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                           استمرار در كار 
  افراد موفق كسانی هستند كه كاري را شروع مي كنند و 
به آخر مي رسانند. اين مسئله اساس و جوهره دستیابي 

به اهداف و موفقیت است.
برنامه ها  پي گیري  در  تداوم  مزاياي  بزرگترين  از  يکي   
و  همراهان،  همدلي  و  پشتیباني  حمايت،  كه  است  اين 

عوامل تأثیرگذار بر آن را به همراه خواهد داشت.  
داشتن استمرار در هر فعالیتي برآيند شرايط و ملزومات 
اين عوامل   از  و هیچ يك  و جمعي است.  فردي  متعدد 

منفك و جدا  نیستند.  
اما به هرحال از نقطه نظر فردي مي توان به اين مشخصه ها 

و رويه ها براي داشتن استمرار تأكید كرد:
-داشتن اعتمادبه نفس و خودباوري براي انجام كار؛

براي  تالش  و  فردي  مهارت هاي  و  ظرفیت ها  -شناخت 
بهبود آنها و تعیین اهدافي بر همین مبنا؛

حوزه  در  موضوع  شناخت  و  تبیین  كمبودها،  -تعیین 
فعالیت مربوط و برنامه ريزي براي رفع آنها با انجام كاري 

ارزشمند؛ 
-ايجاد بازه زماني براي انجام كار و مقید بودن به آن؛

به وقت و زمان )كه متأسفانه بسیار هم  - ارج  نهاددن 
محدود است( براي انجام كاري كه به فرد محول مي شود 

و يا خود آن را هدف گذاري نموده است؛ 
-پرهیز از حاشیه ها و  مسايل جانبي و صرفًا پرداختن به 

هدف اصلي و آن را در تیررس نگاه قرار دادن؛ 
-و البته خود را اليق دانستن براي رسیدن به هدف؛ 

 استمرار در كسب و كار
كارشناسان شروط الزم براي راه اندازی كسب و كار و 
باال و  موفقیت در آن را چنین مي دانند: سرعت رشد 
متخصص  تیمي  كنارآن حضور  در  و  بالقوه  بازار  حجم 
استمرار.   چاشنی  همراه  به  كارآفريني  خصوصیات  با 
كارها  و  كسب  اين  موفقیت  شرايطی  چنین  حصول  با 

حتمي است .
مؤثر  طور  به  را  كار  و  كسب   مستمر  مديريت  چگونه 
است.  روش شناسي  كار  كلید  كنیم؟  عملي  كارآمد  و 
برنامه  نیازمند  نیز  و كار ساده  استمرار در يك كسب 
و ديدگاه سازمانی خاص است و  مهم به خاطر سپردن 
اين نکته است كه برنامه رويدادي ناگهاني نیست يك 
مي  تغییر  دستخوش  محیطش  مي كند،  تغییر  شركت 
قرار  تأثیر  تحت  را  آن  كه  مخاطراتي  بنابراين  شود، 
فرآيند  كه  است  مهم  مي كند.  تغییر  نیز  مي دهد، 
مديريت تداوم كسب و كار را به عنوان چرخه زندگي 
چون  بگیريد.  نظر  در  مي شود،  تجديد  مستمراً  كه 
و  است  آن  استمرار  و  تداوم  فعالیت  ماندگاری   راز 
آن  خروجی های  بايد  فعالیت ها  بازدهی  افزايش  برای 
مستمر،  و  دقیق  نظارت  طريق  از  و  گرفت  نظر  در  را 
و  منطقی  سازماندهی  و  محتوايی  نظارت  و  مشورت 
مناسب نیروها از پراكندگی و هدر رفتن توانايي افراد 

و فرصت ها جلوگیری شود.
روش شناسي را مي توان به ترتیب زير خالصه كرد:

1. شناخت كسب  وكار: آماده سازي ابزار ارزيابي مخاطرات 

كردن  مشخص  كار،  و  كسب  بر  تأثیرگذار  عوامل  و 
اولويت هاي  ارزيابي  و  كار  و  كسب  در  توانمندسازها 

بازاريابي؛ 
انتخاب  و  تعیین  مستمر:  استراتژي هاي  2.توسعه 
استراتژي هاي جايگزين در دسترس براي كاهش ضرر 
كار  در  محیط  آنها  نسبي  ارزيابي شايستگي  زيان،  و 
و تأثیر احتمالي آنها در نگهداري كاركردهاي كسب و 

كار اساسي سازمان؛
3.توسعه واكنش : بهبود مشخصات مخاطرات از طريق 
استراتژي هاي  بردن  كار  به  عملیاتي،  رويه هاي  بهبود 
مالي  معیارهاي  از  استفاده  كار،  و  كسب  جايگزين 
مخاطرات )شامل بیمه( و پیاده سازي طرح هاي مالي؛

4.پايه گذاري فرهنگ استمرار: معرفي فرايند مديريت 
استمرار با آموزش و آگاهي رساني به تمام  سهامداران، 

مصرف كنندگان؛ كاركنان، 
حال  در  برنامه  آزمايش  برنامه:  نگهداري  و  5.تمرين 
و  مستمر  برنامه  مديريت  تغییر  و  حسابرسي  انجام، 

فرآيندهايش؛
                                                           سردبیر

به خودتان اعتماد داشته باشید. فرصت های بزرگ برای                                                             
افراد بزرگ به وجود آمده است. ترس مانع دستیابی به 

موفقیت خواهد شد.
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اخبار 

ادغام دفاتر كارآفرينی و تجاری سازی سازمان پژوهش هاي 
علمي و صنعتي ايران

ادغام دفاتر تجاري سازي  و كارآفريني سازمان پژوهش هاي 
علمي و صنعتي ايران در ششمین نشست هیأت امناي 
سازمان مورخ 96/4/26 مصوب شد. متن مصوبه به اين 

شرح است:
احکام  قانون   »1« ماده  مفاد  استناد  به  امنا  »هیأت   
دائمی برنامه های توسعه كشور و بند »ب« ماده 7 قانون 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  امناي  هیأت هاي  تشکیل  نحوه 
آموزش عالي و پژوهشي و با عنايت به پیشنهاد معاونت 
نوآوري، تجاري سازي و انتقال فناوري سازمان با ادغام 
“دفتر  عنوان  تحت  تجاری سازی  و  كارآفرينی  دفاتر 

