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چكیده
نووووری سرچشوم رشود اقتصوادی و اشوتاا ووود و نقوش موثرری در توسوع پایودار ایفوا مينمایود وورای وودوود و توسوع
نوووری ،خدمات ویوژ ای ميتووان ارائو كورد وررسوي دسوتاوردهای طور هوای ورنود جوایه خووارزمي وورای سوازمان پژوهشهوای
علمي و صنعتي ایوران حوائه اهميو فوراوان اسو  .زیورا چنوان چو سوازمان وو ووازخورد نتوای طر هوای جوایه دسترسوي پيودا
كند ،راهدردهای مناسب وورای حمایو از نووووری ایوط طر هوا ووا اسوتفاد از ورنامو چوارچو پوژوهش و توسوع فنواوری كشوور
اتخاذ مينماید.
در پژوهش حاضر ،اوهارهوای حمایو از نووووری و وو ایوط منووور توسوع طر هوای ورنودج جوایهج ويطالمللوي خووارزميش شناسوایي
مسووائو و مشووموت موجووود ووور سوور را توسووع طر هووای ورنوود و ارائوو سياسوو ها و راهدردهووا ووورای حمایوو از نوووووری ایووط
طر هووا مووورد وررسووي قوورار ميگيوورد ایووط طوور پژوهشووي پ و از وررسووي اجمووالي تاریخي و و فراینوودهای پ و یر و ارزیوواوي و
گووهینش طر هووای جووایه ويطالمللووي خوووارزمي ،وو جریووان پژوهشوي ميووداني در زمينو ایووط جووایه وو رو توصوويفي پيمایشووي
از شوواخ نورسوون ي وووا اسووتفاد از پرسووشنام ميپووردازد ووورای توصوويد داد هووا از رو تيليووو داد هووای كيفووي اسووتفاد شوود
اسو سوس مووروری وور حمایو از نووووری در اتيادیو اروپووا  )EU5و وو دندووا ون موروری وور سياسو های عمووميِ حمایو از
نوووووری در كشووورهای عضووو سووازمان همموواری و توسووع اقتصووادی  )OECD6ان ووا و در پایووان نتي وو گيری و پيشوونوادات
ارائ ميشود
یافتوو ها نشووان ميدهوود ويشووتریط درصوود را موندسووان وووا  %55در رشووت ووورو و المترونيوو وووا %75ش و از نووور دولتووي یووا
خصوصووي وووودن مثسسو م ووری وووا  %57در وخووش دولتووي و ويشووتریط در صوود را دانشووگا های دولتووي وووا  %17تشووميو ميدهنوود
و  %5از طر هووا در مرحل و صوونعتي متوقوود شوود اند در زمين و مسووایلي ك و ورنوودگان ووورای گ و ار از مرحل و فعلووي وووا ون روووورو
هسووتند وووانتریط ميووهان وووا  %57از نوووم مسووایو مووالي وووود و مومتووریط مشووموت ورنوودگان در اجوورای طوور را عوود حمای و وووا
 %51درصد و در زمينو تاييورات ووينو طور نسود وو نمونو او  ،پاسو های مثدو ووا  %57تشوميو ميدهود و %55از طر هوا
در مرحل صنعتي نياز و كم مالي دارند
واژههای كلیدی :توسع نوووری ،جایه خوارزمي ،طر ورند  ،عد حمای  ،حمای از نوووری
 .1مقدمه
1

2

- benchmarking
 -ور مدنای نتای طر پژوهشي "فرایند انتخا طر های جشنوار ويطالمللي خوارزمي"  ،1389اجرا شد توسط نویسند عود دار مماندات ،ایط جایه

ك تا كنون "جشنوار خوارزمي" گفت ميشد ،ك از ایط پ

"جایه خوارزمي " و و زوان انگليسيKhwarizmi International Prize" :

وو

اختصار”(" ”KIPو جای  ")KIAناميد ميشود
3

- Khwarizmi International Prize
 * -4و ** پژوهشمد مطالعات فناوریهای نویط
اتيادی اروپا
سازمان همماری و توسع اقتصادی

6-European Union
6-Organisation for Economic Cooperation and Development
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ورنامووو ها و سياسووو های حمایووو از نووووووری نقوووش
مومي در توسوع نووووری دارنود در ایوط راسوتا ،رونود توسوع
طر هووای ورنوود جووایهج ويطالمللووي خوووارزمي پ و از ورنوود
شوودن و اینموو نتووای طوور ووو كووار گرفتوو شوود و مووورد
استفاد قورار گرفتو و یوا طور پو از ورنود شودن همان وا
متوقوود شوود كوو در ایووط صووورت علووو و عوامووو مسووموت
ماندن و اگور طور وو دسوتاورد جدیودی نایوو شود وررسوي
قرار مويشوود سوس اوهارهوای حموایتي در ایوط جوایه و وو
طور كلوي ويوح حمایو از نووووری در ووينو پوویي وضوعي
حمایووو از نووووووری در اتيادیووو اروپوووا  )EUو كشوووورهای
عضووو سووازمان همموواری و توسووع اقتصووادی ) (OEDCمووورد
توج قرار ميگيرد[]5
جووایهج ويطالمللووي خوووارزمي در سووازمان پژوهشهووای
علمووي و صوونعتي ایووران و و منوووور شناسووایي اسووتعدادها در
زمينووو های گونووواگون علموووي و صووونعتي و همينووويط ار
نوووادن ووو مقووا وانی پژوهشووگران ،مخترعووان ،نوووووران و
فنوواوران و حمای هووای مووادی و معنوووی ورگهیوودگان جووایه
ای ادشد اس ایط جوایه وو عنووان اووهاری وورای قودرداني
از دسووتاوردهای علمووي و پژوهشووي نوووووران و مدتمووران ووو
كار ميرود
از طوورد دیگوور ،اتيادی و اروپووا ،هموورا وووا خوودمات ویووژ
ووورای حمایوو مووالي از نوووووران ،تعامووو و همموواری ميووان
نقش وفرینوان نووووری را ووا هودد وودوود حمایو از نووووری
و وسوويل ورناموو های سياسوو های منطقوو ای تووروی كوورد
اسو اتيادی و اروپووا حمای هووای مسووتقيم از نوووووران را موود
نور قرار داد ك و وسيل سو ورنامو وودجو ای زیور وو اجورا
درميویوود :الوود) ورنام و چووارچو رقاو و و نوووووری )CIP7ش
) هفتموويط ورناموو چووارچو پووژوهش و توسووع فنوواوری
 )FP77و ) ورناموو های عمليوواتي وودجوو سوواختاری اروپووا
ورای حمایو از نووووری را اجورا ميكنود ایوط ورنامو ها وورای
انوووام ت و ميط وودج و كم و مووالي ،وا تضووميني و يوور ) و
فعالي هووای موورتدط وووا نوووووری مناسووب اس و [ ]3حمای و
از كسووب و كارهووای كوچوو و متوسووط هوودد اصوولي ووورای
چووارچو ورناموو نوووووری اسوو و موودخلي ووورای توو ميط
وودجووو شووورك های كوچووو و متوسوووط ورقووورار ميكنووود
كم هووای مووالي ووو طر هووای تمووراری وووازار ووورای اردووات
مفووووو اقتصوووادی و وموووادگي سووورمای گ اری در ورنامووو
چووارچو نوووووری ميتوانوود در زمينو انوور ی پایوودار ،نوووووری

جایه هووا اوووهاری ووورای حمایوو از نوووووری و افووهایش
تو هووای علمووي در نوووووری اصوويو و هوودای دانووش ملووي و
ويطالمللووي ووو شوومار ميرونوود در ایووط پووژوهش جندوو های
حمای هووا از سو منووور مووورد وررسووي قوورار ميگيوورد :جووایهج

