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در طول كار براي نشـريه شـوق كارآفريني ،انجام مصاحبه با شـركتهاي
دانـش بنيـان و گفتگو بـا كارآفرينان مختلـف ،موضوعي كه توسـط اين
واحدها و افراد به عنوان مشـكل اساسـي براي آغاز و ادامه فعاليت مطرح
شـد ،مفهـوم اعتماد بـود .در واقـع بهتر اسـت بگوييم عدم اعتمـاد ،عدم
اعتمـاد بيـن همكاران و عدم اعتماد مشـتريان به محصوالت توليد شـده
توسـط كارآفرينـان داخلي .یکـی از واقعیتهای ناگوار کـه هر کارآفرینی
باید بپذيرد این اسـت که بیشـتر مسـايل اساسـی برای آغاز یک کسـب
و کار و موفقيت آن ،بیرون از حوزه کنترل مسـتقیم او هسـتند .شما یک
رویـای كاري داریـد و آن را شـروع ميكنيـد .ایـن بـدان معنا نیسـت که
حتمـا به خواسـتههايتان خواهيد رسـيد .آنهـا به وقوع نخواهد پيوسـت،
مگـر اينكه نـه تنها مصرفكننـده ،بلكه سـرمايهگذاران ،شـركاء ،اعضاي
گـروه ،نزديـكان و حتـي اعضـاي خانـواده به شـما اعتماد کننـد .بديهي
اسـت كـه براي ايجـاد اعتماد بيـن گروههاي فوقالذكر ،تالشـي سـترگ
بـراي قانونگـذاري ،برنامهريـزي در زمينـه انجـام بهينـه كار ،رعايـت
اسـتانداردها و فرهنگسـازي در راسـتاي اعتماد سـازي مورد نياز اسـت.
امـا بههرحـال در اينجـا بـا بررسـي متـون ،بـه راهكارهايـي بـراي ايجاد
اعتمـاد در فرآيند كارآفريني اشـاره ميشـود.
تعاريـف ميگوينـد اعتمـاد يـك انتخاب يا يـك رفتار نيسـت ،بلكه يك
موقعيت رواني شـامل برداشـت مثبت از نيات و رفتار ديگران است .ايجاد
اعتمـاد با اسـتفاده از اين تعريف ،نياز به پذيرش برخـي از مخاطرات دارد.
بهرهبـرداري متقابـل از منافـع و امكانـات بـدون اعتمـاد دو سـويه امكان
پذير نيسـت .بنابر اين اعتماد يك اسـتراتژي و تاكتيك شـغلي نيسـت،
بخشـي از طبيعـت زندگي براي رسـيدن به هدفي باالتر اسـت.
بـر اسـاس تحقيقـات انجـام شـده ،ايجـاد اعتمـاد يكـي از مهمتريـن

اعتمادسازي در كارآفريني

مالحظـات در روابط كارآفريني اسـت .اعتماد قدرتمندترین ابزاری اسـت
کـه کارآفریـن میتوانـد هـم در داخـل و هـم در بیـرون از حـوزه کنترل
خـود بـهكار ببرد.
برخـي از نظريـه پـردازان بـر اين امـر تأكيد دارنـد كه اعتماد يـك نوع از
مكانيسـم كنترل اسـت و برخي معتقدنـد كه اعتماد و كنترل جانشـين
يكديگرنـد .يـك تفاوت مهـم بين اعتمـاد و كنترل اين اسـت كه اعتماد
بـه طـور مسـتقيم روي رفتـار ديگـران تأثيـر نميگـذارد در حاليكـه
مكانيسـم كنترل چنين اثري دارد .در كل ،كنترل وقتي اعمال مي شـود
كـه اعتماد غايب اسـت.
کارآفرینـان بايـد هر کـدام از این مـوارد را برای ايجـاد اعتماد
در زمـان آغاز فعاليـت و تالش بـراي بقـاي آن تجربه كنند:
 قبـل از اینکـه کاری را آغـاز کنیـم ،بايـد خـود قابل اعتماد شـويم .ماسـخت در تلاش هسـتیم که افـراد قابل اعتمـاد را پیدا کنیـم و دیگران
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را بـرای درك ايـن مسـئله كـه بـه چـه کسـی میتوانیـم اعتمـاد کنیم،
ميآزماييـم .امـا اولیـن گام این اسـت که خودمـان اين ويژگي را داشـته
باشـيم .در ايـن راسـتا فـرد بايـد بـر سـر قولهايش بـه خـود و ديگران
پايبنـد بمانـد .حـال مهـم نيسـت كـه آنهـا تـا چه حـد به نظـر كوچك
و بديهـي ميآينـد .نگهـداري قولهـا بـا قدرتمنـد بـودن و خودكنترلي
همبسـته اسـت .تنها در اين حالت اسـت كه توجه و همراهي ديگران را
جلب خواهيـم كرد.
 تمايـل بـه متعهـد بـودن .یکی از شـیوههای افـراد به شـدت غیر قابلاعتماد امتناع ورزیدن از قول دادن اسـت .فکر نداشـتن هیچ تعهدی آنها
را از هرگونـه نگرانـی در باره شكسـت آسـوده ميكند .افـراد مرتبط ،آنها
را از طریق این اسـتراتژی ميبينند و خیلی سـریع به خاطر ميسـپارند
كـه آنها غیر قابل اعتماد هسـتند.
 نشـان دادن پايبنـدي بـه تعهـدات .مفهوم اعتمـاد نيازمند اين اسـتكـه افـراد خـود را در معـرض مخاطـرات قـرار دهنـد و مقـاوم باشـند.
ايـن ويژگيهـا بـراي اينكـه از نظر شـغلي قابل اعتماد محسـوب شـويد،
ضـروري اسـت .ثانيـا در جريان اعتماد به ديگـران در برابـر رفتار احتماال
فرصـت طلبانـه آنها سـعه صدر نشـان دهند .ايـن امر يك اصـل مهم در
اعتمادسـازي اسـت .سـرمايهگذاري روي متعهد بودن از طريق شيوههاي
آزمـون و خطـا (در يـك محيط شـك و ترديد) صورت ميگيـرد .افزايش
تجربيـات و ثبـات رفتاري نيـز در افزايش اعتماد بين گروههـا نقش دارد.
هـم چنيـن از تعهدات مبهـم دوري ورزيد .هیچ چیز اعتماد را سـریعتر
از ابهـام در تعهـدات از بيـن نميبـرد .بـا عباراتی مانند اینکه" :من سـعی
خواهـم کـرد ".یـا "مـن بیشـتر تلاش خواهـم کـرد ".خـود را در مقابل
مداخلهگرهـاي محتمل برای شکسـت مجهـز نماييد .اين موارد تالشـي
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بـراي پايبنـدي بـه تعهـدات اسـت .انتظاراتتـان از ديگـران و تعهـدات
خودتـان را جايـي يادداشـت نماييـد و در طول كار بـه آن مراجعه كنيد.
 منصف بودن .بسـياري از پژوهشـگران ميگويند كه اعتماد با پرورشيـك حـس التـزام بـه انجـام كار توسـعه داده ميشـود .التـزام تـم اصلي
فرآينـد انصـاف اسـت .انصاف همچنیـن شـامل صداقت رفتـاري ،گفتن
حقيقـت و نگهداري قولهاسـت .در ایـن حالت گروهها و افـراد ميتوانند
مطمئـن شـوند كاری را کـه دسـت انـدركاران شـركت قول مـی دهند،
انجام خواهد شـد.
به همين لحاظ فقط آن دسـته از تعهدات شـغلی را بپذيريد که میدانید
تـوان نگهـداري آن را داریـد .بسـیاری از کارآفرینـان ،تعهدات بیشـتری
میدهنـد ،زیـرا بـه دنبـال جلـب احتـرام و توجـه و كسـب فرصتهـاي
شـغلی هسـتند .در حالی که سـریعترین راه برای از دسـت دادن احترام،
شکسـت در متعهد بودن اسـت.
يـك بخـش مهم ديگـر از رفتار منصفانـه در رابطه با تخصيص پـاداش و
تقدير از خدمات اسـت .گروهي كه منابع بيشـتري را مشـاركت ميدهد،
بايـد پاداش بيشـتري دريافت كند .گاهـي اوقات نياز به انصـاف و عدالت
در توزيـع بـازده كار مهمتر از بدسـت آوردن درآمد ميشـود.
 همـراه شـدن و سـازگار كـردن خـود بـا ديگـران .وفـق دادن خـود وسـازگاري با خواسـته هـاي شـركاء ،همكاران و مشـتريان ،تناسـب بين
گروههـا و بـه دنبـال آن اعتمـاد در رابطـه را افزايـش ميدهـد .بنابـر اين
اعتماد اغلب توسـط گروههايي كه جذب يكديگر شـده و تصور ميكنند
كـه ويژگيهـاي مشـابه دارنـد و قـادر بـه بسـط ديدگاههـا ،اعتقـادات و
ارزشهاي مشـابه هسـتند ،سـريعتر توسـعه داده مي شـود.
 -رسـمی نگـه داشـتن تعهـدات شـغلی .عقـد قراردادهـا بیـن شـرکاء،

