خدمات شبکهسازي 1منطقه ویژه علم و فناوري یزد
منطقهي ويژهي علم و فناوري يزد ،از عناصر متعدد و متنوعي شکل ميگيرد .با توجه به محدوديت منااب و
امکانات ،وجود اين عناصر و تنوع و تعدد آنها را ميتوان بهعنوان فرصاتي باراي تانمين و شوشاا منااب و
امکانات مورد نياز منطقهي ويژه در جهت شيشبرد اهداف خود دانست .يکاي از زميناههااي اتاتداده از ايان
فرصت را ميتوان در شبکهتازي مناب قابل تسهيم اين عناصر در جهت ايجاد هم افزايي بين آنهاا دانسات
که البته همان وظيده اصلي تازمان اتتقرار و توتعه منطقهي ويژهي علم و فناوري يزد ميباشد.آنچه که در
اين بخا مورد توجه قرار گرفتهاتت؛ اتتدادهي تاده از مدهوم شبکهتازي و شيشنهاد روشهاي عمدتاً نرم

2

بهمنظور تسهيل اتتداده از داشتههاي هريک از عناصر توتط ديگران ميباشد کاه در اداماه بادان شرداختاه
شدهاتت.
الزم به ذکر اتت که اين اقدام (شبکهتازي) ميتواند در راتتاي ايجاد جذابيت و جذب مشاتريان منطقاهي
ويژهي علم و فناوري يزد بهکار گرفتهشود.
مداهيم شبکه و شبکهتازي مکمل بحث خوشهها محسوب ميشوند .شبکه به گروهي از شرکتها اطالق
ميشود که در رابطه با شروژهي خاصي با هم همکاري دارند و از تخصصهاي هم بهمنظور غلبه بر مشکالت
معمول و روزمره و دتتيابي به راندمان بهتر اتتداده ميکنند .شبکهاي شدن يا تشکيل شبکه به کليهي
مراحل فرآيندي تعريف ،ايجاد و بناگذاري نوع روابط مشخص در خوشه و شبکه اطالق ميشود .شبکه ،نوعي
همگرايي در عين شذيرش تداوت موجود ميان اعضاي شبکه اتت .شبکهها ضريب ندوذ تازمانها را افزايا
ميدهند ،بهويژه شبکههاي موضوعي ميتوانند بهعنوان عناصر قدرتمند ايجاد تغيير در جامعه ظاهر شوند،
زيرا تازمانها با عاليق و تجربيات متداوت گردهم ميآيند و تخصصها و تواناييهاي خود را به مشارکت
ميگذارند تا راهحلهاي عملي براي ايجاد تغييرات مثبت فراهم تازند .برخي از دانشمندان از شبکهها
بهعنوان ابزارهاي قدرتمند اصالحات نام بردهاند ،زيرا شبکه داراي کارکرد ايجاد گردهمايي در طي زمان
اتت .شبکهها ميتوانند ابزاري براي حمايت از اعضاي خود باشند ،بهويژه براي تازمانهايي که به واتطهي
فعاليتهاي خود آتيب شذيرند .از آنجايي که شبکهها در دتترس همگان هستند ،ميتوانند در افزايا
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آگاهي عمومي ،نقا مهمي را ايداء نمايند .شبکههاي الکترونيکي ميتوانند در تنمين مالي فعاليتهاي
تازمانها مؤثر باشند .بدين ترتيب کمک دهندهها ميتوانند به مجموعه فعاليتهاي تازمانها دتترتي
داشته و شناخت بهتري از فعاليتهاي آنها داشتهباشند و به شبکهها بهتر از تازمانهاي مندرد کمک کنند.
ترانجام اين شبکهها باعث افزايا نوآوري ميشوند ،زيرا يک بستر ارتباط دائمي ميان اجزا ،برقرار ميشود و
همواره اين احتمال وجود دارد که از ميان گدتگوهايي که در فضاي شبکه صورت ميگيرد ،ديدگاههاي
نوآورانهي جديدي مطرح شوند.
شبکهتازي يک فعاليت ارتباطي افقي اتت که در آن اعضاء ،توانايي ارتال اطالعات به يکديگر را دارا
هستند .ايشان ميتوانند اطالعات را جم آوري و بريک شايه برابر به تبادل آن بپردازند .شبکهتازي در بستر
جريان تيال و آزاد اطالعات و در بستر يک جامعهي اطالعاتي رخ ميدهد .جريان تري اطالعات يکي از
ويژگيهاي مهم اينترنت و شبکههاي الکترونيکي اتت و ترعت ،يکي از عوامل موفقيت اتت .به کمک اين
ويژگي ،تازمانها ميتوانند در موقعيتهايي که نياز به اقدامات فوري وجود دارد يا اطالع رتاني عمومي بايد
صورت گيرد ،بهره ببرند .شبکهها زمينهي همکاري تازمانها را بهويژه در يک حوزهي خاص فراهم ميآورند
و به اين ترتيب ،باعث ميشوند که اين تازمانها بهتر بتوانند مقاصد انساني خود را شيا ببرند .شبکهتازي
و حضور در شبکهها باعث افزايا توانايي ميشوند ،زيرا دانا بهترعت توتط اعضاي شبکه تبادل ميشود و
تازمانها با فراگيري دانا ،مهارتها و تجربيات ،توانمند ميشوند.
برخي از مصاديقي که ميتواند با اتتداده از ابزارهاي فناوري اطالعات منجر به ايجاد يک شبکه کاربردي و
ارزش افزا بين عناصر مختلف منطقهي ويژهي علم و فناوري يزد گردد؛ به شرح زير ميباشد:
 ايجاد زمينهي اشتراک مجازي (يا حقيقي) کتابخانهها و مناب علمي عناصر منطقهي ويژه؛
 ايجاد بستر آگاهي از نتايج طرحهاي شژوهشي و تحقيقات کاربردي انجامشده در حيطهي يک عنصر
براي تاير عناصر منطقهي ويژه؛
 ايجاد بستر اطالعرتاني از اقدامات صورتگرفته توتط برخي از عناصر در جهت ارتقاي وضعيت،
بهبود عملکرد و ....؛
 ايجاد بستر موردنياز براي اتتداده از نرم افزارهاي عمومي و تخصصي از طريق ايجاد فضاي رايانا
ابري؛
 شناتايي و بهاشتراکگذاري دانا و تجربيات موفق و شکست عناصر؛
 ايجاد بستر ارائهي آموزشهاي کاربردي و برگزاري جلسات و کندرانسهاي مجازي؛
 ايجاد زمينههاي شوشا نيازهاي يک عنصر توتط تاير عناصر منطقهي ويژهي علم و فناوري؛
 ايجاد زمينهي اتتداده از تجارب حوزهي بينالملل براي عناصر منطقه با کمترين هزينه؛
 ايجاد زمينههاي بازاريابي محصوالت واحدهاي صنعتي با کمترين هزينه و بهترين نتيجه؛

در نهايت ،در يک نمودار تاده ،گامهاي عمومي مورد نياز براي شبکهتازي نشان داده شدهاتت.
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