1

2

-Competiveness and Innovation framework program
)(CIP

اقتصووادی و  ICTت و ميط شووود عوووو ووور كم هووای مووالي،
 CIPنيووه در قراردادهووای خوودماتي در پيشوينووي تيليلووي
خدمات و كار ميرود طر هوووای پژوهشوووي و توسوووع ای در
شوووماری از زمينووو ها از را  FP7ميتواننووود تووو ميط وودجووو
شووووند وودجووو های سووواختاری ،وجوووو شووومار وسووويعي از
ورناموو های ملووي ،منطقوو ای و ورناموو های عمليوواتي ووورای
فعالي هووای موورتدط وووا نوووووری از جملو همموواری پژوهشووي،
انتقووا فنوواوری ،پيشوورف های  ،ICTتوسووع منوواوس انسوواني و
حمایووو از شووورك های نوونيوووان و كووواروفریني را طراحوووي
ميكند
در راسووتای اسووتفاد از فرصوو های مووالي در پووژوهش و
نوووری ،اتيادی اروپوا راهنموای عملوي مرووو را تويو كورد
و در ون اطوعووات مروووو ووو چگووونگي تركيووب CIP ،FP7و
وودجو های سوواختاری را در دسووترس قوورار ميدهوود وو طووور
مثا و ذینفعوان كمو ميكنود توا مشوخ كننود در كودا
ورنام و ميتواننوود وودج و اتيادی و اروپووا را ووورای فعالي هووای
پژوهش و نوووری كسب كنند
در كشووورهای OECDح ووم وسوويعي از وودجوو ملووي
صوورد حمایوو از فعالي هووایي ميشووود كوو در راسووتای
ای وواد انگيووهج نوووووری واشوود وودجوو ها ووورای حمایوو از
پژوهشهووای ونيووادی و كوواروردی در سووازمانهای پژوهشووي
دولتووي ،ماننوود حمایوو مسووتقيم از پژوهشهووای ت وواری
ورای ههین های پوژوهش و توسوع وو كوار مويرود در پيونود
دانشووووگا و صوووونع [ ،]73طر هووووای ونيووووادی كوووو در
دانشووگا ها و دیگوور سووازمانهای پژوهشووي توو ميط ههینوو
ميشوووند منوواوس مومووي از پيشوورف های فنوواوری دراز موودت
و درونووداد مومووي در فراینوود پووژوهش وخشووي ووو شوومار
ميروند حرك هوا وو سووی تشوویي مودیری دارایوي فموریِ
فعووا توسووط سووازمانهای پژوهشووي دولتووي وخشووي از یوو
راهدوورد گسووترد اس و ك و حقوووو قووانوني دارایووي فمووری را
تقوی و ميكنوود تووا در عمووو ،دارایووي فمووری وتوانوود حمای و
شود []77
 .2مبانی نظری و پیشینه

-The7th Framework Program for research and
)technological development (FP7

ووين پویي ورای حمای از نوووری :وررسي روند توسع طر های جشنوار ويط المللي خوارزمي ()KIP
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وجوه تأمینكنندگان
وجوه عمومی یا خیریهها
تأمینكننددده میتوانددد

تأمین كننددگان وجدوه
ت ميط وجوو وو طوور مسوتقيم توو ميط وجووو ووو طووور مسووتقيم از
كیفیددت  R&Dرا قبدد
بدددده طورممدددد قی
از سوووی ونگا هووای خصوصووي سوووووی دولوووو یووووا خيریوووو ها
(پرداختهدددای مدددورد رئيسووووان ،كارمنوووودان یووووا وزمایشووگا های عمووومي ،قراردادهووا از آنكدده ن ددای بهدسددت
آید پیشبینی كند.
ان ظار)
و كم های رقاوتي)
قراردادهای پژوهشي)
مسوواوق های پژوهشووي از سوووی مسوواوق های پژوهشووي كوو از سوووی تأمینكننددده نمیتوانددد
تأمینكنندددگان وجددوه ونگا هووای خصوصووي و و طووور ونگا های دولتي یوا خيریو هوا تو ميط كیفیدددت R&Dرا تدددا
وودجوو شوود اند ووو طووور مثووا
جددایزه (پرداختهددای مثا انگيه های 3زیگما)
دسدد یابی بدده ن ددای
7
جایه های  Xو ) AMC
پیشبینی كند.
عملی شده)
كمددا ارزآ آسددان اسددت .كمدددا ارزآ گدددران اسدددت
بنددابراین سددودبرنده وادار بنددابراین مندداه بدده مش د ریان و
نوآوران میرسد.

به پرداخت میشود.

نمودار  )1چه زمانی به جایزه نیاز است؟
مندس]71[ :

خوووارزمي ،در چووارچو قوودرداني از دسووتاوردهای علمووي و
پژوهشووي نوووووران و مدتمووران و ارائوو جووایه  ،اتيادی و اروپووا
در چووووارچو ورناموووو های سياسوووو های منطقوووو ای و
كشوووورهای  OECDووووا اتخووواذ سياسووو های حموووایتي در
ای وواد انگيووهج نوووووری و حمایوو مسووتقيم از پژوهشهووای
ت اری ورای ههین های  R&Dان ا ميشود
در زمانهای قدیم ،رقاو ورای كسوووب جایه های گوناگون
مانند جایه در زمين رقاو نوامي در یونان واسووتان ،مسوواوق
اراو های جنگي در ر واسوووتان و ير و دول ها و خيری ها یا
سرمای گ اران خ صو صي ور ميگردد جایه ها 7قدیميتریط اوهار
تعرید موفقي هسووتند ك موجب تو و فعالي ميشوووند و
نامهدهای توانا را ورای و دسووو ووردن را حو های مشووومو
شووناسووایي ميكنند دول ها از سوودج  7555و اختراعات موم
نوامي جایه ميدادند جایه ورای مسوواوق یا رقاو های علمي
از قرن  71و از شوود و ور فناوری مدرن ت رير گ اشووت اسوو
نوووری ،توسوووع و كارورد اندیشووو خوو تيقي یافت در ارائ
ميصووو  ،فرایند و خدم جدیدی و وازار اسوو ك من ر و
رشوود اقتصوواد ملي و افهایش اشووتاا ميشووود [ ]5دول ها در

-Advanced Market Commitment

1

جو وودود و توسوووع نوووری ،خدمات ویژ ای ورای حمای
مالي و ير مالي از نوووران ارائ ميكنند
اما او روني ایط گون رقاو و اوتدای قرن ويستم و زماني
ورميگردد ك نيروی هوائي امریما و از كار خود را اعو كرد و
د ها ههار دنر جایه مشوو انوام نوووری در حمو و نقو و
هوانوردی ،از ی پرواز كوتا هواپيما گرفت تا پرواز و ونسوی
اقيانوس اطل شد
جووایهج نخسووتيط پوورواز ووور فووراز اقيووانوس اطلوو از
نيویووورب و و پوواری و و چووارله لينوودور  1امریمووایي [ ]4در
 7375رسوووويد وودجوووو جووووایهج  75555دنری حوووودود
 155555دنر امووروز) را ریمونوود ارتووي  ،هتلوودار فرانسوووی-
امریمایي در نيویورب ت ميط كرد
در نمووودار7چوووار طدق ونوودی نوووووری و چگووونگي تو ميط
وودج را مشاهد خواهيد كرد:
و راستي چو زمواني وو جوایه نيواز اسو و چو روشوي
ورای تو ميط وودجو مناسوبتر اسو فورسوتي از مهی هوا و
نقطوو ضووعدها ووورای تشووویي جووایه هووا ميتوووان پيشوونواد
كوورد نمووودار 7ويووانگر چوووار طدق ونوودی نوووووری و چگووونگي

2

- prizes
3
- Lindbergh

77

فصلنام صنع و دانشگا  ،سا نوم ،شمار های  11و  ،14پایيه و زمستان 7135

ت و ميط وودج و ونواس و فناوریهووایي ك و ا لووب ووورای ونوووا
جایه مورد نياز اس در گوش سم چپ قرار ميگيرند
در نمووودار 7دو سووتون اصوولي در وراووور مندووس توو ميط
وودجوو قوورار دارد :یوو سووتون ووورای زموواني كوو نوووووری از
سوووی سوورمای گ ار خصوصووي وووا هوودد سووودووری اسوو  ،و
دیگری ورای زمواني كو نووووری از سووی دولو یوا خيریو ها
واشووود عنووووان سوووتونها نشوووان ميدهووود ت ميطكننووودگان
وودجوو چوو كسوواني هسووتند و ردیوود پووائيط ،نوووم فنوواوری
تي حمای ونواس []71
در ایط نمودار چوار گون نوووری هر كدا وا ی نوم
پرداخ مطاوقو ميكنود ایوط تيليوو در درجو نخسو ووا
اوهار سورمای گ اری هماهنو اسو در سوم راسو پوایيط
ی و طدق ونوودی ووورای سووودووری جایه هووای فناوریهووایِ در
اولوی و اس و مثا هووا در نمووودار 7وووراسوواس وووازار سوورمای
اس  ،جوایي كو شورك ها وو چالشهوا نوور دارنود و ههینو
یافتط را حو را ورعود ميگيرند
در مسووتطيو چووپ پووایيط ،طدق ونوودی وووانتریط منووافس
وورای دول هووا و خيریو ها را مشوواهد مويكنوويم ایوط طدقو
شامو مساوق ورای "تعود وازار پيشرفت " اس
 .3روآشناسی
اجووورای پوووژوهش وووور مدنوووای اهوووداد ،در دو وعووود
كتاوخانوو ای و ميووداني ان ووا گرفتوو اسوو در مطالعوووات
كتاوخانو ای مووروری ووور جووایهج خوووارزمي ،حمایو از نوووووری
در اتيادیوو اروپووا و ووو دندووا ون گوو ری ووور سياسوو های
عمووومي حمایوو از نوووووری در كشووورهای OECDان ووا
ميشوود و ادويوات موضووم موورد وررسوي قورار مويگيورد و از
وعووود ميوووداني رو اجووورای پوووژوهش ،توصووويفي از شووواخ
نورسن ي ووا اسوتفاد از پرسوشنامو همورا ووا مصواحد و از
نووور هوودد كوواروردی اس و و و ای وط منوووور ،پرسووشنام ای
طراحي شد و و صورت حضووری توسوط م وری یوا ارسوا ووا
رایاناموو  7تمميووو گردیدنوود ووورای توصوويد داد هووا از رو
تيليوووو داد هوووای كيفوووي ووووا اسوووتفاد از مصووواحد هوووای
اكتشووافي نيم سوواختار یافتوو و تيليووو ميتوووی از طریووي
مصوواحد های ووواز صووورت گرفتوو اسوو ت هیوو و تيليووو
اطوعووات در ایووط طوور وراسوواس داد هووای جمووسووری شوود
وووا اسووتفاد از شوواخ های ومووار توصوويفي ماننوود تويوو و
تنويم جدو توزیوس فراوانوي و نموایش ون وو كمو نموودار
 - 7پس المترونيمي

