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گزیده مباحث جلسه بحث و هم اندیشی در دوره سیاست گذاری علم و فناوری
(مبانی فناوری و توسعه و نظام های نوآوری)
مدرس :دکتر ناصر باقری مقدم

(منطقه ویژه علم و فناوری یزد مورخ 03و 03اردیبهشت )3031

اقتصاد ایران بیش از اینکه دانشپایه باشد ،منبع پایه است و باید با برنامهریزی مناسب ،اقتصاد را به سمت دانشپایهای
سوق داده شود و از داراییهای نامشهود کشور استفاده گردد
از سوی دیگر منابع طبیعی بهعنوان اصلیترین سرمایه کشور است و بر اساس آمارهای موجود حدود  08درصد سرمایه
کشور ایران از منابع طبیعی به دست میآید و این در حالی است که این رقم در کشورهای توسعهیافته دنیا شاید به 08
درصد برسد .همچنین بخش زیادی از درآمدهای کشورهای توسعهیافته دنیا از محل درآمدهای ناشیی از سیرمایههیای
نامشهود مثل فکر ،دانش و اندیشه به دست می آید و این در حالی است که در کشور ایران سرمایههای نامشهود مغفول
ماندهاند .نیروی انسانی بهعنوان بزرگترین دارایی نامشهود کشور ایران است.
اقتصاد دانش بنیان صرفا یک اقتصاد  Hi-techنیست ،اگر دانش بتواند بهره وری در حوزه های مختلف صنعت را باال
ببرد ،اقتصاد دانش بنیان رخ داده است .اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که براساس تولید ،توزیع و کیاربرد دانیش و
اطالعات شکل گرفته است و سرمایه گذاری در دانش و صنایع دانش بنیان مورد توجه خاص قرار می گیرد.
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اقتصاد دانش بنیان بر سه محور قرار دارد:
 تمرکز بر روی صنایع Hi-tech
 تمرکز بر روی صنعتICT
 کاربرد دانش در همه صنایع با هدف افزایش بهره وری
که خروجی آن می تواند در افزایش بهره وری در صنایع موجود ،حرکت به سمت صنایع Hi-techبا تمرکیز بیر روی
صنعت  ICTنمود پیدا کند.
در دنیا دولتها با همراهی و همکاری بخش خصوصی ،سیاست گذاری در حوزه علم و فناوری را انجام میی دهنید زییرا
منابع سرمایه گذاری در دست بخش خصوصی قرار دارد .ما نمی توانیم صنایع کشور را رها کنیم و صرفا به دنبال چنید
شرکت دانش بنیان باشیم ،بنابراین کاربرد دانش با هدف افزایش بهره وری و کیاهش هزینیه نییز ،از مصیادی دانیش
بنیانی است.
دو روش و مسیر برای توسعه علم  ،فناوری و نوآوری در دنیا وجود دارد:
مسیر اول دانشگاهها پژوهش های کاربردی( )Rانجام داده و صنعت و بخش تحقیقات صنعتی از این پیژوهش هیا
جهت توسعه( ) Dمحصوالت صنعتی استفاده نمایند و بخش های بازرگانی و کسب و کار با نیوآوری( )Iدر محصیوالت
باعث ارتقاء فناوری( )Tگردند.الزم به ذکر است این مسیر بیشتر برای کشورهای پیشرفته و صنایع Hi-techکیاربرد
دارد.
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در مسیر دوم که بیشتر برای کشورهای در حال توسعه و بیرای صینایع بیا فنیاوری هیای بیالا اسیتفاده میی گیردد
فناوری( )Tدر صنعت و بخش تحقیقات صنعتی توسعه( )Dداده می شود .و دانشگاهها با پژوهش هیای کیاربردی()R
باید به کمک صنعت بشتابد و مشکالت صنعت را حل نماید(چون  R&Dصنایع ما منفعل و کوچیک هسیتند و تیوان
رقابت با دنیا را ندارند ).سپس نوآوری های تدریجی ( )Iدر صنعت بالا رخ می دهد و باعیث ارتقیاء فنیاوری( )Tمیی
شود.
در مسیر دوم نقش مناط ویژه علم و فناوری هم پیوندی بین عناصر و شرکت های کوچک و کمک به آنها ،جهیت
ایجاد مراکز توسعه فناوری(قابل رقابت با R&Dهای شرکت های بزرگ) می باشد .همچنین با توجه به اینکیه اللیب
صنایع در چنین شرایطی Low-techهستند باید صنعت ،محور قرار بگیرد و دانشگاه از خروجی صنعت استفاده نماید.
برای توسعه R&Dدر دنیا ،معموال یا شرکت های بزرگ که توان مالی و فنی باالیی دارند شرکت های دانش بنیان را
می خرند و واحدهای  R&Dایجاد می کنند و یا مناط ویژه علم و فناوری ،شرکت های کوچک و متوسط( )SMEرا
پیوند داده و مراکز  R&Dمشترک یا مراکز توسعه فناوری ایجاد می کنند.

