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• پیام نوروزی دکتر توفیق
• سخن مدیر مسئول

اهم اقدامات معاونت آموزش، پژوهش و 
فناورری در سال 1393
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گسترش تعامالت سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 
)یونیدو( با معاونت آموزش، پژوهش وفناوری

توسعه شرکت های دانش بنیان نه یک رویداد
بلکه یک فرآیند است

• صدور 143 فقره مجوزهای صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد
• انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یاسوج

طرح  نامه  آئین  صنعت:  و  ها  دانشگاه  بیشتر  ارتباط 
انجام  از  حمایت  نامه  شیوه  و  صنعتی  پسادکترای 

فرصت مطالعاتی داخل کشور با  سازی  تجاری  و  فناوری  کمیسیون  جلسه  اولین 
نامه همکاری وزارتین صنعت، معدن و  موضوع تفاهم 

تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری برگزارشد

زنجیره  مدیریت  در  اطالعات  فناوری  نقش 
تأمین

با  تجارت  و  معدن  صنعت،  آمایش  انجام  ضرورت 
استفاده از سامانه GIS در قالب یک طرح ملی

بررسی تطبیقی جایگاه ایران و کشورهای منتخب  
در شاخصهای اقتصادی )ادامه شماره قبل(

نحوه ارزیابی توسعه منطقه ای مبتنی بر نوآوری

صدور 12 فقره پروانه بهره برداري تولید نرم افزار 
طي ماه هاي بهمن و اسفند 1393

مدیریت بیو ریتم و تصمیم گیری

سازمان های یادگیرنده

الزامات پروژه های بزرگ و متوسط در حیطه 
صنعت نرم افزار

سطح  در  آمبودزمانی  های  مسئولیت  تقویت 
اجتماع

تولید نیمه صنعتي ماده مؤثره داروي ضد سرطان
 ایماتینیب مزیالت در دانشگاه علوم پزشکي تهران

استان کرمان با بیش از 34 ماده معدنی

• فرش 10 منطقه ایران به ثبت جهانی رسید
• آغاز فرآیند ثبت جهانی زعفران، زرشک و عناب خراسان و انار ساوه
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پیام نوروزی دکتر توفیق، معاون آموزش، 
پژوهش و فناوری

      
سالم، 

است  آغاز  برای  بهانه  بهترین  بهار 
و  زیستن،  برای  بهانه  بهترین  آغاز،  و 
آغازش  که  فصلی  بهار!  زیباست  چه 
تبریک می آفریند و شادباش، جامه ها 
نو، خانه ها بی غبار، دلها پر از محبت و 
دوستی، دیدارها تازه و بهترین ها آرزو 
می شود. هدیهء بهار، فرصت یک آغاز 
دوباره است، آغازی که بهترین فرصت 
ارمغان                    به  درخشان  پایانی  برای  را 
روح  بی  و  سرد  زمستان  تا  آورد  می 
و              نیکو  ارزشمند،  دستاوردهای  با  را 
پرطراوت سازد. جشن پایان سالتان در 
باشد  دستاوردهایی  از  پر   94 زمستان 
آرزوهای  و  اهداف  زمره  در  امروز  که 
شما قلمداد میگردد. پایانی پر شکوه تر 

از آغاز آن باشد. 

و زمستان  پائیز،  تابستان،  بهار، 
پائیز  تابستان،  بهار،  هم  باز 
و                                 آیند  می  وقفه  بی  زمستان  و 
و  نمانیم  عقب  قافله  از  روند،  می 
و  شدن  بهتر  برای  دگرگونی  درس 
بیاموزیم.  از طبیعت  از روزمرگی  گریز 

برای    » ارزش  خلق   « آرزوی 
پیش  که  سالی  است:  این  شما 
باشد  روزهایی  آغاز  دارید،  رو 
داشتید!  را  آرزویش  همواره  که 
آموخته ایم که همواره آخرین کارمان 
بهترین باشد، پس همیشه راه برای بهتر 
شدن باز است از این رو منتظر انتقادات 
و پیشنهادات و مطالب ارزنده شما برای 
این نشریه هستیم.  بهتر شدن  هر چه 

     
بسمه تعالی

همکاران گرامی 
 سالم

       نوروز طلیعه دگرگونی شگرف طبیعت و جلوه گاه اراده الهی در باز آفرینی طبیعت است . انشااله 
که نوروز برای هر یک از شما همکاران دلیلی باشد برای از خود رستن و به او نزدیکتر شدن.

       سال 93 برای معاونت آموزش، پژوهش و فناوری سال پرچالشی بود، سالی که با پشت سر 
در محیط  نظم  برقراری  یافتیم.  نسبی دست  ثبات  به  ها  و چالش  اندازها  از دست  بسیاری  گذاشتن 
تسلط  افراد،  های  عالقمندی  و  توانمندیها  تشخیص  همکاران،  بین  صمیمانه  ارتباط  ایجاد  کاری، 
همکاران به امور ارجاع شده، ایجاد عالقه بین شاغل با شغل برای همکاران، از اهم معیارهای رسیدن                                         
به خروجی های مطلوب می باشد که البته این معاونت در سال 94 با طی این مسیر به جایگاه مطلوبی 

دست پیدا خواهد کرد . 
و             کالن  های  ریزی  برنامه  با  که  کنیم  می  آغاز  حالی  در  متعال  خداوند  به  توکل  با  را   94 سال 
هدف گذاری دقیق، اقدام به ایجاد شبکه های ارتباطی وسیع و گسترده نموده ایم تا اقدامات کارآمدی 
را در سطح ملی به انجام رسانیم. برای انجام اقدامات وزین، الزاماً به نیروی انسانی زیاد نیاز نیست،               

با شبکه سازی و ایجاد ارتباطات گسترده به سهولت می توان به این مهم دست پیدا کرد . 
با  همکاری  های  نامه  تفاهم  انعقاد  شد  انجام  موفقیت  با  گذشته  سال  در  که  اقداماتی  اهم  از 
مهمترین                                              جمله  از  داشت.  خوبی  دستاوردهای  منان  خداوند  از  سپاس  با  که  بود  ها  وزارتخانه  سایر 
تفاهم نامه های منعقده، تفاهم نامه همکاری  با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود که طرح های 
مهمی چون پسا دکتری صنعتی و فرصت های مطالعاتی داخلی را در خود جای داده بود. در سال جدید 
امید اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه های همکاری را تمام و کمال داریم، که به تبع آن قطعاً گام های 

مهمی را بر خواهیم داشت. 
مقصود ما در سال جدید حرکت در مسیر تعالی و موفقیت وحصول بهترین ها به منظور جلب رضایت 
ایده ها            پیشنهادات،  از همکاران می خواهیم  راستا  این  در  اندرکاران است.  عموم مخاطبین و دست 
و نقطه نظرات خود را به ما منعکس نمایند . سالی خوش همراه با بهترین ها را برای کلیه همکاران 

آرزومندم .
          

              علی اصغر توفیق
معاون آموزش، پژوهش و فناوری    

سخن مدیر مسئول

گزارش عملکرد معاونت
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آموزش،  معاونت  ایجاد  به  توجه  با 
سال  انتهای  در  فناوری  و  پژوهش 
فناوی  های  فعالیت  تجمیع  و   1392
معدن  صنعت  بخش  اطالعات 
کاربرد  و  توسعه  دفتر  در  وتجارت 
نسبت  دفتر  این  اطالعات،  فناوری 
به تعیین سیاست های کالن و شرح 
وظایف خود اقدام نموده و بر پایه آن 
بخش  دو  در  را  متنوعی  های  برنامه 
کاربرد  و  اطالعات  فناوری  صنعت 
آن در بخش صنعت، معدن و تجارت 
از اهم فعالیت  تعریف نمود که برخی 
های این دفتر در سال 1393 به شرح 

ذیل می آید. 

وظایف سرویس های  تفکیک   -1
داخلیIT وزارتخانه از وظایف بخشی 
اطالعات  فناوری  بر صنعت  تمرکز  و 

علی الخصوص نرم افزار
دفتر           این  وظایف  حسب   -2
فناوری  صنعت  توسعه  خصوص  در 
برداری  بهره  پروانه  اعطا  و  اطالعات 
شرکت های کامپیوتری در سال 1393 
تعداد 120 شرکت نرم افزاری متقاضی 
پروانه بهره برداری نرم افزار نسبت به 
سیستم  در  خود  خواست  در  ثبت 
پروانه  تمدید  و  صدور  الکترونیکی 
www.amarsanat. آدرس  به 

که  نمودند  اقدام     mim.gov.ir
به  موفق  شرکت   15 تعداد  این  از 
دریافت پروانه شدند همچنین با توجه 
به مدت اعتبار پروانه های صادر شده 
قبلی که 2 سال می باشد، گواهینامه  

مابقی  و  گردید  تمدید  شرکت   20
مدارک  تکمیل  مرحله  در  متقاضیان 
که  چند  هر  هستند.  نقایص  رفع  و 
باشد  می  سال  دو  پروانه  اعتبار  زمان 
ولی شرکت های دارای پروانه موظف 
ماهه عملکرد خود  هستند بصورت 6 
را اعالم نمایند که با حفظ محرمانگی 
اطالعات شرکت ها این سوابق جمع 
آوری و جهت برنامه ریزی های آتی 

مورد استفاده قرار می گیرد. 
در  مهم  فعالیتهای  دیگر  از   -3
دستورالعمل  بروزرسانی   1393 سال 
پروانه  تمدید  و  )صدور   4017.2
در  زیر  موارد  که  بود  برداری(  بهره 
به  و  لحاظ  بروزرسانی  پیشنهادات 
وزارت،  عالی  مقام  تایید  محض 
جدید  دستورالعمل  اساس  بر  شرکتها 

مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت:
سالیانه  زیان  و  سود  الزام  - حذف 

شرکتهای متقاضی
دارای  نفرات  تعداد  کاهش   -

تحصیالت مرتبط
با  تعامل  نحوه  سازی  شفاف   -

شرکتهای هولدینگ
از  پس  خدمات  به  ویژه  توجه   -

فروش
بودجه   از  مبالغی  اختصاص   -4
طرح های گسترش فناوری اطالعات 
در سازمانهای صنعت، معدن و تجارت 
استانها جهت توسعه فناوری اطالعات 

استانها
فعالین  افزایی  هم  »نشست   -5
هدف  با  کشور«  افزار  نرم  صنعت 

فعالیتها  اهم  از  اطالع  و   آشنایي 
دریافت  گرفته،  صورت  اقدامات  و 
افزار،  نرم  تولیدکنندگان  نظرات  نقطه 
پیش  و مشکالت  شناسایي معضالت 
و     افزار   نرم  صنعت  فعاالن  روي 
بهره گیري از نظرات اصالحي فعالین 
آتي  هاي  ریزي  برنامه  در  حوزه  این 
این وزارتخانه با حضور معاون آموزش، 
پژوهش فناوری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و بیش از 90 نفر از فعاالن و 
صاحبنظران این صنعت برگزار گردید.

فناوری  مدیران  نشست   -6
استان  صنعتی  واحدهای  اطالعات 
تهران با حضور تعدادی از مسئولین و 
مدیران مربوطه برگزار گردید. اقدامات 
جلسه  های  خروجی  اساس  بر  زیر 

طراحی شده است:
• راه اندازی شبکه متخصصین

• برگزاری اولین نشست تخصصی 
در صنعت خودرو

استانی  های  نشست  برگزاری   •
توسعه  سازمانی  چالشهای  موضوع  با 
مدیران  حضور  با  اطالعات  فناوری 
اطالعات صنایع و شرکتهای  فناوری 
نرم افزاری مطرح استان ) معرفی یک 
نمونه موفقیت و یک نمونه شکست (

7- برنامه ریزی و تشکیل  نشست 
شامل  معدن  و  صنعت  خدمت  خوشه 
مورخ  در  کشور  اجرائی  دستگاه   31
دولت  توسعه  در خصوص    93/11/5
الکترونیکی. اهم وظائف این کارگروه 

بشرح زیراست :
توسعه  های  فعالیت  هماهنگی   -

خوشه  سطح  در  الکترونیکی  خدمات 
و  موازی  فعالیت های  از  جلوگیری  و 

تکراری 
و  ها  نیازمندی  سازی  فراهم   -
بین  همکاری  و  مشارکت  زمینه های 
تمام  خدمات  ارایه  در   دستگاهی 

الکترونیکی و یکپارچه 
برنامه ها  یکپارچگی  از  اطمینان   -
دولت  توسعه  برنامه های  تصویب  و 

الکترونیکی در هر دستگاه 
هر  بودجه  درباره  اظهارنظر   -

دستگاه عضو خوشه
تعیین صالحیت  افزار  نرم  8-تهیه 
بر  تحقیقاتی  های  پروژه  مدیران 

اساس پیچیدگی پروژه
جامع  سیستم  اندازی   راه   -9
کارگاهی  خدمات  راهبری  و  مدیریت 
و  تحقیقاتی  مراکز  و  آزمایشگاهی  و 

دانشگاهی 
10-آسیب شناسی صنعت نرم افزار 

در ایران
اجالس  برگزاری  پیرو   -11
در  قطر  و  ایران  اقتصادی  کمیسیون 
حضور  با   93 سال  ماه  اردیبهشت 
و  معدن  صنعت،  وزارت  عالی  مقام 
همکاری،  با  و  قطر  دوحه  در  تجارت 
مشاور وزیر در توسعه روابط اقتصادی 
حوزه  کشورهای  با  مهندسی  فنی  و 
میان  ارتباطی  سامانه  فارس،  خلیج 
کنندگان  تولید  و  صنایع  صاحبان 
بهره  جهت  مهندسی  خدمات  و  کاال 
های  شرکت  بیشتر  چه  هر  برداری 
ایرانی از فرصت های سرمایه گذاری

1.دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات

اهم اقدامات معاونت آموزش، پژوهش و فناوری در سال 1393 

گزارش عملکرد معاونت
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گردید. طراحی  قطر  کشور 
دیگر  فعالیتهای  جمله  از   -12
عضویت   93 سال  در  دفتر  این 
بشرح   ، جلسات  در  فعال  و  موثر 
جمعی      تصمیمات  بصورت  که  زیر 
دستگاه های سیاستگذاری و اجرائی 
کشور تاثیر گذار میباشد بوده است :
تنظیم  عالی  کمیسیون   -
مجازی( فضای  ملی  مقررات)مرکز 
الکترونیک  سالمت  کارگروه   -
اطالعات  فناوری  عالی  شورای 
الکترونیکی( سالمت  نامه  )آئین 

- شهر الکترونیکی استان زنجان
فرهنگی:  میراث  سازمان   -
سایتهای  با  برخورد  راهکار 

گردشگری در  مجاز  غیر 
با  سفر  خدمات  مرکزی  ستاد   –

محوریت نوروز 94 
شورای  محتوا  تولید  کارگروه   -

عالی فناوری اطالعات 
اطالعات  فناوری  کارگروه   -

D8 اجالس
- جلسات هم اندیشی مرکز ملی 
باند–مراکز  )پهن  مجازی  فضای 

)CDN–داده
تخصصی  گمرک  کمیته   -

فناوری اطالعات
ای  رایانه  بازیهای  کارگروه   -
مجازی  فضای  عالی  شورای 
و  برخط  های  بازی  )ساماندهی 
بازی  تولید  از  حمایت  راهکارهای 
های مبتنی بر ارزش های ایرانی-

اسالمی(
- برگزاری نشست هم افزائی با 
بنگاههای  و  افزاری  نرم  شرکتهای 
به  تجاری  و  معدنی   ، صنعتی 
تولیدات  نمودن  همسو  جهت 
با  داخلی  شرکتهای  افزاری  نرم 

تجاری و  معدنی  صنعتی،  نیازهای 
 ICT وزارت  با  همکاری   -
فیمابین  نامه  تفاهم  با  رابطه  در 
ارائه  و  زنجان  الکترونیکی  )شهر 
تسهیالت به شرکتهای نرم افزاری(
تخصصی  جلسات  برگزاری   -
شرکتهای       و  بازرگانی  رایزنان  با 
نرم افزاری جهت شناسائی بازارهای 
و   ICT تولیدات  منطقه ای جهت 
محصوالت  برخی  ارائه  همچنین 
حوزه بانکداری و مالی با برند مشترک
صنعت  همایش  برگزاری 
مرکز  همکاری  با  افزار  نرم 
الکترونیکی تجارت  توسعه 
آمادگی  شاخص  -تدوین 

صنعتی  بنگاههای  الکترونیکی 
بعنوان یکی از مشخصه های جامعه 

اطالعاتی ایران
تجاری  های  گروه  از  دعوت   -
حضور  جهت  خارجی  و  داخلی 
ایران اطالعات  فناوری  بازار  در 
آموزش  یکپارچه  بستر  ایجاد 
الکترونیک نوین کسب و کار کشور 
بنگاههای  وری  بهره  افزایش   -
بکارگیری  طریق  از  صنعتی 
غیره و   BI، CRM های  سامانه 

صنعتی  های  بنگاه  ترقیب   -
رایانش  خدمات  از  استفاده  جهت 

ابری در کشور 
الکترونیکی دولت  توسعه   -

دفتر حمایت از مالکیت صنعتی با هدف حمایت از حقوق مالکیت فکری و 
بطور اخص مالکیت صنعتی در قلمرو صنعت، معدن، صنایع کوچک سنتی و 
محصوالت غذائی در سطح ملی و بین المللی در پنج بخش تخصصی شامل: 
بخش تجاری سازی اختراعات، بخش حمایت از پیاده سازی طرح های صنعتی 
و فناوری های ثبت شده، بخش برند سازی و حمایت از ثبت عالئم تجاری، 
ایران،  استراتژیک  محصوالت  جغرافیای  های  نشانه  جهانی  ثبت  بخش 
بخش امور بین الملل در آذر ماه سال 1393 تشکیل و کار خود را آغاز نمود.

اهم اقدامات انجام شده:  
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  با  همکاری   -1
صنعتی مالکیت  قانون  جدید  الیحه  تنظیم  و  تهیه  در 
2- انعقاد تفاهمنامه همکاری با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در 
اختراعات  معرفی  در  سازمان  آن  پرتال  از  استفاده  و  همکاری  خصوص 
صنعتی واحدهای  به  نو  های  فناوری  و  شده  ثبت  صنعتی  های  طرح   ،
و  مهم  محصول  چهار  جهانی  و  ملی  ثبت  فرآیند  آغاز   -3
ساوه انار  و  خراسان  عناب  و  زرشک  زعفران،  شامل  ایران  استراتژیک 
4- ثبت جهانی 10 منطقه فرش ایران شامل فرش مناطق مشهد، کاشمر، 
اردبیل در  و  ترکمن گلستان  یزد، ساروق، کرمان، همدان،  نائین،  کاشان، 
فرش ملی  مرکز  همکاری  با   )  wipo( فکری  مالکیت  جهانی  سازمان 

5- ایجاد هماهنگی و همکاری با مخترعین جهت ثبت جهانی 
 pct اختراعات ثبت شده

6- هماهنگی و مکاتبات الزم با معاونت ها، سازمان ها، شرکت ها، انجمن 
های صنعتی و تشکل های صنفی و تولیدی درخصوص تشکیل دفتر مالکیت 

صنعتی و همچنین اهمیت و ضرورت برندسازی و 
ثبت جهانی در تولید و تجارت داخلی و بین المللی
الزم  مکاتبات  انجام  و  هماهنگی   -7
تجای  و  صنعتی  واحدهای  شناسایی  جهت 
جهانی  و  داخلی  معروفیت  با  تولیدات  دارای 
8- تهیه و ارسال راهنمای ثبت برند تجاری 
از  کشور  تولیدی  و  صنعتی  واحدهای  کلیه  به 
طریق معاونت امور صنایع و سازمان های استانی

جغرافیایی  نشان  جهانی  ثبت  و  ملی  ثبت  راهنمای  ارسال  و  تهیه   -9
محصوالت استراتژیک به کلیه واحدهای تولیدی از طریق سازمان استانها
10- تهیه و ارسال تقویم برگزاری اجالس ها، کنفرانس ها و همایش های 
بین المللی به همراه تعیین واحدهای سازمانی مرتبط تا پایان سال 2015 میالدی 
یونیدو  سازمان  با  مستمر  ارتباط  ایجاد  و  جلسه  تشکیل   -11
های  شرکت  معرفی  و  سازمان  آن  پروژهای  بررسی  جهت 
توافق مورد  پروژهای  اجرای  و  شرکت  برای  مستعد  ایرانی 
12- برگزاری دومین گردهمایی آموزشی رؤسای ادارات آموزش، پژوهش و 
فناوری استانها با تاکید بر اهمیت و جایگاه مالکیت صنعتی و ضرورت ثبت جهانی
13- تنظیم برنامه جامع حمایت از مالکیت صنعتی سال 1394 با توجه 
به شناخت قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدات فرا روی نظام حقوقی 
برنامه اجرای  بر  موثر  محیطی  عوامل  اهم  و  صنعتی  و  فکری  مالکیت 
دو  ارائه  و  معاونت  ارزش  خلق  ماهنامه  با  همکاری   -14
جهانی. ثبت  ضرورت  و  معنوی  مالکیت  اهمیت  مورد  در  مقاله 

2.اهم اقدامات دفتر حمایت از مالکیت صنعتی

گزارش عملکرد معاونت
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صنایع  و  فناوری  توسعه  مرکز 
ریزی  برنامه  هدف  با  پیشرفته 
کمک  بمنظور  سیاستگذاری  و 
بنگاه  پویایی  و  رشد  ایجاد،  به 
و  پیشرفته  صنایع  اقتصادی  های 
اقتصاد       نقش  افزایش  بنیان،  دانش 
و  صنعتي  توسعه  در  بنیان  دانش 
افزایش  و  کشور  اقتصادي  توسعه 
سطح آگاهي صنعتگران از روندهاي 
توسعه فناوري با تشکیل گروه های 
آینده پژوهي صنعتی و توسعه صنایع 
بنیان  دانش  شرکتهاي  و  پیشرفته 
آموزش،  معاونت  گیري  شکل  با 
پژوهش و فناوري ایجاد شده است. 
بر این اساس اهم اقدامات این مرکز 
در راستای پیشبرد اهداف و ماموریت 
زیر  به شرح  در سال 93  های خود 

می باشد: 

مصوبه  اصالح  نهایی  اقدامات 
صنایع پیشرفته

صنایع  و  فناوری  توسعه  مرکز 
استقرار  موانع  رفع  بمنظور  پیشرفته 
صنایع پیشرفته در اثر مصوبه شماره 
مورخ  هـ   48608 ت   /124946
پیش  وزیران،  هیأت   1392/7/9
به  و  تهیه  را  آن  اصالحیه  نویس 
صنعت  زیربنایی،  امور  کمیسیون 
دولت  هیئت  دفتر  زیست  محیط  و 
چندین  برگزاري  از  پس  نمود.  ارائه 
حضور  با  کارشناسی  بررسی  جلسه 
اجرایی  های  دستگاه  نمایندگان 
متن  کمیسیون،  آن  در  مرتبط 
کمیته  به  بررسي  جهت  پیشنهادی 
گردید.  ارسال  دولت  هیأت  فرعي 
طبق مصوبات کمیته فرعی، معاونت 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
با  یکماه  ظرف  حداکثر  شد  مکلف 
تشکیل کمیته ای با عضویت سازمان 
وزارت  و  زیست  محیط  حفاظت 
مصادیق  تجارت  و  معدن  صنعت، 
را بر  بنیان  صنایع پیشرفته و دانش 
رده  محیطی  زیست  ضوابط  اساس 
مشکالت  آن  طی  تا  نماید  بندی 
و  تاسیس  جواز  صدور  با  مرتبط 

پیشرفته  صنایع  برداری  بهره  پروانه 
در محدوده و حریم شهرهای بزرگ 
فارس  اصفهان،  تهران،  جمله  از 
بالغ   مبنا  این  بر  شود.  مرتفع   ... و 
نفر ساعت جلسه کارشناسی  بر384 
های  دستگاه  نمایندگان  حضور  با 
عضو کمیته مذکور و متخصصان و 
صنایع  حوزه   11 در  دانشگاه  اساتید 
پیشرفته تشکیل و رده بندی آنها به 
اتمام رسیده است. نهایتا با برگزاری  
نویس  پیش  بررسی  نهایی  جلسه 
مصوبه، مقرر شد متن مورد وفاق هر 
معدن  صنعت،  )وزارت  دستگاه  سه 
فناوری  و  علمی  معاونت  تجارت،  و 
ریاست جمهوری و سازمان حفاظت 
معاونت  توسط  زیست(  محیط 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
دولت  هیئت  اصلی  کمیسیون  به 
منعکس و مصوب گردد. با این اقدام 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت 
سازی  پیاده  جهت  الزم  مقدمات 
ماده 8  قانون حمایت از شرکت ها 
تجاری  و  بنیان  دانش  مؤسسات  و 

بر  مبنی  اختراعات  و  نوآوری  سازی 
و  محدوده  در  شرکتها  این  استقرار 
حریم شهرها براساس ضوابط زیست 

محیطی نیز فراهم می شود. 
عملیاتی  های  برنامه  تدوین 

گسترش تحقیق و توسعه  
صنایع  و  فناوری  توسعه  مرکز 
و  تحقیق  اهمیت  درک  با  پیشرفته 
توسعه بعنوان یکي از الزامات توسعه 
رکن  بعنوان  بنیان  دانش  اقتصاد 
مقاومتي  اقتصاد  تحقق  در  اصلي 
و  تحقیق  گسترش  جامع  برنامه 
و  معدن  صنعت،  بخش  در  توسعه 
در  است.  نموده  تدوین  را  تجارت 
وظایف  برشمردن  برنامه ضمن  این 
کاربردي  در  ها  بنگاه  و  دولت 
شدن پژوهشها، مطالعات تطبیقي و 
تجربیات سایر کشورها، اقدامات الزم 
در سه سطح گسترش کمي تحقیق 
و  تحقیق  کیفي  گسترش  توسعه،   و 
توسعه و گسترش تخصصي تحقیق 
ارائه شده  رشته صنایع  در  توسعه  و 
است. رتبه بندی واحدهای تحقیق و 

توسعه بنگاه های صنعتی، بازنگری 
آموزشی  های  سرفصل  تدوین  و 
و  تحقیق  مدیران  و  کارشناسان 
بنگاه  عامل  مدیران  و  توسعه  
های تولیدی و تجاری، تهیه تقویم     
دوره های آموزشی تحقیق و توسعه 
صمت  های  سازمان  در  اجرا  جهت 
استانی، تشکیل و راه اندازی کمیته 
در  توسعه  و  های تخصصی تحقیق 
های  مشوق  تدوین  صنایع،  رشته 
گسترش کیفی تحقیق و توسعه و ... 
باشد  می  عملیاتی  های  برنامه  اهم 
که مقدمات اجرایی شدن آن در سال 

94 فراهم گردیده است.  
تخصصی  کارگروه  تشکیل 
چهارمین  فناوري  هاي  همکاري 
اجالس وزرای صنعت و کارشناسان 
حال  در  کشور  هشت  ارشد 

 )D8(توسعه
صنایع  و  فناوري  توسعه  مرکز 
کارگروه  مسؤول  بعنوان  پیشرفته 
فناوري  هاي  همکاري  تخصصی 
صنعت  وزرای  اجالس  چهارمین 
کشور  هشت  ارشد  کارشناسان  و 
بمنظور   ،  )D8(توسعه حال  در 
شده  ایجاد  فرصت  از  گیری  بهره 
طریق  از  فناورانه  تبادالت  براي 
انجام   ، پیمان  این  کشورهاي عضو 
بمنظور  مشترک  تحقیقاتی  پروژه 
تقویت  روشهای  و  ملزومات  مطالعه 
و افزایش همکاری در حوزه فناوری 
را پیشنهاد و مصوب نمود. همچنین 
مصوب شد با توجه به  ایجاد شبکه 
تبادل و  انتقال تکنولوژی کشورهای 
 D-8 دبیرخانه  توسط  هشت  دی 
پردیس  فناوری  )پارک    TTEN
براساس  ایران(  اسالمی  جمهوری 
بمنظور  پیشین،  اجالس  مصوبات 
سازمان  ساختاری  در  فعالیت 
با  دبیرخانه  این  مشخص،  و  یافته 
ملزومات   ،D8 دبیرخانه  هماهنگی 
انتقال  مرکز  یک  به  شبکه  تبدیل 
سبب  و  آورده  فراهم  را  فناوری 
تقویت همکاری های تکنولوژیک و 
آموزشی میان کشورهای عضو گردد.