ان ووا گرفت و اس و جامع و مووورد مطالع و در ایووط پووژوهش
ورنوودگان جووایه خوووارزمي در  75سووا گ شووت اسوو در
حوووا حاضووور از ميوووان 775پرسوووشنام  55فقووور از ونووووا
تمميووو و مووورد اسووتفاد قوورار گرفتوو اسوو در نوایوو 51
درصوود از پرسووشنام های توزیووس شوود تمميووو شوود و 47
درصوود از ونوووا توواكنون دریافوو نشوود اس و و سووران ا در
وخووش وعوودی ووور مدنووای مطالعووات كتاوخانوو ای و ميووداني،
یافت ها ،نتي گيری و پيشنوادهای طر خواهد ومد
 4جایزه بینالمللی خوارزمی
از هوووددهای سوووازمان پژوهشهوووای علموووي و صووونعتي
ایوووران حمایووو و پشوووتيداني از مخترعوووان ،مدتموووران و
پژوهشووگران اس و از ای وط رو جووایهج خوووارزمي را و و عنوووان
اوووهاری ووورای تعریوود موفقيوو نخدگووان ونيووان نووواد تووا از
دسووتاوردهای علمووي و پژوهشووي نوووووران و مدتمووران ت ليووو
شووود جووایهج خوووارزمي [ ]4كوو ووو جشوونوارج خوووارزمي
شووورت یافت و ایووط سووازمان در سووا  7175پای گ و اری كوورد
و پوو از اولوويط دورجون در سووا  ،7177هوور سووا ورگووهار
شوود اسوو در ضوومط ایووط جووایه از دورج پوون م )7155
منطقوووو ای وووووود و از دورج ششووووم  )7157ووووو صووووورت
ويطالمللي اجرا شد اس
جووایهج خوووارزمي نخسووتيط جووایهج ويطالمللووي كشووور و و
شووومار مووويرود و تووواكنون  )7135در سوووي دور 777755 ،
طر علموي -پژوهشوي داخلوي ،خوارجي و ایرانيوان خوار از
كشووووور) را ارزیوووواوي و  377طوووور ورگهیوووودج پژوهشووووي،
كووواروردی ،توسوووع ای و اوتمووواری در زمينووو های فنوووي-
موندسي ،علو پای  ،علوو انسواني توا دور ويسوتم وور عوود
سووازمان وووود و از سووا  ،7115و و جشوونوار فوواراوي سووسرد
شوود) و علووو پهشوومي در رتدوو های او تووا سووو داخلووي و
ويطالمللووي معرفووي نمووود اس و شووایان ذكوور اس و ك و در
معرفووي ورگهیوودگان از نووور تعووداد و ميوودودی اجدوواری
وجود نوداردش وو عدوارت دیگور ممموط اسو در رتدو ای یو
نفر یا تعداد ويشوتری ورگهیود معرفوي شوود یوا در ایوط رتدو
هيچ ورگهید ای نداشد [7و]7
ایووط جووایه ووو منوووور شناسووایي ،جوو و پوورور
اسوووتعدادها در زمينووو های گونووواگون علموووي و صووونعتي و
همينوويط ار نوووادن وو مقووا وانی پژوهشووگران ،مخترعووان،

 -2وولتطهای  15دور جشنوار ويطالمللي خوارزمي
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نووووووران و فنووواوران و حمای هوووای موووادی و معنووووی از
ورگهیدگان جایه اس
طوور هووایي كوو هوور سووا ووو دويرخانوو جووایه ارائوو
ميشود ورحسوب نووم پوژوهش ان وا شود وو چووار دسوت
ونيوووادی ،كووواروردی ،توسوووع ای ،اوتموووار و اختووورام تقسووويم
ميشووود ووو طووور كلووي طر هووا پوو از مطالعوو  ،وررسووي
پرونوود و نتووای وازدیوود از طوور  ،طووي مراحووو و فراینوودهای
پوو یر  ،ارزیوواوي و گووهینش ووو نتي وو نوووایي ميرسوود
طر هوایي كو در گوورو پژوهشهووای ونيووادی قوورار ميگيرنوود
از نووور نوووووری و ای وواد دانووش جدیوود ،اشوواع موضوووم از
طریوووي انتشوووار ،رو شناسوووي ،مستندسوووازی و پيامووودهای
علمووي -پژوهشووي و اقتصووادی -اجتموواعي طوور ارزیووواوي
ميشوند
طر هوووای پژوهشووويكاروردی ،توسوووع ای ،اختراعوووي و
اوتموواری از نووور نوووووری و ميووهان نووو وووودن طوور در سووطو
گونوواگون ،انتشووارات ورگرفتوو از طوور ) ،ت یيدیوو عملموورد و
رو اجوورا ،مستندسوووازی و شووواخ های عموووومي طووور از
نوووور اقتصوووادی ،اجتمووواعي -فرهنگوووي ،زیسووو مييطوووي،
انر ی ،اشتاا  ،ایمني و ارتقای توانمندیهای پژوهشي و

يوور مووورد ارزیوواوي قوورار ميگيوورد وووانتریط نووواد علمووي و
تخصصوي جووایه  ،هيو ت داوران اسو كو گووهینش طر هووای
ورتر جایه خوارزمي را ور عود دارد []4
 .5تجزیه و تحلی دادهها
ووو منوووور ت هیوو و تيليووو داد هووا ،تمووامي اطوعووات
پرسوشنام ها اسووتخرا و ارز هووای كموي و كيفووي ووور پایو
جدو های توزیوس فراوانوي همورا ووا تعيويط درصود و نموایش
نمودار مورد وررسي قرار گرف []5
یافت و ها در دو وخووش داد هووای عمووومي و داد هووای علمووي و
فني مورد ت هی و تيليو قرار گرف :
الف -تجزیه و تحلی دادههای عمومی جامعه
 )7از نووور جنسووي ورنوودگان ،ويشووتریط درصوود را مووردان وووا
 %35تشميو دادندش
 )7در زمينو مقطووس تيصوويلي ورنوودگان ،ويشووتریط درصوود را
موندسان وا  %55تشميو دادند:

%1/4

دك ری

41%

مهندسی كارشناسی و

%57

كارشناسی ارشد
دیپل

نمودار ( )2اهراد جامعه نمونه بر حما میزان تحصیالت

 )1در زمين رشت تيصيلي ورندگان ،ويشتریط درصد را ورو و المتروني

وا  %75تشميو دادند:
%22

%8
%3

%3

%3

%3

%8

71

%10

%13

%27

۲۰
۱۵

 ۱۰هراوانی
۵
۰
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نمودار  )3اهراد جامعة نمونه بر حما رش ه تحصیلی

 )4از نوووور مثسسووو م وووری طووور  ،ويشوووتریط درصووود را دانشوووگا ها ووووا  %17تشوووميو دادنووود از ون ميوووان%17/1 ،
طر های ورند از دانشگا صنعتي شرید وا وانتریط درصد قرار داش 7
۲۵

%31

%29

۲۰
%22

۱۵

%18

فراوانی
۱۰
۵
۰

شرك

شرك

خصوصي

دانشگا

مركه تيقيقاتي

دولتي %57
نمودار  )4توزی هراوانی مؤسمه مجری

ب -تجزیه و تحلی دادههای علمی و هنی جامعه
 %57 )5مثسسات م ری طر ورندج جایه در وخش دولتي قرار داش
 %55 )7طر ها در مرحل صنعتي متوقد ماند
۴۰

50%

۳۵
۳۰
۲۵
27%

23%

۲۰

فراوانی

۱۵
مشمو مالي
واردات
عد حمای

۱۰
۵
۰

صنعتي

نيم صنعتي

توقد درمرحل نمون سازی

نمودار  )5مراح طی شده طرح پس از برنده شدن

 - 7در ایط پژوهش ترتيب دانشگا های م ری تقریداً شدي ترتيب دانشگا ها در انتخا رشت داوطلدان كنمور سراسری اس
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75