اثرگذاران و اثرپذیران حوزه علم و فناوری
یکی دیگر از اولویت های منطقه ویژه علم و فناوری شناخت صاحبان قیدرت( اررگیذاران) و اررپیذیران حیوزه علیم و
فناوری در استان ها می باشد .بدین صورت که منطقه ویژه علم و فناوری به صورت زیر عمل می کند:
در ناحیه اول صاحبان قدرت قرار دارند و باید در تهیه طرح های توسیعه اسیتان در حیوزه فنیاوری حدیور داشیته و
مشارکت نمایند(پیشگامان)
در ناحیه دوم ارر پذیران قرار دارند که وظیفه منطقیه وییژه علیم و فنیاوری همیراه سیاختن ایین نهادهیا و عناصیر
است(دانشگاهها)
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فنییاوری بایییید عناصییر و نهادهیییا را متقاعییید
نماید(سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
در ناحیه چهارم وظیفه منطقیه وییژه علیم و

(3پیشگامان)
(2دانشگاهها)

(0نهادهای دولتی)
(4شرکت های دانش بنیان)

صاحبان قدرت( اثرگذاران)

در ناحیه سووم وظیفیه منطقیه وییژه علیم و

ارر پذیران

فناوری بیشتر در حوزه اطالع رسانی نمیود پییدا
می کند(شرکت های دانش بنیان)

کار منطقه ویژه علم و فناوری فراهم نمودن بستر مناسب روی محورهای مورد حمایت ،جهت توسعه و رشد بیازیگران
و عناصر حوزه علم و فناوری می باشد و پس از چند سال از تالش این عناصر و بازیگران نتیجه کار مورد ارزیابی قیرار
خواهند گرفت و اولویت ها مجددا تعریف و بازنگری خواهد شد .الزم به ذکر است منطقه ویژه علم و فناوری به عنوان
هماهنگ کننده و مبادله کننده اطالعات عناصر نقش مهمی ایفا می نماید به شکلی که ابتدا داده ها و اطالعات را جمع
آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به عناصر و بازیگران پیشنهاد می دهد .همچنین منطقه ویژه باید تغییر و
تحوالت بازار را مطالعه و رصد نماید و نتیجه را در اختیار اعداء قرار دهد.
برای ایجاد نوآوری یا از فشار علم و یا فشار تکنولوژی استفاده می شود.
معموال وجود منابع قدرت در سیاست گذاری محسوس است و ما در مناط ویژه علم و فناوری باید بدنبال عدو گیری
باشیم تا قوی و بزرگ باشیم و بتوانیم در فرآیند علم و فناوری سیاست گذاری کنیم
منطقه ویژه علم و فناوری باید در زمینه سیاستگذاری در حوزه علم و فناوری بیین دولیت و بخیش خصوصیی متعیادل
سازی نماید.
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االن که محورهای مزیت دار و اولویت دار فعالیت منطقه ویژه علم و فناوری روشن شده است باید فدای کسب و کیار
در این بخش ها را آزاد قرار دهیم و اجازه بدهیم همه در دوره بذرافشانی تالش کنند بعد از چند سال ارزیابی می کنیم
و اولویت برای پشتیبانی بیشتر کسب و کارها را تعیین می کنیم.
ذینفعان باید به تفاهم برسند و بدترین شکل ،تقسیم منابع و خرد کردن منابع است تا همه را راضی نگه داریم .حل این
مسائل از کارکردهای منطقه ویژه علم و فناوری است.
برای حالتی که ما بدنبال افزایش بهره وری در صنایع موجود باشیم باید صنعت را محور قرار دهیم و دانشگاه را تشوی
کنیم تا کمک کند ولی در حالتی که به دنبال صنعت Hi-techهستیم باید دانشگاه را محیور قیرار دهییم و صینعت
دنباله رو دانشگاه شود.
در هر صورت منطقه ویژه علم و فناوری باید تصمیم بگیرد چند درصد از منابع خیود را صیرف افیزایش بهیره وری در
صنایع موجود نماید( نوعی از توسعه دانش بنیان) و چند درصد روی ایجاد صنایع Hi-techمی خواهد سرمایه گذاری
نماید.
حاال اگر نمی توانیم روی اولویت ها به تواف برسیم باید بذرافشانی کنیم و فرصت رشد به همه بخش ها بدهیم و بعید
از چند سال ارزیابی کنیم و بذرهایی که رشد خوبی داشتند را اولویت قرار دهیم.
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عناصر مهم در تصمیم گیری:
 -1توانمندی ها( قابلیت ها)

وقتی قابلیت عملیاتی و فعال می شود تبدیل به توانمندی می گردد.
 -2مزیت ها( جذابیت ها)

منطقه  :Aاولویت برای سرمایه گذاری ندارد.
منطقه  :Bنیاز به شواهد و استدالل بیشتر دارد.
منطقه  :Cدارای اولویت سرمایه گذاری می باشد.

