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بخش اول: پیشگفتار

خبرنامه پیشرو پس از انتشار سه شماره اکنون به یک سالگى خود 
نزدیک مى شود. پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس آخرین 
شماره این خبرنامه در سال 1399 را تقدیم مى کند و از همراهى 

شما کمال تشکر را  دارد. 
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 
انجام شده، پردیس هاى مجموعه و  فعالیت هاى  ویروس کرونا، 

واحدهاى مستقر مطالبى منتشر شد. 
مستقر  واحدهاى  از  دیگرى  تعداد  معرفى  به  نیز  شماره  این  در 

پرداخته مى شود.
شرکت هاى خط و ربط پایدار به مدیر عاملى قمر حسومى با ایده

 محورى طراحى و تولید نسل جدید شیر آب هاى خانگى مجهز 
نوین  سپهر  انرژى،  و  صنعت  حوزه  در  آب  کننده  تصفیه  به 
اطالعات ساخت به مدیرعاملى شایان حجت پناه با ایده محورى 
اطالعات  بر مدل سازى  مبتنى  به مدل سه بعدى  تصاویر  تبدیل 
حوزه  در  پهپاد  از  بهره گیرى  یا  زمینى  برداشت  با   (BIM)
زهرا  مدیرعاملى  به  نو  طبیعى  مواد  فناورى  و  هنروگردشگرى 
فرموالسیون  و  خالص سازى  استخراج،  ایده محورى  با  بطحائى 

در  پزشکى  تجهیزات  و  مواد  حوزه  در  طبیعى  زیست فعال  مواد 
دوره پیش رشد مستقر هستند.

نادین ویژن به مدیرعاملى مصطفى  شرکت هاى توسعه پردازان 
کریمیان اقبال با ایده محورى ارائه خدمات مشاوره اى به پارك ها، 
مراکز رشد و سایر شرکت هاى دانش بنیان در حوزه علوم انسانى، 
نقشه راه کسب و کار ایرانیان (الوبیز) به مدیرعاملى امیر براتى با 
در  تجارى سازى  خدمات  و  آنالین  تلفنى  مشاوره  ایده محورى 
حوزه کسب وکار در حوزه تجارت الکترونیک و فناورى اطالعات 
و آساك طب فارمد به مدیرعاملى فرید فالح اسکى با ایده محورى 
طراحى داروى گیاهى درمان قطعى کبد چرب در حوزه مواد و 

تجهیزات پزشکى در دوره رشد مستقر هستند.
شرکت هاى سروآب  انرژى به مدیرعاملى مهدى جعفرى ارسلو با 
تجهیزات  تولید  و  طراحى  در  توسعه  و  تحقیق  ایده محورى 
در حوزه  فرسایش  و  آب، خاك  اقلیم،  و  هوا  با  مرتبط  پیشرفته 
صنعت و انرژى و نوید طب ماهان به مدیرعاملى على فرمهینى 
ساخت  و  درطراحى  توسعه  و  تحقیق  ایده محورى  با  فراهانى 
دوره  در  پزشکى  تجهیزات  و  مواد  حوزه  در  پزشکى  تجهیزات 

پارك مستقر هستند.
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مقدمه
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ناحیـه  در  واحـد  اولیـن  پذیرش  برگـزاری 

نـوآوری مـدرس

شرکت اهورا مهر یوشیتا به عنوان اولین شرکت در ناحیه نوآورى 
مدرس پذیرش شد.

به گزارش روابط عمومى پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس، 
هیأت  توسط  بازدیدى  سال جارى  دى   16 سه شنبه  عصر 
و  ساختمان  از  تربیت مدرس  دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك 
این  فعالیت هاى شرکت یوشیتا واقع در خیابان فرصت شیرازى 

پذیرش انجام شد.
حامد ابراهیمى، معاون فناورى پارك با بیان این که محصوالت 
و  هوشمند  کنتورهاى  تولید  حوزه  در  یوشتا  مهر  اهورا  شرکت 
مجوز  اخذ  قابلیت  محصوالت  این  کرد:  عنوان  است  دیجیتال 

دانش بنیانى را دارند .
در  را  خود  محصوالت  حاضر  حال  در  یوشتا  مهر  اهورا  شرکت 
داخل کشور در حوزه تولید کنتورهاى هوشمند آب توزیع مى کند 
و در حال بهینه سازى محصوالت خود به صورت کامًال دیجیتال 

است.
مقامى مدیرعامل شرکت اهورا مهر یوشیتا هدف خود از عضویت 
در ناحیه نوآورى را استفاده از پتانسیل هاى دانشگاه و پارك علم و 
فناورى در تامین منابع انسانى ماهر و مورد نیاز شرکت و همچنین 

استفاده از شبکه فناوران موجود در ناحیه عنوان کرد.
دادن  قرار  پوشش  تحت  براى  را  خود  شرکت  آمادگى  وى 
واحدهاى فناور نوپا به منظور انجام مشترك پروژه هاى تولید و 
بازارهاى  در  عرضه  به منظور  هوشمند  محصوالت  ساخت 

صادراتى اعالم کرد.

ملی  جشنواره  دوره  دومین  اختتامیه  برگزاری 

کارآفرین دانشگاهی، استارپوزال

ناحیه نوآورى مدرس شامل خط فاصله خیابان هاى امیرآباد شمالى، 
جالل آل احمد، اتوبان شهید چمران و خیابان انقالب است.

مدیریت  دانشکده  تربیت مدرس،  دانشگاه هاى  حضور  به واسطه 
اطراف  علمى  مراکز  و  پزشکى  علوم  دانشگاه  تهران،  دانشگاه 
فرصت مناسبى براى حضور شرکت هاى فناور و دانش بنیان در 

کنار دانشگاه و دیگر نهادهاى حوزه نوآورى است.

دانشگاهى،  کارآفرین  ملى  جشنواره  دوره  دومین  اختتامیه 
استارپوزال چهارشنبه 24 دى سال جارى با حضور عوامل اجرایى 

استارپوزال برگزار شد.

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

دستـاوردهـای پارک تا کنـون



و  علم  پارك  رئیس  ابراهیمى،  مسعود  مراسم،  این  ابتداى  در 
به  خوش آمدگویى  عرض  ضمن  تربیت مدرس  دانشگاه  فناورى 
حضار به ذکر توضیحاتى در مورد پارك علم و فناورى دانشگاه 
تربیت    مدرس پرداخت و عنوان کرد: پارك علم و فناورى دانشگاه 
تربیت مدرس داراى سه پردیس نور، بابایى و پژوهش است که 
همگى فعال بوده و واحدهاى فناور و مؤسسات پارکى در آن ها 

مستقر هستند.
اول  دوره  درباره  توضیحاتى  ارائه  ضمن  ادامه  در  ابراهیمى 
جشنواره استارپوزال بیان کرد: دوره اول جشنواره در سطح استانى 
برگزار شد؛ اما به دلیل استقبال افراد از این برنامه و مؤثر بودن 
آن در نزدیکى صنعت به بدنه دانشگاه تصمیم بر آن شد که دوره 

دوم آن را در سطح ملى برگزار کنیم.
زحمات  و  جشنواره  برگزارکننده  گروه  از  تشکر  با  انتها  در  وى 
براى  موفقیت  آرزوى  و  برنامه  بهتر  هرچه  برگزارى  در  ایشان 

برگزیدگان به سخنان خود خاتمه داد.

دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك  ساخت  اشتراکى  کارگاه  اولین 
تربیت مدرس در ساختمان گردآفرید افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومى پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس،  
با حضور رئیس پارك، مسعود ابراهیمى ظهر شنبه 25 بهمن 99،

کارگاه اشتراکى ساخت پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس 
به صورت رسمى آغاز به کارکرد.

پروتوتایپ  و  اولیه  نمونه  ساخت  حوزه  در  که  مذکور  کارگاه 
لیزر  دستگاه  ازجمله  دستگاه هایى  با  مى کند  فعالیت  محصوالت 
پرینتر سه بعدى، وکیوم فرمینگ و  فلزات،  حکاکى و برش غیر 
مکنده،  جوشکارى،  دستگاه  ستونى،  دریل  قبیل  از  ابزارآالتى 

کمپرسور و غیره تجهیز و آماده استفاده  شده است.
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ساختمان  اشتراکی  کارگاه  افتتاح  مراسم 

گردآفرید پارک 
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ساختمان  احداث  افتتاحیه  مراسم  برگزاری 

شماران سیستم

شماران  شرکت هاى  گروه  ساختمان  احداث  افتتاحیه  مراسم 
پنجشنبه 30بهمن 99، در پردیس پژوهش پارك علم و فناورى 
دانشگاه تربیت مدرس با برگزارى مراسم کلنگ زنى و درختکارى 

برگزار شد.
دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك  روابط عمومى  گزارش  به 
ابراهیمى،  مسعود  پارك،  رئیس  افتتاحیه  این  در  تربیت مدرس، 
از  جمعى  و  الیشایى  فرهاد  سیستم،  شماران  شرکت  مدیرعامل 

مسئولین شرکت شماران سیستم حضور داشتند.
در انتها نیز مراسم نشستى در خصوص افتتاحیه با موضوع حضار 
و  علم  پارك  توسط  مسیر  این  در  گرفته  صورت  حمایت هاى 

فناورى دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

موسسه  عنوان  با   1363 سال  در  سیستم  شماران  شرکت 
از  گروهى  گردهمایى  با  شماران  حسابدارى  و  حسابرسى 
کارشناسان خبره حسابدارى و طراحان سیستم هاى مالى فعالیت 
خود را آغاز کرد و در سال 1373 با اخذ مجوز از شوراى عالى 

انفورماتیک شرکت شماران سیستم تأسیس شد.
این شرکت بیش از سه دهه تجربه درخشان را در زمینه طراحى، 
تولید، استقرار و پیاده سازى نرم افزار جامع و یکپارچه در حوزه       ها   ى 
مالى، ادارى، بازرگانى، تولید و مهندسى پشت سر گذاشته است و 
اختیار داشتن  با هزاران مشترى در صنایع مختلف و در  امروزه 
کامل ترین و متنوع ترین نرم  افزار جامع و یکپارچه از پیشروترین 

شرکت هاى حوزه فناورى اطالعات ایران محسوب مى شود.



