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 پیشگفتار

به عنوان یک نهاد مکمل  استان سیستان و بلوچستان فناوری و علم رکپا

 منطقه ای دارد.دانشگاه، نقش محوری در توسعه کسب و کارهای دانش محور 

 ارتقای و تشویق طریق از محلی جامعه ثروت افزایش این پارک، اصلی هدف

ی ماستان ی دانش بنیان هاشرکت مندیتوانضریب  افزایش و نوآوری فرهنگ

تعامل سازنده میان  ،پارک استان تالش نموده با ایجاد بستر نهادی موثر. باشد

برنامه  ،در سند راهبردی تدوین شده .دانشگاه، صنعت و بازار ایجاد نماید

 عملیاتی در راستای تقویت یکپارچه نهادهای مرتبط ارایه شده است.

 مشاغل ایجاد اقتصادی، توسعه پیچیده مشکالت لح برای حلی راه عنوان به فناوری و علم هایپارک امروزه 

 ،علم و فناوری هایپارک و دنشومی شناخته فناوری ارتقای و جدید کارهای و کسب توسعه ،دانش محور

 پایدار توسعه تضمین و دستاوردهای دانش بنیان سازیصنعتی تشویق نوآوری، ترغیب و ترویج برای نهادی

با توجه خط مشی فوق، الگوی  استان فناوری و علم پارکد راهبردی در سن .شوندمی معرفی ای منطقه

پارک می باید در پایان  وثر پارک ارایه شده است. طبق الگوی طراحی شده در سند،عملیاتی برای توسعه م

لی ایفا نماید و بتواند ارزش افزوده حنقش محوری در توسعه جامعه مچشم انداز به عنوان یک نهاد تسهیلگر، 

 شرایط درادی و اجتماعی متناسب با مزیت های رقابتی پایدار استان ایجاد نماید. شایان ذکر است اقتص

 المللی بین دانشگاه ،پارک علم وفناوری استان بلوچستان، و سیستان های دانشگاه در رشد مرکز چهار فعلی

الیت پارک در سایر دامنه فع ،در سند راهبردی که مشغول فعالیت می باشند زابل دانشگاه و چابهار

مدل توسعه مراکز رشد با توجه به  ،پیش بینی شده است. در سند راهبردی پارک مزیت دارشهرستان های 

 .تعریف شده استمنطقه  هر  گاه های هر شهرستان و مزیت های نسبیشدان های توانمندی
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 مقدمه 

دار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم برخور جامعه ایرانی، اسالمی ایران جمهوری 4141 اندازچشمافق در 

و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی قلمداد شده و دارای جایگاه اول 

-بر جنبش نرم تأکیدبا که  ایجامعهمنطقه آسیای جنوب غربی است.  اقتصادی، علمی و فناوری در سطح

شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال رشد پرافزاری و تولید علم؛ 

 کامل، هدف آن است. 

انداز و احراز جایگاهی مناسب در شأن ایران اسالمی، تدوین معیارهای برای دستیابی به اهداف این چشم

از له علم و فناوری، از طرفی مقو از ضروریات است. ،پیشرفت فیزیکی و اختصاص منابع الزم برای تحقق آن

تحقق  ترتیباینبههای مختلف است. پیشرفت کشور و ابزار جدی رقابت در عرصه هایزیرساخت ترینمهم

های متعالی انقالب اسالمی ایران نظیر احیای تمدن عظیم اسالمی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در آرمان

علمی  جانبههمهپیشرفت  درگروویت در جهان، ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنمیان ملت

 است.

در آن نحوه پیمودن این مسیر، منابع بایستی شک، تحقق این اهداف نیازمند ترسیم نقشه راهی است که بی

 باشد. شدهمشخصشفاف و دقیق  طوربهدر سطح ملی و الزامات طی مسیر،  کارتقسیمو امکانات الزم، 

نقشه راه در مسیر پیمودن علم و فناوری، کوشش شده با  عنوانبهعلمی کشور،  در تدوین سند جامع روازاین

گیری از و بهره 4141انداز جمهوری اسالمی ایران در افق از اسناد باالدستی از جمله سند چشم گیری بهره

ن، نظام جمهوری اسالمی ایرا های ملیبخش اسالم و با توجه به اولویتهای بنیادین مکتب حیاتارزش

ای است جامع، شفاف، هماهنگ، پویا و مجموعه ،تهیه شود که خود 4141انداز علم و فناوری در افق چشم

در این میان نظام آموزش عالی کشور  نماید. ارائهگر تا تصویری روشن از آینده علم و فناوری ایران نآینده

های مطرح رمانو نظام کاری متناسب با آ ، نیازمند تقویت مبانی، اصولدر این حوزه بخش تأثیرگذار عنوانبه

 . باشدمی هاآنهای مربوط به تحقق ها و برنامهو سند جامع علمی کشور و سیاستانداز در سند چشم

با  ،بنیاندانش هایشرکتپارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان با هدف ترویج نوآوری و توسعه 

انداز و نقشه جامع علمی کشور، اقدام به مله قانون اساسی، سند چشماز اسناد باالدستی از ج گیریبهره

تا  نمایدهای راهبردی این سند جامع میو نیز تدوین برنامه پنج سالهانداز خود در افق تدوین سند چشم

المللی، گامی مؤثر در انجام رسالت خویش و تحقق ها در سطح ملی و بینضمن ارتقاء پارک در تمامی جنبه

 انداز علم و فناوری کشور برداشته باشد.های ملی و اهداف چشمها و ارزشمانآر

هدف از تدوین برنامه راهبردی پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان، شناسایی موضوعات 

 ایگونهبهپارک بایستی  در گذاریسیاست. نظام هاستآنراهبردی و اقدامات اساسی جهت دستیابی به 
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اجرای نتایج مهم حاصل از  بدین شکل .نماید اجرارا برنامه راهبردی  هایاولویتگردد که بتواند طراحی 

راهبردی، هدایت منابع و امکانات به سمت اجرایی نمودن  هایاولویتعبارت است از: توانایی در تعیین  برنامه

 .گوییپاسخو  پذیریمسئولیتراهبردی، ارتقاء  هایسیاست

-انداز، با سه جهتوری استان سیستان و بلوچستان به منظور دستیابی به اهداف سند چشمپارک علم و فنا

بازار  هایآموزشکاربردی و  هایپژوهش سازیتجاری ،استان فناوریتوسعه ضریب گیری اصلی در حوزه 

اجرایی  و تالش برای بلندمدتو  مدتکوتاههای مسیر حرکت خود را مشخص نموده و با تدوین برنامه ،محور

علم و  هایپارکمناسب برای  الگوییها، ضمن تالش به منظور دستیابی به جایگاه برتر، شدن این برنامه

 نماید. ارائه منطقهفناوری در سطح 

 

 پارک مشخصات : جدول

 پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان

 40/44/4934تاریخ اخذ مجوز: 

 40/44/4934اندازی: تاریخ راه

 9سطح پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان: سطح تشکیالتی 

 رئیس پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان: دکتر محمدنبی شهیکی تاش

جنب مسجد دانشکده  خیابان دانشگاه -آدرس پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان: زاهدان

 مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان تعداد مراکز رشد پارک استان سیستان و بلوچستان: 

  سیستان و بلوچستان

های تجدید پذیر، درصد در حوزه انرژی 04فناوری استان سیستان و بلوچستان:  زمینه تخصصی پارک علم و

درصد سایر زمینه ها مشغول به  04، معدن و ارویی(گیاهان دفرآوری کشاورزی و منابع طبیعی)با تکیه بر 

 فعالیت

 0نیروی شرکتی ) 9زن(،  9مرد و  5نفر نیروی قرادادی) 0تعداد نیرو به تفکیک جنسیت و سطح تحصیالت: 

 نفر دیپلم 9نفر کارشناسی و  0نفر کارشناسی ارشد و 5نفر با تحصیالت دکترا  4و  زن( 4مرد و 
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 مقدمه -1-1

تفاوت شگرفی با گذشته بدون تردید دنیا و ایران حاکم است،  هایسازمانشرایطی که امروزه بر بسیاری از 

اکنده جزئی برای های پراند که کوششروز به روز بیشتر متوجه این حقیقت شده ،پیدا کرده است. مدیران

تری الزم است تا بتوان ریزی جامعنامهبرکافی نیست و بدین جهت، ی سازمانی حل مسائل پیچیده

که با شرایط و الزامات قابل راهکارهایی  .ی سازمانی تدوین نمودای را برای توسعهراهبردهای هماهنگ شده

عامل در بهبود و  ترینمهم ،های آینده منطبق و سازگار باشند. مدیریتسال بینیپیشو غیر قابل  بینیپیش

ره با تغییراتی هموا های جهانیهای خرد و کالن در صحنهشود. مدیریتمی محسوب هاسازمانی توسعه

ها بیشترین نتوانند خود را با آن تغییرات هماهنگ نموده و از فرصت اگر مدیران سریع روبرو هستند و

ب از فراز و ریزی مناسبا برنامه بنابراین بایستی .ی مواجه خواهند شداستفاده را ببرند، غالباً با مشکالت فراوان

ی جهان هستی را شناخت و سازمان خود را با تغییرات تغییرات پیچیده ،ها به سالمت عبور کردنشیب

 هماهنگ نمود. 

های اخیر، روندی عوامل برتری در سال ترینمهمیکی از  عنوانبهاز طرفی توسعه علم و فناوری در کشور، 

جامعه به زودی به بار خواهد  مناسب و عزم جدی آحاد کند که با هدایتپرشتاب و امیدبخش را تداعی می

صادی، اجتماعی تهای مختلف اقتوان با نوآوری و فناوری به نیازهای روزافزون عرصهنشست. بر این اساس می

و به  بلندمدتریزی برنامه ،سوی مرزهای دانش و فناوری آن به و فرهنگی فائق آمد. لذا در راستای رسیدن

به ضرورت احساس سند راهبردی برای یکایک اجزای متولی توسعه نظام فناوری در کشور تدوین تبع آن 

 . می گردد

 ریزی راهبردیتعریف برنامه -1-2

قدامات اساسی بنیادی و انجام ا هایسیاستو منظم برای اتخاذ  یافتهسازمانریزی راهبردی تالشی برنامه

 ریزیبرنامه .دهدرا در چارچوبی هدفمند شکل می نسازمایک  هایفعالیتگیری است که ماهیت و سمت

کنند و اصلی سازمان را ترسیم می مأموریتوظیفه یا  ،آن یوسیلهبهفرایندی است که مدیران  راهبردی

ریزی راهبردی کوششی است برنامه .سازندرا فراهم می مأموریتابزارهای ضروری و الزم برای رسیدن به این 

ها و دلیل انجام های اساسی و انجام اعمالی که ماهیت سازمان، نوع فعالیتتخاذ تصمیمساختار یافته برای ا

هبردی، تعریف و تدوین ریزی راهدف از برنامه. بخشدها توسط سازمان را شکل داده و مسیر میآن فعالیت

ریزی راهبردی نیز داشته باشد، برنامه بلندمدتتواند عمری کوتاه یا از آنجا که راهبرد می راهبردهاست و
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که است ریزی های برنامهراهبردی از جمله روش ریزیبرنامهباشد.  مدتکوتاهیا  بلندمدتتواند خود می

ای، ریزی راهبردی فرایندی هشت مرحلهیط جدید در آن وجود دارد. برنامهقابلیت بازخورد تطبیقی با شرا

که  ریزی راهبردیهباشد. مراحل فرایند برنامفرایندها میسایر  نسبت بهتر تر، مدبرانه و مشارکتیبسیار منظم

و حصول ریزی راهبردی عبارتند از: آغاز فرایند برنامهگیری و ارزیابی منتهی شود به اجرا، نتیجه بایستی

ها، ارزیابی محیط ها و ارزشمحتوای آن، تعیین و شناسایی دستورها، روشن ساختن رسالتتوافق درباره 

، ارزیابی محیط داخلی )نقاط ضعف و نقاط قوت(، شناسایی مسائل راهبردی ها و تهدیدات(خارجی )فرصت

 تدوین دیدگاه کارساز برای آینده.)استراتژیک(، تنظیم راهبردهای مدیریت مسائل راهبردی و 

 ریزی راهبردیضرورت برنامه -1-3

ها بنابراین هرچند سازمان مدت نیست؛امروزه اصل بر بحران است. هیچ نظامی در حال تعادل پایدار و بلند

ریزی دقیق برای آینده نیستند، اما بایستی برای غلبه بر بسیاری از تهدیدات بینی و برنامهقادر به پیش

شناخته شده نسبت به منافع حیاتی و برخی تهدیدات کامالً ناشناخته آمادگی الزم را کسب کنند و بدین 

ی سازمانی تدوین ای را برای توسعهست تا بتوان راهبردهای هماهنگ شدهتری الزم اریزی جامعبرنامهجهت 

های آینده منطبق و سازگار باشند. در سال بینیپیشو غیر قابل  بینیپیشابل قنمود که با شرایط و الزامات 

تند بدون هایی است که درصدد هسریزی راهبردی، بهترین ابزار برای تمام سازماناین راستا مدیریت و برنامه

دهد که با این امکان را می هاآنبه  چرا کهتسلیم در برابر تغییرات، حضوری آگاهانه در جامعه داشته باشند، 

و آینده را تحت ی خود منفعل نباشند دن به آیندهای خالق و نوآورانه عمل کنند و برای شکل داشیوه

 کنترل درآورند. 

 راهبردی ریزیبرنامه ماهیت -0-4

بسیار  ریزیبرنامه هایروش سایر با آن تفاوت بررسی راهبردی ریزیبرنامه ماهیت شناسایی وربه منظ

 صورت سه به ریزیبرنامه ،هاسازمان مختلف سطوح در و پیشرفته هایسازمان در امروزه. استسودمند 
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 در ادامه می آیدی که شرح به عملیاتی ریزیبرنامه و ترفندی ریزیبرنامه راهبردی، ریزیبرنامه اساسی

 .شودمی گرجلوه

 راهبردی ریزیبرنامه  -1-4-1

 نوع این. شودمی تعیین بلندمدت در سازمان رسالت و کلی خطوط و اهداف ریزی،برنامه نوع از این در

 چارچوبی ،ریزیبرنامه نوع این در. گیردمی شکل سازمان عالی سطوح در و اشتهد جامعیت ریزیبرنامه

 در و بلندمدت دید دارای برنامه این. شودمی ترسیم عملیاتی ریزیبرنامه و ترفندی ریزینامهبر برای مشخص

 .گیردمی بر در نحوی به را سازمان کل که است چتری حکم

 ترفندی ریزیبرنامه -1-4-2

 ،مدیران نآ یوسیلهبه که است فرایندی، شد گرفته کار به نظامی هایسازمان در آغاز در که ریزیبرنامه این

 به ترفندی ریزیبرنامه دیگر عبارت به ؛کنندمی رتصو راهبرد یک اجرای در را مرتبط هایفعالیت از ایدسته

 ترسیم سازمان عالی سطوح ریزانبرنامه توسط هایی،هدف به رسیدن برای که شودمی مربوط مسائلی

در  .ستهاآن به یابیدست برای الزم ایلوس انتخاب و هاهدف تدوین شامل ریزیبرنامه نوع این. شوندمی

 سطوح یوسیلهبه و است راهبردی ریزیبرنامه از ترکوتاه ترفندی، ریزیبرنامه زمانی چارچوبنهایت اینکه 

 .پذیردمی انجام سازمان میانی

 عملیاتی ریزیبرنامه -1-4-3

 اهداف به رسیدن راستای در را ایهویژ هایگام و فعالیت ،اجرایی مدیران آن یوسیلهبه که است فرایندی

ریزی راهبردی و نسبت به دو برنامه تریزمانی کوتاه چارچوب عملیاتی ریزیبرنامه. کنندمی ترسیم موردنظر

اجرای  محدود برای گیرد که مسئولیتاغلب توسط مدیرانی صورت می ،ریزیبرنامه ترفندی دارد. این نوع

 های محدود دارند. هدف

تفاوت بین این ندی و عملیاتی کامالً روشن نیست و ریزی راهبردی، ترفکر است که مرز بین برنامهالزم به ذ

 ریزی نسبی است.سه برنامه
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 ریزی جامعفرایند برنامه و راهبردی ریزیبرنامه مختلف هایسبک-1-5

 که هاسازمان برخی در. پذیردمی انجام هایی متفاوتگونه به مختلف هایسازمان در تعیین استراتژی

 و شخصی نظر اساس بر سازمان، یآینده هایمأموریت و کلی اهداف تعیین هستند، مایشاء فعال ،مدیران

 و خویش آگاهی و بینش به اتکا با مدیر ریزی،برنامه یشیوه این در. پذیردمی صورت هاآن فردی قضاوت

 و اشراق یجنبه ،تربیش سبک این در یمتصم اخذ. پردازدمی استراتژی تعیین به سازمان در خود قدرت

 با مدیران دیگر، سبکی در. نیست حاکم آن بر خاص ایضابطه و قاعده و دارد را مدیر فرد ذهنی هایدریافت

 تعیین به هاآن در تدریجی و جزئی تغییرات ایجاد با و قبلی یشدهوضع هایاستراتژی به توجه

 سازمان و نیست خبری ،جهشی و گسترده تحوالت از سبک این در .کنندمی اقدام سازمانی هایاستراتژی

 تعیین در جزئی تغییرات یشیوه. دهدمی تطبیق جدید شرایط با مرحله به مرحله و گامبهگام را خود

 به بیرونی متحول شرایط با سازگاری مقابل، در اما است داشته همراه به را کمی بسیار یمخاطره استراتژی،

های ریزی استراتژیک یا جامع، تعیین استراتژیدر سبکی دیگر به نام برنامه .نیست پذیرامکان سرعت

منظم دنبال  طوربهپذیرد و در این راه، مراحلی ویژه ای خاص انجام میسازمانی بر اساس نظم و قاعده

ال کارساز نیست و ی احوهای سازمان در همهکه اتکا به نظرات فردی در تعیین استراتژی آنجا ازشوند. می

رسد، سبک استراتژی در شرایط متحول امروز کافی به نظر نمیی تغییرات جزئی نیز برای تعیین شیوه

ی تعیین استراتژی نظران مدیریت، مفیدترین و مؤثرترین شیوهریزی استراتژیک از سوی اغلب صاحببرنامه

نظر فردی یا تغییرات جزئی  ین است شیوههای خاص و استثنایی ممکقلمداد شده است. البته در موقعیت

توانند در اغلب موارد به کمک آن به تعیین استراتژی بپردازند، مؤثر واقع شوند، ولی آنچه مدیران می

ها به این کار ریزی استراتژیک است که در آن کوشش شده ضمن استفاده از نقاط قوت سایر سبکبرنامه

 پذیر سازد. منظم امکان نظم و قاعده دهد و آن را طی مراحلی

 در ادامه مورد اشاره قرار می گیرد.فرایندی است که  راهبردیریزی فرایند برنامه
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 ی سازمانتعیین و تدوین اهداف آینده -1-5-1

ی ی سازمان است. این وظیفهتعیین و تدوین اهداف آینده ریزی جامع،مرحله در فرایند برنامه ترینمهم

ی سازمان را به درستی ات سطوح باالی سازمان است و آنان باید اهداف آیندهی مقامخطیر به عهده

ها و مقاصد سازمان و بیان بشناسند و بیان کنند. تعیین هدف شامل درک و تشخیص صحیح مأموریت

ی آن با جامعه و دلیل وجودی آن مورد بررسی و مقصد سازمان باید رابطه مأموریتهاست. برای درک آن

اجرای چه  قصدبه و  چه به وجود آمده برای سازماندم، د. باید مشخص شود از نظر جامعه و مرقرار گیر

ها و انتظارات جامعه نقشی مهم ایفا ی کار داده است. در تعیین اهداف سازمان، ارزشهایی ادامهفعالیت

 عمده دارند.کنند و امکانات و منابع سازمان نیز در تعیین حدود و ثغور اهداف مذکور نقشی می

 های موجود سازمانشناخت اهداف و استراتژی -1-5-2

های فعلی نیز مورد بررسی های آتی سازمان تدوین شدند، باید اهداف و مأموریتزمانی که اهداف و مأموریت

های تعیین شده مشخص شوند. در برخی شرایط ممکن با هدف هاآنقرار گیرند و وجوه افتراق و اختالف 

نباشد، اما در اغلب  هاآنشده یکسان باشند و تفاوتی بین  بینیپیشموجود سازمان با اهداف  است اهداف

های موجود یکی های آتی با هدفهای توسعه و اصالح را دنبال کند، هدفاگر سازمان هدف خصوصبهموارد 

های دقیق و ود هدفشود، عدم وجای دیگر که غالباً در این مرحله به آن برخورد مینخواهند بود. نکته

 مشخص برای سازمان است.

 شرایط محیطی سازمان وتحلیلتجزیه -1-5-3

توانیم کمبودها و آن می یوسیلهبهدهد که تدوین اهداف آتی و شناخت اهداف موجود، مبنایی به دست می

های قعیتشرایط و مو وتحلیلتجزیهعوامل الزم برای تحقق اهداف آینده را مشخص کنیم. در این میان 

شرایط محیطی، آگاه شدن از عوامل اقتصادی،  وتحلیلتجزیهگشاست. غرض از پیرامونی سازمان نیز راه

و اقلیمی مؤثر بر سازمان و اهداف آن است. البته در این مرحله باید به جست و جوی  سیاسی، فرهنگی، فنی

امل حساس و مهم در تحقق اهداف عواملی بپردازیم که اثری قابل مالحظه بر سازمان دارند و جزء عو
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بر سازمان نیز هدفی است که در این  هاآنآیند. سنجش تغییرات عوامل محیطی و آثار سازمان به شمار می

 مرحله باید انجام پذیرد.

 منابع و امکانات سازمان وتحلیلتجزیه -1-5-4

شمایی از  .گیرندرزیابی قرار میدر این مرحله امکانات سازمان از جهت منابع کلیدی و استراتژیک مورد ا

هایی داخلی سازمان ها و نارساییآید و همچنین ضعفتحقق اهداف آینده به دست می برای سازمانامکانات 

 شوند.نیز شناسایی و مشخص می

 شناخت وضع موجود سازمان -1-5-5

ن مرحله باید تصویری ی پیش است. در ایآوری شده در سه مرحلهاین مرحله در واقع حاصل اطالعات جمع

 بر یکدیگر به دست داده شود. هاآنکامل از اهداف موجود، منابع موجود، شرایط محیطی سازمان و آثار 

 هاتعیین تغییرات مورد لزوم در استراتژی -1-5-6

های موجود را برای آینده شکل خواهند داد. این تعیین تغییراتی است که استراتژی این مرحله شامل

ها علت قصور استراتژی ،باشد زیرا در برخی حاالت هاآنی تحقق ها یا نحوهممکن است در هدف تغییرات

. همچنین امکان دارد اهداف فعلی به نتایجی خوب رسیده اهداف استی اجرای هدف نیست، بلکه نحوه

 ظر برسد.تر انجام تغییراتی ضروری به نهای واالتر و کاملباشند اما به علت پویایی و وجود هدف

 گیری در مورد استراتژی مطلوبتصمیم -1-5-7

و نهایتاً انتخاب اصلح از میان  هاآنهای ممکن، ارزیابی هر یک از این مرحله شامل تعیین استراتژی

نقاط  هاآنهایی مختلف وجود دارند که هر یک از های جدید، استراتژی. برای رسیدن به هدفهاستآن

 بپردازد. هاآنهای جدید ممکن را بشناسد و به ارزیابی ریز باید استراتژید. برنامهضعف و قوت متفاوتی دارن
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 اجرای استراتژی جدید -1-5-8

و  رسد، بلکه استراتژی مذکور باید اجراریزی استراتژیک به پایان نمیبا انتخاب استراتژی جدید کار برنامه

 عمالً به محک آزمون نهاده شود.

 استراتژی جدید در عملکنترل و سنجش -1-5-9

های الزم در مورد اجرای مختلف سازمان پیاده شد، هر بخش باید کنترل هایبخشزمانی که استراتژی در 

طراحی شده است، به عمل آورد و  هاآندرست استراتژی و تحقق اهدافی را که استراتژی برای نیل به 

 ند.ریزان ارائه کاطالعات الزم در این باره را به برنامه

 ریزی جامعمختلف فرایند برنامه مراحل 4-4 شماره شکل

 ریزی راهبردیدر برنامه SWOT1روش  -1-6

کوشد تا راهنمای عمل ها دارد و میگرا، سیستمی و دوربرد به برنامهریزی استراتژیک نگاهی کلبرنامه

های گوناگون و ریزی به شکلنامهاین بر تر اجرایی باشد.های وسیعهای زمانی دورتر و حیطهمدیران در افق

 این مدل .باشدمی SWOTمدلها، ترین مدلشود که یکی از متداولهای مختلف ارائه میدر قالب مدل

                                                           
4 SWOT: Strength, Weakness, Opportunity, Treat 
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ها و تهدیدات است و عنوان آن از حروف ابتدای این چهار های نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتشامل بررسی

 جزء گرفته شده است.

های داخلی ها و ضعفی قوتگیرد؛ یکی بررسی درونی که در برگیرندهصورت میدر این مدل دو نوع بررسی 

کند و مان را برای مدیریت فراهم میهای سازسازمان است و امکان یک ارزیابی دقیق از منابع و محدودیت

ریزی نگری برنامهکل ها و تهدیدات محیط بیرونی است چرا کهی بررسی بیرونی و ارزیابی فرصتدیگر

 کند که به محیط بیرونی سازمان نیز توجه شود. ستراتژیک ایجاب میا

واقعی و با توجه  طوربه ،های سازمان، استراتژیSWOTهای درونی و بیرونی در مدل بدین ترتیب با بررسی

 .می گرددبینی ی سازمان با اطمینان پیشو آینده هاه امکانات درونی، فرصتب

 

 راهبردیریزی شده برنامه شمای ساده 0- 4شماره  شکل

 علم و فناوری هایپارکریزی راهبردی در ضرورت برنامه -1-7

کند. امروزه اتکا به علم و فناوری در تعیین اهداف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشورها نقش مؤثری ایفا می

شوند و با شناخته می محورعنوان یکی از ارکان توسعه اقتصاد دانشهای علم و فناوری بهدر این میان پارک
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ای در ایجاد فرهنگ و های علمی و فناوری نقش عمدهگذاری و نظارت بر نحوه مدیریت فعالیتسیاست

رهیافتی  ،فناوریعلم و پارک اند. بنیان را بر عهده گرفتههای دانشسازی برای رشد و شکوفایی شرکتزمینه

یک پایگاه اطالعاتی از  عنوانبهتواند قاتی، میافزایی علمی بین مؤسسات تحقیاست که ضمن ایجاد هم

ی صنعتی و ارتباط دهنده هایپژوهشهای فنی واحدهای صنعتی، مرکز ثقلی برای ها و نیازمندیتوانایی

له ابالغ برنامه جامع توسعه فناوری از سوی رهبر معظم انقالب، عنایت ویژه معظمباشد.  هادانشگاهصنعت با 

دهد. کننده توسعه فناوری در افق آینده جمهوری اسالمی ایران به خوبی نشان میش تعیینرا به اهمیت و نق

دهنده انتظارات نظام های علم و فناوری در این برنامه راهبردی به خوبی نشانتوجه به جایگاه پارک

 عنوان بسترهای توسعه فناوری کشور است. جمهوری اسالمی ایران از ایفای نقش ساختارها به

نتایج  سازیتجاریبازارگرا و  هایپژوهشعلم و فناوری با فراهم نمودن شرایط الزم برای  هایپارک

این مراکز کنند. می ایفاها به محصوالت و توسعه فناوری تحقیقات، نقش مهمی در تسریع روند تبدیل ایده

از منابع حداقل را  یحداکثردو هدف ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه در کنار استفاده  زمانهم، تحقق علمی

ها در مسیر گیری و اجرای  فعالیتبرای تصمیم یافتهنظامای شیوهاین نوع برنامه در واقع سازد. ممکن می

  است. پارک های علم و فناوری دهی و رهنمودی برای کارکردهایشکل

برنامه جامع  اهداف پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان به منظور دستیابی به بدین جهت

گیری اصلی در حوزه فناوری، پژوهشی و آموزشی مسیر حرکت خود را مشخص ، با سه جهتتوسعه کشور

به ها، این برنامه اجرایضمن تالش جهت  مدتکوتاههای های راهبردی و برنامهنموده و با تدوین برنامه

ای و جهان اسالم اوری در سطح ملی، منطقهعلم و فن هایپارکی مناسب برای سایر الگویجایگاه برتر و 

 دست خواهد یافت.

 راهبردی پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان ریزیبرنامهفازبندی طرح  -1-8

 شده است: دهیسازماناقدامات انجام شده در این پروژه در قالب پنج  فاز اجرایی بشرح زیر 

 :ریزی راهبردیلمی برنامهمطالعه و تبیین مبانی نظری و ع فاز اول 
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 بررسی وضع موجود :دوم فاز  

 و اهداف کالن های محوریانداز، مأموریت، ارزشچشمتدوین  :فاز سوم  

 کالن های تعیین راهبرد تجزیه و تحلیل اطالعات محیط داخلی و خارجی و: فاز چهارم    

  هاشاخصو تعیین راهبردهای عملیاتی، اقدامات اساسی مرتبط با آن   :پنجمفاز 

 که عبارتند از: اندشدهفصل تهیه و تدوین  1است که این پنج فاز در قالب  ذکرشایان

 علم و  هایپارکاز جمله  هاسازمانریزی راهبردی برای کلیه کلیات طرح و ضرورت برنامهفصل اول

 کند.فناوری را بیان می

 لم و فناوری آن و ارائه به تحلیل موقعیت استان سیستان و بلوچستان و پارک ع فصل دوم

 پردازد.هایی جهت توسعه پارک مذکور میمدل

 اساس برهای محیط بیرونی پرداخته و ها و تهدیدبه شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت فصل سوم 

 . دهدمیراهبردهای کالن را ارائه  هاآن

 اقدامات عملیاتی و راهبردهای، اهداف کالن، هاارزش، مأموریت، اندازچشم به بیان فصل چهارم 

 می پردازد. در پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان آن با مرتبط اساسی

 تعاریف مفهومی -1-9

 انداز سازمانچشم -1-9-1

و اهداف را به  رؤیاهاها، دهد و تحقق آرمانای از آینده سازمان را ارائه میتصویر زندهچشم انداز سازمان،

 کشد.تصویر می

 سازمان مأموریت -1-9-2

 باشد.نماید و بیانگر فلسفه وجودی سازمان میمقصود سازمان را مشخص میماموریت سازمان، 
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 های سازمانارزش -1-9-3

الزامی است  هاآنبه  توجهکه  هستند مفاهیمی در سازماناعتقادات بنیادی یا حقایق و ارزش های سازمان، 

 باشد.نسبت به آن حساس میسازمان و 

 اهداف سازمان -1-9-4

 را دارد. هاآنکه سازمان تمایل به دستیابی به  هستند نقاط مطلوبیاهداف سازمان 
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 فصل دوم

 تحلیل وضع موجود
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 مقدمه -2-1

استان سیستان و بلوچستان پرداخته شده و از لحاظ جغرافیایی،  هایویژگیدر این فصل، ابتدا به توصیف 

هدف از ایجاد  ورد بررسی قرار گرفته است. پس از آنتوسعه استان م هایاولویت و هاتخصص، هاگیریجهت

توسعه فناوری پارک  هایاولویت، موضوع فعالیت پارک و فناوری استان سیستان و بلوچستان پارک علم و

توسعه  هایمدلبررسی شده است. در ادامه، به بسط محیط داخلی و محیط بیرونی پرداخته و در نهایت، 

 پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان از نظر گذرانده شده است.

