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مقدمه
طــرح مســئلۀ آمایــش علــم و فنــاوری میتوانــد متأثــر از دو رویکــرد عمومــی باشــد .در رویکــرد اول،
آمایــش مناطــق بــا هــدف شــناخت زیرســاختهایی صــورت میگیــرد کــه قابلیــت ســرریز نظــام ملــی و
متمرکــز نــوآوری در آنهــا وجــود دارد .بــه ایــن ترتیــب بایــد شــرایط را بــرای ایجــاد اقمــار نهــادی علــم و
فنــاوری در مناطــق مهیــا کــرد .همچنیــن بایســتی شــرایطی را فراهــم ســاخت کــه خــط علــم و فنــاوری
کــه از مرکــز آغــاز شــده اســت در مناطــق دنبــال شــود .بنابرایــن ،آمایــش ســرزمینی در حــوزۀ علــم و
فنــاوری بهمعنــای شــناخت ظرفیتهــای الزم بــرای متناسبســازی ســاخت علــم و فناورانــۀ مناطــق
بــا ســاخت برنامهریزیشــده در نظــام علــم و فناوری(نظــام نــوآوری) متمرکــز اســت.
امــا در رویکــرد دوم ،آمایــش ســرزمینی در شــکلی موزاییکــی و مســتقل بــه منطقــه نــگاه میکنــد
ً
و ظرفیتهــا و امکانــات منطق ـهای در حــوزۀ علــم و فنــاوری را بهگونــهای تنظیــم میکنــد کــه اوال و
بالــذات بتوانــد پاســخگوی نیازهــا و ضرورتهــای منطقــه باشــد و بــه شــکوفایی علــم و فنــاوری در
منطقــه بینجامــد و ارزش افــزوده کافــی را در خــود منطقــه ایجــاد کنــد .از ســوی دیگــر نیــز بتوانــد بــا
تعاملــی فزاینــده بــا مناطــق جانبــی ،از مواهــب همجــواری منطقـهای اســتفاده کــرده و مزیتهــای ایــن
مناطــق را نیــز بهســوی ایجــاد ارزش افــزودۀ بیشــتر ســوق دهــد و از مواهــب آن بهــره گیــرد .در ایــن
رویکــرد ،منطقــه بــه مثابــه یــک زیرسیســتم از نظــام علــم و فنــاوری کشــور ،ضمــن برنامهریــزی درونــزا
و اســتفاده از امکانــات در مســیر توانمندســازی خــود و افزایــش ســطح ارزشافــزوده در مناطــق ،بــه

توانمندســازی علــم و فنــاوری در ســطح ملــی نیــز کمــک میکنــد .پژوهــش حاضــر ،متأثــر از رویکــرد دوم
در آمایــش ســرزمینی در حــوزۀ علــم و فنــاوری ،تــاش میکنــد بــه اســتان قزویــن بهمثابــۀ موزاییکــی پویــا
و دارای مزیتهــای فــراوان منطق ـهای نــگاه کنــد و ضمــن شــناخت ایــن مزیتهــا ،راهبردهایــی کالن
و برنام ـهای عملیاتــی ارائــه کنــد کــه بــا اســتفاده از ایــن برنامــه بتــوان مزیتهــای منطق ـهای در حــوزۀ
علــم و فنــاوری (اعــم از مزیتهــای صنعتــی ،انســانی و شــبکههای اطالعرســانی و  )ITرا درجهــت ایجــاد
ارزش افــزوده بیشــتر بهمنظــور رفــع نیازهــا بــا اولویــت نیازهــای علمــی و فنــاوری منطق ـهای و ســپس
ملــی فعالســازی کــرد .لــذا ایــن پژوهــش ،از جنــس نســل ســوم پویــش نظــام علــم و فناوری(نــوآوری
شــبکهای) و بــا رویکــرد نظــام منطق ـهای نــوآوری( )RISاســت و ایــن رویکــرد مبنایــی بــرای طر حریــزی
نظــام علــم و فنــاوری در اســتان قزویــن در ایــن پژوهــش شــده اســت .نظامــی کــه وضعیــت آن و
همچنیــن فراینــد بهینهســازی اجــزاء آن در ســند آمایــش آمایــش علــم و فنــاوری معرفــی میشــود .در
فصــل اول پژوهــش بــه تفصیــل از مســائل طــرح شــده در ایــن پژوهــش و شــیوۀ دادهکاوری ،دادهپردازی
و اســتخراج نتایــج و همچنیــن چگونگــی ارائــۀ پاس ـخها ســخن گفتــه شــده اســت.
فصــل دوم پژوهــش ،آغــازی بــر فراینــد تحلیــل علمــی و فناورانــه در نظــام منطقـهای نــوآوری اســت.
از آنجایــی کــه ایــن پژوهــش ،اولیــن پژوهــش از نــوع اســتخراج ســند آمایشــی در حــوزۀ علــم و فنــاوری
در کشــور اســت ،در ایــن فصــل ادبیــات موضــوع بــه طــور موســع گــردآوری شــده اســت .در ابتــدا یــه
مفهــوم آمایــش ســرزمین پرداختهایــم و بهمنظــور تقییــد مفهــوم آمایــش ســرزمین بــه آمایــش علــم و
فنــاوری ،آن هــم در یــک منطقــۀ مشــخص،از جایــگاه عدالــت منطق ـهای در آمایــش منطق ـهای علــم و
فنــاوری و نقــش جغرافیــا در آمایــش علــم و فنــاوری ســخن گفتهایــم و بهمنظــور بهرهگیــری از تجــارب
آمایشــی در کشــور ،پیشــینهای از مطالعــات آمایــش ســرزمین در ایــران را مــرور کردهایــم .تــا اینجــا بــا
مفاهیمــی چــون علــم و فنــاوری ،منطقــه و جغرافیــا و آمایــش ســرزمین مواجــه شــدهایم .در قســمت
بعــد از ایــن فصــل تــاش کردهایــم بــه نســبت ایــن مفاهیــم بپردازیــم و زمینــه را بــرای طــرح رویکــرد نظــام
منطق ـهای نــوآوری فراهــم ســازیم کــه خــود برشــی منطق ـهای از رویکــرد نظــام ملــی علــم و فنــاوری بــه
شــمار م ـیرود .در ایــن قســمت بــه تفصیــل بــه چگونگــی طر حریــزی نظــام علــم و فنــاوری منطق ـهای
مبتنــی بــر رویکــرد نظــام منطق ـهای نــوآوری پرداختهایــم و نســل شــبکهای از نظــام نــوآوری منطق ـهای
را بــه عنــوان مبنــای طر حریــزی ســند آمایــش علــم و فنــاوری در اســتان قزویــن انتخــاب کردهایــم .ایــن
مبنــا ،تــا انتهــای ســند و در جــای جــای پژوهــش دنبــال شــده اســت و در همــۀ بخشهــای بعــد تــاش
شــده اســت پژوهــش از ایــن مبنــا خــارج نشــود.

در شــرایط فعلــی کشــور بــا ســندهای متداخــل و مــوازی مختلفــی مواجــه اســت .ســند آمایــش علــم و
فنــاوری در ســطح اســتانها بایــد بتوانــد نســبت خــود بــا ســایر اســناد باالدســتی را بــه خوبــی مشــخص
ً
کنــد تــا درگیــر گزارههــای مــوازی و بعضــا متعــارض نشــود و درعینحــال بتوانــد شــأن ایجابــی خــود در
نظــام برنامهریــزی کشــور را ایفــا نمایــد .در انتهــای فصــل دوم و در قســمت  ،٣-٧-٢ضمــن مطالعــۀ
اســنائی کــه نســبت بــه ســند امایــش علــم و فنــاوری دارای تداخــل یــا تــوازی بودهانــد پرداختــه شــده
اســت و شــأن ســند آمایــش علــم و فنــاوری در میــان ایــن اســناد روشــن شــده اســت.
در انتهــای فصــل دوم نیــز بومشناســی مختصــری از اســتان قزویــن یعنــی منطقــۀ هــدف ســندآمایش
علــم و فنــاوری ارائــه شــده اســت .در ایــن قســمت بهطورکلــی بــه موقعیــت جغرافیایــی  ،اقلیمــی ،محیــط
انســانی و اجتماعــی و وضعیــت اقتصــادی ایــن اســتان در بخشهــای مختلــف اعــم از کشــاورزی،
صنعــت ،خدمــات و معــدن پرداختــه شــده اســت.
در فصــل ســوم کــه نوآورانهتریــن و البتــه پیچیدهتریــن قســمت از ایــن پژوهــش اســت بــه ایــن
پرداختهایــم کــه چگونــه میتــوان مبتنــی بــر رویکــرد  ،RISو در نســل شــبکهای نظامــات علــم و فنــاوری،
شــبکۀ علــم و فنــاوری در اســتان قزویــن را آشــکار کــرد .مبتنــی بــر آنچــه در فصــل قبــل نگاشــت نهــادی
علــم و فنــاوری نامیــده شــد و بــا اســتفاده از دادههــای ترکیبــی در گســترۀ اســتان قزویــن ،شــبکۀ
مجــاورت میــان ظرفیتهــا ،نیازهــا و مزیتهــای منطقــه در ســه بعــد نظــام علــم ،نظــام فنــاوری و نظــام
بــازار را اســتخراج کردیــم و ایــن شــبکه را بــا بهکارگیــری منطــق همجواریهــای ســاختاری و مفهومــی
نهادهــا و بــا اســتفاده از نرمافــزار  VOS Viewerبــه گرافهــای ســه بعــدی مجــاورت علــم و فنــاوری
تبدیــل کردیــم .ایــن گرافهــا کــه پرا کندگــی ،اهمیــت و قــدرت هرکــدام از نهادهــای علــم و فنــاوری و
بــازار را در اســتان و هــر کــدام از شهرســتانهای اســتان قزویــن نشــان میدهنــد از ترکیــب بیــش از ١٠٠
عنــوان داده بــه دســت آمدهانــد .دادههایــی کــه در نتیجــۀ پژوهشهــای کتابخانــهای ،مراجعــه بــه
مرا کــز دادهپــردازی و همچنیــن مراجعــه بــه مرا کــز مســئول در حوزههــای علــم و فنــاوری در اســتان و
کشــور بــه دســت آمدهانــد.
طر حریــزی ســناریوهای بهینــه رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب در هرکــدام از گرافهــای شهرســتانی
و اســتانی علــم و فنــاوری مجــاورت نیــز در ایــن فصــل روی داده اســت.
در فصــل چهــارم ،طر حریــزی انجــام شــده در فصــل ســوم را عملیاتــی کــرده و هرکــدام از گرافهــای
را ترســیم کردهایــم .ایــن گرافهــا کــه شــبکۀ علــم و فنــاوری را در گســترۀ شهرســتانی و اســتانی نشــان

میدهنــد در واقــع تصریحــی شــماتیک بــر رویکــرد اتخــاذ شــده در پژوهــش یعنــی رویکــرد  RISاســت
کــه در قالــب نســل شــبکهای نظامــات نــوآوری ترســیم شــده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،در ایــن فصــل
شــبکههای منطقهای(شهرســتانی و اســتانی) علــم و فنــاوری را در قالــب گــراف مجــاورت نشــان
دادهایــم.
فصــل پنجــم ایــن پژوهــش ،نظــام برنامهریــزی اســتراتژیک بــرای تبدیــل شــبکههای موجــود علــم
و فنــاوری در اســتان بــه شــبکههای بهینــۀ علــم و فنــاوری اســت .در ایــن فصــل بــا اســتفاده از تحلیــل
گرافهــای علــم و فنــاوری کــه در فصــل قبــل انجــام شــده اســت ،اهــداف کالن ،چش ـمانداز توســعه،
راهبردهــای کالن و اســتانی و اقدامــات عملیاتــی در گســترۀ اســتان و شهرســتانها بــه نحــوی کــه بــر
مســیر بهینــه فــوق منطبــق باشــند معرفــی شــده اســت .در اســتخراج راهبردهــای اســتانی و اقدامــات
شهرســتانی و اســتانی ،از برنامهریــزی ســناریویی اســتفاده شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب ســناریوهای
مختلــف در رســیدن بــه وضعیــت بهینــه معرفــی شــده و برنامههــای اقــدام ناظــر بــه ایــن ســناریوها
طر حریــزی شــدهاند .ســازوکار اجرایــی و نظــام اجــراء ارزیابــی و بـهروز رســانی ســند نیــز آخریــن قســمت
از ایــن فصــل را تشــکیل میدهــد.
نکــه بتــوان بــا اجــرای ایــن ســند ،گامــی مهــم در مســیر توســعۀ دانشبنیــان اســتان قزویــن
بــه امیــد آ 
در مســیر اقتصــاد مقاومتی برداشــت.