ارائه  حوزه  در  طوالنى  باسابقه  آوینا  اندیشه  سرآمدان  شرکت 
خدمات مشاوره مدیریتى به سازمان ها در یک طرح پژوهشى به 
استخراج این شاخص هاى ارزیابى عملکردى براى صندوق بیمه 

اجتماعى، کشاورزان، روستائیان و عشایر مى پردازد.

5

و  کامپوزیت  به وسیله  لوله  خطوط  تعمیرات 

تأمین آلیاژ زود گداز (زود ذوب) توسط شرکت 

پترو شیوا صنعت

شرکت پترو شیوا صنعت از واحدهاى فناور مستقر در پارك علم 
و فناورى دانشگاه تربیت مدرس موفق به انجام دومین مرحله از 
در  کامپوزیت  به وسیله  لوله  خطوط  تعمیرات  آزمایش  هاى 

آزمایشگاه مهندسى مکانیک دانشگاه تربیت مدرس شد.
در  چهارجهته  یا  دو  یک،  شیشه  الیاف  داراى  کامپوزیتى  رپ 
راستاى محیطى و محورى لوله براى تعمیرات خطوط لوله نفت و 
آسیب هاى  و  خوردگى  مقابل  در  باال  فشار  سیاالت  سایر  و  گاز 

مکانیکى استفاده مى شود.
چند جهته بودن این محصول، باعث انعطاف پذیرى آن مى شود؛ 
به همین علت از آن مى توان روى هندسه  هاى پیچیده نیز استفاده 

کرد.

دسته بندى  سه  اساس  بر  مى توان  را  سازمانى  اهداف  ازآنجاکه 
دستاورد(Achievement)، نگهدارى (Maintenance) و بازدارندگى 
(Avoidance) مورد اندازه گیرى و سنجش قرارداد، لذا شناسایى و 
دسته بندى اهداف عملکرد کارکنان نیز مى تواند از این دسته بندى 

تبعیت کنند.
در این راستا، مى توان با استفاده از روش ها و تکنیک هاى تحلیل 
کیفى و کمى به استخراج شاخص هاى جامع و همه جانبه اى پرداخت 
که هم  حجم فعالیت هاى روزمره کارکنان را مدنظر قرار دهد و هم 

هم سویى انجام کار در مسیر نیل به اهداف سازمان را بررسى کند.

عملکرد  ارزیابی  جامع  شاخص های  طراحی 

صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستائیان و 

عشایر توسط شرکت آوینا

از دغدغه هاى همیشگى مدیران  ارزیابى عملکرد کارکنان یکى 
منابع انسانى و صاحبان کسب وکارها محسوب مى شود.

در  سازمان  کارکنان  دستاورد  میزان  تعیین  سبب  به  عمر  این 
دستیابى به اهداف سازمان اهمیت مى یابد. درواقع، شاخص هایى 
که اثربخشى کارکنان را در دو بعد حجم کار کمى و دستیابى به 
نیاز  این  پاسخگوى  نمى دهند،  قرار  موردسنجش  کیفى  اهداف 

شرکت ها و سازمان ها نیست.

کسب موفقیت واحدهای فناور مستقر در پارک
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آن  طى  که  است  زندگى  سفر  تجربه  از  دوره اى  سالمندى 
سالمندان در معرض تهدیدات بالقوه اى مانند تنهایى و افسردگى، 
از  برخوردارى  عدم  و  مزمن  بیمارى هاى  انواع  به  ابتال  افزایش 
حمایت اجتماعى هستند و به دلیل ناتوانى هاى جسمى و ذهنى در 

موارد زیادى استقالل فردى آنان مورد تهدید قرار مى گیرد.
در سال هاى اخیر رشد بى سابقه اى در تعداد سالمندان و به تبع آن 
بازنشستگان در جهان مشاهده شده است. در کشور ایران نیز طى 
و  تکنولوژى  توسعه  با  بوده ایم که  آن  اخیر شاهد  دو دهه  یکى 
افزایش  و  مرگ ومیر  میزان  کاهش  پزشکى،  چشمگیر  پیشرفت 
افزایش  و  سنى  ساختار  در  گسترده اى  تغییرات  زندگى،  به  امید 

درصد جمعیت سالمندان کشور به وقوع پیوسته است.
مشکالت  و  مسائل  سالمندان  تعداد  افزایش  با  که  است  واضح 
با  است  الزم  و  یافت  خواهد  افزایش  آنان  اجتماعى  و  حمایتى 
دوران  از  بازنشسته  افراد  به ویژه  سالمندان  مناسب  برنامه ریزى 
سالخوردگى شاد و مولد، لذت برده و به عنوان یک عضو یکپارچه 
با جامعه تلقى شوند. به همین دلیل تالش براى بهبود رفاه و ایجاد 
محیطى مناسب براى آنان به یک نگرانى مشترك جهانى تبدیل 

شده است.
نیروهاى  بازنشستگان  اجتماعى  تأمین  سازمان  رابطه،  این  در 
مسلح بر آن شده است تا برنامه هایى جهت ارتقاء و بهبود رفاه 

زندگى بازنشستگان نیروهاى مسلح طرح ریزى و اجرا کند.
انجام طرحى  با  آوینا  اندیشه  این منظور، شرکت سرآمدان  براى 
راستا  این  در  مطالعاتى  انجام  به  سازمان،  این  براى  پژوهشى 
گونه  این  پیاده سازى  براى  را  راهکارهایى  و  پرداخت  خواهد 

برنامه ها پیشنهاد خواهد داد.

شرکت آوینا در مسیر مطالعه و ارائه راهکارهای 

مسلـح نیروهـای  بازنشستگان  رفـاه  بهبـود 

به  پرداختن  و محققان صرفا  پژوهشگران  اصلى  دغدغه  امروزه 
مى توان  ارقام  و  آمار  به  نگاهى  با  نیست.  عمر  طول  افزایش 
دریافت که اگر چالش اصلى بهداشت در قرن بیستم فقط «زنده 
ماندن» بوده است؛ چالش قرن جدید زندگى کردن با کیفیتى برتر 

است.
دیرین  خواست هاى  از  همواره  زندگى  کیفیت  گفت  بتوان  شاید 
معناى طول  ابتدا  در  بوده که  اجتماعى اش  بشر در طول حیات 
عمر بیشتر را داشته است؛ اما در اثر گذر زمان و تغییر اولویت هاى 
زندگى او، مفهوم کیفیت زندگى نیز دستخوش تغییر شده و در 

مقابل کمیت زندگى بشرى قرار گرفته است.
بررسى ها در کشور نشان مى دهد که تنها %1 قوانین تصویب شده 
اقتصادى،   62% میزان  این  از  که  مى شود  مربوط  سالمندان  به 

%22 اجتماعى و %16 رفاهى و بهداشتى است.
زندگى  کیفیت  که  مى دهد  نشان  ناچیز  سهم  همین  در  دقت 
سالمندان چندان مورد توجه قرار نگرفته است. درحالى که مى دانیم 

روش  این  مزیت  مى شود.  ساخته  پروژه  در محل  این محصول 
نسبت به روش هاى سنتى این است که به عنوان کار سرد شناخته 
مى شود و خطرات جانى، اقتصادى و محیط زیستى را به حداقل 

ممکن مى رساند.
این امر به ویژه براى مشتریانى که داراى عملیات خطوط لوله زنده 
و بحرانى هستند، بسیار مهم است. پترو شیوا صنعت با استفاده از 
فناورى هاى نوین در رابطه با تولید این محصول گام ارزشمندى 

برداشته است.
براى تولید این محصول بعد از پژوهش  هاى مفصل، باید آزمایش  هایى 
انجام گیرد که شرکت پترو شیوا صنعت موفق به گذراندن دومین 

مرحله از این آزمایش ها شده است.
این شرکت همچنین موفق به ساخت آلیاژ زودگداز یا زود ذوب 

شده است.
آلیاژهاى زودگداز، نقطه ذوب پایینى دارند به همین دلیل در موارد 
بسیارى کاربرد دارند. براى مثال آلومینیوم، فوالد و تنگستن به

 ترتیب دارارى نقطه ذوب حدوداً 1200، 2600 الى 2800 و 6000 
درجه فارنهایت هستند که دماى ذوب بسیار باالیى است که نیاز 

به کوره هاى با حرارت باال دارد. 



7

مصاحبه با مهندس حامد ابراهیمی، معاون فناوری پارک

رسالت معاونت فناورى در پارك، پذیرش، ارزیابى و توانمندسازى 
واحدهاى فناور است. در واقع ما رسالت داریم که کیفیت ورودى هاى  
پارك را باال برده و به فناورى هایى که امکان ساخت آن ها وجود 

دارد، امکان تولید دهیم.
متقاضیان  از  استقبال خوبى  با  پارك  رویکرد  به  توجه  با  امسال 
براى ورود به پارك مواجه شدیم. از ابتداى سال تاکنون بیش از 

400 درخواست از متقاضیان براى عضویت در پارك داشتیم.
با توجه به محدودیت نیرو و زمانى که داریم از طریق راه اندازى 

سامانه جامع تالش کرده ایم این نیاز را پاسخ دهیم.
در سامانه جامع مراحل انجام کار به صورت آنالین صورت مى گیرد 
و درخواست ها به صورت آنالین ثبت مى شوند و در کمتر از یک

 ماه پاسخگویى مبنى برپذیرش یا عدم پذیرش به متقاضیان داده 
مى شود.