تجاری سازی و كارآفرينی” موافقت نمود.«
-------------------

در  كار(  و  )كسب  كارآفرينی  و  اقتصاد  همايش  اولین 
حوزه زبان های خارجی

در  كار(  و  )كسب  كارآفريني  و  اقتصاد  همايش  اولین 
حوزه زبان هاي خارجي از تاريخ 26-27 بهمن 1396 در 

دانشگاه تهران برگزار مي شود.
محورهاي اين همايش عبارت است از: 

-نقش يادگیری زبان های خارجی در افزايش درآمدهای 
تجاری و بازرگانی

-نقش زبان های خارجی در كسب و كارهای آنالين
و  خارجی  زبان های  آموزش  كار  و  كسب  -جايگاه 

چالش های پیش رو
-روش های نوين اقتصاد دانش محور در حوزه تولیدمحصوالت 

زبان های خارجی
فعالیت های  و  ترجمه  زمینه  در  كار  و  كسب  -رويکرد 

پیرامونی آن
- تأثیر فناوری بر فعالیت های حوزه زبان های خارجی

فارغ التحصیالن  جامعه  در  اشتغال  وضعیت  بررسی   -
زبان های خارجی

- بررسی مسايل و مشکالت يادگیری زبان های خارجی 
و نقش آن در ارتقای آموزش های عمومی و تخصصی

دانشگاه های  و  كیش  فناوری  پرديس  همايش  اين  كننده  برگزار 
ماه  آذر   1 تاريخ  تا  مقاالت  ارسال چکیده  مهلت  معتبر هستند. 

1396 مي باشد.
دبیرخانه همايش : 02166176196

hamayesh [at] kishtech.ir : ايمیل 

 پنجمین همايش علمی پژوهشی يافته های نوين علوم 
مديريت كارآفرينی و آموزش ايران

پنجمین همايش علمي پژوهشي  يافته هاي نوين علوم 
آبان  تاريخ 29  ايران در  و آموزش  كارآفريني  مديريت 

1396 در تهران برگزار مي شود.
برگزار كننده اين همايش انجمن توسعه و ترويج علوم و 

فنون بنیادين است . 
محورهاي همايش عبارت است از  :
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مديريت:
صنعت،   مديريت  بازرگانی،   مديريت  دولتی،   مديريت 
مديريت آموزشی، مديريت اجرايی،  مديريت ورزشی،  
مديريت استراتژيك، مديريت رسانه ای، مديريت زمان، 
مديريت  اطالعات،  فناوری  مديريت  فناوري،  مديريت 
شهری، مديريت امور فرهنگی، مديريت مالی، مديريت 
كارآفرينی، مديريت كسب و كار)MBA(، مديريت آموزش 
مديريت  درمانی،  و  بهداشتی  خدمات  مديريت  عالی، 
مديريت  ريسك،  مديريت  زيست،  محیط  و  كشاورزی 
انرژی، مديريت و برنامه ريزی، مديريت بحران، مديريت 
مديريت  اجتماعی،  علوم  مديريت  غیرعامل،  پدافند 
انتظامي، مديريت امور دفاعي، مديريت و توسعه پايدار، 
جهانگردی،  مديريت  امالك،  و  اسناد  ثبت  مديريت 
مديريت اطالعات، مديريت كتابخانه ای، مديريت اماكن 

متبركه مذهبي، مديريت تولید و عملیات

كارآفريني )مديريت كسب و كار(:
فنآوری،  و  كارآفريني  جديد،  كار  و  كسب  و  كارآفريني 
كارآفريني و گردشگري، كارآفريني و خدمات كشاورزي، 
سازماني،  كارآفريني  اطالعات،  فناوري  و  كارآفريني 
عمومي،  بخش  در  كارآفريني  بین الملل،  كارآفريني 
آموزش  عالي،  آموزش  كارآفريني  توسعه،  كارآفريني 
كار  و  كسب  و  كارآفريني  كارآفريني،  ترويج  و 
مشاغل  و  اقتصاد،كارآفريني  و  الکترونیکي،كارآفريني 
كارآفرين،  دانشگاه  و  دانشگاهي  كارآفريني  خانگي، 
دانشگاهي،  مختلف  رشته هاي  با  كارآفريني  ارتباط 

و تجربي در مورد كارآفريني و رشته هاي  نظري  مباني 
دانشگاهي،

در  پايدار،كارآفريني  توسعه  در  آن  نقش  و  كارآفريني 
حوزه هاي مختلف دانش و فن آوري، ديگر مباحث آزاد 

در مورد كارآفريني.

آموزش:
آموزش،   فرآيندي  و  زيرساختي  آسیب هاي  بررسي   .1
در  بهنگام  و  مناسب  نیازسنجي  عدم  پیامدهاي 
برنامه ريزي  نقايص  و  چالش ها  سازماني،  آموزش هاي 
آموزش ها،  كیفیت  بر  آن  اثرات  و  سازماني  آموزش 
در  سرمايه گذاري  براي  ارشد  مديران  مقاومت  علل 
آموزش هاي سازماني كاركنان، مزايا و معايب برونسپاري 
آموزش هاي سازماني كاركنان، مزايا و موانع برنامه ريزي 
جهاني،  استانداردهاي  با  مطابق  سازماني  آموزشهاي 
علل و عو امل عدم تطابق برنامه هاي آموزشي با اهداف و 
استراتژي هاي سازماني، نظام آموزشي، دستورالعمل هاي 

اجرايي و نقش آنها در كیفیت آموزش هاي سازماني،
بررسي اولويت هاي سرمايه گذاري آموزشي براي سطوح 
سازماني  آموزش هاي  آسیب شناسي  سازماني،  مختلف 
آسیب زدايي  در  كاربردي  مدل هاي  دولتي،  بخش  در 
اثربخشي  و  اثربخش  آموزش  سازماني،  آموزش هاي  از 
نقش  كارآفرين،  سازمان هاي  و  صنايع  در  آموزشي 

فناوري اطالعات در آموزش و پژوهش، نوآوري  

و خالقیت و آشنايي با تکنیك هاي نوين آموزش، اهمیت 

سرمايه گذاري در آموزش و پژوهش در فرآيند رشد و 
توسعه اقتصاد، آشنايي با مدل هاي تعالي و استانداردهاي 
آموزشي در سازمان هاي يادگیرنده، روش شناسي  پايش  
و  سازمان ها  آموزش  در  پیمانکاران   مجريان  و  عملکرد 
دانش  كاربرد  و  حرفه اي  اخالق  اقتصادي،  بنگاه هاي  
جايگاه  آموزشي،  مراكز  در  يادگیري  روانشناسي 
منابع  ارتقاء شايستگي هاي  و  درپرورش   فرايندآموزش   
راهبردهاي  و  آموزشي  نظام  سازمان ها،  در  انساني 
استفاده از آموزش غیر مستقیم مبتني بر منابع، ديگر 

مباحث آزاد در مورد آموزش.