فصل  1کلیات

 -1-1بیان مسأله
پیشــرفت منطق ـهای و ملــی در حوزههــای مختلــف اعــم از اقتصــاد ،علــم و فنــاوری ،اجتمــاع
ً
و سیاســت عمومــا بــا دو رویکــرد بــه یکدیگــر گــره میخورنــد .رویکــرد اول ،پیشــرفت را منبعــث از
نظریــۀ مرکــز پیرامــون ،1نظریــۀ وابســتگی و عمــدۀ نظریــات توســعۀ اقتصــادی نیمــۀ دوم قــرن بیســتم
ً
بــا حرکــت از مرکــز بهســوی پیرامــون روا میدانــد .متأثــر از ایــن رویکــرد ،نظــام برنامهریــزی نیــز ابتدائــا
مبتنیبــر برنامهریــزی ملــی و متمرکــز اداره میشــود .برنامههــای عملیاتــی و اجرایــی ناشــی از ســرریز
اســناد کالن ملــی و برنامههــای تدویــن شــده در مرکــز برنامهریــزی ملــی در ســاختهای اجتماعــی،
اقتصــادی ،علمــی و فنــاوری ،فرهنگــی و سیاســی اســت .عالوهبرایــن ،متأثــر از رویکــرد فــوق ،پیشــرفت
در بخشهــای مختلــف مناطــق نیــز در صورتــی روی میدهــد کــه امــکان ســرریز بــرای پیشــرفتهای
مرکــزی فراهــم شــود .دراینصــورت مناطــق کنــاری میتواننــد از مواهــب پیشــرفت در مرکــز برخــوردار
شــوند .در چنیــن شــرایطی اســت کــه فراینــد پیشــرفت بهگونــهای پلکانــی از مرا کــز و قطبهــای
اقتصــادی ،علــم و فنــاوری ،سیاســی و فرهنگــی آغــاز میشــود و بــه مــرور زمــان مــوج آن حرکــت ،ســایر
یبــر ایــن رویکــرد ،پیشــرفت منطقــهای فراینــدی منفعــل و متأثــر از
یگــردد .مبتن 
نقــاط را در بــر م 
پیشــرفت ملــی اســت و نقــش مناطــق ،ایجــاد آمادگــی الزم و فراهــم آوردن زیرســاختهای مناســب
بــرای دریافــت مواهبــی اســت کــه از ســوی مرکــز بــه ایــن مناطــق گســیل داشــته میشــود.
1- Center in Periphery
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ایــن رویکــرد در نظامــات مختلــف علمــی ،فنــاوری ،نــوآوری و نظامــات اطالعــات و دادههــا نیــز فراینــد
فــوق را جــاری میدانــد .بــه ایــن ترتیــب ،شــبکههای فناورانــۀ منطقـهای در نقــاط مختلــف یــک کشــور،
اقمــاری از نظامــات نــوآوری و فنــاوری در مرکــز کشــور هســتند .لــذا ایجــاد پارکهــای علــم وفنــاوری،
مرا کــز رشــد علــم وفنــاوری ،شــرکتهای دانشبنیــان و مرا کــز تحقیــق و توســعه بهگونهایکــه بــا مرکــز
دارای ارتباطــی ارگانیــک باشــند همــواره مــورد توجــه بــوده اســت.
امــا علیرغــم توفیقــات فراوانــی کــه رویکــرد فــوق در در ایجــاد نهادهــای دانشبنیــان در مناطــق،
دانش ـیکردن نظامــات اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی و همچنیــن پیشــرفت مرا کــز آموزشــی اعــم از
آمــوزش عالــی و آمــوزش و پــرورش داشــته اســت ،انتقاداتــی بــه آن وارد اســت کــه پرداخــت بــه ایــن
انتقــادات زمینــه را بــرای طــرح رویکــرد دوم در پیشــرفت منطقـهای علیالخصــوص پیشــرفت در حــوزۀ
علــم و فنــاوری فراهــم میســازد.
نظــام نــوآوری و فنــاوری ملــی و متمرکــز ،درصورتیکــه بــه تنظیــم روابــط علمــی و فناورانــۀ مناطــق از
منظــر مزیتهــا ،ظرفیتهــا ،نیازهــا و امکانــات منطق ـهای نپــردازد ،رفتهرفتــه بــه یکهپنــداری مناطــق
ســوق داده میشــود .بــه ایــن ترتیــب ،ایــن انتظــار را بــرای مناطــق ایجــاد میکنــد کــه رونــد پیشــرفت
علــم و فنــاوری مشــابه بــا ســایر مناطــق داشــته باشــند؛ حــال آنکــه هــر کــدام از مناطــق از مشــخصههای
متفاوتــی برخــوردار هســتند کــه ایــن مشــخصهها ،نظامــات نــوآوری متنوعــی را نیــز معرفــی میکنــد .از
ً
ســوی دیگــر ،گرت هبــرداری از نظــام نــوآوری متمرکــز در مناطــق جانبــی ،ماهیتــا از شــدت نــوآوری میکاهد
و خالقیــت و اثربخشــی را از نظامــات علمــی ایــن مناطــق میزدایــد ،چــرا کــه نهادهــای جانبــی بیــش
نکــه بــر مشــخصههای منطق ـهای خــود متمرکــز شــوند ،بــر چگونگــی تحــوالت علمــی و فناورانــه در
از آ 
ً
مناطــق مرکــزی تمرکــز میکننــد .در چنیــن شــرایطی ،نظــام برنامهریــزی علمــی و فنــاوری حالتــی کامــا
انفعالــی و غیرخــاق بــه خــود میگیــرد و همــواره بــا تأخیــری چندســاله ،آرمــان خــود را در نهادســازی
یبــر نظــام نــوآوری متمرکــز جس ـتوجو میکنــد .نظامــات نــوآوری خطــی نیــز در نتیجــۀ چنیــن
مبتن 
رویکــردی پدیــد میآینــد .طــی زمــان ،رویکردهــای مختلفــی در مطالعــات نــوآوری توســط دانشــمندان
ایــن حــوزه در پیــش گرفتــه اســت .بیشــترین تمایــز یــا گاهــی تعــارض ،بیــن جریــان جــاری اقتصــاد
نئوکالســیک و عالقمنــدان بــه تئوریهــای اقتصــاد تکاملــی اســت (چمینیــد و ادکوییســت  )٢00۵ایــن
اختالفنظرهــا خــود را ازطریــق مدلهــای مــورد اســتفاده در تحلیلهــا و مطالعــات نــوآوری و بالتبــع در
توصیههــا و اســتراتژیهای سیاس ـتگذاری بــه نمایــش گذاشــتهاند .در حالــی کــه در گــروه اول فراینــد
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نــوآوری را بــه منزلــه فراینــدی خطــی میبیننــد کــه از پژوهشهــای بنیــادی آغــاز میشــود و پــس از
ایجــاد یــا تغییــر فنــاوری از طریــق تجــاری ســازی بــه بــازار راه پیــدا میکنــد ،گــروه دوم نــوآوری را فراینــد
تعاملــی مــی داننــد کــه درون سیســتم پیچیــده اجتماعــی بــه منصــه ظهــور میرســد و یادگیــری عنصــری
حیاتــی بــرای ظهــور و بقــای آن اســت .لــذا بیشــترین تا کیــد و توصیههــای سیاســتی گــروه اول بــر
اســتراتژیهای تقویــت و پیشــبرد تحقیقوتوســعه و تجاریســازی نتایــج آن و توصیههــای گــروه دوم
بــر اصــاح سیســتم ،اســتراتژیهای شبکهســازی و ارتقــا کیفیــت تعامــات و یادگیــری قــرار دارد .در ایــن
مــدل عالو هبــر درنظرگرفتــن ویژگیهــای دو گــروه خطــی و سیســتمی ،تأ کیــد بــر نــگاه سیســتمی خواهــد
بــود .لــذا همزمــان تا کیــد و توصیههــای سیاســتی بــر اصــاح سیســتم ،اســتراتژیهای شبکهســازی و
ارتقــا کیفیــت تعامــات و یادگیــری و همچنیــن اســتراتژیهای تقویــت و پیشــبرد تحقیقوتوســعه و
تجاریســازی نتایــج آن خواهــد بــود.
نچــه بیــان شــد ،نظــام نــوآوری منطقــهای متأثــر از رویکــرد دوم ،نــوآوری را فراینــدی
یبــر آ 
مبتن 
درونزا ،سیســتمی ،متناســب بــا ســاخت اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی و همچنیــن
قابلیتهــا ،نیازهــا ،امکانــات و مزیتهــای منطقــهای میدانــد .در ایــن رویکــرد ،پیشــرفت در حــوزۀ
علــم و فنــاوری نیــز فراینــدی درونزا و موزاییکــی اســت نــه فراینــدی ســرریزی و متمرکــز .رویکــرد نظــام
نــوآوری منطق ـهای نیــز هماننــد نظــام ملــی نــوآوری ،بــه نقــش نهادهــا در فراینــد نــوآوری البتــه در
مقیاســی منطقـهای و کوچــک توجــه ویــژه دارد .ا گرچــه بــرای بنگاههــای بــزرگ ممکــن اســت نهادهــای
ملــی بســیار پراهمیــت باشــند امــا بــرای بنگاههــای کوچــک و جدیــد ،نهادهــای خــرد ملــی و منطقـهای
ً
نیــز مهــم هســتند (کالرســون  )٢00۶ایــن رویکــرد عمدتــا مفهــوم گســتردۀ سیســتم نــوآوری را در مطالعات
خــود بــه کار میگیــرد (تدلینــگ و تریپــل  .)٢0١١ایــن ســؤال کــه چــرا بــا وجــود اتخــاذ سیاســتهای
حمایــت پژوهــش و توســعه ،برخــی کشــورها در پیشــبرد نــوآوری موفــق و برخــی ناموفــق هســتند،
ســؤالی اســت کــه ســالها در ادبیــات نــوآوری مطــرح بــوده و مباحــث نظــری فراوانــی در مــورد آن صــورت
گرفتــه اســت .نظریهپــردازان و نویســندگانی کــه رویکــرد سیســتمی بــه مفهــوم نــوآوری دارنــد ،بــه ویژگــی
زمین ـهای بــودن نــوآوری تا کیــد دارنــد و بــر ایــن عقیدهانــد کــه عوامــل گســتردهای بــر رفتــار نوآورانــه
یــک ملــت تاثیرگذارنــد .برخــی از آنهــا در کنــار عوامــل اقتصــادی و سیاســی بــه تاثیــر عوامــل اجتماعــی
بــر رفتــار سیســتم نــوآوری نیــز اشــاره دارنــد .در روایتهایــی از رویکــرد سیســتمهای نــوآوری ،تأ کیــد
بســیاری بــر فرهنــگ ،باورهــا ،شــیوههای یادگیــری ،اعتمــاد بیــن افــراد و بنگاههــا و حتــی اعتمــاد نســبت
بــه دولــت ،بــه عنــوان زمینههــای تأثیرگــذار بــر اثربخشــی برنامههــای نــوآوری درنظــر میگیرنــد .ازایـنرو
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میتــوان نتیجــه گرفــت هــر کشــوری مســیر توســعه ویــژه و یگانهــای دارد و درگــذر از ایــن مســیر بایــد
راهکارهــای ویــژه همیــن مســیر (شــیوههای متفــاوت در نــوآوری) را بیابــد .بــا ایــن مقدمــه مشــخص
اســت کشــوری ماننــد ایــران بــا تفاوتهــای زمینـهای بســیار درون مناطــق خــود ،نیازمنــد مــدل توســعه
نوآورانــه منطق ـهای متناســب بــا شــرایط هــر منطقــه دارد .بنابرایــن ایــن عامــل نیــز در تدویــن برنامــه
توســعه مدنظــر قــرار میگیــرد و همانگونــه کــه از تاریخنــگاری نظامهــای نــوآوری منطق ـهای مشــخص
اســت ،توجــه بــه گونهشناســی و تشــخیص ویژگیهــای خــاص هــر منطقــه بایــد بهعنــوان یکــی از
ملزومــات برنامــه توســعه نــوآوری اســتانی مدنظــر قــرار گیــرد (ســتاد نقشــه جامــع علمــی.)١٣٩۴ ،
طــرح مســئلۀ آمایــش پیشــرفت علــم و فنــاوری نیــز میتوانــد متأثــر از هرکــدام از رویکردهــای فــوق
باشــد .در رویکــرد اول ،آمایــش مناطــق بــا هــدف شــناخت زیرســاختهایی صــورت میگیــرد کــه قابلیــت
ســرریز نظــام ملــی و متمرکــز نــوآوری در آنهــا وجــود دارد .بــه ایــن ترتیــب بایــد شــرایط را بــرای ایجــاد
اقمــار نهــادی علــم و فنــاوری در مناطــق مهیــا کــرد .همچنیــن بایســتی شــرایطی را فراهــم ســاخت کــه
خــط علــم و فنــاوری کــه از مرکــز آغــاز شــده اســت در مناطــق دنبــال شــود .بنابرایــن ،آمایــش ســرزمینی
در حــوزۀ علــم و فنــاوری بهمعنــای شــناخت ظرفیتهــای الزم بــرای متناسبســازی ســاخت علــم و
فناورانــۀ مناطــق بــا ســاخت برنامهریزیشــده در نظــام نــوآوری متمرکــز اســت.
امــا در رویکــرد دوم ،آمایــش ســرزمینی در شــکلی موزاییکــی و مســتقل بــه منطقــه نــگاه میکنــد
ً
و ظرفیتهــا و امکانــات منطق ـهای در حــوزۀ علــم و فنــاوری را بهگونــهای تنظیــم میکنــد کــه اوال و
بالــذات بتوانــد پاســخگوی نیازهــا و ضرورتهــای منطقــه باشــد و بــه شــکوفایی علــم و فنــاوری در
منطقــه بینجامــد و ارزش افــزوده کافــی را در خــود منطقــه ایجــاد کنــد .از ســوی دیگــر نیــز بتوانــد بــا
تعاملــی فزاینــده بــا مناطــق جانبــی ،از مواهــب همجــواری منطقـهای اســتفاده کــرده و مزیتهــای ایــن
مناطــق را نیــز بهســوی ایجــاد ارزش افــزودۀ بیشــتر ســوق دهــد و از مواهــب آن بهــره گیــرد.
پژوهــش حاضــر ،متأثــر از رویکــرد دوم در آمایــش ســرزمینی در حــوزۀ علــم و فنــاوری ،تــاش میکنــد
بــه اســتان قزویــن بهمثابــۀ موزاییکــی مســتقل ،پویــا و دارای مزیتهــای فــراوان منطق ـهای نــگاه کنــد
و ضمــن شــناخت ایــن مزیتهــا ،راهبردهایــی کالن و برنام ـهای عملیاتــی ارائــه کنــد کــه بــا اســتفاده از
ایــن برنامــه بتــوان مزیتهــای منطقـهای در حــوزۀ علــم و فنــاوری (اعــم از مزیتهــای صنعتــی ،انســانی
و شــبکههای اطالعرســانی و  )ITرا درجهــت ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر بهمنظــور رفــع نیازهــا بــا اولویــت
نیازهــای علمــی و فنــاوری منطقـهای فعالســازی کــرد.
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 -2-1ضرورتهای اجرای پژوهش
اســتان قزویــن بهدلیــل قرارگیــری در منطقــه مرکــزی کشــور و برخــورداری از فرصتهــای مختلــف
صنعتــی و فنــی ،ظرفیــت آن را دارد کــه بــا اتخــاذ الگویــی هدفمنــد و هماهنــگ بــا کل کشــور ،در مســیر
پیشــرفت علــم و فنــاوری گام بــردارد .پیشــرفت علــم و فنــاوری میتوانــد بــا افزایــش فزاینــده در کیفیــت
و کاهــش چشــمگیر در هزینههــای تولیــد ،ارزشافــزودۀ فراوانــی را در بخشهــای مختلــف اقتصــادی
ازجملــه صنعــت و کشــاورزی ایجــاد کنــد و از ایــن نظــر اســتان قزویــن زمینههــای درخورتوجهــی دارد .در
ادبیــات سیاس ـتگذاری علــم و فنــاوری ،پیشــرفتهای فنــی میتوانــد بهعنــوان پیشــران بخشهــای
اقتصــادی ،رشــد اقتصــاد ملــی و منطق ـهای را شــتاب بخشــد و فرصتهــای شــغلی نوآوران ـهای را بــرای
ً
حــل مشــکل بیــکاری و رکــود فراهــم آورد کــه ضمــن پایــداری و ثبــات ،تبعــات منفــی خصوصــا تورمــی را
بهدنبــال نداشــته باشــد.
فقــدان نظــام نــوآوری و زنجیــرۀ فنــاوری در کشــور باعــث دورمانــدن از عرصــۀ طراحــی و تولیــد
فناوریهــای جدیــد و ســطح بــاال و تبدیلشــدن بــه مصرفکننــدۀ ایــن فناوریهــا میشــود .ایــن
امــر نهتنهــا کشــور را از مزیتهــا و منافــع گســتردۀ طراحــی و تولیــد فنــاوری در ســطح جهانــی محــروم
میســازد ،بلکــه برخــورداری از صنایــع پیشــرفته متناســب بــا نیازهــا و اقتضائــات بومــی و جغرافیایــی را
ناممکــن یــا الاقــل پرهزینــه میســازد .امــروزه کشــورهای پیشــرو بــا برنامهریزیهــای گســترده ملــی و
منطقـهای ،تــاش میکننــد موانــع موجــود در مســیر گســترش علــم و فنــاوری را تقلیــل دهنــد تــا خــود را
از چرخــۀ مصرفزدگــی و وابســتگی فنــی خــارج ســازند .ایــن امــر نیازمنــد تدویــن برنامههــا و ســندهای
تحــول فنــی در مقیاسهــای مختلــف ملــی ،منطق ـهای ،ســازمانی و بنگاهــی اســت.
نــگاه منطق ـهای بــه مقولــۀ پیشــرفت فنــی ایــن حســن را دارد کــه بــا توجــه بــه وضعیــت هــر
منطقــه ،بهدنبــال مکانیس ـمهایی درونزا بــرای رشــد و پیشــرفت مــداوم و پایــدار اســت .تأمیــن
درونزای نیازهــای منطق ـهای و ایجــاد تــوازن درونزا در مناطــق مختلــف کشــور ،میتوانــد بــا تقویــت
زیرســاختهای علمــی و فناورانــه ،منجــر بــه مقاومســازی ســاخت درونــی نظــام علموفنــاوری در کل
ً
کشــور و افزایــش رقابتپذیــری میــان مناطــق و نهایتــا ایجــاد تــوازن سراســری در بخشهــای مختلــف
دانشبنیــان کشــور گــردد.
ســند آمایــش پیشــرفت علموفنــاوری در ایــن اســتان چنانچــه در شــبکهای هماهنــگ بــا دیگــر
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مناطــق کشــور و بــا تکیــه بــر مبنــای صحیــح در اولویتگــذاری و ارزیابــی بخشهــا و مرا کــز دانشبنیــان
تدویــن شــود ،میتوانــد راهنمــای ایــن پیشــرفت علمــی و فناورانــه شــود.
غفلــت از برنامهریــزی براســاس «نظری ـهای مبنایــی »1درجهــت انتخــاب و گســترش علــوم و
فناوریهــا ،نهتنهــا ظرفیتهــا و فرصتهــای تاریخــی موجــود را از بیــن میبــرد بلکــه بــا تحمیــل
ً
هزینههــای زیــاد بــه کشــور ،عمــا تأثیــر مثبتــی در پیشــرفت کلــی و فرا گیــر کشــور بــه بــار نخواهــد آورد و
بگــرد را تقویــت خواهــد کــرد.
چرخــۀ عق 
رصــد و ارزیابــی وضعیــت علــم و فنــاوری و بنگاههــا و مرا کــز دانشبنیــان در اســتان و ارائــۀ مبنایــی
بــرای ارزیابــی ،اولویتبنــدی ،جهتدهــی و حمایــت از فعالیتهــای علمــی و فناورانــه نیازمنــد تدویــن
ایــن ســند و طراحــی گامهــای اجرایــی و عملیاتــی بــرای تحقــق آن اســت.