سـرمایهگذاران ،معاملات مصرفکننـدگان و فرآیندهـای داخلـی بـا
شـاخص عملکرد تیـم ،ابزاري سـاده و عملـي اسـتاندارد در كل عملكرد
است.
 کاری نكنيـد كـه مـردم از نتيجـه كار سـؤال كننـد .ايـنكار باعـثمـي شـود بـا پيگيـري هاي مكـرر مواجه شـويد و با پاسـخ منفي شـما
در بـاره پيشـروي تعهـد تقريبـا تمـام يا نيمـي از اعتبارتـان را از دسـت
ميدهيـد .هيـچ چيز بهتـر از پيش بينـي التزامـات و تحويل آنهـا بدون
سـؤال و درخواسـت ،زمينه سـاز اعتماد نيسـت.
 از برنـد شـخصی محافظـت کنیـد! به عنوان يك شـرکت جدید شـماصاحـب برند هسـتيد .به پرسـیدن ایـن سـؤال از خودتان عـادت كنيد:
چگونـه ایـن تصمیـم روی برند مـن تأثير ميگـذارد؟ تمـام فعاليتهاي
انجـام شـده و امـور راكـد روي ايـن برند یا نشـان كاري مؤثر اسـت و در
دراز مدت زمينه سـاز اعتماد به شـما گرديده و ارزشـمندترين داراييتان
محسـوب مي شود.
 -اعتمـاد سـازي در تمـام بخشهـاي زندگـي .اگر در ديگـر جنبههاي

زندگـي قابـل اعتماد نباشـيد ،غير ممكن اسـت كـه در كسـب و كار اين
ويژگـي را داشـته باشـيد .ايمـان كـور بـه حفـظ اعتماد نداشـته باشـيد.
قـدرت واقعـي اين اسـت كه اگـر ميخواهيد -و خـود را قادر بـه اين امر
مـي بينيد -كـه دنيـا را تغيير دهيـد پس حتمـا ميتوانيد.
 برقـراري ارتباطات گسـترده و مكرر .طبيعتـا هيچ كس نميتواند تماممخاطـرات را پيـش بينـي كنـد و تمـام تعهـدات را حفـظ نمايـد .نتايج
منفـي در اين خصوص قابل اغماض اسـت ،اما براي شكسـت در برقراري
ارتبـاط هيـچ بخششـي وجود نـدارد .كمبود ارتباطـات ديگـران را به اين
فـرض وا مـيدارد كـه شـما قصد نگهـداري هيـچ تعهـدي را نداريد .با
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ارائه توصيفات و تشـريحات يكپارچه و بازخورد به موقع اعتماد در رابطه
افزايـش پيـدا ميكند و ارتباطات مجرا و كانال سـرعت بخش اين فرآيند
است.
ارتباطـات هم چنين نقش كاتاليـزور را براي عوامل مؤثر در ايجاد اعتماد
بـازي ميكنـد .بـه عنـوان مثـال برقـراري ارتباط بـراي تبـادل اطالعات
(بـه خصـوص زماني كه اطالعات حسـاس اسـت) ميتواند نشـانهاي بارز
از متعهـد بـودن و تشـويق عمل متقابـل فراهم كند .ضمنا ممكن اسـت
بـه عنـوان چرخـه تبـادل اطالعـات در بـاره توافقها عمل نمايـد و باعث
افزايـش اعتمـاد شـود .ارتباطات همچنين بـه نزديكتر شـدن گروهها و
توسـعه بيشـتر ارزشهـاي مشـترك كمك ميكنـد ،با واكنـش به موقع
بـه رويدادهـا بـه عنوان يـك رفتار منصفانه قضـاوت مي شـود و در ايجاد
اعتمـاد تأثيـر ميگذارد.
بنابراين توسـعه ارتباطات باعث عملكرد بهتر ديگر مكانيسـمها ميشـود
و حتـي در تمـام ايـن موارد نقـش تعديل كننـده را بر عهـده ميگيرد و
بديهـي اسـت كه حلقـه هاي ارتباطـي الكترونيكي و منظم دنيـاي امروز
نيـز در افزايش ارتباطات نقش عمـده اي دارد.
سردبير
اين مطلب با استناد به منابع زير تهيه شده است:
- The venture capitalist- entrepreneurship:
comtrol, trust and confidence in co-operative
behavior/ Dean A. Shepherd , Andrew Zacharakis /Venture Capital. Vol.3 No.2. 2001
- 10 lessons for entrepreneurs on building trust/
Martin Zwilling, Forbes, 2014
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بيست و هفتمين جشنواره بينالمللي خوارزمي برگزار شد.