 جغرافیای استان سیستان و بلوچستان -2-2

 حدود جغرافیایی -2-2-1

 94دقیقاه تاا  9درجاه و  05مختصات جغرافیاایی  ایران و در شرقیاستان سیستان و بلوچستان در جنوب 

دقیقه طول خاوری  04درجه و  ۳9دقیقه تا  54درجه و  50و  استوادقیقه عرض شمالی از خط  00درجه و 

 باشدواقع شده است و مرکز آن شهرستان زاهدان مى گرینویچ النهارنصفاز 

 وسعت -2-2-2

مساحت کال کشاور را  درصد از 1/44، مترمربعکیلو 400540استان سیستان و بلوچستان با وسعتی حدود 

ق خشاکی اساتان آیاد. مسااحت منااطکشور باه حسااب مای هایاستان ترینبزرگتشکیل داده است و از 

 است. مترمربعکیلو 04و مساحت مناطق آبی استان  مترمربعکیلو 400194

 هامرز- 2-2-3

کیلومتر مرز  944 افغانستان کیلومتر و با کشور 344 پاکستان این استان پهناور در سمت خاور با کشور 

کیلومتر مرز آبی دارد که این مرز  004طول تقریبی  به عمان دریای مشترک دارد. در قسمت جنوب با

هند و کشورهای  قارهشبه، فارسخلیجساحلی باعث نزدیکی مناطق ساحلی استان با کشورهای حوزه 

-تنها بندر اقیانوسی ایران و آسان عنوانبهآفریقایی گشته و موقعیت راهبردی و ترانزیتی بندر چابهار را که 

 . آزاد است را به وجود آورده است هایآببه  آسیای میانهرسی کشورهای ترین و بهترین راه دست

http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø§Ø³ØªÙ�Ø§
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø§Ø³ØªÙ�Ø§
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�ØµÙ�â��Ø§Ù�Ù�Ù�Ø§Ø±
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ú¯Ø±Û�Ù�Ù�Û�Ú�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ú¯Ø±Û�Ù�Ù�Û�Ú�
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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 ارتفاع از سطح دریا -2-2-4

 4144وط به شهرستان چابهار و حداکثر ارتفاع آن از سطح دریا متر مرب 0حداقل ارتفاع استان از سطح دریا 

 .باشدمیمتر مربوط به شهرستان خاش 

 هاویژگی -2-2-5

به نحوی که بسیاری از  باشدمیتوسعه صنعت و معدن استان  هایقابلیتوجود منابع معدنی فراوان، از جمله 

مثال، معادن غیرفلزی در استان منبع  عنوانبهند. داشته باش ایفرا منطقهتوانند عملکردی معادن استان می

در افزایش درآمد زایی شته صنعتی عالوه بر اشتغالخوبی جهت تولید مصالح ساختمانی است که این ر

 دارد. بسزایی تأثیرمنطقه نیز 

های بمپور، دلگان، دشت یرنظدر منطقه بلوچستان  مقیاسکوچکبزرگ و وسیع و بعضاً  هایدشتوجود 

های منابع طبیعی است که برای توسعه هوکالت، زرآباد و دشت وسیع و هموار سیستان از جمله قابلیتبا

. همچنین وجود اقلیم مناسب در سواحل جنوبی برای توسعه باشدمیکشاورزی قابل استفاده  هایفعالیت

احل دریای عمان و های گردشگری در سوهای شیالتی و صیادی، پرورش میگو و برای توسعه فعالیتفعالیت

ترین یکی از اصلی عنوانبهکرده در استان نیروی کار جوان و تحصیلاست.  قابل توجه های تفتاندامنه

 .باشدمیهای موجود مورد توجه الزم برای رشد در کنار دیگر ظرفیت هایظرفیتها و پتانسیل

کالن کشور بوده است. به  هایاستسیاز  متأثراقتصاد کالن در استان سیستان و بلوچستان  هایسیاست

 هایسیاستتوسعه پس از انقالب،  هایبرنامههای عمرانی قبل از انقالب و نحوی که در طی تمامی برنامه

، اولویت 54مثال در دهه  عنوانبهداشته است.  تأثیرای منطقه هایسیاستکالن در سطح کشور بر روی 

ای و استانی نیز تسری تولید و اشتغال به سطوح منطقه کالن کشور در توسعه صنایع سنگین و گسترش

ها در مقیاس استانی مبنای توسعه اشتغال قرار کالن کشور، این سیاست هایسیاستیافت. متناسب با 

کالن در  هایسیاستاز  متأثرمستقیم  طوربهاستان سیستان و بلوچستان  هایسیاست روازاینگرفته است. 

 بازار کار نبوده است. یدر زمینه ایجداگانهبوده است و استان دارای برنامه و راهبرد حوزه تولید و اشتغال 
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 توسعه استان هایگیریجهت -2-2-6

ای و توجه به سطوح منطقه کشور، نقشی مهم و حیاتی دارد. بلندمدت اندازچشمتحقق اهداف هر استان در 

بدین شکل توسعه پایدار ضروری است. ریزی توسعه جهت حرکت کشور در مسیر محلی در برنامه

 :اندشدهی توسعه استان سیستان به شکل زیر تعریف هاگیریجهت

هند، آسیای شرقی و جنوبی و قابلیت  قارهشبهتوسعه ترانزیت خارجی میان اروپا و آسیای مرکزی،  -

 .از طریق بندر اقیانوسی چابهار ترانشیپ

و معدنی و وجود معادن غنی از  فلز زاییدر کمربند  توسعه معادن استان با توجه به قرار داشتن -

 (.نوع اندیس فلزی و غیرفلزی 009های مختلف )وجود کانی

 ایجاد هاب پتروشیمی در منطقه چابهار با توجه به موقعیت راهبردی و ژئوپلیتیکی آن منطقه. -

اد سیستان و توسعه تجارت و بازرگانی استان با توجه ویژه به منطقه آزاد چابهار، منطقه آز -

 های مرزی.بازارچه

 دارویی و صنعتی. باارزشگیاهی  هایگونهدامی استان و  فردمنحصربهژنتیکی  ذخایراز  برداریبهره -

 .جنوبی استان در حاشیهاز منابع عظیم دریایی  گیریبهرهشیالتی و  هایفعالیتتوسعه  -

 نطقه بلوچستان.استفاده از انرژی باد در منطقه سیستان و انرژی خورشید در م -
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 معرفی پارک علم و فناوری  -2-3

ای و ایجااد های اساسی توسعه کساب و کاار منطقاههای علم و فناوری یکی از استراتژیامروزه ایجاد پارک

های علم و فناوری با هدف توانمندسازی بخش صنعت و تکمیال زنجیاره رود. پارکنواحی نوآور به شمار می

گیاری به عبارت دیگر هادف محاوری شاکل اند؛ها شکل گرفتهسازی ایدهدانشگاه و تجاریساختاری بازار و 

های نوآور و فنااور مارتبط، بارای ترغیاب و پذیری میان گروههای علم و فناوری، افزایش ضریب رقابتپارک

آفرینان میان نقش عنوان نهاد پشتیبان، با ایجاد شبکهرو پارک علم و فناوری بهبهسازی نتایج آنهاست. ازاین

 سازند.سازی نوآوری را تسهیل میکلیدی، فرایند تجاری

 سیستان و بلوچستان استان پارک علم و فناوریمعرفی  -2-3-1

یک نهاد پشتیبان بازار، در دور سوم سفرهای  عنوانبهپارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان 

د و در هفتاد و سومین نشست کمیته تخصصی فناوری استانی ریاست محترم دولت دهم به تصویب رسی

مجوز موافقت اصولی دریافت نمود. این پارک بر اساس  0/49/4934وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 

 باشد. ( مینیافتهتوسعهدرجه سه ) هایپارکجزء  ، تحقیقات و فناوریوزارت علوم بندیطبقه

 ری استانهدف از ایجاد پارک علم و فناو -2-3-2

 هدف از ایجاد پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان تحقق موارد زیر می باشد:

 سازی آنتولید فناوری، انتقال فناوری و بومی 

 تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی جامعه هایبخش سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباطتجاری 

 کمک به توسعه و رونق اقتصادی در منطقه 

  های اقلیمیکارآفرینی فناورانه سازگار با ویژگی هایالیتفعتوسعه 

 تسهیل در انتقال فناوری از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به مراکز اجرایی 

 های نوین تولیدی و خدماتیمساعدت در ایجاد تشکل 
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 موضوع فعالیت پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان -2-3-3

 :باشدمیسیستان و بلوچستان به شرح ذیل  موضوع فعالیت پارک علم و فناوری

 هاآنو مورد نیاز به واحدهای فناوری به منظور کمک به رشد  مؤثربرای ارائه خدمات  دهیسازمان. 

  برای ایجاد پیوند بین امکانات و منابع  ،ها و امکانات موجود در منطقهتوانایی دهیسازمانجلب و

 واحدهای فناور. هایعتی منطقه و توانایی، مراکز علمی و فناوری و صنهادانشگاه

  توسعه فناوری در استان.های مورد نیاز تحقیق در رشته سویبهدهی مراکز علمی جهت بهکمک 

 ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب متخصصان داخل و خارج از کشور. 

 در پارک برای توسعه فناوری  خارجی فناورواحدهای  ایجاد بستر مناسب جهت حضور و همکاری

 .بومی هایشرکت

 تشویق پژوهش با هدف دستیابی به فناوری تولید محصوالت و فرآیندهای نوین.  

  از طریق مراکز رشد واحدهای های اقتصادی جدید و بنگاه هاشرکتکمک به ایجاد

 .)انکوباتورها(فناور

 ان سیستان و بلوچستانهای توسعه فناوری پارک علم و فناوری استاولویت -2-3-4

دارویی،  در بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی مواد غذایی، گیاهان استان سیستان و بلوچستانپتانسیل 

های تزئینی و ساختمانی، وجود و گردشگری، صنایع مرتبط با سنگ دستیصنایعدریایی، گیاهان گرمسیری، 

ال، همجواری با کشورهای پاکستان، افغانستان، کا ترانزیتمعادن غنی و سرشار، وجود پتانسیل بازرگانی و 

امارات، عمان و واقع شدن در کریدور شمال و جنوب، باعث گردیده است تا عمده فعالیت پارک علم و 

 فناوری استان سیستان و بلوچستان موارد ذیل باشد:

  پاک و تجدید پذیر هایانرژی  -2-3-4-1

 یا انرژی باد، خورشید، تالطم امواج در -

 جدید هایختسو -
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 محیط زیست و شیالت کشاورزی، منابع طبیعی، -2-3-4-2

 گیاهان دارویی -

 تولید محصوالت گرمسیری -

 زیست فناوری و تولید مواد اولیه آزمایشگاه و کشت بافت گیاهان استراتژیک -

 صنایع تبدیلی کشاورزی -

 نوین آبی هایفناوری -

 معدن -2-3-4-3

 استخراج و اکتشافات معدنی -

 د معدنیفراوری موا -

 نوین حوزه آب هایفناوری -2-3-4-4

 استفاده از علوم نانو -

 های بیولوژیکتصفیه به کمک روش -

 های نوین آبیاری کشاورزیروش -

 دستیصنایع -2-3-4-5

 از قبیل حصیربافی، سکه دوزی، سفال سازی و ... دستیصنایعتولید  -

 حوزه بیوانرژی -2-3-4-6

 ژیانر تأمیناستفاده از پسماندها در  -

 های انرژی مانند برق، سوخت مایع و گازیمنابع تجدید پذیر برای تولید گونه ازاستفاده  -

 های تجدید پذیرسوخت عنوانبهکشت گیاهانی از قبیل جاتروفا و گز روغنی  -
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 پارک علم و فناوری استان محیطی وتحلیلتجزیه -2-4

اطراف آن، نقطه شروع تدوین و ارزیابی شرایط گذشته و حال سازمان و محیط  وتحلیلتجزیه

و شرایط گذشته و حال  کندمیهای سازمان است. تغییر محیط، تدوین استراتژی جدید را ایجاب استراتژی

وضعیت آینده است. این امر نشان خواهد داد که برای دستیابی به رسالت  بینیپیشسازمان نیز مبنایی برای 

محیط یعنی شناخت دقیق و عمیق  وتحلیلتجزیهبررسی  کرد.چه باید  موردنظر اندازچشمسازمان و تحقق 

ای بر آینده سازمان دارند. در واقع شناخت، پایه و اساس عمده تأثیرآن دسته از عوامل درونی و بیرونی که 

 گذاری، اجرای برنامه و ارزیابی آن است و به ما تحلیل راهبردی و استراتژیک خواهد داد.ریزی، هدفبرنامه

 

 

 

 

 
 

 نقش شناخت در تحلیل راهبردی 4-0شکل شماره 

 پارک استان یسازماندرونمطالعات محیط  -2-4-1

ها و ، شایستگیهاپاایه، قابلیت یهاییدارا، شاامال ارزش بااز مانااباع  یامجموعه، یسازماندرونعوامل 

 یسازماندرونشرایط  ترینمهماز  پردازد. بارخایمبنای آن به فعالیت می بر زمانکه سافرآیندهایی هستند 

توانند حاوی نقاط گیرند و میپارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان که در ادامه مورد بررسی قرار می

 :قوت یا ضعف باشند عبارتند از

 لجستیکی و آزمایشگاهی هایزیرساخت -

 آن هایویژگیساختار سازمانی و  -

 منابع مالی و نظام تخصیص و جذب آن -

اجرای برنامه و  اریهدف گذ برنامه ریزی شناخت

 ارزیابی
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 و فرآیندهای سازمانی  هامسیست -

 توجه به آموزش عمومی، تخصصی و کارآفرینی -

 حمایتی سازوکارهای -

(، موردی است که سازمان در صورت انجام یا داشتن آن از امتیاز مثبت و توانایی Sقوت )منظور از نقطه 

صورت انجام یا  (، موردی است که سازمان درWای برخوردار خواهد شد و مراد از نقطه ضعف )قابل مالحظه

 داشتن آن با امتیاز منفی و عدم توانایی مواجه خواهد بود.

 

 

 

 

 

  

 بر پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان مؤثرعوامل محیط درونی  ترینمهم 0-0شکل شماره                              

 ها و تجهیزاتزیرساخت -2-4-1-1

عمرانی در سایت اصلی پارک  هایپروژهزیرساختی موجود تا زمان شروع اطالعات فضای استقرار و شرایط 

 :باشدمیعلم و فناوری استان سیستان و بلوچستان به شرح  جدول زیر 
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 موجودفضای اطالعات  4-0 شماره جدول

 وضعیت مالکیت مساحت فضاهای در اختیار در شهرستان زاهدان ردیف

 ساختمان ستادی 0

 اه سیستان و بلوچستان()واقع در دانشگ

 امانی مترمربع 144

 سایت اصلی پارک 2

 واقع در منطقه سیاهدک زاهدان()

 استیجاری هکتار ۳4

 مشروطمالکیت  هکتار 5/0 هازمین واقع در مجاورت دانشگاه 3

بنیان و های دانشساختمان محل استقرار شرکت 4

 واحدهای فناور

 استیجاری مترمربع 1044

بنیان و های دانشحل استقرار شرکتساختمان م 5

 واحدهای فناور

 امانی مترمربع 44444

 مالکیت قطعی متر مربع ۳4۳ بنیانهای دانشساختمان محل استقرار شرکت 1

 ساختار تشکیالت سازمانی -2-4-1-2

هماهنگ  و دهیسازمانسازمانی تقسیم،  هایفعالیتآن  وسیلهبهای است که ساختار سازمانی، راه یا شیوه

عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و  هایفعالیتتا  آورندمی، ساختارهایی را به وجود هاسازمان. شوندمی

سطوحی است که  دهندهنشانکارهای اعضاء را کنترل کنند. ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی و 

 . همچنین ساختار سازمانی درکندمیص اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخ مراتب سلسلهدر 

 ،شوند و در نتیجههمه واحدها هماهنگ و یکپارچه می هاآن وسیلهبهبرگیرنده طرح سیستمی است که 

 ارتباط مؤثر در سازمان تضمین خواهد شد.

ان، برای اینکه سازمان بتواند در راستای تحقق اهداف خود حرکت کند باید جایگاه هر یک از افراد در سازم

مختلف سازمان، سیستم گزارش دهی و رابطه رئیس و مرئوسی مشخص شود. این موارد همگی  هایبخش

 هایاستراتژیبه عبارت دیگر ساختار سازمانی ابزار اجرای ؛ شونددر قالب ساختار سازمانی مشخص می

مانی به افراد از ساز هایپستای تحقق اهداف مطلوب است. با توجه به اجرای فرآیند تخصیص بر زمانسا
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در ادامه مورد پیش روی پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان در این خصوص  هایچالش 4934سال 

 اشاره قرار می گیرد.

توسط هیأت اجرایی تشکیالت و  پارکهاتغییر و ممیزی و بازنگری تشکیالت  گذاریسیاستبا توجه به اینکه 

کارگروهی از کمیسیون دائمی هیات امناء منطقه دو فناوری مطرح  عنوانبهنیروی انسانی غیر هیأت علمی 

یابی افراد در تشکیالت های استخدامی جهت جانحوه توزیع سهمیه بر عملکرد و نظارتشده است، تشکیالت 

از جنبه آموزش و ارتقاء سطح  بلندمدتای خود قرار داده و برنامه تأثیرعمالً کیفیت نیروی انسانی را تحت 

مطابق  هاپارکاسی و مدیریتی وجود ندارد. عالوه بر این عدم بازنگری و ممیزی وضعیت تشکیالت کارشن

غیر مدیریتی،  هایحوزهها در فعالیت سپاریبرونتشکیالتی و امتیازدهی مجدد، عدم توجه الزم به  نامهنیآئ

کارشناسان و... از دیگر در حال اجرا در خصوص مدیران و  هایفعالیتعدم انطباق کامل شرح وظایف با 

از دیگر مشکالت موجود در این حوزه نبود  خود قرار داده است. تأثیرمواردی است که نیروی انسانی را تحت 

که موجب اختیاری  باشدمیعلم و فناوری هم رده  هایپارکچارت سازمانی مشخص، مدون و یکپارچه برای 

در  نظراختالفی یکسان در پارک و بروز هایستمسگردد که این امر عدم وجود عمل کردن هر یک می

نفر در ستاد  0در حال حاضر  .گرددمی موردنظراستخدامی متناسب با چارت  هایسهمیهجلسات در رابطه با 

 .دهدمیزیر سطح تحصیالت نیروهای موجود را نشان  جدول. کنندمیپارک فعالیت 
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 علم و فناوری سیستان و بلوچستان پارک ، نحوی همکاری و جنسیت نیروهای مشغول در سطح تحصیالت -0-0 جدول شماره

 

 

 : کارکنان پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان9-0شکل

 لی و نظام تخصیص و جذب آنمنابع ما - 2-4-1-3

در ادامه مورد بررسی قرار نظام تخصیص و جذب منابع پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان 

 گیرد.می

 جمع زن مرد شرکتی قرادادی سطح تحصیالت ردیف

 4 - 4 - 4 دکتری  0

 5 9 0 - 5 کارشناسی ارشد 2

 9 4 0 4 0 کارشناسی 3
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 ایهزینهاعتبارات  -2-4-1-3-1

گیری در هر که عمالً افزایش چشم باشدمیدرصد  5، 30نسبت به سال  39در سال  ایهزینهرشد اعتبارات 

 وجود نداشته است. ایهزینهاعتبارات سال بابت 

 اعتبارات اختصاصی -2-4-1-3-2

به پارک علم و فناوری استان سیستان و  39با توجه به اختصاص ردیف درآمدهای اختصاصی در سال 

مالی، با  هایبرنامهی برای پارک در اجرای هایچالشبلوچستان و عدم تحقق میزان درآمد شناسایی شده، 

ای از سوی دیگر، ایجاد شده است. هزینه منابعو با توجه به کمبود و محدود بودن  سویکاز  توجه به اهداف

 باشد: تر به شرح زیر میکلی ضعف و موانع موجود در پارک جهت کسب درآمد اختصاصی مطلوب طوربه

 شتجامع دا ریزیبرنامهدرآمدی پایدار که بتوان بر اساس آن  هایشاخصشناخت کم از منابع و  -

 عدم وجود برنامه درآمدزایی در پارک -

 فیزیکی که قابلیت درآمدزایی دارند هایزیرساختعدم وجود امکانات و  -

 متفرقه و متمرکز هایردیفاعتبارات  - 2-4-1-3-3

پارک در  کهآنجایی ازو  های اخیر بسیار ناچیز بوده استلهای متفرقه و متمرکز نیز در سااعتبارات ردیف

های مورد نیاز، با کمبود منابع و عدم وجود منابع از محل بودجه هایزیرساخت تأمینبرای تهیه بودجه 

های مناسب، این بودجه به سمت عملیات عمرانی سوق پیدا عمرانی مواجه است، در صورت تخصیص بودجه

 گردد.نیز توفیقی برای پارک حاصل نمی هایبرنامهو سایر  هایشرکتکرده و عمال از منظر کمک به 

 تسهیالت اعطایی به مؤسسات -2-4-1-3-4

رسمی در  طوربهدر مجموع با توجه به اینکه پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان فعالیت خود را 

مستقر در پارک با توجه به نوع فعالیت  هایشرکتسال اخیر شروع نموده است و همچنین تعداد  0حدود 

 هایسیاستتی از محل برخی از اعتبارات ابالغی جهت رشد بیشتر، در چارچوب ، تسهیالاندبودهخود محدود 

 پارک پرداخت گردیده است.



35 
 باقری عبدالرضا دکتر

 ممیزه هایهیت و امنا هایهیات مرکز رئیس و وزیر مشاور

 مرکز مهر

 میزهم هایهیات و امناء هایهیات

 

 های سازمانیها، فرآیندها و روشبررسی سیستم -2-4-1-4

، قسمتی از اهداف سازمان هاآنای از وظایف وابسته به یکدیگر است که با اجرای سیستم، مجموعه -

 .یابدمیتحقق 

-که با استفاده از زیرساخت باشدمیو متوالی  پیوستههمبهو مراحل  هافعالیتای از جموعهفرایند، م -

های مشخص با مصرف منابع و ضمن رعایت الزامات و قوانین ابالغی از طرف مراجع های الزم، روش

ده مرتبط، یک یا چند خروجی به منظور تحقق اهداف استراتژیک سازمان و نهایتاً ایجاد ارزش افزو

 .کندتبدیل می

. شودمیروش، برخی از عملیات و مراحلی است که برای اجرای تمام یا قسمتی از یک سیستم انجام  -

، مراحلی که باید طی دهندمیدر هر روش، نوع کار، اشخاصی که عملیات و وظایف مزبور را انجام 

 .شودمیهایی که باید به کار رود، مشخص شود و شیوه

های بکار گرفته شده در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان، شامل روش ها وبررسی سیستم

، فرایندهای هاشرکتفناورانه  هایطرحها و ، بررسی و تصویب ایدههاشرکتفرایندهای جذب و پذیرش 

که این  دهدمیها و سایر موارد نشان جذب و استقرار، ارزیابی عملکرد مؤسسات همکار، فرایند داوری طرح

داور و تعیین  شرکت 19 رشیپذفرایندها تا حد زیادی مشخص و مدون هستند. خروجی این امر تا به امروز، 

جلسه شورای راهبردی پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان بوده 43طرح، پس از برگزاری  54

و متخصصان استانی  ها توسط اساتیدپس از ارزیابی و پس از طی مراحل داوری طرح هاشرکتاست. این 

اند. از این تعداد با حضور نمایندگان پارک علم و فناوری در مجوز ورود به پارک علم و فناوری دریافت نموده

شرکت  44یزد و طی روال داوری،  بنیاندانش هایشرکتجلسات متعدد کارگزاری تشخیص صالحیت 

 هوری گردیدند.از معاونت علمی ریاست جم بنیاندانش هیدییتأموفق به اخذ 

گیری از فضای مجازی با وجود مدون بودن قوانین، بسیاری از فرایندهای اجرایی پارک علم و فناوری با بهره

قابل انجام است که بنا به دالیل متعدد از جمله ضعف در فرهنگ کاربری فضای مجازی و توجه زیاد به 

دهد . این بررسی نشان میشوندمین یرسان روز بههای سنتی در حد مورد انتظار نبوده و در عین حال روش
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 عنوانبهی سازمانی هاسیستمها و که بر اساس راهبردهایی که تعیین خواهد شد، بروز کردن و اصالح روش

در یک محیط متولی فناوری توسط مدیران و کارکنان به خوبی درک و مورد توجه  ناپذیراجتنابضرورتی 

وری و کاهش ها با هدف حداکثر بهرهها، فرایندها و سیستمبهبود روش چرا که برای قرار گرفته است؛

ریزی شده در سرلوحه کار قرار گیرد. یک تفکر برنامه عنوانبهبوروکراسی و افزایش سرعت اداری، بایستی 

 .باشدمیوضعیت واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری به شرح زیر 

 فناور مستقر در پارک وضعیت واحدهای 9-0جدول شماره 

مطابق برنامه  زمینه فعالیت

 کاری

 های خدماتیشرکت واحدهای تحقیق و توسعه های مستقرشرکت

 - - 4 و دامداری کشاورزی،

 - - 3 گیاهان دارویی

 - - 1 دستیصنایعهنر و 

 - - 2 انرژی های تجدیدپذیر

 - - 4 کامپیوتر و فناوری اطالعات

 - 0 5 و معدن شناسیزمین

 3 2 00 سایر  

 3 3 35 جمع

 

 عمومی، تخصصی و کارآفرینی هایآموزشتوجه به  -2-4-1-4

و فالسفه بوده و هست،  پردازانهینظر موردنظرهای بسیار دور همواره آموزش و نحوه انجام آن از زمان

انتقال  رونیازاو  دارندیبرمدر دوران حاضر که علوم هرچه بیشتر به سمت تخصص و تجربه گام  خصوصبه

 .اهمیت است حائزهای جدید بسیار های جدید به نسلیافته
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پارک علم و فناوری در راستای ارتقاء فرهنگ علم و فناوری و رفع نیازهای شایع اکثر صاحبان ایده و 

کارگاه آموزشی عمومی، تخصصی و  00تعداد  تاکنونبعمل آمده  یازسنجین، پس از بنیاندانش هایشرکت

کاربردی و بنیادی  -های علمی تحقیقات و پژوهش کهآنجایی ازدر این میان  رآفرینانه برگزار نموده است.کا

باعث پیشرفت و توسعه تکنولوژی و فناوری شده و از  توانندیمهای فناوری مراکز آموزش عالی و نیز پارک

یجاد کنند، سیاست راهبردی بسیاری هایی را برای وقوع فرایندهای کارآفرینی اجدید فرصت یهادهیاطریق 

های پارک ای از آموزشاز کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران توسعه کارآفرینی است. لذا بخش عمده

 های کارآفرینی معطوف شده است.زشعلم و فناوری به آمو

 آموزشی برگزار شده هایکارگاهتعداد  1-0 شماره جدول

 تعداد نوع دوره ردیف

 49 های تخصصیدوره  0

 3 دوره های عمومی 2

 1 دوره های کارآفرینی 3

 

که شایسته است نسبت به  گونهآننتوانسته است  تاکنونبودن  سیتأسپارک علم و فناوری به دلیل تازه 

ای اندک و معرفی ارائه خدمات و اجرای سازوکارهای حمایتی اقدام نماید. ارائه خدمات حمایت مشاوره

نظیر کتابخانه، های اعتباری، در برابر نبود تجهیزات پژوهشی مناسب ها و صندوقنکبه با هاشرکت

 قرار داد. مدنظررا بایستی مناسب جهت ارائه  یرساختیز، عدم وجود امکانات آزمایشگاه و غیره
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 حمایتی سازوکارهای -2-4-1-5

ت عمومی، نتوانسته است ائه خدماو نیز عدم ار هاشرکتبه  مکانکافی و اجاره نامناسب و نافضای استقرار 

 .محسوب گردددر پارک علم و فناوری استان توجهی برای جذب افراد خالق و صاحب ایده مزیت قابل

  مطالعات محیط بیرونی سازمان -2-4-2

استراتژیک در هر سازمانی، بررسی محیط بیرونی سازمان و  یزیربرنامهیکی از مراحل بسیار مهم مدیریت و 

ای از گذارند. ماحایاط بیرونی سازمان، دربردارنده مجموعهای بیرونی است که بر سازمان، تأثیر میپارامتره

 تأثیرگذارند و از عملکرد سازمان نیز کام و بایاش می تأثیرعاوامال اسات که بر رسالت و اهداف سازمان 

بیرونی، تأثیری مثبت و  تأثیرگذارل هرکدام از عوام .ندارد هاآن، ولی ساازماان کنترل چندانی بر رندیپذیم

سازنده و یا اثری مخرب و بازدارنده بر سازمان دارند. در نظر گرفتن همین نکته کافی است که مدیران، 

صحیح، علمی و کاربردی بررسی و عوامل مؤثر خارجی را ارزیابی  هاییشیوهضرورتا محیط بیرونی خود را با 

اطاالعاات ماحایاط بایارونای، شانااخات باهاتار ماحیط و عاوامال بنابراین هادف اصالی از م؛ نمایند

از  گیریبهرهها و تهدیدهای مربوط به سازمان و چگونگی کالیادی ماوجاود در آن اسات تاا بتوان فرصت

 .ها و پرهیز از تهدیدها را ترسیم نمودفرصت

و فعالیت سازمان است که از این طریق  گذاریسرمایههای مساعد برای (، وجود زمینه4Oفرصت )مراد از 

خود تحقق رسالت و اهداف خود را مایسر سازد و یا با استفاده از این  هایتواناییاز  گیریبهرهبا  تواندمی

 .خود را کاهش داده یا جبران نماید هایپذیریآسیبها و ها، ناتوانیها ضعففرصت

هاا، اصاول و د و نامطلوبی است که برخالف اهداف، ارزش( نیز برآیند وضعیت نامساع0T) دیتهدمنظور از 

ماناافاع ساازماان عامال ناماوده و خاارج از کاناتارل ساازماان هاساتاناد و لذا احاتاماال ایاجااد 

                                                           
4 opportunity 

0 treat 
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های ساازماان و باه تابع آن، مواجه ساختن اهداف و ارزش هایفعالیتآشافاتاگای و اخاتاالل در روناد 

 .با خطر از سوی این عوامل وجود دارداساسی سازمان، 

علم و فناوری عبارتند از: عوامل مکانی، عوامل سیاسی و عوامل  هایپارکبر  مؤثرعوامل محیطی  ترینمهم

 فرهنگی و اجتماعی.

تحقیق و توسعه و نیز با  هایفعالیتنظیر دسترسی به امکانات حمل و نقل مناسب، وجود  عوامل مکانی

، نزدیکی به بازار مصرف و هاآنحاضر در پارک به  هایشرکتدر منطقه و دسترسی باال  هایفناوری

 و... کنندگانعرضه

خارجی و حفظ  هایسرمایه، سیاست حمایت از جذب گذاریسرمایهنظیر امنیت  کارآفرینی هایمؤلفه

 و.... پارک علم و فناوری، قوانین تدوین شده هایفعالیتداخلی، جو سیاسی حامی  هایسرمایه

نظیر وجود روحیه کارآفرینی و نوآوری در جامعه، پذیرش مالکیت فکری در  و عوامل فرهنگی و اجتماعی

 .باشدمیعلم و فناوری  هایپارکبر فعالیت  تأثیرگذارجامعه و... از عوامل محیطی خارجی 

بله با تهدیدها و یا های مناسب برای مقاباا شانااخات باهتر این عوامل کلیدی، امکان شناسایی رهیافت

 .آیدمیهای تهدیدآمیز برای سازمان به وجود پرهیز از موقعیت

 در ابعاد مختلف مدل توسعه پارک علم و فناوری -2-5

 پارک علم و فناوری هایزیرساختمدل توسعه  -2-5-1

اساسی پارک های از اولویت هازیرساخت، ساخت و توسعه بنیاندانشبا توجه به ضرورت حمایت از اقتصاد 

 . باشدمیسیستان و بلوچستان 
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 استان سیستان و بلوچستان پارک علم و فناوری هایزیرساختمدل توسعه  1-0 شماره شکل

 بلندمدتسایت مرکزی و ستادی پارک در برنامه  -2-5-1-1

 هایشرکتو  التحصیالنفارغپارک علم و فناوری جهت استفاده هر چه بیشتر  هایزیرساختتوسعه 

. توسعه و تکمیل سایت مرکزی و ستادی پارک علم و فناوری استان باشدمیبسیار ضروری  بنیاندانش

هکتار در مجاورت مراکز دانشگاهی شهرستان زاهدان و واقع  5/0سیستان و بلوچستان در زمینی به مساحت 

. این زمین به دلیل امکان حفر چاه و باشدمی)در مراحل نهایی واگذاری( بسیار ضروری  فارسخلیجدر بلوار 

تواند در رشد و توسعه پارک و نزدیکی به مراکز دانشگاهی از پتانسیل بسیار باالیی برخوردار بوده و می

مورد نیاز را بر اساس  هایزیرساختپارک توسعه  جهتبدینرسیدن به اهداف آن نقش بزرگی ایفا نماید. 