خوشبختانه ما توانسیتم با همتى که به اتفاق همکاران داشتیم، 
باتوجه به  ظرفیت موجود در  این درخواست ها را پاسخ دهیم. 
سال جدید بیش از 60 پذیرش در دوره پیش رشد و رشد انجام 

شده است.
به موازات این امور، در بخش مؤسسات نیز که شامل شرکت هاى 
بالغ پارك مى شود، بیش از 300 شرکت  درخواست ورود به پارك 
(که  باال  مالى  گردش  با  بالغ  شرکت   30 حدود  که  داشته اند  را 
باعث پیشرفت شرکت ها و افزایش درآمد پارك مى شوند) مستقر 

شده اند.

لطفا راجع به سامانه جامع بیشتر توضیح بدید؟

هدف از راه اندازى سامانه جامع پارك این است که این سامانه درگاهى 
براى ایجاد ارتباط اعضاى جدید با پارك و تعامل شرکت هایى که عضو 
پارك هستند، با همه بخش هاى بدنه پارك باشد؛ در واقع سامانه جامع 
پنجره اى براى ایجاد ارتباط آسان و همچنین جایگزینى براى تماس  

تلفنى و مراجعه حضورى است.
روش کار سامانه جامع به این صورت است که براى مدیران عامل 
شرکت ها یک حساب کاربرى تعریف شده است که با ورود به سامانه 
از طریق حساب کاربرى خود مى توانند میز کار خود را مشاهده کنند و 

تمام فعالیت ها از طریق میز کار آن ها قابل دسترسى است.

فواید سامانه جامع در دوران کرونا چه بوده است؟

سامانه جامع پارك در دوران کرونا خیلى به ما کمک کرده است. البته 
هنوز اعضا و شرکت ها نتوانسته اند با این سامانه ارتباط برقرار کنند و 

هنوز اطالعات مورد نیاز در سامانه را تکمیل نکرده اند.

معاونت فناورى براى ارتقا اکوسیستم پارك در دانشگاه 
تربیت مدرس چه برنامه هایى را در نظر گرفته است؟

تجارى سازى  از  حمایت  «طرح  یا  «ناب»  برنامه  فناورى  معاونت 
یافته هاى پژوهشى» را براى اساتید محترم دانشگاه تربیت مدرس و 
آن ها  است.  گرفته  نظر  در  نشده اند  پارك  وارد  هنوز  که  اساتیدى 
مى توانند درصورتى که محصول قابل اجرایى داشته باشند، از طریق این 
طرح با پارك ارتباط برقرار کنند و از حمایت هاى پارك در طرح ناب 

بهره مند شوند و به مرحله تجارى سازى برسند.
یکى دیگر از طرح هاى ویژه اعضاى هیأت علمى، «گرنت فناورى» 
است. در این طرح با مشارکت وزارت عتف و معاونت پژوهشى دانشگاه 

از پایان نامه هاى اساتید به صورت گرنت حمایت مى شود.
طرح بعدى «شتاب دهنده شغلى» نام دارد که ویژه دانشجویان دانشگاه 
تربیت مدرس است. پارك در راستاى اهداف دانشگاه تربیت مدرس و 
کارآفرینى، در این طرح هم زمان به تحصیل دانشجویان کمک مى کند 

تا وارد فضاى شغلى آینده خود شوند.
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معرفی دفاتر مختلف پارک (مدیریت اجرایی و پشتیبانی) 

در سومین شماره از خبرنامه پیشرو به معرفى دفتر اجرایى و پشتیبانى، دفتر فنى و عمرانى و کارشناسان این دفاتر مى پردازیم. اهم فعالیت هاى 
دفتر اجرایى و پشتیبانى عبارتند از: تنظیم، ثبت و بایگانى اسناد مالی (هزینه اى و عمرانى) و حقوق و دستمزد، محاسبه و پرداخت حقوق 
و دستمزد کارکنان و مدیران، تنظیم اسناد مالیاتی، ثبت اظهار معامالتی فصلی، دریافت اجاره بها از واحدهاى فناور و پیگیرى وصول چک هاى 
اجاره بها، ارائه گزارش هاى مالی و به روزرسانى داشبورد مالی، تهیه و تنظیم و نگهدارى حساب اعتبارات به تفکیک برنامه، فعالیت ها و 
مواد هزینه اى بودجه جارى و عمرانى، تنظیم و ثبت قرارداد و متمم واحدهاى فناور مستقر ، داده بردارى از دستگاه ثبت تردد و تهیه گزارش 
ماهیانه ورود و خروج پرسنل و ثبت اثر انگشت پرسنل پارك و واحدهاى فناور، بررسى و نظارت بر تابلوهاى درب اتاق شرکت ها، تهیه و 
تنظیم فرم هاى مربوط به منابع انسانى، ارائه گزارش هاى پرسنلى، ادارى، قراردادى و مالى واحدهاى فناور درخواستى بخش  هاى مختلف 

پارك. 
قراردادهاى  عقد  تعمیرات،  و  تأسیسات  امور  انجام  عمرانى،  بر طرح هاى  نظارت  از:  عبارتند  نیز  عمرانى  و  فنى  دفتر  فعالیت هاى  اهم 

پیمانکارى در حوزه فنى و عمرانى و نگهدارى از تجهیزات ساختمان ها (پردیس ها و ساختمان مرکزى)

همکاران:

جناب آقاى محمدرضا مینایى مهر: مدیر اجرایى و پشتیبانى
جناب آقاى محمد طاهرى تبار: مدیر دفتر فنى و عمرانى

جناب آقاى على راعى: امین اموال
سرکار خانم فائزه رحیمى زاده: حسابدار

سرکار خانم الهه اشرفى: کارشناس امور قراردادها
جناب آقاى مهران بیانى: کارشناس دفتر فنى و عمرانى



به عنوان یک مجموعه علمى و عملى نام برد که تجربه مناسبى 
در توسعه و ترویج علم دارد.

اقیانوس  ملى  پژوهشگاه  فناورى  و  پژوهش  معاون  ادامه،  در 
شناسى و علوم جوى ضمن استقبال از عضویت در ناحیه نوآورى 
به فعالیت هاى مرکز در حوزه تجارى سازى اشاره کرد و خواستار 

افزایش ارتباطات و تعامالت شد.
اقیانوس شناسى و علوم جوى، در  گفتنى است پژوهشگاه ملى 

ناحیه نوآورى مدرس واقع شده است.

9

گزیده نشست های اخیر پارک 

خودرو ایران  ساپکو  مدیران  با  جلسه  برگزاری 

و   تربیت مدرس  دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك  بین  جلسه اى 
مدیران ساپکو ایران خودرو، دو شنبه 3 آذر سال جارى برگزار شد.

دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك  عمومى  روابط  گزارش  به 
خودرو، ایران  ساپکو  مدیران  جلسه  این  در  تربیت  مدرس، 
رئیس پارك، دکتر مسعود ابراهیمى ومشاور رئیس پارك در امور 
شرکت هاى دانش بنیان و مراکز نوآورى، دکتر مهدى سجودى به 

بحث و تبادل نظر پرداختند.

ملـی  پژوهشـگاه  با  جلسـه   برگــزاری 

جـوی علـوم  و  شناسـی  اقیـانوس 

نوآورى  ناحیه  در  تعامالت  افزایش  و  شبکه سازى  راستاى  در 
مدرس، جلسه اى بین پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس 
و پژوهشگاه ملى اقیانوس شناسى و علوم جوى چهار شنبه3 دى 

سال جارى برگزار شد.
در این جلسه ابتدا معاون برنامه ریزى و توسعه پارك، به تشریح 
اهداف ناحیه نوآورى و معرفى بازیگران آن پرداخت و بااشاره به 
پژوهشگاه  این  از  بازیگران،  این  هم افزایى  و  تعامل  ضرورت 

برگزاری جلسه با دانشگاه علوم پزشکی ارتش

و  تربیت مدرس  دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك  بین  جلسه اى 
دانشگاه علوم پزشکى ارتش برگزار شد.

دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك  عمومى  روابط  گزارش  به 
تربیت  مدرس، در این جلسه معاون برنامه ریزى پارك  و کارگزار 
با  انصارى  الشیخ  سبط  محمدصادق  مدرس،  نوآورى  ناحیه 
سرهنگ دکتر یوسفى، معاون تحقیقات و فناورى دانشگاه علوم 
پزشکى ارتش، سرهنگ دکتر ناصح، جانشین معاونت تحقیقات و 
مدیر  زرگر،  دکتر  خانم  و  ارتش  پزشکى  علوم  دانشگاه  فناورى 
ارتش  پزشکى  علوم  دانشگاه  تحقیقات  توسعه  و  راهبرى 
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به تبادل نظر و بحث و گفتگو درباره ناحیه نوآورى پرداختند.
در این جلسه که دوشنبه 22 دى سال جارى  در محل دانشگاه 
و  برنامه ریزى  معاون  ابتدا  در  شد،  برگزار  ارتش  پزشکى  علوم 
توسعه پارك، به معرفى ناحیه نوآورى مدرس و مزایاى بهره مندى 
از آن پرداخت و از دانشگاه علوم پزشکى ارتش به عنوان یکى از 
به هدفمند  تعامالت  از  و  برد  نام  نوآورى  ناحیه  مهم  بازیگران 

 عنوان یکى از ابزارهاى سودمند شبکه سازى در ناحیه نوآورى یاد 
کرد.