تلفن دبیرخانه همايش : 02177459742
emconf.ir : وب سايت

info [at] emconf.ir : ايمیل

نخستین همايش و جشنواره ملی كارآفرينی 
در حوزه كودك

 نخستین همايش و جشنواره ملي كارآفريني در حوزه 
كودك در تاريخ 23-24 آبان 1396 در دانشگاه علم و 

فرهنگ برگزار مي شود.   
علمی،  ابعاد  و  مؤلفه ها  اساس  بر  همايش  محورهای 
تخصصی و اجرايی كارآفرينی درعرصه كودك و به شرح 

ذيل می باشد:
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ويژگی  و  فرآيندها  ساختارها،  مبانی،   :1 اصلي  محور 
كارآفرينی در حوزه كودك

عرصه  در  ملی  راهبردهای  و  سیاست ها  بررسی   .1
كارآفرينی و كارآفرينی برای كودك

2. آسیب شناسی كارآفرينی در حوزه كودك
3. ارزيابی و تحلیل كارآفرينی در حوزه كودك

گسترش  در  دانش آموختگان  و  دانشگاه ها  نقش   .4
كارآفرينی در عرصه كودك

5. تولید و تجارت كاالها و خدمات كودك
6. روندهای بین المللی و آينده نگری در حوزه كارآفرينی 

برای كودك

7. بررسی نیازها و تقاضاهای گروه سنی كودك
محور اصلی2: سیاست ها، راهبردها، برنامه ها، اقدامات و 

تجارب ملی و بین المللی در حوزه كودك

سازمان های  و  كشور  اقدامات  و  برنامه ها  بررسی   .8
مرتبط

9. قوانین و مقررات مؤثر بر كارآفرينی در حوزه كودك
10. الگوها و تجارب موفق داخل و خارج كشور

11. كارآفرينی در حوزه كودك و بازارهای بین المللی
برای  كشور  توانمندی های  و  قابلیت ها  بررسی   .12

كارآفرينی در حوزه كودك
13. آينده كارآفرينی در حوزه كودك

محور اصلی3: اهمیت جايگاه و نقش كارآفرينی در بخش 
كودك در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

14. نقش و جايگاه كارآفرينی كودك بر اقتصاد، توسعه 
و پیشرفت

15. كارآفرينی در حوزه كودك و اقتصاد مقاومتی
16. نقش كاالی كودك در تعالی فردی و آينده كودكان 

و خانواده ها
17. ابعاد اشتغال زايی كارآفرينی در حوزه كودك

توسعه  فرآيندهای  و  روش ها  الگوها،  اصلی4:  محور 
كارآفرينی در صنعت كودك

18. عرضه و تقاضای كاال و خدمات كودك

19. فرصت های كسب وكار
20. سازمان ها و نهادهای پشتیبان كارآفرينی در حوزه كودك

21. زيرساخت ها و الزامات گسترش كارآفرينی در حوزه 
كودك

22. فرايند توسعه كارآفرينی در حوزه كودك
23. توسعه محصوالت جديد

24. خدمات حمايتی برای گسترش كارآفرينی در عرصه 
كودك

25. الگوها و مدل های عملی برای گسترش كارآفرينی 
در حوزه كودك

در  كارآفرينی  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  اصلی5:  محور 
صنعت كودك

26. خانواده ها و بازار مصرف محصوالت كودك
27. حقوق مالکیت فکری در عرصه كارآفرينی كودك

28. نوآوری و كیفیت در محصوالت كودك
29. فرهنگ كارآفرينی در حوزه كودك

و  مالی  مؤسسات  و  بانك ها  نقش  و  مالی  تامین   .30
اعتباری

31. بازاريابی و فروش محصوالت كودك
32. بررسی وضعیت فعلی و مطلوب محصوالت كودك

تلفن دبیرخانه همايش : 09909822400
neks.usc.ac.ir : وب سايت
neks.conf [at] gmail.com : ايمیل
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شركت هاي دانش بنیان: تعريف، اهداف و 

روند شکل گیري 

شركت هاي  تعريف  بر  مروري  ضمن  گزارش  اين  در 
و  شركت ها  اين  تأسیس  مزاياي  و  اهداف  دانش بنیان، 
روند شکل گیري آنها  در دنیا و ايران بررسي مي شود.    

----------------------------------

تعاونی  يا  بنیان،  مؤسسات خصوصی  شركت های دانش 
توسعه  ثروت،  و  علم  افزايش  منظور  به  كه  هستند 
اقتصادی بر پايه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی 
نهايت  در  و  نوآوری  و  اختراع  گسترش  راستای  در 
و  ) شامل طراحی  توسعه  و  تحقیق  نتايج  تجاری سازی 
با  و  برتر  فناوری های  حوزه  در   ) خدمات  و  كاال  تولید 
افزارهای  نرم  تولید  در  ويژه  به   ( فراوان  افزوده  ارزش 

مربوط ( تشکیل می شود
.