 -3-1اهداف پژوهش
•شناسایی پرا کنش فعالیتهای توسعه علم و فناوری در استان.
•تدوین چشم انداز ،سیاستها ،راهبردها و اولویتهای توسعه علم و فناوری استان.
•ظرفیتســنجی و اســتفاده از قابلیتهــا و مزیتهــای موجــود بــرای خلــق مزیتهــای جدیــد در
زمینــه علــم و فنــاوری در اســتان.

 -4-1سؤاالت پژوهش
•هماهنگــی و انســجام بیــن ســند آمایــش اســتان قزویــن ،ســند آمایــش آمــوزش عالــی اســتان قزویــن
و ســند توســعه علــم و فنــاوری اســتان قزویــن بــه منظــور توســعه پایــدار و بلندمــدت اســتان قزویــن
چگونــه انجــام میشــود؟
•ســند آمایــش علــم و فنــاوری اســتان از چــه طریقــی موجــب پیشــبرد سیاســتهای کلــی علــم و
فنــاوری کشــور و نقشــه جامــع علمــی کشــور میشــود؟
•بر اساس رویکرد آمایشی ،چشمانداز توسعه علم و فناوری استان قزوین چیست؟
1- Basic Theory
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•از منظــر مطالعــات آمایــش ،اهــداف جامــع و راهبــردی توســعه علــم و فنــاوری اســتان قزویــن
کدا مانــد؟
•از دیــدگاه آمایــش ســرزمین ،پرا کنــش فعالیتهــای توســعه علــم و فنــاوری در اســتان قزویــن چگونــه
است؟
•براســاس تحلیــل وضعیــت طبیعــی ،منابــع انســانی ،شــرایط اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی و
بــا توجــه بــه قابلیتهــا ،محدودیتهــا و نیازهــای منطقــهای اســتان قزویــن ،جهتگیــری کلــی
فعالیتهــای پژوهشــی بــرای توســعه علــم و فنــاوری چیســت؟
•راهبردهای مناسب برای توسعه علم و فناوری استان قزوین کداماند؟
•از دیدگاه آمایش سرزمین ،اولویتهای توسعه علم و فناوری در استان قزوین کدامند؟
•از منظر آمایش ،مدل مناسب برای توسعه علم و فناوری در استان قزوین چیست؟
•نقــش هریــک از مرا کــز علمــی و تحقیقاتــی و ســازمانهای دولتــی اســتان در تحقــق ســند آمایــش
توســعه علــم و فنــاوری اســتان قزویــن چیســت؟
•برنامــه اجرایــی ســند آمایــش علــم و فنــاوری ،در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی بــرای دانشبنیانکردن
اقتصاد اســتان قزوین چیســت؟
•برنامــه اجرایــی ســند آمایــش علــم و فنــاوری ،در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی بــه منظــور افزایــش
رونــد رشــد نــوآوری در اســتان قزویــن چیســت؟

 -5-1کاربردهای پژوهش
 -1-5-1نتایــج پژوهــش پاســخگوی کدامیــک از نیازهــای کشــور در زمــان حــال یــا آینــده
اســت و بــه حــل چــه مســئلهای کمــک میکنــد؟
مدیریــت و برنامهریــزی در حــوزه آمــوزش عالــی ،پیشــرفت علــم و فنــاوری در اســتان قزویــن،
اولویتبنــدی شــرکتها و مرا کــز دانشبنیــان ،مدیریــت توزیــع دانــش و فنــاوری در اســتان و. . .
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 -2-5-1در حــال حاضــر چــه موسســاتی (اعــم از دولتــی و غیــر دولتــی ) میتواننــد از
نتایــج ایــن پژوهــش اســتفاده کننــد؟
ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان ،جهــاد دانشــگاهی اســتان ،دانشــگاهها ،مرا کــز تحقیقاتــی،
واحدهــای تحقیقوتوســعه صنایــع ،شــهرکهای علــم و فنــاوری ،مرا کــز رشــد علــم و فنــاوری،
شــرکتهای دانــش بنیــان اســتان

ادبیـــات
فصل 2
پژوهش

 -1-2مقدمه
در ایــن فصــل بهطــور کلــی ضمــن بررســی دو منظومــۀ علمــی زمینــه را بــرای ورود بــه فعالیــت میدانــی
در فصــل ســوم مهیــا میســازیم .ایــن دو منظومــه عبارتانــد از :الــف :منظومــۀ آمایــش ســرزمین و
مطالعــات پیرامونــی آن و ب :منظومــۀ علــم و فنــاوری و مطالعــات پیرامونــی آن .در ادامــه نیــز بــا نگاهــی
بــه اســناد باالدســتی نظــام جمهــوری اســامی ایــران در حوزههــای آمایشــی و علــم و فنــاوری ،تــاش
میکنیــم داللتهــای ایــن اســناد را در تدویــن ســند آمایــش علــم و فنــاوری اســتخراج کنیــم .خاتمــۀ
ایــن فصــل نیــز بــه طــور مختصــر بــه بومشناســی اســتان قزویــن اختصــاص دارد .بــر اســاس چهــار فضــای
مفهومــی فــوق ،ایــن فصــل بــه قســمتهای زیــر میپــردازد.
در بخــش اول کــه شــامل مطالعــات آمایــش ســرزمینی اســت بــه مفهومشناســی آمایــش ســرزمین،
پرداختــه میشــود .جایــگاه عدالــت منطق ـهای در آمایــش منطق ـهای علــم و فنــاوری ،نقــش جغرافیــا
ش علــم و فنــاوری و پیشــینه مطالعــات آمایــش ســرزمین در ایــران ،قســمتهای مختلــف از
در آمای ـ 
مطالعــات آمایشــی را شــامل میشــوند.
نظامهــای ملــی ،منطقـهای و محلــی نــوآوری ،بخــش دوم از ایــن فصــل را شــامل میشــود .ادبیــات
مفهومــی مربــوط بــه نظــام ملــی نــوآوری و رویکردهــای اصلــی در نظــام ملــی نــوآوری در ایــن قســمت
مــرور میشــوند .از آنجایــی کــه ایــن پژوهــش ،درصــدد بررســی نظــام علــم و فنــاوری و نظــام نــوآوری در
گســترۀ اســتانی و منطق ـهای اســت در ادامــۀ ایــن فصــل ،نظامهــای منطق ـهای و محلــی نــوآوری مــورد
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بررســی قــرار میگیرنــد و بــه نقــش فعــاالن علــم و فنــاوری و اهمیــت نهادهــای منطقـهای علــم و فنــاوری
در نظــام علــم و فنــاوری پرداختــه میشــود .در ادامــه نیــز بــه نظــام منطقـهای نــوآوری و سیاسـتگذاری
نــوآوری پرداختــه میشــود.
در بخــش ســوم ،بــه تفــاوت ماهــوی میــان آمایــش آمــوزش عالــی و آمایــش علــم و فنــاوری پرداختــه
میشــود و نســبت ایــن دو آمایــش مبتنــی بــر نظریــات مختلــف معرفــی میگــردد.
بخــش چهــارم بــه نظــام ملــی نــوآوری در جمهــوری اســامی و پیشــینۀ مطالعاتــی آن اختصــاص
دارد .در بخــش پنجــم بــا مــرور اســناد باالدســتی درســه بخــش اســناد حــوزۀ علــم و فنــاوری ،اســناد حــوزۀ
آمایــش ســرزمین و اســناد اســتانی مرتبــط ،زمینــه را بــرای بهرهگیــری از اســناد باالدســتی بــرای تدویــن
ســند آمایــش اســتانی فراهــم میکنیــم .تبییــن نســبت و تناســب میــان اســناد مختلــف بــا ســند آمایــش
نظــام علــم و فنــاوری ،از کارکردهــای مهــم ایــن پژوهــش اســت.