صورت  فعالیت هاى  از  استقبال  ضمن  یوسفى،  دکتر  پس ازآن 
گرفته در ناحیه نوآورى، به معرفى دانشگاه علوم پزشکى ارتش و 
توانمندى هاى موجود در آن مانند مرکز رشد، 15 مرکز تحقیقاتى، 

آزمایشگاه هاى مجهز و 202 عضو هیأت علمى پرداخت.
در خاتمه طرفین در خصوص نحوه مشارکت و همکارى در ناحیه 
نوآورى مانند پروژه هاى دانشگاهى، تبادل استاد و دانشجو، مرکز 
و  نوآورى  ناحیه  عناصر  پتانسیل هاى  از  استفاده  همکار،  رشد 

شرکت هاى فناور و تجربه ستادى پارك توافق کردند.

بازدید هیئت رئیسه پارک از مرکز نوآوری انرژیک

مدیران  از  جمعى  به اتفاق  پارك  رئیس  ابراهیمى،  مسعود  دکتر 
انرژیک  نوآورى  مرکز  از  جارى  سال  بهمن   21 سه شنبه  پارك 

بازدید کردند.
در این بازدید که به میزبانى مهندس غالملو مدیر سرمایه گذارى 
انرژیک  نوآورى  مرکز  مدیرعامل  شاهرخى  مهندس  و  آپادانا 

برگزار شد، مذاکراتى بین طرفین انجام شد.
مرکز نوآورى انرژیک به صورت تخصصى در حوزه صنایع نفت، 
گاز و پتروشیمى فعالیت مى کند و به واسطه ارتباط با شرکت هاى 
بزرگ نفتى مى تواند از استارت آپ ها و شرکت هاى فناورى (که 
دارند)،  را  نفت  صنعت  حوزه هاى  در  محصوالت  ارائه  قابلیت 

حمایت کند.
به  دلیل عضویت در  تربیت مدرس  دانشگاه  فناورى  و  پارك علم 
به  عالقه مند  کشور  فناورى  و  علم  پارك هاى  انرژى  کارگروه 

تقویت شرکت هاى فعال در این حوزه است.
انرژیک در ساختمان دانشکده  نوآورى  به ذکر است مرکز  الزم 
امیرکبیر واقع شده است و شرکت سرمایه نفت دانشگاه صنعتى 

 گذارى صنعت نفت شرکت آپادانا و شرکت دانا انرژى و شرکت 
ملى نفت ایران ازجمله حامیان آن است.
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پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس از سلسله کارگاه هاى دومین دوره مدرسه کارآفرینى مدرس وبینار آموزشى «چرا و چگونه 
دانش بنیان شویم» را در تاریخ 12 آذر 1399 برگزار کرد.

محورهاى این وبینار عبارتند از:
1- شناخت روندهاى جهانى و واکاوى مدل هاى توسعه

2- چگونگى استفاده از مزایاى دانش بنیان
3- چگونه دانش بنیان شویم؟

4- چرا دانش بنیان شویم؟

وبینارهای برگزار شده از تاریخ 99/08/01 تا 99/11/28

وبینار آموزشی «چرا و چگونه دانش بنیان شویم»
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پارك هاى  معافیت هاى  و  حمایت ها  انواع  پذیرش،  نحوه  با  «آشنایى  آموزشى  وبینار  تربیت مدرس  دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك 
علم و فناورى بررسى ویژه، پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس» را در تاریخ 17 آذر 1399 برگزار کرد.

از: عبارتند  وبینار  این  محورهاى 
ارائه به واحدهاى فناور انواع حمایت ها و خدمات قابل   -1

2- شاخص  ها و شرایط پذیرش در پارك هاى علم و فناورى
ارزیابى و تمدید عضویت 3- روال پذیرش، 

4- معرفى پارك هاى علم و فناورى

وبینار آموزشی «آشنایی با نحوه پذیرش، انواع حمایت ها و معافیت های پارک های علم و فناوری بررسی ویژه»
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پارك علم و فناورى دانشگاه تربیتمدرس وبینار آموزشى «نحوه تشکیل و بهینه سازى واحدهاى تحقیق و توسعه» را در تاریخ 25 آذر 1399 
برگزار کرد.

محورهاى این وبینار عبارتند از:
1- رویکردهاى نوین مدیریت تحقیق و توسعه در اکوسیستم هاى فناورى و نوآورى

2- ارتباط تحقیق و توسعه در تهیه مدل و برنامه کسب وکارها
3- لزوم راه اندازى و تغییر رویکرد واحدهاى تحقیق و توسعه

4- شاخصه هاى رشد واحد تحقیق و توسعه
5- ماموریت هاى واحد تحقیق و توسعه

وبینار آموزشی «نحوه تشکیل و بهینه سازی واحدهای تحقیق و توسعه»
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38 قانون تامین اجتماعى»  پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس وبینار آموزشى «وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در ماده 
را در تاریخ 23 دى 1399 برگزار کرد.

از: عبارتند  وبینار  این  محورهاى 
پیمانکار واگذارنده کار و کارگاه  پیمانکاران در محل  قراردادهاى  ارسال  1- نحوه 

2- نحوه اخذ ردیف پیمان و ارسال لیست پرسنل شاغل در قراردادها
پیمانکارى قراردادهاى  بیمه  از حق  معافیت  یا  راهکارهاى کاهش   -3

فرعى پیمانکاران  و  اصلى  قرارداد  بیمه  مفاصاحساب  اخذ  نحوه   -4

وبینار آموزشی «وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در ماده 38 قانون تامین اجتماعی»
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پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس وبینار آموزشى «ارزش افزوده و فرآیند دادخواهى مالیاتى و فن دفاع» را در تاریخ 6 بهمن 1399
برگزار کرد.

محورهاى این وبینار عبارتند از:
1- آشنایى با مفاهیم ارزش افزوده

2- دادخواهى مالیاتى و فن دفاع
3- گزارشات خرید و فروش

4- معامالت فصلى

وبینار آموزشی «ارزش افزوده و فرآیند دادخواهی مالیاتی و فن دفاع»
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 21 تاریخ  در  را  شهرى»  نوآورى  نواحى  هاى  ضرورت  و  «الزامات  آموزشى  وبینار  تربیت مدرس  دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك 
برگزار کرد.  1399 بهمن 

از: عبارتند  وبینار  این  محورهاى 
نوآورى شهرى نواحى  توسعه  و  ایجاد  جامعه شناختى  الزامات   -1
نوآورى شهرى نواحى  الزامات نظرى  و  زمینه هاى مفهومى   -2

الزامات و ضرورت هاى نواحى نوآورى شهرى  -3
تعامل) یا  (تعارض  نوآورى و منافع شهر  ناحیه   -4

وبینار آموزشی «الزامات و ضرورت های نواحی نوآوری شهری»
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معرفی مرکز نوآوری و کسب وکار جوانه

هدف از اجرای طرح

وضعیت  در  به خصوص  و  کنونى  دنیاى  در  این که  به  توجه  با 
اقتصادى حاکم بر کشور ما ایجاد کسب وکار ارزش آفرین واقعیتى 
اجتناب ناپذیر است، رویکرد این اکوسیستم کمک به جریان سازى 
و فرهنگ سازى کارآفرینى از نگاهى متفاوت و با ارزیابى و ساخت 

مدل هاى تجارى جدید کسب وکار در کمتر از 6 ماه است.
براى اطمینان از تداوم راه اندازى، ضرورى است که همه اجزا در 
نقاط  از  این ها  همه  شوند.  متصل  یکدیگر  به  اکوسیستم  یک 
ضعف و رنج و مشکالت مشترى و بازار شروع مى شود و منجر به 
و  آزمون  نوین  روش هاى  از  استفاده  با  محصول  حداقل  تولید 

یادگیرى هسته هاى کارى و فنى خواهد شد.

عوامل کلیدی موفقیت

سریع،  یادگیرى  کوچک،  مقیاس  در  تست  اندیشیدن،  بزرگ 
بازار،  تست  از  قبل  توسعه  و  طراحى  در  سرمایه گذارى  حداقل 
قابل حداقلى  محصول  توسعه  کاربران،  به  نیاز  و  فکر  انتقال 

 انعطاف، درك نقاط ضعف و رنج مشترى و نقاط قوت ایده هاى 
جمع آورى شده، تغییر مداوم موقعیت هاى رقابتى از طریق نوآورى 
مداوم، عملکرد سریع از عوامل کلیدى موفقیت مرکز نوآورى و 

کسب و کار جوانه است.
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ضرورت

نهایى  حلقه هاى  ایجاد  به منظور  فکتورى  استارت آپ  اکوسیستم 
تولید ثروت از علم و دانش و اطمینان از رشد اولیه فناورى ها و 
روندهاى تجارى خلق شده و همچنین ایجاد خوراك کوتاه مدت، 
راه اندازى  دانشگاه  در  پژوهش  براى  بلندمدت  و  میان مدت 

مى شود.
از  جامعه  و  محققان  دانشجویان،  دانشگاه،  اساتید  به این ترتیب 
منافع حاصله از این تعامل منتفع مى شوند. لذا دارایى هاى معنوى 
پژوهشگران دانشگاه یا واحدهاى فناور مراکز رشد و فناورى که 
شامل اختراع، کپى رایت، مارك تجارى، دانش فنى و سایر موارد 
عرضه  جهانى  بازارهاى  به  واحد  این  در  مى توانند  است  مشابه 

شوند.
در این اکوسیستم تمام روند شتاب دهى و فضاى کارى مشترك، 
همچنین متخصصین حرفه اى در شاخه هاى ضرورى براى شتاب 
در ایجاد و بلوغ همه به صورت یک پروسه کامل انجام مى شود. 
بازار، مطالعات  تیم چینى، تحقیقات  تیم یابى،  اکوسیستم  این  در 
امکان سنجى، مطالعات طرح کسب وکار، مالحظات روان شناسانه، 
مجوزها، اخذ  هنرى،  مالحظات  جامعه شناسانه،  مالحظات 

آموزش هاى الزم براى حضور در بازار، روند بازرگانى، صادرات و 
واردات، خدمات پس از فروش، تحقیق و توسعه به صورت مستقل 
و همه به صورت حرفه اى و با استفاده از توانمندى هاى دانشگاه 

صورت خواهد پذیرفت.