 موده است:نیازهای موجود به شرح زیر تدوین ن

 اطالعات سایت مرکزی و ستادی 9-0 شمارهجدول 

 متراژ فضای مورد استفاده  ردیف
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 مترمربع 1444 ساختمان اداری و ستادی پارک علم و فناوری 4

 مترمربع 4444 هاشرکتساختمان محل استقرار  0

 مترمربع 4444 تأسیساتساختمان و انبار  9

 مترمربع 0444 گلخانه گیاهان دارویی و زینتی 1

 مترمربع 0444 سوله کارگاهی 5

 مترمربع 044 ساختمان سرایداری و نگهبانی ۳

 متر مکعب 044 مخزن نگهداری و ذخیره آب 0

 مترمربع 1444 فضای سبز و درختکاری محوطه 0

 مترمربع 5444 هاشرکتمزارع  تولید گیاهان دارویی جهت  3

 مترمربع 050444 مجموع 44
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 هکتاری 5/0تصویر و موقعیت مکانی زمین  5-0شماره  شکل

 هکتاری 11در زمین  بلندمدتطرح توسعه  -2-5-0-2

هکتاری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان در منطقه سیاهدک زاهدان و در  ۳4زمین 

ن مطابق طرح جامع مجاورت زمین دانشگاه سیستان و بلوچستان واقع گردیده است. طرح توسعه این زمی

 :باشدمیتدوین شده و به شرح جدول زیر 

 هکتاری ۳4اطالعات زمین  1-0جدول شماره 

 متراژ فضای مورد استفاده ردیف

 مترمربع 4444 ساختمان اداری و ستادی پارک علم و فناوری 0

 مترمربع 0444 مهمانسرا و امکانات رفاهی نظیر رستوران، زمین ورزشی و غیره 2

 مترمربع 5444 هاشرکتتمان محل استقرار ساخ 3

 مترمربع 4444 تأسیساتساختمان و انبار  4

 مترمربع 44444 گلخانه گیاهان دارویی و زینتی 5

 مترمربع 1444 سوله کارگاهی 1

 مترمربع ۳44 دو فقره ساختمان سرایداری و نگهبانی 7

 متر مکعب 144 دو عدد مخزن نگهداری و ذخیره آب 8

 مترمربع 44444 ی سبز و درختکاری محوطهفضا 9

 مترمربع 05444 هاشرکتمزارع  تولید گیاهان گرمسیری، دارویی باغی و زینتی جهت  01

 مترمربع 53444 مجموع 00
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 هکتاری ۳4تصویر و موقعیت زمین  ۳-0شماره  شکل

 

 پارک علم و فناوری 1ساختمان چندمستاجره شماره  -2-5-1-3

استفاده از  به منظور هاپارکاستقرار در در اختیار داشتن فضای فناور،  هایشرکتنیازهای  ترینمهمکی از ی

پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان،  4شماره . در این راستا ساختمان باشدمی هاآنامکانات 

 گردیده است. برداریبهرهدرنظرگرفته شده با مشخصات ذیل تجهیز و 

 هاشرکتاطالعات فضای استقرار  5-0 شمارهدول ج

 متراژ فضای مورد استفاده ردیف

 مترمربع 1044 مساحت زمین 0

محل ستاد 

 005مرکزی 

 هکتاری

 

هکتاری پارک  11محل زمین  

علم و فناوری استان سیستان 

 و بلوچستان

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

 دانشگاه پیام نور دانشگاه آزاد

 دانشگاه علمی کاربردی

 پیام نور
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 مترمربع 0044 مساحت کل زیربنا 2

 9 تعداد طبقات 3

 ۳0 های ساختمان تعداد کل اتاق 4

 مترمربع 4944 میزان زیربنای فضاهای عمومی و مشترک ساختمان 5

 مترمربع 0044 شرکت ها و واحدهای فناورواگذار شده به  میزان زیربنای 1

 ۳4 ها یا واحدهای قابل واگذاری به واحدهای فناوریتعداد اتاق 7

 مترمربع 454 سالن جلسات و کنفرانس 8

 

 4شماره های فناورو واحد هاشرکتنقشه مکانی محل استقرار  0-0شماره  شکل

 های دانش بنیان و واحدهای فناورساختمان محل استقرار شرکت  -2-5-1-4

پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان  9ساختمان محل استقرار شرکت های دانش بنیان شماره 

متر مربع جهت ایجاد پارک فن  1544و 4144 متر مربع مشتمل بر دو سوله به زیر بنای 44444به مساحت 

 تجهیز می باشد.متر مربع در حال تعمیر و  ۳444به متراژ فضای باز  آموز و استقرار شرکت ها با
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 9نقشه مکانی ساختمان محل استقرار شماره 0-0شکل شماره 

 2ساختمان محل استقرار شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور شماره  -2-5-1-5

تان و پارک علم و فناوری سیس 0ساختمان محل استقرار شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور شماره 

 متر مربع و به شرح ذیل آماده بهره برداری می باشد. ۳4۳بلوچستان به مساحت 

 متراژ فضای مورد استفاده ردیف

 مترمربع ۳4۳ مساحت زمین 0

 5 تعداد طبقات 2

 9 تعداد واحدها 3

 مترمربع 944 میزان زیربنای واگذار شده به شرکت ها و واحدهای فناور 1

 تر مربعم 454 هنر  فن بازار 7

 مترمربع IT 490  فن بازار 8
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 0نقشه مکانی ساختمان محل استقرار شماره 3-0شکل شماره 

 

 

 0ساختمان محل استقرار شماره 44-0شکل شماره 
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 فن بازار پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستانساختمان  44-0شکل شماره 
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 ایهای منطقهبر مزیت تأکیدنوین با  هایفناوریمدل توسعه  -2-5-2

استان سیستان و بلوچستان به دلیل تنوع شرایط اقلیمی، استعدادهای بالقوه بسیاری دارد که به منظور به 

ها، باشد. به منظور استفاده از این ظرفیتمی هدایت وها، تنها نیاز به ساماندهی فعلیت رساندن این پتانسیل

توسعه را در  هایکانونایجاد مراکز رشد تخصصی و ایجاد  ستانبلوچ وپارک علم و فناوری استان سیستان 

 مورداشارهها در ادامه ای هر یک از این فناوریقابل استفاده و مدل توسعه هایفناوری ترینمهمبرنامه دارد. 

 قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 ستاناستان سیستان و بلوچ ایمنطقههای عمده مزیت 44-0شماره شکل 
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 نوین حوزه آب در استان هایاوریفن -2-5-2-1

دارا بودن کیلومتر و  004آزاد با طول تقریبی  هایآبرغم همجواری با علی بلوچستان واستان سیستان 

در  مترمیلی 1444آید. باال بودن میزان تبخیر  بیش از های متعدد جزء مناطق خشک بشمار میرودخانه

 هایآبهای نوین آبیاری، عدم کنترل عدم استفاده از روشسال، پایین بودن شدید میزان نزوالت جوی، 

. بر این اندشدهسطحی و بسیاری از عوامل قابل کنترل دیگر باعث کاهش راندمان مصرف آب در این استان 

های قدیمی و سنتی در حذف و نوین نسبت به روش هایفناوریهای فراوان اساس با توجه به توانمندی

ها، کاهش میزان تبخیر، تصفیه آب دریا و یطی، تصفیه و جلوگیری از انتشار آلودگیهای محکنترل آلودگی

ای پایدار چه برای دستیابی به توسعه مؤثرتوان راهکار و ابزاری باال بردن راندمان آب بخش کشاورزی را می

در  ویژهبه هاآنربردی از ها و استفاده کاوری بیشتر یافت. ورود این فناوریاز نظر اقتصادی و چه از نظر بهره

های و روش شدهتصفیههای های تصفیه آب دریا، ایجاد شرایط الزم برای استفاده مجدد از پسابزمینه

وری آب کشاورزی با توجه به قرار گرفتن استان در شرایط بحران آب امری ضروری افزایش بهره کنترل و

 هایفناوریموجود و تشکیل حوزه  هایزیرساخت فعال در این بخش و توسعه هایشرکتاست. حمایت از 

، و بلوچستانپارک علم و فناوری استان سیستان  جهتبدینتواند گامی جدی در این زمینه باشد. آب می

های استفاده از علوم نانو، تصفیه به کمک روش نظیرنوین  هایفناوریکه بر روی  ای راایده و صاحبانفعاالن 

را تحت حمایت قرار  کنندمیهای نوین آبیاری کشاورزی و غیره فعالیت ه تبخیر، روشبیولوژیک، مواد کاهند

 خواهد داد.  

 نوین بخش کشاورزی )گیاهان دارویی و گرمسیری( هایفناوری -2-5-2-2

باشد که با پیشگام در تولید محصوالت غذایی، اولین بخش چرخه تولید می عنوانبهبخش کشاورزی 

ها، بخش کشاورزی را با چالش جدی در زمینه تولید ی روبرو شده است. این محدودیتهای جدیدمحدودیت

ها، کمبود نیروی کار در مواجه نموده است. کمبود منابع آبی، تغییر شرایط اقلیمی، افزایش آفات و بیماری

از مدیریت  نظم عرضه و تقاضا است که با استفاده برهم زنندهاین حوزه و افزایش تقاضا از جمله عوامل 
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استان سیستان و  و فناوریباشند. پارک علم قابل کنترل می ،نوین هایفناوریمناسب منابع و استفاده از 

بلوچستان با توجه به موقعیت و اقلیم متنوع استان و پتانسیل باالی کشاورزی در بخش گیاهان گرمسیری و 

های . اقداماتی نظیر برگزاری دورهباشدمین پیگیری آ حال درای را انجام داده و دارویی اقدامات ویژه

تولیدی داروهای گیاهی جهاد  هایبخشهای مستمر با آموزشی کشت بافت گیاهان دارویی، ارتباط و نشست

کشاورزی و منابع طبیعی استان، پیگیری تشکیل کارگروه گیاهان دارویی و  مهندسینظامکشاورزی، سازمان 

با مراکز  نامهتفاهمرشد تخصصی گیاهان دارویی و گرمسیری و انعقاد گرمسیری، پیگیری ایجاد مراکز 

 .باشدمیها در این خصوص آموزشی دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی، از عمده فعالیت

و  بنیاندانش هایشرکتبا هدف حمایت از  و بلوچستاندر این راستا پارک علم و فناوری استان سیستان 

آزمایشگاه تخصصی گیاهان  ریزی جهت ایجاد مرکز رشد، کانون توسعه وبخش تولید، اقدام به برنامه

گرمسیری و دارویی نموده است که قابلیت استفاده عمومی برای صاحبان ایده و ارتقاء فناوری موجود را در 

ارتقاء کیفیت محصوالت به کمک  نظیرنوین  هایفناوریای نزدیک فراهم خواهد آورد. استفاده از آینده

و شناسایی  مؤثرهی ژنتیک و مهندسی بافت، تولید محصوالت تراریخت، امکانات استحصال مواد مهندس

های در اختیار پارک علم و های این مجموعه خواهد بود. با توجه به زمیناز جمله توانمندی مؤثرهترکیبات 

رویی توسط فناوری و همچنین برنامه مدون پیش رو، امکان ایجاد مزارع تخصصی تولید گیاهان دا

 پارک نیز در اولویت خواهد بود. زیرمجموعه هایشرکت

های گرمسیری جنوب شرق ایران نیز در استان سیستان و بلوچستان قرار ترین پایگاه تولید نهال میوهبزرگ

مرکبات، خرما، موز، »شود. استان دیگر کشور نیز نهال صادر می 3نیاز داخلی استان به  تأمیندارد که با 

ن و های گرمسیری و نیمه گرمسیری سیستااز جمله میوه« پسته و انگور یاقوتی ،چیکو، گوآوا، پاپایا، انبه

 بلوچستان است.

وجود مناطق گرمسیری در جنوب، مناطق کوهستانی در منطقه میانی  دلیلاستان سیستان و بلوچستان به 

توانسته است طیف بسیار باالیی از گیاهان دارویی  ،استان و همچنین منطقه سردسیر در شهرستان خاش

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%DA%A9%D9%88
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 هایگونهکه درصد باالیی از  ایگونهبهخاص را شامل شود و تنوع قابل توجهی از گیاهان را پدید آورد، 

توان به گازرخ )ریشه: از جمله گیاهان دارویی استان می .باشدگیاهی کشور در این استان قابل مشاهده می

کبد طحال و  هایناراحتیمیوه برای درمان  –درمان پوست چرب و خارش  –درمان سوزاک و تب زرد 

میوه بادام: مصارف دارویی ) یکوهنده ماده ضد سرطان ویتافرین(، بادام دارباد )(، پنیر و فلجدردهای آرتروز 

، هاآبسهضماد برای تسریع رسانیدن و چرک زایی جوش و  صورتبهنارس آن  هایدانه) و آرایشی(، حرا،

تقویت اعصاب نافع  یو براروغن مغز بنه گرم و خشک چاتالنقوش )ریشه آن برای افزایش نیروی جنسی(، 

 یکوه(، زرشک است مؤثرعروق و یرقان  یهایگرفتگای صاف کردن صدا و باز کردن انسداد و است. بر

کیسه صفرا، دفع سنگ  یهایینارسارفع بومادران )های خونی، سل، رماتیسم، کمردرد(، درمان بیماری)

  های همراه با خونریزی( اشاره کرد.درمان زخمکلیه، تب بر، 

 تجدیدپذیر هایانرژیفناوری حوزه  -2-5-2-3

تجدید پذیر  هایانرژیمستعدترین منطقه دنیا به لحاظ دارا بودن منابع  شکبیاستان سیستان و بلوچستان 

منبع همیشگی تولید برق، وجود باالترین میزان تابش  عنوانبه. وجود امواج دریا در جنوب استان باشدمی

های این بخش ریان بادی در شمال استان از مزیتترین جخورشید در طول سال، دارا بودن بیشترین و ثابت

استان را به قطب تولید  درازمدتتواند در انرژی در این بخش می تأمینحوزه  هایشرکت. حمایت از باشدمی

 بستر، پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان با نگاه فناورانه، روازاینانرژی در منطقه تبدیل نماید. 

بخش را در اولویت قرار داده است. برنامه حمایت از فناوری و ایجاد دانش بومی و سنتی در  از این حمایت

سازی محصوالت این بخش در کنار جلب مشارکت خصوصی، اولویت روز دنیا و تجاری هایفناوریکنار 

سیستان و تجدیدپذیر در  هایانرژیآید. ایجاد مراکز رشد پارک علم و فناوری در این حوزه به شمار می

 المللیبین هایشرکتمشارکت کشورهای منطقه و  جلب درتواند جنوب استان در مجاورت دریای عمان، می

های بادی در باشد. جذب و حمایت از فناوران حوزه تولید انرژی با استفاده از نیروی باد و ایجاد نیروگاه مؤثر

. استفاده از باشدمیاستان سیستان و بلوچستان های پارک علم و فناوری برنامه ترینمهمشمال استان از 
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 تواندمیهای پارک در جنوب استان است که تولید انرژی به کمک نیروی امواج، از اولویت هایفناوری

 بسترساز توسعه صنعت در استان گردد.

 حوزه بیو انرژی  هایفناوری-2-5-2-4

آید و قابلیت ایجاد تعادل در منابع زیستی بدست میاست که از  تجدیدپذیر هایانرژیای از بیو انرژی گونه

های محیطی انرژی باعث کاهش شدید آالینده تأمینها در آورد. استفاده از پسماندمحیط زیست را فراهم می

جانوری تجدیدپذیر برای تولید  -بیوانرژی، از منابع گیاهی هایفناوریگردد. در مصرف می جوییصرفهو 

های مایع، جامد و گازی، حرارت مواد شیمیایی و دیگر مواد رژی مانند برق، سوختهای مختلف انگونه

شوند. دانش فنی شناخته می عنوانبهها به دلیل ارزش باالی اقتصادی، معموال این فناوری .کننداستفاده می

تولید  هایقطبکی از ی عنوانبهتواند استان سیستان و بلوچستان با دارا بودن پتانسیل باال در این زمینه می

منطقه  تواندمیبیو انرژی تبدیل گردد. مساعد بودن منطقه جهت کشت گیاهانی نظیر جاتروفا و گز روغنی 

زیستی تبدیل نماید. از طرفی به دلیل نبود امکانات و دانش فنی مورد نیاز،  هایسوخترا به قطب تولید 

ستان به هدر رفته و این منبع بزرگ انرژی مورد استفاده قرار ها، در او زباله زائدانرژی بیوگاز حاصل از مواد 

و فناوران حوزه تولید انرژی زیستی  هاشرکتریزی جهت حمایت از گیرد. پارک علم و فناوری با برنامهنمی

قصد دارد با ایجاد کانون توسعه بیوانرژی در پارک و فراهم نمودن شرایط تولید، زمینه صادرات این 

 سوخت سالم فراهم نماید. عنوانبههای اروپایی به کشورمحصوالت را 

 حوزه معدن   هایفناوری -2-5-2-5

کلى تاکنون در این منطقه  طوربهاستان سیستان و بلوچستان از لحاظ منابع زیرزمینى، بسیار غنى است اما 

روی کمربند فلزات  وجود معادن غنی و قرار گرفتن برفعالیت چشمگیرى در باب معادن وجود نداشته است. 

معدنی جهان که از اروپای شرقی تا کشور پاکستان ادامه دارد و مواد معدنی مکشوفه شامل کرومیت، مس، 

های فلزی نظیر تالک، منیزیت، گل سفید، آنتیموان، فلدسپات خاک منگنز، آهن، طال، تیتانیوم و کانی

را به  و بلوچستانگرانیت، سیستان  ویژهبهساختمانی  هایسنگصنعتی، نیکل، کائولن، سیلیس و 
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های کشف صادره تا گواهی بر اساس .تبدیل کرده است گذارانسرمایهمعادن کشور و بهشت  کمانرنگین

 40هزار تن ذخایر معدنی شاخص کشف شده که شامل  5۳5میلیون و  ۳41، 4939پایان شهریور ماه 

هزار تن  041میلیون و  00آهن و آهن پالسری، هزار تن  10میلیون و  004هزار تن مس،  140میلیون و 

 004هزار تن کرومیت،  9۳1میلیون تن طال،  44هزار تن آنتیموان،  4۳4هزار تن منگنز،  044تیتانیوم، 

باشد. این شرایط ویژه، هزار تن منیزیت می ۳۳های تزئینی و یک میلیون و هزار تن سنگ 409میلیون و 

این حوزه معطوف نموده است.  هایفناوریسیستان و بلوچستان را به  توجه پارک علم و فناوری استان

های استخراج و شناسایی معادن با ایجاد کانون توسعه معدن، حمایت و توجه ویژه به فناوران فعال در حوزه

 هایفناوری سازیبومیباشد. امکان ورود و های پارک علم و فناوری در این بخش میاولویت ترینمهماز 

تواند از خروج ارز جلوگیری نموده و در توسعه استان و کشور نقش مهمی را ایفا نماید. ایجاد بوطه میمر

های آتی پارک علم و فناوری استان سیستان و کانون توسعه و آزمایشگاه تخصصی معدن از جمله برنامه

 دد.منجر به باال رفتن توان فناوران این حوزه گر تواندمیکه  باشدمیبلوچستان 

 و هنر دستیصنایع - 2-5-2-6

در استان سیستان و بلوچستان جایگاهى ممتاز داشته است. آثار کشف  دستیصنایعهاى بسیار دور از گذشته

شده از هنرهاى دستى در شهر سوخته گویاى قادمت هنرهااى دساتى ایان مارز و باوم اسات. اماروز نیاز 

اى برخاوردار از کشاورزى و دامدارى از موقعیات ویاژه در این استان از لحاظ تأمین درآمد پس دستیصنایع

 دساتیصنایعو کمک به امر کشاورزى و دامدارى باه سااخت اناواع  داریخانهاست و زنان روستایى در کنار 

، چاادر باافى، سافره باافى، باافیگلیم، باافیقالیاشتغال دارند. هنرهاى دستى مردم استان عبارت اسات از: 

 باشد. ازى، خراطى و لنج سازى مى، سکه دوزى، سفال سدوزیسوزن، نمدمالی، حصیربافی



54 
 باقری عبدالرضا دکتر

 ممیزه هایهیت و امنا هایهیات مرکز رئیس و وزیر مشاور

 مرکز مهر

 میزهم هایهیات و امناء هایهیات

 

 فناوری اطالعات -2-5-2-7

افزارهای مورد نیاز و همچنین باال بودن میزان افزار و نرمسخت تولیدکنندههمجواری با کشورهای  لیبه دل

افزاری و حصوالت نرمهای پارک جهت گسترش ماستفاده از تلفن همراه و دیتا این فناوری از جمله اولویت

 باشد.در استان می افزاریسخت

 شیالت - 2-5-2-8

 حساببهیکی از ذخایر غنی موجود در منطقه  عنوانبهگونه مختلف  404دریایی با بیش از  هایجلبکوجود 

آیند. این دسته از گیاهان دریایی در صنایع نساجی، دارویی، غذایی، بهداشتی، آرایشی و آزمایشگاهی می

 اربرد بسیاری دارد.ک

 کهطوریبهشود یافت می وفور بههای آبزیان در سواحل استان یکی از گونه عنوانبهوجود خیار دریایی 

آبزی  گونهایندهد. درصد وزن خشک آن را تشکیل می 0/04میزان پروتئین در خیاران دریایی معادل 

و در صنعت داروسازی کاربرد گسترده دارند. داشته  ضدبارداری، ضد تومور، ضد سرطان و ضدویروسیخواص 

-بلعند بنابراین میخیاران دریایی موجوداتی هستند که رسوبات کف بستر استخرهای پرورش آبزیان را می

پرورش داده و در نتیجه باعث رشد سریع خود میگو و  توأم صورتبهرا در مزارع پرورش میگو  هاآنتوان 

، بیولوژی، محیطیزیستتوان با گسترش تحقیقات در زمینه بنابراین می ؛گرددافزایش تولید در هکتار می

 اکولوژی و پراکنش گیاهان دریایی زمینه توسعه استان را فراهم نمود.

 مدل توسعه مراکز رشد تخصصی -2-5-3

های هر شهرستان، مدل توسعه مراکز رشد پارک علم و فناوری به دلیل تنوع اقلیمی و پتانسیل

 :باشدمیبلوچستان به شرح زیر سیستان و 
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 مدل توسعه مراکز رشد تخصصی  44-0شماره شکل 
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 گیاهان دارویی در خاشتخصصی مرکز رشد  -2-5-3-1

موقعیت آب و هوایی و اقلیم مناسب، شهرستان خاش را به رویشگاه گیاهان دارویی کمیاب تبدیل نموده 

نظیر سیستان و بلوچستان در این نظیر و یا کمگیاهی بیهای است. بیشترین گیاهان دارویی و گونه

بخشی از مواد غذایی و دارویی مورد نیاز  تأمینآید. رویش گیاهان مختلف عالوه بر شهرستان به عمل می

 شود. مردم خاش، منبع درآمدی برای روستاییان و عشایر منطقه محسوب می

زیر  هایگروه درهای پژوهشی گیاهان دارویی ی فعالیتمرکز رشد تخصصی گیاهان دارویی در راستای اعتال

 فعالیت خواهد نمود.

 کشت و توسعه گیاهان دارویی 

 آموزش و ترویج گیاهان دارویی 

 آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی 

 بیوتکنولوژی گیاهان دارویی 

  و تولید نشاء گیاهان دارویی ایگلخانهکشت 

 ایرانشهر جامعمرکز رشد  -2-5-3-2

بودن بیشترین منابع آب  ویژه و همچنین دارا هوایی وتان ایرانشهر به دلیل داشتن شرایط آب شهرس

های گرمسیری، مرکز رشد های گرمسیری است. با توجه به اهمیت خرما و میوهزیرزمینی، خاستگاه میوه

های ا و میوههای تحقیقاتی روی خرمهای گرمسیری با هدف تمرکز، بهبود و توسعه فعالیتتخصصی میوه

 هافعالیتنیز روزآمد کردن این  ون، چیکو، تمر هندی و .... وه، موز، کنار، پاپایا، گواوا، زیتگرمسیری نظیر: انب

 کند:های زیر فعالیت میهای جانبی و صنایع وابسته به آن در قالب بخشو فرآورده

 های گرمسیریزیست فناوری گیاهان و میوه _

 وین تحقیقاتی به کشاورزانن هایتکنیکانتقال  _

 صنایع تبدیلی _
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 بندی خرمابسته _

 زراعینژادی و بهبه _

 در سراوان و هنر دستیصنایعمرکز رشد  -2-5-3-3

های کوچک در منطقه سراوان، وسیله امرار معاش مردان و زنان هنرمند بوده و در کارگاه دستیصنایعتولید 

 .گرددو خانگی تولید و روانه بازار می

گری کلپورگان(، تولید انواع ظروف سفالی توسط هنرمندان کلپورگان )شهرت جهانی صنعت سفال

باشد که منطقه سراوان می دستیصنایع ها و دانشدوزی و حصیربافی، از جمله ظرفیتدوزی، سوزنیبلوچ

 های قابل توجهی دست پیدا کند.تواند به پیشرفتدر صورت حمایت می

هایی هستند که قابل حمایت در این صنعت، از حوزه سازیشبکه، برند سازی و ردسازیاستانداصادرات، 

خرد و ماهیت این  وکارهایکسبدر زمره  دستیصنایع. همچنین با توجه به قرار گرفتن باشندمی

 تواند نقش بسیار مؤثری در ارتقاءای برای توسعه این صنایع می، کاربرد الگوی توسعه خوشهوکارهاکسب

 داشته باشد. پذیریرقابتتوان 

 دریایی در چابهار هایفناوریمرکز رشد  -2-5-3-4

زیر  هایفعالیتهای موجود در این منطقه با زمینه مرکز رشد فناوری دریای چابهار نیز با عنایت به پتانسیل

 .گیردمیشکل 

 زیست دریا _

 دریایی و ......( هایجلبکخیار دریایی، ) دریاییگیاهان  _

 پرورش آبزیان _

 آلودگی دریایی _

 توسعه و تجهیز بنادر _

 دریا شناسیزمین _
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 طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات شناورهای دریایی _

 

 تجدید پذیر در زابل هایانرژیمرکز رشد  -2-5-3-5

 اندازیراهنصب و  ویژهبهتجدیدپذیر  هایانرژیمنطقه سیستان از ظرفیت بسیار باالیی برای استفاده از 

عالوه بر رونق اقتصادی درمنطقه،  تواندمی ظرفیت این  بادی برخوردار است و استفاده از هاینیروگاه

تجدید پذیر با زمینه  هایانرژیوجود مرکز رشد  براینناب ؛مشکالت معیشتی مردم بومی را برطرف کند

 باشد.زیر در این منطقه ضروری می هایفعالیت

 نرژیسازی امدیریت و بهینه 

 تجدید پذیر هایانرژیمرتبط با  هایفناوریسازی بومی 

 های ذخیره انرژیتولید و ساخت سیستم 

 منطقه در خورشیدی و بادی هاینیروگاه ساخت و طراحی ،سازیشبیه 

 توسعه فناوری هایکانونمدل توسعه بخش  -2-5-4

 هاایطرحگ کارآفرینی، حمایات از توسعه با هدف باال بردن سطح دانش، اعتال و گسترش فرهن هایکانون

از زنادگی  ایجنباهگردند. از آنجاا کاه هایچ موجود در استان تأسیس می هایپتانسیل ویژهبهکارآفرینانه 

توساعه باا همراهای و همکااری  هاایکانونبه کمال رسد،  تواندمیبدون آموختن فرهنگ مربوط به آن، ن

آناان در توساعه و پرباار کاردن جهاات  هایتجرباهو  هااتخصاصکارآفرینان و متخصصین و با استفاده از 

  .کنندمیکارآفرینانه فعالیت 
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 توسعه فناوری هایکانونمدل توسعه  49-0شماره شکل 

 و هنر دستیصنایعکانون توسعه -2-5-4-1

 جایگاهى ممتاز داشته است. آثار کشف شده و بلوچستاندر استان سیستان  دستیصنایعهاى دور، از گذشته

 دستیصنایعاز هنرهاى دستى در شهر سوخته گویاى قدمت هنرهاى دستى این مرز و بوم است. امروزه نیز 

اى برخوردار است و زنان در این استان از لحاظ تأمین درآمد، پس از کشاورزى و دامدارى، از موقعیت ویژه

اشتغال دارند.  دستیصنایعنواع دارى و کمک به امر کشاورزى و دامدارى به ساخت اروستایى در کنار خانه

، دوزیسوزن، نمدمالی، حصیربافی، چادر بافى، سفره بافى، بافیگلیم، بافیقالیهنرهاى دستى مردم استان 

 .باشدسکه دوزى، سفال سازى، خراطى و لنج سازى مى

 :گرددمیبا اهداف زیر دنبال  دستیصنایعایجاد کانون توسعه 

 دستیصنایع یحوزهنو در  هایایدهالقانه، کاربردی و ( شناسایی و معرفی آثار خ4



60 
 باقری عبدالرضا دکتر

 ممیزه هایهیت و امنا هایهیات مرکز رئیس و وزیر مشاور

 مرکز مهر

 میزهم هایهیات و امناء هایهیات

 

 در استان دستیصنایعو ایجاد فضای تعامل بین فعاالن حوزه  بسترسازی( 0

 استان دستیصنایعملی در  هایسرمایه عنوانبه( شناسایی هنرمندان جوان 9

 در استان دستیصنایعمناسب جهت رشد، ارتقا و تعالی  بسترسازی( 1

 در استان دستیصنایعالکترونیکی با هدف ارائه محصوالت  رسانیخدماتواحدهای  ( ایجاد5

 ( ارائه خدمات مشاوره تخصصی۳

 کانون توسعه فناوری اطالعات-2-5-4-2

محور اصلی توسعه،  عنوانبه (ICT) ارتباطات وفناوری اطالعات  جایگاه و، نقش بنیاندانشدر عصر اقتصاد 

ابزارهایی برای  عنوانبهکه  کندمیاوری انواع متنوعی از خدمات و محصوالت را ارائه است. این فن انکارناپذیر

 ارتباطاتروند. فناوری اطالعات و توسعه بکار می هایشاخصنتیجه بهبود  وری و درافزایش بهره

(( ICT  منشأ و مولد تحوالت اساسی در اقتصاد و شیوه زندگی انسان شده است. 