اهداف كلي
واحدهای  و  دانشگاه ها  علمی  هیئت  اعضاي  ترغیب   
 پژوهشی برای فعالیت های بیشتر در رفع نیاز جامعه و 
امکان افزايش درآمد اعضای هیئت علمی، تجاری سازی 
اختصاصی  درآمدهای  افزايش  يافته های  پژوهشی، 
و  علم  از  ثروت زايی  واحدهای  پژوهشی،  و  دانشگاه ها 
و  تولید  و  افزوده  ارزش  پايدار،  اشتغال  ايجاد  فناوری، 

صادرات كاالهای دانش بنیان

مزايا
مهم ترين تسهیالت قائل شده برای اين شركت ها مطابق 
حقوق  عوارض،  مالیات،  پرداخت  از  معافیت  قانون، 
مدت  به  صادراتی   عوارض  و  بازرگانی  سود  گمركی، 
بهره  بدون  يا  بهره  كم  وام های  از  بهره مندی  سال،   15
بلند مدت يا كوتاه مدت، ايجاد پوشش بیمه ای مناسب 
پژوهشی  مؤسسات  و  مراكز  سهام  واگذاری  اولويت  و 
)بر اساس سیاست های كلی اصل  قابل واگذاری  دولتی 

44 قانون اساسی( به اين شركت هاست.
ديگر مزيت پیش بینی شده در قانون برای اين شركت ها، 
تولیدی  و  فناوری  پژوهشی،  استقرار واحدهای  اولويت 
اين شركت ها در پارك های علم و فناوری، مناطق ويژه 

اقتصادی و مناطق ويژه علم و فناوری است.
در  كه  پژوهشی  و  فناوری  صندوق  ايجاد  هم چنین 
به  تسهیالت  ارائه  فرصت  شده،  پیش بینی  قانون  اين 

طرح های پژوهشی را فراهم می كند.

مراحل ثبت شركت دانش بنیان 
ثبت شركت قبل از دانش بنیان شدن

ثبت  كل  اداره  در  عادی  به صورت  بايد شركت ها  ابتدا 
ثبت  كشور  امالك  و  اسناد  ثبت  سازمان  شركت های 
شوند. به هنگام ثبت، هیچ تفاوتی بین شركت ها وجود 
در  قانون،  مزايای  از  استفاده  امکان  درباره  لذا  ندارد. 
بر  ارزيابی  زمان ثبت شركت نمی توان اظهارنظر كرد و 
از ثبت و فعالیت شركت  مبنای عملکرد شركت ها پس 

انجام می شود.

البته شركت های مستقر در پارك های فناوری و يا مراكز 
رشد بايستی همانند ديگر شركت ها در سامانه ثبت نام 

و مراحل ارزيابی را طی كنند.

برای اينکه شركتی بخواهد به عنوان شركت دانش بنیان 
به گسترش و  بايد در زمینه های مربوط  به ثبت برسد، 
تحقیق  نتايج  تجاری سازی  و  نوآوری  و  اختراع  كاربرد 
داشته  فعالیت  برتر  فناوری های  حوزه  در  توسعه  و 
يا  تولید  برنامه  است  الزم  نیز  نوپا  شركت های  باشد. 
تولیدكننده كاالها و خدمات دانش بنیان و طرح تجاری 

مشخص و منسجمی ارائه دهند.
مسئولیت  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  عالی  شورای 
بر  را  قانون  اين  اجرای  بر  نظارت  و  سیاست گذاری 
عهده دارد. برای تعیین معیارهای تشخیص شركت های 
متقاضی،  شركت های  درخواست  بررسی  و  دانش بنیان 
كارگروهی زير نظر رئیس شورا فعالیت می كند. ارزيابی 
و  ثبت  از  پس  شركت ها  عملکرد  مبنای  بر  كارگروه 

فعالیت آن ها صورت می گیرد.

متقاضیان بايد بعد از تکمیل تمامی بخش های خواسته 
مدارك  بارگذاری  به    daneshbonyan.ir سامانه  در  شده 

خواسته شده مي پردازند.
مستندات مورد نیاز برای درخواست دانش بنیان شدن، 
پروانه  تأسیس،  )مجوز  مجوزهای شركت  تصوير  شامل 
آخرين  همراه  به  تأسیس  آگهی  تصوير  بهره برداری(، 
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تغییرات شركت در روزنامه رسمی، آخرين لیست بیمه 
شركت به همراه خالصه وضعیت دستمزد، حقوق و مزايا، 
تصوير آخرين اظهارنامه مالیاتی ارسالی به سازمان امور 
سازمانی  نمودار  و   شركت  كاتالوگ  يا  رزومه  مالیاتی، 

شركت است.

فرايند و معیارهای توزيع شركت های متقاضی دانش بنیان 
بودن

و ورود اطالعات  از سوی شركت ها  تقاضا  اعالم  از  پس 
شركت های  صالحیت  ارزيابی  سامانه  به  مربوطه 
توسط  ارزيابی  جهت  شركت ها  اطالعات  دانش بنیان، 
و  مي گردد  ارسال  كارگزاران  براي  كارگروه  دبیرخانه 
پس از تأيید نهايی صالحیت، شركت دانش بنیان معرفی 

می شود.
تولید  از  پس  متقاضی  شركت های  ديگر،  سوی  از 
كاالها و خدمات دانش بنیان يا ارائه برنامه تولید »برای 
كارگروه  مصوب  آيین نامه  مبنای  بر  نوپا«،  شركت های 
برای   و  شده  ارزيابی  بنیان،  دانش  شركت های  ارزيابی 
قانون  مزايای  و  تسهیالت  از  می توانند  محدود  مدتي 
مزايای  از  استفاده  زمان  تمديد  برای  و  كنند   استفاده 
دوباره  بايد  بنیان،  دانش  شركت های  از  حمايت  قانون 

ارزيابی شوند.
و  شركت ها  صالحیت  تشخیص  و  ارزيابی  فرآيند  در 
دارای  بايد  شركت ها  اين  كه  است  آمده  مؤسسات 
تشخیص  و  ارزيابی  نامه  آيین  در  موجود  شاخص های 

شركت ها و مؤسسات دانش بنیان باشند. 
با توجه به آيین نامه مصوب كارگروه ارزيابی و تشخیص 
شركت ها و مؤسسات دانش بنیان، شركت های دانش بنیان 
مالی  سال  يك  درآمد  از  درصد  پنجاه  حداقل  بايستی 
گذشته شركت را كه در اظهارنامه مالیاتی شركت ذكر 
شده است، از محل فروش »كاالها يا خدمات دانش بنیان«، 
»خدمات تخصصی تعمیر و نگهداری مرتبط با كاالهای 
و  »دانش  فنی  فروش  شركت«،  آن  توسط  شده  تولید 
فناوری« مرتبط با فهرست كاالها يا خدمات دانش بنیان، 
و »خدمات طراحی مهندسی« مرتبط با فهرست كاالها 