هدف

هدف اولیه واصلى این مرکز ایجاد ثروت از طریق تولید استارت
 آپ ها و در کنار آن آموزش افراد مؤثر در تیم ها براى ادامه فعالیت 
به صورت مستقل است. طرح تجارى اصلى این مرکز به صورت 
شراکت در استارت آپ هاى تولیدى تعریف مى شود ولى مى توان 
به صورت سرویس نیز در قبال قرارداد خدمات ارائه شمود. در این 
یا  افراد  با  برون سپارى  به صورت  فعال  اجزاى  تمام  اکوسیستم 
شرکت هاى مرتبط انجام خواهد شد و هیچ گونه استخدام نیرویى 

در نظر نخواهد بود.

ساختار مرکز

در که  بروز  و  شفاف  کامًال  قراردادهاى  تعریف  با  مرکز  این 
شرکت هاى بزرگ دنیا در حال انجام است به صورت کامًال پویا و 
با همکارى شرکت هاى خصوصى و اشخاص حقیقى غیردولتى 
اداره خواهد شد و فقط مدیریت آن بر عهده پارك علم و فن آورى 

تربیت مدرس خواهد بود.
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 مروری بر اخبار پارک های علم و فناوری کشور

عنوان خبرپارك

پارك علم و فناورى اردبیل

پارك علم و فناورى البرز

(ICT) پارك فناوري اطالعات و ارتباطات

1. کسب رتبه اول برنامه میدون توسط واحد فناور مستقر در مرکز رشد پارك 
علم و فناورى اردبیل

2. برگزارى کانون شکوفایى خالقیت پارك علم و فناورى اردبیل با همکارى 
مدرسه یار مهربان در شهرستان نمین و عنبران

شرکت هاى  و  فناوران  توانمندى هاى  و  دستاوردها  نمایشگاه  افتتاح   .3
دانش بنیان پارك علم و فناورى استان اردبیل توسط حضرت آیت اهللا دکتر 

سید حسن عاملى
4. تجلیل از فناوران و بانوان کارآفرین مستقر در پارك علم و فناورى استان 

اردبیل
5. ساخت داروى محافظ و پایدارکننده واکسن آشامیدنى طیور توسط واحد 

فناور مستقر در پارك علم و فناورى اردبیل 
6. انتخاب طرح ساختمان پارك علم و فناورى اردبیل به عنوان طرح برگزیده 

مسابقه معمارى جهانى
7. تولید استایبالیزر واکسن طیور توسط شرکت آرتان شهیر طب طیور

8. افتتاحیه نمایشگاه پژوهش، فناورى و فن بازار استان اردبیل
9. افتتاح کارگاه تولید ژل نوشیدنى براى اولین بار در ایران توسط فرماندار 

اردبیل و رییس پارك علم و فناورى استان

1. تولید آنتى ویروس پادویش توسط واحد فناور مستقر در پارك فاوا
2. تولید پالك خوان دژبان توسط واحد فناور مستقر در پارك فاوا

3. تولید بسته مدیریت مالى پایا (دریک) توسط واحد فناور مستقر در پارك فاوا
4. تولید سامانه کنترل از راه دور RTU توسط واحد فناور مستقر در پارك فاوا

5. تولید مودم 4G سیم کارت خور داخلى؛ توسط واحد فناور مستقر در پارك فاوا  
6. رونمایى از پارك جدید پارك فاوا

1. موفقیت یک شرکت فناور پارك علم و فناورى البرز در زمینه اعالم و اطفاء حریق
2. تجارى سازى دستگاه کمپوستر براى بازیافت پسماندهاى خانگى و صنعتى در 

پارك علم و فناورى البرز و در راستاى حفظ محیط زیست
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عنوان خبرپارك

پارك علم و فناورى آذربایجان شرقى

پارك علم و فناورى آذربایجان غربی

پارك علم و فناورى خلیج فارس (بوشهر)

پارك علم و فناوري دانشگاه تهران

پارك علم و فناورى دانشگاه صنعتى شریف

پارك علم و فناوري پردیس

1. صدور مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناورى در پارك علم و فناورى 
آذربایجان شرقى

آذربایجان  فناورى  و  علم  پارك  در  دانش بنیان  ارزیاب  کارگزارى  ایجاد   .2
شرقى

3. راه اندازى نخستین مرکز رشد خیرساز کشور در شبستر

1. راه اندازى آزمایشگاه اینترنت اشیا و الکترونیک مرکز رشد علم و فناورى 
دشتى

و  فنى  شرکت  در  شده  ساخته  محصول  با  صیادى  لنج هاى  آب  تامین   .2
مهندسى بلندپروازان پویا

به  فارس  فناورى خلیج  و  پارك علم  فناور مستقر در  یافتن واحد  3. دست 
تکنولوژى هوشمندسازى سایت هاى پرورش میگو 

1. دانشگاه تهران، ایجاد کننده بزرگترین ناحیه ى نوآورى در کشور
در  اشیا  اینترنت  و سرویس هاى   5G باز  نوآورى  آزمایشگاه  اولین  تولید   .2

کشور توسط پارك علم و فناورى دانشگاه تهران در آینده نزدیک
3. افتتاح شعبه پردیس فارابى پارك علم و فناورى دانشگاه تهران، حرکتى به 

سوى توسعه زیست بوم نوآورى

1. انتشار ویژه نامه هفته پژوهش و فناورى سال 99
2. چاپ کتاب تأسیس و اداره شرکت هاى نوپا

فناورى  پارك  در  آناالیزر  و  کاتالیست  تولید  براى  نهایى  توافق  انجام   .1
پردیس

2. بهره بردارى از پروژه ربات بازرس ریلى و تونلى شبکه انتقال برق
3. رونمایى از 7 محصول شرکت فناور مستقر در پارك پردیس

4. حمایت بالعوض پارك از شرکت هاى عضو، براى جذب کارآموز و کارورز
5. ورود بسته محصوالت IVF تولید شده در پارك فناورى پردیس به بازار

1. رونمایى از نخستین ماهواره فضایى بخش خصوصى در پارك علم و فناورى 
آذربایجان غربى

2. افتتاح مرکز نوآورى و فناورى ایران همزمان با برگزارى دومین نشست تجارى– 
فناورى شرکت هاى دانش بنیان در کنیا- نایروبى

3. افتتاحیه نمایشگاه مجازى دستاوردهاى پژوهش و فناورى استان آذربایجان غربى
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عنوان خبرپارك

پارك علم و فناورى دانشگاه آزاد اسالمى

پارك علم و فناوري هاي نرم و صنایع فرهنگی

پارك علم و فناورى چهارمحال و بختیارى

پارك علم و فناورى خراسان جنوبى

پارك علم و فناورى خراسان رضوى

پارك علم و فناورى خوزستان

پارك علم و فناورى دانشگاه سمنان

پارك علم و فناورى فارس

پارك علم و فناورى قزوین

پارك علم و فناورى قم
پارك علم و فناورى کردستان

پارك علم و فناورى جهاد دانشگاهی کرمانشاه

1. رونمایى از صندوق پژوهش و فناورى دانشگاه آزاد اسالمى
2. راه اندازى استارت آپ بازار کار تخصصى آنالین

1. ایجاد اولین شتاب دهنده استان با همکارى موسسه دانش بنیان برکت در 
آینده نزدیک

2. تامین اعتبار فاز نخست پروژه پردیس پارك علم و فناورى از سوى معاونت 
علمى و فناورى ریاست جمهورى

1. کسب رتبه دوم رویداد بین المللى GIS توسط شرکت مستقر در پارك علم 
و فناورى خراسان  جنوبى

1. رونمایى از محصول جدید و دانش بنیان شرکت دانش بنیان پارك خراسان 
520PKS-RTU رضوى با عنوان

دکتر  حضور  با  خوزستان  فناورى  و  علم  پارك  نوآورى  مرکز   2 افتتاح   .1
ستارى، معاون علمى و فناورى ریاست جمهورى

2. انتخاب شرکت فناور مستقر در پارك علم و فناورى خوزستان به عنوان 
شرکت برتر پژوهشى وزارت نیرو

1. دریافت نشان سیب سرخ سه محصول شرکت فناور پارك سمنان

نوآفرین  فناور مستقـر در جشنواره کسب و کارهاى  1. موفقیت واحــدهاى 
فارس

2. بومى سازى 75 درصد از فناورى شیرهاى کنترلى در صنعت نفت با تالش 
واحد فناور مستقر در پارك علم و فناورى فارس