در بيســـت و هفتمين جشـــنواره خوارزمي كه روز
يكشـــنبه  11اســـفند  1392با حضور رياست جمهوری
در ســـالن اجالس كشورهاي اســـامي برگزار شد ،از
پانـــزده طـــرح داخلي،پنج طرح خارجي ،ســـه طرح
ايرانيان مقيم خارج از كشـــور و يك طـــرح برگزيده
موفـــق در توليد ملي بـــه عنوان برگزيـــدگان نهايي
تقد ير شد .

• بيســـت و هفتمين جشـــنواره بينالمللـــي خوارزمي به
منظور تجليـــل و قدرداني از مقام شـــامخ دانشـــمندان،
پژوهشـــگران ،فناوران و نوآوران برتر داخلـــي و خارجي در
روز يكشـــنبه  11اســـفند  1392در ســـالن اجالس سران
كشـــورهاي اســـامي برگزار شد.

در اين مراســـم ابتدا دكتر مجيد ســـميعي برگزيده ايراني
مقيم كشـــور آلمان به دليل پيشـــبرد مرزهـــاي دانش در
جراحـــي مغز و اعصـــاب در جهان و تـــاش در ارتقاي اين
دانـــش در ايران در خصـــوص توجه به آمـــوزش عالي و
حمايت از دانشـــمندان ايراني داخل كشـــور بياناتي را ايراد
نمود .دكتر سورنا ســـتاري معاون فناوري رياست جمهوري
نيز گزارش مختصـــري از فعاليتهـــا و حمايتهاي بنياد
ملي نخبـــگان ارائه كرد.
پس از حضور دكتر حســـن روحاني ،رياســـت جمهوري،
دكتر رضـــا فرجي دانا وزيـــر علوم ،تحقيقـــات و فناوري
مطالبـــي را در رابطـــه بـــا مالكيت فكـــري و چالشهاي
مربـــوط بـــه آن در ايران مطـــرح كـــرد و در ادامه رئيس
جمهـــور با اهـــداي لوح تقديـــر و حمايتهـــاي مادي و
معنوي از برگزيدگان تجليل و ســـپس طي سخنراني خود
به اهميت هر چه بيشـــتر فعاليتهاي علمـــي كاربردي در
مقايســـه با فعاليتهاي نظري تأكيـــد نمود .
دبيرخانه جشـــنواره بينالمللي خوارزمـــي پس از اعالم
فراخوان از ابتداي ارديبهشـــت مـــاه  1392تا پايان مهلت
مقرر در مجموع هفتصد و هشـــتاد و هفت طرح را در هفده
گـــروه تخصصي و در پنج محور پژوهشـــي پذيرش نمود .از
مجموع طرحهاي دريافت شـــده ،ششـــصد و شصت و يك

طرح از ســـوي محققان داخل كشـــور ارائه شد .در بخش
خارجي نيز يكصد و بيســـت و شـــش طرح ،كـــه از اين
تعداد بيســـت و يك طرح مربوط بـــه ايرانيان مقيم خارج
از كشـــور بود ،از سوي محققان ســـي و هشت كشور جهان
به ايـــن دوره از جشـــنواره ارائه گرديـــد .طرحهاي داخلي
و خارجـــي طي هفتههـــا در گروههاي تخصصـــي برق و
كامپيوتر ،مكانيك ،صنايع شـــيميايي ،كشـــاورزي و منابع
طبيعي ،علـــوم پايه ،زيســـت فناوري ،محيط زيســـت و
علوم پايه پزشـــكي ،عمران ،معماري و هنر ،علوم پزشـــكي،
مواد ،متالـــورژي و انرژيهـــاي نو ،فناوري نانـــو ،صنايع و
مديريـــت فناوري ،هوافضا ،فنـــاوري اطالعات ،مكاترونيك و
طرحهاي برگزيده جشـــنواره موفق در توليد ملي بررســـي
و ارزيابي شـــد .در اين دوره بيش از دويســـت نفر از اعضاي
هيأت علمي و كارشناســـان متخصص به بررســـي و ارزيابي
طرحهـــا پرداختند .گروههـــاي تخصصي پـــس از ارزيابي
علمي در مجموع تعداد پنجاه و شـــش طـــرح را به هيأت
داوران ارائـــه نمودند ،هيأت داوران پس از بررســـي و ارزيابي
نهايـــي طي چندين جلســـه تعداد پانزده طـــرح از بخش
داخلي و پنج طرح از بخش خارج از كشـــور  ،ســـه طرح از
ايرانيان مقيم خارج از كشـــور و يك طـــرح برگزيده موفق
در توليـــد ملي را به عنـــوان برگزيـــدگان نهايي انتخاب
نمودند.
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طرح كسب دانش فني و راه اندازي خط توليد پيمانه گرها با جابجايي مثبت برگزيده موفق در توليد ملي
طرح كســـب دانش فنـــي و راه اندازي خط
توليد پيمانـــه گر با جابجايـــي مثبت عنوان
طرح برگزيـــده موفق در توليـــد ملي را در
بيســـت و هفتمين جشنواره
بينالمللـــي خوارزمي ( 11اســـفند ماه )1392
به خـــود اختصاص داد.
ايـــن طـــرح در چهاردهميـــن دوره همین
جشـــنواره (سال  )1379رتبه ســـوم ابتكار را
كســـب كرده بود.

طـرح كسـب دانـش فنـي و راهانـدازي خـط توليـد
پيمانهگرها با جابجايي مثبت در شـركت مهندسـي نفت ابزار
با مديريت آقايان مهندس مسـعود فرقداني و مهندس مجتبي
توسـلي نائينـي اجـرا شـده اسـت و داراي چنين مشـخصاتي
ميباشد:
پيمانهگـر (ميتـر) بخـش اصلـي اندازه گيـري دبي سـيال در
تلمبههـاي توزيـع سـوخت ميباشـد كـه در صنايـع غذايي و
صنايـع شـيميايي نيز اسـتفاده ميشـود .با طراحي و سـاخت
ايـن وسـيله امـكان اندازهگيـري دبـي سـيال بـا دقت بـاال به
دسـت آمده اسـت.
شـركت مهندسـي نفت ابزار كه عنـوان برگزيده موفـق در توليد

ملـي را از آن خـود نمـوده ،داراي ويژگيهـاي ذيل اسـت:
پايـداري شـركت و دارا بـودن واحـد تحقيـق و توسـعه فعـال،
منجـر بـه تنـوع در محصـول ماننـد جايـگاه سـريع النصـب،
جايگاه سـوخت سـيار و تشكيل شركتهاي انشعابي در بخش
فناوريهـاي نويـن انرژي شـاملآب گرمكن خورشـيدي ،آب
شـيرينكن خورشـيدي گرديده و از جمله عوامل موفقيت اين
شـركت دانش بنيان اسـت.
نـوآوري و ثبت اختراع ،تبديل ايده به محصول ،سـرمايهگذاري
شخصي ،شناسايي بازار و بي نياز ساختن كشور از ورود محصول
مشـابه خارجي و صادرات از ويژگيهاي كارآفريني اين شركت
اسـت .توليد انبوه و فروش آن در بازار با قيمت مناسـب و سـود
حاصـل در ده سـال گذشـته و اشـتغال مولـد در صنايع پخش