يا خدمات دانش بنیان حاصل كنند.
اگر شركتی تمايل به شركت دانش بنیان نوپا دارد، بايد 
عالوه بر داشتن برنامه تولید كاال، مطابق با فهرست كاال 
يا خدمات دانش بنیان مصوب شده اقداماتی انجام دهد. 
طبق اين مصوبه دانش فنی كاالها يا خدمات دانش بنیان 
فعالیت های  بر  مبتنی  بايد  شركت،  توسط  شده  تولید 
تحقیق و توسعه، ايجاد شده و يا از طريق انتقال فناوری 

جذب شده و بومی سازی شده باشد.
در اين میان صندوق نوآوری و شکوفايی معاونت علمی 
تسهیالتی  ارائه  به  هم  جمهوری  رياست  فناوری  و 
بزرگ  صنايع  و  كوچك  بنیان  دانش  شركت های  به 
از اين تسهیالت، معافیت های  البته به غیر  می پردازد. 
از  حمايت  شامل  وظیفه ای  نظام  و  بیمه ای  گمركی، 

شركت های دانش بنیان می شوند.

شركت هاي دانش دانش بنیان در دنیا و ايران 
پس از دهه 1990 میالدی وقتی كه بحث توسعه فناوری 
اطالعات، اقتصاد ديجیتالی و الکترونیك مطرح شد، به 
تدريج تركیب »اقتصاد دانش  بنیان« هم شکل گرفت. 
با زمانی  در واقع می توان گفت اين برهه مصادف است 
مواد  سنتی  ديدگاه  های  صرفًا  برتری،  اصلی  مؤلفه  كه 
اولیه يا كاالهای ساخته شده و نیم  ساخته و ابزار نیست، 
يك مؤلفه به مؤلفه  های اقتصاد اضافه می  شود و اقتصاد 
دوره  های  خالف  بر  می  آيد.  وجود  به  دانش  بر  مبتنی 
گذشته كه زمانی اقتصاد مبتنی بر مواد اولیه  و زمانی 

مبتنی بر محصوالت ساخته  شده بود.

پس از گذشت اين دوره ها، اقتصاد مبتنی بر دانش شکل 
گرفت. چون دانش، ارزش پیدا كرد و جاری و ساری شد 
و توانست به فروش برود يا مورد استفاده قرار بگیرد، از 

آنجا  بحث اقتصاد دانش  بنیان  در دنیا مطرح شد.
تربیت  دانشگاه  استاد  شاهوردي*  حمیدرضا  دكتر 
مدرس مي گويد: شکل گیری اين مباحث در كشور ما به 
اين ترتیب بود كه با كمی زاويه به اين موضوع رسیديم. 
ما پی برديم به چیزی متفاوت از قبل نیاز داريم. چون 
متوجه شده بوديم كه صرفًا مواد اولیه نمی  تواند كاركرد 
داشته باشد، در ساخت كاال و ابزار و تجهیزات هم خود 
دريافته  و  فناوری می  ديديم  نام  به  مؤلفه ای  نیازمند  را 
بوديم كه فناوری حائز اهمیت است اما ما آن را در اختیار 
نداريم و مجبوريم به ديگران متکی باشیم. در حقیقت 
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می توان گفت ورود ما به اين بحث به جای اينکه كاماًل از 
مسیر دانش باشد، از مسیر فناوری هم بوده است.

هر  بنیان،  دانش   اقتصاد  به  نسبت  داخلی  ديدگاه  در 
نوآوری در آن پررنگ باشد  چیزی كه مؤلفه فناوری و 
يعنی  می  شود.  تلقی  دانش  بنیان  اقتصاد  عنوان  به 
از  بخشی  عنوان  به  هم  را  فناور  و  نوآور  شركت  های 
اقتصاد دانش  بنیان تعريف می كنیم. يکی از موتورهای 
كارهايی  و  كسب  و  شركت  ها  بايد  اقتصاد،  اين  محركه 
اين  می كنند.  فعالیت  دانش بنیان  فضای  در  كه  باشند 
موتور محركه ها كه متکی به بخش خصوصی هستند را 
در كشور به نام شركت  های دانش  بنیان تعريف كرده ايم.

اين  به  را   knowledge Company دنیا  كجای  هیچ  در 
مفهومی كه در كشور ما وجود دارد، مشاهده نمی كنید. 
در دنیا بیشتر شاهد Technology Base Company هستیم. 
اين تعريف متعلق به كشور ما است، برای اينکه بگويیم 
مؤلفه  های اقتصاد دانش  بنیان، شركت هايی هستند كه 
می توانند در اين اقتصاد نقش آفرينی كنند و اسمش را 

هم گذاشتیم شركت  های دانش  بنیان.

پارك های  در  دانش بنیان  شركت های  تأسیس  موضوع 
از  ايده ها  ساختن  تجاری  منظور  به  فناوری  و  علم 
سال های ابتدايی دهه هشتاد مطرح بود. اليحه حمايت 
تجاری سازی  و  دانش بنیان  مؤسسات  و  شركت ها  از 
اسالمی  شورای  مجلس  به   1387 سال  در  نوآوری ها 
تقديم شد و  در سال 1389 به تصويب رسید. اين قانون 

13 ماده دارد و آئین نامه اجرايی آن نیز در سال 1391 به 
تصويب رسید.

است،  مقرر شده  كشور،  ساله   20 برنامه  افق  اساس  بر 
فعال  كشور  در  بنیان  دانش  شركت  هزار   50 از  بیش 

شوند.
* ريشه هاي شکل گیري اقتصاد دانش بنیان در ايران و جهان/ خبرگزاري علم 

و فرهنگ »سینا« ، دوشنبه 10 آبان 1395.