 :توسعه فناوری اطالعات عبارتند از اهداف ایجاد کانون

 جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات بسترسازی( 4

 کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خالقیت نیروهای محقق جوان یزمینه( ایجاد 0

 ( کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات9

 هایزمینهفعال در  محوردانشد فضای الزم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط ( ایجا1

 مرتبط

آموختگان دانشگاهی در زمینه های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش( حمایت از ایجاد فرصت5

 فناوری اطالعات و ارتباطات

به بازارهای  عرضهقابل و ارتباطاتات ی محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری اطالع( تولید و توسعه۳

 .داخلی و خارجی
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 تجدیدپذیر هایانرژیکانون توسعه بیوانرژی و -2-5-4-3

تجدید پذیر به  هایانرژیکه پیش از این اشاره شد، سیستان و بلوچستان با داشتن انواع  گونههمان

در این  گذاریسرمایهبیشتر و رفع موانع  وریبهرهبرای  روازاین .نو تبدیل شده است هایانرژیکلکسیونی از 

با  و بلوچستان. استان سیستان رسدمیمناطق آزاد انرژی نو در این استان ضروری به نظر  اندازیراهزمینه، 

 تأمینتوجه به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک خاص خود در راستای استفاده از انرژی باد و خورشید در 

نظیر نفت،  هایینعمتکشور اهمیت بسیاری دارد. سیستان و بلوچستان اگرچه  نیازهای اساسی و زیر بنایی

های خدادادی همچون باد، تابش خورشید و معادن به این استان هدیه انبوه ندارد، اما نعمت هایجنگلگاز و 

مسیر بادهای نو در ایران تبدیل کرده است.  هایانرژینظیر از بی ایمجموعهاستان را به  هانعمتشده و این 

سیستان، انرژی تابشی خورشید با بیش از شش کیلووات ساعت بر مترمربع در روز، دو انرژی  پرقدرت

به  توانمیتجدیدپذیر خدادادی است که بهترین شرایط را در این منطقه به وجود آورده است. همچنین 

ای بزمان، انرژی امواج اقیانوسی هتفتان و بلندی خاموش نیمه فشانآتشگرمایی موارد باال، انرژی زمین

-متر در فصل مونسون و انرژی بیومس منطقه کشاورزی و گاوداری 40دریای بزرگ چابهار با ارتفاع بیش از 

 ویژهبههای زابل، بمپور و باهوکالت را نیز اضافه کرد. مطالعات نشان داده است که سیستان و بلوچستان 

استفاده از انرژی باد را دارا است به نحوی که شواهد تاریخی منطقه فالت سیستان باالترین پتانسیل 

برداری گذشتگان از این انرژی الیزال در مناطق روستایی باستانی منطقه است که هنوز بهره دهندهنشان

آثاری از آن در منطقه موجود است. سیستان و بلوچستان از نظر برخورداری از انرژی باد و خورشید رتبه 

گرمایی و انرژی دریا و انرژی ا به خود اختصاص داده است.  این استان از نظر انرژی زمیننخست کشور ر

 کیلومتر مرز آبی در موقعیت بسیار مطلوبی قرار دارد. 944با توجه به دارا بودن  مد وجزر 

 عبارت است از: تجدیدپذیر هایانرژیهدف از ایجاد کانون توسعه بیوانرژی و 

 نو  هایانرژیدسترسی به ( فراهم شدن زمینه 4
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ی که در دوره زمانی باالتر از هایفناوریتحقیقاتی برای  هایبرنامه( حمایت از مراکز تحقیقاتی جهت توسعه 0

 هستند پذیررقابتسال  44

 نو هایانرژیفناوری  سازیبومیجهت انتقال و  تولیدکنندگان( حمایت از 9

، گرماییزمینباد، ) باالنو با بازده اقتصادی  هایانرژی ( حمایت از بخش خصوصی برای توسعه کاربرد1

 خورشید(

 کانون توسعه گیاهان دارویی -2-5-4-4

بهداشت و سالمتی جوامع هم به لحاظ درمان و هم  تأمینهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در گیا

متی همپای بشر داشته و یکی برخوردار بوده و هستند. این بخش از منابع طبیعی قد هابیماریپیشگیری از 

هان اهمیت تاریخی، گیا نظرنقطهاز  .اندبودهها غذایی و دارویی بشر در طول نسل تأمینمنابع  ترینمهماز 

ها و مواد طبیعی دارویی گیاهی در اند و تحقیقات وسیعی برای یافتن فرآوردهفراوانی در توسعه جوامع داشته

گونه  054444از مجموع  44۱ه حائز اهمیت اینجاست که تنها کمتر از طول تاریخ انجام شده، اما نکت

به عبارت  ؛اندگرفته، شناسایی و مورد استفاده قرار شناختیزیستگیاهی جهان برای بیش از یک عملکرد 

هزار گونه گیاه دارویی در طول  04تا  95، تنها بین (WHO) های منتشره توسطآمار اساس بردیگر 

های موجود، از دارو 05۱در حال حاضر،  .اقل یک یا چند بار مورد مصرف قرار گرفته استای حدبرزمان

های گیاهی در . پتانسیل تولید دارواندشدهها نیز از منابع میکروبی ساخته دارو 40۱منشأ گیاهی دارند و 

شده که برای گونه گیاه دارویی در سیستان و بلوچستان شناسایی  044 تاکنون .طبیعت بسیار باالست

 کانون توسعه گیاهان دارویی امری ضروری است. اندازیراهتوسعه آن 

 از: اهداف ایجاد کانون توسعه گیاهان دارویی عبارتند

طب سنتی و نگرش به روز جهت تولید گیاهان  هایفرآوردههای جدید از گیاهان دارویی، ( تولید فرآورده4

 دارویی

 گیاهان دارویی ( ایجاد و ترویج فرهنگ استفاده0
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 ( مدیریت پروژه، بازاریابی، بازرگانی و صادرات گیاهان دارویی9

 جدید در زمینه کشت، پرورش و تولید گیاهان دارویی هایفناوری کارگیریبه( 1

 کانون توسعه معادن-2-5-4-5

دن و امکان و سهم باالی استان در برخورداری از این معا گشوده و ناگشوده فلزی وجود معادن نسبتا غنی

ی و معدنی جهان که از یوگسالوی داشتن استان بر روی کمربند فلز معدنی به دلیل قرار هایفعالیت توسعه 

تا پاکستان ادامه دارد، حجم انبوهی از ذخایر معدنی را برای استان رقم زده است. ذخایر معدنی مانند 

نظیر تالک، منیزیت، گل  غیرفلزیهای کرومیت، مس، منگنز، سرب و روی، قلع، تنگستن، طال و کانسار

هزار  144گرانیت، همراه با وجود بیش از  ویژهبهساختمانی  هایسنگسفید، سیلیس، فلدسپات، کائولن و 

تن سیلیس با عیار  هزار 494میلیون تن فلدسپات، 5میلیون تن آندالوزیت،  14۱،44 عیارتن گارنت با 

 وو امکان استقرار کارخانجات چینی  های معدنی حوزه تفتانهزار تن آنتیموان، پتانسیل 19 و ۱ 0/33

های قابل توجه استان در حوزه تفتان و شهرستان خاش از عمده پتانسیل محدوده درو سرامیک  کاشی

 .باشدمیمعدن 

 از: اهداف ایجاد کانون توسعه معادن عبارتند

 در استانحمایت از ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در صنعت فرآوری معدن  -4

 حمایت از بخش خصوصی جهت ورود به فرآوری معدن در استان -0

 مرجع مواد معدنی هایآزمایشگاهایجاد  -9

 استان در رقابتی مزیت دارای معدنی صنایع و معدنی هایفعالیت توسعه -1

 توجه به کارآفرینی -2-5-4-6
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68 
 باقری عبدالرضا دکتر

 ممیزه هایهیت و امنا هایهیات مرکز رئیس و وزیر مشاور

 مرکز مهر

 میزهم هایهیات و امناء هایهیات

 

 بنیاندانش مؤسساتحمایت از واحدهای فناور و مدل توسعه  -2-5-7

 

حمایتی محدود، از جانب پارک علم و فناوری استان  سازوکارهایکه پیش از این اشاره شده ارائه  گونههمان

واحدهای  هایفعالیتکه شایسته است موجبات رضایت و رونق  گونهآن، نتوانسته و بلوچستانسیستان 

حمایتی پارک، مشکالت دیگری نیز وجود دارد که  سازوکارهایبر محدودیت  مستقر را فراهم آورد. عالوه

 هایروشدر استان را بسیار کند نموده است. مدل حاضر درصدد است  هاشرکتروند رشد و توسعه این 

موانع توسعه  پارک علم و فناوری را بیان نماید. هایشرکتاز این مشکالت و رونق فعالیت  رفتبرون

 از آن در زیر در خالصه شده است رفتبرون هایروشو  بنیانانشد هایشرکت

 

 فناوری استان سیستان و بلوچستان پارک علم و هایشرکتموانع توسعه  04-0شماره  شکل
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 های پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستانرفت از مشکالت شرکتهای برونروش ۳-0 جدول شماره

 ردیف موانع توسعه رفت از موانعهای برونروش

های عملی و برقراری های آموزشی، کارگاهبرگزاری دوره

های تخصصی در امکان دسترسی کارآفرینان به مشاوره

های کسب و کار و یا مراکز مشاوره کسب و قالب کلینیک

 کار

های مورد نیاز کارآفرینی پایین بودن مهارت

 و ضعف در اجرا

4 

 اریابیهای مشاوره بازبرگزاری دوره 

 ای برای مدیران و برگزاری بازدیدهای دوره

وکارهای موفق داخلی با هدف کارآفرینان از کسب

 های بازاریابی آنانآشنایی با شیوه

 های پشتیبان خصوصا در زمینه بازاریابیایجاد شرکت 

 0 ضعف بازاریابی

متأسفانه این مشکل ریشه در ضعف فرهنگی جامعه ما و 

ری کار تیمی داشته و به سادگی قابل عدم تمرین و یادگی

 باشد.حل نمی

 مشکالت ناشی از شراکت نامناسب

نداشتن دقت مناسب در انتخاب شرکا، )

یکسان بودن تخصص شرکا، داشتن تعارف 

ها و دخالت زیاد و عدم ابراز مخالفت

 ها در شراکت(دوستی

9 

با اینکه کمبود سرمایه و نقدینگی مشکل همیشگی همه 

شود، با این حال تقویت رهای نوپا تلقی میوکاکسب

ها مند بین آنگذاران و برقراری نوعی ارتباط نظامسرمایه

گذاری و های سرمایهوکارهای نوپا، ایجاد صندوقو کسب

تواند در حل این مشکل تا می افزایش منابع تأمین مالی

 حدودی مفید باشد.

 1 مشکالت مالی

محیط کسب و کار مانند  مشکالت ناشی از نامساعد بودن

های کارگیری سیاستهای دولت و بهتغییر سیاست

ثباتی مدیران و کارفرمایان دولتی، وجود ای، بیسلیقه

 قوانین نامناسب و غیر حمایتی، عدم اطمینان محیطی،

های بانکی و ... باید نامناسب بودن بازار، بهره باالی وام

 توسط مدیران مرتبط مرتفع شود.

 5 د بودن محیط کسب و کارنامساع

 های اطالعاتی تخصصیایجاد بانک 

 های تخصصی در پارکها و کارگاهایجاد آزمایشگاه 

 ها در توسعه فضای فیزیکی جهت استقرار شرکت

 پارک

 ۳ های فیزیکی و فناوریضعف زیرساخت

  ارتقا سطح فرهنگ کارآفرینانه اساتید و اعضای هیات

 علمی

 0 ضعف نظام آموزشی ایده محور
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بنیان به دانش مؤسساتبا توجه به آنچه گفته شد مدل حمایتی کارآمد در حمایت از واحدهای فناور و 

 گشته است. ریزیبرنامهشرح زیر 

  و همچنین عرضه  مؤسساتکردن نیازهای فعلی و آینده با فراهم  :باکیفیتایجاد محیط عملیاتی

 فضای چند مستاجره

، هاسازمانهای زمینی و هوایی، نزدیکی به که دربرگیرنده دستیابی به راه باکیفیتمحیط فیزیکی 

 محیط مطبوع و کارا، انعطاف وسعت برای توسعه مکان

 :تژی آن استفاده از محققین برتر کنسرسیومی از مراکز تحقیقاتی که استرا جذب مراکز تحقیقاتی

های همکاری تحقیقاتی که جلسات متعدد برای شناسایی پتانسیل و برگزاریمختلف  هایسازماندر 

 گذاری دارند.جذابیت سرمایه

 پارک برای  مدنظر بااهمیتهای مهم و بایستی درک مشترکی از کیفیت سازی:تصویرسازی و برند

 ؟رددپارک ایجاد گ مؤسساتپیشنهاد به 

 با برگزاری مراسم جشن و همچنین سمینارهای رسمی و تخصصی، اهدای جوایز  :سازیشبکه

مانند کارآفرین برتر سال و بهترین برنامه کسب و کار دانشجویی و .... با استفاده از اسپانسرهای 

 محلی و خصوصی

 گذاریهای سرمایهایجاد صندوق 

  گذاران پتانسیل جهت جذب سرمایه با بیشترین هایشرکتشناسایی انواع صنایع و

 شرکتی پذیرریسک

 :توسعه و ایجاد مراکز مرتبط با فناوری نظیر 

 ایجاد مراکز مشاوره فنی و تخصصی )کلینیک تخصصی کسب و کار( -

 بهترین برنامه کسب و کار  برگزاری مسابقاتی نظیر

 سازی کارآفرینیجهت تشویق دانشجویان و فرهنگ
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 تفکر توسعه فناوری  هایکانوناندازی راه -

 های ارائه خدمات تخصصیو کارگاه هاآزمایشگاهایجاد  -

 شد فناوریتوسعه و ایجاد مراکز ر -

 :نتایج خیلی از آزمایشگاه سازیتجاریدلیل عدم  اصوالً  تقویت سرمایه انسانی و نیروی انسانی-

 4IASPکه از تعریف  طورهمانباشد. بنیان میدانش هایشرکت، نبود کارآفرینان یا های تحقیقاتی

آن تشویق شود و هدف متخصصان مدیریت می وسیلهبهمشخص است یک پارک سازمانی است که 

باشد. استراتژی پارک می بامهارت و خالصه نیروهای فکری متخصص طوربهنوآوران و کارآفرینان یا 

 باشد.می بامهارتدر جذب نیروی انسانی، استخدام افراد کم ولی 

  نوپا نیاز به حمایت معنوی  هایشرکت پارک: هایشرکتمحصوالت  سازیو تجاریبازاریابی

محتاج حمایت انند در عرصه رقابت برای خود جایی پیدا کنند، اینکه بتوپارک دارند و برای 

. پارک علم و باشدمیعلم و فناوری  هایپارکاین حمایت از وظایف  باشندمینامحسوس دولتی 

 زیر این مهم را انجام دهد. هایروشکند به فناوری تالش می

  

 

 

 

 

 

                                                           
4 International association of science park 
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بر بوده و نیازمند خدمات متنوع و زمان نهیپرهزیچیده، ، فرایندی پسازیتجاریگذر از مسیر  کهازآنجایی

زیادی روبرو  هایدشواریبنیان و فناور برای پیمودن این مسیر همواره با دانش هایشرکتاست بنابراین 

 صورتبهرا  هاییحمایت، سازیتجاریهای تحقق هستند. پارک علم و فناوری در راستای فراهم آوردن زمینه

 دهندارائه می هاشرکتبه  ستقیمغیرممستقیم و 

. 

 

 

 

 

 

 

 هاشرکتاز  فناوریغیرمستقیم پارک علم و  هایحمایت 01-0شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزایش 

مهارتهای 

 تخصصی

 

سیستم 

 تدارکات

 

 

 

 

 
 

دادن اعتبار 

مالیاتی و گمرکی 

 به شرکتها
 

 افزایش مهارتهای
 کسب و کار

 
 رصد فناوری

 
 

حمایت از 

حضور در 

نمایشگاههای 

، منطقه ای
ملی و بین 

 المللی

 

حمایتهای 

 غیر مستقیم

حفاظت از مالکیت 

 فکری
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 هاشرکتمستقیم پارک علم و فناوری از  هایحمایت 05-0شماره شکل 

 مدل توسعه حوزه اداری  - 2-5-8

مختلف از جمله امور مربوط به اداری  هایزمینهدر  پارک هایمشیو خطها استبه منظور اجرای سی

گردند، اجرای استخدامی و پشتیبانی و سایر واحدهای تابعه پارک که به نحوی ازخدمات پارک منتفع می

 ن  موارد در شکل زیر نشانایمجموعه. باشدمیی درچارچوب قوانین مشخص ضروری هایسیاستو  هابرنامه

 داده شده است. 

 
 
 

معرفی به صندوق 
کارآفرینی امید و 

 سایر

 

 
فی به معر

صندوق نوآوری 
 و شکوفایی

 
 

پرداخت 

 نقدی پارک

بازار 
دارائیهای 

 فکری

حمایت های 

 مستقیم



74 
 باقری عبدالرضا دکتر

 ممیزه هایهیت و امنا هایهیات مرکز رئیس و وزیر مشاور

 مرکز مهر

 میزهم هایهیات و امناء هایهیات

 

 

 توسعه امور اداری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان مدل 0۳-0شماره شکل 

 یک از این موارد خواهیم پرداخت. در ادامه به تشریح هر

 هاشرکتنظام حمایت پرداخت  -2-5-8-1

 وبر حمایت مالی ویژه  تأکیدو با توجه به این موضوع که  پارک درمستقر  هایشرکتجهت حمایت از 

 و همچنینپارک  و معامالتیمالی  نامهآیینبا استناد به  توانمی، باشدمیزیرمجموعه  هایشرکتاز  معنوی

 ومقررات  تصویب و گیریتصمیم گذاریسیاستباالترین رکن پارک که مرجع  عنوانبهمصوبات هیات امنا، 

خود  موردنظرو مقاصد  هاسیاستپارک نیز با اعمال ، اتکا کرد. همچنین شورای باشدمیداخلی پارک  ضوابط

 هایبرنامه و هاسیاستدومین رکن بعد از هیات امنا به تنظیم  عنوانبهو با توجه به مصوبات باالدستی 

انواع خدمات را بر  هاشرکتبه انواع  توانمیو بر این مبنا  پردازدمیحمایتی  هاینظامجاری پارک از جمله 

 .ل و ایده و نیاز عمده بازار ارائه کردحسب نوع محصو
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 هاشرکتاستقرار نظام هوشمند پایش  -2-5-8-2

 هایشاخصموجود در پارک را بر مبنای  هایشرکتتوان ، میهاشرکتبا استقرار نظام هوشمند پایش 

 هایینامهینآیبندی کرد و برای این کار از بندی و تقسیمهای مربوطه درجهنامهآیینو موجود در  موردنظر

 بهره برد. توانمیشود اشاره می هاآنکه به  هایینامهآیین نظیر

 فناور در پارک واحدهایپذیرش  نامهآیین -4

 تحقیقاتی در پارک مؤسساتپذیرش  نامهآیین -0

 استقرار واحدهای فناور نامهآیین -9

 تحقیقاتی مؤسساتاستقرار  نامهآیین -1

 واگذاری اراضی نامهآیین -5

 خدماتی هایحمایتوه نح نامهآیین -۳

 نظارت و ارزیابی واحدهای فناور نامهآیین -0

 استقرار نظام هوشمند پایش عملکرد سازمان -2-5-8-3

برای سازمان  هامزیتیابد و انبوهی از با استقرار نظام هوشمند پایش عملکرد، اثربخشی سازمانی تسهیل می

اف نظام هوشمند پایش عملکرد سازمان را در دو توان اهدکلی می طوربهگردد. و کارکنان آن فراهم می

 کرد. بندیتقسیمدسته به شرح جدول زیر 
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 اهداف نظام هوشمند پایش عملکرد پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان 0-0 شمارهجدول 

 ایاهداف توسعه اجرایی -اهداف اداری

 تصمیمات مربوط به کارکنان مستندسازی -

 رتقاء کارکنانتعیین ا -

 تعیین تکالیف و وظایف -

 شناسایی عملکرد ضعیف -

 تصمیم در مورد اخراج یا نگهداری -

 های انتخاباعتبارسنجی مالک -

 های آموزشیارزیابی برنامه -

 گیری در مورد پاداش و جبران خدماتتصمیم -

 برآوردن مقررات قانونی -

 ریزی پرسنلیبرنامه -

 فراهم آوردن بازخورد عملکرد -

 شناسایی نقاط قوت و ضعف فردی -

 تشخیص عملکرد افراد -

 کمک به شناسایی اهداف -

 ارزیابی میزان دستیابی به اهداف -

 شناسایی نیازهای آموزشی فردی -

 شناسایی نیازهای آموزشی سازمانی -

 تقویت ساختار قدرت -

 بهبود ارتباطات -

 ای برای کمک مدیران به کارکنانفراهم آوردن زمینه  -

 

 ی اطالعات مدیریت یکپارچههاسیستماستقرار  -2-5-8-4

آوردن محصوالت، منطبق با آنچه  وجود بهای برای وسیله عنوانبههای مدیریت یکپارچه کلی سیستم طوربه

به موارد  توانمیآن  و از جمله فواید یابدمیاز سوی سازمان به مشتری تعهد شده است در سازمان استقرار 

 زیر اشاره کرد:

 (کارکنان ومدیریت  هایرده) سازماندر درون  اعتماد وایجاد اطمینان  -

 سازمان )مشتری( بیرون در اعتماد وایجاد اطمینان  -

 افزایش توان رقابت در عرصه داخلی و خارجی _

 در سازمان هاشاخصشفافیت فرایندها و  _

مفهوم  کارگیریبهکوشد با در نظر گرفتن عوامل فوق و نیز می و بلوچستان سیستان و فناوریپارک علم 

سیستم اطالعات مدیریت یکپارچه گامی مهم در انجام رسالت خویش در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی، 

 استان بردارد. هایزیرساختو  بنیاندانش هایشرکتخصوصا اقتصاد مبتنی بر دانش و تقویت 
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 کیفیت وریبهرهار نظام مدیریت استقر -2-5-8-5

هدف و مقصد مدنظر، از دو زاویه  گرفتن نظربا در  هافعالیتیکی از معیارهای سنجش  عنوانبهوری بهره

در دستیابی به هدف ترسیمی مورد  هافعالیتبودن  مؤثرنقش مفید و  سویکمجزا قابل بررسی است. از 

و  وریبهرهسان استقرار نظام مدیریت شود. بدینعالیت طرح میارزیابی قرار گرفته و از سوی دیگر بازده ف

با استفاده از کمترین امکانات در حداقل زمان ممکن حداکثر بازده را که هدف نهایی  شودمیکیفیت باعث 

 آن تولید خدمت بدست آورد.

 اصالح ساختارها و فرایندهای سازمانی -2-5-8-6

را تحت  هاسازمانزمره آن، قوانین و مقررات و همچنین عملکرد پیچیدگی محیط و تغییرات پیوسته و رو

شود تا با بازنگری در قوانین و مقررات دهد. بر این اساس این نیاز مبرم احساس میخویش قرار می تأثیر

موانع موجود برطرف و تغییرات الزم اعمال گردد تا محیط، به یک محیط پویا و  مدتمیان صورتبهموجود 

در زمینه کاری تبدیل گردد. در محیط پارک نیز  غیرضروریاقدامات  هرگونهز تشریفات وفارغ از به دور ا

یک محیط خالقانه و ایده محور بیش از هر سازمان دیگری ضروری به نظر  عنوانبهاصالح این ساختارها 

 زمینه رشد و شکوفایی فراهم گردد.تا فرایندهای کاری به سرعت انجام و  رسدمی

 مدل ارتقاء فرایندهای داخلی پارک - 2-5-9

هدف از این مدل ارتقاء فرایندهای داخلی و درونی پارک، کسب بیشترین بازده از انجام امورات روزمره و 

 .باشدمیکالن پارک  هایبرنامهشده در  بینیپیشمرتبط با امور کاری و در نهایت رسیدن به اهداف 
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 اء فرایندهای داخلی پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستانارتق مدل 00-0شماره  شکل

 

 مؤسساتو امور  رشیپذ ونیروی کار در بخش جذب  وریبهره -2-5-9-1

و  و پذیرشطرح یا برنامه باید در واحد جذب  هر نوعبه پارک در قالب  ایایده نوع هربا توجه به اینکه ورود 

های موجود در این زمینه و همچنین نامهآیین، لزوم توجه به گیرد ارقرمورد بررسی و تحلیل  مؤسساتامور 

 رسد.در بین کارشناسان جهت بررسی اولیه الزم و ضروری به نظر می موردنظرداشتن دانش 

توان به های مورد نیاز که ضرورت دارد کارشناسان این حوزه با آن آشنایی داشته باشند میاز جمله دانستنی

 ره کرد:موارد زیر اشا

 ((BP تجاری هایطرحآشنایی با  -

 ایرایانهکاربردی  افزارهاینرمآشنایی با  -

 موجود در این حیطه هاینامهآیینتسلط کامل بر  -

 گمرکی هایتعرفه و آشنایی با قوانین مالیاتی و مناطق آزاد -

 آشنایی با مسائل و مطالعات اقتصادی -
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 اتوماسیون اداری -2-5-9-2

که  باشدمیارتقای فرآیندهای داخلی در امور اداری پارک  هایروشاری نیز از جمله سیستم اتوماسیون اد

مانند ارتباطات حضوری،  غیرضروری هایپروسهو از  گرددمیموجب تسهیل امر ارتباطات در سازمان 

 گردد.در هزینه و زمان می جوییصرفهو ... جلوگیری و موجب  برزمان هاینگارینامه

 ه مالیحوز -2-5-9-3

-نامهآیینموجود در  مقررات واستانداردهای روز حسابداری به همراه قوانین  کارگیریبهدر حوزه مالی نیز 

پارک و همچنین توجه صحیح به اصل نظام حسابداری تعهدی و شناسایی بهنگام  و معامالتیهای مالی 

زمان  ترینسریعامورات را در  توانیمها و کوتاه کردن مسیر ارتباطات موجود، هزینه بینیپیشدرآمدها و 

برد و در نهایت متضمن سالمت نظام مالی پارک و  پیشبهممکن و با کسب بیشترین بازده در این زمینه 

 هایبخشو توزیع اعتبار بین  رسانیکمکالزم جهت  هایزمینهدر واحد فوق و ایجاد  وریبهرهافزایش 

 از خدمات پارک شد. دهکنناستفادهمختلف پارک و سایر ذینفعان 

 :رسدمیدر این مسیر توجه به امور زیر در حوزه مالی ضروری به نظر 

 امور اعتبارات و دفترداری •

 امور رسیدگی و ممیزی •

 امور حقوق و دستمزد •

 امور حسابداری درآمد •

 امور اموال •

 امور بایگانی و نگهداری اسناد مالی •
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 منابع مالی پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان أمینتابزارهای  00-0شکل شماره  

 پشتیبان هایشرکتاستفاده از  -2-5-9-4

موجود در  یو ارتباطاطالعاتی  هایزمینهالزم در برخی از  هایزیرساختضروری است با توجه به عدم وجود 

و  منظور نیبداستفاده قرار گیرند.  مورد نیاز از محیط بیرون تهیه و مورد و خدمات موردنظرپارک، امکانات 

و کاربردی همواره  موردنظری هاسیستمجاری پارک، ضروری است  هایفعالیتبا هدف عدم ایجاد وقفه در 

مورد رسیدگی و بروز رسانی گردند تا در صورت وجود مشکالت احتمالی این موارد در اسرع وقت رفع گردند 

 ه و کاری پارک نگردند.تا باعث تداخل و توقف در امورات روزمر

خدماتی  هایشرکتبه انعقاد قراردادهای پشتیبانی مورد نیاز با  توانمیدر این زمینه  مؤثراز جمله اقدامات 

 اشاره کرد.

 

 

 

 

 
 

  

 
تسهیالت 

  بانکها

صندوق 
نوآوری و 
 شکوفایی

 
بازار 

داراییهای 
 فکری

 
کمکهای 

 خیرین

  
کمکهای 
 بالعوض

 

درآمدهای 
 اختصاصی

 ابزارهای تامین منابع
مالی پارک علم و 

ن سیستان فناوری استا
 و بلوچستان
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 مالی در پارک  تأمینمدل توسعه ابزارهای -2-5-11

یده و دانش به محصول یکی از اهداف پارک حمایت مالی از واحدهای فناور، جهت تبدیل ا کهاینبا توجه به 

برای پارک و واحدهای فناور ضروری به نظار  صرفهبهمالی مناسب و  تأمین هایروش، لزوم توجه به باشدمی

 .رسدمی

ی که در ادامه مالی پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان به شرح تأمینبدین منظور، ابزارهای 

 .اندگردیده بندیطبقه می آید

 و نوآوریصندوق شکوفایی  -2-5-11-1

بنیان، تکمیل زنجیره ایده تا بازار به منظور کمک به تحقق و توسعه اقتصاد دانش و شکوفاییصندوق نوآوری 

ها و ها، دستاوردهای پژوهشی و اختراعات و کاربردی شدن دانش از طریق ارائه کمکسازی نوآوریو تجاری

 .بنیان تشکیل شده استات دانشو مؤسس هاشرکتخدمات مالی و پشتیبانی به 

بهترین  عنوانبه صندوق شکوفایی و نوآوریتوان از ، میپارک وبا توجه به اهداف مشترک این صندوق 

پارک نام برد و با استفاده از  هایزیرمجموعهو  بنیاندانش هایشرکتمالی جهت حمایت از  تأمینزنجیره 

 از بعد مالی برداشت. هاشرکتد و توسعه این صندوق، گامی بلند در جهت رش هایحمایت

 فکری هایداراییبورس ایده یا بازار  -2-5-11-2

یکی از راهکارهای رفع نیاز  عنوانبهها ها و فناوریبا توجه به اهمیت و نقشی که تبادل اختراعات، نوآوری

زی و مهیاسازی ابزارهای الزم نماید، ایجاد نهادها، ساختارساپذیری ایفا میها در توسعه و رشد رقابتبنگاه

 باشد.برای رشد این تبادالت ضروری می

باشد که با هدف عرضه و مبادله بازار دارایی فکری ساختاری جدید در شبکه تبادل فناوری کشور می

ریزی گردیده است. در این بازار مصادیق مالکیت فکری در فضایی شفاف، تخصصی و کارآمد طرح

های صنعتی و غیره، بعد از طی فرایندی مشتمل بر ، عالئم تجاری، طرحتراعثبت اخهای گواهینامه

گذاری، بازاریابی و غیره با تأیید گذاری/ قیمتهایی همچون ارزیابی فنی، تهیه طرح تجاری، ارزشفعالیت
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سبی برای مالی منا تأمینتواند ابزار می جهتبدینگیرد و کمیته عرضه، آگهی گردیده و مورد معامله قرار می

 صاحبان ایده باشد.

 خیرین هایکمک-2-5-11-3

و همچنین  سویکپارک در جهت ایجاد و تولید دانش و ثروت در جامعه از  المنفعهعامبا توجه به اهداف 

 سازیتجاریخیرین جهت پیشبرد اهداف علمی و  هایکمککمبود منابع مالی از سوی دیگر نیاز شدید به 

رسد. شناسایی و جلب مشارکت افزوده باال ضروری به نظر می باارزشناب و  هایایدهآن خصوصا جهت 

 .باشدمیمردمی در این حوزه  هایمشارکتافراد گامی بلند جهت افزایش  گونهنیا

 بالعوض هایکمک -2-5-11-4

 کرد.از منابع ملی و استانی اشاره  بالعوضمالی  هایکمکتوان به می مؤثرمالی  تأمیناز دیگر منابع 

 تسهیالت بانکی -2-5-11-5

که با انعقاد قراردادهای مختلف در  باشدمیبانکی  و خدماتمنابع مالی، تسهیالت  تأمیناز دیگر ابزارهای 

 را فراهم آورد. موردنظرمالی  هایحمایتبستر مناسب جهت رشد منابع، جهت  توانمیاین زمینه 

 جذب درآمدهای اختصاصی هایروش -2-5-11-6

. بر این اساس، لزوم توجه باشدمیاختصاصی  درآمدهایجذب  هایروشمالی،  تأمیندیگری از ابزارهای نوع 

 و توجه بوده است. تأکیدایجاد درآمد اختصاصی نیز همواره مورد  هایروشبه متنوع بودن 

 ای پارک توسعه منطقه هایمشیخط -2-5-11

مادیران،  گیریتصامیماصول تعیین کننده محدوده  نوانعبهپارک،  ایمنطقهتوسعه  هایمشیخطتوجه به 

باه  هامشایخطاین  ترینمهمجهت تحقق اهداف پارک و دستیابی به راهبردهای کالن بسیار ضرورت دارد. 