3.اهم اقدامات مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته

گزارش عملکرد معاونت
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بمنظور تسهیل حضور شرکت های
 تکنولوژی محور کشورهای عضو 
در نمایشگاه inotex 2015 تهران از 
دیگر مصوبات این کارگروه می باشد.  
بین  همکاری  نامه  تفاهم  امضا 
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
ورود  تسهیل  هدف  با  جمهوری 
نوآوری  و  ها  فناوری  از  استفاده  و 
های داخلی در صنایع و بنگاه های 
گیری،  شکل  به  کمک  اقتصادی، 
انسجام و تقویت حلقه های زنجیره 
سطح  افزایش  و  صادرات  تا  ایده 
آگاهی از چالشها و اولویتهای متقابل 
و تالش در جهت رفع نیازها و حرکت 
مرکز  همت  به  اولویتها،  مسیر  در 
پیشرفته،   صنایع  و  فناوری  توسعه 
»گسترش  همکاری  نامه  تفاهم 
تولید  بخش  افزایی  هم  و  تعامالت 
کشور  فناوری  بخش  با   تجارت  و 
دانش  اقتصاد  تحقق  به  کمک  و 
بنیان« در تاریخ 12 بهمن ماه سال 
93 فی مابین وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و معاونت علمی و فناوری 
گردید.  منعقد  جمهوری  ریاست 
معدن  صنعت،  وزارت  نمایندگان 
کارگروه  تشکیل  برای  وتجارت 
روشهای  تعیین  بمنظور  اجرایی 
و  نامه  تفاهم  موضوع  شدن  محقق 
عملیاتی نمودن آن معرفی شده اند. 
تدوین برنامه های عملیاتی محور 
توسعه  و  و تحقیق  نوآوری  فناوری، 
سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت
نهایی  و  بازنگری  راستای  در 
معدن  راهبردی صنعت،  سازی سند 
راهبرد مشخص شده  تجارت 12  و 
سیاست   60 مبنا  این  بر  و  است 
نظر  در  محور   6 قالب  در  اجرایی 
گرفته شده است. در محور فناوری، 
 8 توسعه  و  تحقیق  و  نوآوری 
است:  شده  اتخاذ  اجرایی  سیاست 
• ایجاد و توسعه زیرساخت های 
پیشرفته صنایع  و  فناوری  گسترش 
• گسترش پژوهش های کاربردی 

و توسعه ای
کسب  توسعه  از  پشتیبانی   •

وکارهای دانش بنیان
صادرات  ازتوسعه  پشتیبانی   •
و     پیشرفته  صنایع  محصوالت 

دانش بنیان

• تعامل و مبادله دانش و فناوری 
برتر های  شرکت  و  کشورها  با 
• توسعه و تعمیق مدیریت، اقتصاد 
و حقوق مالکیت فکری )صنعتی( در 
محصول تا  ایده  از  ارزش  زنجیره 
توسعه  و  تحقیق  از  حمایت   •
در      بویژه  اقتصادی  های  بنگاه  در 

بنگاه های صنعتی
• حمایت از مبتکران و مخترعان 
در راستای توسعه تجاری سازی در 

بخش
با مسئولیت این مرکز و برگزاری 
سیاست  دفتر  با  تکمیلی  جلسات 
موسسه  و  ریزی  برنامه  و  گذاری 
بازرگانی  های  پژوهش  و  مطالعات 
سیاست  ذیل  عملیاتی  برنامه   26
است  گردیده  استخراج  فوق   های 
که تا سال 95 به اجرا خواهد رسید.  
وزارت  های  برنامه  تدوین 
شدن  اجرایی  راستای  در 
فناوری  و  علم  های  سیاست 
و  علم  های  سیاست  ابالغ  با 
فناوری از سوی مقام معظم رهبری 
ابالغ سیاست  در شهریور ماه 93 و 
فعال،  تعامل  و  همکاری  »گسترش 
الهام بخش در حوزه علم  و  سازنده 

مراکز  و  کشورها  سایر  با  فناوری  و 
و  منطقه ای  معتبر  فنی  و  علمی 
با  همراه  اسالم  بویژه جهان  جهانی 
بر  تأکید  با  کشور،  استقالل  تحکیم 
کسب  و  فناوری  انتقال  بر  اهتمام 
برای  ساخت  و  طراحی  دانش 
کشور  داخل  در  محصوالت  تولید 
در  ملی  بازار  ظرفیت   از  استفاده  با 
از سوی  وارداتی«  مصرف کاالهای 
وزارت  به  رئیس جمهور  اول  معاون 
مرکز  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
پیشرفته  صنایع  و  فناوری  توسعه 
برنامه ها،  احصاء  و  تهیه  به  مامور 

به  مرتبط  پیشنهادات  و  اقدامات 
این  تعامالت  درنتیجه  گردید.  آن 
 13 وزارت،  های  معاونت  با  مرکز 
محور  سه  در  پیشنهادی  برنامه 
های  ظرفیت  توسعه  و  »ایجاد 
توسعه  و  »ایجاد  فناوری«،  جذب 
و  افزاری  سخت  های  ساخت  زیر 
»آموزش  فناوری«،  افزاری  نرم 
مهارت الزم  ایجاد  و  انسانی  نیروی 
با  و  تدوین  فناوری«  انتقال  امر  در 
از  هریک  تکالیف  و  وظایف  تشریح 
و  وزارت  مجموعه  زیر  های  بخش 
لحاظ  با  فرابخشی  همکاران  تعیین 
شاخص  و  زمانبندی  برنامه  نمودن 
برداری  بهره  هدف  با  ارزیابی  های 
اختیار  در  توسعه  ششم  برنامه  در 
معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت 
گرفت.  قرار  رئیس جمهور  راهبردی 
گسترش  بخشنامه  ابالغ   
در  بنیان  دانش  فعالیتهای 
تجارت  و  معدن  صنعت،  بخش 
مرکز  این  عضویت  به  توجه  با 
و  صالحیت  تشخیص  کارگروه  در 
ارزیابی شرکت های دانش بنیان  و 
های صنعتی  بنگاه  افزودن  پیشنهاد 
به  بنیان  دانش  های  فعالیت  دارای 

چرخه حمایت از شرکت های دانش 
بنیان و با توجه به پتانسیل های الزم 
بمنظور  ای  نامه  بخش  بخش،   در 
افزایش توان تولید و حمایت از ایجاد 
این  توسط  بنیان  دانش  های  طرح 
وزیر  امضای  از  پس  و  تهیه  مرکز 
سازمان  به  وتجارت  معدن  صنعت، 
های صنعت، معدن وتجارت استانها 
شناسایی  با  تا  است  شده  ابالغ 
حایز  های  بنگاه  و  ها  شرکت 
بنیان در سطح استان  شرایط دانش 
نوآوری  صندوق  به  آنها  معرفی  و 
دریافت  فرآیندهای  شکوفایی،  و 

حمایت را پیگیری و نظارت نمایند. 
کارگروه  قانونی  مواد  تدوین 
توسعه ششم  برنامه  انسانی  سرمایه 
صنایع  و  فناوری  توسعه  مرکز 
کارگروه  دبیر  عنوان  به  پیشرفته 
سرمایه انسانی وزارت صنعت، معدن 
قانونی  مواد  تدوین  در  تجارت  و 
مرتبط در برنامه ششم توسعه کشور با 
مطالعه اسناد باالدستی و برنامه های 
توسعه ای پیشین و شاخص سرمایه 
انسانی مجمع جهانی اقتصاد اهداف 
برگزاری  با  و  تدوین  را  کارگروه 
های  سازمان  نمایندگان  با  جلسات 
سازمان  و  ها  معاونت  و  استانی 
برنامه  احکام  از  برخی  مرتبط  های 
های توسعه ای پیشین را اصالح یا 
تنفیذ نموده و نیز احکام جدیدی در 
با  است.  داده  پیشنهاد  این خصوص 
معاونت  در  تلفیق  جلسات  برگزاری 
طرح و برنامه، نهایتا 5 حکم در این 
است.   رسیده  تصویب  به  کارگروه 

راستای  در  مرکز  این  همچنین 
اجرایی نمودن برنامه های استخراج 
شده از سیاست های علم و فناوری، 
معدن  صنعت،  راهبردی  برنامه 
اقتصاد  های  سیاست  تجارت،  و 
با  همکاری  نامه  تفاهم  مقاومتی، 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
 D8 اجالس  مصوبات  جمهوری، 
 94 سال  عملیاتی  های  برنامه   ... و 
توسعه  و  »ایجاد  محور  سه  در  را 
و  فناوری  گسترش  های  زیرساخت 
صنایع پیشرفته«، »گسترش کمی و  
کیفی واحدهای تحقیق و توسعه« و 
»تعامل و مبادله دانش و فناوری در 
تقریبا  با  المللی«  بین  و  ملی  سطح 
20عنوان برنامه نظیر آسیب شناسی، 
برای  کارآمد  مدل  ارائه  و  بررسی 
صالحیت  بررسی  فناوری،  انتقال 
بهره  پروانه  و  تاسیس  جواز  دریافت 
برداری صنایع پیشرفته، تشکیل و راه 
اندازی کمیته های تخصصی تحقیق 
و  توسعه در رشته صنایع، مطالعه  و 
بررسی فناوری های آینده مورد نیاز 
سرمایه  اولویتهای  خصوصا  صنایع 
دانش  نشست  برگزاری  گذاری، 
اقدامات  و  تهیه   .... و  بنیان صنعتی 
آن  شدن  اجرایی  راستای  در  الزم 
را در سال آینده فراهم نموده است.

گزارش عملکرد معاونت
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حوزه فنی مهندسی
 

1- پروانه فنی و مهندسی:
حمایت از شکل گیري و گسترش واحدهاي فني - مهندسي در بخش 
صنعت، معدن و تجارت که تاکنون بیش از 11000  فقره جواز و پروانه 
فني مهندسي  صادر شده است و در یازده ماهه سال 1393 بیش از 350 
فقره جواز و پروانه فني - مهندسي صادر شده است که نشان دهنده رشد 

45 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مي باشد.
2- بزرگداشت روز مهندسی:

حمایت از برگزاري روز مهندسي در بخش صنعت، معدن و تجارت در 
شهر اصفهان و نمایشگاه جانبي و انتشار دایرکتوري واحدهاي طراحي 

مهندسي و طراحي مونتاژ ایران با پیام مقام عالی.    
3- الیحه نظام مهندسی صنعت:

و  همکاري  با  صنعت  مهندسي  نظام  الیحه  نویس  پیش  بازنگري 
تعامل کلیه انجمن ها و تشکل هاي  مهندسي به منظور سازماندهي و 
گسترش فعالیتهاي تخصصي و مهندسي در بخش صنعت در راستاي 

اجرایي شدن ماده 153 قانون برنامه پنجم توسعه کشور .
4- انجمن های مهندسی:

حمایت از شکل گیري انجمن هاي مهندسي و استقرار این انجمن ها به 
همراه واحدهاي مهندسي در مراکز فناوري کسب و کار در شهرک هاي 
صنعتي و شهرک هاي فناوري که تاکنون 25 انجمن مهندسي در 19 
استان شکل گرفته است که از این تعداد در سال 1393 تعداد 5 انجمن 
به سال گذشته  برابري نسبت  پنج  فعال شده اند که نشان دهنده رشد 
مي باشد. از طرفي جهت بهره گیري از توان واحدهاي فني مهندسي 
در شهرک هاي  مستقر  تولیدي  واحدهاي  و مشکالت  مسائل  رفع  در 
فناوري  مراکز  در  مهندسي  فني  واحد  از  400  بیش  تاکنون  صنعتي  
و کسب و کار در شهرک هاي فناوري و شهرک هاي صنعتي مستقر                    
شده اند که از این تعداد، در یازده ماهه سال 1393 بیش از 100 واحد 
اند تا از نزدیک جوابگوي نیازهاي تخصصي و  مهندسي  مستقر شده 

واحد هاي تولیدي باشند.
 

حوزه بهره وری 

1- نهاد سازي بهره وري:
• بازنگري و اصالح دستور العمل شماره 8009/1 مورخ 1385/8/14 
با بهره گیري از نظرات سازمان ها و تشکل هاي تخصصي که براساس 

فعال  پوشش  تحت  سازمان هاي  کلیه  در  بهره وری  کارگروه هاي  آن 
مي باشد.

2-  برنامه ریزي و سیاست گذاري بهره وری:
بخش  بهره وری  بهبود   نظام  نمودن  نهایي  و  تدوین  تهیه،   •

صنعت،معدن و تجارت؛
• تهیه و تدوین برنامه ارتقاي بهره وری در سه سطح الزامات ارتقاي 
بهره وری در فضاي عمومي کسب و کار، راهکارهاي ارتقاي بهره وری 
در  بهره وری  ارتقاي  هاي  توصیه  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  در 

بنگاه ها؛
اجرایي   برنامه هاي  همراه  به  بهره وري  ارتقاي  راهبرد    5 تدوین   •

براي سالهاي 93 و 94 در بخش صنعت، معدن و تجارت.
3- ارتقاي دانش و ترویج فرهنگ بهره وری و تهیه زیرساخت هاي 

آمار مربوط به سنجش و اندازه گیري بهره وری:
بهره وری( در بخش  ارزیابي) نهضت  اجراي طرح خود  از  حمایت   •
صنایع  سازمان  همکاري  با  پایلوت  بصورت  تجارت  و  صنعت،معدن 

کوچک و شهرک هاي صنعتي ایران و انجمن توسعه بهره وری ایران
تعالي  ملي  جایزه  دوازدهمین  برگزاري  در  مشارکت  و  حمایت   •

سازماني توسط سازمان مدیریت صنعتي ایران
بخش  در  بهره وری  هاي  شاخص  اندازه گیري  طرح  نتایج  انتشار   •
داده هاي منتشر شده توسط  از  بهره گیري  با  صنعت،معدن و تجارت 
کلیه   به  آن  ارایه  و  ایران  بهره وری  ملي  سازمان  و  ایران  آمار  مرکز 

سازمان هاي تحت پوشش.
4- استقرار واحدهاي مشاوره مدیریت بهره وری:

زمینه                   در  مهندسي  فني  پروانه  و  جواز   2000 حدود  صدور 
سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیت و بهره وری براي واحدهاي فني 
مهندسي جهت ارایه مشاوره در زمینه شناسایي عوامل بازدارنده و پیش 
استقرار  و  بهره وری  بهبود  راهکار هاي  و  بهره وری، روشها  برنده رشد 
چرخه مدیریت بهره وری به واحدهاي تولیدي که  تعداد حدود 400 فقره 

از جواز ها و پروانه هاي مذکور در سال 1393 صادر شده است.
5- فعالیت هاي پژوهشي و مطالعاتي:

در بخش  بهره وری  برنده رشد  پیش  و  بازدارنده  شناسایي عوامل   •
صنعت،معدن و تجارت.

• شناسایي بخشهاي کمتر مولد و بیشتر مولد با هدف ارایه راهکارهاي 
اجرایي جهت جا به جایي منابع رشد.

با  صادراتي  کاالهاي  پذیري  رقابت  و  کیفي  سطح  ارتقاي  نحوه   •
حامل  که   گذاري  سرمایه  و  اي  واسطه  کاالهاي  واردات  از  استفاده 

فناوري باالیي هستند با هدف ارایه راهکارها و راهبردها.
• تهیه و تدوین طرح مطالعاتي نظام هایي براي تقویت کارگروهي 
در راستاي توسعه منابع انساني،ارتقاي فرهنگ کار و بهبود بهره برداري 

بهتر از ظرفیت منابع موجود.
6- فعالیت هاي آموزشي:

• حمایت ازبرگزاري سمینارها و دوره مرتبط با مفاهیم بهره وری براي 
کارشناسان و مدیران در سازمانهاي تابعه

و  علمي  مراکز  توسعه  و  متخصص  نیروهاي  تربیت  از  حمایت   •

4. اهم اقدامات دفترآموزش و پژوهش

گزارش عملکرد معاونت



9 ماهنامه خلق ارزش - حوزه معاونت آموزش، پژوهش و فناوری  اسفند و فروردین ماه 1393-1394

با  کاربردي و فني حرفه اي در بخش هاي صنعت،معدن و تجارت 
هدف توانمندسازي منابع انساني و بهبود بهره وری نیروي کار

اجراي گسترده دوره هاي عمومي و تخصصي و بهره  از  حمایت   •
APO گیري)10 دوره( از دوره هاي سازمان بهره وری آسیایي

همکاري و مشارکت در برگزاري کارگاه آموزشي روشهاي بهبود   •
بهره وری در کشور جهت نمایندگان وزارت کشور و استانداریها.

7- فعالیت هاي اجرایي:
• تهیه و تدوین برنامه هاي عملیاتي 
ارتقاي بهره وری بخش صنعت، معدن و 
تجارت در سال 1393 و 1394 درقالب 

22 برنامه اجرایي
و  ها  کمیته  تشکیل  بر  نظارت   •
کلیه  در  بهره وری  بهبود  کارگروه هاي 

سازمان هاي تحت پوشش
گزارش                و  ها  برنامه  اخذ   •
حوزه  در  شده  انجام  هاي  فعالیت 
تحت  سازمانهاي  کلیه  از  بهره وری 

پوشش
شوراي               در  فعال  حضور   •
برنامه ریزي بهره وری کشور در سازمان 
ملي بهره وری ایران و ارایه برنامه هاي 

بخش

حوزه آموزش

1-برگزاري دوره هاي آموزشي
سازمانهاي  از  نیازسنجي  اساس  بر  آموزشي  تقویم  تهیه   •
تخصصي آموزشي  مراکز  و  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
 ،HSE اجراي دوره هاي آموزشي اولویت دار در صنعت مانند دوره •

مدیریت ریسک و ....
سیاستگذاري،            جهت  بازرگانان  و  اصناف  مرکز  با  همکاري   •

برنامه ریزي و طراحي برنامه جامع  آموزشي اصناف
2-تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه

•  اجراي طرح کارآموزي دانشجویان و دانش آموزان
•  تهیه طرح پسا دکتراي صنعتي

•  تهیه حمایت از انجام فرصت مطالعاتي داخل کشور اعضاء هیأت 
علمي دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالي در واحدهاي 

صنعتي، معدني و تجاري
3- انعقاد تفاهم نامه همکاري میان وزارت متبوع با :

• وزارت آموزش و پرورش
• وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي

4- طراحي سامانه آموزش الکترونیکي
5- آموزش هاي علمي- کاربردي

• همکاري در گسترش کمي و کیفي مراکز آموزشي و مصوب نمودن 
دوره هاي مورد نیاز بخش صنعت، معدن و تجارت

• بازدید از مراکز آموزش علمي- کاربردي
• ایجاد رشته هاي جدید در زمینه هاي فناوري نو

• برگزاري همایش روساي مراکز علمي- کاربردي در دو نوبت
6- پاسخ گویي به درخواست هاي آموزشي دانشجویان مراکز آموزشي 

وابسته به وزارت متبوع
7- تهیه دستورالعمل تائید صالحیت مراکز آموزشي

حوزه پژوهش   
و  سیاستگذاری  شورای  تشکیل   -1

راهبری آموزش، پژوهش و فناوری
نویس  پیش  تنظیم  و  تهیه   •
انجام  و  شورا  تشکیل  دستورالعمل 
اقدامات الزم جهت تصویب و برگزاري 

3 جلسه شورا 
همکاري  نامه  تفاهم  انعقاد   -2
فیمابین   فناوري  و  پژوهشي  آموزشي، 
و  فناوري  و  تحقیقات  علوم،  »وزارت 

وزارت صنعت، معدن و تجارت«
و  ریزي  برنامه  “شوراي  تشکیل   •
مفاد  نمودن  اجرایي  جهت  هماهنگي” 
دفتر  در  شورا”  “دبیرخانه  و  نامه  تفاهم 

آموزش و پژوهش
تخصصي  هاي  کمیسیون  تشکیل   •
وزارتخانه         هر  از  نماینده  دو  ترکیب  با 

به شرح ذیل :
- کمیسیون تخصصي امور آموزشي

- کمیسیون تخصصي امور پژوهشي 
- کمیسیون تخصصي فناوري و تجاري سازي 

معدن  صنعت،  فناوری  و  پژوهش  جشنواره  چهارمین  برگزاری   -3
نمایندگان دفاتر و مراکز حوزه معاونت، مؤسسه  با همکاری  و تجارت 
مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، دانشگاه صنایع و معادن ایران، سازمان 
های توسعه ای، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی و سایر بخش های 

مرتبط در روز صنعت )24 آذر( در هفته پژوهش
• انتخاب و معرفي برترین ها در 15 حوزه در بخش صنعت، معدن 

و تجارت
• تقدیر از برترین ها ) 55 مورد( توسط مقام عالي وزارت

و  مطالعات  موسسه  نماینده  با  هماهنگی  انجام  و  تنظیم  و  تهیه   •
اقدامات الزم درخصوص مطالب کتابچه “چهارمین جشنواره پژوهش و 

فناوري صنعت، معدن و تجارت” 
• تشکیل کمیته دائمی جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و 

تجارت
4- همکاري و هماهنگي با وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در ارتباط 
با “پانزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور” در 

هفته پژوهش
• انتخاب و معرفي مدیر پژوهشي و پژوهشگران برتر وزارت متبوع

و  پژوهشگران  از  تجلیل  جشنواره  “پانزدهمین  نمایشگاه  برپایي   •
فناوران برتر کشور”

با 3 طرح  ارتباط  در  اقدامات الزم  و  با شوراي عتف  5- هماهنگي 
کالن ملي مرتبط با وزارت متبوع و کمیسیونهاي تخصصي

گزارش عملکرد معاونت
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6- انجام اقدامات و هماهنگی الزم با طرحهای ستادی در خصوص 
هزینه کرد اعتبارات پژوهشی حوزه صنعت ، معدن و تجارت در راستای 

اولویتهای شورای عتف
• درج اطالعات 60 پروژه پژوهشی و 57 پژوهشگر در سامانه )سمات( 

و انجام پیگیریهای الزم 
پژوهشهاي  مراکز  معرفي  و  انتخاب  برای  الزم  اقدامات  انجام   -7
صنعتي و معدني نمونه، مراکز تحقیق و توسعه نمونه واحدهاي تولیدي 
و انتخاب بهترین محصول تحقیق و توسعه به منظور ارتقاء انگیزه و ارج 

نهادن به تالش پژوهشگران
8- استخراج عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری برتر 
هاي  کمیته  در  بررسي  از  پس  که  تجارت،  و  معدن  حوزه صنعت،  در 
تخصصي با حضور اساتید و صاحب نظران 41 عنوان پروژه پژوهشي و 

29 عنوان پایان نامه در 7 حوزه تخصصي تعیین و استخراج گردیدند.
پژوهشی  های  پروژه  دریافتي  اطالعات  بندي  جمع  و  بررسي   -9
تابعه در سال 1392 به منظور تهیه کارنامه پژوهش و  مجموعه هاي 

فناوری  
• 28 پروژه و طرح پژوهشی از سازمانهای صنعت، معدن و تجارت 

استانها
• 62 پروژه و طرح پژوهشی دریافتی از سازمانهای تابعه وزارت صنعت

• 4 پروژه و طرح پژوهشی دریافتی از معاونت های وزارت صنعت
10- ارائه پیشنهاد »احیاء ماده 144 اصالحي قانون مالیاتهاي مستقیم، 

موضوع معافیت از پرداخت مالیات درآمدهاي ناشي از فعالیتهاي پژوهشي 
مراکز داراي پروانه تحقیق«، که نهایتًا با امضاي نمایندگان دستگاهها، 
جهت منظور کردن در پیش نویس قانون برنامه ششم توسعه پیشنهاد 

گردید.
11- برگزاري نشست هاي:

• نشست هم اندیشي مراکز پژوهش هاي صنعتي و معدني
سازمانهاي  پژوهش  و  آموزش  اداره  رؤساي  اندیشي  هم  نشست   •

صنعت، معدن و تجارت استانها ) 2 مورد(
و  تولیدي  واحدهاي  توسعه  و  تحقیق  مراکز  اندیشي  هم  نشست   •

تجاري
12-  انجام اقدامات الزم درخصوص تخصیص مبلغ 40 میلیارد ریال 
دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه  تجهیز  دستگاهها جهت  خرید  برای  اعتبار 

علم و صنعت ایران
13- نظارت و ارزیابی صدور مجوزهای پژوهشی توسط سازمان هاي 

صنعت، معدن و تجارت استانها، آمار مجوزهاي صادره در سال 93:
• 27جواز تاسیس مرکز پژوهشهاي صنعتي و معدني

• 9 پروانه پژوهش
مرکز  تاسیس  صدورجواز  ضوابط  دستورالعمل  بازنگري    -14
نویس  پیش  تهیه  و  پژوهش  پروانه  و  معدني  و  صنعتي  پژوهشهاي 
از        خواهی  نظر  و   مبتکرین  و  مخترعین  از  حمایت  دستورالعمل  
سازمان ها، طرحها، صندوق ها...ذیربط و لحاظ نمودن نظرات اصالحی

اهم  الکترونیکی،  تجارت  توسعه  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
رویدادهای این مرکز در روزهای پایانی سال 1393 به تفکیک پروژه های 

جاری به شرح زیر است.

دومین جشنواره خرید اینترنتی  

دومین جشنواره خرید اینترنتی با شعار »خرید امن و آسوده با نماد اعتماد 
الکترونیکی« و با استقبال گسترده کسب و کارهای اینترنتی و خریداران 
در تاریخ 18 اسفند ماه آغاز به فعالیت نمود. این جشنواره با هدف گسترش 
و نهادینه سازی فرهنگ خرید اینترنتی، رونق کسب و کار امن در فضای 
و  الکترونیکی  اعتماد  نماد  با  مصرف کنندگان  بیشتر  آشنایی  و  مجازی 
کارکردهای آن برگزار شده است. آمارها حاکی از رشد تعداد بازدیدکنندگان 
در حدود 90 درصد نسبت به اولین جشنواره است که در اسفند ماه سال 

گذشته برگزار شد. 

این  از  نام کردند که  ثبت  اینترنتی  این جشنواره 585 کسب و کار  در 

جشنواره  در  شرکت  شرایط  کلیه  حائز  سایت  وب   100 تعداد  حدودا  بین 
تحفیف  میانگین  با  کاال،   1421 گزارش،  این  ارایه  لحظه  تا  اند.  بوده 
و                           از کسب  درصد  است. حدود 50  ثبت شده  در جشنواره  درصد   50-40
کارهای شرکت کننده، سرویس حمل رایگان را طی برگزاری جشنواره به 

مشتریان خود ارایه می دهند.
این جشنواره به شکل کامال مجازی در فضای اینترنت برگزار می شود 
و تا تاریخ 26 اسفند ماه ادامه خواهد داشت. شرکت کنندگان در جشنواره،

قبیل  از  جنبی  امکانات  و  جوایز  از  تخفیفات،  از  برخورداری  بر  عالوه 
مزایای عضویت در باشگاه نماد اعتماد الکترونیکی نیز بهره مند خواهند شد.