 )5در زمين و مسووایلي ك و ورنوودگان ووورای گ و ر از مرحل و فعلووي وووا ون روووورو هسووتند وووانتریط ميووهان وووا  %57از
نوم مسایو مالي وود
۵۰
۴۰
۳۰
هراوانی
۲۰
۱۰
۰

52%

%38
%10
حمای ها و
پشتيدانيهای اداری

مناوس مالي

فضای فيهیمي

نمودار )6توزی هراوانی ممای مجریان در مرحله هعلی

 )3در زمين مومتریط مشموت ت اریسازی ،دارایي
فمری و عد حمای ) در اجرای طر  ،در هر مرحل از
توسع وانتریط ميهان و "عد حمای " وا  %51درصد
مروو ميشد

 )1در زمين رقيبها و مرحل ای ك از پژوهش تا توليد
در ون قرار دارند وانتریط ميهان وا  %77از طر های
جایه در مراحو گوناگون و ویژ در مرحل صنعتي وا
 %47در ردج او مراحو) ويرقيب هستند

35

53%

30
25
20
23%
13%

15

هراوانی

10

11%

5
0
سایر

عدم حمایت

دارایی هكری

تجاری سازی

نمودار  )7توزی هراوانی مشكالت اجرای طرح در هر مرحله

 )75در زمين تاييرات ووين ای ك طر نسد و نمون او داشت اس وانتریط ميهان را پاس های مثد وا  %57و خود
اختصاص داد
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۵۰

76%

۴۰
۳۰
۲۰

24%

هراوانی

۱۰
۰

ولي

خير

نمودار  )8تغییرات بهینه طرح نمبت به نمونه اول

 )77در زمين حمای و پشتيداني دریاف شد  ،وانتریط ميهان مروو و "حمای های مالي" وا  %47/7وود
45

%42/1
%22/7
%7/3

%7/3

هيچكدا

سایر

15
%12

75
75

%3/6

5
معنوی و
ستادی

حقوقي

مالي

علمي

هراوانی

نمودار  )9توزی هراوانی حمایتها و پش یبانیهای دریاهت شده

 )77از نوووور حمایووو و پشوووتيداني موووورد نيووواز%55 ،
طر ها در مرحل صنعتي نياز و كم مالي دارند
 .6حمایت از نوآوری در اتحادیة اروپا
اتيادیوو اروپووا حمای هووای مسووتقيم از نوووووران را وووا
س ورنام وودجو ای الود) ورنامو چوارچو رقاوو و نووووری
)CIPش ) هفتموويط ورناموو چووارچو پووژوهش و توسووع
فنووووواوری  )FP7و ) ورنامووووو های عمليووووواتي وودجووووو
ساختاری اروپا ورای حمای از نوووری اجرا ميكند
اتيادی و اروپووا وووا حمای و مووالي و خوودماتي از نوووووران،
ووورای وودووود حمای و از نوووووری [77و ،]77خوودماتي ماننوود
ورقووراری ميووه كموو  ،اطوعووات نز در مووورد دارایيهووایي
فمووری ارائوو ميكنوود و همچنوويط در ای وواد مراكووه نوووووری
كسوووب وكوووار فعاليووو ميكنووود وعضوووي از ایوووط كم هوووا
و وسوويل اینترنوو ارایوو ميشووود ،ماننوود شوودم حمایوو از
كسووب وكووار اروپووایي ووورای SMEهووا توسووط موودیران وخووش
عمووومي در سووطی ملووي ،منطقوو ای و ميلووي در موووارد زیوور
طراحيشد اس :

الود) اوووهار خودووارزیاوي موودیری نووووری ایووط كوار جریووان
مشوواور موودیری نوووووری را فووراهم ميكنوود ك و از ون جمل و
معيار مقایس صنع را ميتوان نا وردش
) فراهمسووازی اوووهار ورناموو توسووع كسووب و كووار و ارائوو
نورات تخصصي در تمامو طر كسب و كار
) اوهار روی خط اینووا ) ]7[ (Innova onlineدر اروپا ك
ورای گسوووتر تعوواموت چنوودرسووووانو ای و همموواری ويط
نقشوفرینان نوووری و كار ميرود
اتيادیوو اروپووا كم هووای رصوودخان ای خوش و اروپووایي
و ای وواد اممانووات رهيوواوي و و سووموی روی خووط ایووط مركووه
ورای دسترسوي وو اطوعوات ،تيليوو و سياسو خوشو ها در
اروپا را فوراهم ميكنود از طورد دیگور اد وا فراینود پوژوهش
و نوووری نوموي وورای نووووریِ وواز و كوارور -ميوور در زمينو
 ICTفووراهم ميكنوود منطقوو های دانووش در ورناموو ،FP7
ووورای توسووع در سراسوور اروپووا از پژوهشميوووری خوش و های
منطقوو ای حمایووو ميكنووود مثسسووو اروپوووایي نووووووری و
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فنوواوری  )7EITوووا هوودد ای وواد دانووش و جامعوو نوووووری،
وودجووو ها را ووووا پوووژوهش و ومووووز گوووردهم مووويوورد
همدستگي خوشو ای اروپوا سومویي وورای گسوتر هممواری
خوش و ای فرامليتووي و وودووود توانایيهووای موودیری خوش و ای
ای وواد ميكنوود و دسترسووي و و وسوويستریط شوودم دفترهووای
انتقا دانش در سراسر اروپا فراهم ميكند
اعضووای دول هووای اتيادیوو اروپووا و منوواطي ،توانووایي و
منوواوس اصوولي را ووورای ای وواد تسووويوت نوووووری در اروپووا
فراهم ميكنند وودیط قورار ميودودج وسويعي وورای یوادگيری
متقاووووو و هممووواری وووورای كسوووب و شناسوووایي اممانوووات
حمای و از وودووود نوووووری از طریووي نوووووری منطق و ای ،ملووي
و دفترهووای انتقووا فنوواوری و يوور ای وواد ميشووود []75
عوووو ووور اینووووا و پِرواینووووای مدتمووران ،اتيادیوو اروپووا
فرص و هایي دیگوور ووورای ایطگون و تسووويوت فووراهم ميكنوود
از جمل :

 طراحووي ورنامو های عمليوواتي ووورای وودجو های سوواختاری
در فرصوووو های سوووورمای گ اری در توسووووع راهدردهووووای
نوووووری منطق و ای ،ووورووردن نيازهووای نوووووری و فرص و های
منطق و ای و ت رويووات هموورا وووا اوهارهووای جدیوود حمای و از
نوووریش
 اممووان دسترسووي ووو ت رويووات خووو و رو شناسوويها
ورای حمای از نووووری و انتقوا وو دیگور دول هوای عضوو و
منوواطي ای وواد ميكنوود ،از را پایگووا اطوعوواتيِ معيارهووای
7
نوووووریِ دول هووای عضووو اتيادیوو اروپووا ،ماننوود PAXIS
اقوودا وزمایشووي عووالي در شوورك های نووو ونيووان نوووووری)
وووورای سياسوووتگهاران نووووووری ،اطوعوووات مرووووو وووو
راهدردهووای نووورانو و اقوودامات تيو سياس و پيوسووتگي یووا
اقوودامات نووورانوو وووا موحووو رویموورد اشووتاا و تعليمووات
حرف ای و انطداو صنعتي قاوو دسترسي ميشودش
 تويوو دانووش فنووي ووورای طراحووي و ارزیوواوي راهدردهووای
نوووووری و تموواس وووا نقشوفرینووان نوووووری منطقوو ای كوو
راهدردهای نوووری را متيو و اجرایي ساخت اندش
 سووووول در يرفي سوووازی دیگووور نقشوفرینوووان مووووم
نووووووری ،ماننووود سووورمای گ اران یوووا وان هوووا ووووا اوتموووار
 1JASMINاوتمار مشترب اتيادی اروپا )
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- European Institute of Innovation and Technology
- The Pilot Action of Excellence on Innovation Start
ups
2
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اتيادیوو اروپووا اوهارهووایي ووو كار ميووورد [77و ]74كوو
جموووسووری داد را در عملمووورد نووووووری در اروپوووا تقویووو
ميكنووود ایوووط داد هوووا ارزیاويهوووای عملمووورد نووووووری،
پاس و های سياس و ها ،راهدووری سياس و نوووووری و رونوودهای
سياس نوووری در سراسر اروپا را شامو ميشود مانند:

 )7تاولوی امتيازات اتيادی نوووری اروپا )7577
توووواولو شووووامو شوووواخ های نوووووووری (Innovation
 Indicatorsو تيليووووو رونوووودهای ون شوووواخ ها در 75
كشووور عضووو و نيووه كرواسووي ،ایسوولند ،جمووووری یوگسووووی
ساوي ،نورو  ،صروسوتان ،سووی و تركيو اسو و نيوه شوامو
مقایس مدتنوي وور دسوت شواخ ها وويط  75كشوور اتيادیو
و 75رقيووب جووواني اس و [ ]74توواولو  7577ووويط س و نوووم
شوواخ و هشوو وعوود نوووووری 75 ،شوواخ گونوواگون را
ورميگهیند
ایووط توواولوی امتيووازات كشووورهای عضووو را از نووور مموواني در
چوار گرو قرار ميدهد [:]77
الددف -رهبددران نددوآوری :دانمووارب ،فنونوود ،ولمووان و
سوئد ،وا وانتریط عملمرد
ب -دنبالددهروهای نددوآوری :اتووریش ،ولژیوو  ،قدوورس،
اسووتوني ،فرانس و  ،ایرلنوود ،لوكهامدووور  ،هلنوود ،اسوولواني ،و
انگلسووتان عملموورد ونوووا را نهدیوو ووو  75كشووور نشووان
ميدهد
پ -ندوآوران مع ددل :عملمورد جموووری چو  ،یونوان،
م ارسووتان ،ایتاليووا ،مالتووا ،لوسووتان ،اسوولواني و اسووسانيا
نشان ميدهد
ت -نددوآوران مالیدد  :عملموورد ولاارسووتان ،ليتووواني،
نتویا و روماني در وخش پایيط نشان ميدهد

 )7توواولوی امتيووازات نوووووری منطقوو ای و نوووارت ووور
نوووری منطق ای
ایط اوهار وو منووور كمو وو نووارت و وو كارگيری نووووری
پيشوووگا اتيادیووو در اروپوووای  7575ووووا ان وووا ارزیووواوي
مقایس ای ِ عملمورد نووووری  75كشوور عضوو و نقوا قووت و
ضووعد سيسووتم پووژوهش و نوووووری ونوووا فووراهم ميشووود
توواولوی نوووووری منطقوو ای ووورای تمميووو توواولوی امتيووازات
اتيادی نوووری و كوار مويرود و هور دو سوا ی ووار منتشور
ميشود
3

- Joint Action to Support Micro-finance Institutions in
Europe
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 )1نوووریسن ي
نورسوون ي سووانن كسووب وكووار در نگوور و فعالي هووای
موورتدط وووا سياسوو نوووووری اسوو نوووریسوون ي 7رونوود
نوووری در اروپا را روشط ميكند
ووورای مثووا نوووریسوون ي  7577ووور نوووووری در وخووش
عمومي در درب و تو رير نووووری وور كسوب وكوار وو ارزیواوي
ووتوور ت و رير اقتصووادی نوووووری در وخووش دولتووي ميان اموود و
ور كار ادامو دار تواولو نووووری وخوش عموومي اروپوا ت ريرگو ار
اس و موووارد زیوور در مطالعووات ،ارزیاويهووا و ورووار سوون شها
مد نور قرار ميگيرند:
الددف) طددرح نددوآوری گددریپس 2ورونووداد اصوولي نوووووری
گوووریس از مطالعووووات ت روووووي ،سياسوووو های نوووووووری،
كارگا هوووای وموزشوووي ،خدرنامووو ها و نووووارت وووور توسوووع
سياس نوووری در اتيادی اروپا اس
ب) طددرح ارزیددابی نددوآوری ایووط ورناموو شووامو مخووهن
سوون ش معيارهووای سياس و های نوووووری ارزیوواوي ،مطالعووات
هماننوود و ووين و پویي) اس و ك و موجووب اسووتيما و تقوی و
فرهنوو ارزیوواوي در اروپووا شوود اسوو در ایووط طوور ورووار
نوووووری ووور پژوهشهووا وووا ههینوو دولتووي در نوووووری مووورد
مطالع قورار گرفتو و ت كيودات وور نقوش هممواری طر هوای
 R&Dنواد شد اس []5
ج) تجزیه و تحلی بخشی شام :
 )7طوور اروپووایي  INNOVAمتشوومو از نگوور نوووووری
وخشووي هموورا وووا ارتقووای اوهارهووای حمایوو از نوووووری و
حمایوو از نوووووری در SMEهووا و مشووارك در فوووم ووتوور
الگوهای نوووری اس
 )7اوتمووار PRO INNOی اروپووایي ووورای تيليووو سياسوو
نوووری و هممواری سياسو ها در اروپوا ووا هودد یوادگيری از
ووتریطهوووا و مشوووارك در توسوووع ووتوووریط سياسووو های
نوووری در اروپا اس []77
 )1هودد نوووایي ،كمو وو سورمای گ اریهای اروپووایي ووورای
ان ووا نوووووری ووتوور و سووریستر و ووين سووازی معيارهووای
حمای از نووووری گونواگون در سوطی منطقو  ،ملوي یوا اروپوا
اس
 .7سیاسددتهای عمددومی بددرای حمایددت از نددوآوری در
كشورهای OECD

- Innobarometer
)- Global Review of Innovation Policy Studies (GRIPS
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در كشووورهای  OECDسياسوو های اصوولي ووورای درب
ميوودودی های انگيه هووای نوووووری در ونگا هووای خصوصووي
عدارتند از:
 تشووویي سياسوو های عمووومي نوووووری وووا پرداخوو
گرن یا سامان مالياتيش

 ههین و های سووازمانهای پژوهشووي دولتووي ووورای وودووود
معيارهای ارتداطي وا وخش خصوصيش
 ورقراری مقررات دارایي فمری و

 دسترسي و مناوس انساني علو و فناوری
هریوو از ایووط سياسوو ها ووورای جدووران شووموهای ویووژ
شمسووو ووووازار و عووود سووورمای گ اری در نووووووری [،]75
طراحووي شوود اند انگيه هووای مووالي مسووتقيم ووورایR&D
وخووش خصوصووي و ورنامو های حمای و مووالي از كسووب و كووار
كوچو در جوو سوورمای گ اری اضووافي در وخووش خصوصووي
تشووویي ميشوووند سووازمانهای پژوهشووي دولتووي ميتواننوود
طر هووای پژوهشووي ونيووادی یووا انوووام دیگوور پژوهشهووا را ونووا
ووو درخواسوو های ت وواری فوووری اجوورا كننوود اگوور دانووش
وتوانوود وزادان و منتشوور شووود و ذینفعووان توانووا ووورای فوووم و
كووارورد دانووش جدیوود ،يرفيوو قاوووو جوو كووافي داشووت
واشووند ،منووافس اجتموواعي وسوويعي از نوووووری وجووود خواهوود
داش سياسو های علموي و ووازار كوار ،نقوش دوگانو موموي
در كسووب اطمينووان وو عرضو كووافي منوواوس انسوواني موواهر در
دسووترس ووورای ارائوو فعالي هووای نووورانوو و ووو حووداكثر
رسوواندن منووافس از دانووش را وووازی ميكننوود وگوواهي دروووارج
فناوریهووای نووویط نيووه وووا كووارورد ورناموو های وودجوو ای
عمووومي ووورای ارزیوواوي درس و از هوور ی و از ایووط سياس و ها
اساسي اما مشمو اس []75
در كشوووورهای او ای سوووي دی ،سياسووو های حموووایتي
در ای اد انگيوهج نووووری در وخوش خصوصوي ووا اهوداد ویوژج
اجتمووواعي -اقتصوووادی ماننووود دفوووام و تندرسوووتي اتخووواذ
ميشووود وودجوو ها ووورای حمایوو از پژوهشهووای ونيووادی و
كوواروردی در سووازمانهای پژوهشووي دولتووي ،ماننوود حمایوو
مسووتقيم از پژوهشهووای ت وواری ووورای ههینوو های R&D
وخووش خصوصووي و و كووار موويرود [ ]75در پيونوود دانشووگا و
صووونع  ،طر هوووای ونيوووادی كووو در دانشوووگا ها و دیگووور
سووازمانهای پژوهشووي توواميط ههین و ميشوووند منوواوس مومووي
از پيشووورف های فنووواوری دراز مووودت و درونوووداد موموووي در
فراینووود پوووژوهش وخشوووي وووو شووومار ميرونووود در ضووومط
مرور ور مطالعات سياس نوووری در سراسر اتيادی اروپا

ووين پویي ورای حمای از نوووری :وررسي روند توسع طر های جشنوار ويط المللي خوارزمي ()KIP