 -2-2مفهوم آمایش سرزمین

1

در برنامهریزیهــای اقتصــادی و اجتماعــی میتــوان ســه ســطح از برنامهریــزى را از یکدیگــر تفکیــک
کرد:
1 -1سطح خرد
2 -2سطح کالن
3 -3آمایش
آمایــش راهنمــاى تدویــن ســایر س ــطوح بـــرنامهریزى اســت .پیامـــد فضایــى آمایــش متفــاوت از
پیامــد فضایــى ســایر ســطوح ب ــرنامهریزى اســـت .در واقــع ،پیامدفضایــى آمایــش تعامــل بیــن انســان
ن منطقــى از اســتقرار جمعیــت و فعالیــت در پهنــه ســرزمین
و فعالیتهــاى انســان در فض ـا و چیدمــا 
مىباشــد و نقــش آن در ســـای ر ب ــرنامهریزىها بـــه صورتــى اســت کــه تمــام برنامههــاى توســعه اجتماعــى
ف نهایــى برنامهریــزى توســعه
و اقتصــادى در ســطوح مختلــف جـــغرافیایى متأثــر از آن مىباش ـد .هــد 
فضایــى و آمایــش ســرزمین« ،برنامهریــزى توســعه اجتماعــى» اســت و در مقایســه بــا ســایر ســـطوح
ب ــرنامه (خ ــرد ،کالن ،توســعهاى) داراى هدفــى جامعتــر و راهبردىتــر اســت .ارائـه مســیرهاى مـــنطقى
1- Spatial planning/ Land Use
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در بـــهرهگیرى از منابــع طبیعــى و انســانى ،جلوگیــرى از اتــاف منابــع طبیعــى ،ممانعــت از بـ ه کارگیــرى
غیــر علمــى ایــن منابــع ،اســتفاده مـــناسب از مـــنابع محیطــى و تـــوسعه مطلــوب انســانى از اهــداف
ى کــه بررســى جمعیتــى ،طبیعــى ،حمــل و نقــل ،مکانیابــى صـــنایع،
آمایــش ســرزمین اسـت ،بـ ه گونـها 
خـــدماترسانى روســـتاها ،بررســى شــکل پرا کندگــى پدیدههــاى طبیعــى و انســانى و علتهــاى آن،
چگونگــى توزیــع امکانــات درتصمیمگیرىهــا و آیندهنـــگرى ،بـــیشترین نـــقش را دربرنامهریــزى مبتنــی
بــر آمایــش ایفــا مىنماید(ســریرافراز و همــکار ،١٣٨۴ ،ص.)١٣۴
آمایــش ســرزمین شــامل تنظیــم روابــط و کنشهــای متقابــل بیــن عوامــل انســانی ،اقتصــادی
و عوامــل محیطــی بهمنظــور ایجــاد ســرزمینی مبتنیبــر بهرهگیــری بهینــه و پایــدار از اســتعدادهای
انســانی و محیطــی میباشــد .بــه عبــارت دیگــر مطلوبتریــن ،عادالنهتریــن و پایدارتریــن آرایشــی کــه
بــه ســه مؤلفــه مهــم جمعیــت ،ســرمایه و منابــع طبیعــی و محیطــی در یــک منطقــه یــا ســرزمین داده
میشــود ،برنامــه آمایــش ســرزمین اطــاق میگــردد (قیومــی.)۱۳۹۴ ،
هــر نظامــی نــگاه آمایشــی متفاوتــی میتوانــد داشــته باشــد همانطــوری کــه هــر دوره و مقطعــی
از توســعه میتوانــد نــگاه متفاوتــی بــه ســرزمین داشــته باشــد .ا گــر اســتراتژی مــا توســعه صنعتــی،
اقتصــادی ،نظامــی ،اجتماعیفرهنگــی ،علموفنــاوری و  . . .باشــد نــگاه آمایشــی متفــاوت خواهــد بــود
و بــه طــور کلــی بــه ایــن موضــوع بایــد بــه مثابــه یــک ضــرورت پرداختــه شــود .از مهمتریــن خصوصیــات
آمایــش ســرزمین مــی تــوان بــه جامعنگــری ،کیفیــت و ســازماندهی فضایــی اشــاره کــرد و اهــداف آن را
در تعریــف هرچــه بهتــر تعــادل و توســعه خالصــه کــرد (شــاهزیدی.)۱۳۹۴ ،
ی هماهنــگ و
میتــوان آمایــش ســرزمین (برنامهریــزی یــا طـــر حاندازی فـــضایی) را ســازمانده 
ب سیاس ـتهای کلــی و مـــحوری تـــوسعۀ درازمــدت همهســونگر
ســزاوار فضــای حـــیاتی کـــشور در قـــال 
ی ایــران ،در چارچــوب منطقهبنــدی
اجتماعــی ،اقـــتصادی ،ف ــرهنگی و کالبــدی نظــام جمهــوری اســام 
ی دفاعــی دانـــست (مؤمنــی ۱۳۸۱الــف ،ص .)۶۲
و تقســیم ســرزمین ،تقســیمات کشــوری و ضرورتهــا 
بدیهــی اســت برنامــه جامــع آمایــش ســرزمین در چهارچــوب اصــول مصــوب ،بهویــژه آمایــش
علموفنــاوری ،از طریــق حفاظــت کاربریهــای پایــدار اراضــی ،افزایــش بهــرهوری ،کارایــی و بــازده
اقتصــادی ،گســترش عدالــت اجتماعــی ،رفــع فقــر و محرومیــت ،برقــراری تعــادل و تــوازن در
برخــورداری از ســطح معقــول توســعه و رفــاه در تمــام مناطــق جغرافیایــی و حوضههــای آبــی ،ایجــاد
و تحکیــم پیوندهــای اقتصــادی درون و بــرون منطقــهای ،و هماهنگســازی تأثیــرات فضاییزمانــی
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سیاس ـتهای بخشــی ،اســتانی ،منطق ـهای و ملــی بهگونــهای عمــل مــی کنــد کــه بتوانــد اهــداف
چشـمانداز بلندمــدت توســعه کشــور و مدیریــت یــک پارچــه ســرزمین را بهصــورت تحققپذیــر ،متــوازن،
پایــدار و عادالنــه عملــی ســازد (قیومــی.)۱۳۹۴ ،
امــروزه یکــی از شــاخصها و معیارهــای توســعه یافتگــی ،میــزان انطبــاق برنامههــای اجرایــی هــر
کشــور بــا مبانــی و مطالعــات جامــع آمایــش ســرزمین اســت .برنامــه آمایــش ســرزمین ،برنامــه نرمافــزاری،
شــالوده تمشــیت و شــا کله سیاسـتگذاری و اجرائــی هــر کشــور اســت تــا بتــوان از مزیتهــا ،فرصتهــا و
اســتعدادهای هــر ســرزمین بهگونـهای اســتفاده کــرد کــه محدودیتهــا ،تهدیدهــا و چالشهــا ،کمتریــن
زمینــۀ تاثیرگــذاری و میــدان مانــور را داشــته باشــد .از مهمتریــن ویژگیهــا و ملزومــات برنامــه آمایــش
ســرزمین ،جامــع و یکپارچهنگــری ،پویــا و دینامیکبــودن برنامــه ،زمانمندبــودن ،عادالنهبــودن
فرآیندهــا ،ایمــن و زیس ـتمحیطی بــودن ،نظاممنــد و سلســلهمراتبیبودن برنامــه بــه لحــاظ ســطح،
موضــوع و پدیدههــا ،و باالخــره متوازنبــودن همــه ارکان و ابعــاد برنامــه اســت بهگونـهای کــه بــر اســاس
مبانــی نورانــی و حیــات بخــش دیــن مبیــن اســام ،وحــدت عالــم طبیعــت بــا عالــم وجــود تحقــق و
عینیــت یابــد (قیومــی.)۱۳۹۴ ،
در ایــن میــان ،علــم و فنــاوری بهمثابــۀ بخــش تأثیرگــذار و مهــم در فراینــد کلــی آمایــش ،میتوانــد بــا
آمایــش دقیــق و برنامهریــزی مــدون و پویــا ،پیشــران رشــد و توســعۀ منطقـهای قــرار گیــرد .بنابرایــن در
نکــردن اقتصــاد و همچنیــن پیادهســازی نظــام ملــی نــوآوری چــه در ســطح ملــی
راســتای دانشبنیا 
و چــه در ســطح منطق ـهای و محلــی ،الزم اســت آمایــش جامــع علــم و فنــاوری صــورت گیــرد .انجــام
ایــن آمایــش موجــب میشــود ،مزایــای آمایــش ،سیاس ـتگذاریها و برنامهریزیهــا بــا دقــت بیشــتری
انجــام پذیــرد و بــا کمتریــن هزینــه ،اهــداف توســعهای مدنظــر در حــوزۀ علــم و فنــاوری محقــق شــود.
ً
آمایــش علــم و فنــاوری اساســا در راســتای شــناخت ظرفیتهــا ،عدمتقارنهــا و عدمتعادلهــا و
ناهماهنگیهــا میــان امکانــات و نیازهــای هــر منطقــه صــورت میگیــرد .خروجــی ایــن آمایــش میتوانــد
در گســترش عدالــت توزیعــی در بهر هبــرداری و توســعۀ علــم و فنــاوری متناســب بــا نیازهــای منطقـهای
و درچارچــوب پــازل ملــی ،تأثیــر انکارناپذیــری داشــته باشــد.

 -1-2-2جایگاه عدالت منطقهای در آمایش منطقهای علم و فناوری
ن مؤلف ه اساســی در توســعه پایدار،
ی بهعنــوا 
ص شــده اســت کــه تحقــق عدالــت اجتماع 
امــروز ه مشــخ 
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نبــردن عدمتـعادلهـــای فـــضایی از رهگــذر آمایــش ســرزمین میبـــاشد (اســماعیلزاده
منــوط بــه ازبی 
و ســرور  .)۷۶ ،۱۳۸۶بهعبــارت دی ــگ ر ت ـا زمانــی کــه عدمتعادلهــا در فضــا و ســرزمین وجــو د داشــته
ً
باشــد نمیتــوان صرفــا بــا برنامههــای اقتصادیاجتماعــی بــه امـــحای عـدمتـــعادلهای اجتماعــی
ی در ایـــن زمـــینه ایفــا مــی کنــد .آمایــش ســرزمین بــا تأ کی ـد
رســید لــذا آمایــش ســرزمین نقش ـی محــور 
بــرروی فضاهــای عقبمانــده یــا بکــر ،ضمــن تقویــت روزافــزون ایــن فضاهــا بـــه تـــنظیم و تـــعادل بخشــی
یپــردازد و ســبب میشــود کـــه مؤلفــۀ عدالــت در فضــا ،عدالــت در اجتمــاع و
بــه قطبهــای رش ـد م 
اقتصــاد بــه مــرور زمــان تحقــق عینــی پیــدا کنــد.
ً
اصــوال مطالعــات آمایــش ســرزمین را میتــوان مطالعاتــی از جنــس مطالعــات عدالــت فضایــی
در مناطــق مختلــف دانســت .آمایــش ســرزمین بــا هــدف توزیــع متــوازن و عادالنــه منابــع و جمعیــت
ضمــن مالحظــات زیســت محیطــی ،اقتصــادی و اجتماعــی در پــی ســازماندهی عقالیــی فضــا در ابعــاد
ملــی و منطق ـهای تدویــن میشــود .مهمتریــن ابــزار آمایــش ســرزمین در دســتیابی بــه اهــداف پیــش
بینــی شــده ،توجــه بــه برنامهریزیهــای منطقــهای اســت تــا از ایــن طریــق بــه توزیــع بهینــه افــراد و
فعالیتهــای اقتصــادی در رابطــه بــا منابــع طبیعــی دســت یابد(اســماعیلزاده و ســرور .)٧۵ ،۱۳۸۶
ی جغرافیایــی اســت.
از ویژگیهــای ســاختار فضایــی ایــران ،عدمتعــادل در تقســیم فضـا و بیعدالتـ 
بــه دلیــل ضعــف نســبی ف ــرهنگب ــرنامهریزی در کاربــری فضـ ا یـ ا آمایـش ســرزمین در ســطح منطقـهای
َ
از یــک ســو و باقیمانــدن بقایــای ســاختار اداری مـــتمرکز و لخــت از دوران پیــش از انقــاب اســامی،
ه ــمچنین غلبـه سیاسـتهای اقتصــادی تشــویق کاهــش جمعیــت در دهههــای گذشــته از دیگــر ســو
ح فـــضای کشــور متعــادل نبــوده
و تمرکــز جمعیــت در مناطــق شــهری و مرکــزی ،فراینــد توســعه در ســط 
اســت .ایــن امــر از طرفــی قطبهــای بــزرگ شــهری و مناط ـق توســعهیافت ه و از ســوی دیگــر فضاهــای
م ــحروم ،حـــاشیهای و عقبمانــده را بوجــود آورده اســت ،بهطوریک ـ ه برخــی از فضاهــای جغرافیایــی
نظیــر حــوزه تهــران از امکانــات توســعه برخوردارنــد ،در حالـی کـ ه بخشهــای دیگــری در جنــوب شــرق،
شــرق و جنــوب ایــران دچــار عقبماندگــی شــده و از فرصتهــای مل ـی محــروم ماندهانــد .بیعدالتــی
جغرافیایــی در ایــران ســابقهای دیرینــه دارد و تالشهــای بـ ه عمــل آمــده بــرای کاهــش آن نیــز تا کنــون
نتیجــه چندانــی بــه بــار نیــاورده اســت (حافــظ نی ـا ،١٣٨١ ،ص  ٧٩بــه نقــل از :اســماعیلزاده و ســرور
 ،۱۳۸۶ص  .)۸۱در صورتــی کــه فضــای ایــران بـــه صـــورت غیــر متعــادل ســاماندهی شــود امــکان
ی بــه عدالــت اجتماعــی وجــود نــدارد (پاپلــی یــزدی ،١٣٨٣ ،ص  ۵۶بــه نقــل از :اســماعیلزاده
دســتیاب 
و ســرور  ،۱۳۸۶ص .)۸۱
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سند آمایش علم و فناوری استان قزوین

ایــن اتفــاق بــه تبــع ســاخت سیاس ـتگذاری ،اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی ،ســاخت علمــی
و فناورانــۀ مناطــق را نیــز تحتالشــعاع قــرار داده و ابعــاد نهــادی عل ـمو فنــاوری را در گســترۀ مناطــق
مختلــف کشــور اعــم از اســتانها و شهرســتانها بهجــای نظــام برنامهریــزی متــوازن و عادالنــۀ
منطق ـهای و در پرتــو آمایــش ســرزمینی مــدون ،بلکــه بــر مبنــای تبانیهــا و چانهزنیهــای سیاســی و
ً
ســاختاری ،توســعه داده اســت .بــه ایــن معنــا کــه توزیــع امکانــات علمــی وفناورانــه در مناطــق عمدتــا
ن هبــر مبنــای مزیتیابــی و مزیتســازی و نــه بــر مبنــای نیــاز ســاختاری و جغرافیایــی مناطــق بــوده
اســت؛ بلکــه شــرایط سیاسـیاجتماعی حا کــم و ســاخت قــدرت و نفــوذ مناطــق در ایــن ســاخت نهــادی
بــوده اســت کــه منجــر بــه گســیل امکانــات بــه مناطــق مختلــف شــده اســت.
رفــع عدمتوازنهــا در فراینــد تولیــد و توزیــع و تجاریســازی علــم و فنــاوری در کشــور مســتلزم
شــناخت امکانــات و ظرفیتهــا از یــک ســو و نیازهــا و فرصتهــا از ســوی دیگــر اســت .ا گرچــه در نقشــۀ
جامــع علمــی کشــور تــا حــدی بــه ضــرورت ایــن امــر پرداختــه شــده اســت ،اجــرا و تحقــق آن در گــرو
ایجــاد توازنهــا در ســطوح منطقـهای و پرکــردن خألهــای ملــی ازطریــق آمایــش ظرفیتهــا و فرصتهــا
و نیازهــای محلــی و منطق ـهای اســت .بنابرایــن تدویــن ســندها و اســتخراج راهبردهــا و سیاس ـتهای
منطق ـهای بــرای آمایــش علــم و فنــاوری میتوانــد گام مؤثــری درجهــت کاهــش فاصلههــا و تبعیضهــا
در حــوزۀ علــم و فنــاوری در ســطح جغرافیــای اقتصــادی کشــور باشــد.