1. اهداى 5000 بطرى محلول ضدعفونى و تعدادى تب سنج غیرتماسى به 
مردم زلزله زده شهر سى سخت توسط واحد فناور مستقر در پارك قزوین

مرکز  در  فناورى  و  علم  پارك  خالقیت  شکوفایى  کانون  شعبه  افتتاح   .2
آموزش عالى فنى و مهندسى بوئین زهرا

در موسسه  فناورى  و  علم  پارك  کانون شکوفایى خالقیت  افتتاح شعبه   .3
آموزش عالى کار قزوین

4. تولید و رونمایى رسمى از داروى «آیورمکتین»
در  قزوین  فناورى  و  علم  پارك  خالقیت  شکوفایى  کانون  شعبه  افتتاح   .5

دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانى
1. افتتاح فن بازار منطقه اى استان قم

1. فعالیت 13 شرکت خالق در پارك علم و فناورى کردستان
1. حمایت از طرح راه اندازى موجى از "کسب و کارهاى نوآورانه" در کرمانشاه 

توسط پارك علم و فناورى کرمانشاه

1. استفاده از ظرفیت هاى فرهنگى براى توسعه اشتغال در کشور
2. دریافت جایزه اهل قلم امرالد توسط دو عضو هیأت علمى دانشگاه علم و فرهنگ
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عنوان خبرپارك

پارك علم و فناورى گلستان

پارك علم و فناورى مازندران

پارك علم و فناورى مرکزى

پارك علم و فناورى هرمزگان

پارك زیست فناورى خلیج فارس (قشم)

پارك علم و فناورى یزد

ICT 1.  اعطاء تسهیالت کم بهره به شرکت هاى فعال استان گلستان در حوزه

شرکت در  فناورى  و  علم  پارك  رشد  مرکز  دفتر  راه اندازى  و  افتتاح   .1
شهرك هاى صنعتى استان مرکزى

افتتاح دفتر مرکز رشد پارك علم و فناورى در دانشگاه فنى و حرفه اى   .2
استان مرکزى

1. موفقیت تیم دانش آموزى مرکز نوآورى پارك علم و فناورى هرمزگان در 
مسابقات جهانى آفریقاى جنوبى

1. ورود دانش بنیان هاى پارك زیست فناورى خلیج فارس قشم براى مبارزه 
با ویروس کرونا

1. حمایت مرکز نوآورى پارك یزد از طرح محفظه حمل داروهاى یخچالى
2. کسب مقام دوم طرح مورد حمایت مرکز نوآورى پارك یزد در مسابقات 

بین المللى هوافضا

1. طراحى و ساخت سیستم موتورخانه هوشمند با کاهش مصرف گاز تا 50 درصد به 
همت فناوران پارك علم و فناورى مازندران



بخش چهارم: اخبار فناورانه جهان به نقل از

(IASP) انجمن بین المللی پارک ها 

23

شتاب دهی به شرکت های با تکنولوژی پیشرفته مهندسی در استونی

از  بسیارى  عملکرد  اساس  علم  بر  مبتنى  مشاغل  از  حمایت 
پارك هاى علمى است، که مى دانند  شرکت هاى داراى فناورى 
به  رسیدن  براى  مدت،  طوالنى  تحقیقات  بر  تأکید  با  پیشرفته، 
براى  دارند.  گسترده  پشتیبانى  و  به همکارى  نیاز  بازار،  آمادگى 
ارائه این پشتیبانى، دو عضو IASP از استونى، با نام پارك علمى 
برنامه  یک  اجراى  براى  تکنوپل،  تالین  علمى  پارك  و  تارتو 
آزمایشى شتاب دهنده بى نظیر باعنوان Põhjanael  (ستاره شمالى) 

همکارى کرده اند.
نیز  تارتو،  دانشگاه  و  تالین  صنعتى  دانشگاه  تال تک-  کنار  در 
جدیدى  سطح  به  را  تحقیقاتى  شرکت هاى  تا  مى کنند  تالش 
روش  یک  از  استفاده  با  شمالى  ستاره  شتاب دهنده  برسانند. 
منحصر به فرد و همچنین ایجاد یک مدل همکارى طوالنى مدت 
به عنوان بنیانى براى یک شتاب دهنده مشترك، قصد دارد آنها را 

ظرف 9 ماه به بازار و سرمایه گذاران آماده کند.
شرکت هاى داراى فناورى پیشرفته اغلب در تالشند تا مشکالت 
بزرگ مختص به خود را حل کنند، اولین سال هاى تأسیس صرف 
یافتن جایگاه مناسب در  براى  توسعه محصول و فناورى جدید 
تحقیقات  از  استفاده  آن ها چگونگى  اصلى  بازار مى شود. چالش 
براى حل مشکالت عملى است تا تیم تحقیق وتوسعه آن ها عالوه
 بر محصول یا فناورى، بتواند چشم انداز کسب و کار خود را به

 دست آورند.
تکنوپل، مى گوید: «پروژه هاى  رئیس مرکز رشد  تاماى،  کادرى 

بین المللى  یا  محلى  مالى  کمک هاى  طریق  از  عمدتا  فناورانه 
هدف  اما  است،  خوب  شروع  یک  این  مى شوند.  تأمین  بودجه 
مورد  در  پایدار  مدل  یک  ساختن  ما  مأموریت  نیست.  نهایى 
چگونگى انتقال سرمایه از علم به کسب وکار آماده سرمایه گذارى 
و داشتن یک مدل تجارى است؛ که تقاضاى مصرف کنندگان و 
تمایل به پرداخت هزینه محصوالت و خدمات نوآورانه را نشان 

مى دهد.»
همان طور که رهبر مجموعه ستاره شمالى، هایدى کاکو مى گوید، 
«در ده سال آینده، ما مى توانیم اولین تکنولوژى پیشرفته یونى 
کورن (اسب شاخدار) در استونى را ببینیم! شاید حتى سریع تر، زیرا 
در  پیشرفته  فناورى  داراى  از شرکت هاى  برخى  در حال حاضر 
بسیار  استونى  راه اندازى  اکوسیستم  و  هستند  افزایش  حال 

حمایت گر و چابک است.»
در سطح جهانى، مدل ها و استراتژى هاى حمایتى زیادى وجود 
دارند که به صورت محلى بسیار خوب کار مى کنند، اما همیشه به طور 
کورویتس،  اندرو  نیستند.  انتقال  قابل  زمینه ها  سایر  به  مستقیم 
عضو هیأت مدیره پارك علمى تارتو، توضیح مى دهد که یافته هاى 
و  علمى  پارك هاى  تجارب طوالنى مدت  و  ستاره شمالى  پروژه 
با  متناسب  رویکرد  یک  ایجاد  مشارکت کننده،  دانشگاه هاى 
استونى را امکان پذیر مى کند. باوجود هماهنگى هاى گسترده در 
فناورى  تا یک  از یک دهه طول مى کشد  بیش  اما  اکوسیستم، 

پیشرفته در بازار راه اندازى شود.
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مقدمـه

مهمى  نقش  پیشرفت  و  توسعه  در  همیشه  نوآور  شخصیت هاى 
دارند. این افراد با بررسى مسائل از یک دید متفاوت قادر به حل 
آن ها به گونه اى خالقانه و سودمند هستند. راه حل هایى که نه تنها 
یک مسئله را حل مى کند بلکه منجر به ایجاد شغل و بازارآفرینى 
مى شود. در ادامه به بررسى چند مورد از این افراد در سرتاسر دنیا 

مى پردازیم.

نوآوری و عدم مصرف

نگاه کردن به مسائل مختلف از زوایا و دید متفاوت مى تواند به ما 
در حل مسائل کمک کند. شاید این تفکر براى شما عجیب باشد 
که  (افرادى  کارشناس  غیر  افراد  از  صنعت  در  که  زمانى  اما 
نامیده  بیرونى  افراد  به اصطالح  و  ندارند  را  حیطه  آن  تخصص 
مى شوند) استفاده کنیم، مى توانیم از دید متفاوتى به بررسى کارها 
بپردازیم. افراد بیرونى به دلیل نداشتن تخصص محدود نمى شوند 
و ممکن است سؤال هایى را مطرح کنند که افراد کارشناس به 
بررسى آن ها نپرداخته اند. در حقیقت این پدیده را تسخیر شناختى 
مى گویند؛ پدیده اى که به کورى غیرعمدى نیز معروف است، چرا 
که افراد متخصص به دلیل تخصصشان محدود به منابع و محیط 

خاصى مى شوند. 
این تفکر چه ارتباطى با نوآورى دارد؟ افراد نوآور که از لنزهاى 
مى توانند  مى کنند،  نگاه  آن  مختلف  مسائل  و  دنیا  به  متفاوت 
راه حل هاى خوبى پیدا کنند و باعث توسعه شوند. نگاه کردن از لنز 

بازارآفرینى و عدم مصرف مى تواند کمک بزرگى کند. 
قبل از بررسى نمونه هایى از این بازارها در دنیا، به یک تعریف 

مى پردازیم. 