فرآورده هاي نفتي و شيميايي ،توفيقي ملي محسوب
می شود.
محصول فوقالذكر داراي تأييديه از وزارت نفت ،پروانه
بهره برداري و خدمات پس از فروش اسـت .نوآوري در
فرآيند توليد محصـول و كنترل كيفيت و برنامه براي
ورود بـه بازارهـاي منطقـه و ارزش افزوده ايجاد شـده
نشانگر توليد ثروت از دانش ميباشد .مستندات علمي
و فني ،كسـب اسـتانداردهاي مورد نياز ،ارائه اسـناد و
گواهينامـه هـاي داخلـي و خارجـي از مراجع معتبر
نشـان از توانمنـدي مديريـت اين شـركت دارد.
قابـل ذكـر اسـت شـوراي سياسـتگذاري جشـنواره
بينالمللـي خوارزمـي از سـال گذشـته بـا توجـه بـه گذشـت
ربـع قـرن از برگزاري جشـنواره و شناسـايي بيش از هشـتصد
طـرح تـراز اول داخلي ،بر آن شـد تا نگاهي نو و جسـتجوگر بر
برگزيـدگان دوره هاي قبل خود داشـته باشـد .گروه تخصصي
طـرح برگزيـده موفـق در توليد ملـي اين مأموريـت را بر عهده
دارد .در ايـن دوره كـه دومين سـال فعاليت گـروه بود ،عالوه بر
طـرح هاي برگزيده جشـنواره بين المللـي ،طرح هاي منتخب
بخش دانشـجويي و آزاد جشـنواره جوان خوارزمـي نيز در اين
رقابت شـركت داده شدند.
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كنفرانس بينالمللي كارآفريني
دوميـن كنفرانـس بينالمللـي كارآفرينـي بـا تأكيد بـر بهبود
كسـب و كار در تاريخ  3و  4اسـفند ماه  1392در تاالر عالمه
اميني دانشـگاه تهران برگزار شـد.
دانشـــگاههاي معتبر بينالمللي از اياالت متحـــده امريكا،
انگليس ،مالـــزي ،جمهوري كره ،جمهوري فـــدرال آلمان ،
هندوســـتان و ســـوئد در اين همايش حضور داشتند.
نمايندگان مؤسســـات آموزش عالي و دانشـــگاههاي كشور،
معاونـــت علمي و فناوري رياســـت جمهـــوري ،وزارت امور
اقتصاد و دارايي ،وزارت تعـــاون ،وزارت كار و امور اجتماعي،
وزارت علوم ،تحقيقات و فنـــاوري ،وزارت آموزش و پرورش،
كميته امداد امـــام خميني(ره) ،بانك ملت ،مؤسســـه كار
و تأميـــن اجتماعي  ،مركز آمـــار ايران و  ...نيـــز از جمله
مشـــاركت كنندگان در اين كنفرانس بودند.
امروزه توســـعه كارآفرينـــي به عنوان يـــك راهبرد ملي در
كشورهاي پيشرفته و در حال توســـعه مطرح است .توسعه
كارآفريني باعث ايجـــاد مزيتهاي رقابتي شـــده و زمينه
اســـتفاده بهينه از مزيتهاي نســـبي را فراهم ميكند و به
تبع آن دســـتيابي به رشـــد اقتصادي باال و بـــا ثبات و در
نهايت توســـعه اقتصادي را محقق ميســـازد .بر اين اساس
يكي از اهـــداف دولتها ،سياســـتگذاري بـــراي افزايش

فعاليتهـــاي كارآفرينانه و انتقال دانـــش از مراكز علمي و
پژوهشـــي و ســـازمانها به درون كســـب و كارهاست .به
همين لحـــاظ اهداف اين كنفرانس عبـــارت بود از:
 برقراري تعامل ميان دانشـــگاهيان و سياســـتگذاران بهمنظـــور تبادل دانش و تجربه در حوزههاي سياســـتگذاري
براي توســـعه كارآفريني و بهبود محيط كسب و كار
 تبـــادل نظر در خصوص روشها و تكنيكهاي پيشـــرفتهمرتبط با كارآفريني و محيط كســـب و كار
 اســـتخراج سياســـتها ،راهبردها و راهكارهـــاي اجراييكارآمـــد و مؤثر براي توســـعه كارآفرينـــي و بهبود محيط
كسب و كار
محورهاي كنفرانس نيز شـــامل چنيـــن مواردي
بو د :
تأميـــن مالي كارآفرينانه ،سياســـت هاي دولـــت ،برنامهها
و يارانهها ،آمـــوزش كارآفريني ،انتقال تحقيق و توســـعه و
نوآوري ،هنجارهاي فرهنگي و اجتماعـــي ،بازبودن و پويايي
بازارها ،مقـــررات و حقـــوق مالكيت و زير ســـاخت هاي
فيزيكي  ،تجـــاري و خدماتي.
در ايـــن همايش چهـــل و دو مقاله داخلـــي و خارجي و
هفده ســـخنراني كليـــدي ارائه گرديد.

7

انتشار لوح فشرده نشريه شوق كارآفريني

لوح فشـــرده نشريه شـــوق كارآفريني مشـــتمل بر تمامی
شمارههاي نشـــريه و فهرســـت مطالب شـــماره 12 -1
(مندرج در شـــماره  )13توســـط دفتر توســـعه كارآفريني
دانشگاهها منتشر شـــده اســـت .اعالم درخواست براي اين
مجموعه از طريق رايانامه نشـــريه به نشـــاني:
 shogheka@ irost.orgو يـــا تمـــاس با دفتر توســـعه
كارآفريني  021-56276334امكان پذيراســـت.
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گزارشی از

اولین کمپ کارآفرینی دانشگاه جامع علمیکاربردی
برگزارکننـده :معاونـت پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه
جامـع علمـی کاربـردی  -واحـد اسـتان تهـران
زمان برگزاری 26 :بهمن لغایت  5اسفندماه 1392
 با تشـكر از خانـم مريم مـرادي و خانم اسـماعیلی،کارشناسـان دانشـگاه ،بـراي ارائه ايـن گزارش
بـا توجـه بـه اینکه کسـب و کارهـای دانـش بنیان بیشـتر در
دانشـگاهها و بـا حضور دانشـجویان ،اسـاتید و فارغالتحصیالن
شـکل میگیـرد ،آشـنا سـاختن ایـن افراد بـا حوزههـای مهم
کارآفرینـی ،بسـیار پر اهمیت اسـت .آنها میبایسـت علاوه بر
بـه کارگیـری نـوآوری و خالقیـت در حوزه تخصصی خـود ،با
حوزههایـی همچـون مفاهیـم اقتصـادی ،بازاریابـی ،مدیریت،
تشـخیص فرصـت ،پـرورش خالقیـت ،نوشـتن مـدل و طـرح
کسـب و کار نیز آشـنا باشند .دانشـگاه جامع علمی کاربردی با
طراحـي دورههـاي مهارتي -آموزشـي كارآفريني بـا نام كمپ
كارآفرينـي در جهـت برطـرف كـردن ايـن نيـاز گام برداشـته
است.
توانمندسـازی و تقویـت مهـارت هـای دانشـجویان در زمینـه