 .گرددمیشرح زیر خالصه 
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 ایایجاد دفتر ارتباطات استانی و منطقه -2-5-11-1

باشد که شامل تجارب در مورد مدیریت توسعه پارک میهای مهم پارک استفاده از بهترین یکی از برنامه

. از طرف دیگر استفاده از مدیران دولتی در هاستپارکاستفاده از تجارب مدیران اجرایی موفق در مورد 

شورای راهبردی پارک و همچنین ایجاد دفتر مجمع نمایندگان استان در محل پارک، برای حمایت پارک 

پارک بوده توسعه پارک نیز با تحقق اهداف پارک  توسعهها در راستای ن برنامهباشد. تمامی ایمی موردنظر

ای و ملی که همانا توسعه صنعت استان، ایجاد اشتغال و توسعه و تنوع اقتصادی است، موجب توسعه منطقه

 گردد.می

 

 پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان ایمنطقهتوسعه  مشیخط 03-0شکل شماره 

 ارتباط با دانشگاه و مراکز تحقیقاتی -2-5-11-2

ایجاد کرده و  پارکهاخوراک علمی و فناوری و همچنین نیروی زبده فنی و کارآفرین را برای  هادانشگاه

ارتباط با صنعت بهبود یافته و  پارکهااز این منبع جهت تحقق اهداف خود بهره می برند. با توسعه  پارکها

شود. از طرفی دانشگاه با نیاز صنعت می سازیتجاریه بخش صنعت منتقل شده و دستاورهای تحقیقاتی ب

 کنند.آشنا شده و تحقیقات خود را هدفدار و کاربردی طراحی و اجرا می
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 ارتباط با دانشگاه و مراکز تحقیقات 94-0شکل شماره                                                     

 

 ایجاد مراکز رشد خصوصی  -2-5-11-3

شود. پارک از طریق اجاره و موارد دیگر، منابع مالی برای توسعه پارک محقق می با افزایش درآمد خصوصی

یابد. با افزایش می هاحمایتباشد که با توسعه پارک این نوپا می هایشرکتیکی از اهداف پارک حمایت از 

ه حد حیاتی منافع ناشی از آن محقق گردیده و باعث توسعه و نوپا در پارک و رسیدن ب هایشرکتافزایش 

 گردد.پیشرفت بیشتر پارک می
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 نقش ایجاد مراکز رشد در توسعه پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان 94-0شکل شماره      

 های صنعتیو خوشه هاشرکتمرتبط با  هایمشیخط -2-5-11-4

 محوری و نوآوری در صنایع دانشپذیرریسکقویت ت 

 گذارجذب سرمایه 

  نوآور از خارج منطقه هایشرکتجذب 

  محورنوپا و زایشی در صنایع دانش هایشرکتپشتیبانی از 

 های بالقوه در منطقهتشخیص و تقویت خوشه 

 

 مرتبط با تولید و انتشار دانش هایمشیخط -2-5-11-5

 پژوهشی مرتبط با اقتصاد منطقه هایمانسازهایی از جذب شعبه 

  جدید و مرتبط مورد نیاز هایمهارتترویج 

 ارائه تدابیر محرک کارآفرینی 



86 
 باقری عبدالرضا دکتر

 ممیزه هایهیت و امنا هایهیات مرکز رئیس و وزیر مشاور

 مرکز مهر

 میزهم هایهیات و امناء هایهیات

 

 های فنی و تخصصیایجاد مجتمع 

 مرتبط با فرهنگ  هایمشیخط -2-5-11-6

 کارآفرینی سازیفرهنگ 

 سازی پذیرش تغییر و تنوعفرهنگ 

 ریتفکر توسعه فناو هایکانوناندازی راه 
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 فصل سوم

 تحلیل کیفی و کمی
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 مقدمه -3-1

علمی رسیدن به نتایج معقول و علمی است که محقق برای شناخت  پروژه هرکلی هدف اصلی  طوربه

گام  ترینمهمهای گردآوری شده، داده وتحلیلتجزیهتوان گفت های بیرونی طراحی کرده است. میواقعیت

مورد  ،آماری فنون ازهای خام با استفاده چرا که در طی این فرآیند دادهشود در فرآیند تحقیق محسوب می

شوند و پس از پردازش در قالب اطالعات بندی، تنظیم و پردازش مییعنی طبقه .گیرندقرار می وتحلیلتجزیه

 .گیرندمی قرار کنندگاناستفاده ودر اختیار محقق 

. بدین گونه که ابتدا با استفاده از رویکرد کیفی و انجام آمیخته انجام شده است یپژوهش حاضر با رویکرد

آنگاه پرسشنامه مقایسه  گردیده و استخراجو تهدیدها،  هافرصتنقاط قوت و ضعف،  ،عمقی هایمصاحبه

طراحی و توزیع شده و در نهایت مورد تحلیل کمی  هامصاحبهاز  شدهاستخراجزوجی با استفاده از معیارهای 

 ست. قرار گرفته ا

 تحلیل کیفی -3-2

که پارک علم و فناوری استان  و تهدیدهایی هافرصتدر مرحله اول، به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف، 

. بدین منظور با استفاده از روش ه استسیستان و بلوچستان با آن روبروست، از رویکرد کیفی استفاده گردید

با استفاده از روش  کیفی است( خبرگان مشخص و گیرینمونه هایروشقضاوتی )که جزء  گیرینمونه

که  و تهدیدها، شناسایی گردید هافرصتو ضعف،  قوت مصاحبه عمقی که از هر خبره صورت پذیرفت، نقاط

 اشاره می گردد. هاآنبه  ادامهدر 

 های فرا روی سازمان فرصت -3-2-1

 هستند عبارت است از: رگذاریتأثچستان هایی که در پارک علم و فناوری سیستان و بلوآن دسته از فرصت

 .در استان محوردانشفناورانه  وکارهایکسبوجود روحیه کارآفرینی و ایجاد  (4

 .قوانین معافیت مالیاتی رینظ بنیاندانش هایشرکتتصویب قانون حمایت از  (0
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 .استان هایدانشگاهبالقوه منطقه در  هایپتانسیلعلمی مرتبط با  یهارشتهوجود  (9

 .یار داشتن پتانسیل منطقه آزاد تجاری چابهاردر اخت (1

و  هاپارکنو در  هایفناوریدر  پذیرریسک گذاریسرمایهحمایت معاونت علمی ریاست جمهوری از  (5

 .مراکز رشد

 .افزوده در پارک باارزش هایزیرساختحمایت استانداری از توسعه  (۳

 .دستیصنایعیری، معدن و های ممتاز در بخش گیاهان دارویی، محصوالت گرمسوجود ظرفیت (0

 .هاآزمایشگاهها و اجرایی جهت استفاده از پتانسیل کارگاه هایدستگاههمکاری  (0

 .ای در منطقهوجود مراکز علمی، تحقیقاتی و مراکز آموزش فنی حرفه (3

 .وجود تقاضا در کشورهای همسایه با ارتقاء فناوری و تجهیزات آزمایشگاهی (44

 .ها و کشورهای همسایهصادرات محصوالت کشاورزی، دامی و... به استانامکان برقراری روابط تجاری و  (44

 .کنندگانشهری و بازار مصرف و عرضه تأسیسات، مراکز و هادانشگاهنزدیکی به  (40

 تهدیدهای فرا روی سازمان -3-2-2

 .باالی مرتبط به فعالیت پارک در منطقه هایفناوریو نیز با  و توسعهتحقیق  هایفعالیتعدم وجود  (4

 .عدم شناخت صحیح افراد جامعه از مالکیت فکری، اهمیت و ضرورت آن (0

 .وابستگی به اعتبارات دولتی (9

 .جدید هایفناوریسرعت باالی ظهور  (1

  .گذاران بخش خصوصی برای ورود به حوزه فناوریمیلی سرمایهبی (5

 .نوین در صنعت و بازارهای منطقه   هایفناوریضریب نفوذ پایین  (۳

 .محوری بدون توجه به تقاضا  وجود نگرش عرضه (0

 .و عدم حمایت از تولیدات داخلی رویهبیواردات  (0

  .صحیح برای ورود به بازارهای منطقه ریزیبرنامهضعف  (3
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 نقاط قوت سازمان - 3-2-3

 .ارائه تسهیالت به واحدهای فناور (4

 .هاشرکتو  مؤسساتارائه خدمات آموزشی و تخصصی مورد نیاز به  (0

  .حقوقی، مالی، بازاریابی، مدیریتی به واحدهای فناور مشاورهخصصی شامل ت یهامشاورهارائه  (9

 .هاشرکتو  ایحرفهاز در کنار هم بودن مراکز تحقیقات  افزاییهماز شرایط  مندیبهرهامکان  (1

 نقاط ضعف سازمانی -3-2-4

 .و امکانات موجود جهت درآمدزایی هاظرفیتعدم وجود مکانیزم مناسب برای استفاده از  (4

 .هاشرکتحمایتی مناسب نظیر امکانات خدماتی و رفاهی مناسب برای  سازوکارعدم وجود  (0

 .هاشرکتبین  سازمانیبرونو تعامالت درون و  سازیشبکهضعف در توجه به مقوله  (9

  .تخصصی ضمن خدمت پرسنل هایآموزشضعف در توجه به  (1

 .پارک هایزیرساختتوسعه فضاها و  هایطرحروند کند اجرای  (5

 .ی نسبی منطقههامزیتضعف در توجه به  (۳

 .نداشتن مکان استقرار ستاد مرکزی (0

مناسب پژوهش و فناوری )کارگاه، آزمایشگاه، پایلوت، فضای  هایزیرساختعدم برخورداری از  (0

 آموزشی(

 .عدم وجود مراکز رشد فناوری جامع در پارک (3

 .هر یک هاینسیلپتاعدم وجود مراکز رشد تخصصی ویژه هر شهرستان با توجه به   (44

 تحلیل کمی -3-3

. به منظور گیردمیآماری قرار  وتحلیلتجزیه، مورد هامصاحبهاستخراجی از  هایپرسشنامهدر این مرحله 

با مقیاس  هاپرسشنامهاستفاده شده و  AHPی مراتبسلسلهاز روش تحلیل  هاپرسشنامه وتحلیلتجزیه
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معیارها در ماتریس  به دست آمده برای هایرتبهو  هاوزن. در نهایت اندشدهمقایسه زوجی طراحی 

 .گیرندمیمورد استفاده قرار  SWOT وتحلیلتجزیه

 SWOT وتحلیلتجزیه -3-3-1

اطالعات را  توانندمییکی از ابزارهای مهمی است که مدیران از طریق آن  SWOT وتحلیلتجزیهماتریس 

د. مقایسه کردن عوامل اصلی داخلی و خارجی، یکی از مقایسه کرده و چهار نوع استراتژی ارائه نماین

 این ماتریس است. هایبخش ترینمهم

 هشت مرحله باید طی شود: SWOTبرای تهیه ماتریس 

 .ی عمده محیط خارجی سازمانهافرصتتهیه فهرستی از  .4

 .تهیه فهرستی از تهدیدهای عمده محیط خارجی سازمان .0

 .سازمان تهیه فهرستی از نقاط قوت عمده داخلی .9

 .تهیه فهرستی از نقاط ضعف عمده داخلی سازمان .1

 SO هایاستراتژی گروه دری خارجی و وارد کردن نتیجه، هافرصتمقایسه نقاط قوت داخلی با  .5

 WO هایاستراتژی در گروهی خارجی و وارد کردن نتیجه، هافرصتمقایسه نقاط ضعف داخلی با  .۳

 ST در گروهو وارد کردن نتیجه،  داخلی با تهدیدهای خارجی هایقوتمقایسه  .0

 داخلی و پرهیز از تهدیدهای خارجی هایضعفکاهش  .0

و تهدیدها، شناسایی شدند و مرحله کیفی کار به اتمام رسید،  هافرصتپس از آنکه نقاط قوت و ضعف، 

 و ارزیابی عوامل (EFE)ارزیابی عوامل خارجی  هایماتریساولین مرحله بخش کمی تحلیل یعنی تشکیل 

 .شودمیآغاز  (IFE)داخلی 
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 (EFE)الف( ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 

و تهدیدهایی  هافرصتکاو آثار محیط خارجی در ناحیه مورد مطالعه، شناسایی  و هدف از این مرحله کند

. این ماتریس که پارادیم باشدمیاست که با پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان در ارتباط 

تا عوامل محیطی،  دهدمیاین اجازه را به استراتژیست  است عمدتا تجویزی بوده ،ر طراحی آنحاکی ب

مورد ارزیابی  موردنظراقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تکنولوژیکی، حقوقی و وضعیت بازار را در مقطع زمانی 

ان و بلوچستان قرار دهد. در ماتریس زیر عوامل محیطی تاثیرگذار بر پارک علم و فناوری استان سیست

 شناسایی شده است.

 

 (EFE)ارزیابی عوامل خارجی  ماتریس 4-9جدول 

 2رتبه 0ضریب عوامل خارجی
نمره

3 

 هافرصت

O4 41/4 1 44/4 در استان محوردانشفناورانه  وکارهایکسب: وجود روحیه کارآفرینی و ایجاد 

O0 41/4 1 44/4 معافیت مالیاتی نظیر قوانین بنیاندانش هایشرکت: تصویب قانون حمایت از 

O9 01/4 1 4۳/4 استان هایدانشگاهبالقوه منطقه در  هایپتانسیلعلمی مرتبط با  هایرشته: وجود 

O100/4 1 40/4 : در اختیار داشتن پتانسیل منطقه آزاد تجاری چابهار 

O5 نو در  هایفناوریدر  پذیرریسک گذاریسرمایه: حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری از

 و مراکز رشد هاپارک
44/4 9 49/4 

O۳49 9 44/4 افزوده در پارک باارزشهای : حمایت استانداری از توسعه و ایجاد زیرساخت/ 

O000/4 1 40/4 و معدن دستیصنایعهای ممتاز در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، : وجود ظرفیت 

O04۳/4 9 40/4 هاها و آزمایشگاهتانسیل کارگاههای اجرایی جهت استفاده از پ: همکاری دستگاه 

O301/4 1 4۳/4 ای در منطقه: وجود مراکز علمی، تحقیقاتی و مراکز آموزش فنی حرفه 

O4401/4 1 4۳/4 : وجود تقاضا در کشورهای همسایه با ارتقاء فناوری و تجهیزات آزمایشگاهی 

                                                           
اهمیت( تا یک )بسیار مهم( . ضریب اهمیت، بیانگر اهمیت نسبی یک عامل در مجموع نقاط قوت و ضعف است و از صفر )بی1

 شد.می باشد. مجموع ضرایب باید برابر با یک با

 2به معنای ضعف اساسی،  1می باشد. رتبه  4تا  1رتبه، وضعیت عامل مورد نظر را در سازمان مورد نظر نشان می دهد و از . 0

 قوت اساسی است. 4قوت نسبی و  3ضعف نسبی، 

 ی هر عامل در ضریب اهمیت مربوطه به دست می آید.. امتیاز نهایی، از ضرب رتبه9
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O44 ها و ¬کشاورزی، دامی و... به استان: امکان برقراری روابط تجاری و صادرات محصوالت

 کشورهای همسایه
40/4 1 00/4 

O40 04/4 1 45/4 کنندگانعرضهشهری و بازار مصرف و  تأسیسات، مراکز و هادانشگاه: نزدیکی به 

 تهدیدها

T4 هایفعالیت: عدم وجود R&D  وHigh-tech 40/4 4 40/4 مرتبط به فعالیت پارک در منطقه 

T0 40/4 0 44/4 صحیح افراد جامعه از مالکیت فکری، اهمیت و ضرورت آن: عدم شناخت 

T940/4 0 41/4 : وابستگی به اعتبارات دولتی 

T1 40/4 0 41/4 جدید هایفناوری: سرعت باالی ظهور 

T5 :43/4 4 43/4 بخش خصوصی برای ورود به حوزه فناوری گذارانسرمایه میلیبی 

T۳ 40/4 4 40/4 نوین در صنعت و بازارهای منطقه   هایفناوری: ضریب نفوذ پایین 

T040/4 4 40/4 : وجود نگرش عرضه محوری بدون توجه به تقاضا 

T0 40/4 0 41/4 و عدم حمایت از تولیدات داخلی رویهبی: واردات 

T3 4۳/4 4 4۳/4 صحیح برای ورود به بازارهای منطقه ریزیبرنامه: ضعف 

 55/2  0 مجموع

 س ارزیابی عوامل داخلیب( ماتری

. بدین معنا که باشدمیهدف از انجام این مرحله سنجش محیط داخلی، جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف 

مساعد یا  هایزمینه سازفراهمشده و اجرای تکالیف آن،  ریزیبرنامهکه در راه دستیابی به اهداف  هاییجنبه

 . دگیرمی، مورد شناسایی قرار باشندمیبازدارنده 

 (IFE)ماتریس ارزیابی عوامل داخلی  0-9جدول 

 نمره رتبه ضریب عوامل داخلی

 نقاط قوت

S494/4 9 44/4 : ارائه تسهیالت به واحدهای فناور 

S0 ۳0/4 1 40/4 هاشرکتو  مؤسسات: ارائه خدمات آموزشی و تخصصی مورد نیاز به 

S9 بازاریابی، مدیریتی به واحدهای تخصصی شامل مشاوره حقوقی، مالی هایمشاوره: ارائه ،

 فناور
45/4 1 ۳4/4 

S1 و  ایحرفهاز در کنار هم بودن مراکز تحقیقات  افزاییهماز شرایط  مندیبهره: امکان

 هاشرکت
40/4 9 01/4 

 نقاط ضعف

W4 44/4 4 44/4 و امکانات موجود جهت درآمدزایی هاظرفیت: عدم وجود مکانیزم مناسب برای استفاده از 

W0 40/4 4 40/4 حمایتی مناسب نظیر امکانات خدماتی و رفاهی مناسب برای شرکتها سازوکار: عدم وجود 

W9 4۳/4 0 49/4 هاشرکتبین  سازمانیبرونو تعامالت درون و  سازیشبکه: ضعف در توجه به مقوله 

W1 4۳/4 0 49/4 تخصصی ضمن خدمت پرسنل هایآموزش: ضعف در توجه به 

W543/4 4 43/4 پارک هایزیرساختتوسعه فضاها و  هایطرحد کند اجرای : رون 

W۳ 41/4 0 40/4 ی نسبی منطقههامزیت: ضعف در توجه به 
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W043/4 4 43/4 : نداشتن مکان استقرار ستاد مرکزی 

W0 مناسب پژوهش و فناوری )کارگاه، آزمایشگاه، پایلوت،  هایزیرساخت: عدم برخورداری از

 ی(فضای آموزش
40/4 4 40/4 

W3 40/4 4 40/4 پارک در: عدم وجود مرکز رشد فناوری جامع 

W44 4۳/4 4 4۳/4 هر یک هایپتانسیل: عدم وجود مراکز رشد تخصصی ویژه هر شهرستان با توجه به 

 41/2  0 مجموع

 

 ج( مرحله تطبیق و مقایسه

اطالعات مربوط به عوامل داخلی و  ماتریس سوات یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان وسیله

 SWOT. ماتریس کنندمیممکن را ارائه  هایاستراتژیو با استفاده از آن انواع  کنندمیخارجی را مقایسه 

. باشدمیکه هر یک از چهار نواحی آن نشانگر یک دسته استراتژی  دوبعدیمتشکل از یک جدول مختصات 

 عبارتند از: هایاستراتژیاین 

است که همواره در موقعیتی قرار داشته باشد  مندعالقه: هر سازمانی (SO)تهاجمی  هایاستراتژی (4

 ی محیطی بنماید.هافرصتاز نقاط قوت، حداکثر استفاده از  گیریبهرهکه بتواند با 

استفاده از نقاط قوت جهت جلوگیری از  اساس بر: این استراتژی (ST)رقابتی  هایاستراتژی (0

موجود و در مقابل کاهش  هایتوانمندیشده است و هدف از آن افزایش تهدیدات محیط بنا 

 تهدیدات است.

ی هامزیت: هدف از این استراتژی کاهش نقاط ضعف با استفاده از (WO) کارانهمحافظهاستراتژِی  (9

 ی محیطی نهفته است.هافرصتاست که در  ایبالقوه

نقاط ضعف و  االمکانحتیتراتژی کاهش : در این حالت، هدف از اس(WT)تدافعی  هایاستراتژی (1

.باشدمیتهدید 
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 SWOT. ماتریس 9-9 شمارهجدول  
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 (IE)د( ماتریس داخلی و خارجی 

با عنایت به چهار دسته استراتژی قرار گرفته در ماتریس سوات و با توجه به منطقه قرار گرفتن پارک علم و 

ی را جهت ارزیابی و انتخاب در ماتریس هایژیاستراتفناوری در ماتریس داخلی و خارجی، آن دسته از 

داخلی و  ایچهارخانهکه مربوط به منطقه تعیین شده در ماتریس  گزینیمبرمیاستراتژیک کمی  ریزیبرنامه

 خارجی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 SWOTه( ارائه راهبردهای مبتنی بر 

 SO هایاستراتژی. 1-9 شماره جدول

 (S) هاقوت (O) هافرصت SO هایاستراتژی ردیف

SO4  ایحرفهو مراکز علمی و فنی  هادانشگاه، هاشرکتمیان  ایشبکهایجاد تعامل O3, O9 S1 

SO0  در منطقه آزاد چابهار گذاریسرمایهنوین فناوری جهت  هایحوزهشناسایی O1, O5 S9, S0 

SO9  افزوده باال باارزشجهت ارائه انواع خدمات  سازیتجاریایجاد کریدور O5, O44 S9, S0 

SO1 
 ,O0, O9, O5 بنیاندانش وکارهایکسبکمک به ایجاد و توسعه 

O3 
S9, S0 

 WO هایاستراتژی. 5-9 شماره جدول

 (W) هاضعف (O) هافرصت WO هایاستراتژی ردیف

WO4 5 منابع الزم از محل اعتبارات استانی تأمین,O۳O 4, W5W 

WO0 5 در پارکاندازی صندوق پژوهش و فناوری راه,O۳O W0 

WO9 
خدماتی  هایشرکتسپاری اجرایی و برون هایدستگاهاستفاده از خدمات 

 آزمایشگاهی
O0 W0 

WO1 1 هاهای تخصصی شهرستاندعوت از نخبگان، مدیران ارشد و تشکیل گروه, O0O W۳ 

 

4 1 5/0 

 استراتژی های تهاجمی استراتژی های محافظه کارانه

IFE= 0014, EFE= 0055 

 استراتژی های تدافعی استراتژی های رقابتی

4 

5/0 

ف
ضع

 

ت
قو

 

 فرصت

 تهدید
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WO5 

ای جهت آموزش استفاده از اعضای هیئت علمی و متخصصین فنی و حرفه

 پرسنل

 

5O,۳O W1 

WO۳ 
-سازی توسعه فناوری و تجاریتقویت ارتباط بین سازمانی از طریق شبکه

 های مجاور علم و فناوری کشورهای همسایه و استان هایپارکسازی با 
44, O44O W9 

 

 ST هایاستراتژی. ۳-9 شماره جدول

 (S) هاقوت (T)تهدیدها  ST هایاستراتژی ردیف

ST4 و توسعه تحقیقات برداریبهرهاوری، حمایت از ارتقاء سطح فن T4, T1 S0, S9 

ST0 
بخش خصوصی از طریق بهبود ارائه خدمات  گذارانسرمایهدر  اعتمادسازی

 های الزم در پارک و مشاوره
T0, T3 S9 

ST9 انجام تحقیقات بازار جهت شناخت تقاضاها و بازارهای بالقوه T0, T3 S9 

 

 WT هایاستراتژی. 0-9 شمارهجدول 

 (W) هاضعف (T)تهدیدها  WT هایاستراتژی ردیف

WT4  فیزیکی و فناوری هایزیرساختبهبود و توسعه T4, T۳ W0,W0,W3.W44 

WT0  های استانتوسعه متناسب با ظرفیت هایکانونایجاد T4, T۳ W9, W۳ 

WT9 
 به سوی هاآنارتباط با خیرین استان و سوق دادن نگرش 

 ه فناوری در حوز گذاریسرمایه
T5 W0 

WT1 های تخصصی به مخاطبینپرسنل جهت ارائه مشاوره توانمندسازی T0 W1 

WT5 تقویت ارتباط بین سازمانی جهت تسریع امور  T0 W9, W5 
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 فصل چهارم

 سند برنامه راهبردی

ن سیستان پارک علم و فناوری استا

 و بلوچستان
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 مقدمه -1-4

با در خود را  الن، اهداف و راهبردهای کمأموریت، اندازچشمپارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان 

 :نموده استنظر گرفتن اسناد باالدستی ذیل تدوین 

 رنقشه جامع علمی کشو -

 پنجم توسعه کشوربرنامه  -

 سند آمایش استان سیستان و بلوچستان -

 بنیاندانش هایشرکتقانون حمایت از  -

 سند برنامه راهبردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -

 ول علم و فناوریهای دستیابی به جایگاه اسند راهکار -

 پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان اندازچشم -4-2

را در  بنیااندانشبساتر توساعه اقتصااد  کاهپارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان باه دنباال آن اسات 

شرق  منطقه جنوب یافتهتوسعهبه پارک فراهم آورده و ، ی که استان دارای مزیت رقابتی پایدار استهایحوزه

هناد، ) کشاوربا همسایگان جناوب شارق  همکاری های فناور محورزمینه بدین شکل و  گردد کشور تبدیل

 .آوردعمان و افغانستان( را فراهم 

 بیانیه رسالت پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان -4-3

و همجواری با  استراتژیک یامنطقهبه دلیل قرار داشتن در پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان 

پاک و  هایانرژیمعدن،  هایحوزهبا تمرکز بر آزاد و  هایآببا دو کشور پاکستان و افغانستان و ارتباط 

تالش می نوین حوزه آب، شیالت و حوزه بیو انرژی،  هایفناوری، و گیاهان دارویی تجدیدپذیر، کشاورزی

با در جامعه،  در جهت افزایش ثروتتان سیستان و بلوچستان و عنوان یکی از ارکان فناوری در اسبه ،نماید

محصوالت، از کارآفرینان، صاحبان ایده و  سازیبومیاقتصادی و  هایطرحایجاد بستری مناسب جهت اجرای 
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زیر را  مواردتحقق  ،سالهبیست اندازچشمبر اساس اهداف سند  و بدین منظور مشاغل کوچک حمایت نماید.

 :داندمیخود  رسالت بنیادی

  از  جانبههمه و حمایت و بلوچستانهای استان سیستان پتانسیلاز هرچه بیشتر استفاده

 ی اولویت دار استان.هاحوزهو صاحبان ایده در  تولیدکنندگانکارآفرینان، 

 حوزه مورد  5در ارتباط با  استقرار نظام توسعه فناوری از طریق جذب و رشد واحدهای فناور

 .پارک تأکید

  تالش جهت توسعه و ایجاد مراکز رشد تخصصی، بسته به شرایط اقلیمی و توانمندی هر منطقه از

 .استان پهناور سیستان و بلوچستان

  استان ایکارخانهافزایش ارتباط با صنایع. 

 تالش جهت افزایش استفاده از فناوری در بهبود تولیدات بومی و سنتی استان. 

  تثبیت مالکیت فکری و پایش ، دهیسازمانبر  تأکیدبا  استان یدر نظام نوآور مؤثرایفای نقش

 .مستمر توسعه دانش و فناوری

  و  هانوآوری، هاپژوهشنتایج  سازیتجاریاز طریق  ،محوردانشکمک به خلق ثروت و توسعه اقتصاد

 .استاناختراعات به منظور حل مشکالت و رفع نیازهای واقعی 

 در استان کارآفرینیبسترسازی اکوسیستم  محور ودانشینی مشارکت در ترویج فرهنگ کارآفر. 

 فناور واحدهایجهت افزایش توان رقابتی پارک و  المللیبینهای ملی و گسترش همکاری. 

  و اقتصادی ایمشاورهتخصصی،  هایشرکتکمک به گسترش.  

  مخاطبین و ذینفعان افزاییهمایجاد شرایط مساعد. 

 افزایش به منظور  باال افزوده ارزش بای خدمات مخاطره پذیر و ارائهگذاری تسهیل شرایط سرمایه

 .در استان محوردانشسهم تولید 
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  و  چابهار صنعتی-تجاری منطقه آزادظرفیت از  گیریبهرهبا  هاشرکتکمک به توسعه توان صادراتی

 .سیستان

 های محوریارزش -4-4

های ه رعایت ارزشخود، متعهد ب هایرسالتایفای پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان در راستای 

 محوری زیر است:

 اسالم بخشحیاتهای بنیادین مکتب گیری از ارزشبهره (4

 پرورش استعدادها (0

 رعایت اصول و شئونات اسالمی (9

 حفظ و رعایت مصالح عالیه نظام جمهوری اسالمی (1

 ایحرفهرعایت عزت و کرامت انسانی و اخالق  (5

 محیطیزیستو  رعایت موازین قانونی (۳

 سازمانی هایفعالیتدر  نگریآیندهنوآوری، یادگیری سازمانی و  (0

 اجتماعی با حفظ هویت سازمانی پذیریمسئولیتتعهدگرایی و  (0

 اهداف پارک علم و فناوری  -4-5

 :باشدمیاهداف پارک علم و فناوری با توجه به شرایط استان به شرح زیر 

گیاهان  پاک و تجدیدپذیر، هایانرژی، ITحوزه معدن،  هایفناوریسازی تولید، انتقال و بومی -

 .نوین حوزه آب و بیوانرژی هایفناوریشیالت، کشاورزی،  دارویی،

 .چابهار تجاری صنعتی آزاد در منطقه ویژهبهدر منطقه  محوردانش وکارهایکسبکمک به توسعه  -
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 سیستان و بلوچستان علم و فناوری راهبردهای کالن پارک -4-6

توسعه و ایجاد مراکز رشد تخصصی، بسته به شرایط اقلیمی و توانمندی هر منطقه از استان پهناور  -

 .سیستان و بلوچستان

علم و  هایپارکبا  سازیتجاریتوسعه فناوری و  سازیشبکهتقویت ارتباط بین سازمانی از طریق  -

 .کشورهای همسایههای مجاور و استانفناوری 

 .فناور واحدهایجهت افزایش توان رقابتی پارک و  المللیبینو های ملی گسترش همکاری -

 .در استان سیستان و بلوچستان محوردانش وکارهایکسبتوانمندسازی و توسعه  -

 .در استان سیستان و بلوچستان محوردانشو ایجاد اکوسیستم کارآفرینی  سازیفرهنگ -

ری در بهبود تولیدات بومی و سنتی تکنولوژی و تالش جهت افزایش استفاده از فناو سازیبومی -

 .استان

 افزایش سطح تعامالت با دانشگاه ها و صنایع منطقه. -

 .همسایه کشورهایعلم و فناوری  هایپارکایجاد تبادل علمی و فناوری با  -

 ساختار بازنگری سند راهبردی-4-7

تشکیل شده  صلیاخش باین بخش از سند راهبردی پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان از دو

های تاثیرگذار در فرآیند تحقق برنامه در رسیدن به افق چشم انداز و که شامل عوامل تعیین ریسک است

 تعیین رویگرد بازنگری سند راهبردی پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان است.