غیر مصرف کنندگان  و  دو بخش مصرف کنندگان  از  اقتصاد  هر 
تشکیل شده است. غیر مصرف کنندگان افرادى در جامعه هستند 
به آن ها نمى کند. منظور  بازار کمکى  راه حل هاى موجود در  که 
این نیست که راه حل هاى مناسب وجود ندارد بلکه غیر مصرف

 کنندگان اغلب به دلیل نداشتن توانایى مالى کافى نمى توانند از 
موارد موجود در بازار بهره ببرند. به همین دلیل بازارآفرینى براى 
بخش غیر مصرف کنندگان مى تواند بسیارى از مسائل جهانى را 
برطرف کند و باعث ایجاد ثروت چشمگیر و توسعه شود. براى 
نمونه مى توانیم به بررسى چند مثال در دنیاى امروزى بپردازیم:

• امروزه، ماشین هاى لباس شویى  به گونه اى طراحى مى شوند که 
بسیارى  برق  و  آب  بلکه  دارند  پیشرفته اى  تکنولوژى  نه تنها 
مصرف مى کنند و براى نصب آن به یک لوله کش نیاز است. حاال 
از  بسیارى  کشور  این  در  بگیرید؛  نظر  در  را  هند  بزرگ  جامعه 
خانواده ها از پس این هزینه برنمى آیند و بخش هایى از این کشور 
و بسیارى کشورهاى دیگر به برق دسترسى ندارند. حاال معناى 
دقیق عدم مصرف را درك مى کنیم. ماشین هاى لباس شویى  که 

بخش پنجــم: دیــدگــاه

کتابخانه (کارآفرینی، مطمئن ترین راه توسعه یافتگی)



آن  از  نمى توانند  جامعه  از  عمده اى  بخش  اما  هستند،  بازار  در 
استفاده کنند. اگر با یک نوآورى بتوانیم نوعى ماشین لباسشویى 
طراحى و توزیع کنیم که بازار عدم مصرف را هدف گذارى مى کند، 
مسلما به ثروت و توسعه مى رسیم. کارآفرینان به واسطه نوآورى، 
و  بگذارید  است یک سطل  کافى  را طراحى کردند که  ماشینى 
مقدارى آب، پودر لباسشویى و لباس هایتان را درون آن بریزید و 
با  باید  طراحى  کنار  در  البته  بسپارید.  ماشین  به  را  کارها  باقى 
داشتن مدل کسب وکار مناسب محصول نهایى را با قیمت نسبتًا 

پایین روانه بازار کنیم.

ناخالص داخلى سرانه 1270 دالرى کشورى  تولید  با  • کامبوج 
قرار  در طبقه بندى متوسط و ضعیف  آن  اکثر ساکنان  است که 
یک  اگر  حال  مى کنند.  استفاده  تشک  از  به ندرت  و  مى گیرند 
به راحتى جمع و پهن  باشد و  تشکى طراحى شود که کم هزینه 

شود، بازار جدیدى از خریداران به وجود مى آید.

• سافى سانا کارخانه تولید پسماند به انرژى در غنا، کشورى در 
توانست  خود  سازوکار  و  نوآورى  یک  با  که  است  آفریقا،  غرب 
هزاران غنایى را شاغل کند و به تولید انرژى بپردازد. روند کار این 
کمپانى با جمع آورى پسماند و فضوالت از مردم آغاز مى شود، در 
مرحله دوم به تولید کود ارگانیک و بیوگاز از پسماندها مى پردازند. 
درنتیجه این فرایند، کود موردنیاز کشاورزان و انرژى مردم شهر 
تأمین مى شود. درضمن این کارخانه با آموزش مردم محلى توانست 
به ایجاد مشاغل بپردازد و بیش از یک هزار غنایى را مشغول به 
کار کند. درحقیقت سافى سانا با مدل کسب وکار خود موفق به 

ایجاد یک بازار، کارآفرینى و حل چند مسئله این کشور شد.

• در آفریقا روستاهاى بسیارى وجود دارند که هرکدام از ساکنین 
امکانات  و  برق  از  منافع،  سرى  یک  از  بهره بردن  وجود  با  آن 
خود  شهرنشین  همتایان  به  نسبت  درمانگاه ها  مانند  بهداشتى 
بدون  خانه هاى  در  رواندا،  روستانشینان  مثال  براى  بى بهره اند. 
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کف پوش زندگى مى کنند، یعنى زمین خانه ها از خاك است که 
این به نوبه خود باعث بیمارى هاى متفاوتى مى شود. ارث انبیل 
کارآفرینى بود که با تولید کف پوش هاى ارزان قیمت ساخته شده 
از شن و ماسه به حل این مشکل روستایى ها پرداخت. در رواندا 
و  هستند  کف پوش  بدون  خانه  میلیون   2 تقریبا  از  درصد   80
مساحت یک خانه معمولى در رواندا به طور متوسط 20 مترمربع 
است. ارث انبیل با ارائه کف پوش هاى خود به قیمت 4 دالر به

 ازاى هر مترمربع، توانست ثروت خوبى به دست آورد. ارائه کف پوش 
فقط براى 20 درصد از جمعیت رواندا درآمد بیش از 24 میلیون 
مقیاس  شرکت،  این  اگر  حال  آورد.  همراه  به  او  براى  را  دالر 
تولیدات خود را به کشورهاى دیگر آفریقایى مانند اوگاندا، کنیا، 
بروندى، زیمباوه، نیجریه و امثال آن گسترش دهد، نه تنها درآمد 
بسیار باالیى کسب خواهد کرد، بلکه نیاز به استخدام هزاران نفر 
براى تولید، بازاریابى، توزیع و خدمت رسانى محصول خود دارد؛ در 
به طور  و  نفر مى شود  براى هزاران  اشتغال   ایجاد  نتیجه، سبب 

غیرمستقیم باعث کاهش بیمارى ها مى شود.

براى  را  زندگى  مى تواند  کشورها  از  بخش هایى  در  برق  نبود   •
ساکنان این مناطق سخت کند. توجه به این موارد یک گام بسیار 
قیمت  گذشته  دهه هاى  طى  در  است.  توسعه یافتن  در  بزرگ 

فرصت  مى تواند  این  و  است  کرده  افت  تجدیدپذیر  انرژى هاى 
خوبى براى کارآفرینان ایجاد کند تا با استفاده از این فناورى ها به 

توسعه راه حل براى غیرمصرف کنندگان بپردازند. 
یکى دیگر از منافع آفریدن بازارهاى جدید، همخوانى پیداکردن 

نیازهاى بازار با قابلیت مردم است. 
براى تمرین، بر روى خودرو تمرکز کنیم؛ وسیله اى که در همه 
کشورها وجود دارد. حال مى توان بر این مسأله که هدف از داشتن 
حاضرند  آن  بابت  چقدر  مصرف کننده ها  غیر  و  چیست  خودرو 
براى  تمرینى  مى تواند  تفکر  نوع  این  مى کنیم.  تمرکز  بپردازند، 

نوآورى باشد.

جمع بندی

افراد  مى آیند.  گرد  کارآفرین ها  پیرامون  دولت ها  به طورکلى 
کارآفرین و نوآور به دلیل بررسى مسائل از دید متفاوت، راه حل هاى 
کاربردى و سودآور ارائه مى دهند. با گسترش بازار براى افراد غیر 
را  نفر  ایجاد مشاغل پرداخت و صدها  به  مصرف کننده مى توان 
شاخص هاى  افزایش  باعث  اتفاق  این  کرد.  کار  به  مشغول 
اقتصادى یک کشور و در نهایت پیشرفت و توسعه آن مى شود. 



فکر  در  همچنان  و  ندارند  دوست  را  شغلشان  عموما  دارند، 
رفتارى  نشانه  مى گذرانند؛  روزگار  رویاهایشان  شغل  پیداکردن 
ساعات  گذراندن  و  سایرین  از  دورى  شکل  به  معموال  آن ها 

استراحت در انزوا، مشغولیت با موبایل و غیره بروز مى یابد. 
در مقابل در سازمان ها بعضا کارکنانى وجود دارند که در جایگاه 
بقا مشغول به کارند؛ آنها از ذات شغلشان لذت مى برند، حتى یک 
با سازمان  یا چند ماه بدون حقوق حاضر به همکارى صمیمانه 
هستند، توانمندى هاى ایشان در این شغل به اوج رسیده و شغل 
و جایگاه فعلى، از منظر عزت نفس، حد باالیى را براى ایشان به 

ارمغان آورده است.
افراد مراتب پایین هرم، به دلیل وابستگى مالى به شغلشان، به 
سادگى امکان تغییر شغل ندارند و مجبورند در شغل فعلى خود 
بمانند. در مقابل، به محض یافتن یک فرصت کمى مناسب تر، یا 

حتى همسطح، حاضر به ترك کار خود هستند. 
از سوى دیگر براى شرکت  هم چندان به صرفه نیست که دائما 
کارمندان خود را عوض کنند. از این رو شرکت ها براى افزایش 
باید بدانند چگونه مشارکت کارمندان خود را در طبقات  کارایى 

مختلف افزایش دهند.
طبق مطالب باال، ارائه امتیازات مالى، پاداش، تقدیرنامه و غیره به 
کارکنان، از سوى افراد مختلف با واکنش یکسانى مواجه نخواهد 

بود و آن ها را به یک اندازه ترغیب و تشویق نخواهد کرد. 
با توجه به اهمیت مشارکت در سازمان مى توان از طریق مطالعات 
سازمانى،  تعهد  ایجاد  افراد،  روانى  نیم رخ  مطالعه  روانشناختى، 
ارتباطات فراگیر، آموزش، تغییر نگرش و باورهاى سازمانى، ایجاد 
همسویى میان اهداف فردى و سازمانى، تفویض اختیار و در آخر 
به  سازمان،  مختلف  سطوح  کارمندان  از  ارشد  مدیران  حمایت 

ایجاد و افزایش مشارکت در ایشان مبادرت ورزید.