شـکوفایی خالقیـت ،تشـويق و ترويج فرهنـگ ايدهپـردازي و
خالقيـت ،حمايـت از ايدههاي برتر ،توسـعه تفكـر بهكارگيري
علـوم و فنـاوري و آموختههـاي دانشـگاهي در راسـتاي توليد
ثروت ،آشـنايي دانشـجویان با موضوع چگونگـي راهاندازي يك
كسـب و كار موفق ،ایجاد طرحهای نوآورانه در راسـتای تعامل
مؤثر صاحبان ایده با دانشگاه و صنعت ،آماده سازی دانشجویان
جهت اسـتقرار در مراکز رشـد خوشـههای کارآفرینی دانشگاه
و حركت در راسـتاي تحقق دانشـگاه كارآفرين ،از جمله اهداف
راه انـدازی کمپ کارآفرینی میباشـد.
از محورهـای اصلـی کمـپ می تـوان بـه برگـزاری کارگاهها و
سـمینارهای تخصصی از جمله کارگاه موفقیـت ،تغییر در نوع
نگـرش ،خلق ایده ،خالقیـت ،نوآوری ،تهیه طرح کسـب و کار
و برندسازی ،همچنین مشاوره با متخصصان در قالب کلینیک
تخصصـی ،رایزنـی بـا سـرمایهگذاران ،بانکهـا و صندوقهای
مخاطـره پذیر نـام برد.
از ویژگیهـای ایـن دوره میتـوان بـه اسـتفاده از ظرفیتهای
بخـش خصوصـی اشـاره نمود .بـه جهـت بهرهگیـری کامل و
وافی دانشـجویان از کارگاههای آموزشـی -مهارتی ،سعی براین
بـود که اسـاتیدی انتخاب شـوند که به فضای کسـب و کار در
حوزه تخصصی دانشـجویان تسـلط داشـته باشـند تا عالوه بر

انتقـال دانـش کارآفرینی به این عزیـزان ،کاربـردی کردن این
دانـش را نیز بـه افراد آمـوزش دهند.
کمپ کارآفرینی دانشـگاه علمی کاربردی برنامه عملیاتی خود
را در هشـت گام تعریف نموده اسـت .اولین کمپ به میزبانی
واحـد اسـتان تهران برگزار گردید و شـرح فعالیت هـای آن در
ذیـل خواهد آمد:
در گام اول کـه بـا هـدف ایجـاد انگیـزه در بیـن دانشـجویان
برگزار و مورد اسـتقبال ویژه آنان قرار گرفت از اسـاتید مجرب
ایـن حوزه در برگـزاری کارگاه موفقیت ،طراحی آینده و تغییر
در نـوع نگرش اسـتفاده گردید.
در گام دوم دانشـجویان منتخـب بـه خلـق ایـده و نـگارش
ایـده هـا پرداختـه و ضمن بهره گیـری از مشـاوران متخصص
درکلینیـک هـای کارآفرینی بـه تدوین ایـده هـای اولیه خود
پرداختنـد .شـایان ذکر اسـت که خدمات مشـاورهای کلینیک
کارآفرینـی شـامل ارائه مشـاوره در حیطههای ذیل میباشـد:
 مشـاوره در خصوص نحـوه ایدهپردازی با حضـور کارآفرینانموفق
 مشـاوره در خصوص تجاری سـازی ایده با حضور نمایندگانصنایع
-مشـاوره حقوقـی ثبـت ایـده و اختـراع با حضور کارشناسـان
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مسـایل حقوقی
 مشـاوره در خصـوص ارائـه تسـهیالت بـا حضـور نمایندگانبانکهـا
 مشـاوره نگارش طرح کسـب و کار اولیه با حضور کارشناسانمربوطه
گام سوم کمپ ،شـامل داوری ایده های مقدماتی دانشجویان
بـوده کـه در ایـن گام ایـده هـا در  4سـطح دسـته بنـدی و
مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت و ایده هـای منتخب ،بـرای حضور
در گام های بعدی کمپ ،بر روی سـایت دانشـگاه جامع علمی
کاربردی قـرار گرفت.
گام چهـارم که با هدف آشـنایی دانشـجویان با کسـب و کار
آغـاز گردیـد ،ضمـن آموزش نحوه نـگارش طرح کسـب و کار،
دانشـجو بـا کارگاه انـواع کسـب و کار ،بازار یابـی و تحلیل بازار
توسـط دکتـر فیض بخـش و کارگاه برند سـازی توسـط دکتر
عظیم فضلـی پور آشـنا گردید.
گام پنجـم بـا هـدف نحوه نـگارش کسـب وکار و بـا توجه به
ایـده هایـی کـه دانشـجویان از قبل خلق کـرده بودنـد ،برگزار
گردید .در این گام که کلینیک کارآفرینی بر پا بود ،مشـاورانی
بـا موضوعات ذیل جهت راهنمایی دانشـجویان فعـال بودند:
 مشاوره نگارش طرح توجیهی با حضور متخصصان مربوطه مشـاوره برآوردهـای مالـی هزینههای تولید یـک محصول باحضور مشـاوران مالی
 -مشاوره بازاریابی و فروش محصول با حضور اساتید مربوطه

 مشاوره تسهیالت با حضور نماینده بانک ها مشاوره نگارش طرح کسب و کار با حضور اساتید مربوطهگام ششـم شـامل جمـع آوری طـرح کسـب و کار نهایـی
دانشـجویان و داوری آنهـا و انتخـاب  22طرح از بین طرح های
دریافتـی جهت شـرکت در بـورس ایـده بود.
گام هفتـم شـامل بورس ایده بـود که در ایـن گام از صاحبان
صنایـع ،نماینـده بانکهـا و سـرمایهگذاران دعـوت گردیـد تا
طرحهـای دانشـجویان را ارزیابی و سـرمایه گـذاری نمایند.
در آخریـن گام که گام هشـتم کمپ بـود از  22طرح تجليل
و مراسـم اختتامیـه برگـزار گردید .با توجه بـه موفقیت اجرای
کمـپ کارآفرینـی در تهـران ،پیش بینی اجرای ایـن برنامه در
کلیه اسـتانهای کشـور در سـال  93نیز اعلام گردید.