5. اهم اقدامات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

گزارش عملکرد معاونت
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جلسه  نوزدهمین  برگزاری 
گواهی  سیاستگذاری  شورای 

الکترونیکی
گرکانی  محمد  مهندس 
توسعه  مرکز  رییس  نژاد 
دبیر  و  الکترونیکی  تجارت 
گذاری  سیاست  شورای 
کشور  الکترونیکی  گواهی 
نوزدهم  جلسه  برگزاری  از 
گواهی  سیاستگذاری  شورای 
داد. خبر  کشور  الکترونیکی 

مندرج  مفاد  به  اشاره  با  وی 
نامه  آیین   3 ماده  پ  بند  در 
تجارت  قانون   32 ماده  اجرایی 
توجه  با  گفت:  الکترونیک 
مهمترین  از  یکی  اینکه  به 
اسناد  تصویب  شورا  وظایف 
مراکز ریشه و میانی       می 
اسناد  ارزیابی  گزارش  باشد، 
دستورالعمل  و  سیاستها 
گواهی  صدور  مراکز  اجرایی 
توسط  بانکی  الکترونیکی 
جلسه  این  در  شورا  دبیرخانه 
ارائه گردید و بررسی های اولیه 
شد.   انجام  شورا  اعضاء  توسط 
در  کرد:  اضافه  ادامه  در 
ستاد  شورا  اعضای  جلسه  این 
گذرنامه را موظف به ارائه اسناد 
اجرایی  دستورالعمل  و  سیاستها 
مرکز صدور گواهی الکترونیکی 
دبیرخانه  و  نمودند  گذرنامه 
پیگیری  شورا مکلف گردید که 
و بررسی آنها را به عهده بگیرد. 
تجارت  توسعه  مرکز  رییس   
الکترونیک افزود: در این جلسه 
اعضاء  افزایش  پیشنهاد  با 
شورای  اعضای  ترکیب  در 
گردید. موافقت  سیاستگذاری 

سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد(

الکترونیکی  تدارکات  سامانه 
سال  دوم  ماهه  شش  در  دولت 
1393 پیشرفت های چشمگیری 
در اجرا داشته است که برخی از 
نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

سامانه    نمودن  اجرایی   •
مزایده های غیر منقول )امالک 

و مستقالت(
سامانه  نمودن  اجرایی   •
مناقصات عمومی دارای ارزیابی 

کیفی
سامانه  نمودن  اجرایی   •
خدمات/  عمومی  مناقصات 

پیمانکاری

پرداخت  امکان  ایجاد   •
خصوص  در  الکترونیکی 
فرایند  از  منتج  قراردادهای 

مناقصات در سامانه ستاد
•ارسال ابالغیه اجرای سامانه 
شرقی،  آذربایجان  استانهای  به 
قم،  یزد،  مرکزی،  زنجان، 

گیالن، همدان
نام  ثبت  دفاتر  اندازی  •راه 
گران  کنندگان/مزایده  تأمین 
آذربایجان  های  استان  در 
شرقی، قزوین، زنجان، سمنان، 
قم،  یزد،  فارس،  مرکزی، 

گیالن، همدان

نماد اعتماد الکترونیکی  

کارهای  و  کسب  تعداد 
نماد  دارای  اینترنتی 
از  الکترونیکی،  اعتماد 
گذشت.  نماد   8000 سقف 
اعالم  گزارش  با  مطابق 
شده، طی زمستان 93،  1840 
نماد اعتماد اعطا شده است که 
به زمستان سال گذشته  نسبت 
است. داشته  رشد  درصد   192
شایان ذکر است طی اقدامات 
اتخاذ شده، فرایند اعطای نماد 
و  کسب  و  است  شده  تسهیل 
توانند  می  اینترنتی  کارهای 
با  الزامات  رعایت  صورت  در 

بیشتری،  سهولت  و  سرعت 
الکترونیکی  اعتماد  نماد 
کنند. دریافت  را  خود 
بهبود  راستای  در  عالوه  به 
و  فرهنگسازی  نیز  و  خدمات 
با  جدید  سرویس  سه  آموزش، 
عناوین انجمن مشاوره مجازی 
اینترنتی،  کارهای  و  کسب  به 
باشگاه نماد اعتماد الکترونیکی 
تجارت  آموزش  سامانه  و 
بهره  به  زودی  به  الکترونیکی 
برداری خواهد رسید و جزییات 
خدمات  این  از  مندی  بهره 
شد. خواهد  اعالم  متعاقبا 

واحد  پنجره  سامانه 
الکترونیکی تجارت فرامرزی  

تجارت  توسعه  مرکز 
ایجاد  برای  الکترونیکی 
تجارت  رویه های  در  تسهیل 
به دنبال فراهم کردن  خارجی 
صاحبان  تا  باشد  می  شرایطی 
بهینه  صورت  به  بتوانند  کاال 
دهند. انجام  را  خود  امور 
یکی  تجاری  واحد  پنجره   
ابزارهای  اصلی ترین  از 
در  است.  تجاری  تسهیل 
تسهیل  اهداف  تحقق  راستای 
های  فعالیت  پیرو  و  تجاری 
پروژه  با  مرتبط  گرفته  صورت 
فرامرزی  تجارت  واحد  پنجره 
از  زیادی  تعداد  برای  ملی، 
اهمیت  حائز  های  ماژول 
های  حوزه  در  پروژه  این 
تجاری  عملیات  پایه،  عملیات 
به  نزدیک  بانکی  عملیات  و 
فیزیکی  پشرفت  درصد   100
و  است  گردیده  حاصل 
و  تست  آماده  اکنون  هم 
باشند.  می  برداری  بهره 

دیگر  در  است  ذکر  قابل 
لجستیک  قبیل  از  ها  حوزه 
الملل و تشریفات گمرکی  بین 
مذکور  پروژه  اجرایی  روند  نیز 
چشمگیری  پیشرفت  از 
همچنین  است.  بوده  برخوردار 
نرم  توسعه  مقدمات  پیشبرد 
همراه  تلفن  بر  مبتنی  افزار 
صورت  اقدامات  دیگر  از 
مذکور  مرکز  سوی  از  گرفته 
است. کنون  تا  ابتدای سال  از 

گزارش عملکرد معاونت
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در راستای هماهنگی بیشتر و 
تعامل نزدیکتر با سازمان توسعه 
)یونیدو(  متحد  ملل  صنعتی 
جلسه ای روز چهارشنبه مورخ 
93/12/6 با حضور دکتر توفیق 
و  معدن   ، صنعت  وزیر  معاون 
مدیر  آمادیو  ،الساندرو  تجارت 
در  یونیدو  سازمان  کشوری 
مسئول  منصوری  ،دکتر  ایران 
ملی هماهنگ کننده یونیدو  و 
مهندس میر صالحی سرپرست 
دفتر مالکیت صنعتی  در محل 
دفتر معاونت آموزش، پژوهش 
و فناوری برگزار شد. در ابتدای 
مورد  در  توفیق  دکتر  جلسه 
ظرفیت های موجود جمهوری 
اجرای  برای  ایران  اسالمی 
کشورهای  در  ها  پروژه  انواع 
از  دادند.  توضیح  را  مختلف 
اجرای پروژه های ساختمانی و 
همچنین ایجاد کارخانه سیمان 

در کشور ونزوئال نام بردند که 
اجرا  کشور  آن  در  موفقیت  با 
که  داشتند  اشاره  است.  شده 
مختلف  کشورهای  در  دولتها 
مطلع  ظرفیتها  این  از  نیز 
کشور  که  دانند  می  و  بوده 
مختلف،          های  حوزه  در  ایران 
برای  فراوانی  های  توانایی 
دارد.  ها  پروژه  انواع  اجرای 
کاری  حوزه  توجه  با  همچنین 
متمرکز  که  یونیدو  سازمان 
کشورهای  در  فقر  کاهش  بر 
توسعه  و  توسعه  حال  در 
رشد                                             تقویت  طریق  از  نیافته 
آقای  از  باشد  می  وری   بهره 
لیست    تا  خواستند  آمادیو 
که  یونیدو  آتی  های  پروژه 
و  شده  واصل  سازمان  آن  به 
ایران  توسط  آن  اجرای  امکان 
ایشان  برای  را  دارد  وجود 
با  هماهنگی  با  تا  کنند  ارسال 

سایر دستگاه ها و دانشگاه ها 
احتمالی  برگزاری  همچنین  و 
این  در  آموزشی  کارگاه 
خصوص اقدامات الزم صوررت 
پذیرد. ضمنًا دکتر توفیق تاکید 
ها  پروژه  اجرای  که  داشتند 
توسط ایران هزینه بسیار پایین 
تری نسبت به کشورهای غربی 
که  داشت  خواهد  یونیدو  برای 
پروژه  اجرای  هزینه  چنانچه 
گردد  تامین  یونیدو  سوی  از 
صورت  در  و  اجرا  برای  ایران 
نیاز به امضای یادداشت تفاهم 

آمادگی دارد.
استقبال  ضمن  آمادیو  آقای 
اعالم  شده  مطرح  پیشنهاد  از 
کردند تجربه این کار را از زمانی 
که در کشور چین مستقر بودند، 
دارند و اقداماتی هم انجام داده 
اند. در حال حاضر واگذاری دو 
سنگال  کشورهای  در  پروژه  

ایران                        احتماال   که  اتیوپی  و 
می تواند آن را اجرا نماید امکان 
شد  مقرر  ادامه  در  است.  پذیر 
یونیدو لیست پروژهای آتی آن 
سازمان را برای وزارت صنعت 
ارسال نمایند تا پس از بررسی 
به  نسبت  سنجی  امکان  و 
اجرای احتمالی آن  اقدام گردد.
سوی  از  جلسه  انتهای  در 
شد  مطرح  آمادیو  آقای 
هایی  پروژه  از  برخی  که 
جهت  اخیر  سالهای  در  که 
و  مالی  های  کمک   دریافت 
ارسال  یونیدو  به  تکنولوژیکی 
اثرات  کاهش  پروژه  مثل  شده 
جیوه بر سالمت انسان و محیط 
زیست در واحدهای کلرآلکالی 
شورای  به  امام،  بندر  در  ایران 
ارجاع                                       ملل  سازمان  امنیت 
می شود اما این موضوعات هیچ 
ارتباطی به بحث تحریم ندارد. 

گسترش تعامالت سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو(
 با معاونت آموزش، پژوهش وفناوری

رویدادها
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مهندس آقاکثیری: توسعه شرکتهای دانش 
بنیان نه یک رویداد بلکه  یک فرآیند  است.
توسعه  مرکز  رئیس  کثیری  آقا  مهندس 
نشست  در  پیشرفته،  صنایع  و  فناوری 
از         حمایت  قانون  عملکرد  تخصصی 
شرکت های دانش بنیان و نهادهای متولی با 
تاکید بر ضرورت تحقق اقتصاد دانش بنیان، 
بویژه  تقویت شرکت های موجود  و  توسعه 
بنگاه های صنعتی دانش بنیان  را  موثرتر 
از ایجاد شرکت های کوچک دانست. ایشان 
ضمن بیان اینکه مقوله پژوهشگری متفاوت 
با  کارآفرینی و مدیریت بنگاه می باشد، بر 
اهمیت  نقش خبرگان صنعت و کارآفرینان 
موفق به عنوان پیشران های توسعه فناوری 
کرد. تاکید  بنیان  دانش  های  شرکت  و 
وی گفت توسعه شرکت های دانش بنیان 
باید به شکل یک فرایند دیده شود و نه یک 
رویداد و باید نقش کلیه حلقه های موثر از 
ایده تا محصول  از قبیل ارزشگذاری دانش 
صندوق  و  صنعتی  مالکیت  بروکرها،  فنی، 
گردد. تقویت  و  مشخص  پذیر  خطر  های 
و  ها  کاری  موازی  از  پرهیز  کثیری  آقا 
اختصاص بخش عمده بودجه های فناوری 
صنعت،                                                                   در  توسعه  و  تحقیق  بخش  به 
شبکه سازی، خوشه سازی و تعامالت بین 
بنگاهی بویژه میان شرکتهای بزرگ و کوچک 
را از دیگر عوامل موثر در توسعه شرکت های 
دانش بنیان و در نتیجه تحقق اقتصاد دانش 
بعنوان رکن اصلی اقتصاد مقاومتی برشمرد.

عملکرد  تخصصی  نشست  است  گفتنی 
بنیان  دانش  های  از شرکت  حمایت  قانون 
توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست 
مدیریت  انجمن  همکاری  با  و  جمهوری 
فناوری ایران ، معاونت علمی فناوری ریاست 
وزارتخانه  نمایندگان  حضور  با  و  جمهوری 
بهداشت،  تجارت،  و  معدن  صنعت،  های 
مدیران  دفاع،  و  پزشکی  آموزش  و  درمان 
مدیران  و  فناوری  و  پژوهش  صندوقهای 
بزرگ  و  موفق  های  شرکت  برخی  عامل 
اسفندماه  هجدهم  خصوصی  بنیان  دانش 
93 در نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید.

بررسی  هدف  با  که  نشست  این  در 
پیش  های  چالش  و  ها  فرصت  عملکرد، 
از شرکت های دانش  روی  قانون حمایت 
مرکز                                                           رئیس  آشنا،  دکتر  ریاست  به  بنیان 
رئیس  مشاور  و  استراتژیک  های  بررسی 
ناظمی  دکتر  ابتدا  در  برگزارگردید،  جمهور 
تحقیقات سیاست  عضو هیئت علمی مرکز 
انجمن  مدیره  عضوهیات  و  کشور  علمی 
جایگاه  بیان  به  ایران  فناوری  مدیریت 
دانش  های  شرکت  از  حمایت  قانونی 
جای  به  دولتی  نگاه  ایشان  پرداخت.  بنیان 
وجود  عدم  و  بازار  کار  سازو  از  استفاده 
ادغام  و  جذب  برای  مناسب  های  مشوق 
چالش  از  را   )M&A(نوآور های  شرکت 
های مهم توسعه شرکت های دانش بنیان 
رئیس  دکترسلطانی  همچنین  کرد.  عنوان 
از  گزارشی  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 

تسهیالت  میزان  و  صندوق  این  عملکرد  
صالحیت  تایید  های  شرکت  به  شده  ارائه 
سیاستهای  بیان  به  و  نموده  ارائه  شده 
حمایت  از  استفاده  مشمولین  صندوق، 
های صندوق، نحوه ارزیابی طرح و اعطای 
بازار شرکت های  تسهیالت و لزوم تقویت 
پرداخت. آنها  توانمند سازی  و  بنیان  دانش 
ها،  دیدگاه  بیان  و  مباحثه  بخش  در 
شرکت  عامل  مدیر  فر  حامدی  دکتر  خانم 
هایی  دغدغه  و  مشکالت  ژن  سینا 
با  بزرگ  بنیان  دانش  های  شرکت  که  
و  نموده  مطرح   را  باشند  می  مواجه  آن 
و                                                     فکری  مالکیت  به  مربوط  قوانین  فقدان 
رقابت  فضای  ایجاد  در  موجود  های  خالء 
مشکالت  جمله  از  را  ها  بنگاه  بین  پذیر 
اساسی شرکت های دانش بنیان عنوان نمود.
صاحبکار،  دکتر  نوری،  قاضی  دکتر 
وحدت،  دکتر  فقیهی،  دکتر  محمدی،  دکتر 
دیگر  از  طهموری  دکتر  و  سلیمانی  دکتر 
بودند. نشست  مدعوین  و  سخنرانان 

توسعه شرکت های دانش بنیان نه یک رویداد بلکه یک فرآیند است

رویدادها
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به گزارش حوزه اطالع رساني 
طرح هاي صنایع نوین در تاریخ 
93/12/12، مهندس ادیب مدیر 
نوین  صنایع  هاي  طرح  اجرایي 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
از  کارشناسان  تیم  همراه  به 
محل اجراي پروژه »تهیه دانش 
تولید  فرموالسیون  و  سنتز  فني 
نیمه صنعتي داروي ضد سرطان 
 1 با ظرفیت  مزیالت  ایماتینیب 
زیست  پارک  در  کیلوگرم«واقع 
دانشگاه  سینا  بوعلي  فناوري 
علوم پزشکي تهران که با حمایت 
نوین  صنایع  طرح هاي  مالي 
کردند.  بازدید  است،  شده  اجرا 
تولید  مذکور  پروژه  از  هدف 
ایماتینیب  داروي  مؤثره  ماده 
توسط  که  است  مزیالت 
دانشیار  االمیني  روح  دکتر 
دانشگاه  داروسازي  دانشکده 
تیم  و  تهران  پزشکي  علوم 
است.  گردیده  اجرا  همکاران 
ادیب  مهندس  از  نقل  به 
صنایع  هاي  طرح  اجرایي  مدیر 

مهار  مزیالت  نوین،ایماتینیب 
کیناز  تیروزین  پروتئین  کننده 
درمان  به عنوان  و  باشد  مي 
اولیه بعضي از گونه       هاي سرطان 
که  بیماراني  در   CML خون 
داده  تشخیص  تازه  سرطانشان 
شده است، استفاده مي شود. این 

دارو جلوي فعالیت آنزیمي با نام 
موجب  که  را  کیناز«  »تیروزین 
مي       شود سلول       هاي بنیادي، بیش 
از نیاز بدن به گلبول       هاي سفید 
بالست       ها(  یا  )گرانولوسیت       ها 

تبدیل شوند، مي گیرد.
ماده موثره ایماتینیب مزیالت 

و       کمرنگ  زرد  تا  سفید  پودر 
بي بو مي باشد. این ماده موثره 
از نظر شیمیایي پایدار مي باشد 
و باید دور از اکسید کننده هاي 
قوي قرار گیرد زیرا میل ترکیبي 
هاي  کننده  اکسید  با  باالیي 
به  مقاوم  ظروف  در  دارد.  قوي 
رطوبت باید نگهداري گردد و در 
نگیرد،  قرار  نور مستقیم  معرض 
همچنین در دماي زیر 30 درجه 
ماده  این  گیرد.  قرار  سانتیگراد 
تهیه قرص و کپسول  موثره در 
دارد. کاربرد  مزیالت  ایماتینیب 
همکاران  نظر  اظهار  طبق 
اجرایي پروژه آقایان دکتر موذني 
و دکتر فیروزپور، در برنامه هاي 
تولید،  میزان  افزایش  با  آتي 
تقاضاي  از  درصد   23 حدود 
پروژه  تولیدات  توسط  بازار 
فروش  .قیمت  گردد  مي  تأمین 
هر  ازاي  به  پروژه  محصول 
یک کیلوگرم معادل 70 میلیون 
نصف  حدود  که  باشد  مي  ریال 
باشد.  مي  آن  وارداتي  قیمت 

تولید نیمه صنعتي ماده مؤثره داروي ضد سرطان ایماتینیب مزیالت
 در دانشگاه علوم پزشکي تهران با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت

دستاوردها
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میرصالحی  مهدی  سید  از  نقل  به 
مالکیت  از  حمایت  دفتر  سرپرست 
و  پژوهش  آموزش،  معاونت  صنعتی 
، تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  فناوری 

کشور  دستباف  فرش  هنر-صنعت 
بسیار  دستاورد  یک  شاهد  دیگر  بار  یک 
منطقه    10 دستباف  فرش  و  گردید  مهم 
ایران شامل فرش مناطق: مشهد، کاشمر، 
ساروق،  اردبیل،  کاشان،  کرمان،  کاشان، 
همدان  و  نایین  یزد،  گلستان،  ترکمن 
لیسبون که جمهوری  براساس کنوانسیون 
اسالمی ایران در سال 1383 به آن ملحق 
مالکیت  جهانی  سازمان  در  است  شده 
سازمانهای  از  یکی  که   )wipo( فکری 
به  باشد  می  متحد  ملل  سازمان  تابعه 
رسید. جغرافیایی  نشان  جهانی  ثبت 

منطقه  پنج  فرش  که  است  ذکر  شایان 
اصفهان،  فرش  شامل  ایران  دیگر 
در  نیز  خوی  و  هریس  تبریز،  قم، 
کاالی  اولین  عنوان  به   1392 سال 
است. رسیده  جهانی  ثبت  به  ایرانی 

است  صورت  این  به  کار  انجام  مراحل 
نظر  مورد  کاالی  ملی  ثبت  از  پس  که 
فرایند  که  جهانی  ثبت  برای  پرونده 
و  شود  می  آماده  دارد  ای  پیچیده  نسبتا 
سازمان  به  لیسبون  کنوانسیون  براساس 
گردد.  می  ارسال  فکری  مالکیت  جهانی 
درسازمان وایپو پس از بررسی کارشناسی 
که بسیار دقیق صورت می گیرد پرونده به 
ارسال  لیسبون  معاهده  عضو  کشورهای 
می گردد. کشورهای عضو معاهده لیسون 
چنانچه بر روی پرونده ایران ادعا و اعتراض 
نداشته باشند مجددا به سازمان وایپو عودت 
داده و در این مرحله نسبت به ثبت جهانی 
آن اقدام خواهد شد. این فرآیند در سازمان 
مزبور حدودا 8 تا 12 ماه به طول می انجامد.

شایان ذکر است که با توجه به اهمیت ثبت 
جهانی و نقش برندسازی در تجارت جهانی، 
معاونت  صنعتی  مالکیت  از  حمایت  دفتر 
آموزش، پژوهش و فناوری این وزارت در 
نظر دارد محصوالت مهم استراتژیک ایران 
اول  فاز  در  که  رسانده  جهانی  ثبت  به  را 
و  زرشک   ، زعفران  جهانی  ثبت  فرآیند   ،
عناب خراسان و اناره ساوه آغاز شده است.

فرش 10 منطقه ایران
 به ثبت جهانی رسید

فرآیند ثبت جهانی زعفران، زرشک و عناب 
خراسان و همچنین انار ساوه آغاز شد.

برخی  جایگاه  و  اهمیت  به  توجه  با 
و  ایران  استراتژیک  و  مهم  محصوالت 
کشور  برای  آنها  صادرات  انحصار  ضرورت 
صنعتی  مالکیت  از  حمایت  دفتر  ایران، 
وزارتخانه  فناوری  پژوهش  آموزش،  معاونت 
در نظر دارد بر اساس کنوانسیون لیسبون که 
جمهوری اسالمی ایران در سال 1383 به آن 
ملحق شده است نسبت به ثبت ملی و متعاقبا 
ثبت جهانی این محصوالت مهم در سازمان 
جهانی مالکیت فکری )wipo ( که یکی از 
سازمانهای تابعه سازمان ملل متحد می باشد 
درجه  اساس  بر  که  اقدام  این   . نماید  اقدام 
فاز  در  شود،   می  انجام  محصوالت  اهمیت 
اول، فرآیند  ثبت زعفران خراسان رضوی و 
خراسان جنوبی و در پی آن زرشک و عناب 
خراسان جنوبی و همچنین انار ساوه آغاز شده 

است . 
میرصالحی  مهندس  راستای  این  در 
صنعتی  مالکیت  از  حمایت  دفتر  سرپرست 
به  ای  جداگانه  سفرهای  طی  معاونت   این 
ثبت  خصوص  در  رضوی  خراسان  استان 
زعفران ، خراسان جنوبی جهت ثبت زعفران 
، زرشک  و عناب و استان مرکزی جهت ثبت 
انار ساوه اقدام به برگزاری جلسات متعددی 
با نمایندگان دستگاههای دولتی و همچنین 
با  مرتبط  خصوصی  بخش  اندرکاران  دست 
نسبت  و  نموده  استراتژیک  محصوالت  این 
مالکیت صنعتی  جایگاه   و  اهمیت  تبیین  به 

تجارت  حوزه  ارکان  از  که  سازی  برند  و 
نقش  میزان  همچنین  و  شود  می  محسوب 
آن در افزایش تولید واحدهای صنعتی و تولید 
افزایش   ، محصول  افزوده  ارزش  کنندگان، 
اهمیت  و  اقدام  اقتصادی  توسعه  و  صادرات 
ثبت جهانی این محصوالت را یادآور شدند. 

دستگاههای  تا  مقررشد  جلسات  این  در 
دولتی ، تشکلها و بخش خصوصی  در تنظیم 
گزارش  تهیه  و  مربوطه  های  نامه  اظهار 
صنعت،  سازمان  با  محصول   کارشناسی 
این  به عنوان متولی  معدن و تجارت استان 
امر،  همکاری نموده و سازمان صنعت، معدن 
جهت  را  مربوطه  گزارش  استان  تجارت  و 
بررسی نهایی و اقدامات بعدی به دفتر حمایت 
ذکر  شایان  نماید.  ارسال  مالکیت صنعتی  از 
است این جلسات مورد پوشش خبری بسیار 
از شبکه  اخبار آن  گسترده ای قرار گرفته و 
استان های مربوطه و خبرگزاریهای مختلف 

پخش و منعکس شده است .

آغاز فرآیند ثبت جهانی زعفران،
 زرشک و عناب خراسان و انارساوه

دستاوردها
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با تالش همکاران دفتر توسعه و کاربرد 
فناوری اطالعات و به نقل از این دفتر با 
بررسي و ارزیابي مستندات فني و حقوقي 
پروانه  دریافت  متقاضی  شرکت   120
سال  در  افزار  نرم  تولید  برداری  بهره 

1393، از طریق سایت    
    

ht tp : / /amarsanat .  
 m i m t . g o v . i r / s o ft w a r e

ثبت نام نمودند که 32 شرکت موفق به 
دریافت پروانه بهره برداری شدند. از طرفی 
و  فنی  مستندات  سال  پایاني  ماه  دو  در 
حقوقی بیش از 40 شرکت متقاضي بررسی 
گردید که 12 فقره پروانه بهره برداري تولید 
نرم افزار طبق دستور العمل 4017/2 برای 
گردید. صادر  شرایط،  واجد  هاي  شرکت 
براي  نیاز  مورد  مدارک  و  شرایط  اهم 
نرم  تولید  برداري  بهره  پروانه  دریافت 
افزار طبق ماده 3 دستورالعمل عبارتند از:

در  رسمی  روزنامه  تصویر   -1
متقاضی واحد  تغییرات  آخرین  مورد 
تغییرات  آخرین  با  اساسنامه  تصویر   -2

در  افزار  نرم  تولید  )ذکر  متقاضی  واحد 
آن( اساسنامه  در  شرکت  فعالیت  موضوع 

3- تصویر اظهارنامه مالیاتی دو سال اخیر 
)تأیید شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور(

اعضای  تحصیلی  مدارک  تصویر   -4
تولید  تخصصی  اعضای  و  مدیره  هیئت 
نرم افزار )حداقل 8 نفر از افراد هیئت مدیره 
و کارکنان تمام وقت کادر تخصصی تولید 
نرم افزار دارای مدرک دانشگاهی و سوابق 
باشد( افزار  نرم  تولید  زمینه  در  مرتبط 

بیمه  وقت  تمام  کادر  حقوق  لیست   -5
شده برای سه ماه اخیر )تایید شده توسط 

سازمان تأمین اجتماعي(
در  که  افزارهایی  نرم  مستندات   -6
مهندسی  اصول  رعایت  با  اخیر  سال   2
)حداقل  باشد.  شده  تولید  افزار  نرم 
به  مربوط  مستندات  با  افزار  نرم   2
سازی( پیاده  و  طراحی  تحلیل،  شناخت، 

7- ارائه قرارداد و حسن انجام کار مبنی 
بر فروش تولیدات نرم افزار در یک سال اخیر
افزاری نرم  تولیدات  بروشور   -8

فنی-  خدمت  تاسیس  جواز  9-تصویر 
مهندسی در زمینه صنعت نرم افزار- شماره 

پروانه  تمدید  )برای  قبلی  پروانه  تاریخ  و 
بهره برداری(

10- واریز مبلغ اعالمی در دستورالعمل 
به حساب خزانه داری کل کشور

سامانه  در  پرسشنامه  تکمیل   -11
صدور پروانه بهره برداری 

کارشناسان  حضوري  12-بازدید 
شرکت  از  افزار  نرم  صنعت  توسعه  گروه 
مدارک  انطباق  و  ارزیابي  و  متقاضي 
العمل  دستور  مفاد  با  متقاضي   ارسالي 
الزم به ذکر است شرکت هاي متقاضي 
تولید  برداري  بهره  پروانه  از دریافت  بعد 
نرم افزار به عنوان واحد تولیدي صنعتي 
از  استفاده  امکان  و  شده  شناخته  فعال 
مزایاي قانوني این پروانه از جمله کاهش 
به  نیرو  وزارت  تعرفه  طبق  برق  هزینه 
معدن(،  و  )صنعت  تولید  مصارف  عنوان 
طبق  مالیاتي  معافیت  از  برخورداري 
مالیاتهاي  قانون   132 ماده   2 تبصره 
و  شهري  محدوده  در  استقرار  مستقیم، 
از  حمایت  صندوق  تسهیالت  از  استفاه 
را  الکترونیک  صنایع  توسعه  و  تحقیقات 

داشت.  خواهند 

صدور 12 فقره پروانه بهره برداري تولید نرم افزار
 طي ماه هاي بهمن و اسفند 1393

دستاوردها
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نامه همکاری  تفاهم  انعقاد  از  پس 
بین وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و علوم تحقیقات و فناوری، جزییات 
فرصت  انجام  از  حمایت  شیوه نامه 
اعضای  کشور  داخل  مطالعاتی 
هیات علمی دانشگاه ها و موسسات 
دارای  پژوهشی  و  عالی  آموزش 
از وزارت علوم در واحدهای  مجوز 
در  که  تجاری  و  معدنی  صنعتی، 
راستای ایجاد و تعامل تقویت ارتباط 
بین صنعت و دانشگاه و به منظور 
یافته های  و  دانش  کردن  عملیاتی 
و  دانشگاه ها  علمی  هیات  اعضای 
موسسات آ موزش عالی و پژوهشی 
تجارت  و  معدن  در بخش صنعت، 
دانشگاهیان  آشنایی  متقابال  و 
تجاری،  و  تولیدی  کار  فضای  با 
فرصت های  از  استفاده  آیین نامه، 
علمی  هیات  اعضای  مطالعاتی 
آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها 
عالی و پژوهشی تدوین شده است 

که شرایط آن به شرح ذیل است:
شرایط هیات علمی:

وضعیت  حداقل  بودن  دارا 
استخدامی رسمی آزمایشی 

استادیاری  علمی  مرتبه  بودن  دارا 
و باالتر

مرتبط بودن رشته و تخصص عضو 
هیات علمی با نیاز واحد صنعتی 

نحوه اجرا:
نیازهای  عناوین  ارائه  و  جمع آوری 
به  مبتال  مشکالت  و  پژوهشی 
واحدهای صنعتی و اولویت بندی آنها 

هیات  توسط عضو  درخواست  ارائه 
و  علمی  سوابق  با  همراه  علمی 
مرکز  توسط  شورا  به  پژوهشی 

آموزشی
شده  ارائه  درخواست  بررسی 

کاری زمینه  تعریف  و  شورا  در 
قرارداد  عقد  جهت  هماهنگی 
آزمایشگاهی،  مطالعاتی،  پژوهشی، 
هیات  عضو  تخصص  با  منطبق 
صنعت  وزارت  اهداف  و  علمی 

صنعتی واحد  نیازهای  و 
عضو  به  شورا  موافقت  اعالم 
اخذ  جهت  علمی  هیات 

موافقت نامه رسمی مرکز آموزشی
مرکز  توسط  ماموریت  صدور حکم 
آموزشی با درج تاریخ شروع و خاتمه 
حداقل  مدت  به  مطالعاتی  فرصت 
یک ترم تحصیلی و حداکثر دو ترم 
تحصیلی است که می تواند از مدت 
اول،  در  تابستان  ماهه  سه  زمان 
کند.  استفاده  فرصت  آخر  یا  بین 

توسط  کار  پیشرفت  گزارش  ارائه 
عضو هیات علمی به شورا و نظارت 

یا  فرد  عملکرد  بر  شورا  مستقیم 
شده. ارائه  گزارش های  بررسی 

چنانچه به هر دلیلی و در طول دوره 
به  تصمیم  شورا  مطالعاتی،  فرصت 
قطع فرصت مطالعاتی بگیرد، الزم 
است مراتب را کتبا به مرکز آموزشی 
کند.  اعالم  علمی  هیات  عضو  و 

شرایط حمایتی: 
با  مطابق  مزایا  و  حقوق  پرداخت 
حکم استخدامی عضو هیات علمی 
توسط مرکز آموزشی در طول مدت 
فرصت مطالعاتی به استناد آیین نامه 
علوم  وزارت   1389/6/30 مورخ 

و  حقوق  100درصدی  پرداخت 
عالوه  علمی  هیات  عضو  مزایای 
اعالم  مفاد  مزایای  و  حقوق  بر 
واحد  و  صنعت  وزارت  توسط  شده 
صنعتی، همچنین هزینه ایاب ذهاب 
مامور  اسکان عضو هیات علمی  و 
محل  و  سکونت  محل  استان  که 
توسط  است،  متفاوت  او  صنعت 
پرداخت خواهد شد.  واحد صنعتی 

خارج  به  علمی  هیات  عضو  اعزام 
از کشور با هزینه وزارت صنعت یا 
واحد صنعتی در صورت لزوم و به 
ماه  یک  مدت  به  شورا  تشخیص 
)که به تشخیص و تصویب شورای 
جهت  است(  افزایش  قابل  مذکور 

مشابه  صنعتی  واحدهای  از  بازدید 
برای فرصت های مطالعاتی یکساله

حمایت از پایان نامه ها یا رساله های 
دکترای  و  ارشد  کارشناسی 
فرصت  که  استادانی  دانشجویان 
مطالعاتی را در واحد صنعتی گذرانده 
و موضوع پایان نامه ها را از نیازهای 
می کنند.  انتخاب  شده  احصاء 
علمی: هیات  عضو  تعهدات 

بوده  وقت  تمام  مطالعاتی  فرصت 
هیات  عضو  فعالیتهای  سایر  و 
و  مشاوره  در  منحصرا  علمی 
تحصیالت  دانشجویان  راهنمایی 
می شود.  خالصه  تکمیلی 

به  ملزم  علمی  هیات  عضو 
حفظ  و  ایمنی  قوانین  رعایت 
)مالکیت  معنوی  و  مادی  حقوق 
از  حاصل  محرمانگی(  و  فکری 
مطالعاتی،  پژوهشی،  کار  اجرای 
قرارداد  مفاد  مطابق   ... و  علمی 

است. صنعتی  واحد  با  منعقده 
عضو هیات علمی موظف است هر 
پیشرفت  گزارش  بار  یک  ماه  سه 
کار را همزمان به مرکز آموزشی و 
و  ارائه  خدمت  محل  صنعتی  واحد 
از  روزه  یک  سمینار  یک  پایان  در 
یافته های علمی خود را برای واحد 

صنعتی و وزارت صنعت برگزار کند.