شركت ريخته گری فوالد طبرستان

 

تاريخـچـه
» شركت ريخته گری فوالد طبرستان« در سال 1362 با 
هدف تولید انواع قطعات ريخته گری فوالدی و چدن های 
سال  از  و  تأسیس  كشور  مختلف  صنايع  برای  آلیاژی 
1365 آغاز به بهره برداری نمود. اين شركت با بهره گیری 
از  استفاده  با  و  كارآزموده  و  مجرب  انسانی  نیروی  از 
آزمايشگاهی  و  سخت افزاری  امکانات  و  تجهیزات 
برای  مختلف  قطعات  نوع  هزاران  كنون  تا  پیشرفته 

صنايع كشور تولید و به دفعات تحويل نموده است.
و  ريخته گری  و  فنی  دانش  به  اتکاء  با  طبرستان  فوالد 
توانسته  خود  مدت  بلند  اهداف  به  نیل  راستای  در 
موفقیت های قابل توجهی در صادرات قطعات ريخته گری 
موفقیت ها،  ديگر  از  نمايد.  كسب  اروپايی  بازارهای  به 
تولید  ايران  در  بار  اولین  برای  كه  است  قطعاتی  تولید 
شركت  انحصار  در  كماكان  آنها  از  بسیاری  و  گرديده 

ريخته گری فوالد طبرستان می باشد.
رفع  اين شركت، تحقق شعار  اهداف  از مهم ترين  يکی 
جهت  تحريم  شرايط  در  ريختگی  قطعات  به  وابستگی 

صنايع داخلی می باشد.
در اين راستا اقدامات مؤثری به منظور كاهش وابستگی 
خارجی  منابع  به  فوالد  و  آهن  مس،  سیمان،  صنايع 

صورت پذيرفته است.

 صادرات
 اين شركت از سال  1373 تا 1387 در صادرات محصوالت 
پیشرو بوده است و بیش از 50 درصد تولیدات خود را به 

كشورهاي مختلف صادر نموده است.

محصوالت
شركت در اين زمینه ها به تولید محصول مي پردازد: 

و  گاز  نفت،  سیمان؛  مس؛  صنايع  فوالد؛  و  آهن  صنايع 
كروه هاي عملیاتي حرارتي؛  ريلي؛  پتروشیمي؛ صنايع 
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صنايع معدني و خردايشي
 

شركت  بر  عالوه  طبرستان  گروه  عضو  شركت هاي 
ريخته گری فوالد طبرستان عبارتند از: 

شركت روئین سطح طبرستان 
آسیابان تجهییزات سیمان

شركت پالستیك طبرستان

شركت پارس مولیبدن
برخي مشتريان شركت در حوزه هاي مختلف عبارتنداز: 

صنايع آهن و فوالد
گهرروش  شركت  چادرملو،  صنعتی  و  معدنی  شركت 

شركت  ايران،  مركزی  آهن  سنگ  شركت  سیرجان، 
فوالد مباركه،   شركت سنگ آهن گل گهر، گندله سازی 

اردكان
صنايع مس

مجتمع مس سرچشمه،  مجتمع مس میدوك،  مجتمع 
مس سنگون
صنايع ريلی

گسترش  شركت  تهران،  متروي  برداري  بهره  شركت 
صنايع ريلي 

نفت و گاز و پتروشیمی
شركت بهره برداری نفت و گاز كارون، شركت بهره برداری 
آبادان،  نفت  پااليشگاه  سلیمان،  مسجد  گاز  و  نفت 
اصفهان،   نفت  پااليشگاه  بندرعباس،  نفت  پااليشگاه 

شركت نفت شهید تندگويان

كار  دادن  قرار  براي  راه  هشت   
سخت روزانه در مسیر موفقیت
از  هر فرصتي براي عینیت بخشیدن به روياهايتان استفاده كنید.

وقتي شما به كارسخت براي بدست آوردن خواسته هايتان 
نگراني هاي   نشان دهنده  امر  اين  آيا  مي كنید،  فکر 

منفیست يا دلیلي بر میل رسیدن به موفقیت است؟
باشید،  داشته  رويا  بايد  باشید  موفق  مي خواهید  اگر 
مشتاق باشید  و مهم تر از همه اينکه بايد همواره كار را 
دنبال كنید. موفقیت به كسب درآمد باال نیست. سخت 
عینیت  جوهره   مي خواهید،  كه  آنچه  براي  كردن  كار 
تجسم  ذهنتان  در  كه  است  روياهايي  به  بخشیدن 
مي كنید. رسیدن به موفقیت همیشه با چالش ها و موانع 
بر  مي خواهید  چگونه  است.  مواجه  انتظاري  قابل  غیر 
اين چالش ها غلبه كنید؟ مقابله رو در رو با موانع، عمق 
كه   مي نمايد  تعیین  و  كند  مي  تعريف  را  شخصیتتان 

موفقیت عملي خواهد شد يا خیر
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1.ثبات/ استحکام
افراد  استعدادترين  با  براي  همیشه  موفقیت  بزرگترين 
نیست. بلکه از آن كساني است كه سخت كار مي كنند، 
هست،  آنچه  از  و  كارند  مشغول  و  درگیر  دارند،  التزام 
و  درون  از  بايد  موفقیت  براي  تالش  مي گیرند.  الهام 
نهاد هر فرد و  میل خالص براي زندگي كردن بر اساس 
بايد آنقدر قوي باشد كه   روياها بیايد. میل به موفقیت 
گزينه ديگري در ذهن به عنوان يك انتخاب قابل اعتماد 
انتخاب كننده  كه  بگیريد  تصمیم  بايد  باشید.  نداشته 
سرنوشتتان باشید. دلیلي ندارد كه شما نتوانید از تمام 
توان بالقوه و بالفعل استفاده كنید. بايد اجازه بدهید كار 
سخت عدم اعتماد بنفس را از بین ببرد. وقتي احساس 
كه  داريد  تمايل  بیشتر  داريد،  زندگي  در  بودن  مصمم 
سركار  در  وقت  دير  تا  و  شويد  فعالیت  مشغول  زودتر 
بمانید. و پي گیري، پي گیري، پي گیري! زيرا  شما مطلقًا 
نمي توانید زندگي را بدون انجام كاري كه به آن عالقه 

داريد، تصور نمايید .