 افق چشم اندازهای تاثیرگذار در فرآیند تحقق برنامه در رسیدن به تعیین ریسک 4-7-1

برای تصمیم گیری روی اولویت بندی ریسک های شناسایی شده ، بایستی مطابق شکل زیر ، با توجه به 

خصوصیات ، نوع عملیات و حساسیت منابع سازمان ، یک حد آستانه برای سطح ریسک سازمان تعریف 

 کرده و برای سطوح باالتر از آستانه ، اقدامات الزم صورت گیرد.
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 : حیطه مدیریت ریسک4شکل 
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 های تاثیرگذار در فرآیند تحقق برنامه پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستانتعیین ریسک -4-7

 اقدامات  هابرنامه ردیف
 ضریب احتمال

 های پیش روی اهدافریسک
 زیاد متوسط کم

4 

 

توسعه 

های زیرساخت

و  ، فناوریفیزیکی

 لجستیکی

*
  

  

های علم پارک درپیش بینی شده   کاربردی آزمایشگاهسه  تجهیز و اندازیراه ص اعتبار در ایجاد،عدم تخصی-4

 و فناوری 

هزار متری در زمین دو و نیم هکتاری  3ساختمان  045عدم تصویب طرح تملک دارایی سرمایه ای و طرح -0

 پارک استان

هزار متری در زمین شصت هکتاری  1ان ساختم 045عدم تصویب طرح تملک دارایی سرمایه ای و طرح  -9

 پارک استان

توسعه 

های زیرساخت

 پارک صنعتی

  *   

و توسعه  های صنعتیزیرساختی و اثربخشی ایاتخاذ تدابیر الزم به منظور افزایش کارناتوانی در -4

 تحقیقات کاربردی

 پارک های صنعتیتوسعه زیرساخت هتامین مالی دشوار پروژه های حوز-0

0 

 
 

ایجاد مراکز 

تخصصی با 

رویکرد 

های نوین فناوری

 دارو اولویت

   *   

   بومی هایفناوری بر متکی و بنیاندانش محصوالت و تولید از عدم استقبال بازار -4

  پیشرفته هایفناوری و علوم به عدم امکان دستیابی -0

های انتقال یافتاه ینظور بومی کردن فناورریزی به مدر خصوص انتقال فناوری و دانش فنی و برنامه ناتوانی -9

 به داخل کشور
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توسعه صادرات 

 کاالهای فناورانه
  *    

 کاالهای فناورانه تولید در راستای مطالعه کشش بازار و تقاضایی بالقوه بازار درضعف -4

  مشکالت ارتباط بین الملل برای پارک های مرزی-0

حمایت از ثبت 

اختراع، عالئم 

های و طرح تجاری

 صنعتی

   *  
 های فعال پارک مالکیت فکری در شرکتثبت کافی نسبت به  آشنایی عدم شناخت و-4

 عدم توجه به نحوه مالکیت فکری و معنوی و حق کپی رایت در کشور -0

 

 

9 

 

افزایش سطح 

علمی و آشنایی 

کارآفرینان، 

صاحبان ایده و 

 های مستقرشرکت

   *   

دانشگاه های اساتان و فاصاله معناادار دانشاگاه هاا باا در  آموزشی نا کارآمد نظام اختارس ضعیف و عملکرد -4

  دانشگاه های نسل سوم و چهارم

 ضعف سرمایه انسانی توانمند با تخصص های بازار محور-0

 های فنی در جامعه شکاف میان سطح دانش و مهارت-9
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ایجاد تعامل 

 هدفمند با دانشگاه

 و پارک صنایع ،

 *  

 پارک ها با فناوری و تحقیقات عالی، آموزش نظام میانسیستماتیک  ارتباط نبود برنامه و سیاست در ایجاد-4

اسااتید و دانشاجویان  نمیا فراملی و ملی ارتباطات هایشبکه تقویت و نبود زیرساخت الزم در جهت توسعه-0

 با پارک خارجی و داخلی نوآوری و فناوری توسعه هایبنگاه وها دانشگاه
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1  

 

5 

 

 

 

ارتقاء خدمات 

اداری، قابل ارائه 

مالی و پشتیبانی 

  مؤسسات

    * 

 اهاداف باه دساتیابی و نادیده گرفتن استان تحقیقاتی و آموزشی نظام ساختار در عملکرد سازیعدم بهینه-4

 علمی شکوفایی و اندازچشم سند

 های پارکفعالیت حوزه در غیردولتی هایضعیف بخش حضور و مشارکت-0

 عدم شناخت و مطالعه مورد نیاز تقاضای خدمات قابل ارائه اداری، مالی و پشتیبانی پارک-9

 آن و شناسای ارزیابی کیفیت عوامل دروندادی، فرایندی، برونادادی و پیامادی نظاام آماوزش عاالی، آسیب

 ریزی در جهت ارتقاء کیفیتبرنامه

  و پاارک علام و و مؤسسات آماوزش عاالی استان ها نظام جامع ارزیابی و کیفیت دانشگاههماهنگ نبودن با

 فناوری

 

 

۳ 

 

 

 

حمایت از توسعه 

محصوالت و 

و  خدمات فناورانه

ایجاد بسترهای 

حضور واحدهای 

فناور خارجی در 

 پارک

*     

 تحقیقاتی و آموزشی نهادهای و مراکز با و اقتصادی علمی ارتباطات راستای گسترشکمبود اعتبار در  -4

  المللیبین معتبر

گذاری خارجی برای انتقال مایهسر و خارجی هایطرف تشویق راستای در الزم قانونی هایعدم حمایت -0

های م آن با مشارکت شرکتو انجا استانهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل دانش فنی و بخشی از فعالیت

 داخلی

 استان ناتوانی در کاهش ریسک سرمایه گذاری در حوزه تولیدات دانش بنیان -9

 و پژوهشگران و دانشمندان علمی، مراکز ها،دانشگاه میان فراملی و ملی ارتباطات هایشبکه ضعف در -1

 نهادهای و دولتی سطوح در اههمکاری گسترش و خارجی و داخلی نوآوری و فناوری توسعه هایبنگاه

 های جنوب شرق کشوراستان اولویت با مردمی

 تولید برای ساخت و طراحی دانش ناتوانی در کسب و به استان فناوری انتقال تر شدن شکافعمیق-5

 استانمورد نیاز  محصوالت
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0

  

 

 

 

 بستر ایجاد

 برای مناسب

 از گیریبهره

 نوین هایفناوری

 پژوهش حوزه در

 رشو گست

 و ملی ارتباطات

 در المللیبین

 پژوهش حوزه

    *  

 سطوح متولیان استانی درحقیقات کاربردی تتپژوهش و اثربخشی  تر شدن شکاف میان کارایی وعمیق -4

 عاالی، آموزش مؤسسات و هادانشگاه با مشترک تقاضامحور هایپژوهش از مالی عدم توجه ویژه به حمایت-0

 اساتان سیساتان ئاو بلوچساتانرد ناظر به حل مشکالت موجود موا در علمیه هایحوزه و فناوری و پژوهشی

های آن را کارفرماای غیردولتای تاأمین و تعهاد کارده ( از هزینه54۱که حداقل پنجاه درصد )مشروط به این

 باشد

  4141 سال پایان تا داخلی ناخالص تولید 1۱ حداقل به پژوهش و تحقیق بودجه عدم افزایش-9

 و دانشامندان علمی، مراکز ها،دانشگاه میان فراملی و ملی ارتباطات هایشبکه تقویت و سایی در توسعهنار-1

  خارجی و داخلی نوآوری و فناوری توسعه هایبنگاه و پژوهشگران

 های پژوهشی در زمینه تضمین کیفیتفعالیت نارسایی و کمبود در-5

 کیفیت پژوهشی عدم وجود نظام ارزیابی -۳

زان ریسک محتممی* 
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 رویگرد بازنگری سند راهبردی  4-7-2

 با حکم رئیس سازمان موسس منصوب می شوند و عبارتند از : بازنگری سند راهبردی شورا   اعضای

 (بازنگری سند راهبردی رئیس پارک )رئیس شورا 0-4

 (بازنگری سند راهبردی )دبیر شوراامور پشتیبانی معاون )مدیر(  0-0

  های هم ترازهای استان یا معاونین پارکدانشگاه وهشییک نفر از معاونین پژ 0-9

 فنّاوری از سوی واحدهاینماینده یک  0-1

  شرکت های دانش بنیاناز سوی نماینده یک  0-5

 پارک بازنگری سند راهبردی وظایف شورای - 4-7-3

مطابق با اسناد در سند راهبردی پارک های فعالیت بندی زمینهلویتوها و اتدوین سیاست 0-4

 ستیباالد

 سند راهبردی ارائه شده توسط کارگروه ها مربوطه بازنگری تصویب درخواستبررسی و  0-0

 پارک علم و فناوریسند راهبردی  شناسایی و تدوین راهکارهای عملیاتی جهت اجرایی کردن 0-9

 پارک علم و فناورینظارت بر حسن اجرای سند راهبردی  0-1

ک با حضور دو سوم اعضاء در بار اول و اکثریت پار بازنگری سند راهبردی های شورایجلسه -4تبصره 

 یابدنسبی در بار دوم رسمیت می

پارک با تصویب نصف به عالوه یک اعضااء حاضار  بازنگری سند راهبردیهای شورای تصمیم -0تبصره 

 نافذ خواهد بود 

های گروه سند راهبردی هر چه بهترتنظیم تواند در پارک می بازنگری سند راهبردیشورای  -9تبصره 

 .الزم را تشکیل دهدجهت تنظیم و تدوین بازنگری سند راهبردی  کاری تخصصی 

 ماه یکبار خواهد بود.  ۳تشکیل شورا با توجه به تاریخ تنظیم و تایید سند راهبردی هر  -1تبصره 



019 
 باقری عبدالرضا دکتر

 ممیزه هایهیت و امنا هایهیات مرکز رئیس و وزیر مشاور

 مرکز مهر

 میزهم هایهیات و امناء هایهیات

 

 تدوین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب  -4-8

و  فعالیت های انجام گرفتهدر حوزه  سازمان شناسایی و تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب

باه ضارورت  ،نقشاه راهمنظور تدوین هر چه بهتر به  ،یافتن راهکارهای نو و مناسب برای پوشش این شکاف

پاارک علام و فنااوری اساتان سیساتان و  آنچاه مطلاوبوضعیت موجود و  بدین منظوراحساس می گردد. 

 ر اجمالی در جدول ذیل بیان گردیده است.به طو می باشددر انتهای برنامه بلوچستان 

 و وضعیت مطلوب پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان دآنالیز شکاف وضعیت موجو -0-9شماره  جدول

وضعیت مطلوب 

 در انتهای برنامه

وضعی

ت 

 موجود

 عنوان شاخص
ردی

 ف

 متراژ ۳04۳ 4۳04۳
ساختمان چندمستاجره محل 

 استقرار شرکت های دانش بنیان

رساخت های زی

 فیزیکی
 4 زیرساخت ها

 آزمایشگاه های تخصصی تعداد 4 1
زیرساخت های 

 فناوری

 تعامل و ارتباط هدفمند با دانشگاه ها درصد 44 14
-ارتباط با دانشگاه

ها و صنایع 

 منطقه

0 
 تعامل و ارتباط موثر با صنایع درصد 44 94

 تفاهم نامه همکاری تعداد 49 04

 درصد 5 94
تفاده از روش های نوین اس

 تامین مالی 

خدمات قابل 

 ارائه به موسسات
 9 ارائه خدمات

 تعداد 4 4
فن بازار دستاوردهای واحدهای 

 فناور

 تعداد 4 4
نمایشگاه مجازی از 

 دستاوردهای شرکت ها

04 
خدمات پشتیبانی عمومی و  درصد 14

 تخصصی

 خدمات مشاوره درصد 04 04

14 
خدمات توسعه فناوری و  درصد 5

 نوآوری

 دوره های آموزشی بازار محور  تعداد 00 14

 تعداد 4 44
حضور در نمایشگاه های بین 

 المللی

حمایت از توسعه 

محصوالت و 

 خدمات فناورانه

تعامالت و 

همکاری های بین 

 المللی

1 

برپایی نمایشگاه های بین  تعداد *4 0
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 درحال انجام* 

ای المللی با تکیه بر قابلیت ه

 استان

 تعداد *9 44
برگزاری بازدیدها و تورهای 

 علمی و فناوری

1 4*
0 

تعداد 

 کشور

توسعه فعالیت های پارک با 

 کشورهای همسایه

 تعداد 4 5

استقرار واحدهای تحقیق و 

توسعه خارجی در پارک علم و 

 فناوری

الزم  ایجاد بستر

حضور  جهت

واحدهای فناور 

 در پارک

 دتعدا 4 44

های دانش بنیان استقرار شرکت

خارجی دارای فناوری برتر در 

 پارک

 تعداد *9 44

های آموزشی برگزاری دوره

مشترک کوتاه مدت و بلند 

 مدت با نهادهای خارجی

 تعداد *9 44

اجرای پروژه های مشترک 

توسعه فناوری با واحدهای 

 فناور خارجی

 درصد 5 05
یی کارآفرینان، صاحبان ایده ارتقاء سطح علمی و آشنا

 و شرکت های مستقر

اشاعه دانش و 

 فرهنگ کارآفرینی
5 

5 

 
توسعه مراکز  مراکز رشد تخصصی تعداد 4

فناوری با تاکید 

بر مزیت های 

 منطقه ای

۳ 
5 

 
 کانون های تخصصی تعداد 4

0 

 
 مراکز رشد جامع تعداد 4

 درصد 4 45
 کاربردی و دیبنیا هایپژوهش کیفی و کمی ارتقاء

 تحقیقاتی منطقه هایاولویت با متناسب

بسط و توجه ویژه 

به تحقیق و 

های پژوهش

 کاربردی

0 

14 

 
بکارگیری روش  هوشمند ارتباط اداریاستقرار نظام  درصد 44

های جدید 

 مدیریتی

0 
 وریبهره درصد 14 04

واحدها و  دارای تاییدیه دانش بنیان تعداد 44 14 وضعیت شرکت  3 
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 غیر دانش بنیان تعداد 00 54
شرکت های 

 ورفنا

 های مستقر

 

 نمونه آزمایشگاهی تعداد 0 14

میزان توسعه 

محصول/خدم

 ت
محصوالت 

 تولیدی

 تولید محدود تعداد 1 05

 تعداد 0 44
ارائه آزمایشی 

 خدمت

 نمونه مهندسی تعداد 44 54

 تعداد ۳ 04

 محصول
 تولید انبوه

 در سطح محلی تعداد 4۳ 54
درجه 

نوظهوری 

 محصول
 تعداد 45 54

در سطح منطقه 

 ای و ملی

 مستقیم تعداد 409 4444
 تعداد شغل های ایجاد شده

 غیرمستقیم تعداد 144 0444

94444444 94۳5 
مقدار)میلیو

 ن ریال(
 حمایت های دریافت شده

 اختراعات ثبت شده تعداد ۳ 14
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 راهبردی پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان هایاولویت -4-8

 اقدامات )ذیل برنامه نامبرده( هابرنامه ردیف

سال( برحسب ) کارمراحل پیشرفت 

 درصد
 باالدستیمطابقت با اسناد 

493

1 

493

5 

493

۳ 

493

0 

493

0 

4 

شی، آموز مؤسسات و هادانشگاه در کاربردی آزمایشگاه تجهیز و اندازیراه د،* ایجا ۳4 54 14 94 04 فیزیکی و لجستیکی هایزیرساختتوسعه  

علم و  هایپارکفناوری،  هایشهرکدانشگاهی، علمی، تحقیقاتی،  هایشهرک

 تابعه و وابسته هایشرکتاجرائی و  هایدستگاهفناوری و مراکز رشد از طریق 

 دستیابی منظور به کشور قاتیتحقی و آموزشی نظام ساختار و عملکرد یسازنهیبه _

 علمی شکوفایی و اندازچشم سند اهداف به

  ی و اثربخشی تحقیقات کشور و توسعه ایتدابیر الزم به منظور افزایش کاراتخاذ

 .ربطذی هایدستگاهتحقیقات کاربردی با همکاری 

 

 

 

 

 

 

 04 ۳4 14 94 44 فناوری هایزیرساختتوسعه 

 05 04 45 5 4 تیهای صنعتوسعه زیرساخت

 و 
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 اقدامات )ذیل برنامه نامبرده( هابرنامه ردیف
سال( برحسب ) کارمراحل پیشرفت 

 درصد
 باالدستیمطابقت با اسناد 

0 

 

 

 هایفناوریایجاد مراکز تخصصی با رویکرد 

 داراولویتنوین و 
44 94 54 ۳4 04 

 و تولیاد از مایاتح و جدیاد هاایفناوری و علوم بر مبتنی خدمات و صنایع توسعه -

 هاایحوزه در ویژهباه باومی هاایفناوری بار متکای و بنیاندانش محصوالت صادرات

 کشور صادرات و واردات امر اصالح با ظرفیت، و مزیت دارای

 ویژه. ریزیبرنامه و گذاریسیاست با پیشرفته هایفناوری و علوم به دستیابی -

  بار ناوین  هاایفناوریمارتبط باا  یهاپژوهشحمایت از توسعه تحقیقات بنیادی و

 هااولویت اساس

 ریزی باه منظاور اتخاذ تدابیر الزم در خصوص انتقال فناوری و دانش فنای و برناماه

 انتقال یافته به داخل کشور هایفناوریبومی کردن 
 

 

 

 

 

 

 

 34 04 ۳4 14 04 تخصصی هایکانونتشکیل و توسعه 

 54 14 94 04 44 ایجاد مراکز رشد تخصصی منطقه ای
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 اقدامات )ذیل برنامه نامبرده( هابرنامه ردیف
سال( برحسب ) کارمراحل پیشرفت 

 درصد
 باالدستیمطابقت با اسناد 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملیاتی از قانون برنامه پنجم  برداریبهره

ابالغی مقام  هایسیاستتوسعه کشور، 

علوم  وزارتمعظم رهبری و بسته اجرایی 

 بنیاندانش هایشرکتز ا حمایت در

5 45 05 95 15 

شاود اجرائای اجاازه داده می هایدساتگاهدر راستای توسعه و انتشاار فنااوری باه  *

و  هادانشاگاهمالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتای را کاه در چهاارچوب قارارداد باا 

و  هادانشااگاهباه  شاده اسااتمؤسساات پژوهشاای و فنااوری دولتاای ایجااد و حاصاال 

 یادشده واگذار نمایندمؤسسات 

 از ماالی حمایت و فنی دانش تولید اختراعات، ثبت هزینه از بخشی پرداخت و تأمین*

 راعاتاخت امتیاز و فنی دانش خرید برای تولیدکنندگان

 ویژه ریزیبرنامه و گذاریسیاست با پیشرفته هایفناوری و علوم به دستیابی -

 مربوط مقررات و قوانین و هازیرساخت لتکمی و معنوی و فکری مالکیت از حمایت -

 هایسارمایه جاذب و حفاظ و درخشاان اساتعدادهای پارورش نخبگاان، شناسایی -

 انسانی

  بار ناوین  هاایفناوریمارتبط باا  هایپژوهشحمایت از توسعه تحقیقات بنیادی و

 هااولویت اساس

 یزی باه منظاور راتخاذ تدابیر الزم در خصوص انتقال فناوری و دانش فنای و برناماه

 انتقال یافته به داخل کشور هایفناوریبومی کردن 

 05 45 44 5 4 توسعه صادرات کاالهای فناورانه

حمایت از ثبت اختراع، عالئم تجاری و 

 صنعتی هایطرح
5 45 94 54 ۳4 

بخش  گذاریسرمایهی هافرصتایجاد 

 خصوصی
44 94 54 ۳4 04 

 04 04 54 94 04 ری و نوآوریارتقاء فرهنگ مالکیت فک
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 اقدامات )ذیل برنامه نامبرده( هابرنامه ردیف
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 درصد
 باالدستیمطابقت با اسناد 

 

 

1 

افزایش سطح علمی و آشنایی کارآفرینان،  

 مستقر هایشرکتصاحبان ایده و 
94 14 ۳4 04 34 

 دساتیابی منظور به کشور تحقیقاتی و موزشیآ نظام ساختار و عملکرد سازیبهینه  -

 علمی شکوفایی و اندازچشم سند اهداف به

 اعتالی موقعیت آموزشی، علمی و فنی کشور 

  فنای و توساعه و تارویج فرهناگ تفکار علمای در  هاایمهارتارتقاء سطح دانش و

 جامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتقاء فرهنگ علم و فناوری

 

 

 

 

5 44 04 94 14 
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 اقدامات )ذیل برنامه نامبرده( هابرنامه ردیف
سال( برحسب ) کارمراحل پیشرفت 

 درصد
 باالدستیمطابقت با اسناد 

 

 

5 
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اقتصاادی، اجتمااعی و  هاایبخشو مراکاز تحقیقااتی باا  هادانشاگاهتقویت ارتباط * 444 444 04 ۳4 14 ایجاد تعاملی هدفمند با دانشگاه

 فرهنگی کشور

 و وریبهاره ارتقااء راساتای در دانشاجویی هایرسااله و هانامهپایان از مالی * حمایت

 کشور مشکالت حل

آموزشای در کشاور از جملاه آماوزش  هااینظام دیگر با مؤثر ارتباط و تعامل * ایجاد

 م واحدزیر نظام یک نظا عنوانبهعالی 

 هابخش سایر با فناوری و تحقیقات عالی، آموزش نظام میان ارتباط در تحول ایجاد _

 علمای، مراکاز ،هادانشاگاه میان فراملی و ملی ارتباطات هایشبکه تقویت و توسعه _

 و خاارجی و داخلای ناوآوری و فنااوری توساعه هایبنگاه و پژوهشگران و دانشمندان

 اسالمی کشورهای اولویت با مردمی نهادهای و دولتی سطوح در هاهمکاری گسترش

 ی و اثربخشای تحقیقاات کشاور و توساعه ایدابیر الزم به منظور افزایش کااراتخاذ ت

 ربطذی هایدستگاهتحقیقات کاربردی با همکاری 

  اقتصاادی، اجتمااعی و  هاایبخشو مراکاز تحقیقااتی باا  هادانشاگاهتقویت ارتباط

 فرهنگی کشور

 

 

اجرایی  هایدستگاهتعاملی هدفمند با  ایجاد

 و صنایع
44 04 94 14 54 

 34 04 ۳4 14 04 نامهتفاهمافزایش قراردادها و 
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 باقری عبدالرضا دکتر

 ممیزه هایهیت و امنا هایهیات مرکز رئیس و وزیر مشاور

 مرکز مهر

 میزهم هایهیات و امناء هایهیات

 

 اقدامات )ذیل برنامه نامبرده( هابرنامه ردیف
سال( برحسب ) کارمراحل پیشرفت 

 درصد
 باالدستیمطابقت با اسناد 

 

۳ 

 

 

 

 دستیابی منظور به کشور تحقیقاتی و آموزشی نظام ساختار و عملکرد سازیبهینه - 54 14 94 04 44 مؤسساتارتقاء خدمات قابل ارائه به 

 علمی شکوفایی و اندازچشم سند اهداف به

 ارتقااء و فنااوری و علام حاوزه در غیردولتای هایبخش مشارکت و نقش افزایش_

 حوزه این در خیریه امور و وقف سهم

  معناوی از نخبگاان و ناوآوران علمای و  هدفمناد ماادی و هاایحمایتگسترش

 فناوری

  تحت وب یرسانو خدماتایجاد بسترهای تعامل با مخاطب 

  ارزیابی کیفیت عوامل درونادادی، فراینادی، برونادادی و پیامادی نظاام آماوزش

 ریزی در جهت ارتقاء کیفیتشناسی آن و برنامهعالی، آسیب

  و مؤسسات آموزش عاالی  هاشگاهداناستقرار نظام جامع ارزیابی و تضمین کیفیت

 و پژوهش

 

 

 

 

 

 

 34 04 ۳4 14 04 ارتقاء خدمات اداری، مالی و پشتیبانی

 34 04 ۳4 14 04 توسعه متناسب فضای مجازی

ک ۳4 54 14 94 04 تعمیق روابط دینی در موسسه
ار

ت پ
ما

خد
ی 

یف
ح ک

سط
اء 

تق
ار
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 باقری عبدالرضا دکتر

 ممیزه هایهیت و امنا هایهیات مرکز رئیس و وزیر مشاور

 مرکز مهر

 میزهم هایهیات و امناء هایهیات

 

 اقدامات )ذیل برنامه نامبرده( هابرنامه ردیف
سب سال( برح) کارمراحل پیشرفت 

 درصد
 باالدستیمطابقت با اسناد 

 

 

0 

 

 

حمایت از توسعه محصوالت و خدمات  

 فناورانه
44 04 94 14 54 

 طریق از المللیبین معتبر تحقیقاتی و آموزشی نهادهای و مراکز با علمی ارتباطات *گسترش

 مشترک و... آموزشی هایدوره برگزاری مشترک، هایدانشگاه اندازیراه

 و المللیبین قراردادهای خارجی هایطرف تشویق راستای در الزم قانونی هایحمایت*

تحقیق و توسعه مربوط  هایفعالیتگذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از مایهسر

 داخلی هایشرکتبه داخل کشور و انجام آن با مشارکت 

 و محصوالت تولید سهم شافزای و محصول به ایده تبدیل فرآیند از معنوی و مادی حمایت _

 دستیابی هدف با داخلی ناخالص تولید در داخلی فناوری و پیشرفته دانش بر مبتنی خدمات

 درصد 54 سهم به

 علمی، مراکز ،هادانشگاه میان فراملی و ملی ارتباطات هایشبکه تقویت و توسعه_

 گسترش و خارجی و داخلی نوآوری و فناوری توسعه هایبنگاه و پژوهشگران و دانشمندان

 اسالمی کشورهای اولویت با مردمی نهادهای و دولتی سطوح در هاهمکاری

 سایر با فناوری و علم حوزه در بخشالهام و سازنده فعال، تعامل و همکاری گسترش_

 تحکیم با همراه اسالم جهان ویژهبه جهانی و ایمنطقه معتبر فنی و علمی مراکز و کشورها

 کشور استقالل
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 ممیزه هایهیت و امنا هایهیات مرکز رئیس و وزیر مشاور

 مرکز مهر

 میزهم هایهیات و امناء هایهیات

 

ای حضور واحدهای فناور ایجاد بستره

 خارجی در پارک
- 5 44 45 

 

 

05 

 

 

 داخل در محصوالت تولید برای ساخت و طراحی دانش کسب و فناوری انتقال بر اماهتم_

 وارداتی کاالهای مصرف در ملی بازار ظرفیت از استفاده با کشور

 المللیگسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین 

  علم و فناوری و انتقالتوسعه، انتشار 

 

 اقدامات )ذیل برنامه نامبرده( هابرنامه ردیف
سال( برحسب ) کارمراحل پیشرفت 

 درصد
 باالدستیمطابقت با اسناد 

0 

 

 

 

 از گیریبهره برای مناسب بستر ایجاد

 پژوهش حوزه در نوین هایفناوری
5 44 45 04 94 

ی و اثربخشی تحقیقاات کشاور و توساعه ایزایش کاریر الزم به منظور افاتخاذ تداب *

 ربطذی هایدستگاهتحقیقات کاربردی با همکاری 

 ،گذاریسیاسات جهات کشور پژوهشی هایسازمان و نهادها بین هماهنگی * ایجاد

 علاوم، عاالی شاورای و فنااوری و تحقیقات علوم، وزارت کالن نظارت و ریزیبرنامه

 فناوری و تحقیقات

 آماوزش مؤسساات و هادانشگاه با مشترک تقاضامحور هایپژوهش از مالی *حمایت

رد ناظر به حل مشاکالت موجاود موا در علمیه هایحوزه و فناوری و پژوهشی عالی،

های آن را کارفرماای ( از هزیناه54۱حداقل پنجاه درصاد ) کهاینکشور مشروط به 

 و تعهد کرده باشد تأمینغیردولتی 

 سال پایان تا داخلی ناخالص تولید 1۱ حداقل به پژوهش و تحقیق بودجه افزایش _

 در المللیبین و ملی ارتباطات گسترش

 پژوهش حوزه
5 44 45 04 94 
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 باقری عبدالرضا دکتر

 ممیزه هایهیت و امنا هایهیات مرکز رئیس و وزیر مشاور

 مرکز مهر

 میزهم هایهیات و امناء هایهیات

 

 وریبهره ارتقاء و منابع بهینه مصرف بر تأکید با 4141

 علمای، مراکز ،هادانشگاه میان فراملی و ملی ارتباطات هایشبکه تقویت و توسعه _

 و خاارجی و داخلای ناوآوری و فناوری توسعه هایبنگاه و پژوهشگران و دانشمندان

 کشاورهای اولویات باا مردمای نهادهاای و دولتای ساطوح در هااهمکاری گسترش

 اسالمی

 پژوهشی در زمینه تضمین کیفیت هایفعالیتانجام و حمایت از انجام _

و اثربخشای تحقیقاات کشاور و توساعه  یایکاراتخاذ تدابیر الزم به منظور افزایش _

 ربطذی هایدستگاهتحقیقات کاربردی با همکاری 

 کیفیت پژوهشی ءارتقا_

 اقدامات )ذیل برنامه نامبرده( هابرنامه ردیف
سال( برحسب ) کارمراحل پیشرفت 

 درصد
 باالدستیمطابقت با اسناد 

3 

 

 94 04 45 44 5 استقرار نظام رقابتی هوشمند

 و وریبهره ارتقاء راستای در دانشجویی هایرساله و هانامهپایان از یمال *حمایت

 کشور مشکالت حل

 نظارت و ریزیبرنامه ،گذاریسیاست در بخشیانسجام و پژوهش و دانش مدیریت_

 نقشه روزآمدسازی و هاشاخص مستمر ارتقاء و فناوری و علم حوزه در راهبردی

 جهان و منطقه در فنی و علمی تحوالت به توجه با کشور علمی جامع

 در بندیرتبه و اعتبارسنجی ارزیابی، نظارت، هاینظام تقویت و ساماندهی_

 فناوری و علم هایحوزه

 کار و علمی شجاعت مند،نظام نوآوری خودباوری، امید، نشاط، روحیه ارتقاء_

 کاری وجدان و جمعی

 ایگسترش شایستگی حرفه_

کالن تا خرد نظام آموزش عالی به منظور مدیریت  ایجاد ساختار مناسب از سطح_

 ارزیابی و تضمین کیفیت هایفعالیتو راهبری 
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 باقری عبدالرضا دکتر

 ممیزه هایهیت و امنا هایهیات مرکز رئیس و وزیر مشاور

 مرکز مهر

 میزهم هایهیات و امناء هایهیات

 

 توانمندسازی اعضای هیأت علمی و کارکنان_

 کیفی هایشاخصتدوین و ارتقاء _

 * برنامه پنجم توسعه

 ابالغی مقام معظم رهبری هایسیاست -

  بسته اجرایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
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 راهبردهای عملیاتی و اقدامات اساسی مرتبط به راهبردهای کالن -4-9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
راهبردهای 

 کالن

راهبردهای 

 عملیاتی
 اقدامات اساسی

4 

توسعه 

 هایزیرساخت

 پارک علم و فناوری

توسعه 

 هایزیرساخت

 فیزیکی و لجستیکی

 