پنج راهکار یا دســتورالعمل براي
رسیدن به هدف و مقصود*:
 .1با کســی که برایتان اشکالتراشی کرده با
احترام رفتار کنید.
 .2در ضمن احترام گذاشتن به او بفهمانید
که بیش از او میدانید و تجرب ه شــما بیشتر
است.
 .3صبور باشید .صبوری همراه با لبخند.
 .4گاهی با طرف مقابل رابطه انســانی برقرار
کنید و فراموش کنید که او فعال در تقابل با
شماست.
 .5آرامآرام در ضمن صحبت به افراد آموزش
ن هستند.
دهید .آنها تشنه آموخت 
*ارائه شــده در رويــداد بينالمللي تداكس
دانشگاه صنعتي شريف

9
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جستجو و تحليل اختراعات نانوتكنولوژي

دكتر محمدرضا بختياري bakhtiari@irost.ir
متخصص بيوتكنولـوژي و عضو هيئت علمي سـازمان
پژوهش هـاي علمي و صنعتـي ايران

بسـياري بر اين باورند كه نانو تكنولـوژي يكي ازتکنولوژیهاي
كليـدي قـرن حاضر ميالدي اسـت .بازار جهاني آن را در سـال
 2015ميلادي حـدود يك ميليـارد يورو تخميـن زده اند .در
سـال  2004ميزان سـرمايهگذاري جهان در تحقيق و توسـعه
نانوتكنولـوژي هشـت ميليارد يورو بوده اسـت .كمسـيون اروپا
در حـال حاضـر بـا درك اهميـت و آينـده ايـن حـوزه جديد،
سـاليانه بيـش از  500ميليون يورو بـر روي پروژههاي مربوطه
سـرمايه گـذاري ميكنـد و پيـش بينـي ميشـود ايـن مقدار
ظـرف دهـه آينـده دو برابر شـود.
تعريفـي را كـه اداره ثبـت اختراعـات اروپـا ( )EPO
از نانـو تكنولـوژي ارائـه ميكند يكـي از كامـل ترين
تعاريف موجود اسـت .اداره ياد شـده معتقد اسـت نانو
تكنولوژي در برگيرنده اشـيايي اسـت كه حداقل يكي

از اجـزاي آنها داراي ابعادي به اندازه كنترل شـده كمتر
از صـد نانومتـر بـوده و قادر بـه ايجاد اثـرات فيزيكي،
شـيميايي يا زيسـت شـناختي باشـد بهطوريكه اين
اثرات خاصيـت ذاتي آن اندازه باشـند.
لـذا نانـو تكنولـوژي وسـايل و روشهايـي را شـامل ميشـود
كـه بـراي عمليات كنترل شـده آناليز ،دسـت ورزي ،فـرآوري،
سـاخت يـا اندازهگيـري با دقتـي كمتر از صـد نانومتـر به كار
ميرونـد.
نانوتكنولـوژي ماهيـت چندرشـتهاي دارد و مـي توانـد در هـر
زمينـه اي از علـم و تکنولـوژی مطـرح باشـد ،از فيزيك و علم
مـواد گرفتـه تا بيوتكنولوژي و مكانيك .پس شـخص عالقمند
بـه ايـن زمينـه بايـد بداند كـه منابـع اطالعاتي آن هـر جايي
مي باشد و اين كار جستجو را قدري مشكل ميسازد.
ايـن نوشـته سـعي دارد تا كمكي باشـد براي آشـنايي با نحوه
جسـتجوي بهتر اسناد نانو در يكي از مهمترين منابع اطالعات
تكنولـوژي يعني بانكهاي اطالعـات اختراعات.
ثبت اختراعات نانو
واقعيت اين اسـت كـه فعال تعداد تقاضانامه هـاي ثبت اختراع
در حـوزه نانو تكنولوژي نسـبت به سـاير حوزههـاي تكنولوژي
پاييـن اسـت ولي آمار نشـان ميدهـد اين تعداد به سـرعت در

حـال افزايش بوده و بسـياري از خبـرگان پيش بيني ميكنند
اين حوزه پس از بيوتكنولوژي بيشـترين ميزان رشـد را تجربه
خواهدكرد.
هنگامـي كـه حـوزه اي جديـد در تكنولوژي شـكل ميگيرد،
نگرانيهايـي در مـورد چگونگـي تطبيـق روندهـاي ثبـت
اختراعـات بـا آن ايجـاد ميشـود .از ايـن نظـر نانـو تكنولوژي
مـورد خاصـي اسـت ،زيـرا تقريبـا در تمـام حوزههـاي علوم و
مهندسـي مطـرح اسـت و ايـن موضـوع ،طبقـه بنـدي منابع
اطالعاتـي را بـا چالشـي جـدي روبـرو ميكنـد.
اداره ثبـت اختـراع اروپـا جهـت اطمينـان از آمادگي مناسـب
در مقابـل رشـد نانوتكنولـوژي و تقاضانامـه هاي ثبـت اختراع
در ايـن حـوزه ،یـک گـروه كاري را در سـال  2003بـه وجـود
آورد و ايـن گـروه كاري از متخصصـان گوناگـون بـراي تدوين
راهبردهـاي مواجهـه بـا چالشهـاي پيـش رو در مـورد ثبـت
اختراعـات مربوطـه بهخصـوص بحـث مهم طبقهبنـدي منابع
اختـراع دعـوت به عمـل آورد كه حاصـل كار معرفي كدبندي
خاصـي بـراي نانـو در نظـام طبقـه بنـدي اختراعـات شـد .با
پيوسـتن اداره ثبـت اختراعـات امريـكا به ايـن گـروه كاري ،از
سـال  2011نظام نويني براي طبقه بنـدي اختراعات در حوزه
نانوتكنولـوژي ايجاد شـد.
بديهـي اسـت بـا فراگرفتـن ايـن نظـام طبقهبنـدي ميتـوان
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جسـتجو و بازيافـت منابـع اختراعـات نانـو را بسـيار آسـانتر
و سـريعتر بـه انجـام رسـاند كـه فوايـد بـي شـماري را در
پي خواهد داشت.
طبقه بندي جديد اختراعات نانوتكنولوژي در نظام ()CPC

1

يكـي از كارهـاي مهـم ادارات ثبـت اختـراع اروپـا و امريـكا
درخصـوص اختراعـات نانوتكنولـوژي كـه بـا اسـتقبال زيـاد
نانوتكنولوژيسـت هاي جهان روبرو شـده ،اختصـاص دادن كد
ويـژهاي بـراي طبقهبنـدي اختراعـات مربوطه به اين حـوزه در
بانكهـاي اطالعاتـي اختراعـات بـوده اسـت.
اهميـت ايـن كددهـي در آن اسـت كه جسـتجوي اختراعات
ثبت شـده و در حال ثبت اين تکنولوژی نوين را بسـيار آسـان
نموده اسـت .ماهيت ذاتي چند رشـتهاي بـودن نانو تكنولوژي
باعـث ميشـود اختراعـات مربوطـه در نظـام طبقهبنـدي
اختراعـات در طبقـات 2مختلفي قرار گيـرد ولي با نظام جديد
كددهـي هـر اختـراع با حفـظ كدهـاي اختصاصي قبلـي ،كد
جديـدي نيـز در سـطح زيرطبقـه 3دريافـت ميكنـد كـه كد
اختصاصي نانو اسـت.
1.Cooperative Patent Classification
2 Class
3. Subclass