2.مشاهده 
اگر مي خواهید موفق شويد، شروع به مشاهده  اطرافتان 
ياد  كنید،  نگاه  بايد  نمايید.  رقابت  بهترين ها  با  كنید. 
الگو  مي دهند،  انجام  موفق  افراد  كه  آنچه  از  و  بگیريد 
در  ناموفق  افراد  چر  كه  نمايید  كاوش  كنید.  برداري 
نگرش هاي  و  برداشت ها  به  هستند.  فعلیشان  جايگاه 
بدن،  زبان  مهارت هاي  به  كنید.  توجه  موفق  افراد 

كاري،  اخالق  خنديدن،  و  كردن  صحبت  چشم،  تماس 
چگونه  و  كجا  اينکه  و  افراد   اين  كاري  برنامه هاي 
مهارت ها و دانششان را بدست مي آورند، چگونه با مردم 
ديگر رفتار مي كنند، چه كتاب هايي مي خوانند يا در باره 
چه كتاب هايي صحبت مي كنند و اينکه چطور و چگونه 
در اعتدال و تناسب باقي مي مانند، دقت كنید. در واقع، 
مسیر موفقیت با توجه به اين عوامل  به وسیله آنهايي كه 
نهايت  پس  است.  شده  ساخته  بوده اند،  شما  از  قبل 

استفاده را از آن ببريد.

3.تمركز
پر  است.  ساده  بیرون  دنیاي  وسیله  به  شدن  آشفته 
واضح است كه موفقیت هرگز يك سفر تفريحي نیست. 
موفقیت در هر امري نیازمند تعهد و استمرار است. هر 
روز  فرصتي جديد است كه چالش هاي منحصر به فرد، 
دارد.  همراه  به  را  كننده اي  تحريك  جزئیات  و  فشارها 
اجازه  و  بدهید  دست  از  را  خود  تمركز  مي توانید  شما 
بیاندازد.  دهید آن مسايل شما را در طرز فکري منفي 
يا مي توانید مسايل منفي را به رويکردهاي مثبت تبديل 
ماندن  به  را  خود  و  بدهید  افزايش  را  تمركزتان  كنید. 
به  ماندن  پايدار  براي  نمايید.  ملزم  موفقیت  مسیر  در 
تمركز روي  موفقیت،  در مسیر  ماندن  پیشرفت،  سمت 
راه حل ها، نه مشکالت، سخت كار كنید. مطمئن باشید 
كه هر چالشي كه با آن مواجه مي شويد، شما را قوي تر 

مي سازد.

4.مشاركت
بايد ديگران  موفقیت هرگز حاصل كار يك نفر نیست. 
كه  باشید  داشته  را  افرادي  و  نمايید  همراه  خود  با  را 
شما را هدايت كنند. هر چه بیشتر در موفقیت ديگران 
مشاركت كنید، موفق تر خواهید بود و اعتبار بیشتري را 
بسط خواهید داد. با اين قصد كه شرايط خود و افراد دور 
يك  موفقیت  كنید.  كار  ببخشید، سخت  بهبود  را  بر  و 
ورزش تیمي است. وقتي  با ديگران  بهتر و مسالمت آمیز 
كار كنید، آينده  را شفاف تر خواهید نمود. طرز فکرتان 

را از من به ما تغییر دهید.

5.عدم توجیه
موفقیت در يك فرمول ساده قرار مي گیرد: اگر كارها را 
هر چند كوچك درست انجام دهید، هر كاري  در جاي 
صحیح خود قرار مي گیرد. هیچ توجیهي براي كارهايي 
به  بايد  كه  موفقیت هايي  براي  يا  نداده ايد  انجام  كه 
به  را  اتهامتان  انگشت  بعد  و  نرسیده ايد،  و  برسید  آن 
تالش  با  موفقیت  نیست.  قبول  بگیريد،  ديگران  سمت 
به دست مي آيد نه با توجیه. كار و كوشش متشکل ترين 

و كارآمدترين راه براي خالصي از يك اشتباه است. 

6.تالش مستمر
كه  كنید  اتخاذ  را  فکر  طرز  اين  بايد  بودن  موفق  براي 
را  روياهايتان  مداوم  تالش  با  و  نکرده  توقف  هرگز 
انرژيتان  باشید،  حركت  حال  در  بايد  نمايید.  پي گیري 
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به ديگران     نیازهايتان  براي  بیاوريد. و  بازي  به زمین  را 
تکیه نکنید. هر روز كه چشم باز مي كنید فرصتي است 
تا موفقیت را يك مرحله جلوتر ببريد. بايد ديدگاهتان 
را بر آنچه كه در ذهنتان داريد، معطوف داريد. حركت 
پیشرفت هم  كنید،  توقف  اگر  است.  و تالش همه چیز 
نتايج  براي رسیدن  نیرويي دروني  به  متوقف مي شود. 

مورد نظرتان، دست يابید.

7.ايستادگي 
 شما بايد بهترين و بیشترين تالشتان را هر روز خاص 
خستگي،  بدون  كار  انجام  با  ايستادگي  دهید.  انجام 
زمان  و  ايده آل ها، صرف وقت  و  اهداف  راه  مخاطره در 
نامحدود و استفاده ثمر بخش از هر لحظه معنا مي شود. 

8.ايمان
سفر موفقیت خارق العاده است. درام زندگي واقعي است. 
جايي كه هر روز فرصتي براي برآورده ساختن روياهايتان 
به شما داده شده است. در اين بین بايد قدردان اشتیاق، 
التزام و  موفقیتتان باشید. مسئله اي  مهم تر از پي گیري 
اهدافتان وجود ندارد و آن هم نیازمند ايمان قوي، كار و 

تعهد بسیار باال براي حفظ آنها است. 

     ENTREPRENEURSHIP: The Art, Science, and Process for

 Success )Business Careers)/ Charles E Bamford Garry D.

.Bruton, ,  2015. Publisher: McGraw-Hill Education

ISBN: 9780078023187 

اين كتاب به سه اصل كه براي شروع فعالیت كارآفرينانه 
الزم است، تأكید مي كند:

-هنر شروع يك كسب و كار كارآفرينانه براي رسیدن به موفقیت

- روش شناسي به عنوان نقطه آغاز  و راه اندازي فعالیت 
كارآفرينانه موفقیت آمیز

براي رسیدن  را  اين دو محدوده  - فرآيند پردازش كه 
به كسب و كاري سازمان يافته و منسجم به هم مرتبط 

مي سازد.
و  شروع  طراحي،  پردازش  و  علم  هنر،  دانشجويان 
با شیوه  ياد مي گیرند.  را  كار كوچك  و  مديريت كسب 
دنیاي واقعي، دانشجويان در نقش هاي تحلیل گر مالي، 
براي  و  مي گیرند  قرار  كار  و  كسب  مالکان  و  بازارياب 
در  تا  مي كنند  فکر  انتقادي  برنامه هايشان  گسترش 

دنیاي كسب و كار در حال تغییر ابقاء شوند.
 