ارتباط بیشتر دانشگاه ها و صنعت: آئین نامه طرح پسادکترای صنعتی و 
شیوه نامه حمایت از انجام فرصت مطالعاتی داخل کشور

دانشگاه  بیشتر  چه  هر  ارتباط  راستاي  در 
دکتراي  پسا  طرح  آیین نامه  صنعت،  و 
انجام فرصت  از  و شیوه نامه حمایت  صنعتي 
علمي           هیأت  اعضاي  کشور  داخل  مطالعاتي 
و  معدني  صنعتي،  واحدهاي  در  ها   دانشگاه 
تجاری میان معاونان پژوهشي وزارتخانه هاي 
معدن  صنعت،  و  فن آوري  و  تحقیقات  علوم، 
و تجارت مبادله شد. در قالب این تفاهم نامه 
به تمامي رؤساي سازمان هاي صنعتي استاني 
براساس  که  است  شده  ابالغ  بخشنامه اي 
به  استان  هر  دانشگاه  پژوهشي  معاونان  آن 
مي گیرند  قرار  استفاده  مورد  مشاور  عنوان 
یك  تشکیل  با  پژوهشي  مشاوران  این  و 
هر  ارتباط  به  مي توانند  مشورتي  شوراي 
کنند. کمك  دانشگاه  و  صنعت  بیشتر  چه 

به  وزارتخانه  دو  بین  که  تفاهم نامه اي  در 
تحقیقاتي  طرح هاي  انجام  رسید،  امضاء 
پایان نامه هاي  از  حمایت  و  مشترك 
گرفت.  قرار  توجه  مورد  مرتبط  دانشجویي 

تفاهم نامه ها
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اولین جلسه کمیسیون فناوری و تجاری 
نامه همکاری  تفاهم   راستای  سازی در 
با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
وزارت صنعت معدن و تجارت برگزارشد.

ماهنامه  عمومی   روابط  گزارش  به 
حمایت  همکاری،  هدف  با  ارزش  خلق 
مراکز  های  طرح  از  سازی  تجاری  و 
صنعت  متقابل  ارتباط  و  عالی  اموزش 
کمیسیون  جلسه  اولین  دانشگاه  و 
محل  در  سازی  تجاری  و  فناوری 
وزارت  نوسازی  و  گسترش  سازمان 
گردید. برگزار  تجارت  و  معدن  صنعت، 

توسعه  معاون  زاده  صادق  دکتر 
تاکید  ضمن  پیشرفته  صنایع  و  فناوری 
های   فناوری  و  علم  به  صنعت  نیاز  بر 
به  نیازمند  کشور  صنعت  گفت:  نوین 
است  نوین  فناوریهای  کردن  امد  روز 
مراکز   ، ها  دانشگاه  زمینه  این  در  و 
فناوری  و  علم  های  پارک  و  پژوهشی 
سزایی  به  تاثیر  راستا  این  در  توانند  می 
باشند. داشته  کشور  صنعت  رشد  در 

تجاری  و  فناوری  کمیسیون  رییس 
طرح  به  اشاره  با  ادمه  در  سازی 
و            فناوری  زمینه  در  ها  ایده  و  های 

عالی  اموزش  مراکز  در  سازی  تجاری 
زیادی  های  ایده  و  ها   طرح  افزود: 
شود،  می  مطرح  سازی  تجاری  جهت 
توجیه  هم  باید  می  ها  طرح  ولی 
بر  هم  و  باشند  داشته  سازی  تجاری 
اساس مطالعات نیاز سنجی که از طرف 
شود. انجام  گیرید  می  صورت  صنعت 

سازمان  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
توسعه  در  حاکمیتی  سازمانی  گسترش 
از  است  سازی  تجاری  و  انبوه  تولید 
سازمان  این  بین  متقابل  ارتباط  رو  این 
تواند  می  کشور  عالی  اموزش  مراکز  و 
صنایع  امدی  روز  به  و  پیشرفت  در 
باشد. داشته  بسزایی  نقش  کشور 
فرد  گلستانی  دکتر  جلسه  ادامه  در 
مدیر دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، 
بر  تاکید  ضمن  فناوری  و  تحقیقات 
توسعه  گفت:  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط 
در کشور ما در صد سال اخیر به صورت 
در  همواره  ما  و  بوده  ای  جزیره  توسعه 
مراکز  هم  و  صنعت  در  هم  زمینه  این 
است. دیده  زیان  مان   عالی  اموزش 
وی ضمن اشاره به  استفاده از نیروهای 
داشت:  اظهار  دانشگاهی  متخصص 
دانشجویانمان  از مشکالت  همواره یکی 
و  بوده  التحصیلی  فارغ  از  بعد  مشاغل 
صنعت  و  علوم  وزارت  دو  اگر  هست، 
بتواند در راستای این تفاهم نامه جزیات 
این  در  قطعا  نمایند  اجرایی  را  انرا 

ارتباطات دانشجویان منفعت خواهند برد.
در  دانشگاه  با  صنعت  ارتباط  مدیر 
خوبی  کار  نمونه  افزود:  رابطه  همین 
امده  بدست  نامه  تفاهم  این  از  که 
صنعتی  دکتری  پسا  نامه  ایین  موضوع 
باشد  می  در صنعت  مطالعاتی  فرصت  و 
و  تحقیقات  علوم  وزیر  امضای  به  که 
تجارت   و  معدن  وزیر صنعت،  و  فناوری 
تمامی  به   93 ماه  اسفند  در  که  رسید 
شد. ابالغ  کشور  عالی  اموزش  مراکز 

گفتنی است اولین جلسه برنامه ریزی 
با  سازی  تجاری  و  فناوری  کمیسیون 
توسعه  معاون  زاده  صادق  دکتر  حضور 
و        گسترش  سازمان  پیشرفته   صنایع  و 
گلستانی  دکتر  ایران،  صنایع  سازی  نو 
فرد مدیر ارتباط صنعت با دانشگاه وزارت 
مهندس     فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
آقا کثیری رییس مرکز توسعه فناوری و 
و  معدن  صنعت،  وزارت  پیشرفته  صنایع 
تجارت  مهندس گل سرخی مدیر مرکز 
فناوری  و  کاربردی  تحقیقات  توسعه 
صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان 
ایران، مهندس ارفع گروه تجاری سازی 
وزارت  فناوری  امور  ریزی  برنامه  دفتر 
مهندس  فناوری،  و  تحقیقات  علوم 
اموزش و  جعفری معاون مدیر کل دفتر 
پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت 
دبیرخانه  مسئول  جامی  مهندس  و 
داشتند. حضور  وزارتین  نامه  تفاهم 

همکاری  نامه  تفاهم  موضوع  با  سازی  تجاری  و  فناوری  کمیسیون  جلسه  اولین 
وزارتین صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری برگزارشد

تفاهم نامه ها
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بهشت  به عنوان  کرمان  استان 
زمین شناسی ایران دارای بیش از 
34 ماده معدنی شناخته شده است 
سال  در  انجام شده  بررسی  طبق 
تولیدات  ارزش  درصد   93  ،92
ماده  دو  به  مربوط  استان  معادن 
درصد  و99  مس  و  آهن  معدني 
معدنی  ماده  چهار  به  مربوط  آن 
آهن ،مس ، ذغالسنگ و کرومیت 
وضعیت  به  اینجا  در  است. 
سنگ آهن استان پرداخته می شود. 
استان  آهن  قطعی  ذخیره 
شده  برآورد  تن  میلیارد   1/7
درصد   46 معادل  که  است 
. است  کشور  قطعی  ذخایر 
در  سنگ آهن  ذخیره  عمده 
سیرجان  شهرستان های  معادن 
 82 به طوری که  است  زرند  و 
استان  سنگ آهن  ذخیره  درصد 
گهر  گل  گانه   6 معادن  در 
معدن  در  درصد   15  ، سیرجان 
جالل آباد شهرستان زرند قرارداد .

سنگ آهن  فوالد   زنجیره  در 
پس از استخراج به کنسانتره آهن 
اسفنجی  آهن    ، گندله  به  سپس 
. می شود  تبدیل  آهن  شمش  و 

و  فوالد  ارزش  زنجیره  تکمیل 
معدني  پتانسیل های  از  استفاده 
زمینه  آوردن  فراهم  استان ضمن 

استان  در  توسعه  و  اشتغال  ایجاد 
محصوالت  افزوده  افزایش  باعث 
بود.  خواهد  نیز  استان  تولیدی 
سنگ آهن  تبدیل  با  به طوری که 
تن  هر  ارزش  آهن  کنسانتره  به 
آن به 2 میلیون تن ریال افزایش 
تبدیل  با  . همچنین  یافت  خواهد 
ارزش  گندله  به  آهن  کنسانتره 
هر تن آن از2 میلیون تن به 3/5 
میلیون ریال افزایش خواهد یافت 
ودرتکمیل زنجیره ارزش با تبدیل 
میلیون   8/7 به  اسفنجي  آهن  به 
آهن  شمش  به  تبدیل  با  و  ریال 
میلیون   14 به  آن  تن  هر  ارزش 
. یافت  خواهد  افزایش  ریال 
استخراج  میزان  در حال حاضر 
 25 استان  سنگ آهن  سالیانه 
درصد   42 معادل  تن  میلیون 
است  کشور  سالیانه  استخراج 
کنسانتره  تولید  ی  درزمینه   .
سنگ آهن در حال حاضر ظرفیت 
 12 استان  آهن  کنسانتره  تولید 

 40 معادل  که  است  تن  میلیون 
وتاپایان  است  کشور  تولید  درصد 
بهره برداری  آغاز  با  جاری  سال 
گهر،  گل  تن  میلیون   4 پروژه  از 
سیرجان   2 فاز  تن  میلیون   2
 2 فاز  تن  میلیون  و2  ایرانیان 
به  تن  میلیون   8 ایرانیان  زرند 

استان   کنسانتره  تولید  ظرفیت 
ظرفیت  به  و  شد  خواهد  اضافه 
با  رسید.  خواهیم  تن  میلیون   20
52درصد  تولید  توان  به  دستیابي 
کنسانتره کشور رتبه اول در تولید 
.تولید  را خواهیم داشت  کنسانتره 

تولید  ظرفیت  به  تن  میلیون   20
استخراج  نیازمند  آهن  کنسانتره 
خواهد  تن سنگ آهن  میلیون   30
میزان  توسعه  نیازمند  که  بود 
بود. خواهیم  فعلی  استخراج 

در  گندله  تولید  ی  درزمینه 
استان  تولید  ظرفیت  حاضر  حال 
معادل  که  است  تن  میلیون   5
در  است  کشور  تولید  درصد   22
ظرفیت  به  پروژه   6 زمینه  این 
اجراست  است  درد  میلیون   28
فیزیکی  پیشرفت  به  توجه  با  که 
گهر  گل  دوم  فاز  پروژه ها  این 
در  تن  میلیون   5 ظرفیت  به 
خواهد  بهره برداری  به   94 سال 
درصد   45 استان  سهم  و  رسید 
شد.  خواهد  کشور  گندله  تولید 
همچنین در سال 95 سه پروژه 
سیرجان   ، ایرانیان  زرند  فوالد 
از  ایرانیان  وبوتیای  ایرانیان 
شرکت های زیرمجموعه هلدینگ 
ظرفیت  به  جمعًا  خاورمیانه 
بهره برداری  به  تن  میلیون   7/5

با  کرمان  استان  رسید  خواهد 
تن  میلیون   17/5 تولید  توان 
قطب   95 سال  پایان  در  گندله 
شد. خواهد  کشور  گندله  تولید 
زنجیره  تکمیل  ادامه  در 
آهن  تولید  استان  در  فوالد 

پروژه  تاکنون  که  است  اسفنجی 
سیرجان  فوالد  تن  یک میلیون 
بردسیر  شهرستان  در  ایرانیان  
و  است  رسیده  بهره برداری  به 
با  میلیون   10 تولید  پروژه های 
قابل مالحظه  فیزیکی  پیشرفت 
که  اجراست  است  درد  استان  در 
گل  مستقیم  احیا  پروژه   1 فاز 
تن   میلیون   1/7 ظرفیت  به  گهر 
وجهان فوالد سیرجان به ظرفیت 
1 میلیون تن در دهه فجر امسال 
رسید. خواهد  بهره برداری  به 

اجرا  دست  در  پروژه های  از   
در  شمش  میلیون   10 تولید 
ایرانیان  زرند  فوالد  پروژه  استان 
به  تن  میلیون   1/5 ظرفیت  به 
روش کوره بلند است که خوراک 
دانه بندی  سنگ آهن  آن  موردنیاز 
شده و کک است . کک موردنیاز 
و  سنگ آهن  همچنین  پروژه  این 
واحدهای  از  آن  موردنیاز  گندله 
شهرستان زرند تأمین خواهد شد .

استان کرمان با بیش از 34 ماده معدنی

استان ها
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تجارت  و  معدن  صنعت،  رئیس 
نمود: عنوان  بویراحمد  و  کهگیلویه 

نمایندگان  هیئت  انتخابات 
شرکت  با  یاسوج  بازرگانی  اتاق 
رأی واجدین  درصد   79

و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
از  بویراحمد  و  کهگیلویه  تجارت 
نمایندگان  هیئت  انتخابات  برگزاری 
معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق 
شرکت  با  یاسوج  کشاورزی  و 
داد. خبر  رأی  واجدین  درصد   79

سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
داریوش  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
تعیین  انتخابات  به  اشاره  با  دیودیده 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع 
اظهار  یاسوج  کشاورزی  و  معادن  و 
صحت  از  باید  چیز  هر  از  قبل  کرد: 
گفت. انتخابات سخن  این  و سالمت 

دیودیده افزود: انتخابات در محیطی 
امن و سالم برگزار شد و شرکت کنندگان 
حفظ  راستای  در  و  خوب  برخوردی 
داشتند. جایگاه  این  شأن  در  و  نظم 

و  انتخاب  بر  نظارت  هیئت  رئیس 
تعیین نمایندگان اتاق یاسوج در ادامه 
نزدیک  شرکت  با  انتخابات  گفت: 
رأی  شرایط  واجدین  درصد   79 به 
نتایج  که  شد  برگزار  نفر   57 یعنی 
انتخابات  بر  نظارت  انجمن  به  آن 
گردید. اعالم  کشور  اتاق های 

نفر  تعداد 15  دیودیده تصریح کرد: 
طی  آن ها  اسامی  که  هستند  منتخب 
روزهای روز آینده اعالم خواهد شد و 
شکایت  یا  و  اعتراض  می توانند  افراد 
کنند. ارائه  نظارت  هیئت  به  را  خود 

در این انتخابات 32 نفر در چهار گروه 
معدن  و  کشاورزی  صنعت،  بازرگانی، 
نامزد شده که از بین آنها 15 نفر به هیات 
یافتند. راه  بازرگانی  اتاق  نمایندگان 

انتخابات هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی یاسوج

اخیر  یکسال  طی 
گرفت:  صورت 
فقره   143 صدور 
در  صنعتی  مجوزهای 
استان کهگیلویه و بویراحمد
و  صنایع  امور  معاون 
معدن سازمان صنعت، معدن 
کهگیلویه  استان  تجارت  و 
 143 صدور  از  بویراحمد  و 
پروانه  تأسیس،  جواز  فقره 
توسعه  و طرح  برداری  بهره 
صنعتی به ارزش بیش از 32 
هزار میلیارد ریال در یکسال 
گذشته در این استان خبر داد.
روابط عمومی  گزارش  به 
و  معدن  صنعت،  سازمان 
کهگیلویه  استان  تجارت 
حسین  سید  بویراحمد،  و 
زمان  در  گفت:  حسینی 
جواز  فقره   117 شده  یاد 
برآورد  با  صنعتی  تأسیس 
 31 گذاری  سرمایه  میزان 
پیش  و  ریال  میلیارد  هزار 
و  هزار   4 اشتغال  بینی 
و  کهگیلویه  در  نفر   600
است. شده  صادر  بویراحمد 
مدت  میانگین  حسینی 
اجرایی شدن و بهره برداری 
تا  یک  را  ها  طرح  این  از 
و  کرد  عنوان  سال  پنج 
ها  طرح  این  عمده  افزود: 
در زمینه محصوالت غذایی 
و  الستیک  آشامیدنی،  و 
غیرفلزی  کانی  پالستیک، 

و ساخت مواد و محصوالت 
باشند. می  شیمیایی 

و  صنایع  امور  معاون 
معدن سازمان صنعت، معدن 
تصریح  استان  تجارت  و 
گذشته  یکسال  در  کرد: 
بهره  پروانه  فقره  تعداد 26  
برداری صنعتی نیز با میزان 
مجموعا  گذاری  سرمایه 
ریال  میلیارد   723 بر  بالغ 
با  که  شده  صادر  استان  در 
واحد  تعداد  این  اندازی  راه 
مستقیم  بصورت  صنعتی 
فرصت  نفر   433 برای 
است. شده  ایجاد  شغلی 

رو  روند  به  اشاره  با  وی 
جوازهای  صدور  رشد  به 
و  کهگیلویه  در  صنعتی 
به  هم  افزود:  بویراحمد 
لحاظ میزان سرمایه گذاری 
جواز  تعداد  نظر  از  هم  و 
صادره روند قابل توجهی در 
است. گرفته  صورت  استان 

حال  در  است  گفتنی 
صنعتی  طرح   400 حاضر 
 82 گذاری  سرمایه  با حجم 
هزار میلیارد ریال و پیشرفت 
در  مختلف  فیزیکی  های 
می  اجرا  دست  در  استان 
بهره  صورت  در  که  باشند 
برداری از این طرح ها برای 
کهگیلویه  در  نفر  هزار   15
فرصت  بویراحمد  و 
شد. خواهد  فراهم  اشتغال 

صدور 143 فقره مجوزهای صنعتی 
در استان کهگیلویه و بویراحمد

شمش  تولید  پروژه های  سایر 
مستقیم  احیا  روش  به  استان 
جاری  سال  تاپیان  که  بود  خواهد 
تن  میلیون   3/7 تولید  ظرفیت 
احیا  محصول  که  اسفنجی  آهن 
 . شد  خواهد  ایجاد  است  مستقیم 
اولین پروژه تولید شمش استان به 
ظرفیت یک میلیون تن در شهرستان 
بردسیر به بهره برداری خواهد رسید. 
درزمینه  فوق  طرح های  اجرای 
استان  سنگ آهن  فرآوری  ی 
تومان  میلیارد  هزار  بیست  بالغ بر 
شد  خواهد  همراه  به  سرمایه گذاری 
استان  و تحولی در وضعیت صنعت 
کرمان  استان  کشوری  جایگاه 
از  بهره برداری  کرد  خواهد  ایجاد 
شد  ذکر  که  همان طور  طرح ها  این 
به تدریج  زمان بندی  برنامه  طبق 
شد. خواهد  98تکمیل  سال  تا 

 
برای  آهن  زنجیره  طرح  اجرای 
شمش  تن  میلیون  ده  به  دسترسی 
زیرساخت های  تأمین  مستلزم 
بررسی  طبق  که  است  موردنیاز 
انجام شده آب موردنیاز 2 مترمکعب 
 2000 موردنیاز  برق   ، ثانیه  در 
 4250 موردنیاز  گاز  و  مگاوات 
خواهد  سال  در  مترمکعب  میلیون 
توجه   با  آب  تأمین  ی  درزمینه  بود 
به کمبود آب در استان پروژه انتقال 
آب از خلیج فارس در دست اجراست 
که قسمتی از آن نیاز آب پروژه های 
راتامین  سیرجان  شهرستان  بزرگ 
ی  درزمینه  همچنین   . کرد  خواهد 
گهرانرژی  نیروگاه  دو  برق  تأمین 
درترمان  بوتیا  فوالد  و  گهر  گل  در 
هریک به ظرفیت 500 مگاوات در 
دست اجراست که با بهره برداری از 
درصد   50 تنها  نیز  نیروگاه  دو  این 
فوالد  زنجیره  پروژه های  برق  نیاز 
این  در  باید  و  شد  خواهد  تأمین 
شود. اندیشیده  تدبیری  خصوص 

ادامه خبر صفحه 19

استان ها
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مدیریت بیو ریتم: 
   

   بیوریتم یا زیست آهنگ یکی از 
تازه ترین موضوعها در حیطه شناسایی 
ارگونومی ذهن است که ادعا می کند 
تأثیر سه چرخه  فرد تحت  زندگی هر 
حسی،  های  نام  به  ریتمیک  زیستی 
ذهنی، و جسمی قرار دارد و با تعیین این 
دوره ها، وظایفی را که به هر یک از این 
دوره ها وابسته هستند، تسهیل می کند. 

با شناختن رفتارهای فیزیولوژیک انسان ، می توان آنها را به نحوی »برنامه 
ریزی » کرد که باحداقل هزینه ، حداکثر سود به دست آید. کاربردهای این 
دانش نوین را می توان در سطوح مختلفی مانند سطح مدیریت، کارمندان، 
کارگران و غیره مورد بررسی قرار داد. مدیران با بهره گیری از این دانش می 
توانند تصمیم گیریهای خود را به زمانهایی موکول کنند که چرخه ذهنی آنها 
در ناحیه مثبت قرار دارد و حافظه و توانایی ذهن برای تجزیه و تحلیل در 
این روزها در باالترین حد خود می باشد.کارمندان، کارگران و دیگر پرسنل 
سازمانی نیز می توانند با اطالع از دوره های ریتمیک خود، وظایفشان را در 
زمانهای مناسب تر به بهترین وجه ممکن به انجام برسانند. به طور کلی با 
مد نظر قرار دادن این نظریه، شاهد نتایج مثبت و قابل قبولی همانند افزایش 
کیفیت و کمیت محصوالت، کاهش ضایعات و حوادث ناشی از کار، بهبود 
روابط سازمانی، اخذ تصمیمات معقول تر و منطقی تر و بسیاری موارد دیگر 
خواهیم بود. با اندکی تأمل در محیط اطراف خود، به این نکته پی خواهیم 
برد که همه چیز به صورت دوره اي تکرار شده و تغییر می یابد. انسان ها 
نیز از این قاعده مستثنی نیستند و به صورت ادواري دستخوش تغییرات 
درونی میشوند. دانشمندان در این راستا به وجود سیکلهایی در بدن افراد 
پی برده اند که «بیوریتم » نامیده میشوند. در واقع، بیوریتم با بررسی و 
شناخت جنبه هاي فکري، جسمی و روحی افراد می تواند در تقلیل حوادث 
طبیعی ناشی از کار روزمره و کاهش اشتباهات ظاهراً  بدون دلیل، بسیار 
مؤثر واقع شود. بر اساس اصول بیوریتم ، زندگی هر انسان از لحظه تولد 
تا لحظه مرگ مرتباً در سه سیکل خاص که مانند منحنی هاي سینوسی 
داراي فازهاي مثبت و منفی هستند ، قرار می گیرد. این سیکل ها عبارتند از:

سیکل جسمی یا فیزیکی : هر 23 روز یکبار تکرار میشود.
سیکل حسی یا عاطفی : هر 28 روز یکبار تکرار میشود.
سیکل ذهنی یا ادراکی  : هر 33 روز یکبار تکرار میشود.

    طبق مطالعات انجام شده در مورد بیوریتم افراد، در هنگام تولد هر 
سه دوره از نقطه صفر نمودار شروع شده و باال میروند تا به اوج خود برسند، 
سپس پایین آمده تا به نیمه خود برسند. در این حالت، سیکل مزبور وارد 
قسمت منفی خود شده سپس حرکت میکند تا به انتهاي خود برسد. این 
سیکلها حول محور زمان یا سطح بحرانی نوسان دارند و فازهاي  مثبت و 
منفی را به وجود میآورند. این سه دوره، دائما در حال تکرار هستند و یکدیگر 
را در بسیاري نقاط قطع میکنند. منحنی هاي بیوریتم پس از21252  روز، 
یعنی در حدود 59 سالگی در نقطه صفر یکدیگر را قطع می کنند. البته چون 

مدت زمان یکی از این دوره ها )احساسی( عددي زوج است، هر سه منحنی 
یک بارنیز در اوایل سی سالگی، بعد از 10626 روز، با یکدیگر در نقطه صفر 

برخورد می کنند. 

روزهای بحرانی و صفر :

   هنگامی که یک سیکل از سمت منطقه منفی با سطح صفر برخورد کند، 
گفته میشودکه فرد روز صفر خود را سپري می کند، و هر بار که یک سیکل 
از سمت منطقه مثبت با سطح صفر تالقی کند، گفته میشود که آن فرد در 
روز بحرانی خود قرار دارد.  می توان روزهای بحرانی را به انواع زیر تقسیم 

نمود که در هر روز احتمال وقوع اتفاقات ناگوار زیاد است: 
1-  روزهاي بحراني جسمي: تصادف ، سرماخوردگي یا ناراحتي هاي 

بدنی 
2-  روزهاي بحراني روحي: ستیزه جویي ، سردرگمي و ضعف آشکار 

3-  روزهاي بحراني فکري : اشتباهات قضاوتي ، مشکالت یادگیري و 
حافظه

اطالع از بیوریتم به انسانها کمک می کند تا ، به عنوان مثال، هنگامی که 
درقسمت منفی دوره عقالنی قرار دارند از تصمیم گیریهاي جدي بپرهیزند 
و یا وقتی که در دوره مثبت فیزیکی قرار دارند به کارهاي عقب افتاده خود 
رسیدگی نمایند.  امروزه مدیران موفق نمودارهاي سه گانه فوق را به طور 
مستمر براي تک تک کارکنان خود ترسیم می کنند تا متناسب با شرایط 
جسمی، حسی، و ذهنی آنها، فعالیت هاي روزانه را به آنها ارجاع نمایند. در 
واقع، هدف از ترسیم چرخه هاي بیوریتم یا تعیین و محاسبه چرخه هاي 
ریتمیک افراد، تعیین تأثیر ریتمها بر» زیست آهنگ »حاالت فردي، محاسبه 
روزهاي بهینه و بحرانی، اجراي بهینه فعالیتها، عدم اجراي برخی فعالیتها در 

اوقات بحرانی، و پیش بینی زمانهاي ضعف و قدرت است. 