انگيه هوووا و تووو ريرات پيونووود وووويط مثسسووو های پژوهشوووي
عمووومي و دانشووگا ها و وخووش خصوصووي مووورد موحوو قوورار
ميگيوورد پژوهشهووای ت روووي ووور دو زمينوو اصوولي تمركووه
دارد:
الد) منافس همماریهای پژوهشي درونوخشيش و
) توو ريرات تشووویي موودیری فعووا تر دارایووي فمووری در
وخش دانشگا
وسووياری از شوورك ها سياسوو اوتموواری خووود را در تووو
ورای ای واد انگيوه [ ]71در هممواری پژوهشوي وويط صونع
و سووازمانهای پژوهشووي دولتووي ای وواد كرد انوود و همموواری
ووويط سووازمانهای پژوهشووي دولتووي و صوونایس در تشووویي
 R&Dتوصووي ميشووود مهیوو اصوولي از رو هووایي پدیوود
ميوید ك جریوان اطوعوات را وويط دو وخوش وودوود وخشوند
حرك هووا و و سوووی تشووویي موودیری دارایووي فمووری فعووا
[ ]77توسووط سووازمانهای پژوهشووي دولتووي وخشووي از یوو
راهدوورد وسوويس اسوو كوو حقوووو قووانوني دارایووي فمووری را
تقوی و ميكنوود و در عمووو ،دارایووي فمووری ميتوانوود حمای و
شووود در ضوومط افووهایش حمایوو از حقوووو دارایووي فمووری
ههینوو و سووود هووم ووو وار موويوورد علنيكووردن اطوعووات
پژوهشهای جدیود سوودمند اسو  ،دسو كم وو خواطر ونمو
ممموووط اسووو از تمووورار تو هوووای پژوهشوووي يووور نز
جلوووگيری كنوود وازارهووا ووورای فنوواوری مثووو توافيناموو های
پروانوو های وور ووورداری ردوو اخترامهووا ميتواننوود را حلووي
نسدي وورای وعضوي از ایوط مسوائو پيشونواد كننود مطالعوات
ت روووي نشووان ميدهوود توي و ایووط توافينام و ها در صوونایس در
زمرج حمای از رد اخترامها اس از وررسوووويها در توووو رير
حقوو ردو اختورام وور فعالي هوای نووووری وو دسو ومود
ميتوووان چنوويط ورداش و كوورد ك و حقوووو رد و اخترامهووای
قویتر ت رير ميدودی ور نوووری ميلي داشت اس
رخووودادهای موجوووود نشوووان ميدهووود عویوووم ت ووواری
نشووان ای از گسووتردگي نوووووری توليوود در اقتصوواد ملووي اس و
و توزیس جوواني عویوم ت واری وو سووی كشوورهای صونعتي
وووا دروموود وووان چرخيوود اس و اگرچ و نوواوراورتر از ون توزیووس
جواني ردو اختورام اسو و فعاليو عویوم ت واری وو طوور
معمووو در وخشهووای فشوورد  ،R&Dفشوورد شوود اسوو ،
مانند داروسازی و اووهار علموي عویوم ت واری و ردو اختورام
ميتوانند ممموو یمودیگر واشوند زیورا عویوم ت واری معموونً

- Aghion
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در پایووان فراینوود نوووران و و و كووار موويرود ،یعنووي جووایي ك و
توليدات و ووازار معرفوي ميشوود وودیط قورار عویوم ت واری،
دارایوووي ت ووواری و همينووويط دارایوووي فموووری را مووونعم
ميكنوود وووور حووا ردوو اختوورام و دیگوور شووموهای  IPاز
حقوو نوووران حمای ميكنند
ارتدوا وويط سوامان  ،IPردو اختورام و فعاليو نووووری
ناشووي شوود پيييوود اسوو حمایوو از حقوووو  IPمهایووای
چندی دارد ،اما ایط وودان مفووو نيسو كو چنويط حقووقي
ووودون ميوودودی وایوود افووهایش یاووود سووامان های ردوو
اخترامهای قوویتر ميتواننود كمو كننود نووووری وو سووی
فعالي هوووای قاووووو ردووو اختووورام هووودای شوووود چنووويط
فعالي هووایي نيوواز ندارنوود وهرگتووریط مهیوو ووورای جامعوو را
ارائ و كننوود واضووی اس و سووامان های  IPووور سوواخ صوونع
ت رير ميگ ارنود هموانطور كو دانوش هوم در ميوان و هوم در
سراسر مرزهای ملي منتشر ميشود
و ميض ونمو مشوخ شود كو ونگا هوا وورای نووووری
انگيه ای دارنود ،ووا توجو وو اینمو نووووری جریواني فهاینود
اسوو  ،اممووان دارد رقاووو در وووازار توليوود وتوانوود وووا ای وواد
نوووری تشویي شوود هموانطور كو رقاوو افوهایش ميیاوود،
ونگا هووای ويشووتری ووو فنوواوری پيشووگا موجووود نهدیمتوور
ميشوند و سوود پيشوينوي شود كواهش ميیاوود مگور اینمو
نووووووریِ ونووووا فراتووور رود وقيوووون7و دیگوووران [ ]1نشوووان
ميدهند ك چنويط مود هایي دنلو وور ون دارد كو ارتدوا
ويط رقاوو در ووازار توليود و نووووری فوراز و نشويب دارد []7
ارتدووا ووويط فعالي هووای نوووران و و معيارهووای رقاووو وووازار
ميتواند يرخطي واشود و نيوه ممموط اسو وور طدوي قودرت
حقوو دارایي فمری متنوم واشد
دسترسي وو منواوس انسواني كوافي وورای علوو و فنواوری
ووودون ش و عامووو مومووي ووورای ان ووا فعالي هووای نوووووری
اسوو سياسوو های تعليمووي و وموزشووي توو رير مومووي ووور
نوووووری دارنوود از ون ووا ك و موارتهووای عمووومي نيووروی كووار
مممووط اس و ووور ميوودود ای كو در ون ونگا هووا قووادر واشووند
فناوریهووای جدیوود را ووو كووار ودرنوود ،ووو ویووژ ووور فراینوود
نوووریهووا ،توو رير وگ ارنوود سووطی وووانی پووژوهش ونيووادی
سوووران ا در سوووازمانهای پژوهشوووي دولتوووي ،اگووور دانوووش
سوورریه موجووود واشوود ،سووطی نوووووری در وخووش خصوصووي را
وووانتر ميووورد وو طووور كلووي انتوووار ون اسو كو وو توزیووس
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منوم و ضومني دانوش نووووری كمو كنويم نوادهوای دیگور
ووازار كوار ،ماننود اتيادیو های ت واری و سوامان همواهنگي در
توافووي دسووتمهد ،همينوويط ووور فراینوود نوووووری ت ريرگوو ار
هسوتند شووایان ذكوور اسو كو حمایو از نيرویكووار قووویتر
و چانوو زني ووور سوور دسووتمهد) متمركووه ووو ونگا هووا اجوواز
ميدهوود از توانایيهووای ویووژج نيووروی كووار اسووتفادج كامووو
ودرند
 .8ن یجهگیری
 %55 7از طر ها در مرحل صنعتي متوقد شدند
 7مثسسوو م ووری طوور ورنوود جووایه از نووور دولتووي یووا
خصوصي وودن وا  %57در وخش دولتي قرار داش
 %17 1از مثسسووات م ووری طوور را دانشووگا ها تشووميو
دادند
 %55 4از نيازهوووای نوووووووران را "كم هوووای مووووالي" در
مرحل صنعتي تشميو دادند
 %57 5از طر هووا ووورای گوو ار از مرحلوو فعلووي وووا مسووائو
مالي روورو وودند
 7در زمين و رقيبهووا و مرحل و ای ك و از پووژوهش تووا توليوود
در ون قرار دارنود ووانتریط ميوهان ووا  %77از طر هوای جوایه
در مراحووو گونوواگون ووو ویووژ در مرحلوو صوونعتي وووا %47
ويرقيب هستند
 5در زمين و مومتووریط مشووموت ورنوودگان در اجوورای طوور
وووانتریط ميووهان را "عوود حمای و " وووا  %51درصوود و و خووود
تخصي داد
 1در زمينو تاييوورات ووينو ای ك و طوور نسوود و و نمون و
او داشووت اسوو وووانتریط ميووهان را پاسوو های مثدوو وووا
 %57و خود اختصاص داد
 3در زمينووو حمای هوووا و پشوووتيدانيهای دریافووو شووود
وووانتریط ميووهان را "حمای هووای مووالي" وووا  %47/7و و خووود
اختصاص داد
 75از نووور حمای هووا و پشووتيدانيهای مووورد نيوواز وووانتریط
ميووهان در مرحل و صوونعتي وووا  %55از طر هووا ،نيوواز و و كم
مالي دارند
 77در زمينوو پشووتيداني ،در اجوورای طوور جریووان ایوود تووا
توليد از نور زماني كوتوا شوود توا توليود نووایي روز ومود وارد
وازار شود
 77وووورای شناسوووایي و ورنامووو ریهی حمایووو از طووور ،
یافت و های گونوواگون پووژوهش نسوود و و هوور طوور ورنوود در
چووارچو وضووعي فعلووي طوور عنوووان طوور  ،م ووری ،دور ،