امـــروزه اختراعات نانـــو بهطور كلي به عنـــوان زيرطبقهاي
اختصاصي در طبقـــه قرار ميگيرند كه خـــود اين طبقه
مربوط به عمليات مهندســـي 4اســـت .كـــد اختصاصي
زيرطبقـــه مختـــص نانو در حـــال حاضر عبارت اســـت
از  ،B82Yكـــه بـــه هـــر اختراعي كه به حـــوزه نانو
مربوط شـــود اختصاص يافتـــه و لذا بازيابـــي آن را از ميان
انبوه فوقالعاده پرشـــمار اختراعات موجـــود در پايگاههاي
اطالعاتـــي اختراعات بهطور مؤثري تســـهيل ميكند .خود
ايـــن كدبندي حالت پويا داشـــته و با معرفـــي جنبههاي
گوناگـــون اين تکنولوژی نوين پيوســـته بهروز ميشـــود.
در حـال حاضر كد زيرطبقـه  ،B82Yخود بـه نه گروه
اصلـي تقسـيمبندي ميشـود كـه هشـت گـروه آن
مربوط اسـت به هشـت حوزه تخصصـي نانوتكنولوژي
و گـروه نهـم بـراي حوزههايـي از نانـودر نظـر گرفته
شـده كـه نميتـوان آنهـا را در هشـت گـروه مذكور
قرارداد.
بـا توجـه بـه آنچه گفتـه آمـد ،تکنولوژی نانـو به هشـت يا به
عبارتي نه گرايش متفاوت تقسـيم بندي شـده كه هر گرايش
در نظـام طبقهبنـدي اختراعات با كد اختصاصي خـود در يك
گـروه اصلـي جـاي ميگيـرد .گرايشها يـا گروه هـاي تعيين
شـده موجود در زيرطبقـه  ،B82Yو كد اختصاصي متناظر
آن ها عبارت اسـت از:
4.Performing Operations
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 -1كـد :B82Y5گـروه نانوتكنولـوژي بـراي نانـو
بيوتكنولـوژي و پزشـكي نانو مثل مهندسـي پروتئين
يا دارورسـاني
 -2كـد  : B82Y10گروه نانوتكنولوژي بـراي فرآوري،
ذخيـره سـازي و انتقـال اطالعـات مثـل محاسـبات
كوانتومـي يا منطـق الكتـرون منفرد
 -3كـد  : B82Y15گروه نانوتكنولوژي براي برهم كنش،
حسـگري يا عملگري مثـل كوانتـوم دات ها بـه عنوان
ماركرهاي سـنجش پروتئين يـا موتورهاي ملكولي
 -4كـد  : B82Y20گـروه نانوتكنولوژي بـراي اپتيك
مثـل اپتيـك كوانتومي يا كريسـتال هـاي فتونيك
 -5كـد  : B82Y25گروه نانوتكنولوژي براي مغناطيس
مثل امپدانـس مغناطيسـي ،مقاومت مغناطيسـي آن
ايزو تروپيـك ،مقاومت مغناطيسـي  giantيا مقاومت
مغناطيسي tunneling
 -6كـد  : B82Y30گـروه نانوتكنولـوژي بـراي علوم
مـواد و سـطوح مثـل نانوكامپوزيـت ها
 -7كـد : B82Y35گـروه نانوتكنولـوژي بـراي
دستگاه هاي اندازه گيري ساختارهاي نانو
-8كـد : B82Y40گـروه نانوتكنولوژي بـراي ايجاد يا
تيمار سـاختارهاي نانو
 -9كـد : B82Y99گـروه نانوتكنولوژي بـراي مواردي
كـه در  8گروه بـاال قرار نمـي گيرند.
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بـه اين ترتيـب نه گرايـش متفاوت بـراي تکنولوژی هـاي نانو
تعريـف و تعييـن شـده و بـا اسـتفاده از كد مربوطـه بهراحتي
مـي تـوان اختراعـات در حـال ثبـت يا ثبت شـده و نيز سـاير
منابـع اطالعاتـي غيـر از اختراعـات را كـه تحـت ايـن نظـام
طبقهبنـدي شـدهاند ،جسـتجو كـرده و بـه اطالعـات دلخـواه
دسـت يافت كه خود ابزاري اسـت قوي بـراي تحليل اطالعات
فنـاوري نانو.
آمار اختراعات نانو
اطالعـات اسـناد اختـراع و تحليـل آن همـواره مـورد توجـه
بسـياري از متخصصـان بـوده اسـت ،چـون مـي تواند مسـائل
زيـادي را روشـن سـازد .
مطابـق بـا آخريـن بررسـيهاي انجـام شـده در بانـك هـاي
اطالعاتـي اختراعات ،تاكنون بيش از يكصدهزار سـند اختراع
در سراسـر جهـان با اسـتفاده از نظـام فوق الذكـر طبقه بندي
شـده است .
شـايد جالـب باشـد بدانيـم از سـال  1991ميلادي تاكنـون
بيشـترين اختراعـات نانوتكنولـوژي در گرايـش تکنولـوژی
اطالعـات(  )B82Y10بوده و پـس از آن به ترتيب اختراعات
بـا گرايشهـاي نانـو مـواد(  )B82Y30و نانـو مغناطیـس
(  )B82Y25براي ثبت ارائه شده است.
بررسـي آمارهـا مسـائل مفيـدي را نشـان ميدهـد ،بـه عنوان
مثـال بيشـترين تقاضاهـاي ثبـت اختـراع در حـوزه نانـو از

كشـور آمريـكا بوده و پـس از آن بـه ترتيب ژاپن و آلمـان قرار
ميگيرنـد .البتـه چيـن و كـره جنوبـي هـم جايگاه مهمـي را
دارا هسـتند .بهعلاوه بـه نظر مي رسـد در مـورد گرايشهاي
نانـو تفاوتهاي منطقـهاي وجود دارد ،زيرا شـركت هاي ژاپني
بيشـتر در نانو الكترونيك فعال هسـتند اما اروپاييان بيشـتر به
حـوزه نانو بيوتكنولـوژي عالقه مندنـد .از اين آمارهاي تحليلي
مـي تـوان در موارد عديده اي مثـل يادگيري تكنولوژي ،يافتن
بازيگرهـاي اصلـي و گرايش هاي آنان در هر حـوزه نانو ،انتقال
تکنولـوژی و  ....اسـتفادههاي زيـادي كرد.
اميد اسـت سياسـتگذاران و محققان نانو در كشـور به اهميت
اطالعـات تکنولوژی هاي نانو واقف باشـند و قبـل از هر اقدامي
براي ارتقاي سـطح دانش خود و ديگران در جسـتجو و تحليل
اطالعـات اختراعـات در حوزه نانو تالش كنند.