منبع: کتاب نمودار زیست آهنگ چیست؟

نمودار چرخه های سه گانه متناوب  بیوریتم

مدیریت بیو ریتم و تصمیم گیری

گردآورنده : احمد داراب پور
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مقدمه :

را  تأمین  زنجیره 
عنوان  به  توان  می 
از  مرتبط  ای  مجموعه 
فعالیتها  سازمانها،  کلیه 
مستقیم  فرآیندهای  و 
منظور  به  غیرمستقیم  و 
یک  در  ارزش  ایجاد 
خدمت  ارائه  یا  محصول 
تحویل  تا  ابتدا  از 
دانست.  مشتری  به 
دیگر  عبارت  به 
یک  تامین  زنجیره 

این  توان  می  که  است  یکدیگر  با  مرتبط  فرآیندهای  از  یکپارچه  سیستم 
اولیه به  نیاز، تبدیل مواد  فرآیندها را جهت دستیابی به مواد و قطعات مورد 
ساده  مشتریان،  به  محصوالت  توزیع  محصوالت،  گذاری  ارزش  محصول، 
سازی انتقال اطالعات بین اجزای زنجیره )مشتمل بر تأمین کنندگان، توزیع 
کنندگان، واسطه ها، خرده فروشها ومشتریان( در کنار یکدیگر قرار داد. ]1[
فناوری  مصادیق  از  یکي  عنوان  به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  امروزه 
های توسعه ای و استراتژیک، به سرعت در حال تأثیرگذاري بر زندگي بشر و 

دگرگون سازی نقش ها و روش ها است. 

با بررسی سیر تکامل بشر در زمینه علوم در می یابیم اکنون انسان به مرزهایی 
از علوم و شاخه های متعدد و متنوع در هر زمینه علمی دست یافته که مدیریت، 
توسعه و پیشرفت هیچ یک بدون وجود ابزارهای کمکی که توان محدود حافظه، 
پردازش، سرعت عمل و تصمیم گیری انسان را بهبود و ارتقاء دهد امکان پذیر 
نیست. از طرفی فناوری اطالعات آنچنان نقش و جایگاهی در زندگی امروز 
بشر پیدا کرده که امکان زیست انسان بدون بهره گیری از فناوری اطالعات 
با سختی ها و محرومیت های بسیار زیادی از جمله افزایش هزینه ها، اتالف 
وقت، کاهش بهره وری و ... همراه خواهد بود. فناوری اطالعات باعث افزایش 
قابلیت  استنتاج،  و  استدالل  توان  پردازش،  و  محاسبات  توان  دقت،  سرعت، 
پیش بینی، توان ثبت و نگهداری، توان توزیع، انتقال و اشتراک داده، اطالعات 
و دانش شده و سیر حرکت بسوی حکمت و فرزانگی را تضمین می نماید.

مرور ادبیات :

ابزارها و فناوری  از  با بهره گیری  برآنند که  این عصر صنایع مختلف  در 
های نوین، موجب افزایش بهره وری، کاهش هزینه و نهایتاً رضایت مندی 
سمت  به  حرکت  حال  در  ها  سازمان  حاضر  درحال  یابند.  دست  مشتری 
انتقال،  الکترونیک،  تجارت  جمله  از  آن،  کاربردهای  و  اطالعات  فناوری 
باشند.  می  و...  الکترونیکی  پست  ها،  داده  الکترونیکی  آوری  جمع  و  تبادل 
به  منجر  که  تأمین  زنجیره  در  اطالعات  اهمیت  و  ماهیت  به  توجه  با 
تصمیم گیری مدیریتی در سطح سازمان خواهد شد، جمع آوری اطالعات، 
طلبد. می  را  ای  ویژه  توجه  آنها  تحلیل  و  تجزیه  و  تلخیص  کاوش، 
نقش  به  توجه  با  امر  این  متحرک  موتور  عنوان  به  اطالعات  فناوری 
نماید.  می  کمک  مدیران  موثر  و  صحیح  گیری  تصمیم  به  آن،  ماهیت  و 
اطالعات  از  گیری  بهره  برای  اطالعات  فناوری  بکارگیری  و  استفاده 

چرخه  زمان  کاهش  صحیح،  گیری  تصمیم  اطالعات،  شفافیت  موجب 
شد. خواهد  سازمان  عملکرد  بهبود  نتیجه  در  و  چرمی1  شالق  اثر  تولید، 
زنجیره  به  جامع  نگاهی  ي  نتیجه  تأمین  زنجیره  موفق  استراتژي  یک 
تأمین به عنوان یک کل به هم پیوسته و نه فقط نگاه به تک تک مراحل 
یک  تأمین  زنجیره  سراسر  در  جهانی  ابعاد  به  توجه  با  لذا  باشد.  می  آن 
تمام  اساس  بر  را  خود  استراتژي  اطالعات  فناوری  با کمک  تواند  می  مدیر 
اینکه  جاي  به  کند،  تعیین  تأمین  زنجیره  بر  گذار  اثر  عوامل  و  فاکتورها 
نماید.  توجه  تأمین  زنجیر  از  خاص  مرحله  یک  به  مربوط  عوامل  به  تنها 
تک  نتیجه  در  و  رود  می  باال  تامین  زنجیره  کل  وری  بهره  حالت  این  در 
و9[  4[ بود.  برخوردارخواهند  بیشتري  وری  بهره  از  نیز  آن  هاي  حلقه  تک 
گردش  زنجیره،  در  مواد  گردش  با  همزمان  تامین  زنجیره  مدیریت 
اطالعات  جریان  نظر  از  اجزا  میان  ارتباط  گیرد.  می  بر  در  نیز  را  اطالعات 
واحد  بین  در  اطالعات  میالدي،   1980 سال  اوایل  تا  باشد.  می  طرفه  دو 
مواقع  از  بسیاري  اطالعات  این  و  بوده  کاغذي  اسناد  پایه  بر  سازمانی  هاي 
غیر واقعی و همراه با خطا بود. با مطرح شدن مفهوم زنجیره تأمین، اعضاء 
زنجیره تأمین متوجه اهمیت اساسی اطالعات و فناوري اطالعات شدند. ]3[

 فناوری اطالعات بعنوان 
عامل توانمند ساز مدیریت زنجیره تأمین :

بکارگیری فناوری اطالعات و کاربردهای آن در زنجیره تأمین بعنوان مزیت 
رقابتی برای بسیاری از شرکتهای بزرگ تلقی می گردد. مدیران می بایست 
فناوری اطالعات را درک کرده و به مزایای استفاده و بکارگیری از آن آگاهی 
یابند و فناوری اطالعات را چیزی فراتر از کامپیوتر بدانند. فناوری اطالعات بر 
مسائلی چون افزایش رضایت مندی مشتری، کوشش بر ارائه محصول و خدمت 
بهتر به عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان، اطالعات به عنوان فاکتور اساسی 
توانایی مدیران در تصمیم گیری، کاهش هزینه ها، کاهش انبار، برنامه های 
استراتژیک سازمان، اشتراک اطالعات و تبادل آن بین اعضای زنجیره تأمین 
و ... بسیار موثر است و نقش استراتژیک دارد. در این قسمت به بررسی برخی 
از کاربردها و ابزارهای فناوری اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین می پردازیم. 
در زیر شمایی از چارچوب مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی مشاهده می شود.

شکل 1- چارچوب مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی)10، صفحه 23(

نقش فناوری اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین
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برخی از ابزارها و کاربردهای
 فناوری اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین 

2)EDI( تبادل الکترونیکی داده ها-
EDI در دهه 0791 معرفی گردید و در دهه 0891 عمومیت یافت. 

جهت  اطالعات،  تبادل  و  معامالت  تسهیل  برای  تأمین  زنجیره  در   EDI
گسترده  بصورت  کار  و  کسب  فرآیندهای  و  ها  فعالیت  کارایی  بهبود 
الکترونیکی  تبادل  معنای  به   EDI شود.  می  استفاده  شرکتها  توسط 
فاکتورها،  نقل،  و  حمل  به  مربوط  اطالعات  مانند  اسناد  و  ها  داده 
باشد.  می  دیگر  کامپیوتر  به  کامپیوتر  یک  از   ... و  درخواستها  قراردادها، 
افزایش  هزینه،  کاهش  تولید،  چرخه  زمان  کاهش  موجب   EDI
بهتر،  خدمات  ارائه  خطا،  کاهش  اطالعات،  دقت  و  صحت 
گردد. می  ها  فعالیت  در  تسریع  و  ردیابی  بهبود  و  کارایی  افزایش 

Enterprise Resource Planning (ERP) -  
برای  سودمند  های  ویژگی  و  قابلیت  لحاظ  از  را  مختلفی  مزایای   ،ERP
ارمغان می آورد. PRE برای مکانیزه نمودن تمامی فرآیندها،  سازمانها به 
فعالیت ها و عملکردهای مربوط به کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد 
پاسخگویی  و  تأمین  زنجیره  سازمان،  عملکرد  سازی  یکپارچه  موجب  و 
گیری  چشم  بصورت  و  گردد  می  سازمان  واحد  هر  مختلف  نیازهای  به 
مواردی  اصالح  با   ERP است.  رشد  و  توسعه  درحال  مختلف  صنایع  در 
سرعت  و  استانداردسازی  مشتری،  سفارش  اطالعات  سازی  یکپارچه  مانند 
اطالعات  استانداردسازی  و  سازی  یکپارچه  تولید،  فرآیندهای  به  بخشیدن 
منابع انسانی و کاهش موجودی موجب افزایش بهره وری سازمان میگردد.

در واقع می توان گفت ERP، موجب تکمیل ارتباط مدیریت زنجیره تأمین 
و مدیریت ارتباط با مشتری می گردد. یکپارچه سازی ERP و SCM، با 

درنظر گرفتن مالحظات زیر همواره ساده تر خواهد بود:
•اولویت های کسب و کار:

یا  است   ERP با  ابتدا  اولویت  که  است  سوال  این  به  پاسخ  مهم  نکته   
شروع       شرکتها  کار  گردش  و  مالی  امور  با   ERP موارد  اکثر  در  SCM؟ 

می شود. شرکت ها در اینجا ساخته می شوند.
•مسائل مربوط به فناوری: 

سازی     یکپارچه  باشند،  مشابه  فناوری  فرم  پلت  در   SCM و   ERP اگر 
ساده تر اجرا خواهد شد.

•هزینه پیاده سازی:
شرکتها می بایست تأثیر هزینه بر روی سیستم های یکپارچه و غیر یکپارچه 

را بررسی، ارزیابی کنند و تصمیم گیری نمایند.
•هزینه کل مالکیت:

 در صورت یکپارچگی و ادغام هر دو سیستم به نکات زیر می بایست توجه شود:
1. چه میزان از هزینه ها کاسته می شود

2. چه میزان موجب افزایش بهره وری می شود
بطور عمده می توان موارد زیر را مهمترین دالیل توجه سازمانها به اجرا و 

پیاده سازی سامانه های ERP دانست:
•وجود عناوین متفاوت سامانه های اطالعاتی در سطوح مختلف سازمانی، 
باعث داده هایی چندگانه و یا حتی متناقض در کل می شود و همین امر 
منجر به کاهش کیفیت تحلیل اطالعات خواهد شد. حال بدین طریق بدنبال 

ورود اطالعات یکسان از راههای گوناگون به سامانه موجود هستیم 3 
•افزایش تقاضا برای اطالعات به موقع و ایجاد اطالعات برای تصمیم گیری4  
و  کار  و  کسب  در  سرویس  سلف  و  آنی  و  ای  لحظه  حالت  به  •رسیدن 

فرآیندهای آن، با کمک یکپارچه سازی فرآیندهای کاری و حذف پردازشهای 
اضافی و هزینه بر5

•احتیاج به سامانه موجود به منابع گسترده برای نگهداری، حمایت، کنترل و 
هماهنگی میان حوزه های کاری گوناگون6 

به  برای رسیدن  کار یک شرکت  و  فرآیندهای کسب  در  •مهندسی مجدد 
فرآیندهای کاری اپتیمم و سازگار با هم، استانداردسازی و سرعت دهی به 

اجرای فرآیندها به منظور کاهش هزینه ها 7 ]5، صفحه 6[

E-Logistics -
: مدیریت اطالعات،  فرآیند اصلی شامل  دارای سه  تامین  زنجیره  مدیریت 
مدیریت لجستیک و مدیریت روابط می باشد. با این وجود الکترونیکی کردن 
و بکارگیری فناوری اطالعات برای »لجستیک« به عنوان یکی از فرآیندهای 
به عبارت  بود.  تأمین مورد توجه سازمان ها خواهد  اصلی مدیریت زنجیره 
یکدیگر  زیرمجموعه  را  تأمین  زنجیره  مدیریت  و  لجستیک  توان  دیگر می 

دانست.
با           ها  سازمان  شود  می  موجب  الکترونیکی«  »جستیک  دیگر  سوی  از 
جمع آوری و تحلیل اطالعات نسبت به سازمان دید کلی یابند و در عصر 

حاضر الکترونیکی نمودن فرآیندها الزمه مدیریت زنجیره تأمین می باشد.
به طور خالصه، »لجستیک الکترونیکی«، شالوده اي را پی ریزي می کند 
که با شفافیت به هنگام، ارتباطات بدون مرز و راه حلهاي مشترک در زنجیره 
تامین، موجب بهبود فرایندهاي یک شرکت می شود و نهایتًا ما را در پیاده 

سازي زنجیره تأمین الکترونیکی یاري می کند. ]2، صفحه 4[
واقعی  مسیر  شامل  الکترونیکی  تامین  زنجیره  در  الکترونیکی«  »لجستیک 
تحویل           و  ریزی  برنامه  بینی،  پیش  مراحل  همه  و  نقل  و  حمل  عملیات 
می باشد و سیکل گزارش دهی مدیریت حمل و نقل راپشتیبانی می کند. 

]2، صفحه 5[

Radio Frequency Identification (RFID) -
جدید  نسل  که  است  رادیویی  یابی  مکان  و  شناسایی  فناوری    RFID
بارکدها به شمار می رود. شناسایی خودکار موجودیت ها و جمع آوری داده 
انسان صورت             بدون دخالت  و  رادیویی  امواج  به کمک  آنها  با  مرتبط  های 
می گیرد. بکارگیری این فناوری در زنجیره تأمین موجب افزایش بهره وری، 
و  دقیق  اطالعات  دستیابی  مشتریان،  به  بهتر  دهی  سرویس  خطا،  کاهش 
صحیح، مدیریت بهینه داده ها، مدیریت موجودی و ارائه خدمات اطالعاتی 

به مشتریان می باشد.
استفاده از  RFIDدر زنجیره تأمین این امکان را به اعضا میدهد که موقعیت 
و مکان یک محصول را به سرعت و با هزینه کم شناسایی کنند. بطوری 
که در این فناوری هر کاال دارای یک برچسب )تگ( حاوی کد منحصربفرد 
امواج  از طریق   Reader نام  به  به وسیله سیستم دیگری  بود که  خواهد 
آن تگ برروی کاال خوانده می شود و داده های مربوطه منتقل می شود. 

E-Commerce -
کسب  به  مربوط  و  تجاری  فعالیتهای  انجام  معنای  به  الکترونیک  تجارت 
دارای  الکترونیک  باشد. بطور کلی تجارت  اینترنت می  از  استفاده  با  و کار 
،)B2B( بنگاه  و  بنگاه  ارتباط  از:  است  عبارتند  که  است  مختلف  انواع 
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ارتباط مصرف کننده ها و شرکتها    ،  )C2B( ارتباط بنگاه و مصرف کننده  
)B2C(، ارتباط مصرف کننده با مصرف کننده )C2C(، ارتباط بین بنگاه ها و 
سازمان های دولتی )A2B(، ارتباط بین دولت و شهروندان )C2G(، ارتباط 
الکترونیک  تأمین، تجارت  بین دولت ها)G2G(. در حیطه مدیریت زنجیره 
مصرف  و  بنگاه  ارتباط  و   )B2B( بنگاه  و  بنگاه  ارتباط  نوع  به  کلی  بطور 
در  اطالعات  فناوری  از  استفاده  مزایای  از  میگردد.  )C2B(تقسیم  کننده  
افزایش کاریابی و  زنجیره تأمین کاهش هزینه، کاهش زمان چرخه تولید، 
اثربخشی در خدمت دهی به مشتریان و تسهیل فرآیند سفارش دهی میباشد.

Expert systems -
که                           شود  می  گفته  افزارها  نرم  از  گروهی  به  خبره  های  سیستم 
کنند،  استدالل  حل  راه  ارائه  و  مسائل  مورد  در  انسان  همانند  توانند  می 
کنند. سازی  شبیه  را  انسان  تفکر  نحوه  اندکی  حد  تا  قادرند  که  بطوری 
برای  کمک  بعنوان  یا  جایگزین  توان  می  را  خبره  های  سیستم 
مدیران  گاهی  که  پیچیده  مسایل  مورد  در  حتی  و  داد  قرار  کارشناسان 
به  آنها  تحلیل  یا  و  ندارند  را  مناسب  پاسخ  یا  و  حل  راه  ارائه  توانایی 
باشند. پاسخگو  توانند  می  خبره  های  سیستم  دارد،  نیاز  زمان  مدتها 
جهت  تأمین  زنجیره  مدیریت  در  خبره  های  سیستم  بکارگیری 
سریع،  استدالل  و  حل  راه  ارائه  موجب  مشکالت  و  مسائل  به  پاسخگویی 
بین  همکاری  روابط  بهبود  منعطف،  پاسخگویی  موثرتر،  خدمت  ارائه 
شد.  خواهد  تخصصی  و  دقیق  گیری  تصمیم  و  ها  هزینه  کاهش  بنگاهها، 

Customer Relationship Manager -
مدیریت ارتباط با مشتری)CRM(، سیستم اطالعاتی است شامل فرآیندها، 
فناوری ها، استراتژی های جامع کسب و کار و بازاریابی است که به سازمان 
را  مشتریان  با  ارتباط  تا  کند  یافته کمک می  سازمان  و  موثر  ای  به شیوه 
مدیریت نموده و کلیه عملکردهای کسب و کار را حول مشتری یکپارچه نماید.
درخواست  رفتن  بین  از  موجب  مشتری  با  ارتباط  مدیریت  در  ضعف   
گردد. می  مشتریان  کاهش  موجب  نتیجه  در  و  مشتری  تقاضای  و 
 مزایای استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری شامل کمک به شناخت سریع 
مشکالت بالقوه، افزایش رضایتمندی مشتریان، بهبود توانایی سازمان در جذب 
و حفظ مشتری، امکان پیگیری و دنبال کردن عالیق، نیاز ها و عادات خرید 
کاربران و تنظیم استراتژی بازاریابی بر این اساس، بهبود رابطه با مشتری و 
ایجاد حس وفاداری در مشتری، بهبود خدمت رسانی بدون افزایش هزینه ها و 
کاهش هزینه های بازاریابی نام برد. فرآیندهای کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری 
شامل بازاریابی، فروش، مدیریت سفارشات و مرکز خدمات مشتریان می باشد.

(DSS )  سیستم پشتیبان تصمیم گیری-
بسیار  کامپیوتری  های  سیستم  گیری،  تصمیم  پشتیبانی  های  سیستم 
آماری  پیچیده  های  مدل  اجرای  جهت  که  هستند  تعاملی  و  منعطف 
قرار                                                     استفاده  مورد  تصمیم  از  پشتیبانی  و  ها  داده  تحلیل  ریاضی،  و 
گفت  توان  می  گیری،  تصمیم  پشتیبان  سیستم  یک  درمورد  گیرند.  می 
امکان                 او  به  و  گیرد  می  قرار  گیرنده  تصمیم  یک  کنار  در  مشاوری  مشابه 
به  را  آنها  و  کرده  کار  اطالعات،  از  عظیمی  حجم  با  بتواند  تا  دهد  می 

شکلهای دلخواه و در قالب مدلهای مناسب برای بهبود تصمیم گیری خود 
موجود                                                                       سوابق  که  مواقعی  در  گیری  تصمیم  جهت  ها   DSS گیرد.   بکار 
بهبود                                                  به  آمده  بدست  نتایج  و  گیرند  می  قرار  استفاده  مورد  باشد  نمی 
تصمیم گیری مدیران کمک می کند. از طرفی هوشمندی مدیران یا کارکنان 
بهبود                                                                                                              را  تصمیمات  کیفیت  و  نموده  ادغام  کامپیوتری  های  قابلیت  با  را 
می بخشد.ِ  DSSها نسبت به MIS  ها از انعطاف بیشتری برخوردار می باشند.
به  مناسب  پاسخ  ارائه  توانایی  به  توان  می  ها   DSS مزایای  از 
تصمیم  پیچیده،  مسائل  حل  و  پشتیبانی  توانایی  منتظره،  غیر  شرایط 
جویی  صرفه  مدیریت،  بهتر  عملکرد  و  کنترل  طرفانه،  بی  گیری 
کرد. اشاره  سازمان  وری  بهره  افزایش  و  ها  هزینه  و  منابع  در 

   نتیجه گیری
 

به  اطالعات  فناوری  آن،  ابزارهای  و  اطالعات  فناوری  ماهیت  به  توجه  با 
عنوان عامل توانمندساز در زنجیره تأمین با در نظر گرفتن شرایط سازمان 
موجب افزایش بهره وری در سازمان و ایجاد منافع عظیم با کاهش هزینه و 
افزایش رضایتمندی مشتریان و ... خواهد شد. استفاده از فناوری اطالعات 
و بکارگیری آن در زنجیره تأمین سازمان به عنوان »مزیت رقابتی سازمان« 
تلقی شده و بکارگیری صحیح آن موجب رشد و توسعه سازمان خواهد شد.
با توجه به موارد بحث شده و همچنین اهمیت مقوله اطالعات در زنجیره 
تأمین، علت بسیاری از شکستها و عدم موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین، 
از عدم صحت و دقت در جمع آوری، کاوش، پاالیش )داده کاوی(،  ناشی 
تحلیل و بررسی اطالعات و در نتیجه تصمیم گیری نادرست می باشد که 
با توجه به پتانسیل فناوری اطالعات و ابزارهای مورد اشاره تمامی موارد با 
استفاده از فناوری اطالعات قابل مدیریت، کنترل و حتی پیشگیری بوده است.
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گردآورندگان : زهرا ضیایی و هدیه سپهروند

1 اثر شالق چرمی )به انگلیسی: Bullwhip effect(، نوسانی در زنجیره تأمین می باشد که عامل اصلی به وجود 

آورنده آن تغییرات در میزان تقاضا است. با حرکت از سطح مشتری جزء به سطوح باالتر در زنجیره تامین، تغییرات 
کوچک در سطوح پایین باعث تغییرات بزرگ در سطوح باالیی می شود. این تغییرات موجب نوسانات بزرگی در 

مجموعه زنجیره تامین خواهد شد.
 Electronic Data Interchange )EDI(2

 )Chen 2001(3

  )Spathis and Constantisides 2003(4

  )Byrom 2004(5

  )Chen 2001(6

 )Spathis and Constantisides 2003(7
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است  سازمانی  گیرنده  یاد  سازمان 
سریع  پرورش  و  خلق  طریق  از  که 
قابلیت های مورد نیاز برای دستیابی به 
می  توسعه  مستمراً  آتی  های  موفقیت 
یابد و از ویژگی های زیر برخوردار است: 

و  روشن  بینشی  از  آنها  رهبری  1ـ 
پذیرفتنی نسبت به آینده برخوردار است.

2ـ دارای توانایی طراحی برنامه برای 
تحقق اهداف و سنجش آنهاست.

3ـ نسبت به اخبار و اطالعات بیرونی و درونی حساس است.
4ـ از خالقیت و ابتکار عمل برخوردار است. 

5ـ دارای توانایی الزم جهت اقدام و تحقیق ذهنیات پرورده شده در گامهای 
دستیابی  برای  نیاز  مورد  عناصر  دقیق  تعریف  و  شناسایی  با  است.  پیشین 
میشود.  معرفی  گیرنده  یاد  سارمان  ذیل جهت  فرمول  سازمانی  یادگیری  به 

سازمان یادگیرنده =رهبر  با بینش × )برنامه /سنجش ( × اطالعات  
× ابتکار عمل × اقدام

حضور هریک از این عناصر مطلقاً ضروری است اما اینکه چقدر سازمان برای 
درک آنها تالش می کند بستگی به شخصیت متمایز سازمان دارد . اگر یکی از 
عناصر غایب باشد سازمان یا چیزها را غلط یاد می گیرد با نسبت به توان بالقوه 
اش با حداقل سرعت می موزد . در مطالعه سازمانها ی یاد گیرنده موفق شرایط 

زیر مشاهده می شود . 
1ـ رهبر سازمان از بینشی روشن برخوردار است .

2ـ یک برنامه عملی قابل سنجش و دقیق وجود دارد .
3ـ  اطالعات سریع توزیع می شود . 

4ـ ابتکار عمل وجود دارد .
5ـ توانایی الزم برای اجرای آن ابتکار عمل موجود است. 

سازمان یاد گیرنده = رهبر با بینش 

موفقیت  برای  راهی  سازمان  یادگیری  به  متعهد  رهبر  یک  وجود  بدون 
نخواهد یافت. تنها رهبر است که می تواند این تعهد را در اعضای سازمان 
خود ایجاد نماید که واقعیتهای آتی را بپذیرند . به لحاظ اشراف رهبری وی 
در بهترین وضعیتی قرار دارد که میتواند شکاف عملکردی بین آنچه را که 
سازمان در حال حاضر بدست آورده و آنچه که در آینده نیاز دارد، بدست آورد 

مشاهده کرده و مشخص نماید . 

سازمان یاد گیرنده = رهبر با بینش × )برنامه /سنجش (
 

بعد از عنصر رهبر و بینش در محیط کاری ، سازمان نیاز به توانایی تدوین 
برنامه عملیاتی بر اساس استاندارد های دقیق دارد. چگونه سازمان آنچه را 
که به عنوان هدف تعیین نموده است را بدست خواهد آورد. چگونه پیشرفت 
خود را خواهد سنجید . برنامه ریزی و طراحی سیستم سنجش بینش مبتنی بر 
واقعیت را تداوم بخشیده و از تبدیل آن به یک امر سری جلوگیری می کند .

سازمان یادگیرنده =رهبر با بینش× )برنامه /سنجش ( × اطالعات 

برابر  در  سازمان  شدن  پذیر  آسیب  سبب  آگاهی  عدم  و  اطالعی  بی 
 . شود  می  داخلی  فرصتهای  رفتن  دست  از  همچنین  و  خارجی  تهدیدات 
می  چیز  همه  مدیریت  که  نیست  این  بر  فرض  یادگیرنده  سازمانهای  در 
داند یا اینکه از طریق مستندات وطبقه بندی آنها میتواند ذهنیت حاکم بر 
سازمان را درک کند . این سازمانها قطعا ادعا نمی کنند که یک دانش و 
آگاهی ذاتی را از طریق تماس و ارتباط بیرونی خود با مشتریان و رقبا در 
سراسر دنیا بر اساس شایستگی خاصی بدست آورده اند. سازمان یادگیرنده 
تشنه دانش است لذا اطالعات به سرعت و صورتی صحیح در آن جریان 
قلب  آید  می  گردش  به  سهولت  و  دقت  سرعت،  با  که  اطالعاتی   . دارد 
کلیه  در  هوشیارانه  و  سریع  اقدامهای  برای  را  سازمان  یک  توانایی  تپنده 
محیطهای کاری فراهم می آورد. برای سازمانها خود پرستی جاده نابودی 
نیز  بیرونی خود  انداز  به چشم  بایستی  . رهبر یک سازمان  تباهی است  و 

توجه نماید . 

اطالعات بیرونی ) خارج از سازمان ( 

اغلب آنچه که در بیرون یک سازمان اتفاق می افتد موفقیت با شکست 
آنرا رقم میزند . اگر موفقیتهای داخلی نیازهای محیطهای بیرونی را تأمین 
ننماید سازمان صرفًا به دور خود می چرخد. نظر به اهمیت آشکار اطالعات 
منبع  ترین  بکر  دارند  سازمان  در محیط یک  ریشه  که  هایی  ایده  بیرونی 

دانش هستند . 