مرحل توسوع یوافتگي ،تاييورات ووينو و نيازهوا) در جودولي
ارائ گردید اس
 71اتيادیووو اروپوووا حمای هوووای مسوووتقيم از نووووووران را
و وسيل سو ورنامو وودجو ای الود) ورنامو چوارچو رقاوو
و نووووووری )CIPش ) ورنامووو های چوووارچو پوووژوهش و
توسووع فنوواوری و ) ورنام و های عمليوواتي وودج و سوواختاری
اروپا اجرا ميكند
 74اتيادی و اروپووا از نوووووران حمای و مووالي و خوودماتي و در
وودود حمای از نوووری تو و همماری مينماید
 75ووورای وودووود حمایووو از نوووووری ،مركههووای نووووووری
كسووب و كووار  )BICای وواد و وعضووي از كم هووا و وسوويل
اینترن ماننود شودم حمایو از كسوب و كوار اروپوایي وورای
SMEهووا ،توسووط موودیران وخووش عمووومي در سووطی ملووي،
منطق ای و ميلي طراحي شد اس
 77اتيادی و اروپووا كم هووای رصوودخان ای خوش و اروپووایي و
ای اد اممانات رهيواوي وو سوموی روی خوط ایوط مركوه وورای
دسترسوي وو اطوعووات ،تيليوو و سياسو خوشو ها در اروپووا
را فووراهم مينمایوود و همدسووتگي خوشوو ای اروپووا سوومویي
وووورای گسوووتر هممووواری خوشووو ای فرامليتوووي و وودوووود
توانایيهووای موودیری خوشوو ای ای وواد مينمایوود در ضوومط
شوودم سراسووری اروپووایي دفترهووای انتقووا دانووش دسترسووي
ووو وسوويستریط شوودم دفترهووای انتقووا دانووش در سراسوور
اروپا فراهم ميكند
 75اعضووای دول هووای اتيادیوو اروپووا و منوواطي ،توانووایي و
منوواوس اصوولي را ووورای ای وواد تسووويوت نوووووری در اروپووا
فراهم ميكنند وودیط قورار ميودود وسويعي وورای یوادگيری
متقاووووو و هممووواری وووورای كسوووب و شناسوووایي اممانوووات
حمای و از وودووود نوووووری از طریووي نوووووری منطقو ای ،ملووي
و دفترهای انتقا فناوی و ير ای اد ميشود
 71اتيادیوو اروپووا وووا اسووتفاد از اوهارهووایي جمووسووری داد ،
عملموورد نوووووری در اروپووا را تقویوو ميكنوود ایووط داد هووا
ارزیاويهوووای عملمووورد نووووووری ،پاسووو های سياسووو ها،
راهدووری سياسوو نوووووری و رونوودهای سياسوو نوووووری در
سراسوور اروپووا را شووامو ميشووود ماننوود )7 :توواولوی امتيووازات
اتيادیوو نوووووری اروپووا  )7577كوو ایووط توواولو امتيووازات
كشووورهای عضووو را از نووور مموواني در چوووارگرو زیوور قوورار
ميدهوود :الوود -رهدووران نوووووری - ،دندال و روهای نوووووری،
پ -نووووووران معتووود و ت -نووووووران مویووومش  )7تووواولوی
امتيووازات نوووووری منطق و ای و نوووارت ووور نوووووری منطق و ای
و  )1نوووریسوون ي كوو ووور كووار توواولوی نوووووری وخووش

ووين پویي ورای حمای از نوووری :وررسي روند توسع طر های جشنوار ويط المللي خوارزمي ()KIP

عمووومي اروپووا توو رير ميگوو ارد در جوودو رونوود سياسوو
نوووووری ،7رونوود سياسوو نوووووری اصوولي در سووطی ملووي و
منطق و ای در سراسوور  75كشووور عضووو و كشووورهای دیگوور در
منطق مدیتران  ،امریمای شمالي و وسيا فراهم ميكند
 73اتيادیوو اروپووا سياسوو های نوووووری را مووورد ت هیوو و
تيليووو قوورار ميدهوود ،ماننوود ووينوو پویي عملموورد نوووووری،
ت هی و تيليوو رونود نووووری اصولي ،یمسارچو كوردن دانوش
جووواني و ارتداطووات وووا توجوو ووو سياسوو های نوووووری و
نوووووریِ كسووب و كووار و ای وواد تسووويوت در ميوواور ووويط
مسثونن صنع و علم وكادمي)
 75ووورای ارزیوواوي فرصوو ها و اممانسوون ي انتخا هووا ووو
ویووژ ووورای سووموی مدادل و  IPRدر اروپووا ،ای وواد و سووایتي
كو ارتداطووات و تموواس ووويط صوواحدان حقوووو دارایووي فمووری،
خریوداران درتووان یوا واگو اری پروانو وور وورداری را تسووويو
ميكنوود و موجووب افووهایش سووطی نوووریهووای ملووي موجووود
در اروپا ميشود در دستور كار قرار ميگيرد
 77ووورای تدوودیو نتووای پژوهشووي ووو توليوودات جدیوود
ت واری چوارچووي ووورای تسوويو فراینود انتقووا دانوش ای وواد
شوود اسو ووودیط منوووور ووورای اینم و اروپووا و و ماننوود ی و
وووازار یگانو ووورای دانووش عمووو كنوود و موانووس ووويط پووژوهش و
صنع از ميان وورود ودیطسوان را هوای وودوود انتقوا دانوش
وووويط نوادهوووای پژوهشوووي دولتوووي و صووونع شناسوووایي
ميشوند
 77در ضووومط نووووووری در خووودمات وووو عنووووان زمينووو
اولوی دار مشوخ شود اسو و ارزیواويِ كلوي از نووووری در
خووودمات و نيووواز وووورای تطديوووي سياسووو های نووووووری
يرفناوران مورد موحو قرار ميگيرد
 71كشووورهای  OECDح ووم وسوويعي از وودجوو ملووي را
صوورد حمایوو از فعالي هووایي ميكننوود كوو در راسووتای
ای اد انگيوه نووووری در وخوش خصوصوي یوا هوددهای ویوژ
اجتموواعي -اقتصووادی ماننوود دفووام و تندرسووتي ميواشوود در
پيونووود دانشوووگا و صووونع  ،طر هوووای ونيوووادی كووو در
دانشووگا ها و دیگوور سووازمانهای پژوهشووي توواميط ههینوو
ميشوووند منوواوس مومووي از پيشوورف های فنوواوری دراز موودت و
درونوووداد موموووي در فراینووود پوووژوهش وخشوووي وووو شووومار
ميروند
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 74وسوووياری از شووورك ها سياسووو اوتمووواری خوووود را در
تو ورای ای واد انگيوه در هممواری پژوهشوي وويط صونع
و سازمانهای پژوهشي دولتي ای اد كرد اند
 75همموواری ووويط سووازمانهای پژوهشووي دولتووي و صوونایس
وووورای تشوووویي  R&Dتوصوووي ميشوووود مهیووو اصووولي از
رو هایي پدیود ميویود كو جریوان اطوعوات وويط دو وخوش
را وودود وخشند
 77در حمایوو از دارایووي فمووری ،راهدوورد تشووویي موودیری
دارایووي فمووری فعووا توسووط سووازمانهای پژوهشووي دولتووي
حقوووو قووانوني دارایووي فمووری را تقویو ميكنوود و حمایو را
افهایش مي دهد
 75علنيكوووردن اطوعوووات پژوهشهوووای جدیووود سوووودمند
اس و  ،توافينام و های پروان و های وور ووورداری رد و اخترامهووا
ميتواننووود را حلوووي نسووودي وووورای وعضوووي از ایوووط مسوووائو
پيشوونواد كننوود مطالعووات ت روووي نشووان ميدهوود كو پروانو
وور ووورداری در صوونایس ويشووتر شوودي ووو حمایوو از ردوو
اخترامهای قوی اس
 71عویووم ت وواری نشووان ای از گسووتردگي نوووووری توليوود در
اقتصاد ملي هستند
 73توزیووس جووواني عویووم ت وواری ووو طوورد كشووورهای
صنعتي ووا درومود ووان چرخيود اسو اگرچو نواوراورتر از ون
توزیس جوواني ردو اخترامهوا اسو و فعاليو عویوم ت واری
و طوور معموو در وخوشهوای فشورد  R&Dفشورد شود
اس مانند داروسازی و اوهار علميش
 15عویوووم ت ووواری و ردووو اخترامهوووا ميتواننووود ممموووو
یمدیگر واشند چوون عویوم ت واری معموونً در پایوان فراینود
نوووران و كار ميرونود ،وقتوي كو توليودات وو ووازار معرفوي
ميشوووود وووودیط قووورار عویوووم ت ووواری ،دارایوووي ت ووواری و
همينيط دارایي فمری را منعم ميكنندش
 17رد و اخترامهووا و دیگوور شووموهای  IPاز حقوووو نوووووران
حمای ميكنندش
 17حدود رقاوو ووازار توليود ميتوانود انگيه هوا را وو طورد
نوووری تي ت رير قرار دهدش
 11نوووریهوووای جدیووود ،تعوووداد ونگا هوووای خيلوووي دور از
فناوری جدید را تايير ميدهندش
 14ارتدا وويط سوامان  ،IPردو اختورام و فعاليو نووووری
ناشووي شوود پيييوود اسوو حمایوو از حقوووو  IPمهایووای
چنوودی دارد ،امووا ایووط ووو ون مفوووو نيسوو كوو چنوويط
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حقوووقي ووودون ميوودودی وایوود افووهایش یاووود ،سووامان های
ردو اخترامهووای قووویتر ميتواننوود كمو كننوود نووووری وو
طوورد فعالي هووای قاوووو رد و اختوورام شوودن هوودای شووودش
چنوويط فعالي هووایي نيوواز ندارنوود وهرگتووریط مهیوو ووورای
جامع را ارائ كننود واضوی اسو سوامان های  IPوور سواخ
صنع تو رير ميگ ارنود هموانطور كو دانوش هوم در ميوان و
هم در سراسر مرزهای ملي منتشر ميشود
 15دسترسي وو منواوس انسواني كوافي وورای علوو و فنواوری
ووودون ش و عامووو مومووي ووورای ان ووا فعالي هووای نوووووری
اس ش
 17سياسووو های تعليموووي و وموزشوووي تووو رير موموووي وووور
نوووری دارند
 15حمایووو از نيرویكوووار قوووویتر و چانووو زني وووور سووور
دسووتمهد) متمركووه ووو ونگا هووا اجوواز ميدهوود تووا ونوووا از
توانایيهای ویژ نيروی كار استفاد كامو ودرند
 -9پیشنهادها
 7پيشوونواد موويشووود حمایوو مووالي از نوووووری در دسووتور
كار وموز عالي قرار گيرد
 7ای وووواد دادگووووان  )databaseطر هایورنوووود  ،ووووورای
شناسووووایي م ووووری و فراینوووود حمایوووو از نوووووووری و
ت وواریسووازی پ و از ورگووهاری مراسووم جووایه در هوور دور ،
تمووا اطوعووات شخصووي و علمووي م ووری و هوور طوور در
راستای پرسشنام طر وارد دادگان شودش
 1دادگووان یووا قسووم  )moduleدیگووری ووورای اطوعووات
مروووو و و وضووعي فعلووي طوور  ،ورود داد هووا ان ووا پ و یرد
تا اطوعات مرووو وو ورنود های تموا دور هوا هور ليوو در
اختيار تصميم گيرندگان مروو در سازمان قرار گيردش
 4ورنام ریهی وورای حفوا ارتدوا شوخ ورنود ووا سوازمان
ووورای مثووا  ،دعوووت از ونوووا ووورای حضووور در مراسووم اهوودای
جوووایه در سوووا های وعووود یوووا انتخوووا ونووووا وووورای داوری
طر ها)ش
 %57 5از مثسسووات م ووری طر هووا در وخووش دولتووي قوورار
داش و  ،ونوواورایط حقوووو دارایووي فمووری ) (IPRsمروووو ووو
نتي و های طر هووای پژوهشووي وووا وودج و های دولتووي حفووا
شودش
 7تشووميو "مركووه حمای و از نوووووری" یوورای ان ووا ويوواید
مرووووو وووو تووودویط سياسووو های نووووووری ووووا هممووواری
دانشگا ها ،ورخي از وياید ایط مركه و شر زیر اس :

