى  را  مشترك  منابع  به  دستیابى  براى  امکانى 
مى کند. عالوه بر این، شکل گیرى انجمن ها و همکارى ها باعث 
بین سهام داران  در  اعتبار  و  یادگیرى سازمانى  نوآورى،  افزایش 
مى شود (���� ,Kim & Higgins). مهمترین فاکتورهاى تولید در 
منبع  به  دسترسى  علمى،  مراکز  به  نزدیکى  داروسازى،  صنعت 
نیروى کار ماهر و استعدادها، دسترسى به سرمایه گذاران و منابع 

 .(Baum & Silverman، ����) مختلف منابع مالى است
از شرکت هاى دانش بنیان مستقر در  فناوران یکى  اخبار  مطابق 
 «AF «سافاکتو  داروى  تولید  با  خراسان  فناورى  و  علم  پارك 
توانستند ایران را به دومین کشور جهان در تولید این داروى مهم 
شرکت هاى  جهان،  سرتاسر  در  منوال،  همین  به  کنند.  تبدیل 
و  فناورى  و  علم  پارك هاى  در  نیز  بزرگى  زیست- دارویى 

 .(Minguillo et al. ����) دانشگاهى مستقر بوده اند

گردآورنده: شیده سادات هاشمى
مدیر اجرایى شرکت: سرآمدان اندیشه آوینا، مستقر در پارك علم 

و فناورى دانشگاه تربیت مدرس
 بهار 1399

Chen et al. 2019
Dohse and Schnier, 2019

Bignami, Mattsson, & Hoekman, 2019
Chen, Zeng, Yu, & Xue, 2019

در واقع، دستیابى به موقعیت هاى حاصل از حمایت هاى دولتى، 
میسر  نقطه  این  در   ... و  هزینه ها  اشتراك  سرمایه گذاران، 
مى شود (���� ,Lai & Shyu). قرار گرفتن در نزدیکى کسب و 
کارهاى مشابه کمک مى کند تا منابع مهم کلیدى را به راحتى و 
با روابط طوالنى مدت که هزینه اتالف وقت را کاهش مى دهد، 
بدست بیاورد (���� .Vásquez-Urriago et al). در نتیجه، این 
امر منجر به ظهور اصطالح "اکوسیستم کارآفرینى" با نقشى مهم 

در توسعه بنگاه هاى کوچک مى شود. 
بیشتر اجتماعى  سرمایه  نتیجه  در  کارآفرینى  فعالیت هاى  رشد 

���� ,Hansson, Husted, & Vestergaard)، افزایش نرخ بقا و )
ثبت   ،(Westhead & Batstone، ����) تحقیقات  بهره ورى 
و  عملکرد  بهبود  و   ،(Squicciarini، ����) بیشتر  اختراعات 
موفقیت در فعالیت هاى نوآورى (���� ،McCann & Folta) به 
دست مى آید که برخى از عللى است که شرکت هاى نوپا براى 
مستقر  فناورى  و  علم  پارك هاى  محل  در  آنها  از  برخوردارى 
مى شوند. براساس نظر یوهانسون و الف، (����) ، شرکت ها به 
بنابراین،  هستند.  نوآورتر  یافته،  توسعه  مناطق  در  زیاد  احتمال 
پارك هاى علم و فناورى نیز از این قاعده مستثنى نیستند. با توجه 
به دالیل ذکر شده، شرکت هاى داروسازى نوآور و دانش بنیان، 
اساسًا براى تسهیل در تأمین منابع و سرعت بخشیدن به تولید و 
عرضه دارو براى سال هاى اولیه عمر شرکت، نیاز به استقرار در 
مراکز رشد و پارك هاى علم و فناورى دارند. صنعت داروسازى 
و  تحقیق  حوزه  بر  عمدتًا  که  است  صنعتى  بخش هاى  از  یکى 
است  متکى  پیچیده اى  دانش  به  و  بوده  متمرکز  توسعه 
براساس   ، این  بر  ���� ,Gassmann & Reepmeyer). عالوه )



24

گفت و گو با مهرنوش افشار صاحب برند چف مهر

مهرنوش افشار 35 ساله، تولیدکننده ادویه ، سس و چاشنى براى مصارف خانگى و رستوران ها، و صاحب برند چف مهر داراى مدرك 
کارشناسى آشپزى است. وى از آشپزى در رستوران به عنوان شغلى که در کشور ما تا سال ها شغلى مردانه تلقى مى شد و حضور در آن 
مشکالتى را براى بانوان ایجاد مى کرد یاد مى کند. افشار با تأکید بر بهبود فضا براى بانوان، محیط کارآفرینى امروز را محیطى مناسب 

براى فعالیت بانوان مى داند.

این بانوى کارآفرین فعالیت حرفه اى خود در زمینه آشپزى را از سال 1390 آغاز کرد. سپس در سال 1394 وارد دانشگاه شد و تحصیالت 
خود در رشته آشپزى را در مقطع کارشناسى به پایان رساند. وى پیش از این در آشپزخانه هتل ها و رستوران هاى مختلفى فعالیت کرده 

است که از آن به عنوان مرحله «خودشکوفایى» یاد مى کند.

افشار درباره جرقه ایده تولید ادویه ، سس و چاشنى مى گوید: «مشکل مواد اولیه براى آشپزى که باعث کاهش کیفیت غذا مى شود، من 
را به فکر ساختن این محصوالت انداخت. به طور معمول در ایران از مواد اولیه خارجى استفاده مى شود که این محصوالت تا به دست 
مصرف کننده برسد زمان زیادى صرف مى شود و کیفیت آن پایین مى آید؛ که این مسأله باعث مى شود خروجى الزم از آشپزى گرفته 
این  تولید کنم که  را  کار خود  براى  اولیه  مواد  باعث شدند من  این عوامل  ندارند.  را  داخل هم کیفیت الزم  تولید  نشود. محصوالت 

محصوالت مورد استقبال اطرافیان قرار گرفت و به تولید تجارى رسید.»

افشار همچنین در مورد هزینه مالى براى شروع کار گفت: «من از سال ها قبل براى شروع این کار هزینه کردم که این هزینه بیشتر به
 صورت دانش انجام کار بود و با پشتوانه علمى و تجربى این کار را آغاز کردم؛ هزینه اولیه زیادى صرف نکردم. در دو سال اول روى 
سوددهى حسابى باز نکردم و به ابزارسنجى، نیازسنجى و ذائقه سنجى پرداختم و مرحله به مرحله پیش رفتم. ابتدا با کشاورزان ارتباط 

برقرار کردم براى اینکه محصولى تولید کنم که کامال ایرانى باشد.»

وى صحبت هاى خود با جمله اى از ایالن ماسک (مدیرعامل تسالموتورز) به پایان رساند: «کارآفرینان مسیر زندگى خود را خودشان به
 دست مى گیرند و به زندگى خود جهت مى دهند.»
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