اطالعات داخلی 

سازمانها  کنیم  می  بررسی  داخلی  نظر  از  را  اطالعات  بحث  هنگامی 
باشند و بطور سریع  از شرایط کاری خود داشته  بایستی دیدگاهی صحیح 
برای  خودشناسی  نمایند.  توزیع  سازمانی  مناسب  کانالهای  از  را  اطالعات 
احتمال  از  ای  درجه  با  میتوان  است.  اساسی  اصل  یادگیرنده  سازمانها ی 
گفت که مسایل و راه حلهای مربوط به آنها در بسیاری از سازمانها مشترک 
مزیت  کسب  جهت  تیم  یا  شخص  یک  بوسیله  اطالعات  قطعًا   . هستند 
میتوانند  که  کسانی  برای  اطالعات   . شود  نمی  نگهداری  داخلی  رقابتی 
آنرا جهت بهبود عملکرد در هر شرایطی ودر هر بخشی از سازمان استفاده 
مدیر  یا  سازمان  اجرایی  عالی  مدیر  گردد.  می  ارایه  سریع  طور  نمایندبه 
داردو  داخل سازمان جریان  در  مسایلی  بداند که چه  بایستی  میانی  سطح 
سراسر  در  که  مواردی  و  مسائل  به  نسبت  مدیر  یک  که  است  ممکن 
است  بهتر  ولی  باشد  نداشته  اولی  دست  اطالعات  دارد  جریان  سازمان 
که بر مسایل مذکور کنترل و نظارت داشته باشد. در هنگام تالش جهت 
این  از  بود.بسیاری  امین  و  صادق  باید  داخلی  جریانهای  از  آگاهی  کسب 
زیر  با  همدلی  و  بودن  دسترس  در  تصویر  که  هستند  مند  عالقه  مدیران 
داشته  باز  در  با  اتاق  یک  اتاق  یک  کسی  اگر   . دهند  نشان  خود  دستان 
کند.  ایده عمل  به  میخواهد  که  خواهد  می  که  نیست  این  منزله  به  باشد 
که  گرفتارهستند  روز  مسایل  دام  در  آنقدر  مدیران  از  بسیاری  همچنین 
بیان  زیادی  مدیران  کنند.  رسیدگی  دیگران  مشکالت  به  توانند  نمی 

سازمان های یادگیرنده
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گردآورنده :محمد محسن پور

 می دارند که میخواهند بدانندکه چه چیزی در سازمانشان در جریان است ، 
اما این چه چیزی آنها بدین معنی است که به من اخبار خوشحال کننده بدهید 
و مسائل و مشکالت را برای خودتان نگه دارید . سازمانهای یادگیرنده باید 
همانی باشند که ادعا می کنند . بکارگیری واژه های دو پهلو صرفاسبب بسط 
نگرانی ها و گسترش شایعات می گردد. آنچه که باعث گسترش شایعه می 
شود میتواند تاثیر شگرفی بر سالمت سازمان داشته باشد . اگر شایعه کنترل 
نگردد و به آن پاسخ مناسب داده نشود مثل درخت انگور رشد کرده و محیط 

کاری با با عدم اطمینان همراه ساخته و اهداف سازمان را مبهم می سازد .

سازمان یادگیرنده = رهبر با بینش × )برنامه /سنجش ( × اطالعات 
× ابتکار عمل 

هنگامی که سازمان دارای رهبر با بینش و قوی و برنامه قابل سنجش باشد 
و اطالعات دقیق از داخل و خارج سازمان بدست آورد در این صورت جریان 
برق آسای خالقیت شکل می گیرد . هنگامی که برای حل مسایل خالقیت 
بکار گرفته شود ، سازمانهای یاد گیرنده برتر در تالش جهت تطبیق راه حل 
های قدیمی با مسایل جدید زمان کمی را صرف می کنند . سارمانهای یاد 
های  نظریه  و  ها  ایده  ایجاد  که سبب  جدید  نگرشهای  با  مساله  به  گیرنده 
به  مساله  حل  فرایند  به  سازمانها  این   . نمایند  می  برخورد  شوند  می  نوین 
عنوان فرصتهای واقعی یادگیری می نگرند . عوامل مختلفی بر ابتکار عمل 
از تشخیص شکاف عملکردی  ناشی  تواند  ابتکار عمل می  تاثیر می گذارند 
بین موقعیتهای فعلی سازمان و موقعیتی که در صدد دستیابی به آن است، 
ابتکار عمل توسط مشتریان کشیده می شود  از مواقع ماشه  باشد در بعضی 
اما در بسیاری از موارد ابتکار از رقابت نشات می گیرد. چارچوب دهی مجدد 
تواند  می  جدید  زاویه  یک  از  تواند  می  آن  به  نگرش  وظیفه  یا  مسئله  به 
این  مجدد  دهی  چارچوب   . باشد  عمل  ابتکار  ایجاد  برای  محرک  بهترین 
روش  و  کنیم  نگاه  جدید  جنبه  از  را  مسائله  که  سازد  می  فراهم  را  امکان 

گذشته  تنها  مجدد  دهی  چارچوب  بدون  کنیم  کشف  اقدام  برای  را  نوینی 
بی  عنصر  کتاب  در  هندی  چارلز  که  همانگونه  همانگونه   . شود  می  تکرار 
منطقی می گوید : سازمان یادگیرنده به جهان و سهم خود در آن چارچوبی 
مجدد می بخشد. حلقه های کیفیت در سازمانهای تولید مشاهده  می شود 
نمونه های از فعالیت برای چارچوب دهی مجدد در سطح کارگاه و اداره می 
باشندو اینها نمونه های واقعی چرخه یادگیری هستندکه دراثربروزمسایل نو 
می  قرار  بازنگری  ومورد  کرده  واجرا  پیشنهاد  را  ها  ایده   ، شوند  می  ایجاد 
دهند . به هر حال آنها هنگامی بهترین عملکرد را خواهند داشت که بتوانند 
مسائل را در قالب چارچوب جدید قرار دهند. معموال سازمانهای فنی جهت 
  . کنند  نمی  توجه  کیفیت  اصول  از  استفاده  به  خود  توسعه  و  تحقیق  بهبود 

سازمان یاد گیرنده = رهبر با بینش × )برنامه /سنجش ( × اطالعات 
× ابتکار × اقدام 

 
بدون عمل سایر عناصر فرمول تنها یک بازی ذهنی تلقی می شود . همه 
یادگیری ها و خالقیتها د جهان اگر در عمل پیاده نشوند بی ارزش خواهند بود 
. اگر سایر عناصر فرمول درست تنظیم شده باشند این عامل بایستی بخش 
دریافت  از  پیش  از سازمانها  بسیاری  نظر می رسد  به  اما  باشد  معادله  ساده 
نتیجه نهایی دچار مشکل می شوند. در بعضی مواقع این شرکتها آنقدر درگیر 
فرایند یادگیری می شوند که هدف نهایی یعنی بکارگیری آموخته ها در عمل 
را فراموش می کنند . سازمانهای یادگیرنده شدیداً شدیدا نیاز به ادام کردن 
دارند. این سازمانها در اقدام از برتری خاصی برخوردارند . توانایی نتیجه غایی 

است .
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عوامل  بین  متقابل  کنش  تنظیم 
منظور  به  محیطي  عوامل  و  انساني 
بهره گیري  بر  مبتني  ایجاد سرزمیني 
و  انساني  استعدادهاي  از  بهینه 
نامیده  سرزمین  آمایش  محیطي، 
مي شود. به عبارت ساده تر چیدمان 
در  ها  سکونتگاه  و  ها  فعالیت  بهینه 
ظرفیت ها  تناسب  به  سرزمین  پهنه 
اقتصادي،  طبیعي،  قابلیت هاي  و 
اجتماعي، فرهنگي، سیاسي و زیست 
محیطی با توجه به شرایط بین المللي 
را  سرزمین  پهنه  در  اي  منطقه  و 
آمایش سرزمین می گویند. بخش صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان در 
برگیرنده بخش مهمی از فعالیتها ی کشور، جایگاه ویژه ای در نحوه استقرار و 

چیدمان کاربریها در کل آمایش سرزمین دارد. 
آمایش صنعت، معدن و تجارت زیر مجموعه ای از موضوع کالن آمایش 
سرزمین به حساب می آید. از این  دیدگاه، آمایش این بخش را می توان به 

عنوان نحوه و چیدمان استقرار واحدهاي صنعتي، معدني و تجاري در مناطق 
( بر اساس یک فرایند   .  .  . مختلف کشور )منطقه - استان - شهرستان و 
کاماًل سنجیده برنامه ریزي تعریف کرد. به عبارت دیگر محل استقرار هر واحد 
صنعتی، معدنی و تجاری باید به گونه ای تعیین شود که عالوه بر بهره وری 
حداکثر از منابع و فرصتهای کشور، حداقل اثرات منفی در زمینه ریسک سرمایه 
گذاری، مسائل زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را بدنبال داشته 
و از سوی دیگر قدرت رقابت پذیری بنگاههای موجود و بنگاههای در حال 
احداث را ارتقاء دهد و حتی االمکان جوانب مرتبط با پدافند غیرعامل در آن 

لحاظ شده باشد.

بخشي  بین  هاي  هماهنگي  آمایشي،  برنامه ریزي  خاص  ویژگیهاي  از 
  )Regional- Sectorial(   بخشي - منطقه اي ،)Inter Sectorial(
و  هماهنگي هاي بین منطقه اي )Inter Regional(  مي باشد که این 
برنامه ریزي  هاي  نگرش  سایر  با  متفاوت  را  ریزي  برنامه  نگرش  خصیصه، 
نموده است. بدین منظور راهبردهاي منتج در هر بخش پس از تعامل با سایر 
بخش هاي اقتصادي- اجتماعي تحت عنوان راهبردهاي فضایي و بخشي با 
هماهنگي هاي بین بخشي، بخشي- منطقه اي و بین منطقه اي تهیه مي گردد.

ضرورت انجام آمایش صنعت، معدن و تجارت با استفاده از سامانه GIS در قالب یک طرح ملی
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مراحل انجام طرح آمایش صنعت، معدن و تجارت

اصول  رعایت  با  و  آمایش سرزمین  کلي  سیاست هاي  پیشبرد  راستاي  در 
پیش  بر  عالوه  ملی  کالن  طرح  این  بهینه  انجام  سرزمین،  آمایش  مصوب 
نیازهایی نظیر هزینه، دسترسی به نیروی انسانی متخصص و ارتباط تنگاتنگ 
با دیگر بخشها در قالب یک فرایند منطقی و سلسله مراتبی به شرح زیر قابل 

انجام خواهد بود:
- بررسی اسناد باالدستی و الزامات فرآیند آمایش در بخش صنعت، معدن 

و تجارت
سازمان  کارشناسان  و  معاونین  روسا،  بین  هماهنگی  جلسات  برگزاری   -
تهیه  منظور  به  رشته  این  متخصصین  و  ها  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 

چارچوبی مشخص جهت انجام مطالعه
ها،  ظرفیت  زمینه  در  استان ها  موجود  وضعیت  اطالعات  جمع آوری   -

پتانسیل ها، مزیت های نسبی، مشکالت و محدودیت های بخش
- تهیه بانک های اطالعاتی، الیه های اطالعاتی ونقشه های مرتبط، با 
استفاده از سامانه GIS وبا استفاده از نرم افزارهای مناسب ومتناسب با اهداف 

ARCGIS  پروژه نظیر
- هماهنگی وارتباط متقابل با دیگر وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها وبخش 

خصوصی به منظور تبادل اطالعات وتکمیل بانک اطالعاتی 
- تلفیق الیه های اطالعاتی و نقشه های مرتبط درون بخشی و بین بخشی 
به منظور استخراج اطالعات درزمینه زیرساختها، پتانسیل ها، مزیت های نسبی، 

ظرفیت ها، مشکالت ومحدودیت ها
- استفاده از نتایج حاصل از تلفیق اطالعات ونقشه ها به منظور مقایسه 

مناطق و استان های مختلف کشور
- هدایت و سوق دادن امکانات وتسهیالت بر اساس سیاستها و راهبردهای 

کالن وزارتخانه )برای مثال مناطق کمتر توسعه یافته و دارای مزیت نسبی(
- تعیین نوع فعالیت و محل استقرار براي اجراي طرحهاي تولیدي و تجاري 

جدید به تفکیک استانها و مناطق با توجه به نتایج حاصل از تلفیق اطالعات
- بروزرسانی بانک اطالعاتی،الیه های اطالعاتی، نقشه ها و . . . بصورت 

ادواری

- پیوستن به سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش )ساترا( که زیرساختهای 
این سامانه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاونت برنامه ریزی، 
دفتر امور آمایش و توسعه منطقه ای فراهم گردیده و در صورت درخواست 

وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای ذیربط در اختیار قرار خواهد گرفت. 
و  مناطق  به  تسهیالت  و  امکانات  سرمایه،  هدایت  راهکارهاي  ارائه   -
استان های مختلف همسو با مزیت های نسبی مناطق و استان ها درجهت تعادل، 

توازن و دیگر اهداف آمایش سرزمین.

نحوه تعامل و بهره مندی ذینفعان  از اجرای طرح :

با جمع آوری اطالعات مربوط به هر کدام از ذینفعان طرح و تکمیل بانک 
های  الیه  تلفیق  با  توان  می  مرحله  اولین  در   ،GIS سامانه  در  اطالعاتی 
اطالعاتی زیرساختهای یک منطقه، استان و در صورت لزوم یک ناحیه خاص 
را مشخص نمود. درمراحل بعدی با توجه به هدف هر مطالعه و با تلفیق الیه 
های مرتبط، نتایج مورد نظر را بصورت جداولی که از قبل بر اساس  نیازهای 
مطالعه مورد نظر در قالب فیلدها و رکوردهای متعدد طراحی شده می توان 
توانایی                               GIS سامانه  از  استفاده  مزیتهای  برترین  از  یکی  نمود.  استخراج 
به  توجه  با  به طرق مختلف  وتلفیق اطالعات  ترکیب  در  آن  افزارهای  نرم 
 )ARCGIS اهداف مورد نظر می باشد. با استفاده از این نرم افزارها )نظیر
با توجه به قابلیت تهیه الیه های اطالعاتی بصورت نقشه، عالوه بر جانمایی 
مطالعه  نوع  به  توجه  با  را  ها  نقشه  این   ، اطالعات  و  دقیق عوارض  بسیار 
در  نیاز  صورت  در  و  نمود  وتلفیق  ترکیب  هم  با  توان  می  ذینفعان  نیاز  و 
ناحیه  یک  یا  و  بخش  شهرستان،  استان،  منطقه،  یک  به  مربوط  مطالعات 
خاص، نقشه و اطالعات مکانی مورد نظر را از نقشه اصلی تفکیک نموده و با 
جزئیات بیشتری مورد مطالعه وبررسی قرار داد. بدیهی است که سهیم شدن 
و اشتراک وزارت صنعت، معدن وتجارت در سامانه ساترا که زیرساخت های 
آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت برنامه ریزی، دفتر 
امور آمایش و توسعه منطقه ای فراهم گردیده میتواند دسترسی کلیه ذینفعان 
به اطالعات مورد نیاز دیگر وزارت خانه ها، سازمانها، ارگان های دولتی و 

بخش خصوصی را  به آسانی فراهم آورد.

گردآورنده: روزبه حسینی

نقشه ها و الیه های اطالعاتی مربوط به یک منطقه ) قابل تلفیق با ترتیب و ترکیب های متفاوت با توجه به اهداف مطالعه (
  ذینفعان طرح :

 وزارت صنعت،معدن وتجارت و همچنین سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها، سازمان ها و زیرمجموعه های وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، سازمان حفاظت محیط زیست، بخش خصوصی. بدیهی است که دیگر وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای دولتی نیز به صورت غیر مستقیم می توانند از 

ذینفعان این طرح باشند.
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چکیده

شناخت الزامات پروژه های متوسط و 
بزرگ در حیطه نرم افزار، پیش از شروع 
حیاتی  بسیار  دست  این  از  هایی  پروژه 
پروژه های  تنوع  و  تعدد  به  است.باتوجه 
گسترش  نیز  و  کشور  در  افزاری  نرم 
روزافزون  پدیده برون سپاری در سالهای 
بینی  پیش  و  تجربیات  انباشت  و  اخیر 
و  اهمیت  از  ها  پروژه  گونه  این  الزامات 

ارزش بسیار زیادی برخوردار است. در این مقاله سعی شده است با جمع بندی 
تعداد زیادی از تجارب مستند پروژه های متوسط و بزرگ نرم افزاری لیستی از 
این الزامات تهیه و فراهم گردد. امید است که با انجام مطالعات مستمر در گذر 
زمان و با اتمام پروژه های بزرگ متعدد این الزامات تکمیل تر گردد و به عنوان 

مستندی معتبر در اختیار واحدهای صنعتی تولید نرم افزار قرار گیرد.

مقدمه

نرم افزار یک ماشین مجازی و دارای حیات مستمر می باشد و رشد و توسعه 
اجتناب شمرده  می شود. به عنوان ضرورتی غیرقابل  تغییرپذیری در آن  و 
آنگونه که بی ثمری آن معادل عدم امکان تغییر و تحول در آن است.از طرف 
دیگر،ویژگیهای کامپیوتر حول محور برنامه پذیری و انعطاف آن، گستره کاربرد 
و بکارگیری این ماشین را به بسیاری از زمینه های حیات و تمدن بشر امروز 
رسانده است. براین اساس و باتوجه به عدم امکان استفاده از کامپیوتر بدون 
نرم افزار که انعطاف تجلی یافته در آن است، دریافت نتایج زیر بدیهی و طبیعی 

خواهد بود:

- نرم افزار رکن مهمی در صنعت کامپیوتر است.
- گستره کاربرد کامپیوتر که با شتابی چشمگیر رو به فزونی است، همانا 

گستره کاربرد نرم افزارهای کاربردی است.
- تمدن بشر به کاربرد کامپیوتر و طبعا نرم افزار،احتیاج دارد.

- تولید و بکارگیری نرم افزار به عنوان یک ماشین مجازی، تمام ویژگیهای 
یک صنعت را داراست.

- رشد و توسعه در نرم افزار بیانگر و الزمه حیات آن و ضرورتی غیرقابل 
اجتناب در این صنعت است.

- ابقا و احیای صنعت نرم افزار در یک جامعه جزو ضروریات بقای مستقل 
و آزاد آن می نماید.

بدین ترتیب، باید توجه داشت که صنعت نرم افزار اوال، همانند سایر صنایع 
از قبیل الکترونیک،ماشین سازی از اهمیت بسزایی در حیات اقتصادی جامعه 
برخوردار است.در ثانی، این صنعت دارای دو ویژگی منحصر بفرد است که در 
جوامع خواهان رشد،استقالل و آزادی، آن را در جایگاه یکی از صنایع زیربنایی 
و استراتژیک قرار میدهد. ویژگی اول ضرورت حیات و غیر قابل اجتناب رشد 
افزارهای مورد استفاده در یک جامعه و به طبع در صنعت          و توسعه در نرم 
نرم افزاراست. ویژگی دوم چشمگیر، شتابنده و بی رقیب گستره کاربرد نرم افزار 

کامپیوتر و ابزار کامپیوتری در تمامی جوانب و حیات بشر امروز و فردا است.
های           پروژه  مدیریت  در  گذار  تاثیر  عوامل  شناسایی  و  بررسی  بنابراین 

نرم افزاری که مجموعه ای از تخصص ها، زمان، مکان و منابع مختلف اعم از 
انسانی، مالی و غیره را در بر میگیرد بسیار حیاتی است .مقاله حاضر قصد دارد 
با مطالعه پروژه های نسبتا بزرگ  اجرا شده در کشور، طیف نسبتا پوشایی از 

الزامات  پروژه های نرم افزاری را دسته بندی و ارائه نماید.

الزامات پروژه های بزرگ و متوسط نرم افزاری

1-الزامات مالی پروژه های بزرگ و متوسط
درخصوص  اطالعات  فناوری  متخصصین  آموزش  و  جذب  لزوم   -1-1

بروزرسانی دانش کارشناسان 
عمده هزینه های مالی حیاتی در پروژه های نرم افزاری حقوق و دستمزد 
مربوط به متخصصین فناوری اطالعات و همچنین بروز رسانی دانش این افراد 

می باشد.
برای مثال طبق تعرفه نرخ پایه خدمات فنی- تخصصی انفورماتیک برای 
افزاری  نرم  خدمات  نرخ  کشور  ای  رایانه  صنفی  نظام  سازمان   1391 سال 
براساس رتبه شرکت در رده بندی شورای عالی انفورماتیک نرخ = نفر ساعت 
پایه خدمات نرم افزاری*ضریب جغرافیایی*ضریب شغلی*))رتبه شورای عالی  

انفورماتیک+1(/1+1(*ضریب بهای تمام شده   
 ضریب شغلی: براساس بررسی هاي انجام شده ضریب شغلی براي تعیین 
میانگین پایه حقوق در مشاغل مختلف چرخه تولید نرم افزار، به شرح جدول 

ذیل می باشد:

ضریب شغلی
1.3کارشناس پشتیبانی و نگهداری، نصاب و راه اندازی

1.8برنامه نویس، آموزشگر و آموزش دهنده
2.5تحلیلگر و طراح

3.5تحلیلگر ارشد و مدیر پروژه

تبصره 1: این جدول براساس مدرک تحصیلی کارشناسی با سه سال سابقه 
کار مفید تعیین گردیده است. این ضرایب برای مدرک تحصیلی کارشناسی 
ارشد 1/5 برابر و برای مدرک تحصیلی دکترا2برابر افزایش و مورد استفاده 

خواهند بود.

تبصره 2: برای محاسبه نرخ مشاور و مشاور ارشد از جداول مربوط به بخش 
مشاوران استفاده گردد.

ضریب بهای تمام شده: برای محاسبه قیمت پروژه، عالوه بر تخمین زمان 
مورد نیاز از سطوح مختلف شغلی در فازهای پروژه باید سربار ناشی از بیمه 

مالیات و سود مورد انتظار شرکت را نیز لحاظ نمود:
متوسط نرخ سود مورد توقع: 20 درصد )این میزان سود، حداقل سود مورد 
توقع در صنعت نرم افزار است و البته درعمل نشان داده است که در مواقع بسیار 

اندکی محقق می گردد(.
هزینه غیر مستقیم بیمه:1درصد )ناشی از بلوکه شدن بخش آخر پرداخت 
تا زمان اخذ  کارفرما که حدود 10درصد است بعالوه حدود 5 تا 7/5 درصد 
مفاصا حساب، چنانچه متوسط زمان بلوکه شدن 3ماه تا اخذ مفاصا فرض گردد 

براساس متوسط نرخ سود بانکی عدد1 درصد محاسبه می گردد(.            

الزامات پروژه های بزرگ و متوسط در حیطه صنعت نرم افزار
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سربار مالیات :5 درصد )سربار مالیات به میزان 25 درصد از سود مورد توقع 
محاسبه گردیده است(.

 تبصره 3: مالیات بر ارزش افزوده مجزا و در زمان صدور صورتحساب نهایی 
برای کارفرما لحاظ خواهد گردید.

باتوجه به موارد ذکر شده ضریب بهای تمام پروژه )100/80*1.05*1.01( 
برابر 1.33 تعیین میگردد.

تبصره 4: در صورتیکه محل ارائه خدمت خارج از سازمان باشد مبالغ با ضریب 
1.2 محاسبه می گردد.

 تبصره 5: نرخ های این جدول براساس ردیف دوم جدول ضریب جغرافیایی)کالن 
شهرها(محاسبه گردیده است.تهران وسایررده های شهری باید ضرایب مربوط 

به شهر خود را اعمال نمایند.
 تبصره 6: در صورت نیاز به تخصیص نیروی کار تمام وقت در هر کدام از 
سطوح کاری جدول فوق، نرخ یک نفر ساعت ضربدر 160 ضربدر 80 درصد 

محاسبه خواهد گردید.
 تبصره 7: میزان کارکرد در نظر گرفته شده در جداول، برمبنای 44ساعت کار 

در هفته محاسبه شده است.
 تبصره 8: نفر ساعت ارائه خدمات آموزش های تخصصی معادل نفر ساعت 

تحلیلگر و طراح در نظر گرفته می شود.
        مثال : آموزش مفاهیم و توانایی طراحی فرآیندهای سازمانی به صورت 

الکترونیکی در یک بستر BPMS یک آموزش تخصصی است.
 تبصره 9: تعرفه قرارداد خدمات و پشتیبانی نرم افزارهای تولیدی به گونه ای 
است که طی 5 سال مبلغ قرارداد فروش اولیه مستهلک و قراداد خدمات سال 

اول حداقل 25درصد و حداکثر 35 درصد مبلغ قرارداد اصلی است.
بدیهی است خدمات پشتیبانی به منظور نگهداری سیستم منعقد شده و ارتقاء و 

توسعه نرم افزار را شامل نمی گردد.
       مثال:برای تحلیلگر و طراح یک شرکت دارای رتبه شورای 3، نرخ یک نفر 
ماه تمام وقت با لحاظ تمامی شرایط کاری منطبق بر قانون کار و امور اجتماعی 

برای 44ساعت کار در هفته مساوی است با:
ریال 53.200.000=0.8*160*416.000

که متاسفانه این مبلغ در حال حاضر در صنعت نرم افزار بعضا به بیشتر از یک 
دهم در کشورکاهش می یابد.که با تزریق منابع مالی در دسته بندی سرمایه در 
گردش و تامین سرمایه های اولیه می توان یکی از الزامات اساسی پروژه های 

نرم افزاری که همان سرمایه های انسانی هستند را تامین نمود.

1-2- شناسایی و برطرف نمودن تحریم های سیاسی
از آنجائیکه وجود تحریم های علمی به جهت تاثیر مستقیم بر روند اجرای  
شناسایی  رساند.  می  ها  پروژه  این  به  جدی  آسیب  افزاری  نرم  های  پروژه 
و برطرف نمودن تحریم های سیاسی از سوی ارگانهای حکومتی و نظارتی 
که  چرا  است.  و ضروری  امری الزم  افزار(  اطالعات)نرم  فناوری  بر صنعت 
افزار متحمل هزینه های گزافی در جهت بروزرسانی  واحدهای تولیدی نرم 

دانش فنی خود می شوند.
1-3-شناسایی و برطرف نمودن بحرانهای اقتصادی

که                 کوچکی  شرکتهای  از  برخی  به  اشاره  با 
در صنعت صرفا جهت  را  آغازین خود  پروژه های 
اعالم  واقعی  غیر  حدی  تا  بازار  در  شدن  شناخته 
اقتصادی شدن پروژه ها  می نمایند که باعث غیر 
می شوند که البته در اکثر مواقع نیز این پروژه ها 
الزم  کیفیت  از  یا  و  شوند  می  مواجه  شکست  با 
برخوردار نیستند، می توان به سادگی یکی از ابعاد 
بحران اقتصادی موجود در پروژه های نرم افزاری 

را بیان نمود.
 1-4-ارائه تسهیالت مالی

ارائه ساز و کارهای شفاف از سوی ارگانهای نظارتی 
قالبهای  در  تولیدکنندگان  از  حمایت  جهت  در 
تامین           گردش،  در  سرمایه  محصول،  خرید  پیش 
اولیه )حقوق و دستمزد سرمایه های  سرمایه های 
انسانی( و ایجاد سایتهای تولیدی می تواند در این 

خصوص تاثیرگذار باشد.

2-الزامات فنی پروژه های متوسط و بزرگ
2-1-پیش بینی زمان تغییر فناوری های مورد استفاده

باال       بسیار  اطالعات  فناوری  حیطه  در  ها  فناوری  تغییر  آنجائیکه سرعت  از 
می باشد و همچنین آمار و اطالعات دقیقی در رابطه با دوره تغییر این فناوری 
ها و ابزارهای مورد استفاده وجود ندارد.بررسی این امر جز الزامات توسعه و 
اجرای پروژه های نرم افزاری میباشد زیرا ممکن است مجری پروژه در میانه 
کار به دلیل فشار کارفرما یا فضای رقابتی حاکم تصمیم به تغییر فناوری های 
مورد استفاده بگیرد.طبق مطالعات صورت گرفته بازه های زمانی 5-4 سال 

گزینه مناسبی بر این منظور می باشد.
2-2-شناسایی و کنترل بازار و رقبا

درخصوص اولین پروژه های با فناوری پیشرفته و یا پروژه های بزرگی که با 
سعی و خطا مواجه هستند،جهت جلوگیری از نقدهای پیش از موقع بررسی این 

امر الزامی می باشد.
2-3-کوتاه نمودن دوره گذر عملیاتی نمودن پروژه ها

معموال در سازمانهای بزرگ سیستم های جدید الزم است در یک دوره ای به 
صورت همزمان در کنار سیستمهای قدیمی اجرا شوند، به حداقل رساندن دوره 
گذر می تواند نقش بسزائی در تقویت محصول داشته باشد.لزوم توجه به این 
امر زمانی مورد اهمیت قرار می گیرد که از بروز مقاومتهای پیش بینی نشده 

کارفرما جلوگیری نماید.
2-4- در دسترس بودن تجارب بومی در صنعت

فناوری  متخصصین  از  متشکل  تخصصی  کارگروههای  و  ها  انجمن  وجود 
افزار و صاحبان صنایع دیگر،  نرم  تولیدکننده  از واحدهای صنعتی  اطالعات 
و  دانشگاهها  مردم،  های  سازمان   ، نظارتی  و  دولتی  ارگانهای  کارشناسان 
موسسات علمی و تحقیقاتی در صنعت برای جلوگیری از صرف هزینه های 
مکرر برای رسیدن به تجارب مشترک و در جهت ایجاد الگوها و محکهای 

کیفی و بومی از الزامات پروژه های متوسط و بزرگ می باشد.