الوووود حمایوووو از نوووریهووووای حاصووووو از طر هووووای
پژوهشي در دانشگا ها ،صنایس و مراكه پژوهشيش
حمایوووو از نوووووووری ،حقوووووو دارایووووي فمووووری،
ت اریسووازی نتووای پژوهشهووا ،پروانو وور ووورداری و موووارد
مرتدطش
پ تيليوووو سياسووو های نووووووری در كشوووور ووووا هووودد
یوووادگيری از ووتریطهوووا و مشوووارك در توسوووع ووتوووریط
سياس های نوووریش
ت معرفي نقشوفرینان حمای از نوووریش
ث ای اد همماری ويط سياس سازان نوووریش
ارزیاوي سياس های نوووری يرفناوران ش
چ گفوو و گووو ووويط تصووميمگيرندگان دولتووي مروووو در
صنع و دانشگا ش
طراحي ورنام پژوهش و توسع فناوریش
خ تدویط ورنام حمای از نوووری در كشورش
د مركووهی وووا اهووداد شووفادتر و شوور ويوواید متفوواوتتر
ميتواند جایگهیط ”ونياد ملي نخدگان“ گردد
 5طراحووي معيارهووایي ووورای تشووویي ت اریسووازی دارایووي
فمری در دانشگا هاش
 1جلوگيری از صادرات مواد اولي مورد نياز داخوش
 3جلوگيری از واردات مواد ساخت شدج يرضروریش
 75تخصووي وودجو ارزی و و طر هووایي كو نيوواز وو مووواد
اوليوو ویووژ دارنوود و معرفووي ميصووونت ونوووا در وازارهووای
ويطالملليش
 77در زمينوو پشووتيداني از اجوورای طوور  ،جریووان ایوود تووا
توليوود از نووور زم واني كوتووا شووود تووا توليوود نوووایي روز وموود
واشدش
 77تنويم طر ورنام چارچو نوووری و رقاو ش
 71رفس مشمو ارزی ورای واردات مواد مورد نيازش
 74تقدیر شایسوت از پژوهشوگران ورنود جوایه خووارزمي ووا
طر هووای وووهر

توسووط مركددز حمایددت از نددوآوری ،ووو

عدوووارت دیگووور ليوووان كوووردن وزن و ح وووم طووور در
حمای های مادی و معنویش
 75شناسووواندن طووور وووو سوووایر صووونایس مرووووو جوووو
استفاد ،
 77مسووواعدت در جوووو كووواهش جریمووو ها و وور هوووای
كمرشمط وانميش
 75اعطای وا كموور وا رو وسان و نووورانش
 71حمای و در مرحلو توليوود نيمو صوونعتي و صوونعتي ووورای
هماهنگي وا فناوریهای پيشرفت ش

ووين پویي ورای حمای از نوووری :وررسي روند توسع طر های جشنوار ويط المللي خوارزمي ()KIP

 73حمایووووو موووووادی ،معنووووووی ،اداری و حقووووووقي از
ت اریسازی نتای طر های ورند ش
 75حمای از توليدكنند داخليش
 77اجرایيكووردن مصوووو نیيوو حمایوو از "شوورك های
دانش ونيان"ش
 77حمای و پشتيداني از طر های ونيادیش
 71حفووا نيروهووای وووا ت رووو ای كوو وایوود نسووو وعوود را
وموز دهندش
 74اطومرسووواني و تدليووو وووورای طر هوووایي كووو دارای
دستگا های توليد شد در حد نيم صنعتي هستندش
 75ای اد تسويوت ورای نووورانش
 77رعایووو اصوووو نگوووار "زووووان و خوووط فارسوووي" در
گووهار طر هووای جووایه خوووارزمي ،مطوواوي وووا قواعوود و
ضواوط فرهنگستان زوان و اد فارسي]1[7
 75ووورای حفووا اصووال زوووان فارسووي از وو كاروردن وا هووای
فرنگي خوودداری شوود ایوط وا هوا ا لوب ووا حورود فارسوي
7
ووو زوووان فرانسوو یووا انگليسووي حردنگوواری یووا ترانویسووي
شد اند  ،ماننود سِنسوور گواوِرنر كودین  ،تلران هوا ونواليهر،
وانن  ،مانيتورین  ،كوستر و يور  ،وو جوای ونووا مويتووان
از معاد های فارسي استفاد كرد:
سنسور

حسگر

گاورنر

حاك

كدین

رمزگذاری

مملط
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توودویط وذر اورنگيووان  -توووران :سووازمان پژوهشهووای علمووي و
صنعتي ایران7135،737،ص
 1شووورای فرهنگسووتان زوووان و اد فارسووي ،اصووو و ضووواوط
وا گهینوووي همووورا وووووا شووور و توضوووييات  -توووووران:
فرهنگستان7157 ،
 4قائدشوورفي ،همووا ،وررسووي فراینوود انتخووا طر هووای جشوونوار
ويطالمللوووي خووووارزمي ،گوووهار طووور پژوهشوووي  -تووووران:
سوووازمان پژوهشهوووای علموووي و صووونعتي ایوووران،7113 ،
777ص
 5قائدشوورفي ،همووا ،وررسووي وضووعي رونوود توسووع طوور هووای
جووایه ووويطالمللووي خوووارزمي پ و از ورنوود شوودن در  75دور
گ شوووت  ،گوووهار طووور پژوهشوووي  -تووووران :سووووازمان
پژوهشهای علمي و صنعتي ایران741 ،7137 ،ص
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