 -2-2-2نقش جغرافیا در آمایش علم و فناوری
در آمایــش ســرزمین« ،منطقــه» مهمتریــن واحــدی اســت کــه برنامــه ریــزی آمایــش بــر اســاس آن
صــورت مــی گیــرد ،منطقــه محــدودهای از ســرزمین اســت کــه از نظــر شــرایط طبیعــی و مقتضیــات
فضایــی و اقتصــادی اجتماعــی و فرهنگــی کــم و بیــش همگرائــی داشــته و متمایــز از محدودهــای دیگــر
ی کاربــردی در آمـــایش
باشــد (صدقــی بوکانــی و صوفــی .)138٩ ،لــذا جایــگاه دانـش جغرافیـ ا و جغرافیــا 
س ــرزمین انکارناپذیــر اســت .هــم در جغرافیــا و هــم در آمـــایش ســرزمین ،ســه عنصــر اساسـی وجــود دارد
ترین
ک ـه زمینههــا 
ی اصلــی مطالع ـ ه هســتند :انســان ،فضــا و فـــعالیت .بــه تعبیــری جغرافیــا ،آمـــایشی ِ
ن نــو ع برنامهریــزی اســت .آنچــه را جغرافیــا توضیــح میدهــد،
ع ــلوم و آمایـش ســرزمین ،جغرافیاییتریـ 
ی کنــد .اقتضــای ماهیــت و
ی از علــوم ،شــیوهها و هنرهــا ،میکوشــد عمل ـ 
ن مجموع ـها 
آمایــش ب ـ ه عنــوا 
ط دوجانبـ ۀ انســان و محیــط و ســاختار فضایــی
تعریــف جغرافیــا کــه بـه بررســی جریــان دیالکتیکــی روابـ 
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یپــردازد ،حکــم میکنــد تــا جغرافیــا یکــی از همکارهــای اصلــی منطقهشناســی ،برنامهریــزی
حاص ـل م 
ش ســرزمین در ســطوح محلــی ،منطقـهای و ملــی باشــد.
ی مـــنطقهای یـــا آمایـ 
و طر حریــز 
ی محیــط طبیعــی ،انســانی
د در زمین ـ ۀ ارزیابــی و قابلیتســنجی منابــع و توانهــا 
جغرافیــا بای ـ 
ی جغرافیایــی ایــران کمــک کنــد تــا برنامهری ـز و طــراح نظ ـم فضایــی بتوانــد ضـــمن
و اقتصــادی نواح ـ 
تو
ن برداشــتن تضادهــا و نابرابریهــای موجــود ،فعالیتهــا و تأسیســات ضــروری را بــا کمیــ 
از مـــیا 
ن بــه
کیفیــت درســت در جــای مناســب و در هنــگام معیــن و بــه حــال و وضــع مناســب و ترکیــب مــوزو 
نحــوی در فضــا اســتقرار دهــد تــا ح ــق ه ــمه در مقــام خــود ادا شــود و هرچیــز در جایــی بنشــیند کــه غیـر
از آن ســزاوار نیســت (مؤمنــی ۱۳۸۱الــف ،ص .)۶۲
جغرافیــا بــه مثابــه علــم ســازماندهی نظــام فضایــی و بــا برخــورداری از نگــرش عمیــق بــه مقولــۀ
توســعۀ پایــدار و برنامهریــزی ناحی ـهای و بهکارگیــری الگوهــای متعــدد بهمنظــور بررســی نظــام اســتقرار
جمعیــت و فعالیــت در ارتبــاط بــا بنیانهــای جغرافیایــی ،شناســایی توانهــای محیطــی ،بررســی
تنگناهــای جغرافیایــی ،نحــوۀ کاربــری اراضــی و نحــوۀ تنظیــم رابطــۀ انســان بــا محیــط و بررســی آثــار
اقتصــادی و ســایر عوامــل مؤثــر در شــیوههای فضایــی و غیــره میتوانــد نقــش بــارزی در فراینــد پیشــرفت
کشــورها داشــته باشــد(رحیمی ،١٣٨۴ ،صــص  ٢و .)٣
درواقــع دانــش جغرافیــا و یافتههــای جغرافیدانــان از موقعیتهــای زیســتمحیطی و شــرایط
اقلیمــی یــک منطقــه ،نقــش بســیار مهمــی را در شــناخت امکانــات و ظرفیتهــا کــه الزمــۀ آمایــش
ســرزمین و برقــراری عدالــت منطق ـهای اســت ایفــا میکنــد .بــه کمــک دانــش جغرفیــا میتــوان از
زمینههــای مســتعد محلــی و منطقـهای بــرای برنامهریــزی جهــت رشــد و توســعه علــوم و فناوریهــای
بومــی یــا علــوم و فناوریهــای متناســب بــا اقتضائــات زیســتمحیطی و اقلیمــی آ گاهــی یافــت.
بــه تبــع ســایر ابعــاد اجتماعــی ،جغرافیــا در ســاخت نظــام علـمو فنــاوری نیــز نقشــی انکارناپذیــر دارد.
جغرافیــای طبیعــی ،محیطــی و انســانی ،اقتضائاتــی را در محیطهــای محلــی و منطقــهای بهوجــود
م ـیآورد کــه نتیجــۀ ایــن اقتضائــات ،شــکلگیری نظامــی متنــوع از نهادهــا و ســاختارهای علمــی و
م و فنــاوری پرداختــه خواهــد شــد.
فناورانــه اســت .در ادامــه بــه نســبت جغرافیــا و نظــام عل ـ 
ن ب ـ ه منظــور آمایــش ســرزمین وجــود دارد ،از جملــه میتــوان بــه:
شــیوههاى متفاوتــى در جهــا 
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تحلیــل سیســتمهاى دینامیکــى ،1تحلی ـل اثرگــذارى ،2تحلیــل عملیــات ،3تحلیــل سیســتم اطالعــات
جغرافیایــى( 4 )GISو تحلیــل ارزیابــى چنــد مـــعیارى 5اشــاره کــرد.
ب مـــىگردد ،روش تـــحلیل سیستم اطالعات
بـــا تـــوجه به این که نقشهها ابزار کار آمایشگ ر مـــحسو 
ن وبرنامهریــزان
جغرافیایــى بــه دلیــل کارایــى آن در ایجــاد بانکهــاى اطالعاتــى ،مــور د توج ـ ه محققی ـ 
قــرار گرفتــه اســت( .بــرای مطالعــه بیشــتر ر .ک :رحیمــى ،1384 ،ص.)26

 -3-2-2پیشینه مطالعات آمایش سرزمین در ایران
کشــور ایــران دارای حــدود شــش دهــه ســابقه رســمی برنامهریــزی عمرانــی اســت و برنامهریــزی
تو
در خــال ایــن مــدت بهتبعیــت از شــرایط اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی همــواره بــا تغیــرا 
دگرگونیهای ـی همــراه بـــوده و فــراز و نشــیبهای بســیار زیــادی را متحمــل شــده اســت .در مجمــوع
در بررســی ســیر تحــوالت برنامهریــزی در ایــران بهطــور عــام و آمایــش ســرزمین بهطــور اخــص ،دو
دوره کامــا مشــخص قابــل تشــخیص اســت .دورۀ قبــل از انقــاب اســامی و دورۀ پــس از انقــاب
اســامی(صالحی و همــکار ،١٣٨٨ ،ص.)١۵١
بهدنبــال بینظمیهــای فضایــی حاصلــه از رویکردهــای تمرکزگــرا در برنامههــای عمرانــی باالخــص
پــس از برنامــه چهــارم و در اوایــل دهــه  ،1350برنامهریــزان و تصمیــم گیرنــدگان در جهــت چارهجویــی
بــرای مســائل پیــش آمــده -کــه در غیــاب انگارههــای منطقـهای و نگرشهــای توســعهای حاصــل شــده
بــود و اثــرات آن در ابعــاد مختلــف اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی ،کالبــدی ،مدیریتــی ،سیاسـتگذاری
و  ، . . .مشــاهده میگردیــد -در پــی یافتــن راهــکاری جهــت تحقــق عدالــت اجتماعــی -فضایــی،
بهعنــوان یــک هــدف کالن و ایــدهآل ،حرکــت کردنــد .تدویــن منشــور «آمایــش ســرزمین» در دهــه ،1350
اقدامــی در جهــت جبــران خســارتهای وارده بــر فضــای شــهرها و مناطــق در ســطح ســرزمین و بازآفرینــی
تعادلهــای فضایــی -اقتصــادی محســوب مــی شد(اســماعیلزاده و ســرور  ،۱۳۸۶ص .)٧١
یک ـی دیگــر از مهمتریــن عوامــل اثرگــذار در اهمیــت یافتــن موضــوع ایجــاد تعادلهــای منطق ـهای
1- Dynamic system analysis
2- Impact analysis
3- Scenario analysis
4- Geographic informationsystem analysis
5- Multi-criteria evaluation analysis
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ش ســرزمین در ایــران ناشـی از انتشــار مقالـهای ازســوی
در پهنـ ه س ــرزمین یـــا ب ــه عبــارت جامعتـر آمایـ 
دانشــگا ه تهــران (موسســه مطالعــات و ت ــحقیقات اجـــتماعی) تحــت عنوان«مســئله افزایــش جمعیــت
ن کشــوری» در ســال ١٣۵۴بـــوده اســـت .البتــه در همــان زمــان،
تهــران و نکاتــی پیرامــون سیاســت عمــرا 
بیآنکــه برنامــه مدونـی بـه نـــام آمـــایش س ــرزمین در ایــران وجــود داشــته باشــد ،اقداماتــی جهــت کنتــرل
توســعه تهــران و تشــویق بــه ســرمایهگذاری در شهرســتانها آغــاز شـــده بـــود.
مـــهندسین مـــشاور بتــل 1در ســالهای  ١٣۵0-۵١در مطالعاتــی بــا عنوان«طــرح جامــع مطالعــات
ی کـــشور» پیـــشنهاداتی بــرای تجدیـد ســازمان برنامهریــزی و اجرایــی کـــشور
توســعه اقتصادی-اجتماعـ 
بــا تأ کیــد بــر ت ــمرکززدایی و تـــوجه بیشــتر بــر قابلیتهــای مناطــق ارایـــه نـــمود.
در ســال  ،١٣۵٣دفتــر آمایــش ســرزمین توســط ســازمان برنامــه و بودجــه تأســیس شــد و از آن ســال
بــه بعــد نــگارش برنامههــای آمایــش ســرزمین شــکلی رســمی بــه خــود گرفــت.
ً
از دیگــر مطالعاتــی کــه قبــل از انقــاب اســامی صراحتــا یــا بــه طــور ضمنــی بــه مطالعــات آمایــش
ســرزمین پرداختنــد میتــوان بــه مطالعــات دبیرخانــه شــورایعالی شـــهرسازی و مـــعماری وابســته بــه
وزارت آبادانــی و مســکن زیــر نظــر ســازمان ملــل متحــده(از  )١٣۴٨اشــاره کــرد کــه منجــر بــه تدویــن
اطلــس برنامهریــزی شــهری شــد(صالحی و همــکار ،١٣٨٨ ،صــص .)١۵١-١۵۴
در ابتــدای انقــاب اســامی ،در ابتــدا موضــوع آمایــش ســـرزمین چنــدان بــا اســتقبال مـــواجه نـــشد،
امـا بهتدریــج و بــا ظهــور عــدم توازنهــا در شــیوۀ زندگــی شــهری و تغییــرات شــوکآور در نســبت جمعیــت
شــهرها و و روســتاها و همچنیــن بــروز شــوکهای متمرکــز در کالنشــهره ا ایــن موضــوع مــورد توجــه
ل چهــل و هشــتم در قانــون اساســی ،فضــا را بــرای
قــرار گرفــت .بــروز مخاطــرات فــوق در کنــار وجــود اصـ 
آغــاز مطالعــات آمایشــی پــس از انقــاب اســامی بــاز کــرد .مطابــق بــا ایــن اصــل از قانــون اساســی« :در
ح اســتانها و توزیــع فعالیتهــای
ی در ســط 
ی ملـ 
ی و اســتفاد ه از درآمدهــا 
ی از منابــع طبیعـ 
بهــره بــردار 
ی ک ـ ه هــر
ض در کار نباشــد ،ب ـ ه طــور 
ف کشــور ،بایــد تبعی ـ 
ق مختل ـ 
ن اســتانها و مناط ـ 
ی میــا 
اقتصــاد 
منطق ـه فراخــور نیازهــا و اســتعداد رشــد خــود ،ســرمایه و امکانــات الزم در دســترس داشــته باشــد».
رســالت انقــاب اســامی در رفــع بیعدالتیهــا ،فقــر و تنگدســتی و توجــه بــه نقــاط محــروم و تــاش
در جهــت ایجــاد تــوازن ســاختاری و امکاناتــی در نقــاط مختلــف در جمهــوری اســامی نیــز توجــه
1- Battle Memorial Institute,Colombus, Ohio
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برنامهریــزان را بــه مســئلۀ آمایــش ســرزمین دوچنــدان کــرد .بــر ایــن اســاس و بهمنظــور بنیــان نهــادن
ی توســعه کشــور،از ســال  ١٣۶١دفتــر برنامهریــزی
ی برنامههــا 
ی فضایـ 
تفکــری کالن در زمینــه ســامانده 
منطق ـهای ســازمان برنامــه و بودجــه تالشهای ـی را آغــاز کرد(صالحــی و همــکار ،صــص .)١۵۵-١۶٣
ت آمای ـش
ح پایــه آمایــش س ــرزمین اســـامی ایــران»( )١٣۶٣و «اســتراتژیهای کلــی درازمــد 
«طــر 
ســرزمین»( )١٣۶۵مصــوب شــورای اقتصــاد« ،چارچــوب نـــظری پایـــه تـــوسعه اســتان»( )١٣۶٨و
«اســتراتژی ســازماندهی فضــا»( ،)١٣۶٨از نتایــج ایــن توجهــات بودنــد .بــه تدریــج و از برنامــه ســوم،
نگاههــای آمایشــی وارد برنامههــای توســعه شــدند و ایــن توجــه روز بــه روز گســترش یافــت و بــا تغییــر
نــام دفتــر آمایــش ،توســعه پایــدار و محیــط زیســت بــه مرکــز ملــی آمایــش ســرزمین در ســال ،١٣٨٣
مطالعــات آمایــش ســرزمین هویتــی تــازه پیــدا کــرد.
همزمــان بــا تحـو الت یادشــده در خصــوص آمایــش ســـرزمین در ایـــران و پــس از ابــاغ ســند بیســت
ســاله چش ـمانداز ج ــمهوری اســامی ایــران در افــق  ،١۴0۴کمیســیون زیربنایــی و تولیــدی دبیرخانــه
ش ســـرزمین را در هشــت محــور به شــرح
م ــجمع تـــشخیص مصلحــت نظــام نیـز سیاسـتهای کلــی آمـــای 
زی ــر تـصویب نـمود:
ب جـــایگاه شـــایسته منطقـهای
ت کسـ 
  1اســتفاده مؤثــر از مـــوقعیت م ــمتاز جغرافیایــی در جهـ و بینالمللــی؛
ش سرزمین؛
ی آمای 
2 -2توسعه منابع انسانی به عنوان رکن اصل 
  3توجه بـه یـکپارچگی ملی و تقویت هویت ایرانی-اسالمی مـدیریت سـرزمین؛4 -4ارتقای کـارآیی و بـازدهی اقـتصادی و تسهیل روابط درونی و بـیرونی اقتصاد کشور؛
5 -5دستیابی به تعادل منطقهای متناسب با قابلیتها و توانهای هر منطقه؛
ی فضایی مـناسب مـرا کز زیست و فعالیت با تأ کید بر مـشارکت مـؤثر مـردم؛
6 -6سامانده 
ی و دفاعی در اسـتقرار جـمعیت و فعالیت در سرزمین؛
  7رعـایت مـالحظات امنیت ی تجدیــد شــونده و
ع طبیعـ 
8 -8توجــه بــه حفظ،احیــاء و بهر هبــرداری بهینــه از ســرمایهها ،منابـ 
حفظ محیط زیـــست در ط ــر حهای تـــوسعه.
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شــکل تکاملیافتــۀ ایــن سیاس ـتها در  ٢١آذرمــاه  ١٣٩0و در قالــب «سیاســتهای کلــی آمایــش
ســرزمین» توســط مقــام معظــم رهبــری ب ـ ه دســتگاههای اجرایــی ابــاغ شــد و محــور فعالیتهــای
آمایــش ســرزمین تــا بــه امــروز قــرار گرفــت.