بازرگانى،  مدیریت  ارشد  کارشناس  عطار،  ناهید  گردآورنده: 
کارشناس شرکت سرآمدان اندیشه آوینا

منبع:
https://www.servicefutures.com/can-maslows-hierar-

chy-needs-help-understand-employee-engagement
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 مقالــه

تشخیص نوع رفتار با کارکنان بر اساس رویکرد 

و ذهنیت ایشان به شغل کنونی براساس هرم 

مشارکت کارکنان

محققان حوزه مدیریت، مشارکت را سومین انقالب در مدیریت 
نامیده اند. شرکت ها از انسان ها تشکیل مى شوند، نه محصوالت، 
ماشین آالت و  امالك. روابط واقعى بین کارکنان و مدیران الهام

 بخش اعتماد و ایجاد آرامش در محل کار است. 
سازمان هاى امروزى در معرض فشارهاى دائمى رقابت قرار دارند 
شرایطى،  چنین  در  سخت تر   مى شود.  رقابت  این  روز  به  روز  و 
مشارکت  به خصوص  سازمانى  ظرفیت هاى  تمامى  از  استفاده 
کارکنان، یک الزام کلیدى و تأثیرگذار است و خود تبدیل به یک 
مزیت رقابتى شده است؛ چرا که در نبود مشارکت کارکنان  ، امکان 
رشد و توسعه در هر کسب و کارى نمى تواند محقق شود. مشارکت 
کارکنان اگر در شروع یک کسب وکار تاثیر چندانى نداشته باشد، 
بدون  کارآفرینى  و  است  تعیین کننده  قطعا  مسیر  ادامه  در  اما 

مشارکت حیات زیادى نخواهد داشت. 
و نظرات  از  اطالع  کارکنان،  نگه داشت  و  حفظ  در  قدم   اولین 
 دیدگاه این افراد نسبت به محیط کار است. بى شک کارمندانى که
 صدایشان شنیده نشود، رفته رفته نسبت به محیط کار خود دل سرد
باال بودن نرخ خروج از شرکت خارج مى شوند.   شده و به مرور 
 کارکنان از یک سازمان به معنى وجود ضعف در رویکرد افراد به
 سازمان و واکنش  آنها به محیط کارشان است. مشارکت کارکنان
مراتب سلسله  بر اساس  اما  است  سازمان  انگیزه  محرك   موتور 
از کار  محیط  در  نباید  کارمندان،  مشارکت  براى  مازلو   نیازهاى 
 همه کارکنان یک کنش و واکنش یکسان در برابر پاداش یا مزایا
و تنبیه انتظار داشت؛ چراکه افراد در سازمان از قبل، داراى پیش
به طورمثال مى کنند؛  رفتار  آن  با  مطابق  و  هستند    فرض هایى 
 کارکنانى که در طبقه امنیت لحاظ مى شوند، غالبا از شغلى که در
 آن مشغول هستند، خوششان نمى آید. آن ها مشارکت کمى در کار
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سؤال: چرا باید دانش بنیان شویم؟

پاسخ: در قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان زمانى
 که شرکتى در لیست شرکت هاى تأیید شده دانش بنیان قرار مى گیرد، 
تسهیالت و حمایت هایى در خصوص فعالیت ها و فرایندهایى که 
در آن شرکت رخ مى دهد را شامل مى شود؛ کسانى که تمایل دارند 
از این حمایت ها بهره مند شوند درخواست ارزیابى مى دهند تا در 

لیست تأیید شده قرار گیرند و از این حمایت ها استفاده کنند.

از  پس  شرکت ها  و  دارد  مزایایى  چه  شدن  دانش بنیان  سؤال: 
دانش بنیان شدن از چه خدماتى بهره مند خواهند شد؟

پاسخ: در قانون حمایت هایى مستقیما قید شده است. حمایت هایى 
بین  توافق نامه اى  مى شود.  انجام  بین دستگاهى  به صورت  نیز 
معاونت علمى و نهادهاى زیربط هماهنگ شده است که براساس   

آن مى توان از حمایت ها بهره مند شد.
مواردى چون تسهیالت مالى صندوق نوآورى و شکوفایى براى 
شرکت هاى دانش بنیان، حمایت هاى مالى، انواع وام ها، بخش هاى 
مربوط به لیزنیگ و فروش اقساطى محصوالت دانش بنیان، بحث 
محل  و  مکان  رهن  یا  خرید  به  مربوط  مباحث  ضمانت نامه ها، 
ذیل حمایت هاى  مشاوره  و  آموزش  به  مربوط  بحث هاى  تولید، 
این  جمله  از  شکوفایى  و  نوآورى  صندوق  توانمندسازى  مرکز 

حمایت ها است.

دانش بنیان مؤسسات  و  شرکت ها  سرارزیاب 

جمهوری   ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 

از  حمایت  و  ارزیابی  «فرآیندهای  موضوع  با 

شرکت های دانش بنیان»

است.  گمرکى  معافیت  بحث  نیز  حمایت ها  این  از  دیگر  یکى 
همچنین معافیت هاى مالیاتى براى شرکت هاى نوع 1 وجود دارد 
که شرکت ها مى توانند استفاده کنند. جواز تأسیس و پروانه بهره

قراردادهاى  در خصوص  اجتماعى  تأمین  بیمه  معافیت   بردارى، 
پیمانکارى و بحث قوانین ساخت داخل نیز نمونه هاى دیگرى از 

این حمایت ها است.
نمى دهند. را  داخلى  تولیدات  واردات  اجازه  سازمان ها  از  برخى 

این ها مواردى هستند که در قانون قید شده است. حدود 100 نوع 
حمایت دیگر نیز وجود دارد که در قانون مستقیما قید نشده ولى 
با توافق نامه هایى که به وجود آمده است، این امکان فراهم شده 
آن  پراستفاده  موارد  کنند.  استفاده  آن ها  از  بتوانند  که شرکت ها 
جایگزین  پروژه هاى  براى  نظام وظیفه  تسهیالت  از:  عبارتند 
خدمت و امریه شرکت هاى دانش بنیان، مباحث مربوط به استفاده 
مراکز  رایگان  مشاوره  جلسات  و  آموزشى  دوره هاى  از 
به  مربوط  دیگر هم  بحث  مختلف.  استان هاى  در  توانمندسازى 
یک سرى حمایت هاى مالى در خصوص تنظیم متن قراردادهاى 
مورد استفاده توسط شرکت ها است. همچنین مباحث مربوط به 
اراضى شهرك هاى صنعتى و تبلیغات در صدا و سیما نیز از جمله 

حمایت ها و تسهیالت مزبور است.

سؤال: شرکتى که قصد دارد دانش بنیان شود، چه مراحلى را باید 
طى کند؟

فرایندها، قوانین و تمامى موارد و مستندات در حوزه دانش بنیان 
در سایت daneshbonyan.ir قابل دسترس هست.  فرایند ارزیابى 
شرکت هاى دانش بنیان هم دقیقا در سایت اتفاق مى افتد و نیاز 
به مراجعه حضورى به هیچ نهاد یا دستگاهى وجود ندارد. حتى 
داشته  ویروس کرونا هم همین مسأله وجود  از همه گیرى  قبل 
ارزیابى  و  ثبت نام  منوى  از  مى شوند  سایت  وارد  وقتى  است. 

ثبت نام خود را انجام دهند.
این که  براى  این که  یکى  است:  ضرورى  اینجا  در  دونکته  ذکر 
بتوانند درخواست ارزیابى دانش بنیان را بدهند، همه باید شرکت 

گفتگوی زنده با دکتر محمد مهدی رجا
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استارت آپ هایى که  یا  باشند. اشخاص حقیقى  داشته  ثبت شده 
براى  ارزیابى  درخواست  امکان  نکرده اند،  ثبت  شرکت  هنوز 

دانش بنیان را ندارند.
مورد دوم این که زمانى که این فرایند را  استارت مى زنند و شروع 
مى کنند، تا لحظه آخر، هزینه اى پرداخت نمى کنند و پس از انجام 

ثبت نام به راحتى مى توانند محصوالت خود را ثبت کنند.
براساس حوزه هاى مختلفى که هر کدام از محصوالتشان دارد، 
(براى مثال دو محصول در حوزه نرم افزار و سه محصول در حوزه 
این  همگى  براى  را  خود  درخواست  مى توانند  الکترونیک) 
محصوالت بدهند، فرم درخواست مخصوص هر حوزه براى آن ها 

ارسال مى شود.
 reg.daneshbonyan.ir سامانه  در  را  آن  فرم ها  تکمیل  از  پس 
بارگزارى مى کنند. تیم هاى تخصصى وجود دارد. ابتدا بر اساس 

مستندات ارسالى ارزیابى شرکت انجام مى شود. 
در صورت امکان در همین مرحله  نتیجه به ایشان اعالم خواهد 
شد. در صورت عدم امکان نیز تیم ارزیابى با مراجعه حضورى، 
نتیجه را اعالم خواهند کرد و در لیست شرکت هاى دانش بنیان 
سایت pub.daneshbonyan.ir  موجود است. در این آدرس لیست 

شرکت هاى تأیید شده فعلى نیز موجود است. 
دانش بنیان  شرکت   5687 تعداد  هم اکنون  مى دهد  نشان  آمار 
فناورى  حوزه  در  شرکت   1468 تعداد  این  از  که  دارد  وجود 
و  ماشین آاالت  حوزه  در  شرکت   1275 ارتباطات،  و  اطالعات 
تجهیزات، 1140 شرکت در حوزه برق و الکترونیک، 741 شرکت 
فناورى هاى  بر  مبتنى  محصوالت  و  پیشرفته  مواد  حوزه  در 
از نظر  شیمیایى و چند حوزه دیگر مشغول فعالیت هستند. (که 

آمارى تعداد ان ها کم تر از این مقدار است.)
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