امام علي (ع):

مداومـــت بر كار
ســـخت تر از خود
كا ر ا ست .
كافي /ج  /2ص 196
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Social Entrepreneurship:
What Everyone Needs to
Know / David Bornstein ,
Susan Davis / 2010/ Publisher: Oxford University Press.
ISBN: 9780195396331

كارآفريني اجتماعي:
آنچه كه هركس بايد بداند.

در حال حاضر در چرخه توســعه اجماع گستردهاي وجود دارد
مبنی بر اینكه كارآفرينان اجتماعي مكانيسم به مراتب بهتري در
واكنش به نيازها نشان مي دهند.
كتاب قبلي ديويد برنســتين در زمينه نقش كارآفريني اجتماعي
در تغيير دنيا ،در بيش از  20كشــور منتشر شده است .مجموعه
حاضر بر مشخصات نوآوران اجتماعي مطرح در آن كتاب تمركز
ميکند .كتاب در قالب پرســش و پاســخ اين امكان را به وجود
ميآورد كه خوانندگان مستقيما به اطالعات مورد نياز دست يابند.
نويسندگان مسير كارآفريني اجتماعي را در سطح وسيع تر و به
صورت تخصصي ترسیم ميكنند و توضيح ميدهند كه كارآفرينان
اجتماعي چه ميكنند .كاركرد ســازمان آنها چگونه است و با چه
چالشهايــي مواجه هســتند .كتاب به خوانندگان شــناختي از
تفاوتهاي كارآفريني اجتماعي با ســرمايهگذاري كسب و كار
استاندارد و همچنين تمايز آن با فعاليتهاي غير انتفاعي مبتني
بر كمكهاي مالي ســنتي ميدهد .كارآفرينان اجتماعي در يك

معرفي كتاب
فرآينــد يادگيري با تكرار ،يادگيري با عمل و تعامل با اجتماعات
بــه منظور پيدا كردن راه حلهايي محلي و خاص براي مســايل
محلي و منحصر بفرد فعالیت ميكنند .كتاب به عالقمندان نشان
مي دهد كه آنها چطور ميتوانند وارد كسب و كار شوند.

و خرد،-
 توجـه به نظريه انتشـار نوآوري و چالشهاي تجـاري با فناوريمخرب،

Innovative Pathways for University Entrepre-

neurship in the 21st Century (Advances in the
Entrepreneurship and Innovation: A Manager’s
Perspective/Tim Mazzarol /2011 /Publisher:
Tilde University Press .ISBN: 9780734610355

كارآفرينـي و نـوآوري :ديدگاه یک
مد ير
هـــدف اين متـــن مـــرور نظريهها،
عمل و ســـاختار كارآفريني و نوآوري
در ســـطح صنعت و موسسه تجاری
اســـت .كتاب دانشـــجويان را با پايه و
مبنايـــي از ايدههـــا و نگرشها كه در
شـــكل دادن افكار و رفتار اهميـــت دارد ،مجهز خواهد كرد.
به قدري كه نقـــش نوآوري و كارآفرينـــي در افتصاد مدرن
را شـــناخته و تواناييهايشـــان را در اين محدوده تشخيص
د هند .
مطالبكليدي:
 کنـار هـم قرار دادن كارآفريني و نوآوري با اسـتفاده از يك روشواحد،
 -نگاه به فرآيند كارآفريني از چشمانداز سازماني -در سطح کالن

Study of Entrepreneurship,
Innovation and Economic
& Growth) ... Innovation
Economic Growth/Donald
F. Kuratko , Sherry Hoskinson/2014/ Publisher: Emerald Group Publishing Limited.
ISBN: 9781783504985

مســـيرهاي نوآورانه براي كارآفريني دانشـــگاهي
در قرن ( 21پيشـــرفتها در مطالعـــه كارآفريني،
نوآوري و رشـــد اقتصادي)
دنياي پيچيـــده ما در طول دهه گذشـــته ،لـــزوم درك
عميقتر از ســـرمايه ،نيروهاي فنآوري ،زيســـت محيطي،
اجتماعي و اقتصادي را به منظور محقق ســـاختن موفقيت
مداوم نســـل حاضر در زمينه نـــوآوري و كارآفريني تجربه
كرده و تغييرات قابل توجهي در اين زمينه داشـــته اســـت.
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كارآفرينـــي دانشـــگاهي در پيونـــد با اين محيط اســـت.
مدرســـان و اســـاتيد حوزه كارآفريني كه نيـــروي كاري
نوآورانـــه را آموزش ميدهنـــد ،به طور منحصـــر به فرد
در موقعيـــت عوامل و اركان اصلي جنبش كشـــف و نوآوري
هستند .
در توصيف كتاب آمده اســـت كه اين مجموعـــه به دنبال
نشـــان دادن نحوه صحيح كارآفريني براي تغيير شـــكل و
آمادهســـازي نســـلهاي متفاوت كارآفريني در آينده است.
.
Entrepreneurship and Knowledge Exchange /Jay Mitra and John Edmondson (Editors)/2014/ Publisher: Routledge .ISBN:
9780415750387
كارآفريني و تبادل دانش
در دهههاي گذشــته توجه زيادي به
رابطه بين كارآفريني و همكاري دانشگاه
و صنعت شده است و اين سؤال مطرح
بوده اســت كه آيا اين همكاري ميتواند از توسعه كارآفريني
در سطوح ملي ،شخصي و منطقهاي سود ببرد؟ در حاليكه
مقاالت مجلههاي علمي بر جنبههاي متفاوت همكاري صنعت

و دانشگاه متمركز ميشوند و بيشتر مطالعات در مرحله اول
پيرامون مراكز رشد ،فارغالتحصيالن كارآفريني و شركتهاي
انشعابي است ،اين مجموعه چشماندازهاي تطبيقي در مورد
همكاري صنعت و دانشگاه را مطرح مينمايد.
كتاب ديدگاههاي طيف گستردهاي از كشورها را در ارتباط
با محققان ،سياســتگذاران و تصميمگيرنده ها ،بهخصوص
كســاني كه در اقتصادهاي در حال توســعه مشغول فعاليت
هســتند ،ارائه ميدهد .چنين همكاريهايي در دانشگاههاي
بزرگ ،مسايل انتقال دانش ،كارآفريني و بازسازي اقتصادي
در برنامههاي متعدد و نوآورانه ملي و منطقهاي در فصلهاي
مختلف كتاب بررســي شــده اســت .در معرفي كتاب ذكر
گردیده كه اين منبــع يك مرجع و پروندهاي از تجربههاي
عملي است.
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