 -4-2-2جایگاه نظام علم و فناوری در مطالعات پیشین
همانگونــه کــه در پیشــینۀ فــوق پیداســت ،توجــه بــه آمایــش علــم و فنــاوری در ایــن مســیر بســیار
کمرنــگ بــوده اســت و تنهــا در ضمــن برخــی از مطالعــات ،بــه اختصــار یــا بــه طــور غیــر مســتقیم بــه آنهــا
پرداختــه شــده اســت.
تنهــا اســنادی کــه ناظــر بــه علــم و فنــاوری بــه عنــوان پیشــینۀ آمایشــی بــر آمایشهــای اســتانی علــم
و فنــاوری قابــل طــرح هســتند ،اســناد آمایــش آمــوزش عالــی در اســتانهای مختلــف هســتند کــه در
پــی نــگارش ســند نقشــه جامــع علمــی کشــور ،در اســتانهای مختلــف تدویــن شــدهاند .البتــه در
بخشهــای بعــد بــه ایــن پرداختــه خواهــد شــد کــه آمایــش آمــوزش عالــی ،نســبتی اخــص نســبت بــه
آمایــش علــم و فنــاوری دارد و تولیــد ســند آمایــش علــم و فنــاوری ،مطالعـهای جامعتــر نســبت بــه ســند
آمایــش آمــوزش عالــی اســت .بــه بیــان دیگــر ،نظــام آمــوزش عالــی ،یکــی از زیرنظامهــای نظــام علــم و
فنــاوری بهشــمار م ـیرود.
گــزارش ارزیابــی علــم و فنــاوری در جمهــوری اســامیایران( )١٣٨٢را میتــوان از معــدود مطالعاتــی
ب هشــمار آورد کــه مســتقیما جهــت ترســیم وضعیــت کالن حــوزۀ علــم و فنــاوری در کشــور انجــام شــده و
بــه نوعــی میتــوان آن را شــبه آمایشــی تصــور کــرد .در ایــن گــزارش کــه توســط هیــأت نظــارت و ارزیابــی
فرهنگــی و علمــی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تدویــن شــده و بــه تصویــب ایــن شــورا نیــز رســیده
اســت ،بهطــور کلــی بــه عملگرهــا و شــاخصهای انســانی ،مالــی ،ســاختاری ،عملکــردی و بهــرهوری در
حــوزۀ علــم و فنــاوری پرداختــه شــده اســت و تــاش شــده اســت بــا اســتفاده از آمــار و دادههــای موجــود
در آن بــازۀ زمانــی ،تصویــری از وضعیــت نظــام علــم و فنــاوری کشــور ارائــه شــود .در انتهــای ایــن گــزارش
نیــز مبتنــی بــر مــدل  SWOTبــه شــرح تهدیدهــا ،فرصتهــا  ،و نقــاط قــوت و ضعــف ایــن نظــام در ســطح
ملــی پرداختــه شــده اســت.
در حــوزۀ آمایشــی اســتان قزویــن نیــز دو فعالیــت عمــده علمــی در حــوزۀ علــم و فنــاوری انجــام شــده
اســت .اولیــن فعالیــت نــگارش ســند آمایــش آمــوزش عالــی اســتان قزویــن اســت .در ایــن ســند کــه بــا
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اســتفاده از رویکــرد  SWOTنگاشــته شــده اســت ،پــس از معرفــی کمیتــۀ آمایــش آمــوزش عالــی و وظایــف
ایــن کمیتــه ،بــه معرفــی نقــاط قــوت ،ضعــف ،فرصتهــا و چالشهــای اســتان قزویــن پرداختــه شــده
اســت .ســپس بــا اســتفاده از اطالعــات موجــود در اطلــس آمــوزش عالــی کشــور ،وضعشناســی آمــوزش
عالــی اســتان منعکــس شــده اســت .در بخــش بعــد بــه تفصیــل بــه اجــزاء ســاختار  SWOTپرداخته شــده
و راهبردهــای مختلــف توســعۀ حــوزۀ آمــوزش عالــی مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد .چشـماندازها ،اهــداف
و مأموریتهــای آمایــش آمــوزش عالــی اســتان نیــز بخــش دیگــری اســت کــه در ایــن گــزارش معرفــی
شــده اســت .تبییــن وضعیــت مطلــوب آمــوزش عالــی ،منابــع و امکانــات مــورد نیــاز و نتیجهگیــری و
پیشــنهادات نیــز ســایر اجــزاء ایــن ســند هســتند.
گــزارش «توســعۀ دانشبنیــان اســتان قزویــن بــر اســاس ارزیابــی وضعیــت علمــی و صنعتــی اســتان»
نیــز پژوهــش دیگــری اســت کــه در حــوزۀ علــم و فنــاوری اســتان قزویــن و توســط ســتاد نقشــه جامــع
علمــی کشــور( )١٣٩۴انجــام شــده اســت .بخــش اول از ایــن گــزارش ،مقدم ـهای بــر توســعۀ پژوهــش و
نــوآوری منطقـهای و اســتانی اســت .در بخــش دوم ،مدلــی جهــت ارزیابــی وضعیــت موجــود ،ویژگیهــا،
ظرفیتهــا و عملکــرد اقتصــادی ،پژوهشــی و نوآورانــۀ اســتان قزویــن طراحــی شــده اســت کــه مراحــل
توســعۀ پژوهــش و نــوآوری منطق ـهای را در ایــن اســتان معرفــی میکنــد و الگوهــای مختلــف را جهــت
ارزیابــی وضعیــت موجــود ،ویژگیهــا ،ظرفیتهــا و عملکــرد پژوهشــی و نوآورانــۀ منطقــهای در ایــن
اســتان مــورد بررســی قــرار میدهــد .بخــش ســوم نیــز شــامل ارزیابــی وضعیــت موجــود ،ویژگیهــا،
ظرفیتهــا و عملکــرد پژوهشــی و نوآورانــۀ اســتان قزویــن اســت .در بخــش چهــارم کــه بخــش نهایــی
ایــن پژوهــش اســت نیــز بــه تحلیــل و تدویــن راهحلهــای اســتراتژیک توســعۀ دانشبنیــان اســتان
قزویــن پرداختــه شــده اســت.
مطالعــه حاضــر از آنجایــی کــه درپــی ارائــۀ «ســند آمایــش علــم و فنــاوری بــرای اســتان قزویــن اســت»
ً
از دو جنبــه فاقــد پیشــینۀ منســجم و دارای نــوآوری اســت .اوال از ایــن حیــث کــه مطالعــۀ خاصــی کــه بــا
ً
موضــوع آمایــش علــم و فنــاوری انجــام شــده باشــد ،تا کنــون در کشــور انجــام نشــده اســت و ثانیــا انجــام
ایــن مطالعــه ناظــر بــه یکــی از اســتانهای کشــور مســبوق بــه ســابقه نیســت .لــذا در انجــام ایــن مطالعــه،
بــا بررســی گزارههــای اساســی و سیاس ـتهای کلــی در حــوزۀ آمایــش ســرزمین ،اقتصــاد منطق ـهای و
نظــام علــم و فنــاوری و نــوآوری و ســرریز آنهــا در موضــوع پژوهــش ،تــاش میشــود ســندی بومــی و
کارامــد بــرای تنظیــم نظــام علــم و فنــاوری در اســتان قزویــن طراحــی شــود.

فصل 2؛ ادبیات پژوهش
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 -5-2-2پیشینه مطالعات آمایش علم و فناوری در جهان
دلوروکــس و پــرت ( )2005در مطالعـهای تحــت عنــوان «نظــام منطقـهای نــوآوری :گفتمــان موجــود
و مســائل حــل نشــده» بــه بررســی تحــول و تکامــل مفهــوم نظــام منطقــهای نــوآوری بهعنــوان یــک
چارچــوب تحلیلــی کــه بــه سیاسـتگذاران حــوزه علــم و فنــاوری کمــک میکنــد پرداختهانــد .بــه اعتقــاد
آنهــا در عیــن اســتفادۀ وســیع از ایــن چارچــوب تحلیلــی هنــوز برخــی نقــاط ابهــام از جملــه مفهــوم
منطقــه و نقشــی کــه نهادهــا در کشــف و دوام نظامهــای منطقـهای نــوآوری ایفــا میکننــد وجــود دارد.
بهطــور مشــخص در مطالعــۀ مذکــور آشــفتگی موجــود در تعریــف نظامهــای منطقـهای نــوآوری و اعتبــار
تجربــی ایــن چارچــوب تحلیلــی و همچنیــن جنبــۀ منطقـهای آن و نقــش نهادهــا درآن بــه دقــت بحــث
و تحلیــل شــده اســت.
اسمولینســکی و همــکاران ( )2015بــه تعییــن «کارویژههــای هوشــمند منطقــهای بــا اســتفاده
از روش ماتریسهــای مجــاورت علــم ،فنــاوری و بــازار» پرداختهانــد .آنهــا در ایــن مطالعــه روش
ماتریسهــای مجــاورت را بــرای منطق ـهای در کشــور لهســتان بــه کار بردهانــد .شناســایی مؤلفههــای
اقتصــادی منطقــه ،کشــف و شناســایی ظرفیتهــای فناورانــه و برقــراری ارتبــاط آنهــا در بســتر بــازار
در ایــن مطالعــه بــه شــیوهای ابداعــی بهکاررفتــه اســت .عالوهبرایــن شناســایی فناوریهــای کلیــدی و
پیشــرو در ایــن منطقــه از جملــه مســائلی اســت کــه بــا روش مذکــور بــدان پرداختــه شــده اســت .روش
تحلیــل نخبگانــی دلفــی روش بهکاررفتــه بــرای کشــف و شناســایی ظرفیتهــای منطقــهای اســت.
راثــول ( )1994در مطالع ـهای تحــت عنــوان «نســل پنجــم فراینــد نــوآوری» بــه مســئله سیاس ـتگذاری
علموفنــاوری پرداختهانــد .بــه عقیــده او بــا توجــه بــه رقابــت شــرکتها و مؤسســات اقتصــادی در دنیــای
امــروز و محیــط پرتنــش اقتصــادی علــم و فنــاوری نقشــی محــوری پیــدا کــرده اســت .از ســوی دیگــر تغییــر
و تحــول ســریع در فضــای فنــاوری و چرخههــای محصــول بســیار کوتــاه بــر ایــن دشــواری افــزوده اســت .در
ایــن راســتا او در مطالعــه خــود بعــد از بررســی نسـلهای اول تــا چهــارم نــوآوری بــه ویژگیهــای نســل چهــارم
نــوآوری پرداختــه و درنهایــت تفاوتهــای نســل پنجــم نــوآوری را بــا نسـلهای قبلــی احصــا کــرده اســت.
زوچــی ( )2016در مطالع ـهای تحــت عنــوان تحلیــل شــبکههای علــم و فنــاوری در ا کوسیســتم
کارآفرینــی بــه بررســی نقــش شــبک ه هــای ارزش حــوزه علــم و فنــاوری در ا کوسیســتم کارآفرینــی پرداختــه
اســت .بدیــن منظــور چگونگــی ایجــاد ارزش در شــبکههای علــم و فنــاوری و بــازار را درمنطقــه ی مــورد
مطالعــه خــود در ســان فرانسیســکو تحلیــل و ارزیابــی کــرده اســت .روش بــه کار گرفتــه شــده در ایــن
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مطالعــه بررســی عوامــل درگیــر در محیــط علــم و فنــاوری و اســتفاده از روشــی تجربــی بــرای ارزشگــذاری
روابــط شــبکهای عوامــل محیــط علــم و فنــاوری اســت.