متری در مجاورت فضاهای آموزشی جهت  05444اخذ زمین 

 در شهرستان زاهدان به پارک هاشرکتاستقرار 

فناور و  واحدهایو  هاشرکتاخذ  دو ساختمان جهت استقرار 

بخش شهر  ترینمرکزیدر  هاشرکتبخش تحقیق و توسعه 

 زاهدان

 هاشرکتساخت و احداث سوله کارگاهی مجهز، جهت استفاده 

 5/0هکتاری و  ۳4عمرانی مربوط به زمین  هایپروژهشروع 

 و واگذاری زمین به شرکت ها هکتاری پارک

توسعه  

 هایزیرساخت

 فناوری

 آزمایشگاه تخصصی معدن اندازیراهاحداث و 

 آزمایشگاه تخصصی گیاهان دارویی اندازیراهاحداث و 

 آزمایشگاه تخصصی ژنتیک اندازیراهاحداث و 

توسعه 

 هایزیرساخت

 صنعتی

 ک صنعتیشهر هایزیرساختتوسعه 

 تحقیق و توسعه هایفعالیتتوسعه 

توسعه 

 هایزیرساخت

 کارآفرینی

 کارآفرینیتوسعه مدیریت کسب و کار و 

 مرزیبرونتجارت 

 توسعه خوشه های صنعتی
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 ردیف
راهبردهای 

 کالن

راهبردهای 

 عملیاتی
 اقدامات اساسی

0 

 

 

بسط و توسعه 

استفاده از 

 هایفناوری

 تأکیدنوین با 

ی هامزیتبر 

 ایمنطقه

ایجاد مراکز 

تخصصی با 

رویکرد 

 هایفناوری

نوین و 

 داراولویت

ی هامزیتبر  تأکیدنوین  با  هایفناوریفعال در زمینه  مؤسساتجذب 

 ..(. حوزه بیوانرژی، معدن و) ایمنطقه

بر  تأکیدبا ) نوین هایفناوریی در توسعه پذیرریسکحمایت از 

 ای(ی منطقههامزیت

 ی باالپذیرریسکنو با  هایفعالیتتشکیل صندوق حمایت از 

تشکیل و توسعه 

 هایکانون

 تخصصی

 دستیصنایعتشکیل و توسعه کانون 

فناوری تولید و استحصال مواد )یی تشکیل و توسعه کانون گیاهان دارو

 (مؤثره

 ITه حوز هایفناوریتشکیل و توسعه کانون 

، باد، تودهزیست)تشکیل و توسعه کانون فناوری حوزه بیوانرژی 

 (گرماییزمینخورشید، 

 فلزی و غیرفلزی( هایکانی) معدنتشکیل کانون توسعه 

ایجاد مراکز رشد 

 تخصصی

 سراوان دستیصنایعمرکز رشد 

 مرکز رشد گیاهان گرمسیری ایرانشهر

 خاش مرکز رشد گیاهان دارویی

 دریایی چابهار هایفناوریمرکز رشد 

ایجاد مراکز رشد 

 جامع

 ایجاد مرکز رشد جامع زاهدان

 ایجاد مرکز رشد جامع زابل

 ایجاد مرکز رشد جامع چابهار
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 ردیف
راهبردهای 

 کالن

راهبردهای 

 عملیاتی
 اقدامات اساسی

9 

توسعه سیستم 

مالکیت فکری 

تقال و ان

 فناوری

 

 

 

 

حمایت از ثبت 

اختراع، عالئم 

 هایطرحتجاری و 

 صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

بکارگیری  و کاربری اصالح بر تکیه با موجود فضاهای وریبهره افزایش

 نوین خصوصا در حوزه مالکیت فکری هایفناوری

در  ایمنطقه یهافرصت و امکانات از استفاده سازیزمینه و شناسایی

 فکری حوزه مالکیت

حمایت از ثبت اختراعات داخلی و خارجی با عنایت به روند رو به رشد 

 توجه به مالکیت فکری و نیاز به ثبت آن در کشور

یکی از ضروریت های  عنوانبهحمایت از بازاریابی اختراعات ثبت شده 

 این حوزه

 مختلف حمایت از نوآوران و مخترعان هایروشتوسعه و تنوع 

 هانمایشگاهو  هاجشنوارهحمایت از حضور مخترعین و مبتکرین در 

 ی مرتبطهانمایشگاهو  هاجشنواره، هاهمایشبرگزاری 

در زمینه نوآوری مالکیت فکری و ثبت اختراع از طریق  سازیفرهنگ

های آموزشی، ارائه محتوا در چاپ کتاب، مقاله، جزوات مرتبط، بولتن

 ی به فصلنامه و ...خصوص مالکیت فکر

 ارائه مشاوره در خصوص مالکیت فکری

 اختراع، طرح صنعتی و... عنوانبهقابل ثبت  هایایدهحمایت از 

 سیستم ارزیابی و حمایت از مالکیت فکری سازیپیادهتوسعه و 

 ارتقاء فرهنگ مالکیت فکری و نوآوری

 لینیک تخصصی(ک) تخصصیایجاد مرکز جامع مشاوره فنی 

توسعه صادرات 

 کاالهای فناورانه

 و تخصصی داخلی و خارجی المللیبینی هانمایشگاهحضور در 

 بنیاندانشتوان سنجی تجاری واحدهای 

 حمایت از اقدامات بازاریابی واحدهای فناور

 ری در پارکفناو یدهندهارائهحضور واحدهای ی هافرصتایجاد 
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 گذاریسرمایه

 بخش خصوصی
 بخش خصوصی در توسعه فناوری گذاریسرمایهاستفاده از 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
راهبردهای 

 کالن

راهبردهای 

 عملیاتی
 اقدامات اساسی

1 

ارتقاء جایگاه 

علم و فناوری 

از طریق ارائه 

 هایآموزش

مطلوب و اشاعه 

فرهنگ علم و 

فناوری در 

 منطقه

افزایش سطح 

علمی و فنی 

کارآفرینان، 

حبان ایده و صا

 مستقر هایشرکت

 

آموزشی عمومی، تخصصی و کارآفرینی جهت آشنایی  هایدورهبرگزاری 

 مؤثربرند سازی و تبلیغات  هایشیوه نظیرافراد با ضروریاتی 

نوین حوزه کاری  هایفناوریبازآموزی کارآفرینان جهت آشنایی با 

 خود

زشی با تکیه بر دو بعد آمو هایدورهاهتمام ویژه به ارتقاء کیفی 

 آموزیمهارتروزآمدی علمی و 

آموزشی بر مبنای تقاضای  هایدورههدفمند بودن گسترش کمّی 

 استان هایپتانسیلبخش صنعتی، اقتصادی و... با توجه به نیازها و 

استاندارد و جلوگیری از تطویل  زمانمدتآموزشی در  هایدورهاجرای 

 هادوره

 مستعد نیروهایایده پردازی جهت جذب  هایدوره برگزاری

 عملی مورد نیاز بخش اجرایی هایزمینهبا  هافعالیتتطبیق 

 اجرایی نوین آموزشی هایروشو  هافناوری کارگیریبهحمایت از 

 ایجاد ساختارهای جدید جهت توسعه فناوری

 نیاز استانمورد  هایفناوری وتوسعه دانش  هایشبکهایجاد 

 انتشار فصلنامه، برگزاری همایش، جشنواره و...
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 اقدامات اساسی راهبردهای عملیاتی راهبردهای کالن ردیف

5 

گسترش ارتباط 

، هادانشگاهبا  مؤثر

مراکز آموزشی، 

پژوهشی و سایر 

 هایدستگاه

 اجرایی

 

 

ایجاد تعاملی هدفمند با 

 دانشگاهیان

دانشگاهیان به سمت تحقیقات  هایپروژه هدایت تحقیقات و

 روز کشور نیازهایمیدانی و تجربی با نگاه به 

با محوریت  بنیاندانش هایشرکتحمایت از تشکیل 

 دانشگاهیان

مرتبط به اهداف و  هایرسالهو  هانامهپایانحمایت مالی از 

 بنیاندانشاقتصاد  هایسیاست

 شگاهیحمایت از فن آفرینان دان

 هایکارگاهارائه خدمات به دانشگاهیان از طریق برگزاری 

 آموزشی، تدوین فرایند سنجش نیازها و...

 دانشگاهی التحصیالنفارغبا  مؤثرایجاد ارتباط 

با هدف تقویت کاریابی دانشجویان،  هافعالیتبازنگری 

 حلقه اتصال دانشجویان و بازار کار عنوانبه

عاملی هدفمند با ایجاد ت

 اجرایی هایدستگاه

با واحدهای صنعتی استان خصوصا در  مؤثرایجاد ارتباط 

 ایمنطقهی هامزیتزمینه 

برگزاری نمایشگاه، سمینار و... در خصوص دستاوردهای 

 هاپارک برای دستگاه

برگزاری جشنواره، کارگاه،  نمایشگاه و... با همکاری 

 اجرایی هایدستگاه

 بنیاندانش هایشرکتجهت بازدید از پارک و  ریزیبرنامه

های مختلف ها و حوزهحضور فعال در جلسات، کارگروه

 در سطح استان گیریتصمیم

 برقراری ارتباط با میهمانان علمی، سیاسی و اقتصادی استان

کمک به ایجاد مراکز تحقیق و توسعه توسط بخش خصوصی 

 و دولتی
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ایش قابل توجه افز

 نامهتفاهمقراردادها و 

با قوانین و مقررات جاری و  هافعالیتهمسو نمودن کلیه 

 ساری کشور

و  هادستگاهپژوهشی با  –همکاری علمی  نامهتفاهمانعقاد 

 نمودن و عملیاتی غیردولتیدولتی و  هایارگان

علمی، صنایع،  مراکز پارک با منعقده هاینامهتفاهم

دولتی و... در راستای ارتقاء جایگاه ملی و  هایسازمان

 ای پارک علم و فناوریمنطقه

 در کشور بزرگ صنایع با قراردادها و هانامهتفاهم گسترش

پارک  هایسیاستی مرتبط به هانامهپایان از جهت حمایت

، بنیاندانشعلم و فناوری، استانداردسازی محصوالت 

و تسهیل  بنیاندانشحصوالت حمایت از واردات و صادرات م

 در این امر

 
 

 

 ردیف
راهبردهای 

 کالن

راهبردهای 

 عملیاتی
 اقدامات اساسی

۳ 

 

ارتقاء سطح 

کیفی خدمات 

 پارک

ارتقاءخدمات قابل 

 مؤسساتارائه به 

 آفرینانایجاد بسترهای نوین توسعه فناوری و حمایت از فن

های قانونی برای مشوق تالش در جهت ایجاد و افزایش تسهیالت و

 مؤسسات

و  هاشرکتتدوین فرایند شناسایی نیازها و خدمات قابل ارائه به 

 مؤسسات

موفق مستقر در  مؤسساتتدوین فرایند شناسایی و ارزیابی و دعوت از 

 انتقال تجربیات و هاپارکسایر 

 تورهای فناوری اندازیراه

 فناوری سازیشبکه

 فن بازار دستاوردهای واحدهای فناورایجاد 
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 هاشرکتایجاد نمایشگاه مجازی از دستاوردهای 

 

ارتقاء خدمات 

اداری، مالی و 

 پشتیبانی

 افزایش جذب منابع و اعتبارات دولتی

مناسب  برداریبهرهبه منابع مالی و انجام اقدامات الزم برای  بخشیتنوع

 خیریناز امکانات واقفین و 

 فرهنگی، ورزشی و... برای کارکنان هایبرنامهاجرای 

توسعه متناسب 

 فضای مجازی

اطالعات و...  فناوری و مقررات ضوابط ،هاسیاست رسانی بروز و تدوین

خصوصی،  حریم دسترسی، حقوق امنیتی، یهاسیاست  جمله: پارک از

 موجود قوانین چارچوب در کاربران و... حقوق معنوی، مالکیت

علمی ایجاد امکان دسترسی  هایسامانهزمینه سازی تبادل اطالعات با 

 پارک در بستر اینترنت هایقسمتیکپارچه و یکنواخت به تمامی 

 هایدادهو بروز رسانی مرکز داده واحد و یکپارچه، حاوی  اندازیراه

 ی اطالعاتی، آموزش مجازی، کتابخانه مجازیهاسیستم

 تجهیزات کامپیوتری، شبکه و اینترنت هایزیرساختگسترش 

ی اطالعاتی آموزشی، پژوهشی و ستادی هاسیستمکلیه  سازییکپارچه

 )منابع انسانی، مالی و رفاهی(

 خصوصی دیتاسنتراستقرار مراکز خدمات 

 توسعه شبکه مخابراتی با مشارکت بخش خصوصی

تعمیق روابط 

 دینی در موسسه

میان پارک، حوزه، نهاد  هایهمکاریبرای گسترش  بسترسازی الزم

 رهبری و.... در جهت تعمیق معرفت دینی در پارک

 فرهنگی و مذهبی هایبرنامهگسترش 

 برگزاری جلسات با نخبگان و اندیشمندان دینی
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 اقدامات اساسی راهبردهای عملیاتی راهبردهای کالن ردیف

0 

افزایش سطح 

ت و تعامال

 هایهمکاری

 المللیبین

حمایت از توسعه 

محصوالت و خدمات 

 فناورانه

با سازمان توسعه تجارت و دیگر  هاهمکاریگسترش 

 مرتبط هایسازمان

 المللیبینی هانمایشگاهحضور در 

 استان هایقابلیتبا تکیه بر  المللیبینی هانمایشگاهبرپایی 

 ی علمی و فناوریبرگزاری بازدیدها و تورها

 المللیبینپارک در مجامع  هایفعالیتتوسعه 

ایجاد بسترهای حضور 

واحدهای فناور خارجی در 

 پارک

مشترک توسعه فناوری با واحدهای فناور  هایپروژهاجرای 

 خارجی

استقرار واحدهای تحقیق و توسعه خارجی در پارک علم و 

 فناوری

خارجی دارای فناوری برتر  بنیاندانش هایشرکتاستقرار 

 در پارک

 بلندمدتو  مدتکوتاههای آموزشی مشترک برگزاری دوره

 با نهادهای خارجی
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 اقدامات اساسی راهبردهای عملیاتی راهبردهای کالن ردیف

0 

بسط و توجه ویژه 

به تحقیق و 

 هایپژوهش

 کاربردی

 هایپژوهش کیفی و کمّی ارتقاء

 با متناسب کاربردی و دیبنیا

 تحقیقاتی منطقه هایاولویت

 

 آموزشی، هایگروه پژوهشی هایاولویت تعیین

 ... و هامعاونت ،هادانشکده

 با ارائه خدمات مناسب پژوهشگران توانمندسازی

 آزمایشگاه، از اعم پژوهش هایزیرساخت توسعه

 .کتابخانه و..

 هایطرح کیفیت ابیارزی و داوری فرایند ارتقاء

 و پژوهشی تحقیقاتی

 و ملی ارتباطات گسترش

 پژوهش حوزه در المللیبین

در  خارجی و داخلی مشترک هایطرح افزایش

 منطقه هایاولویت راستای

 تقاضامحورپژوهشی  هایطرححمایت از 

 و علم پارک در فعال المللبین روابط واحد تأسیس

 فناوری

 هاآن توانمندسازی و مرتبط سانکارشنا جذب

 برای مناسب بستر ایجاد

 در نوین هایفناوری از گیریبهره

 پژوهش حوزه

 مؤسساتبا  ایدوره اندیشیهمبرگزاری جلسات 

های مورد نیاز های تخصصی در زمینهارائه مشاوره

 هر موسسه

عملیاتی از قانون برنامه پنجم توسعه  برداریبهره

 بنیاندانش هایشرکتحمایت از  کشور و
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 راهبردهای کالن ردیف
راهبردهای 

 عملیاتی
 اقدامات اساسی

3 

جدید  هایروش کارگیریبه

 مدیریتی

 

 استقرار نظام رقابتی هوشمند

 

 برقراری نظام اتوماسیون اداری

 نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی پارک

مر عملکرد استقرار نظام هوشمند پایش مست

 کارکنان

 هاشرکتاستقرار نظام هوشمند پایش 

 استقرار سیستم اطالعات یکپارچه

 وریبهرهاستقرار نظام مدیریت کیفیت و 

 وریبهرهافزایش 

وری نیروی انسانی با برگزاری افزایش بهره

آموزشی متعدد و توجه به امکانات  هایدوره

 رفاهی

ضاهای موجود با تکیه بر وری فافزایش بهره

 نوین هایفناوری کارگیریبهاصالح کاربری و 
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 کمی برنامه اول پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان هایشاخص -4-11

 حوزه ریاست

 ستاد ریاست

 هدف کمی شاخص عنوان برنامه

31 35 3۳ 30 

    پارک علم و فناوری هایزیرساختتوسعه 

متر زمین در مجاورت فضاهای آموزشی جهت استقرار  05444اخذ 

 در شهرستان زاهدان هاشرکت

 - - - 444 درصد

فناور و  واحدهایو  هاشرکتحداقل دو ساختمان جهت استقرار  اجاره

 بخش شهر زاهدان ترینمرکزیدر  هاشرکت و توسعهبخش تحقیق 

 - - - 444 درصد

 - - - 444 درصد پارک هایینزمعمرانی مربوط به  هایپروژهشروع 

 04 04 ۳4 54 درصد و تجهیزات آزمایشگاهی هازیرساختتوسعه  

 داراولویتنوین و  هایفناوریایجاد مراکز تخصصی با رویکرد 

 04 04 14 44 درصد تخصصی هایکانونتشکیل و توسعه 

 ایجاد مراکز رشد تخصصی

 - - - 444 درصد حمایت از ایجاد مراکز رشد

 مدیران و کارکنان توانمندسازیتخاذ تدابیر الزم در خصوص ا

آموزشی ویژه به منظور ارتقاء دانش کاربردی،  هایبرنامه ریزیبرنامه

 شده بینیپیشسطح مهارت و... منطبق با اهداف 

     

 حوزه ریاست 

 المللبینروابط عمومی و امور 

 هدف کمی شاخص عنوان برنامه

31 35 3۳ 30 

 یغات و انتشاراتتبل

 0 0 ۳ 1 تعداد فصلنامه تخصصی

 40 40 40 0 تعداد ماهنامه الکترونیکی

 1 1 0 0 تعداد هاشرکتمجله تبلیغاتی 

 4 4 4 4 تعداد سالنامه عملکرد

 رسانیاطالعتهیه خبر و 

 1 1 1 0 تعداد نشست خبری

 54 14 94 04 تعداد خبرهای تولیدی روابط عمومی پارک

 0 0 0 0  آگهی در مطبوعات استانرپرتاژ 

 0 0 5 5  پارک از طریق انتشار در سایت دستاوردهایانتشار 
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 بازدیدها

 0 ۳ 1 1 تعداد بازدید از شهرک صنعتی استان و منطقه آزاد تجاری

 1 0 0 4 تعداد و مراکز علمی مختلف در کشور هادانشگاهبازدید از 

 1 0 4 4 تعداد دی استانصنعتی و تولی هایکارخانهبازدید از 

 0 0 0 ۳ تعداد مستقر در پارک هاشرکتاستانی از  نیمسئولبازدید ویژه 

 هاجشنوارهو  هاهمایش، هانمایشگاهحضور در 

 1 9 9 0 تعداد ی ملیهاهمایشی و هاجشنوارهحضور در 

 ۳ 1 1 0 تعداد ایمنطقهی هاهمایشی و هاجشنوارهحضور در 

 3 0 5 9 تعداد ی استانیهاهمایشی و هاهجشنوارحضور در 

 داخلی و خارجی نمایشگاهبرگزاری 

 1 9 0 4  ی داخلی و خارجیهاجشنوارهبرگزاری همایش و 

 45 44 3 0 تعداد برگزاری کارگاه و سمینارهای آموزشی

 4 4 1 ۳ تعداد های توجیهی آشنایی با پارک و مراکز رشدبرگزاری دوره

 معاونت پشتیبانی

 اجرایی ستاد معاونت هایسیاست

 هدف کمی شاخص عنوان برنامه

31 35 3۳ 30 

 و واحدهای تحقیق و توسعه مؤسساتمورد نیاز  هایزیرساختتوسعه 

ی هامزیتتخصصی با تکیه بر  هایآزمایشگاهکمک به ایجاد و تجهیز 

 ایمنطقه

 - - 0 9 تعداد

 - - - 5 تعداد ایمنطقهی هامزیتر تخصصی با تکیه ب هایکانونکمک به ایجاد 

 - - 9 0 تعداد استان شهرهایکمک به ایجاد مراکز رشد تخصصی در 

 کمک به ارتقاء سطح آموزشی کارکنان

 54 54 54 54 تعداد عمومی و تخصصی آموزشی هایدورهبرگزاری 

 - - - - - وری و کاهش زمان ارائه خدمات پشتیبانیکمک به باال بردن بهره

 444 444 444 444 درصد کاهش میزان نارضایتی از ارائه خدمات پشتیبانی

 444 444 444 444 درصد قابل واگذاری هایفعالیت سپاریبرونحمایت از 

 هایکنفرانسحضور افراد در پژوهشی و  -حمایت از مقاالت علمی

 علمی

 14 94 04 44 تعداد

 444 444 444 444 درصد هایزیرساختو توسعه  گذاریسرمایهحمایت از بخش خصوصی در 
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 فیزیکی و فضای سبز

 444 444 444 444  بخش خصوصی در توسعه فناوری گذاریسرمایهحمایت از 

 444 444 444 444  درآمدهااقدام مناسب جهت تحقق مطالبات پارک و افزایش 

 444 444 444 444  پارک و واحدهای تحقیق و توسعه هایشرکتکمک به استقرار 

 

 معاونت پشتیبانی

 امور اداری

 هدف کمی شاخص عنوان برنامه

31 35 3۳ 30 

 وریبهرهافزایش 

 4 4 4 444 درصد برقراری نظام اتوماسیون اداری

آموزشی متعدد و توجه به  هایدورهوری نیروی انسانی با برگزاری افزایش بهره

 امکانات رفاهی

 04 04 ۳4 14 تعداد

 کارگیریبهفضاهای موجود با تکیه بر اصالح کاربری و وری افزایش بهره

 نوین هایفناوری

 04 ۳4 14 04 تعداد

 مؤسساتامور 

 هدف کمی شاخص عنوان برنامه

31 35 3۳ 30 

 های توسعه فناوریهای تخصصی و شبکهاندازی گروهراه

 4 4 0 9 تعداد گروه های تخصصیحمایت از ایجاد گروه

 05 04 45 3 تعداد اعضا هاعضای گروهکمک به افزایش ا

      مؤسساتحمایت و ارتقاء خدمات قابل ارائه به 

 9 9 0 0 تعداد و رشد یافته مراکز رشد بنیاندانش هایشرکتحمایت از 

 4 4 0 0 تعداد تحقیق و توسعه واحدهایحمایت از استقرار 

 5 5 1 0 دتعدا حمایت از استقرار واحدهای رشد یافته خارج از پارک

 4 4 0 9 مؤسساتتعداد  خدمات تخصصی مؤسساتحمایت از 

 9544 9444 0544 0444 میلیون ریال هاشرکتهای فناورانه منابع مالی طرح تأمینحمایت از 

 4444 544 544 544 مترمربع بلندمدتواگذاری اراضی پارک به واحدهای مستقر در قالب اجاره 

 بنیاندانشی برای واحدهای های قانوناستفاده از معافیت

 هایمعافیتبنیان جهت استفاده از مزایای دانش هایشرکتحمایت از 

 قانونی

 44 0 5 0 تعداد
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 044 044 454 444 میلیون ریال بنیانهای قانونی واحدهای دانشکمک به افزایش ریالی سطح معافیت

 فناورعلمی واحدهای  هایفعالیتدانش فنی و  مستندسازیحمایت از 

 9 0 0 4 تعداد مقاله فناور مؤسساتهای علمی توسط حمایت از ارائه مقاالت و گزارش

 044 454 444 444 میلیون ریال دانش فنی مستندسازیحمایت مالی از 

های معتبر علمی و گواهینامه هاتأییدیهحمایت از اخذ استانداردها، 

 فناور مؤسسات

 9 0 0 4 تعداد

 

 

  مؤسساتامور 

 هدف کمی شاخص نوان برنامهع

31 35 3۳ 30 

 ارائه خدمات آموزشی کسب و کار

 94 94 94 94 تعداد آموزشی ارائه شده هایدورهتعداد 

 95 94 05 04 تعداد کنندهاستفاده هایشرکتتعداد 

 54 14 94 94 تعداد کنندهاستفادهتعداد افراد 

 هشی و اجراییمراکز آموزشی، پژو تقاضامحورهای جذب پروژه

 9 0 0 0 تعداد پروژه تقاضامحورهای حمایت از جذب پروژه

 044 544 544 544 میلیون ریال هاگذاری در پروژهمیزان حمایت از سرمایه

 حمایت از ایجاد مراکز رشد جدید

 4 4 4 9 تعداد تعداد مراکز رشد جدید در استان

 0 ۳ 5 9 تعداد تعداد واحدهای پذیرش شده

 4۳ 41 44 0 تعداد پذیرش شده هایهستهد تعدا

 0544 5044 9044 4444 میلیون ریال میزان حمایت انجام شده

 امور حقوقی و قراردادها 

 هدف کمی شاخص عنوان برنامه

31 35 3۳ 30 

 صنعتی هایطرحثبت اختراع، عالئم تجاری و 

و به رشد توجه به حمایت از ثبت اختراعات داخلی و خارجی با عنایت به روند ر

 مالکیت فکری و نیاز به ثبت آن در کشور

 04 40 40 44 تعداد

ی مرتبط به حوزه هانمایشگاهو  هاجشنوارهحمایت از حضور مخترعین و مبتکرین در 

 مالکیت فکری

 44 3 5 0 تعداد



036 
 
 

 40 0 1 0 تعداد ی مرتبطهانمایشگاهبرگزاری همایش، جشنواره، کارگاه و 

ر زمینه نوآوری مالکیت فکری و ثبت اختراع از طریق چاپ کتاب، د سازیفرهنگ

های آموزشی، ارائه محتوا در خصوص مالکیت فکری به مقاله، جزوات مرتبط، بولتن

 فصلنامه و ...

 0 5 9 4 تعداد

 95 00 4۳ 44 تعداد ارائه مشاوره در خصوص مالکیت فکری

 نامهتفاهمقراردادها و 

دولتی و  هایارگانو  هادستگاهپژوهشی با  –کاری علمی هم نامهتفاهمانعقاد 

علمی، صنایع،  مراکز پارک با منعقده هاینامهتفاهم نمودن و عملیاتی غیردولتی

 دولتی و... هایسازمان

 0 5 9 44 تعداد

 04 40 45 40 تعداد پژوهشی، استفاده از تخصص، اسکان و استقرار، اجاره و... –انعقاد قرارداد علمی 



 أ
 
 

 تعالیبسمه

 و تهدیدها هافرصتجدول مقایسه زوجی به منظور وزن دهی نقاط قوت و ضعف، 

 خبره ارجمند

 با سالم،

و تهدیدهای پارک علم و فناوری استان سیستان و  هافرصتنقاط قوت و ضعف،  بندیاولویتپرسشنامه حاضر به منظور 

 اهمیتمن مطالعه نکات عنوان شده، بر اساس میزان بنابراین خواهشمند است ض ؛بلوچستان تنظیم گردیده است

 عالمت بزنید.  3تا  4اولویت( هر معیار نسبت به معیار دیگر با توجه به جدول راهنمای ذیل عدد ترجیحی خود را از )

اگر به نظر  مثال عنوانبهلطفاً بین ابعاد زیر با توجه به درجه اهمیت هر معیار به معیار مقابل مقایسه زوجی انجام دهید. 