 Entrepreneurship, Innovations and Start-ups in  • 
India /Savita Joshi )Author) /2017. Publisher: New Centu-

ry Publications. ISBN: 9788177084566

كارآفريني، نوآوري و شركت هاي نوپا در هند

زيادي  میزان  به  كشور  هر  اقتصاد  موفقیت  و  رشد 
دارد.  بستگي  مردمانش  كارآفرينانه  فعالیت هاي  به 
كارآفرينان اشتغال را نه فقط براي خود بلکه براي ديگران 
ايجاد مي كنند. كارآفريني كیفیت كارآفرين شدن است. 
اين اصطالح بر مخاطره صورت گرفته به وسیله اشخاصي 
كه مالکیت و مديريت يك كسب و كار بر را عهده دارند 
و بر نوآوري هايي كه از تعقیب موفقیت اقتصادي ناشي 

         معرفي كتب التین
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به  را  تا 2020  مي شود، اصرار دارد. هند سال هاي 2010 
اعالم  بر  دولت  است.  كرده  اعالم  نوآوري  دهه  عنوان 
سیاست ها در همکاري علم، فناوري و نوآوري تأكید و 
شوراي ملي نوآوري را پايه گذاري كرده است. سیاست 
ملي هند براي توسعه مهارت و كارآفريني  اهداف سال 
دنیاي  به  تربیت  و  تعلیم  دنیاي  كردن  نزديك  را   2015
كار  اعالم كرده بود تا افراد را قادر سازد كه يك هند 
قوي بسازند. اين امر وضوح و روشني و انسجام را براي  
اينکه چگونه تالش هاي توسعه مهارت در سراسر كشور 
مي تواند با برنامه هاي مؤسسه اي موجود هم راستا شود، 
فراهم مي نمايد. اين كتاب گزارشي جامع از سیاست ها و 
برنامه ها براي توسعه كارآفريني و نوآوري در هند همراه 

با پیشبرد شركت هاي نوپاي پیشگام ارائه مي نمايد.
 

 Culture and Commerce: The Value of Entrepreneurship in

Creative Industries/ Mukti Khaire )Author).2017. Publish-

er: Stanford Business Books

ISBN: 9780804792219  

فرهنگ و تجاري سازي: ارزش كارآفريني در صنايع خالق 

هنر و كسب و كار اغلب به عنوان دنیاهاي مجزا حتي 
اين  حالي كه   در  مي شوند.  توصیف  شديد  تضادهاي  با 
اين  به  دارند.  خالق  صنايع  در  نزديکي  رابطه  حوزه ها 
ترتیب كه شركت ها كاالهاي فرهنگي )موسیقي، تئاتر، 
بازار  به  آنها  قیمت گذاري  با  را  مد(  و  فیلم  ادبیات، 

مي آورند.

تولید  و  ارزش  ساز  و  ساخت  نظريه هاي  اساس  بر   
هنري،  ارزش  وسیله  به  را  فرآيند  كتاب  اين  فرهنگي، 
رمز گشايي، ترجمه و تبديل به ارزش اقتصادي تشريح 
به  را  صنعت  بازيکنان  از  گروه  سه  نويسنده  مي كند. 
تهیه  كنندگان،  ايجاد  مي كند،  معرفي  خوانندگان 
بازار  كنندگان و واسطه ها كه محصوالت فرهنگي را به 

مي آورند و توزيع مي كنند.
چگونه  كه  مي دهد  نشان  كتاب  موردي  مطالعات 
ايجاد  حیاتي  ارزش  زنجیره  حوزه  اين  متخصصان 
براي  را  فضا  چگونه  پیشگام  كارآفرينان  و  مي كنند 

محصوالت جديد و  واقعي فراهم مي نمايند.
نويسنده توضیح مي دهد كه چگونه متخصصان خالق بر 
برداشت از ارزش ها، تغییر رفتار مصرف كننده و فرهنگ 

ما با روش هاي عمیق و شگفت انگیز تأثیر مي گذارند.
•

Never Too Late to Startup: How Mid-Life Entre-  

preneurs Create Wealth, Freedom, & Purpose/ Rob Korn-

. blum  /  2016 Publisher: Lioncrest Publishing

ISBN: 9781619614208

چگونه  نیست:  دير  هرگز  نوپا  شركت هاي  تأسیس 
كارآفرينان میان سال ثروت، آزادي  و هدف را بوجود 

مي آورند.

كنید؟   ايجاد  بزرگ  شركتي  بتوانید  اگر  مي شود  چه 
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زندگي شما چه تغییري مي كند اگر مالك كسب و كار 
در  نهايی  حرفه ای  تغییر  كارآفرينی  شويد؟  خودتان 

میانه زندگی است.
نويسنده كتاب نشان مي دهد كه چگونه راه اندازي يك 
شركت در میان سالي نه تنها امکان پذير است است بلکه  
مصاحبه هاي  طريق  از  دارد.  بیشتري  موفقیت  احتمال 
متعدد با بنیان گذاران میانسال، نويسنده نشان مي دهد:

چگونه ايده هاي بزرگ را براي كسب و كارهاي جديدتان 
كشف كنید.

دنبال  را  خود  اشتیاق  فقط  بزرگ  كارآفرينان  چرا 
نمي كنند؟

چگونه براي محصوالت بازاريابي كنید؟
چگونه كسب و كاري را با مخاطره كمتر آغاز كنید؟

چگونه يك شركت بزرگ راه اندازي كنید و يك زندگي 
خانوادگي معمولي داشته باشید؟

افزايش  را  موفقیت  احتمال  قبلي  مهارت هاي  چرا 
مي دهد؟

چگونه تیم و بنیان گذاران ايده آل خود را بیابید؟
چگونه كارآفرينان میانسال بودجه كسب و كار را بدست 

مي آورند؟
كار  و  كسب  شروع  براي  زمان  بهترين  سنین  اين  چرا 

است؟
يك  روزه   90 بندي  زمان  براي  منبعي  چنین  هم  كتاب 

برنامه كسب و كار است؟
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