 -6-2-2نسبت علم و فناوری و جغرافیا
پیدایــش و تحــول علــم و فنــاوری درواقــع نتیجــۀ درگیرشــدن انســان بــا طبیعــت و تــاش او بــرای
تعامــل بــا آن اســت .از ایــن منظــر ،هــر گونــه آمایــش و برنامهریــزی بــرای گســترش و ســازماندهی علــم
و فنــاوری منــوط بــه شــناخت طبیعــت و زیس ـتبوم و محیــط جغرافیایــی مــورد نظــر اســت .بــه کمــک
دانــش جغرافیــا میتــوان ظرفیتســنجی کــرد کــه در هــر منطقــه بســته بــه مــواد اولیــه و ذخایــر طبیعــی
شــرایط اقلیمــی ،زیس ـتمحیطی و انســانی ،چــه شــاخهای از علــم یــا فنــاوری قابلیــت رشــد و نمــو و
گســترش دارد یــا اینکــه بــه چــه شــاخهای از علــم و فنــاوری یــا چــه نهادهایــی علمــی و فناورانــه نیــاز
ً
وجــود دارد .اصــوال نظــام علــم و فنــاوری بهمنظــور ایجــاد تعامــل میــان زیس ـتبومهای منطق ـهای و
نیازهــای انســانی بهوجــود میآیــد .البتــه ورود علــم و فنــاوری بــه ایــن تعامــل ،گاه موجــب همافزایــی
محیطــی و انســانی میشــود و گاه تعــادل محیــط را بــر هــم زده و بروندادهــای منفــی فراوانــی را بــر
مناطــق تحمیــل میکنــد.
ً
مهمتریــن کمــک جغرافیــا در تدویــن ســند آمایــش علــم و فنــاوری ،ارائــۀ تعریــف نســبتا قابلقبــول
از منطقــه جغرافیایــی ،وضعشناســی توزیــع زیرســاختهای علــم و فنــاوری در گســترۀ جغرافیایــی
مناطــق و وضعشناســی توزیــع نیازهــا و مزیتهــای متناظــر بــا نظــام علــم و فنــاوری در گســترۀ مناطــق
اســت .بــه کمــک ایــن ابعــاد میتــوان حــدود و مرزهــای ســند آمایــش را ترســیم کــرد و بــا آیندهپژوهــی
متناســب ،بــه تنظیــم راهبردهــا و سیاس ـتهای عملیاتــی در توســعۀ نظــام علــم و فنــاوری در مناطــق
مختلــف اقــدام کــرد.

 -3-2نظامهای ملی ،منطقهای و محلی نوآوری
ابداعــات و اختراعــات در «نظــام نــوآوری» شــکل میگیرنــد و اثــر خــود را در اقتصــاد نشــان میدهنــد.
ایــن نظــام متشــکل از اجــزاء و پیونــد میــان آنهاســت .لــذا هــر کشــور دارای نظــام ملــی نــوآوری متفــاوت
بــا کارکردهــا (بهــره وری) مختلــف میباشــد و همیــن امــر مــی توانــد تفاوتهــای کشــورها را در عملکــرد
رشــد نشــان دهــد (عبدلــی ،١٣٨۶ ،ص.)١0٣
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مهمترین ویژگیهای نظام نوآوری عبارتند از:
•توجــه بــه دانــش و نــوآوری بــه عنــوان متغیــری درونــزا و تحلیــل عوامــل مؤثــر بــر آن؛ ایــن توجــه در
دانــش اقتصــاد ،در مدلهــای رشــد درونزا مطــرح شــده اســت و تغییــرات شــگرفی را در نــگاه بــه
رشــد اقتصــادی رقــم زده اســت.
•نــگاه میــان رشــتهای بــه نــوآوری و بررســی ایــن فراینــد از منظــر اقتصــادی ،جامعهشــناختی و
تئوریهــای بنگاهــی
•نگاه تکاملی به نوآوری و تأ کید بر اهمیت سابقه تاریخی و وابستگی به مسیر در این پدیده
•تحلیــل نــوآوری بــه مفهــوم جامــع آن شــامل نــوآوری در محصــول و فراینــد و همچنیــن نوآوریهــای
ســازمانی و فناورانــه
•تأ کیــد بــر نقــش نهادهــا و کلیــه بازیگــران نظــام و سیاسـتها یــا اقدامــات هدفمنــد در تعییــن نــرخ و
جهــت نــوآوری
•ارائه چارچوبی هماهنگ و یکپارچه در جهت سیاستگذاری
•مدلسازی مفهوم پیچیدهای مانند نوآوری و نظام تبدیل ایده به محصول
ایــن رویکــرد نســبت بــه الگوهــای خطــی توســعه فنــاوری ،پویاتــر بــوده و در واقــع بــر شــبکههای
پویــای سیاس ـتها ،نهادهــا و افــرادی کــه جریــان دانــش را در میــان مرزهــای ملــی و درون صنایــع
داخلــی برقــرار میســازند ،تأ کیــد میکنــد (رضاییــان فردویــی.)١٣٩٣ ،
از نــکات برجســته در نظــام نــوآوری ،پیونــد قــوی دانشــگاه و صنعــت و تأ کیــد بــر نهادهــای واســط
و شناســایی حلقههــای مفقــوده در تبدیــل دانــش بــه فنــاوری و ثــروت اســت .ایــن نظــام میتوانــد
راهحــل مناســبی بــرای حــل مســائل و مشــکالت تولیــدی بنگاههــای کشــورها بــه شــمار آیــد .نظــام
نــوآوری بــر افزایــش تعامــل میــان بازیگــران اصلــی فراینــد نــوآوری و توســعه فنــاوری بســیار اثرگــذار اســت
(رضاییــان فردویــی.)١٣٩٣ ،
نظــام علــم و فنــاوری نیــز در دهههــای اخیــر تحــت رویکــرد نظامــات نــوآوری فعالیــت میکنــد.
نظــام نــوآوری ،چارچــوب تحلیلــی و سیاس ـتگذارانهای اســت کــه در حــال حاضــر مــورد توجــه ویــژه
سیاس ـتگذاران علــم و فنــاوری قــرار گرفتــه اســت .اســناد توســعۀ علمــی و فنــاوری کشــورها مبتنــی بــر
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ایــن نظــام نگاشــته میشــوند و قانونگــذاران نیــز تــاش میکننــد شــرایط قانونــی الزم را بــرای تحقــق
صحیــح ایــن نظامهــا فراهــم ســازند.
در ســالهای اخیــر ،بــا اتصــال نظــام فنــاوری و نــوآوری بــه چرخــۀ ثــروت ،سیاس ـتگذاران علــم و
فنــاوری ،بــا طــرح علــم و فنــاوری مفیــد ،تــاش کردهانــد نظامــات علــم و فنــاوری را در مســیر توســعۀ
کشــورها قــرار دهنــد .بــه ایــن ترتیــب ،نظــام نــوآوری بــه یکــی از مهمتریــن زنجیرههــا در توســعۀ اقتصــادی
ن بلندمــدت بــه
کشــورها تبدیــل شــده اســت .عامــل تحریــک رشــد و پیشــرفت اقتصــادی در ی ـک زمــا 
ســرمایهگذاری در ابتــکارات ،اختراعــات ،نوآوریهــ ا بــا جهتگیــری خــاص بســتگی دارد؛ یعنــی دو
عامــل اصلــی میتوانــد منجــر بــه جهــش و رشـــد اقـــتصادی شــود؛ اول ،افزایــش ظرفیــت خالقیــت،
نــوآوری و ابتــکارات از طریــق ســرمایهگذاری در پژوهشهــا و آمــوزش نیــرویکار بهطــور پیوســته و دوم،
ارتبــاطدادن پژوهشهــا و آموزشهــا بــا بــازار و نیازهــا .آرایــش ایــن مجموعــه در سیســتمی «ظرفیــت
ت و اختراعــات اســت کــه عامــل «جـــهش
ملــی نــوآوری » را شــکل میدهــد و نتیجــه و بـــرآیند آن ابـــداعا 
اقـــتصادی» مـ ـیباشد (عبدلــی ،١٣٨۶ ،ص .)١0۴
ایــن اتفــاق در ســطح بینالمللــی نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .بــه عنــوان نمونــه ،ســازمان ملــل
تــاش کــرد ه اســت ســند توســعه هــزاره ســوم خــود را بــر مبنــای نظــام نــوآوری تدویــن کنــد.
در ادامــه بــه اختصــار بــه شــرح نظامــات نــوآوری در ســطح ملــی ،منطقــهای و محلــی خواهیــم
پرداخــت .توجــه بــه جغرافیــای ایــن نظامهــا در ســه ســطح مختلــف ،مســیر را بــرای دســتیابی بــه
چارچــوب آمایشــی صحیــح در حــوزۀ علــم و فنــاوری در ســطح مناطــق و اســتانها روشــن میســازد.

 -1-3-2نظام ملی نوآوری
همانگونــه کــه اشــاره شــد ،نظــام نــوآوری میتوانــد در گســترههای جغرافیایــی متفاوتــی پیــاده
ســازی شــود .نظــام ملــی نــوآوری در پــی اســتفاده از نظــام نــوآوری در ســطح ملــی و در ســطح یــک کشــور
اســت .آشــنایی بــا ایــن نظــام بــه سیاسـتگذاران [در ســطح ملــی] کمــک میکنــد کــه رویکردهــای خــود
را در زمینــۀ بهبــود کارکــرد نوآورنــه در اقتصــاد دانشبنیــان امــروز توســعه دهنــد(.)OECD, 1997, p3
در تعریفــی متعــارف ،نظــام ملــی نــوآوری( )1NSIنظــام مدیریــت نــوآوری فــرا ســازمانی و در مقیــاس
کالن و کشــوری اســت کــه بــه نقــش مجموعــه ســازمانها ماننــد دانشــگاهها ،موسســات پژوهشــی،
1- National Innovation System
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پارکهــای فنــاوری ،مرا کــز تحقیــق و توســعه ،مرا کــز صنعتــی هایتــک ،مؤسســات ثبــت اختــراع و حقــوق
مالکیــت فکــری و بهطورکلــی اجــزای مختلــف نظــام علــم و فنــاوری و غیــره در فرایندهــای نــوآوری و
یپــردازد (.)p7 ,1997 ,OECD
رابطـ ٔـه تعاملــی آنهــا در ایــن خصــوص م 
ّ
ی محصــول
ل آن از تـــعداد مـــعدودی نوآوریهــا 
نظــام ملــی نــوآوری مفهومــی اســت کــه دامنــۀ تحلیـ 
ّ
و فراینــد در یــک کشــور خــاص و در ی ـک بــازۀ زمانــی مشــخص ،وســیعتر و فرا گیرتــر اســت .نظــام ملــی
نــوآوری نــه تنهــا مرحلــه نــوآوری را دربــر میگیــرد ،بـــلکهتـــأ کید آن بــر عوامــل اصلــی تعیینکننــده و
ســـازماندهیکنندۀ ی ــک فعالیــت نوآورانــه اســت .ازای ـنرو ،نظــام مل ـی نــوآوری ،سراس ـر فراینــد نــوآوری
ل میشــود.P,2002,Baltaz( .
در ســطح ملی(هــم فــاز پیــش از تجاریســازی و هــم فــاز انتشــار) را شــام 
 232بــه نقــل از تقــوی و پا کــزاد ،١٣٨۶ ،ص .)٢٢از ایــن روســت کــه نظــام ملــی نــوآوری بــه نســبت
تصــور رایــج از نظــام علــم و فنــاوری ،مفهومــی عامتــر دارد و ابعــاد سیاســتگذارانه ،فرهنگــی و حتــی
بــازاری در حــوزۀ علــم و فنــاوری را شــامل میشــود .نظــام ملــی نــوآوری نســبت بــه محیــط پیرامونــی
نهادهــای علــم و فنــاوری و تبعــات فرهنگــی ،اقتصــادی و حتــی سیاســی فعالیتهــای فناورانــه ســا کت
نیســت و تعامــات علمــی و فنــاوری را در بســتری جســتجو میکنــد کــه بتوانــد از شــکلگیری ایــده تــا
تجاریســازی محصــوالت را بــه گون ـهای پیوســته دنبــال کنــد.
مطابــق بــا مفهومپردازیهــای انجامشــده در ایــن نظــام ،توســعۀ فنــاوری و نــوآوری ،در نتیجــۀ
مجموع ـهای پیچیــده از ارتباطــات میــان عوامــل درون نظــام رخ میدهــد .ایــن عوامــل بهطــور کلــی
عبارتانــد از دولتهــا ،مؤسســات پژوهشــی ،دانشــگاهها و بنگاههــا (.)p3 ,1997 ,OECD
فریمــن ( ،)١٩٨٧نظــام ملــی نــوآوری را شــبکهای از نهادهــا در بخشهــای خصوصــی و عمومــی
میدانــد کــه کارکــرد و تعامــات آنهــا موجــب تولیــد ،واردات ،ترمیــم و انتقــال تکنولــوژی میشــود
( 1987 ,Freemanبــه نقــل از  .)p10 ,1997 ,OECDالنــدوال ( ،)١٩٩٢نظــام ملــی نــوآوری را شــامل
عناصــر و ارتباطاتــی میدانــد کــه در تولیــد ،انتقــال و اســتفاده از دانشهــای مفیــد و جدیــد آ کادمیــک
مؤثرنــد .ایــن عناصــر و ارتباطــات ،از درون مرزهــای یــک کشــور ریشــه گرفتهانــد ( 1993 ,Lundvallبــه
ّ
ط بیــن
ی مـــجموعهای از اجـــزا ،بـــازیگران و روابـ 
ی نــوآور 
نقــل از .)p10 ,1997 ,OECDاز نظــر او ،نظــام ملـ 
آنهاســت کــه در تولیــد ،انتشــار و اســـتفاده از دانـــش باهــم در تعامـل هســتند و در داخـل مرزهــای یــک
کشــور قــرار دارنــد ( 1 992,Lundvallبــه نقــل از تقــوی و پا کــزاد ،١٣٨۶ ،ص.)٢١
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در نــگاه نلســون ( ،)١٩٩٣نظــام ملــی نــوآوری عبــارت اســت از مجموعــ ه نهادهایــی کــه تعامــات
آنهــا ،کارکــرد نوآورانــه را در یــک کشــور تعریــف میکننــد ( 1993 ,Nelsonبــه نقــل از.)p10 ,1997 ,OECD
نظــام ملــی نــوآوری زیــر نظامهــای متعــددی ماننــد نظــام ملــی پژوهــش ،نظــام ملــی خالقیــت ،نظــام
ملــی مالکیــت فکــری ،نظــام ملــی مدیریــت فنــاوری و همچنیــن نظامهــای محلــی یــا منطقـهای نــوآوری
را شــامل میگــردد.
تعاریف و نگاههای کلی به نظام ملی نوآوری را میتوان در جدول زیر مشاهده کرد:
جدول  :1نگاههای نظریهپردازان مختلف به نظام ملی نوآوری

مطالعات زیر نظامهای
ملی

()2007،1992

٣

لوندوال

٢

نلسون()1993

١

آلبورگ

فریمن()1987

فریمــن بهعنــوان نظریهپــرداز در ایــن تئــوری ،بــا بهرهگیــری از نــگاه
تاریخــی بــه رشــد کشــورها ،نظــام نــوآوری را شــبکهای از نهادهــای
بخــش خصوصــی و دولتــی میدانــد کــه بــا فعالیــت و تعامــات خــود
موجــب ابــداع ،اخــذ ،اصــاح و انتشــار فناوریهــای جدیــد میشــوند.
همچنیــن از منظــر وی ،بــرای مطالعــه نظــام ملــی نوآوری میبایســتی
زیــر نظامهــای آمــوزش ،پژوهــش ،سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی
بررســی شــوند.