تعرفه نرخ خدمات نرم افزاری

رتبه 
شورا

کارشناس پشتیبانی و 
نگهداری،نصاب و راه انداز

برنامه نویس،آزمایشگر 
تحلیلگر ارشد و تحلیگر و طراحو آموزش دهنده

مدیرپروژه

1259000359000499000698000

2231000319000443000621000

3216000299000416000582000

4207000287000399000559000

5202000279000388000543000

6198000274000380000532000

7195000269000374000524000
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3-الزامات فرهنگی پروژه های متوسط و بزرگ
3-1-جلوگیری از دستاویز قرار دادن پروژه ها

حسابهای  تسویه  جهت  دستاویزی  ها  پروژه  سازمانها  از  برخی  در  متاسفانه 
موفق  اجرای  و  توسعه  الزامات  از  در سطوح مختلف می شوند.یکی  جناحی 
پروژه های نرم افزاری این است که مجریان پروژه های نرم افزاری آگاه به 
این عوامل باشند.و با انجام مذاکرات الزم نسبت به این عوامل مطلع گردند تا 

گرفتار اینگونه سوءاستفاده ها نگردند.
3-2-فرهنگسازی در خصوص استفاده از ابزارها و تکنولوژی های ساخت داخل 
متاسفانه عدم اعتماد صنعتگران به توانمندیهای داخلی باعث شده است کلیه 
نرم افزارهای پایه و کلیدی وارداتی باشند و از آنجائیکه این ابزارها به لحاظ 
فنی غیرقابل دستیابی و کنترل هستند صنعت نرم افزار به شدت در معرض 
یا                         و  جدید  ابزارهای  تولید  جهت  در  خالقیت  رفتن  بین  از  چون  تهدیداتی 

فرار مغزها شده است.
3-3-تقویت انجام فعالیتهای گروهی

لزوم تقویت این مهم ارزش افزوده فراوانی را برای مجریان پروژه به همراه    
می آورد.اکتساب این توانایی امری بسیار دشوار و بنیادی می باشد که باید از 
دوره های پایه به اعضای یک جامعه یا سازمان آموزش داده شود. تقویت کلیه 
عوامل فرهنگی باید از طریق وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و در کلیه 
مقاطع مختلف آموزشی و حتی قبل از آن در بسترهای سالم خانوادگی انجام 

گردد.

4-الزامات اجتماعی پروژه های متوسط و بزرگ
4-1-لزوم تعدیل سازی در انطباق تعطیالت آخر هفته در ایران با سایر کشورها
با توجه به اینکه بیش از نصف یک هفته روزکاری غیر موثر می باشد که در 
آن تیم های بومی و خارجی ارتباط کامل و رسمی با یکدیگر ندارند، بررسی و 
ارائه راه حل در این خصوص از الزامات پروژه های نرم افزاری می باشد. تعدیل 
سازی تعطیالت رسمی و روزهای کاری غیر موثر می تواند زمانبندی موثرتری 

در خصوص توسعه و اجرای پروژه ها ایجاد  نماید.
4-2-لزوم معرفی نرم افزار در سطح جامعه به عنوان محصول صنعتی

استفاده  بعضاً  قابل لمس نیست و  افزار یک محصول  نرم  اینکه  به  با توجه 
از   نرم افزار جنبه تجمالتی دارد معرفی صنعت نرم افزار در سطوح مختلف 
اجتماعی می تواند با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت صنعت،معدن 

و تجارت صورت پذیرد.
4-3-آموزش و آماده سازی نیروهای انسانی دخیل در پروژه 

می بایست قبل و یا حتی پس از شروع پروژه بروی موضوعاتی از قبیل انتقال 
دانش فنی و تجارب آموزش،بسترسازی فرهنگی و ایجاد هماهنگی و تطابق 
های الزم بین طرفین داخلی و خارجی یا حتی بومی و غیربومی سرمایه گذاری 

نمود.
4-4-تنظیم ضوابط و مقررات مربوط به شرح وظایف پرسنل مجری پروژه و 

مدیران پروژه
باید  پروژه  اجرایی  عناصر  بین  مسئولیتها  تقسیم  نامه  آئین  این  تنظیم  در 
براساس شاخص های شفاف و مشخص باشد و باید کلیه محورهای علمی و          
شاخص های فردی و اجتماعی را در بر داشته باشد.وجود اینگونه ضوابط در 
تمام پروژه های کشور خصوصا پروژه های نرم افزاری جهت تعریف شفاف 
معیارهای موفقیت، متعادل نگه داشتن سطح توقعات با توانمندیها و اختیارات 
افراد و فراهم آوردن امکان بهره مندی متناسب جمعی و فردی مجریان از 
و حیاتی  امری ضروری  پروژه  اجرای  از  ناشی  معنوی  و  مادی  دستاوردهای 

می باشد.
4-5-نظارت بر گردش نیروهای انسانی متخصص یا آموزش دیده در سطح 

واحدهای صنعتی نرم افزار
جابجایی بی رویه نیرو های انسانی متخصص و آموزش دیده صدمه فراوانی 

به صنعت نرم افزار وارد می آورد. لذا نظارت بر گردش نیرو های انسانی بسیار 
الزم و ضروری است.

4-6-متعادل سازی مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
توجه به تعادل عوامل اثرگذار بر روابط کاری در انتخاب شرکای تجاری خارجی 
افزاری        نرم  های  پروژه  خصوصا  کشور  اجرایی  های  پروژه  کلیه  الزامات  از 
می باشد. آموزش کلیه سطوح مختلف جامعه جهت خنثی نمودن تبلیغات سوء 
خارجی در این تعادل سازی الزم و ضروری است.پرورش کلیه افراد جامعه نیز 

به عهده آموزش و پرورش با همکاری سازمان گردشگری می باشد.
4-7-وجود مدیران آگاه در سطوح ارشد پروژه ها

کلیه موارد مطروحه زمانی اجرایی خواهد شد که ضوابط توسط مدیران آگاه و 
صاحب دانش در کلیه رئوس پروژه ها اجرا شود.

4-8-مطالعه و بررسی سطح دانش سیستمی و کاربری کامپیوتر بین کارکنان 
تیم های کارفرما

های  دوره  در  حداقل  کامپیوتر،  کاربری  دانش  از  برخورداری  ضرورت  طرح 
ICDL برای کلیه عناصر انسانی دخیل درپروژه ها به عنوان یکی از پیش 
گاه  زیرا  باشد.  می  الزامی  ها  پروژه  اجرای  جهت  سازمان  اصلی  نیازهای 
آموزشهای اولیه کاربری و تکرار آن زمان و انرژی بسیار بیشتری نسبت به 
پیش بینی های اولیه می طلبد و بعضا در این موارد پروژه به یک پروژه چالشی 

تبدیل می گردد.
4-9-فراهم نمودن یک محیط کار مناسب به لحاظ نور، فضا و رنگ آمیزی 

5-الزامات مهندسی پروژه های متوسط و بزرگ
5-1-ایجاد استانداردهای بومی

رعایت  و  افزار  نرم  صنعت  الخصوص  علی  اطالعات  فناوری  خصوص  در   
استانداردهای موجود از الزامات مهندسی پروژه های متوسط و بزرگ می باشد.

5-2-تولید نرم افزار به شیوه های مهندسی
و  )شناخت  افزاری  نرم  توسعه  های  چرخه  شوند  موظف  باید  متخصصین 

تحلیل،طراحی و تولید( را طبق روشهای فوق الذکر به انجام رسانند.
5-3-تهیه و نگهداری مستندات تولید نرم افزار در راستای انتقال تجربیات

انجمن های تخصصی در حوزه های مختلف نرم افزاری جایگاه مناسبی برای 
نگهداری این مستندات می باشد.

راهکارهای پیشنهادی در مسیر فراهم سازی الزامات مطرح شده

ارتباط موثر دولت،  بخش خصوصی و جامعه مدنی می تواند راهکاری جهت 
فراهم نمودن الزامات پروژه های بزرگ و متوسط نرم افزاری باشد. بدین صورت 
که  بستری در مسیریکپارچه سازی سازمانهای مردم نهاد موجود درصنعت    
نرم افزار با هدف توسعه و کاربرد فناوری اطالعات)نرم افزار( با اهداف ذیل و با 

مشارکت سه بخش فوق فراهم گردد. 
1- ایجاد بانکهای اطالعاتی در خصوص سرمایه های انسانی )متخصصین 
تولید فناوری اطالعات( مورد نیاز صنعت و ایجاد سیستم رتبه دهی متخصصین
2- تهیه و تدوین راهکارهای مورد نیاز جهت جابجایی صحیح افراد متخصص 
در سطح صنعت و جلوگیری از مهاجرت نیروهای متخصص از کشور در راستای 

پیشرفت صنعت فناوری اطالعات )نرم افزار( کشور
3- تهیه و تدوین راهکارهای کاربردی جهت اجرای تعرفه های مربوط به نرخ 

پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک
4- ایجاد بانکهای اطالعاتی شناسایی بازارهای مصرف تولیدات نرم افزاری و 

وضعیت و جایگاه رقبا در بازارها 
و  فنی-تخصصی  کار  حین  و  کاربردی  آموزشهای  برگزاری  به  کمک   -5
مدیریتی مورد نیاز صنعت و کارکنان واحدهای عضو)با حداکثر بهره گیری از 

امکانات موجود کشور(
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6- کمک به ارتقا کمی و کیفی محصوالت تولیدی وکاهش هزینه های تولید 
و افزایش قدرت رقابت تولیدات نرم افزاری در بازارهای داخلی و خارجی)با بهره 

گیری از مشاورین توانمند و صاحبنظر(
7- معرفی آخرین دستاوردهای فن آوری در صنعت فناوری اطالعات و ارائه 

اطالعات به ذینفعان
و  داخلی  مشتریان  با  کلی  و  بزرگ  قراردادهای  عقد  زمینه  کردن  8-فراهم 

خارجی برای صنعتگران
9-کمک به ایجاد آزمایشگاههای مشترک تخصصی )با مشارکت و بهره گیری 

از تسهیالت بودجه های سالیانه دولت(
به  اعتبارات مربوط  تامین  آنها جهت  بانکها و جلب همکاری  با  10-مذاکره 
انسانی  فناوری اطالعات بخصوص سرمایه های  اولیه صنعت  سرمایه های 

وامور مربوط به بروز رسانی دانش این سرمایه ها
11-برگزاری همایشهای تخصصی و دعوت از اساتید و صاحبنظران باتجربه)از 
داخل و خارج از کشور( و کمک به ارتقا اطالعات و توانائیهای علمی و تخصصی 

صنعت
12-مشارکت در اجالسها و کمیسیونهای مشترک با دیگر کشورها و همکاری 

در تهیه یادداشتهای تفاهم و کسب بازارهای جدید در دیگر کشورها
13-تجزیه و تحلیل الزم در زمینه بازار و قیمت گذاری براساس سیاستهای 

ارائه شده 
با همکاری موسسه استاندارد و  14-تعیین و تدوین استانداردهای مرغوبیت 

تحقیقات صنعتی ایران و نظارت بر تحقق آنها 

15-تدوین آئین نامه های انطباقی برای مرغوبیت محصوالت تولیدی،کاهش 
میزان انرژی و گرفتن اختیارات الزم برای انجام وظایف تدوین شده 

نتیجه گیری:

از آنجائیکه اکثر پروژه های مورد مطالعه دارای تجربیات یکسان هستند لذا می 
توان همه پروژه های نرم افزاری بزرگ و متوسط را مشمول این الزامات دانست 
ولی نکته قابل توجه این است که باید در پروژه های مختلف به ارزش اعتباری 
این الزامات توجه داشت یعنی ممکن است برخی از الزامات از نقطه نظری بسیار 

حائز اهمیت واثرگذار و از منظری دیگر فاقد همان اعتبار باشد.
همچنین دسته بندی این الزامات برگرفته از ذهنیت و برداشت نگارنده و تابع 
مطالعات و تجربیات وی می باشد لذا در این بین ممکن است در جهت اجرای 
اینگونه پروژه ها عوامل دیگری وجود داشته باشد که بتوان به این دسته بندی 

اضافه کرد و یا در دسته بندی مجزای دیگری در نظر گرفت.

مراجع و مآخذ :

انفورماتیک  تخصصی  فنی-  خدمات  پایه  نرخ  تعرفه  به  مربوط  مستندات   
،سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

افزار  نرم  صنعت  تولیدی  واحدهای  عملکرد  و  وضعیت  به  مربوط  مستندات 
موجود در وزارت صنعت،معدن و تجارت

گردآورنده : فاطمه فشکی

5. شاخص آمادگی شبکه
این شاخص نشان دهندة تمایل کشورها جهت بهره برداری از فرصت های فراهم شده توسط فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( است که با هدف درک بهتر 
تأثیرگذاری فناوری اطالعات و ارتباطات بر رقابت پذیری یک کشور ساالنه محاسبه و مبنای مقایسه کشورها قرار می گیرد. محدوده این شاخص از 1 تا 7 است. 

اجزای اصلی تشکیل دهندة این شاخص در نمودار 4 ترسیم شده است.

 نمودار 4. اجزاي شاخص آمادگي شبکه

بررسی تطبیقی جایگاه ایران و کشورهای منتخب  در شاخصهای اقتصادی )ادامه شماره قبل(
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نگاهي به شاخص آمادگی شبکه در ایران نشان 
به  نسبت   2013 سال  در  کشور  رتبة  که  مي دهد 
در   104 )از   است  داشته  پله اي   3 بهبود   2012
میان 144 کشور به 101(. اما تکیة صرف بر این 
آمار نمي تواند نشان از بهبود وضعیت داشته باشد؛ 
تشکیل دهندة  زیرشاخص هاي  تمامي  در  چراکه، 

این شاخص وضعیت نامناسب تر شده است. 

ایران  پله اي   3 بهبود  گفت  مي  توان  بدین روي، 
کشورهاي  سایر  وضعیت  شدن  بدتر  مرهون 
مي باشد.  شاخص  این  رتبه بندي  در  شده  لحاظ 
ایران  در  شبکه  آمادگي  شاخص  زیرشاخص هاي 
ارائه شده  نمودار 5  در سال هاي 2013ـ2012 در 

است.
 

طبق نمودار، زیرشاخص کاربرد، آمادگي، اثر و محیطي به  ترتیب بیشترین تأثیرگذاري را بر رتبة  نامناسب آمادگي شبکه در ایران در سال 2013 نسبت به سال 
2012 داشته است. توضیح دقیق تر آنکه به دلیل عدم آموزش هاي کافي به مدیران،  کارکنان و مقامات دولتي ضمن آنکه این گروه از افراد آمادگي الزم جهت 
استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات را به دست نیاورده اند، بلکه در خصوص نحوة بکارگیري آن نیز اطالع چنداني نداشته اند که نشان از ضعف آموزشي در این 
بخش دارد. توجه به این نکته هم ضروري است که در سال هاي اخیر به مدد توجه بیشتر به IT – Base  کردن فعالیت ها و ایجاد شبکه هاي الکترونیکي،  تدوین 
و تصویب قوانین مختلف و فراهم کردن زیرساخت  هاي اطالعاتي،  تا حدودي وضعیت زیرشاخص محیطي بهبود یافته است، اما باز هم در جایگاه نامناسبي قرار 

دارد )رتبة 86 در سال 2013( که نشان از ضرورت توجه بیشتر به این حوزه دارد. 

6. صادرات و واردات محصوالت فناوري اطالعات و ارتباطات
صادرات محصوالت فناوري اطالعات و ارتباطات، یکي از زیرمجموعه شاخص هاي اقتصادي مرتبط با این حوزه در بازارهاي بین المللي است. نتایج مطالعات 
حاکي از پایین بودن سهم صادرات این گروه از محصوالت از کل صادرات کشور مي  باشد؛ به نحوي که به استناد آخرین اطالعات بانک جهاني، صادرات محصوالت 
فناوري اطالعات و ارتباطات تنها 0/01 درصد کل محصوالت صادراتي ایران در سال 2011 را تشکیل داده است که یکي از دالیل آن تک محصولي بودن اقتصاد 
ایران و وابستگي باالي آن به صادرات نفت و مشتقات نفتي مي باشد. همچنین باید گفت که در سال 2011، واردات ایران در محصوالت فناوري اطالعات حدود 

4/6 درصد کل واردات بوده است. میزان صادرات و  واردات محصوالت فناوري اطالعات و ارتباطات در سال هاي 2011ـ2002 در نمودار 6 ترسیم شده است. 
طبق نمودار،  طي دورة مورد بررسي همواره سهم واردات این گروه از محصوالت بیش از صادرات آن بوده است که به معناي کسري تراز تجاري است. در این 
ارتباط، توجه به این نکته ضروري است که گرچه واردات محصوالت فناوري اطالعات و ارتباطات مي  تواند نویددهندة انتقال فناوري به کشور باشد، نگاهي به 

شاخص آمادگي شبکه و زیرشاخص هاي آن نشان از عدم استفادة مناسب از واردات صورت گرفته دارد. 

Source: Www.Worldbank.org
فناوري  محصوالت  واردات  و  صادرات   .6 نمودار 

اطالعات و ارتباطات ایران )2011ـ2002(

تهیه کننده: دفتر معاونت آموزش، پژوهش و فناوری

Source: Www. World economic Forum.org
نمودار 5. اجزاي شاخص آمادگي شبکه در ایران )2013ـ2012(
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تقویت مسئولیت های آمبودزمانی در سطح اجتماع

چکیده: 

نظام اداری کشور برای بقاء و ثمربخشی خود نیاز به یک نهاد ناظر مستقل 
و کارآمد با دسترسی باال برای عموم مردم دارد که با دقت و توان کافی نسبت 

به اعمال کنترل و نظارت اقدام نماید. 
آمبودزمان )دارای ریشه لغوی اسکاندیناوی( به معنای نظارت و کنترل قانونی 

بر عملکرد دستگاههای ناظر در راستای حمایت از حقوق شهروندی است. 
بعضی از افراد که زمینه مسئولیت گریزی دارند، ممکن است هنگامی که با 
بی تعهدی دیگران، روبرو می شوند با دلسردی از زندگی مسئوالنه کنار بکشند، 

چرا که پایبندی جدی خود به وظایفشان را بی نتیجه تلقی می کنند. 
به منظور ایجاد پایبندی به رعایت اصول اخالقی و تاثیرگذاری بر میزان 
مسئولیت پذیری افراد و مسئوالن، مهمترین نقش بر عهده نظام آموزشی یک 
جامعه )از خانواده تا دانشگاه( می باشد. یکی از این موارد، آموزش و بومی سازی 
امری بنام مسئولیت پذیری است. چرا که ایجاد و تقویت این روحیه و رفتار، هم 
در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی، رابطه مستقیم با افزایش بهره وری و 

میزان توسعه یک جامعه دارد. 
مشکل بزرگ در دستگاهها و سازمانهای نظارتی کشور، پیچیدگی نقش ها و 
همچنین وجود موازی کاری و ابهام در تعیین شرح وظایف دستگاهها، سازمانها 
و وزارتخانه هاست. لذا بعضاً شاهد عدم پاسخگویی فرد یا افرادی هستیم که از 

آنها انتظار پاسخگویی داریم. 
از ضرورت های مسئوالنه  آگاهی  رشد  با  که  توان گفت  در مجموع می 
زیستن و پیامدهای تعهدگریزی – این امر می تواند از آموزش علمی رفتاری 
توسط پدر و مادر به فرزندان منتقل شود و پس از آن از طریق سازماندهی 
آموزشی در جامعه گسترش یابد- هرکس در هر جایگاه و مرتبه ای که باشد 
می تواند بارفتار و زندگی مسئوالنه گامی بزرگ را در مسیرتقویت  مسئولیتهای 

آمبود زمانی در سطح اجتماع بردارد. 
از یک منظر موشکافانه، فرهنگ به پذیرش های هنجاریافته در جامعه معنا 

شده است. 
به منظور تبدیل یک موضوع و یا یک رفتار به فرهنگ، بایستی این پذیرش 

نظری به التزام عملی منجر شود. 
لذا برای داشتن جامعه ای سالم و پویا الزم است مسئولیت رفتارهای خود را 
پذیرفته، باحسابرسی مستمر رفتار و فرهنگ رفتاری خود و جامعه ای که در آن 
زندگی می کنیم، اصالح فرهنگ رفتاری را جایگزین کنترل رفتاری در جامعه 

اسالمی بنمائیم.

مقدمه: 

نظام اداری کشور در راستای تحقق حقوق شهروندی می بایست دارای یک 
نهاد ناظر مستقل و کارامد باشد که ضمن سهل الوصول بودن برای تمامی 

شهروندان با دقت و قدرت کافی، فرآیند بازرسی و نظارت را به اجرا درآورد. 
آمبودزمان )که اساساً ریشه سوئدی دارد(، به مفهوم نظارت و کنترل قانونی بر 
عملکرد دستگاههای ناظر در راستای حمایت از حقوق افراد در مقابل مجرمین 

اقتصادیست. 
این مقاله به دو راهکار و شاخص مهم فرهنگسازی و مسئولیت پذیری در 
جامعه و ضرورت تقویت این دو شاخص ارزشمند در ذهن و فکر اقشار مختلف 

مردم با هدف تقویت مسئولیت های آمبودزمانی در سطح اجتماع می پردازد. 

1 – مسئولیت پذیری 

در لغت نامه دهخدا ذیل واژه » مسئول« آمده است: » پاسخگو و سرپرست«، 
» مسئولیت «، » ضمانت و تعهد قهری«. 

همین   ،» پیمان  یا  شرط  یک  گرفتن  گردن   « یعنی  »تعهد«  اینجا  در 
طور»مسئول« یعنی » کسی که خود را ملزم می سازد تا عملی را به انجام 

برساند.«

آنچه در معنای این واژه حائظ اهمیت میباشد، تضمینی است که فرد مسئول 
برای انجام مسئولیتش عهده دار می شود. به عبارت دیگر، مسئولیت مشابه 
باری است که وقتی فرد بالغ به دوش کشیدن آن را عهده دار می شود باید 

متعهدانه پاسخگوی آنچه به عهده اوست، باشد. 
اما چه چیز باعث می شود که در بسیاری از افراد جامعه، فارغ از نوع مسئولیتی 
که بر عهده دارند، نوعی میل به مسئولیت گریزی یا عدم تعهد به وظایف دیده 
شود؟ و یا گاهی از یک کارمند ساده اداره تا برخی از مسئوالن، شاهد جنبه ها و 
شکل هایی از مسئولیت گریزی می شویم؟ مانند واردکننده دارویی که به رغم 
آگاهی از منقضی شدن تاریخ مصرف دارو، بدون توجه به عواقب آن اقدام به 
پخش و توزیع کاالی خود در بازار می کند و یا پخش کننده گوشت مصرفی 
یک ناحیه، با وجود آنکه از فاسد شدن قریب الوقوع کاالی خود با خبر است، 
صرفا به دلیل ممانعت از به خطر افتادن منافع شخصی حاضر می شود سالمت 

عده ی بی شماری را در جامعه به خطر بیندازد.
پذیری چیست؟ عوامل محیطی  بین اخالق و مسئولیت  رابطه  راستی  به 
چگونه بر میزان مسئولیت پذیری افراد و مسئوالن یک جامعه تاثیر می گذارند؟ 

و این که چگونه می توان پایبندی به این حسن اخالقی را نهادینه کرد؟  
تا  خانواده  )از  جامعه  یک  آموزشی  نظام  را  نقش  مهمترین  رابطه  این  در 
دانشگاه( بر عهده دارد. در نظام آموزشی فعلی ما می توان مواد درسی را نام 
برد که غالباً پس از چندی به فراموشی سپرده می شوند و یا گاهی تا پایان 
عمر، اشخاص کمتر نیازی به آنها پیدا خواهند کرد . به همین علت جای خالی 
آموزش های اخالقی و شیوه کاربرد آنها در زندگی روزمره بیش از پیش حس 

می شود. 
یکی از این موارد، آموزش و بومی سازی امری به نام » مسئولیت پذیری« 
هم  فردی  در سطح  هم  رفتار،  و  روحیه  این  تقویت  و  ایجاد  که  چرا  است؛ 
اجتماعی، رابطه نزدیکی را با افزایش بهره وری و میزان رشد و توسعه در یک 

جامعه دارد. 
بدیهی است که وقتی افراد یک اجتماع در هر نقش و شغلی که باشند، از 
خانم خانه دار گرفته تا دانشجو، کارگر، کارمند و مسئولین رده های باالتر، به 
تناسب وظیفه ای که بر دوش دارند به درستی و متعهدانه عمل کنند، قطعات 
جورچین در چنین جامعه ای به خوبی و درستی در کنار هم چیده شده، شکل 

مطلوب و آرمانی خود را خواهند گرفت. 
در این میان هرچه قدرت شخص ، بیشتر و یا دایره اختیاراتش وسیعتر باشد 
و عملکرد او بر تعداد بیشتری از افراد تاثیر بگذارد، بار سنگین تر ، مسئولیت 

جدی تر و هزینه های افزونتری را بر دوش خواهد داشت. 
اما مشکل بزرگی که در سیستم نظارتی کشور وجود دارد اینست که به دلیل 
پیچیدگی نقش ها و یا وجود موازی کاری و ابهام در شرح وظایف دستگاها و 
سازمانها، بعضاً شاهد عدم پاسخگویی فرد یا افرادی هستیم که از آنها انتظار 

جوابگویی می رود. 
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گردآورنده : حمیدرضا امینیان ندوشن

و  زمینه های شخصیتی، فرهنگی  از  بروکراتیک، جدای  در سیستم های 
اجتماعی فرد مسئول، گاهی شغل ها آنقدر جنبه ها و ابعاد جانبی و پیچیده 
اختیارات و در  توان حیطه وظایف،  به روشنی نمی  پیدا می کنند که  را  ای 
هنگام  در  مثال  بطور  نمود.  را مشخص  مربوطه  مسئول  از  انتظارات  نهایت 
بروز یک حادثه ، مردم به فراخور حدود وظایف و اختیارات یک مسئول، انتظار 
توضیح، واکنش، عذرخواهی و یا حتی استعفا را از او دارند اما ممکن است با 
عدم پاسخگویی فرد روبرو شوند. شاید به این علت که بسیاری از ما تمایل 
داریم تقصیر و کوتاهی را به گردن دیگری بیندازیم! چرا که پایبندی و عمل 
به مسئولیت، هزینه دارد و طبیعتاً هرچه مسئولیت سنگین تر باشد، دردسر و 

عواقبش هم بیشتر و تهدید منافعش هم جدی تر خواهد بود. 
علت دیگری که می توان در عدم تعهد جدی به مسئولیت در برخی افراد 

عنوان کرد، سرخوردگی است. 
بعضی از افراد که زمینه مسئولیت گریزی داشته، عادت به عذرخواهی و روبرو 
شدن با حقیقت را ندارند، ممکن است هنگامی که با بی تعهدی دیگران، بویژه 
مسئوالن رده باالتر خود، روبرو می شوند، با دلسردی، از زندگی مسئوالنه خود 
کنار بکشند. چرا که پایبندی جدی خود به وظایفشان را – مادامیکه با کوتاهی 
دیگران در انجام وظایف روبرو هستند – بی نتیجه تلقی می کنند. بنا بر این 
آنها هم وارد دور باطل قصور و سرپیچی، حتی نسبت به تعهدات فردی خود           
می شوند تا مجبور به صرف انرژی و هزینه کمتری باشند. بدیهی است که 

داشتن چنین روحیه ای، زمینه رشد مسئولیت گریزی را فراهم می سازد. 
از ضرورت های مسئوالنه  آگاهی  رشد  با  که  توان گفت  در مجموع می 
زیستن و پیامدهای تعهدگریزی، هرکس در هر جایگاه و مرتبه ای که باشد   
می تواند با مسئولیت پذیری و زندگی اجتماعی مسئوالنه، گامی موثررا در مسیر 
تقویت مسئولیت های آمبود زمانی در سطح اجتماع و دستیابی به کلید سعادت 
فردی و جمعی در جامعه پایدار)sustainable society(  و بیدار اسالمی 

بردارد. 

به نقل از موالنا :
 

»تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید«

»تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروز«

2 – فرهنگ سازی 

مفهوم شناسی فرهنگ یکی از مباحث پایه در فرهنگسازی هر جامعه است. 
به مفهوم فرهنگ، چیستی و چگونگی  نسبت  نوع نگرش  براساس  چرا که 

مهندسی فرهنگ درجامعه نیز متفاوت خواهد شد. 
به همین دلیل، مفهوم شناسی فرهنگ، یکی از مباحث پایه در مهندسی 

فرهنگ )culture engineering( کشور است.
 تعریف فرهنگ: از یک منظر موشکافانه فرهنگ به پذیرش های هنجاریافته 
در جامعه به این معنا که: آحاد جامعه نسبت به امور شناخت و اطالع پیدا کرده 

سپس آن را بپذیرند. 