روش توافق و ایجاد تفاهم و اجماع:
برای تواف ما باید روی محورهای اصلی تواف داشته باشیم ولی می توان روی شاخص ها بحث کرد.
دیدگاهها را می توان به همدیگر ارتباط و مورد توجه قرار داد ولی نباید شخصیت افراد روی همدیگر تاریر بگیذارد
ما در منطقه ویژه علم و فناوری بر روی حوزه هایی که الزم است روی آنان قابلیت سازی شود به تواف و اجمیاع
برسیم.

«وفاق و اجماع مهمتر از صحت است»
حوزه علم و فناوری باید رروت-رفاه و امنیت برای مخاطبان خود ایجاد نماید.
منطقه ویژه علم و فناوری ،با قابلیت سازی بر روی مزیت های رقابتی استان ،باید بدنبال افیزایش ریروت ،رفیاه و
اشتغال ارزش افزا برای ذینفعان بخش دولتی و خصوصی و خصولتی و بخصوص نهادهای عمومی باشد.
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انواع نظام های نوآوری
 نظام نوآوری ملی( ()NISکل کشور را در بر می گیرد)
 نظام نوآوری منطقه ایی( ()RISیک استان و یا چند استان و یا یک شهرک را در بر می گیرد)
 نظام نوآوری بخشی( ()SISصنایع خاصی که دارای مزیت می باشند را در بر می گیرد مثل نساجی و )...
 نظام نوآوری فناورانه( ()TISتمرکز بر روی یک فناوری خاص مثل نانو یا بیو تکنولوژی است)
نسل های مختلف نوآوری
نسل اول :رانش علم

 با توسعه علم در دانشگاه ها می توانیم به نوآوری برسیم
نسل دوم :کشش بازار

 براساس کشش و نیاز بازار نوآوری شکل می گیرد.
 مثل تولید المپ های کم مصرف و  R&Dهای صنعت که براساس نیاز بازار انجام می شود.
نسل سوم :مدل پیوندی

 در این حالت نقش رانش علم و کشش بازار توامان در ایجاد نوآوری موررند.
نسل چهارم :مدل یکپارچه

 سایر عناصر از جمله تیم یکپارچه( تامین کنندگان ،مشتریان و  )...در ایجاد نوآوری نقش دارند.
نسل پنجم :سیستمی و شبکه سازی

ایجاد نظام نوآوری ملی و منطقه ای که در منطقه ویژه علم و فناوری نظام نوآوری منطقه ای می تواند مطرح باشد.
منطقه ویژه علم و فناوری عالوه بر حمایت از نوآوری های محصول باید به نوآوری های تامین سیازمانی و بیازار هیم
توجه نماید و در جهت سازماندهی نوآوری ها اقدام کند.
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ابزارهای نوآوری
 ایجاد دفاتر انتقال فناوری()TTO
 ایجاد رصدخانه فناوری
 شتاب دهنده ها
 استارتاپ ها
 پایش نوآوری

منطقه ویژه علم و فناوری باید با پایش شاخص های علم و فناوری نسبت به شناسایی ظرفیت های فناوری اسیتان در
حوزه های مورد اولویت و حمایت اقدام نماید.
در هر صورت برای تدوین نظام نوآوری نیاز به دیتا و اطالعات مورد نیاز در حوزه فناوری داریم و منطقیه وییژه علیم و
فناوری باید اقدام به شناسایی و جمع آوری دیتا نموده و به عنوان هماهنگ کننده و مبادله کننده اطالعات بین عناصر
حوزه علم و فناوری نقش آفرینی نماید.
منطقه ویژه علم و فناوری باید تحوالت بازار و مسیر پیشرفت تکنولوژی های جدید را مطالعه و دائما در اختییار اعدیاء
قرار دهد و کمک کند تا صنایع بالا به فناوری های جدید دست پیدا نمایند
کشورهای سنگاپور ،تایوان و کره جنوبی در اجرای نظام نواوری نسبتا موف عمل کرده اند و کره جنیوبی فنیاوری را از
ابتدا به صورت تقلیدی به دست آورد.
منطقه ویژه علم و فناوری باید وظایف نظام نوآوری را احصاء و دستگاههای ذیربط را شناسایی نماید و بین اینها ارتباط
و هم پیوندی برقرار نماید.

ایجاد تشریک مساعی برای تهیه سند توسعه نوآوری منطقه ای از وظایف منطقه ویژه
علم و فناوری می باشد.
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توجه :در صورت عالقمندی به دسترسی به فیلم و مستندات کارگاه آموزشوی

بوووه وب سوووایت منطقوووه ویوووژه علوووم و فنووواوری بوووه آدر
 http://www.yazdcorridor.comمراجعوه فرماییوود .اومنا اخبووار
منطقوووه ویوووژه علوووم و فنووواوری را در کانوووال تلمووورام بوووه آدر
https://telegram.me/corridoryazd

دنبال فرمایید.

سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری یزد
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