در معیارهای نقاط  «مناسب در پارک علم و فناوری هایقابلیتبا  بنیاندانش هایشرکتوجود »شما اهمیت 

از  3یا  0از جدول زیر، عدد  سؤالاست، در پاسخ به اولین « ارائه تسهیالت به واحدهای فناور»از  ترمهمقوت کاماًل 

ارائه تسهیالت »را انتخاب کنید و اگر  4ق اهمیت یکسانی دارند عدد سمت راست را انتخاب نمایید. اگر دو شاخص فو

مناسب در پارک علم و  هایقابلیتبا  بنیاندانش هایشرکتوجود »از  ترمهم العادهفوقرا « به واحدهای فناور

 را از سمت چپ انتخاب کنید. 3یا  0، عدد دانیدمی «فناوری

 جدول مقدار عددی و نوع اهمیت

نوع 

 تاهمی

اهمیت 

 یکسان

کمی  

 ترمهم

خیلی   ترمهم 

 ترمهم

کاماًل  

 ترمهم

مقدار 

 عددی

4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3 

 

 سؤاالت عمومی:

 مقطع تحصیلی:      پست سازمانی:

 سن:      رشته تحصیلی:

 

 معیارهای نقاط قوت



 ب
 
 

 

 معیارهای نقاط ضعف

 مکانیزم وجود عدم

 از استفاده برای مناسب

 امکانات و هاظرفیت

 درآمدزایی جهت موجود

 مناسب حمایتی سازوکار وجود عدم 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 رفاهی و خدماتی امکانات نظیر

 ها¬شرکت برای مناسب

 مکانیزم وجود عدم

 از استفاده برای مناسب

 امکانات و هاظرفیت

 درآمدزایی جهت موجود

 و سازیشبکه مقوله به توجه در ضعف 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 بین سازمانیبرون و درون تعامالت

 هاشرکت

 مکانیزم وجود عدم

 از استفاده برای مناسب

 امکانات و هاظرفیت

 درآمدزایی جهت موجود

 هایآموزش به توجه در ضعف 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 پرسنل خدمت ضمن تخصصی

 مکانیزم وجود عدم

 از استفاده برای مناسب

 امکانات و هاظرفیت

 مدزاییدرآ جهت موجود

 توسعه هایطرح اجرای کند روند 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 پارک هایزیرساخت و فضاها

 نسبی یهامزیت به توجه در ضعف 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3 مکانیزم وجود عدم

 به تسهیالت ارائه

 فناور واحدهای

 مورد تخصصی و آموزشی خدمات ارائه 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 .هاشرکت و مؤسسات به نیاز

 به تسهیالت ارائه

 فناور واحدهای

 مشاوره شامل تخصصی هایمشاوره ارائه 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 به مدیریتی بازاریابی، مالی، حقوقی،

 فناور واحدهای

 به تسهیالت ارائه

 فناور واحدهای

 از افزاییهم شرایط از مندیبهره امکان 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 تحقیقات مراکز بودن هم کنار در

 هاشرکت و ایحرفه

 و آموزشی خدمات ارائه

 به نیاز مورد تخصصی

 .هاشرکت و مؤسسات

 مشاوره شامل تخصصی هایمشاوره ارائه 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 به مدیریتی بازاریابی، مالی، حقوقی،

 فناور واحدهای

 و آموزشی خدمات ارائه

 به نیاز مورد تخصصی

 .هاشرکت و مؤسسات

 از افزاییهم شرایط از مندیبهره امکان 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 تحقیقات مراکز بودن هم کنار در

 هاشرکت و ایحرفه

 تخصصی هایمشاوره ارائه

 حقوقی، مشاوره شامل

 ریتیمدی بازاریابی، مالی،

 فناور واحدهای به

 از افزاییهم شرایط از مندیبهره امکان 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 تحقیقات مراکز بودن هم کنار در

 هاشرکت و ایحرفه



 ت
 
 

 از استفاده برای مناسب

 امکانات و هاظرفیت

 درآمدزایی جهت موجود

 منطقه

 نیزممکا وجود عدم

 از استفاده برای مناسب

 امکانات و هاظرفیت

 درآمدزایی جهت موجود

 مرکزی ستاد استقرار مکان نداشتن 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 مکانیزم وجود عدم

 از استفاده برای مناسب

 امکانات و هاظرفیت

 درآمدزایی جهت موجود

 هایزیرساخت از یبرخوردار عدم 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 کارگاه،) فناوری و پژوهش مناسب

 (آموزشی فضای پایلوت، آزمایشگاه،

 مکانیزم وجود عدم

 از استفاده برای مناسب

 امکانات و هاظرفیت

 درآمدزایی جهت موجود

در فناوری جامع  رشد مرکز عدم وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 پارک

 

 مکانیزم وجود عدم

 از استفاده رایب مناسب

 امکانات و هاظرفیت

 درآمدزایی جهت موجود

 تخصصی رشد مراکز وجود عدم 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 به توجه با شهرستان هر ویژه

 یک هر هایپتانسیل

 سازوکار وجود عدم

 نظیر مناسب حمایتی

 رفاهی و خدماتی امکانات

 ها¬شرکت برای مناسب

 و سازیشبکه مقوله به توجه در ضعف 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 بین سازمانیبرون و درون تعامالت

 هاشرکت

 سازوکار وجود عدم

 نظیر مناسب حمایتی

 رفاهی و خدماتی امکانات

 ها¬شرکت برای مناسب

 هایآموزش به توجه در ضعف 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 پرسنل خدمت ضمن تخصصی

 ازوکارس وجود عدم

 نظیر مناسب حمایتی

 رفاهی و خدماتی امکانات

 ها¬شرکت برای مناسب

 توسعه هایطرح اجرای کند روند 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 پارک هایزیرساخت و فضاها

 سازوکار وجود عدم

 نظیر مناسب حمایتی

 رفاهی و خدماتی امکانات

 ها¬شرکت برای مناسب

 نسبی یهامزیت به توجه در ضعف 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 منطقه

 سازوکار وجود عدم

 نظیر مناسب حمایتی

 رفاهی و خدماتی امکانات

 ها¬شرکت برای مناسب

 مرکزی ستاد استقرار مکان نداشتن 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 سازوکار وجود عدم

 نظیر مناسب حمایتی

 رفاهی و خدماتی امکانات

 هایزیرساخت از برخورداری عدم 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 کارگاه،) فناوری و پژوهش مناسب

 (آموزشی فضای پایلوت، آزمایشگاه،



 ث
 
 

  ها¬شرکت ایبر مناسب

 

 

 سازوکار وجود عدم

 نظیر مناسب حمایتی

 رفاهی و خدماتی امکانات

 ها¬شرکت برای مناسب

در فناوری جامع  رشد مرکز جودعدم و 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 پارک

 

 سازوکار وجود عدم

 نظیر مناسب حمایتی

 رفاهی و خدماتی امکانات

 ها¬شرکت برای مناسب

 تخصصی رشد مراکز وجود عدم 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 به توجه با شهرستان هر ویژه

 یک هر هایپتانسیل

 مقوله به توجه در ضعف

 تتعامال و سازیشبکه

 بین سازمانیبرون و درون

 هاشرکت

 هایآموزش به توجه در ضعف 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 پرسنل خدمت ضمن تخصصی

 مقوله به توجه در ضعف

 تعامالت و سازیشبکه

 بین سازمانیبرون و درون

 هاشرکت

 توسعه هایطرح اجرای کند روند 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 پارک هایزیرساخت و فضاها

 مقوله به توجه در ضعف

 تعامالت و سازیشبکه

 بین سازمانیبرون و درون

 هاشرکت

 نسبی یهامزیت به توجه در ضعف 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 منطقه

 مقوله به توجه در ضعف

 تعامالت و سازیشبکه

 بین سازمانیبرون و درون

 هاشرکت

 مرکزی ستاد استقرار مکان نداشتن 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 مقوله به توجه در ضعف

 تعامالت و سازیشبکه

 بین سازمانیبرون و درون

 هاشرکت

 هایزیرساخت از برخورداری عدم 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 کارگاه،) فناوری و پژوهش مناسب

 (آموزشی فضای پایلوت، آزمایشگاه،

 مقوله به هتوج در ضعف

 تعامالت و سازیشبکه

 بین سازمانیبرون و درون

 هاشرکت

در فناوری جامع  رشد مرکز عدم وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 پارک

 

 مقوله به توجه در ضعف

 تعامالت و سازیشبکه

 بین سازمانیبرون و درون

 هاشرکت

 تخصصی رشد کزمرا وجود عدم 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 به توجه با شهرستان هر ویژه

 یک هر هایپتانسیل

 به توجه در ضعف

 تخصصی هایآموزش

 پرسنل خدمت ضمن

 توسعه هایطرح اجرای کند روند 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 پارک هایزیرساخت و فضاها



 ج
 
 

 به توجه در ضعف

 تخصصی هایآموزش

 پرسنل خدمت ضمن

 نسبی یهامزیت به توجه در ضعف 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 منطقه

 به توجه در ضعف

 تخصصی هایآموزش

 پرسنل خدمت ضمن

 مرکزی ستاد استقرار مکان نداشتن 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 به توجه در ضعف

 تخصصی هایآموزش

 پرسنل خدمت ضمن

 هایزیرساخت از اریبرخورد عدم 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 کارگاه،) فناوری و پژوهش مناسب

 (آموزشی فضای پایلوت، آزمایشگاه،

 به توجه در ضعف

 تخصصی هایآموزش

 پرسنل خدمت ضمن

در فناوری جامع  رشد مرکز عدم وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 پارک

 

 به توجه در ضعف

 تخصصی هایآموزش

 پرسنل خدمت ضمن

 تخصصی رشد مراکز وجود عدم 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 به توجه با شهرستان هر ویژه

 یک هر هایپتانسیل

 اجرای کند روند

 توسعه هایطرح

 و فضاها

 پارک هایزیرساخت

 نسبی یهامزیت به توجه در ضعف 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 منطقه

 اجرای کند روند

 توسعه هایطرح

 و فضاها

 پارک هایزیرساخت

 مرکزی ستاد استقرار مکان نداشتن 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 اجرای کند روند

 توسعه هایطرح

 و فضاها

 پارک هایزیرساخت

 هایزیرساخت از برخورداری عدم 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 کارگاه،) فناوری و پژوهش مناسب

 (آموزشی فضای پایلوت، آزمایشگاه،

 اجرای کند روند

 توسعه هایطرح

 و فضاها

 پارک هایزیرساخت

در فناوری جامع  رشد مرکز عدم وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 پارک

 

 اجرای کند روند

 توسعه هایطرح

 و فضاها

 پارک هایزیرساخت

 تخصصی رشد مراکز وجود عدم 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 به توجه با شهرستان ره ویژه

 یک هر هایپتانسیل



 ح
 
 

 به توجه در ضعف

 منطقه نسبی یهامزیت

 مرکزی ستاد استقرار مکان نداشتن 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 به توجه در ضعف

 منطقه نسبی یهامزیت

 هایزیرساخت از برخورداری عدم 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 کارگاه،) وریفنا و پژوهش مناسب

 (آموزشی فضای پایلوت، آزمایشگاه،

 به توجه در ضعف

 منطقه نسبی یهامزیت

در فناوری جامع  رشد مرکز عدم وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 پارک

 

 به توجه در ضعف

 منطقه نسبی یهامزیت

 تخصصی رشد مراکز وجود عدم 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 به توجه با شهرستان هر ویژه

 یک هر هایپتانسیل

 استقرار مکان نداشتن

 مرکزی ستاد

 هایزیرساخت از برخورداری عدم 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 کارگاه،) فناوری و پژوهش مناسب

 (آموزشی فضای پایلوت، آزمایشگاه،

 استقرار مکان نداشتن

 مرکزی ستاد

در فناوری جامع  رشد مرکز عدم وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 پارک

 

 استقرار مکان نداشتن

 مرکزی ستاد

 تخصصی رشد مراکز وجود عدم 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 به توجه با شهرستان هر ویژه

 یک هر هایپتانسیل

 از برخورداری عدم

 مناسب هایزیرساخت

 کارگاه،) فناوری و پژوهش

 فضای ت،پایلو آزمایشگاه،

 (آموزشی

در فناوری جامع  رشد مرکز عدم وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 پارک

 

 از برخورداری عدم

 مناسب هایزیرساخت

 کارگاه،) فناوری و پژوهش

 فضای پایلوت، آزمایشگاه،

 (آموزشی

 تخصصی رشد مراکز وجود عدم 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 به توجه با شهرستان هر ویژه

 یک هر هایپتانسیل

فناوری  رشد مرکز عدم وجود

 در پارکجامع 

 

 تخصصی رشد مراکز وجود عدم 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 به توجه با شهرستان هر ویژه

 یک هر هایپتانسیل

 هافرصتمعیارهای 

 و کارآفرینی روحیه وجود

 وکارهایکسب ایجاد

 هایشرکت از حمایت قانون تصویب 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 معافیت قوانین نظیر بنیاندانش



 خ
 
 

 در محوردانش فناورانه

 تاناس

 مالیاتی

 و کارآفرینی روحیه وجود

 وکارهایکسب ایجاد

 در محوردانش فناورانه

 استان

 با مرتبط علمی هایرشته وجود  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 در منطقه هبالقو هایپتانسیل

 استان هایدانشگاه

 و کارآفرینی روحیه وجود

 وکارهایکسب ایجاد

 در محوردانش فناورانه

 استان

 منطقه پتانسیل داشتن اختیار در 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 چابهار تجاری آزاد

 و کارآفرینی روحیه وجود

 وکارهایکسب ایجاد

 در محوردانش فناورانه

 استان

 ریاست علمی معاونت حمایت 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 پذیرریسک گذاریسرمایه از جمهوری

 مراکز و هاپارک در نو هایفناوری در

 رشد

 و کارآفرینی روحیه وجود

 وکارهایکسب ایجاد

 در محوردانش فناورانه

 استان

 ایجاد و توسعه از استانداری حمایت  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 در افزوده باارزش های¬زیرساخت

 پارک

 و کارآفرینی روحیه وجود 

 وکارهایکسب ایجاد

 در محوردانش فناورانه

 استان

 بخش در ممتاز های¬ظرفیت وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 طبیعی، منابع کشاورزی،

 معدن و دستیصنایع

 و کارآفرینی روحیه وجود

 وکارهایکسب ایجاد

 در محوردانش فناورانه

 استان

 جهت اجرایی های¬دستگاه همکاری  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 و ها¬کارگاه پتانسیل از استفاده

 ها¬آزمایشگاه

 و کارآفرینی روحیه وجود 

 وکارهایکسب ایجاد

 در محوردانش فناورانه

 استان

 و تحقیقاتی می،عل مراکز وجود  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 در ای¬حرفه فنی آموزش مراکز

 منطقه

 و کارآفرینی روحیه وجود

 وکارهایکسب ایجاد

 در محوردانش فناورانه

 استان

 همسایه کشورهای در تقاضا وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 تجهیزات و فناوری ارتقاء با

 آزمایشگاهی

 و کارآفرینی روحیه وجود

 رهایوکاکسب ایجاد

 در محوردانش فناورانه

 استان

 و تجاری روابط برقراری امکان  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 کشاورزی، محصوالت صادرات

 و ها¬استان به... و دامی

 همسایه کشورهای

 و کارآفرینی روحیه وجود

 وکارهایکسب ایجاد

 در محوردانش فناورانه

 و مراکز ،هادانشگاه به نزدیکی  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 و مصرف بازار و شهری تأسیسات



 د
 
 

 کنندگانعرضه استان

 از حمایت قانون تصویب

 بنیاندانش هایشرکت

 معافیت قوانین نظیر

 مالیاتی

 با مرتبط علمی هایرشته وجود  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 در منطقه بالقوه هایپتانسیل

 استان هایدانشگاه

 از حمایت قانون تصویب

 بنیاندانش هایشرکت

 معافیت قوانین نظیر

 مالیاتی

 منطقه پتانسیل داشتن اختیار در 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 چابهار تجاری آزاد

 

  

 از حمایت قانون تصویب

 بنیاندانش هایشرکت

 معافیت قوانین نظیر

 مالیاتی

 ریاست علمی معاونت حمایت 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 پذیرریسک گذاریسرمایه از جمهوری

 مراکز و هاپارک در نو هایفناوری در

 رشد

 از حمایت قانون تصویب

 بنیاندانش هایشرکت

 معافیت قوانین نظیر

 مالیاتی

 ایجاد و توسعه از استانداری حمایت  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 در فزودها باارزش های¬زیرساخت

 پارک

 از حمایت قانون تصویب

 بنیاندانش هایشرکت

 معافیت قوانین نظیر

 مالیاتی

 بخش در ممتاز های¬ظرفیت وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 طبیعی، منابع کشاورزی،

 معدن و دستیصنایع

 از حمایت قانون تصویب

 بنیاندانش هایشرکت

 معافیت قوانین نظیر

 مالیاتی

 جهت اجرایی های¬دستگاه همکاری  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 و ها¬کارگاه پتانسیل از استفاده

 ها¬آزمایشگاه

 از حمایت قانون تصویب

 بنیاندانش هایشرکت

 معافیت قوانین نظیر

 مالیاتی

 و تحقیقاتی علمی، مراکز وجود  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 در ای¬فهحر فنی آموزش مراکز

 منطقه

 از حمایت قانون تصویب

 بنیاندانش هایشرکت

 معافیت قوانین نظیر

 مالیاتی

 همسایه کشورهای در تقاضا وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 تجهیزات و فناوری ارتقاء با

 آزمایشگاهی

 از حمایت قانون تصویب

 بنیاندانش هایشرکت

 معافیت قوانین نظیر

 مالیاتی

 و تجاری روابط برقراری امکان  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 کشاورزی، محصوالت صادرات

 و ها¬استان به... و دامی

 همسایه کشورهای

 و مراکز ،هادانشگاه به نزدیکی  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3 از حمایت قانون تصویب



 ذ
 
 

 بنیاندانش هایشرکت

 معافیت قوانین نظیر

 مالیاتی

 و مصرف بازار و شهری تأسیسات

 کنندگانعرضه

 علمی هایرشته وجود 

 هایپتانسیل با مرتبط

 در منطقه بالقوه

 استان هایدانشگاه

 منطقه پتانسیل داشتن اختیار در 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 چابهار تجاری آزاد

 

 علمی هایرشته وجود 

 هایپتانسیل با مرتبط

 در منطقه بالقوه

 استان هایدانشگاه

 ریاست علمی معاونت حمایت 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 پذیرریسک گذاریسرمایه از جمهوری

 مراکز و هاپارک در نو هایفناوری در

 رشد

 علمی هایرشته وجود 

 هایپتانسیل با مرتبط

 در منطقه بالقوه

 استان هایدانشگاه

 ایجاد و توسعه از استانداری حمایت  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 در افزوده باارزش های¬زیرساخت

 پارک

 علمی هایرشته وجود 

 هایپتانسیل با مرتبط

 در منطقه بالقوه

 استان هایدانشگاه

 بخش در ممتاز های¬ظرفیت وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 طبیعی، منابع کشاورزی،

 معدن و دستیصنایع

 علمی هایرشته جودو 

 هایپتانسیل با مرتبط

 در منطقه بالقوه

 استان هایدانشگاه

 جهت اجرایی های¬دستگاه همکاری  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 و ها¬کارگاه پتانسیل از استفاده

 ها¬آزمایشگاه

 علمی هایرشته وجود 

 هایپتانسیل با مرتبط

 در منطقه بالقوه

 استان هایدانشگاه

 و تحقیقاتی علمی، مراکز وجود  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 در ای¬حرفه فنی آموزش مراکز

 منطقه

 علمی هایرشته وجود 

 هایپتانسیل با مرتبط

 در منطقه بالقوه

 استان هایدانشگاه

 همسایه کشورهای در تقاضا وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 جهیزاتت و فناوری ارتقاء با

 آزمایشگاهی

 علمی هایرشته وجود 

 هایپتانسیل با مرتبط

 در منطقه بالقوه

 استان هایدانشگاه

 و تجاری روابط برقراری امکان  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 کشاورزی، محصوالت صادرات

 و ها¬استان به... و دامی

 همسایه کشورهای

 علمی هایرشته وجود 

 هایلپتانسی با مرتبط

 در منطقه بالقوه

 استان هایدانشگاه

 و مراکز ،هادانشگاه به نزدیکی  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 و مصرف بازار و شهری تأسیسات

 کنندگانعرضه

 ریاست علمی معاونت حمایت 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3 داشتن اختیار در

 پذیرریسک گذاریسرمایه از وریجمه



 ر
 
 

 آزاد منطقه پتانسیل

 چابهار تجاری

 مراکز و هاپارک در نو هایفناوری در

 رشد

 داشتن اختیار در

 آزاد منطقه پتانسیل

 چابهار تجاری

 ایجاد و توسعه از استانداری حمایت  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 در افزوده باارزش های¬زیرساخت

 پارک

 داشتن اختیار در

 آزاد منطقه پتانسیل

 چابهار تجاری

 بخش در ممتاز های¬ظرفیت وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 طبیعی، منابع کشاورزی،

 معدن و دستیصنایع

 داشتن اختیار در

 آزاد منطقه پتانسیل

 چابهار تجاری

 جهت اجرایی های¬دستگاه همکاری  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 و اه¬کارگاه پتانسیل از استفاده

 ها¬آزمایشگاه

 داشتن اختیار در

 آزاد منطقه پتانسیل

 چابهار تجاری

 و تحقیقاتی علمی، مراکز وجود  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 در ای¬حرفه فنی آموزش مراکز

 منطقه

 داشتن اختیار در

 آزاد منطقه پتانسیل

 چابهار تجاری

 همسایه کشورهای در تقاضا وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 تجهیزات و فناوری ارتقاء با

 آزمایشگاهی

 داشتن اختیار در

 آزاد منطقه پتانسیل

 چابهار تجاری

 و تجاری روابط برقراری امکان  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 کشاورزی، محصوالت صادرات

 و ها¬استان به... و دامی

 همسایه کشورهای

 داشتن اختیار در

 آزاد منطقه پتانسیل

 چابهار تجاری

 و مراکز ،هادانشگاه به نزدیکی  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 و مصرف بازار و شهری تأسیسات

 کنندگانعرضه

 علمی معاونت حمایت

 از جمهوری ریاست

 پذیرریسک گذاریسرمایه

 در نو هایفناوری در

 رشد مراکز و هاپارک

 ایجاد و توسعه از استانداری حمایت  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 در افزوده باارزش های¬زیرساخت

 پارک

 علمی معاونت حمایت

 از جمهوری ریاست

 پذیرریسک گذاریسرمایه

 در نو هایفناوری در

 رشد مراکز و هاپارک

 بخش در ممتاز های¬ظرفیت وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 طبیعی، منابع کشاورزی،

 معدن و دستیصنایع

 علمی معاونت حمایت

 از جمهوری ریاست

 جهت اجرایی های¬دستگاه همکاری  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 و ها¬کارگاه پتانسیل از استفاده



 ز
 
 

 پذیرریسک گذاریسرمایه

 در نو هایفناوری در

 رشد مراکز و هاپارک

 ها¬آزمایشگاه

 علمی معاونت حمایت

 از جمهوری ریاست

 پذیرریسک گذاریسرمایه

 در نو هایفناوری در

 رشد مراکز و هاپارک

 و تحقیقاتی علمی، مراکز وجود  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 در ای¬حرفه فنی آموزش مراکز

 منطقه

 علمی معاونت حمایت

 از جمهوری ریاست

 پذیرریسک گذاریسرمایه

 در نو هایفناوری در

 رشد مراکز و هاپارک

 همسایه کشورهای در تقاضا وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 تجهیزات و فناوری ارتقاء با

 آزمایشگاهی

 علمی معاونت حمایت

 از جمهوری ریاست

 پذیرریسک گذاریسرمایه

 در نو هایفناوری در

 رشد مراکز و هاپارک

 و تجاری طرواب برقراری امکان  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 کشاورزی، محصوالت صادرات

 و ها¬استان به... و دامی

 همسایه کشورهای

 علمی معاونت حمایت

 از جمهوری ریاست

 پذیرریسک گذاریسرمایه

 در نو هایفناوری در

 رشد مراکز و هاپارک

 و مراکز ،هادانشگاه به نزدیکی  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 و مصرف بازار و شهری تأسیسات

 کنندگانعرضه

 از استانداری حمایت 

 ایجاد و توسعه

 باارزش های¬زیرساخت

 پارک در افزوده

 بخش در ممتاز های¬ظرفیت وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 طبیعی، منابع کشاورزی،

 معدن و دستیصنایع

 از استانداری حمایت 

 ایجاد و توسعه

 باارزش های¬زیرساخت

 پارک در افزوده

 جهت اجرایی های¬دستگاه همکاری  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 و ها¬کارگاه پتانسیل از استفاده

 ها¬آزمایشگاه

 از استانداری حمایت 

 ایجاد و توسعه

 باارزش های¬زیرساخت

 پارک در افزوده

 و تحقیقاتی علمی، مراکز وجود  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 در ای¬حرفه فنی آموزش مراکز

 منطقه

 از استانداری حمایت 

 ایجاد و توسعه

 باارزش های¬زیرساخت

 پارک در افزوده

 همسایه کشورهای در تقاضا وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 تجهیزات و فناوری ارتقاء با

 آزمایشگاهی

 از استانداری حمایت 

 ایجاد و توسعه

 باارزش های¬زیرساخت

 و تجاری روابط برقراری امکان  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 کشاورزی، محصوالت صادرات

 و ها¬استان به... و دامی



 س
 
 

 همسایه کشورهای پارک در افزوده

 از استانداری حمایت 

 ایجاد و توسعه

 باارزش های¬زیرساخت

 پارک در افزوده

 و مراکز ،هادانشگاه به نزدیکی  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 و مصرف بازار و شهری تأسیسات

 کنندگانعرضه

 های¬ظرفیت وجود

 بخش در ممتاز

 منابع کشاورزی،

 دستیصنایع طبیعی،

 معدن و

 جهت اجرایی های¬دستگاه همکاری  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 و ها¬کارگاه پتانسیل از استفاده

 ها¬آزمایشگاه

 های¬ظرفیت وجود

 بخش در ممتاز

 منابع کشاورزی،

 دستیصنایع طبیعی،

 معدن و

 و تحقیقاتی علمی، مراکز وجود  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 در ای¬حرفه فنی آموزش مراکز

 منطقه

 های¬ظرفیت وجود

 بخش در ممتاز

 منابع کشاورزی،

 دستیصنایع طبیعی،

 معدن و

 همسایه رهایکشو در تقاضا وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 تجهیزات و فناوری ارتقاء با

 آزمایشگاهی

 

 

 های¬ظرفیت وجود

 بخش در ممتاز

 منابع کشاورزی،

 دستیصنایع طبیعی،

 معدن و

 و تجاری روابط برقراری امکان  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 کشاورزی، محصوالت صادرات

 و ها¬استان به... و دامی

 همسایه کشورهای

 های¬یتظرف وجود

 بخش در ممتاز

 منابع کشاورزی،

 دستیصنایع طبیعی،

 معدن و

 و مراکز ،هادانشگاه به نزدیکی  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 و مصرف بازار و شهری تأسیسات

 کنندگانعرضه

 های¬دستگاه همکاری 

 از استفاده جهت اجرایی

 و ها¬کارگاه پتانسیل

 ها¬آزمایشگاه

 و تحقیقاتی علمی، مراکز وجود  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 در ای¬حرفه فنی آموزش مراکز

 منطقه

 همسایه کشورهای در تقاضا وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3 های¬دستگاه همکاری 



 ش
 
 

 از استفاده جهت اجرایی

 و ها¬کارگاه پتانسیل

 ها¬آزمایشگاه

 تجهیزات و فناوری ارتقاء با

 آزمایشگاهی

 های¬دستگاه همکاری 

 از استفاده جهت اجرایی

 و ها¬کارگاه پتانسیل

 ها¬آزمایشگاه

 و تجاری روابط برقراری امکان  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 کشاورزی، محصوالت صادرات

 و ها¬استان به... و دامی

 همسایه کشورهای

 های¬دستگاه همکاری 

 از استفاده جهت اجرایی

 و ها¬اهکارگ پتانسیل

 ها¬آزمایشگاه

 و مراکز ،هادانشگاه به نزدیکی  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 و مصرف بازار و شهری تأسیسات

 کنندگانعرضه

 علمی، مراکز وجود 

 مراکز و تحقیقاتی

 فنی آموزش

 منطقه در ای¬حرفه

 همسایه کشورهای در تقاضا وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 تجهیزات و فناوری ارتقاء با

 آزمایشگاهی

 علمی، مراکز وجود 

 مراکز و تحقیقاتی

 فنی آموزش

 منطقه در ای¬حرفه

 و تجاری روابط برقراری امکان  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 کشاورزی، محصوالت صادرات

 و ها¬استان به... و دامی

 همسایه کشورهای

 علمی، مراکز وجود 

 اکزمر و تحقیقاتی

 فنی آموزش

 منطقه در ای¬حرفه

 و مراکز ،هادانشگاه به نزدیکی  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 و مصرف بازار و شهری تأسیسات

 کنندگانعرضه

 در تقاضا وجود

 با همسایه کشورهای

 و فناوری ارتقاء

 آزمایشگاهی تجهیزات

 و تجاری ابطرو برقراری امکان  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 کشاورزی، محصوالت صادرات

 و ها¬استان به... و دامی

 همسایه کشورهای

 در تقاضا وجود

 با همسایه کشورهای

 و فناوری ارتقاء

 آزمایشگاهی تجهیزات

 و مراکز ،هادانشگاه به نزدیکی  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 و مصرف بازار و شهری تأسیسات

 کنندگانعرضه

 روابط برقراری امکان 

 صادرات و تجاری

 کشاورزی، محصوالت

 به... و دامی

 و ها¬استان

 و مراکز ،هادانشگاه به نزدیکی  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 و مصرف بازار و شهری تأسیسات

 کنندگانعرضه
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 همسایه کشورهای

 

 معیارهای تهدیدها

 هایفعالیت وجود عدم 

R&D و  high-tech 

 در پارک فعالیت هب مرتبط

 منطقه

 از جامعه افراد صحیح شناخت عدم 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 آن ضرورت و اهمیت فکری، مالکیت

 هایفعالیت وجود عدم 

R&D و  high-tech 

 در پارک فعالیت به مرتبط

 منطقه

 دولتی اعتبارات به وابستگی 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 هایفعالیت وجود عدم 

R&D و  high-tech 

 در پارک فعالیت به مرتبط

 منطقه

 جدید هایفناوری ظهور باالی سرعت  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 هایفعالیت وجود عدم 

R&D و  high-tech 

 در پارک فعالیت به مرتبط

 منطقه

 خصوصی بخش گذارانسرمایه میلیبی  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 فناوری حوزه به ورود برای

 هایفعالیت وجود عدم 

R&D و  high-tech 

 در پارک فعالیت به مرتبط

 منطقه

 در نوین هایفناوری پایین نفوذ ضریب  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

   منطقه بازارهای و صنعت

 هایفعالیت وجود عدم 

R&D و  high-tech 

 در پارک فعالیت به مرتبط

 منطقه

 توجه بدون محوری عرضه نگرش وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 تقاضا به

 هایفعالیت وجود عدم 

R&D و  high-tech 

 در پارک فعالیت به مرتبط

 منطقه

 تولیدات از حمایت عدم و رویهبی واردات 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 داخلی

 هایفعالیت وجود عدم 

R&D و  high-tech 

 در پارک فعالیت به مرتبط

 منطقه

 به ورود برای صحیح ریزیبرنامه ضعف 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 منطقه بازارهای

 افراد صحیح شناخت عدم

 فکری، مالکیت از جامعه

 آن ضرورت و اهمیت

 دولتی اعتبارات به وابستگی 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3
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 افراد صحیح شناخت عدم

 فکری، مالکیت از جامعه

 آن ضرورت و اهمیت

 جدید هایفناوری ظهور باالی سرعت  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 افراد صحیح شناخت عدم

 فکری، مالکیت از جامعه

 آن ضرورت و اهمیت

 خصوصی بخش گذارانسرمایه میلیبی  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 فناوری حوزه هب ورود برای

 افراد صحیح شناخت عدم

 فکری، مالکیت از جامعه

 آن ضرورت و اهمیت

 در نوین هایفناوری پایین نفوذ ضریب  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

   منطقه بازارهای و صنعت

 افراد صحیح شناخت عدم

 فکری، مالکیت از جامعه

 آن ضرورت و اهمیت

 توجه بدون محوری عرضه نگرش وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 تقاضا به

 افراد صحیح شناخت عدم

 فکری، مالکیت از جامعه

 آن ضرورت و اهمیت

 تولیدات از حمایت عدم و رویهبی واردات 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 داخلی

 افراد صحیح شناخت عدم

 فکری، مالکیت از جامعه

 آن ضرورت و اهمیت

 به ورود برای صحیح ریزیبرنامه ضعف 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 منطقه بازارهای

 قوانین اجرای عدم 

 های¬شرکت حمایتی

 در مستقر و بنیاندانش

 فناوری و علم هایپارک

 دولتی اعتبارات به وابستگی 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 اعتبارات به وابستگی

 دولتی

 جدید هایفناوری ظهور باالی سرعت  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 اعتبارات به وابستگی

 دولتی

 خصوصی بخش گذارانسرمایه میلیبی  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 فناوری حوزه به ورود برای

 اعتبارات به وابستگی

 دولتی

 در نوین هایفناوری پایین نفوذ ضریب  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

   منطقه بازارهای و صنعت

 اعتبارات به وابستگی

 دولتی

 توجه بدون محوری عرضه نگرش وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 تقاضا به

 اعتبارات به وابستگی

 دولتی

 تولیدات از حمایت عدم و رویهبی واردات 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 داخلی

 تباراتاع به وابستگی

 دولتی

 به ورود برای صحیح ریزیبرنامه ضعف 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 منطقه بازارهای

 ظهور باالی سرعت 

 جدید هایفناوری

 خصوصی بخش گذارانسرمایه میلیبی  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 فناوری حوزه به ورود برای

 ظهور باالی سرعت 

 جدید هایفناوری

 در نوین هایفناوری پایین نفوذ ضریب  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

   منطقه بازارهای و صنعت

 توجه بدون محوری عرضه نگرش وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3 ظهور باالی سرعت 
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 تقاضا به جدید هایفناوری

 ظهور باالی سرعت 

 جدید هایفناوری

 تولیدات از حمایت عدم و رویهبی واردات 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 داخلی

 ظهور باالی سرعت 

 جدید هایفناوری

 به ورود برای صحیح ریزیبرنامه ضعف 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 منطقه بازارهای

 گذارانسرمایه میلیبی 

 ورود برای خصوصی بخش

 فناوری حوزه به

 در نوین هایفناوری پایین نفوذ ضریب  3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

   منطقه بازارهای و صنعت

 گذارانسرمایه میلیبی 

 ورود برای خصوصی بخش

 فناوری حوزه به

 توجه بدون محوری عرضه نگرش وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 تقاضا به

 گذارانسرمایه میلیبی 

 ورود برای خصوصی بخش

 فناوری حوزه به

 تولیدات از حمایت عدم و رویهبی واردات 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 داخلی

 گذارانسرمایه میلیبی 

 ورود برای خصوصی بخش

 فناوری حوزه به

 به ورود برای صحیح ریزیبرنامه ضعف 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 منطقه بازارهای

 پایین نفوذ ضریب 

 در نوین هایفناوری

   منطقه بازارهای و صنعت

 توجه بدون محوری عرضه نگرش وجود 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 تقاضا به

 پایین نفوذ ضریب 

 در نوین هایفناوری

   منطقه بازارهای و صنعت

 تولیدات از حمایت عدم و رویهبی واردات 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 داخلی

 پایین ذنفو ضریب 

 در نوین هایفناوری

   منطقه بازارهای و صنعت

 به ورود برای صحیح ریزیبرنامه ضعف 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 منطقه بازارهای

 عرضه نگرش وجود

 توجه بدون محوری

 تقاضا به

 تولیدات از حمایت عدم و رویهبی واردات 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 داخلی

 عرضه نگرش ودوج

 توجه بدون محوری

 تقاضا به

 به ورود برای صحیح ریزیبرنامه ضعف 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 منطقه بازارهای

 عدم و رویهبی واردات

 داخلی تولیدات از حمایت

 به ورود برای صحیح ریزیبرنامه ضعف 3 0 0 ۳ 5 1 9 0 4 0 9 1 5 ۳ 0 0 3

 منطقه بازارهای
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