نکته قابل ذکر در باره تعریف فوق اینست که مراد از پذیرش، صرف پذیرش 
نظری و حتی التزام قلبی به موضوع نیست، بلکه برای تبدیل یک موضوع به 
بنابراین  نیز منجر شود.  التزام عملی  به  این پذیرش نظری  بایستی  فرهنگ 
پذیرش هایی فرهنگساز هستند که به یک هنجار اجتماعی تبدیل شوند. الزم 
به ذکر اینکه هنجار به اموری گفته می شود که مبداء ارزش گذاری در جامعه 
واقع شوند به گونه ای که مخالفت با آنها امری ناپسند و مورد کراهت و نفرت 

در جامعه قلمداد شود. 
بخشی  ذکر  به  را  محترم  خوانندگان  توجه  مقاله  از  بخش  این  در 
انقالب  عالی  شورای  اعضای  دیدار  در  انقالب  معظم  رهبر  بیانات  از 
نمایم:  می  جلب   )1381/09/26 تاریخ)  در  ایشان  با  فرهنگی 

» فرهنگ به عنوان شکل دهنده به ذهن و رفتار عمومی جامعه است. حرکت 
هر جامعه براساس فرهنگ آن جامعه است. اندیشیدن و تصمیم گیری جامعه 
براساس فرهنگی است که بر ذهن آنها حاکم است. دولت و دستگاه حکومت 
نمی تواند از این واقعیت به این اهمیت خود را کنار نگهدارد. وقتی مردم در 
خانواده و ازدواج و کسب و لباس پوشیدن و حرف زدن و تعامل اجتماعی شان 
در واقع دارند با یک فرهنگ حرکت می کنند ... دولت و مجموعه حکومت   
نمی تواند خود را از این موضوع برکنار بدارد و بگوید باالخره فرهنگی وجود دارد 
و مردم به چیزی فکر می کنند؛ نه، ما مسئولیت داریم این فرهنگ را بشناسیم؛ 

اگر ناصواب است آن را تصحیح کنیم، اگر ضعیف است آن را تقویت کنیم.« 

نتیجه گیری: 

تدبر در اخالق و رفتار، بازبینی رفتار خود، مسئوالنه زیستن، تقویت فرهنگ 
اسالمی و داشتن وجدان کاری در همه امور،از ضروریات زندگی امروزی بوده، 
شایسته است با حسابرسی مستمر در رفتار و فرهنگ حاکم بر جامعه ای که 
در آن زندگی می کنیم، اصالح »فرهنگ رفتاری« را جایگزین اجرای« کنترل 

رفتاری« در جامعه اسالمی بنمائیم.
الگوهای  رعایت  و  فرهنگ صحیح مصرف  ایجاد  با  ترتیب  این  به       
شناخته شده در هنگام خرید و مصرف محصوالت و استفاده از خدمات ، کلیه 
تولید کنندکان و عرضه کنندکان کاال و خدمات را تشویق به تولید و عرضه 
محصوالت با کیفیت و مطابق با اصول  )GMP(نموده ، کشور عزیزمان ایران 

را به سوی اعتال و پیشرفت در عرصه های جهانی رهنمون خواهیم ساخت.
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مقدمه 

در اقتصاد جهاني کشور ها با چالش اقتصادي جدیدي مواجه شده اند قبال 
توسعه اقتصادي برجذب و ایجاد کارخانجات بزرگ با استفاده از مشوق هاي 
مالیاتي و دسترسي به  کارگران  ارزان قیمت بدون مهارت  استوار بود  .در حال 
حاضر  بسیاري از کشور هاي توسعه یافته صنایع کاربر را به نقاط دیگر منتقل 

و به جاي آن صنایع مبتني بر سرمایه فکري ایجادکرده اند. 
در این زمینه فقط  امریکا مبادرت به اقتصاد دانش بنیان ننموده بلکه برخي از 
کشور هاي در حال توسعه نیز اقدامات موثري انجا م داده اند .کشور ها با طیفي 
از نیروي کار مواجه هستند. در یک طرف نیروهایي با دستمزد کم و مهارت کم 

و طرف دیگر نیروهایي با دستمزد زیاد و مهارت باال قرار دارند.
اکنون  در قسمت دستمزد کم و مهارت کم شرکت هاي کمي مي توانند 
بازار جهاني رقابت نمایند این روش در جهاني که موفقیت شرکت ها و  در 
واحد هاي تولیدي بیشتر  بر اساس کیفیت ایده وتوانمندیهاي  فکري  )کمتر 
بر اساس زیر ساخت ها( مي باشد کارایي نداشته و استراتژ ي هاي جدیدي را 

جهت نیل به رفاه  در اقتصاد دانش بنیان طلب مي نماید.

مدل توسعه مبتني بر نوآوري :

نوآوري  که  مناطقي  که  میدهد  نشان  نوآور  هاي  پروژه 
خود                            اقتصادي  توسعه  اساس  و  پایه  بعنوان  را  بهروري  و 

قرار داده اند بیشترین رفاه و رونق اقتصادي را کسب کرده اند.

رفاه :هدف توسعه اقتصادي :

بطور اساسي رفاه هدف توسعه اقتصادي مي باشد . ارزیابي نهایي توسعه 
اقتصادي بایستي این باشد که ایا مردم به سطح زندگي باالتري دست پیدا کرده 
اند یا خیر .از انجایي که مفهوم رفاه شامل پارامتر هاي ذهني متعددي  میباشد 
معموال جهت اندازه گیري آن از پارامتر هاي کمي مانند درآمد در واحد سرمایه، 

میانگین درآمد خانوار و سطح فقر استفاده میگردد.

بهره وري و رفاه منطقه اي :

اقتصاد  در  بهره وري  بوسیله سطح  منطقه  زندگي ساکنین یک  استاندارد 
تعیین میگردد .بهره وري میزان ارزش کاال و خدمات تولید شده در واحد نیروي 
کار و سرمایه مي باشد و به شکل ساده تر ستانده به داده .نرخ رشد بهره وري، 
بر سطح دستمزد و میزان برگشت سرمایه را که دو مولفه اصلي درامد هستند  
اقتصاد هاي  در  نماید.  مي  تعیین  را  منطقه  رفاه یک  و سطح  گذاشته  تاثیر 
پیشرفته رشد بهره وري بستگي زیادي به توانایي  ایجاد ارزش  افزوده باالتر 
تولید و خدمات و  همچنین بهبود کارایي فرایند هاي مورد عمل دارد .در این 
زمینه چالش اصلي در افزایش رفاه یک منطقه رشد پایدار بهره وري  مي باشد.

نوآوري و رشد بهره وري :

توسعه استاندارد زندگي نیاز به رشد مداوم بهره وري داشته  و در  اقتصاد هاي 
پیشرفته رشد بهره وري بستگي به ظرفیت نوآوري دارد. نوآوري مزیت رقابتي 

را به دو شکل ایجاد مي نماید 1-کاهش هزینه بوسیله بکارگیري تکنولوژي 
بر  بیشتر مبتني  نوآوري  .بنابرین ظرفیت  تولیدات  از  ناشي  2-افزایش درآمد 
کشف علمي و یا  تولید ایده مي باشد و فرایندي است که دانش منطقه اي 

،سرمایه ، شبکه انتقال ایده ،بینش و اختراعات را بهم متصل مي نماید. 

ظرفیت داده هاي نوآوري :

نوآوري ،بهبود بهره وري و رفاه اقتصادي نتیجه تعامل پویاي عوامل متنوع 
منطقه اي است .هر منطقه  از مجموعه متفاو تي از سرمایه ها ،شبکه ها و 
و مردم  تولیدي  واحد هاي  نوآوري  اقتصادي که حمایت گر  فرهنگ هاي  
هستند تشکیل شده است .همانطور که در شکل شماره 2 نشان داده شده است 
تعامل بین داده هاي نوآوري، محیط نوآوري منطقه اي را مي سازد و این محیط 

بر رفاه مردم آن منطقه تاثیر مي گذارد.
تاثیر  به روش هاي مختلف  بر ظرفیت منطقه   نوآوري هر داده  در مدل 
میگذارد . در بخش بعدي اینکه چگونه سرمایه ،شبکه و فرهنگ بصورت مثبت 

یا منفي بر سیستم نوآوري منطقه تاثیر میگذارد ،تشریح میگردد.

1-سرمایه ها :
سرمایه در مدل توسعه اقتصادي مبتني بر نوآوري شامل سرمایه انساني، 
. در  باشد  سرمایه فکري ،سرمایه مالي و نهادي موجود در یک منطقه مي 
تصمیم گیري در خصوص   اصل سرمایه چندین معیار  مانند دسترسي به 
نیروي کار ماهر، کیفیت زیر ساخت حمل و نقل ،هزینه انجام کسب و کار، 
نزدیکي به مشتري را  بایستي در نظر گرفت سرمایه داراي عومل دیگري مانند 
سرمایه گذاري در تحقیق و توسعه، تکنولوژي و نحوه انتقال ایده به تولید، برنامه 
حمایت از کار افرینان نیز مي باشد که بقدر زیادي در باره انها بحث نشده و 
مورد توجه قرار نگرفته اند.  اشکال مختلف سرمایه به شرح ذیل مورد بررسي 

قرار  گرفته اند :

نحوه ارزیابی توسعه منطقه ای مبتنی بر نوآوری
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1-1-سرمایه انساني :
افراد خالق با ایده هاي جدید خود نوآوري را ایجاد مي نمایند . با توجه به 
انطباق دارد ،مناطق  الملي  بازار بین  نیاز هاي  با رفع  اقتصادي  اینکه توسعه 
بقدر زیادي در حال جذب نیروي ماهر و قوي براي حفظ و نگهداري شرکت 
و موسسات نوآور مي باشند . در حقیقت اکثر مطالعات انجام شده در خصوص 
مکانیابي شرکت ها نشان مي دهد که نیروي کار ماهر مهمترین سرمایه اي 
و  ها  .شرکت  دهند  مي  قرار  توجه   مورد  انرا   تولیدي  هاي  واحد  که  است 
واحد هاي تولیدي نواور ،مناطقي را که داراي عرضه نیروي کار ماهر و خالق 
هستند  را انتخاب مي نمایند عالوه بر این واحد هاي تولیدي تمایل به استقرار 
در مناطقي دارند که نیروي کار ماهر متخصص مرتبط با انها وجود  داشته 
باشد. مناطق نمي توانند نیروي کار ماهر را بدون سرمایه گذاري در نهاد ها و 

سازمانهاي پرورش دهنده و تربیت کننده نیروي انساني ایجاد کنند  
الزم است سرمایه گذاري در نهادها و سازمانهایي که استعداد ها را پرورش 
مي دهند مانند دانشگاه و سیستم هاي آموزشي توسعه و بهبود یابند .استمرار 
مزیت رقابتي در اقتصاد جهاني شدیدا در گرو  استمرار یادگیري و سازگاري 
مهارتي  است  . به همین دلیل مراکز پرورش استعداد ،سرمایه کلیدي براي 
تحلیل  در  اقتصادي  ریزان  .برنامه  انساني هستند  نگهداري سرمایه  و  ایجاد 
ظرفیت منطقه اي  بایستي سه عامل را مورد بررسي قرار دهند 1-نیروي کار 
در دسترس)جمعیت فعال( 2-نیروي کار ماهر و متخصص 3-کیفیت نهاد هاي 

آموزشي

: )R & D(  2-1نهاد هاي تحقیق و توسعه
تحقیق و توسعه پایه دانش منطقه اي را افزایش مي دهد و براي رشد اقتصادي 
طوالني مدت ضروري است .تحقیق و توسعه در دانشگاه ها فرصت هایي را براي 
تعامل بین صنعت و آموزش ایجاد نموده و  جهت نگهداري کارخانجات، دانش 
آموخته گان ،و استعداد ها سودمند هستند  .سرمایه گذاري واحد هاي تولیدي 
و دولت در تحقیق و توسعه جهت افزایش کاال و خدمات جدید بسیار حیاتي 
است و این موضوع مي تواند رفاه و ثروت منطقه اي را افزایش دهد پارک هاي 
تحقیق و توسعه و انکوباتور ها در صورتي که بخوبي مدیریت شوند مي توانند 
زیر ساخت نهادي را براي پیوند کسب و کار و محقیقین دانشگاهي فراهم آورد .

3-1سرمایه مالي :
دسترسي به منابع  مالي براي حمایت از کار آفرینان  و نو آوران حیاتي است . 
تجاري سازي ایده منابع مالي  کافي نیاز دارد و کار افرینان کمي توانایي تامین 
مالي پروژه ها ي خود را دارا هستند .الزم است راهکار هایي براي دسترسي 
مردمي  گذاري  سرمایه  هاي  گروه  سازماندهي  مانند  سرمایه  به  افرینان  کار 
)angel(، شرکت هاي سرمایه  گذاري  ریسک و کمک هاي دولت  ارایه 

گردد .

4-1-پایه صنعتي :
توسعه  استراتژي  ایجاد  اساسي  مرحله  اي  منطقه  صنعتي  پایه  شناخت 
اقتصادي موثر در درون یک منطقه مي باشد برنامه ریزان توسعه اقتصادي 
و  خدماتي  و  تولیدي  کارفرمایان   خصوص  در  مناسبي  اطالعات  بایستي 

همچنین تولیدات پایه اي و داراي مزیت رقابتي داشته باشند.
ابتدا سعي  در  مناطق  است  بسیار مشکل  ایجاد یک صنعت  انجاییکه  از   
درتوسعه نواحي قوي قدیمي  دارند .تحلیل هاي خوشه اي مي تواند نقاط قوت 
و ضعف مناطق را بخوبي بررسي نموده و همچنین  میتواند  نقاط ضعف و قوت  

روش هاي غیر رسمي سرمایه گذاري را در صنایع منطقه شناسایي نماید.

5-1-زیر ساخت هاي فیزیکي :
زیر ساخت هاي فیزیکي نیز براي حمایت از نوآوري منطقه اي بسیارمهم 
مي باشند. بدون زیر ساخت هاي مخابراتي ، و حمل و نقلي مناسب مناطق 
شانس بسیار کمي براي حمایت و رشد صنایع و ایجاد  نوآوري برخوردار خواهند 
بود براي مثال دسترسي به اینترنت با سرعت باال  یکي از سرمایه هاي اصلي 
 . براي جذب بیشتر واحد هاي تولیدي و کارآفرینان مدرن  تلقي مي گردد 
براي مناطق روستایي اتصال به نقاط دور  از طریق زیر ساخت هاي ارتباطي   
براي جذب کارگراني که تمایل به مسافرت دور را دارند اساسي تر و مهمتر  
محسوب مي گردد .عامل حمل و نقل مانند میانگین زمان مسافرت مي تواند در       
شکل دهي ظرفیت یک منطقه جهت جذب و نگهداري واحد هاي تولیدي 
.براي اغلب  واحد هاي تولیدي منابع طبیعي  افراد مستعد موثر مي باشد  و 

مخصوصا دسترسي به آب نقش اساسي در تصمیمات اولیه بازي مي نماید .

6-1-محیط قانوني و مقررات :
محیط قانوني و مقررات در موفقیت برنامه هاي توسعه اقتصادي مبتني بر 
.در مورد اهمیت مالیات و مقررات در بین عوامل دیگر  نوآوري موثر است  
منطقه اي مانند قابلیت دسترسي به نیرو کار ماهر اغراق شده است با این وجود 
مالیات و مقررات مي تواند بر تصمیم واحد هاي تولیدي در خصوص تخصیص 

منابع و مکان گزیني موثر باشد لذا  بایستي مورد توجه قرار گیرند.

7-1-کیفیت زندگي :
تصور کیفیت زندگي در یک منطقه بصورت زیادي بر جذب و نگهداشت 
و  افراد مستعد   . دارد  تاثیر  افرینان  کار  و  ماهر  ،کارگران  تولیدي  واحد هاي 
ماهر در حرکت  و سیال اند و  کیفیت زندگي براي این  قشر مهم مي باشد. 
به همین دلیل بیشتر مناطق استراتژي هاي پیشرفته اي براي طبقه خالق در 

نظر گرفته اند.
کیفیت زندگي یک موضوع ذهني است مردم عقاید مختلفي در خصوص 
به  نرخ جرم، دسترسي  مسافرت،  زمان  زندگي،  زندگي شامل هزینه  کیفیت 
عوامل   بنابرین  دارند  و...  اموزشي  موسسات  به  دسترسي  تفریحي،  امکانات 
کیفیت زندگي در یک منطقه قابل پیش بیني نمي باشد مثال در تگزاس اکثر 
شهروندان وجود تیم هاي ورزشي حرفه اي، در شهر نیویورک  اثار هنري و 
فرهنگي و محیط شهري زیبا را کیفیت زندگي تلقي مي نمایند. برنامه ریزان 
اقتصادي بایستي  رجحان هاي   شهروندان   در باره کیفیت زندگي  را در نظر 

داشته باشند .

2-شبکه ها:
الزم است سرمایه ها براي حمایت از نوآوري منطقه اي بهم متصل گردند 
با این حال در اغلب موارد ایده هاي محقیقین دانشگاهي با اینکه از نظر فکري 
ارزشمنداند ،در  دسترس توسعه اقتصادي و مردم  قرار  نمي گیرند زیرا که  ایده 
انها به خدمات و تولیدات جدید  تبدیل نشده اند. مشابها بسیاري از وعده ها و  
ایده هاي کار افرینان هرگز موفقیتي به دلیل عدم اگاهي سرمایه گذاران از نحوه 
تولید کسب ننموده واز سوي دیگر مناطقي که تولید کنندگان ایده، مدیران، و 
سرمایه گذاران را در قالب یک شبکه بهم متصل  کرده اند بعنوان نقاط اصلي 

نوآوري شناخته شده اند.
در اغلب استراتژي ها ي موثر براي ایجاد شبکه، ائتالفي از شرکاي اصلي 
توسعه شامل رهبران کسب و کار، آموزش، دانشگاه، دولت و دیگر ذینفعان 
تشکیل میگردد. ائتالف و همکاري منطقه  اي با این بزرگي نیاز به سازمان و 
منابعي دارد که بندرت بصورت کافي در یک بخش وجود دارد. اغلب مناطق 

موفق داراي تاریخ طوالني در سازماندهي این ائتالف  هستند.
ایجاد مي کند شامل             را   شبکه هایي که ظرفیت نوآوري در یک منطقه 
شبکه هاي سرمایه گذاري انجل،  مشارکت بین دانشگاه و کسب و کار،  انکوباتور ها
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و برنامه هاي توسعه نیروي کار که مشوق همکاري شرکت ها، دانشکده ها، 
مدارس هستند مي باشد همچنین الزم  است به شبکه هاي غیر رسمي   مانند 
لیگ هاي ورزشي یا انجمن فارغ التحصالن توجه نمود این روابط غیر رسمي 

به اندازه روابط رسمي در انتقال دانش مهم مي باشند.

3-فرهنگ :
روند جدیددر  سراسر جهان شروع و راه اندازي شده است . کارافرینان موفق 
قادرند  با توجه به روند گذشته، نیاز هاي بازار و مشتریان را پیش بیني نمایند انها 
بایستي بتوانند بطور سریع از فرصت هاي بازار استفاده نمایند، قابلیت دسترسي 
نماید  فرایند کمک مي  این  به  اي   منطقه  دانش  و شبکه هاي  به سرمایه 
همچنین فرهنگ کسب و کار موجود نیز کمک شایاني به این فرایند مي نماید 
چقدر   که  است  این  کار  و  کسب  فرهنگ  کلیدي  هاي  جنبه  از  یکي 
حتي  را  خود  هاي  ایده  و  منمایند  همکاري  باهم  کار  و  کسب  رهبران 
. گذارند  مي  اشتراک  به  هستند  همدیگر    با  رقابت  حال  در  که  وقتي 
منطقه  در  موجود  نگرش  کار  و  کسب  فرهنگ  دیگر  کلیدي  جنبه 
اگر  حتي  باشد  پذیر  ریسک  بایستي  .کارآفرین  باشد  مي  ریسک  به 
اید  بشمار  خالقیت  فرایند  از  جزیي  بعنوان  شکست  بخورد  شکست 
مي  گوناگون  وافکار  تجارب  از  مردم  ،درک  فرهنگي  زمینه  اخرین 
و  فرهنگي  تنوع  که  مناطقي  که  است  داده  نشان  اخیر  مطالعه  باشد. 
نوآوري  انجاییکه  از  اند  داشته  بیشتري  نوآوري  دارند   قبول  را  نژادي 
مردمانش  که  مناطقي  دارد  موجود  هاي  هنجار  از  خارج  کارکردي  غالبا 
. است  راحتر  انان  براي  نوآوري  گذارند  مي  احترام  فرهنگي  تنوع  به 

شاخص هاي ارزیابي سطح توسعه  مبتني بر نوآوري

1-سرمایه انساني: 
-نمره استاندارد شده ازمون مقاطع تحصیلي 

-نرخ ورود به مقاطع باالتر در مقاطع راهنمایي ،دبیرستان ،دانشگاه 
-تعداد و نرخ فارغ التحصالن مقاطع مختلف 

-سطح دسترسي به آموزش 
-درصد افرادي که موفق به اخذ مدرک دیپلم و مقاطع باالتر شده اند 

-کیفیت آموزش در دانشگاه و دانشگاه ها 
-میزان همکاري دانشگاه و واحد هاي تولیدي 

-رتبه دانشگاه و موسسات آموزشي در مقایسه با سطح ملي 

2-سرمایه نیروي کار: 
-آمار شاغلین 

-آمار تعداد مدیران مهندسین و معماران، ریاضي و کامپیوتر، علوم اجتماعي 
و زندگي، مهندسین شهري، مهندسین شیمي 

-قابلیت دسترسي به کارگران ماهر مورد نیاز کسب و کار 
-قابلیت دسترسي به متخصصین فناوري اطالعات با کیفیت مورد نیاز کار 

کسب 
-قابلیت دسترسي به مهندسین و دانشمندان با کیفیت 

-قابلیت دسترسي به مدیران با کیفیت 
-سهم گروه ها و محصوالت مختلف از شاغلین ملي و درصد تغییر سهم 

3-سرمایه مالي :
-هزینه صرف شده در زمینه تحقیق و توسعه در دانشگاه به تفکیک صنعت، 

استان و کشور 

- هزینه صرف شده در زمینه تحقیق و توسعه توسط واحد هاي تولیدي 
-تعداد شرکت هاي سرمایه گذاري ریسک 

-تعداد گروههاي سرمایه گذاري مردمي 
-میزان سرمایه گذاري ریسک در 1000 نفر کارگر

قابلیت دسترسي واحد هاي تولیدي به سرمایه گروهاي انجل ،شرکت هاي 
سرمایه گذاري ،بانک ها 

 
4-زیر ساخت ها :

-زمان رفت و آمد کارگران و مسافران 
وضعیت زیر ساخت هاي حمل و نقل و مخابراتي استان 

-کیفیت کلي حمل و نقل )جاده ها، هوایي، بنادر، راه آهن ...(
-کیفیت کلي زیر ساخت مخابراتي )تلفن ،اینترنت ،وایرلس ف اینترنت با 

سرعت باال (
-درصد شهرهاو روستاهاي داراي تلفن ،اینترنت،تلفن همراه 

-سرعت اینترنت در مکانهاي برخوردار 

5-محیط قانوني و مقررات: 
-میزان مالیات بر در امد فردي 

-تراز مالي 
-میزان انطباق پایه مالیاتي 

- میزان فروش و مالیات دریافتي 
-مالیات بر درامد شرکت هاي بزرگ نسبت به جمعیت

-هزینه امالک و مستغالت ،دستمزد و حقوق ،هزینه اب و برق و تلفن براي 
شرکت هاي منطقه 

6-کیفیت زندگي: 
-هزینه زندگي کارگران شرکت ها

-مقررات دولتي و رویه مجوز هاي  موثر براي کسب و کار 
-سطح مالیات موثر بر کسب و کار 

7-ماتریس صنایع پایه اي:
تعداد صنایعي که داراي صادرات به خارج از منطقه هستند 

8- تولید ایده:
-تعداد ثبت اختراع در خوشه هاي تجاري و صنعتي مختلف  

- تعداد ثبت اختراع در یک میلیون هزینه صرف شده 
-میزان نواوري در یک میلیون هزینه صرف شده

تعداد لیسانس و ایده هاي اجرا شده به تعداد  کل ایده و نواوري تولید شده 
درامد کسب شده هر لیسانس و ایده  به ازاي هزینه صرف شده براي خرید

-میانگین درامد هر لیسانس و ایده 
-میانگین درامد هر لیسانس خریداري شده 

-تعداد دانشگاهها و موسسه هاي رشد دهنده اولیه صنعت 
-تعداد شرکت هاي رشد دهنده صنعت 

جایزه داده شده به نوآوري در کسب و کار کوچک در 10 هزار نفر جمعیت 
-تعداد نوآوري در کسب و کار کوچک در 10 هزار نفرجمعیت 

-میزان کمک هاي مالي به تحقیقات نوآوري کسب و کار کوچک
- میزان کمک هاي مالي به انتقال تکنولوزي به کسب و کار کوچک

-تعداد شرکت هایي که داراي رشدي معادل 10 درصد و بیشتر هستند 
-تولید ناخالص داخلي به ازاي شاغلین 

مترجم: یونس صالحی 
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تعریف قطب علمی در آیین نامه دوره سوم

توان      با  مؤسسه  یک  در  علمي  هیأت  اعضاي  از  گروهي  به  علمي  قطب 
علمي باال اطالق مي شود که با برتري در یک زمینة علمي- تخصصي در علوم 
بنیادي یا کاربردي از طریق تمرکز و انسجام بخشیدن به فعالیتهاي خود در آن 
زمینه، بر اساس برنامه اي مشخص براي نوآوري و دستیابي به کیفیت برتر 
علمي در سطح ملي، منطقه اي و بین المللي و پاسخگویي به نیازهاي اساسي 

کشور مي کوشد.

فرآیند تشکیل قطب علمي در دوره سوم

1. دستیابي به آخرین یافته هاي علمي و فناوری، بررسي و پایش تحوالت 
علمي و بسط روشهاي  تحقیق و توسعه نرم افزارهاي تخصصي در زمینة مربوط 

از طریق: 

الف( تولید مقاله های علمی در مرزهای دانش و انتشار آنها؛
ب( ثبت اختراع و نوآوري هاي علمي؛

ج( انتشار نشریات تخصصي؛
د( تصنیف و تألیف کتب علمی- پژوهشي؛

ه( ارائة نظریه های علمی؛
و( تهیه گزارش های علمی؛

ز( توسعه یا انتقال فناوری های نو و بدیع؛
ح( اجراي طرحهاي پژوهشي براي تولید دانش فني و حل معضالت اساسي 

کشور؛
ط( تولید آثار بدیع و ارزنده هنری در مقیاس های ملی و بین المللی براي 

قطب هاي گروه هنر.

و  اجتماعي  اقتصادي،  مؤسسات  و  سازمانها  با  هدفمند  و  مؤثر  ارتباط   .2
فرهنگي ملی و بین المللی از طریق:

و  تخصصي  دوره هاي  و  آموزشي  کارگاههاي  کنفرانسها،  در  شرکت  الف( 
فرصت های مطالعاتی؛

ب( برگزاري کنفرانسهاي معتبر ملی و بین المللي، کارگاههاي آموزشي و 
دوره هاي تخصصي با همکاري استادان و محققان برجسته داخل و خارج از 

کشور؛
ج( مشارکت در اجراي پروژه هاي تحقیقاتي مشترک و پي ریزي تحقیقات 

پیشرفته با همکاري مراکز علمي داخل و خارج ازکشور؛
د( همکاري در برگزاري دوره هاي تحصیلي براي دانشجویان خارجي.

3. جلب همکاري نخبگان ایراني و غیر ایرانی داخل و خارج از کشور؛
4. طراحي دوره هاي میان رشته اي جدید مورد نیاز کشور؛ 

5. بازنگري در برنامه هاي درسي و آموزشي براي پیشنهاد به مراجع ذي ربط؛
دانشجویان  ي  ها  نامه  پایان  و  ها  رساله  موضوع  ساختن  هدفمند   .6

تحصیالت تکمیلي؛

7. تربیت دانشجویان و دانش پژوهان نخبه در دوره هاي دکتري و پسادکتري؛
8. ارائة پیشنهاد طرح ها و لوایح و آئین نامه هاي قانونی به مؤسسات اجرایی.

اهداف قطب هاي علمي طبق آیین نامه دوره سوم

- مشارکت در گسترش مرزهاي دانش و اعتالي موقعیت علمي کشور؛
- ایجاد محیط علمي پویا و مولد علم؛ 

- تقویت فعالیت هاي علمي و فناورانة گروهي؛
- تولید هدفمند دانش کاربردي براي پاسخگویي به نیازهاي اساسي کشور؛

- دستیابي به آخرین یافته هاي علمي و فناوریهاي نوین در زمینة خاص؛
- فراهم ساختن زمینة تربیت پژوهشگران و دانشمندان طراز اول؛

- کسب مرجعیت علمی و فناوري در زمینة تخصصی خاص؛
- مشاوره و تصمیم سازی در برنامه ریزی علمی و اجرایي؛

- آینده نگری و تدوین راهبرد علمی در زمینة تخصصی مربوط؛
- فراهم آوردن زمینه براي مشارکت مراکز علمي بین المللي در مسیر تولید 

علم و توسعه فناوري در داخل کشور.

وضعیت قطب های علمی کشوردر دوره سوم از سالهای)1390 الی 1394(
بند دال ماده 1 قانون برنامة پنجم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و 

ردیف 36 بسته های اجرایی برنامة پنجم:

» ایجاد و توسعة قطب های علمی و فناوری در رشته های تخصصی و حوزه 
های میان رشته ای به منظور پیشبرد مرزهای دانش و فناوری در کشور با بهره 

گیری از پتانسیل ها و مزیت های نسبی منطقه ای،«
در  تبصره،   10 و  13ماده  مقدمه،  یک  بر  مشتمل  سوم  دوره  آیین نامه 
تصویب  به  علمی  قطب-های  شورای  در  طرح  از  پس   88/11/17 تاریخ 

مقام وزارت رسید.

آشنایی با قطب های علمی کشور

تهیه کننده : دفتر برنامه ریزی پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ف
موافقت اصولینام گروهردی

26علوم پایه1

28کشاورزی2

8دامپزشکی3

28علوم انسانی و هنر4

63فنی و مهندسی5
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