مطالعات تطبیقی

رویکردها

نظریهپردازان

مفروضات اصلی

در ایــن رویکــرد نــوآوری بهعنــوان فرآینــدی شــناخته میشــود
کــه در همهجــا حاضــر و مــداوم اســت و بــا تناوبهــای دورهــای
نســبتی نــدارد .همچنیــن اقتصادهــای ملــی دارای ویژگــی
نظاممنــد هســتند کــه ایــن ویژگــی موجــب تــداوم و نظــام آنهــا
میشــود .رویکــرد گســترده بــه نــوآوری بــا تمرکــز بــر اهمیــت یادگیــری
تکاملــی و بــا تأ کیــد بــر نقــش دولــت در نظــام نــوآوری ،چگونگــی
شــکلگیری اقتصــاد و جامعــه مبتنــی بــر فنــاوری ،درک پویاییهــای
صنعتــی و نقـش نظامهــای ملــی تولیــد و بــازار خانگــی بــرای مطالعــه
نظــام نــوآوری بررســی بنگاههــا ،تعامــات میــان آنهــا ،نظامهــای
ملــی و زیرســاختها را نیــز ضــروری میدانــد.
نلســون در مطالعــه خــود بــرای ایجــاد درک بهتــر از نظامهــای نــوآوری
پانــزده کشــور مطالعــه تطبیقــی را طراحــی و انجــام داده اســت .بــه
اعتقــاد وی بــا مطالعــه تطبیقــی میتــوان تفاوتهــا و شــباهتهای
نظــام ملــی نــوآوری کشــورها را وا کاوی کــرده و چرایــی تفــاوت در
عملکــرد اقتصــادی آنهــا را تبییــن نمــود.

فصل 2؛ ادبیات پژوهش
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رویکردها

نظریهپردازان

مفروضات اصلی

۴

مطالعات نگاشت نهادی

کاپرون و سنسیرا ()٢000

ایــن نظریهپــردازان چارچوبــی را بنــا نهادنــد کــه اهــداف ،نهادهــا و
کارکردهــای نظــام نــوآوری را دوبـهدو بررســی میکنــد .بــه اعتقــاد آنهــا
در نظــام نــوآوری مجموعـهای از اهــداف در راســتای عملیاتــی کــردن
کارکردهایــی توســط نهادهــا بــه انجــام میرســد .از ایــن رو میتــوان بــا
بررســی دوبعــدی آنهــا ،چالشهــای نظــام نــوآوری را بررســی کــرده و
اســتقرار مناســبی را ارائــه نمــود.

۵

رویکرد شکستها

نیوسی()2002

نیوســی بــرای تبییــن مفهــوم نا کارآمــدی نظــام ملــی نــوآوری
دو تعریف-Xنا کارایــی (شــکاف بیــن عملکــرد مشاهدهشــده و
بهتریــن عملکــرد موجــود) و –-Xاثربخشــی (میــزان دســتیابی
نهادهــای بــه رســالت ســازمانی خود)کــرده اســت .وی همچنیــن
دو دســته دیگــر از عوامــل و منابــع نا کارآمــدی یعنــی وابســتگی بــه
مســیر و منابــع نا کارآمدیهــای سیســتم را معرفــی کــرده کــه بــا
این مفاهیم میتوان نظام نوآوری را مطالعه نمود.

۶

کارکردها

ادکوئیست ()1997؛ هکرت و
همکاران ( ) 2007برکگ و همکاران
()٢00٨

مطالعــات ادکوئیســت کارکردهــای (فعالیتهــای) نظــام ملــی
نــوآوری را مرتبــط بــا نهادهــا یــا کل سیســتم میدانــد و کمتــر در ذیــل
مفهــوم پویایــی سیســتمی بــه بحــث میپــردازد .آنچــه در مطالعــات
هکــرت و بــرگک نیــز ارائــه شــده ،ناظــر بــر مفهــوم پویایــی اســت .آنهــا
تأ کیــد دارنــد بــا نــگاه کارکــردی بــه نظــام نــوآوری ایــن امــکان مهیــا
میشــود تــا بتــوان کارکردهــای ایــن نظــام را در یــک چارچــوب
تکاملــی شــناخت .شناســایی نظــام نــوآوری یکــی از مســیرهای مهــم
مطالعــه آنهاســت.

منبع :سلطانزاده و همکاران()١٣٩۵

 -1-1-3-2رویکردهای اصلی در نظام ملی نوآوری
حداقــل دو رویکــرد اصلــی بــا تفاوتهایــی قابــل مالحظــه تحــت لــوای «نظــام ملــی نــوآوری» در
نوشــتههای ایــن حــوزه دیــده میشــود کــه بــه «رویکــرد محــدود» و «رویکــرد گســترده» در نظــام ملــی
نــوآوری شــهرت دارنــد .مهمتریــن اختــاف ایــن دو رویکــرد در تعریــف نوآوری اســت .در دیــدگاه محدود،
نــوآوری همــان تغییــر فنــاوری (نــگاه کمــی :افزایــش تولیــد و نــگاه کیفــی :افزایــش تنــوع خروجیهــا) و
حاصــل تالشهــای تحقیــق و توســعه اســت .طرفــداران ایــن رویکــرد ،تمرکــز بــر روابــط نظاممنــد بیــن
واحدهــای تحقیــق و توســعه در بنگاههــا و ســازمانهای تولیــد علــم و فنــاوری نظیــر دانشــگاهها و
همچنیــن بــر فعالیتهــای پشــتیبانی از تحقیــق و توســعه نظیــر سیاس ـتهای علــم و فنــاوری دارنــد.
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امــا در رویکــرد گســترده بــه نظامهــای ملــی نــوآوری ،تغییــر فناورانــه یکــی از انــواع نــوآوری اســت و
در کنــار آن ،نوآوریهــای ســازمانی ،نوآوریهــای اجتماعــی و نهــادی نیــز مــورد توجــه قــرار میگیــرد.
ادبیــات نــوآوری اجتماعــی در نتیجــۀ توجــه بــه آن تحــت رویکــرد گســترده بــه نظــام ملــی نــوآوری رشــد
شــایانی داشــته اســت .افــزودن عنصــر اجتماعــی بــه نــوآوری ،نــوآوری اجتماعــی را بــه ارمغــان مـیآورد.
واژۀ اجتماعــی بــه عنــوان یــک مســیر جه ـتدار و مــورد تأ کیــد نــوآوری اســتنباط میشــود و مســتلزم
یــک رویکــرد هنجــاری اســت کــه چیزهــای مثبتــی بــرای جامعــه ایجــاد میکنــد .بنابرایــن ،نــوآوری
اجتماعــی ،نظریــۀ کاربــردی نــوآوری اســت کــه جــزء اجتماعــی هنجــاری بــه آن اضافــه شــده اســت
( ،Osburg, 2010 Schmidpeter andبــه نقــل از دهکــردی ،١٣٩۶ ،ص .)١0۵ایجــاد نهادهایــی چــون
نهادهــای دموکراتیــک ،نهادهــای نظــارت اجتماعــی ،نهادهــای حفــظ حقــوق شــهروندی و… بهمنظــور
نظاممندکــردن و تحــت کنتــرل درآوردن انحصاراتــی چــون انحصــارات دولتــی را «نــوآوری نهــادی»
میگوینــد .در میــان رویکردهــای گســترده میتــوان بهطورکلــی بــه رویکردهــای نهــادی و رویکــرد
سیســتمهای اجتماعــی و فنــی اشــاره کــرد .در ادامــه بــه شــرح مختصــری بــر ایــن رویکردهــا خواهیــم
پرداخــت.

 -1-1-1-3-2نگاه نهادی 1به نظام علم و فناوری
رواج نظریــۀ نظــام ملــی نــوآوری در ادبیــات سیاســتگذاری پژوهــش از اوایــل دهــه هشــتاد و در
کارهــای فریمــن ،نلســون و الندویــل بــود .الندویــل در یک بررســی فشــرده تاریخــی ،نظریــۀ اقتصاددانان
مختلــف از جملــه لیســت ،اســمیت ،مارکــس ،مارشــال و شــومپیتر بــه نــوآوری را بررســی کــرده و برخــی
تحــوالت در نظریــه نظــام نــوآوری را نشــان داده اســت .از دیــدگاه دیگــری ،نظــام ملــی نــوآوری را میتــوان
ناشــی از تحــوالت در خــود نظریههــای نــوآوری و توســعۀ فنــاوری دانســت .بعــد از جنــگ جهانــی دوم،
ابتــدا الگــوی خطــی فشــار علم/فنــاوری و ســپس الگــوی کشــش تقاضا/بــازار و ســپس الگــوی تعاملــی
توســعۀ فناوری/نــوآوری ارائــه گردیــد .از ترکیــب الگــوی تعاملــی بــا نظریــۀ سیســتم و نیــز نظریههــای
جدیــد اقتصــادی ،بهخصــوص نظریــۀ تکاملــی نویــن و کمــی بعــد اضافــه شــدن نظریــۀ یادگیــری ،نظریــۀ
نظــام ملــی نــوآوری یــه عنــوان یــک ابــزار قدرتمنــد بهخصــوص بــرای سیاسـتگذاری از نیمههــای دهــۀ
هشــتاد مطــرح شــد(ضیایی ،ص .)٢
1- institutional approach

فصل 2؛ ادبیات پژوهش

33

مطالعات نظام نوآوری با رویکردهای متنوع و گســتردهای انجام شــده اســت .ریاحی و قاضینوری
ن مطالعــات را در چهــار رویکــرد قــرار دادهانــد :رویکــرد نخســت ،مطالعــات کالســیک اســت کــه
( )1392ایـ 
ع ــمیق ولــی فاقــد چارچــوب تحلیلــی مشــترک و مشــابه اســت .بیشــتر مطالعــات اولیــه در ایــن حــوزه،
رویکــردی کالســیک دارنــد .مطالعــه فریمــن 1دربــاره نظــام ملــی نــوآوری ژاپــن و مطالعــه نلســون 2دربــاره
نظــام ملــی نــوآوری آمریــکا کــه در ســال  1988در کتابــی بـــه ســـردبیری داســی 3و همــکاران چــاپ شــد،
نمون ـهای از ایــن مطالعــات اســت .رویکــرد دوم ،مطالع ـ ه نظــام نــوآوری در چارچــوب کارکردهــای آن
اســت .گالــی و تئوبــوال مطالعـهای را بــا ایــن رویکــرد دربــاره مقایســه دو نظــام نــوآوری بــا اســتفاده از دو
دسته کـــارکردهای س ــخت و نرم انجام دادند .همچنین ادکوئیست و همکاران در مطالعاتی به منظور
مقایســه نظــام نــوآوری در دو دســته کشــورهای کوچــک بــا رشــد ســریع و کشــورهای کوچــک بــا رشــد
آهســته از رویکــرد کارکردهــای نظــام نــوآوری اســتفاده کـــردهاند .رویـــکر د ســوم ،مطالعــه نظــام نــوآوری
ی وجــو د و ارتبــاط نهادهــای 4مؤثــر بــر نــوآوری درون نظــام اســت .مطالعاتــی بــا اســتفاده
ق ارزیابـ 
از طریـ 
از نگاشــت نهــادی توســط ســازمان توســعه و همکاریهــای اقتصــادی( )OECDدربــاره کشــورهای
عض ـ و انجــا م شـــده اس ــت .روی ــکرد چهــارم ،رویکــرد تحلیــل شکســت نـــظا م بـ ـا تـــوجه بــه شکس ـتهای
نظــام و مداخلــه دولــت در آن ،بــه مطالعــه نظــام نــوآوری میپــردازد .وولتوئیــس و همــکاران ،ابــزاری
ل نظــا م نــوآوری بــر پایــه شکســت نـــظاممند ارائــه کـــردهاند .تـــوتلینگ و تریپــل نیــز
عملــی بــرای تحلی ـ 
ی مطالعــه نظــام نــوآوری در مناطقــی ک ــه فـــعالیت نــوآوری در آن ضعیــف اســت از رویکــرد شکســت
بــرا 
د (منتظــر و کالنتــری ،١٣٩۵ ،ص.) ۵۶
نظاممنــد اســتفاده کردهان ـ 
در پژوهــش حاضــر بــا مراجعــه بــه ذینفعــان مختلــف در حــوزۀ علــم و فنــاوری در اســتان قزویــن،
تصویــری از وضعیــت علــم و فنــاوری را در ایــن اســتان ارائــه میکنیــم .لــذا رویکــردی کــه در ایــن زمینــه
میتوانــد مــا را در ایــن مطالعــه یــاری رســاند ،همــان رویکــرد ســوم یــا رویکــرد نگاشــت نهــادی اســت.
ّ
ح ملــی و چگونگــی تعامــات و ارتـــباطات آنـــها در
شــناخت نهادهــای درگی ـر در ف ــرایند نـــوآوری در ســط 
ی از دانـــش ،مـــهمترین مباحــث
ف عمــده؛ یعنی:خلــق ،انتشــار و بهرهبــردار 
جهــت ان ــجام س ــه هـــد 
ّ
ی میباشــند(تقوی و پا کــزاد ،١٣٨۶ ،ص .)٢١در ادامــه ابعــاد دیگــری
ی نــوآور 
مطــرح شــده در نظــام ملـ 
از روش نگاشــت نهــادی را روشــن میســازیم.
1- Christopher Freeman
2- Nelson, Rechard R.
3- Dosi
4- institutions
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 -1-1-1-1-3-2رویکرد نگاشت نهادی در مطالعۀ نظام علم و فناوری
نهادهــا مجموعـهای از آداب ،روشهــا ،قواعــد و قوانینــی هســتند کــه روابــط میان افــراد را قاعدهمند
کــرده و تعامــات اجتماعــی را شــکل میدهنــد .نهادهــا ،مشــوقها و اطالعــات و منابــع الزم را فراهــم
ً
میکننــد و عــدم اطمینــان را کاهــش میدهنــد و نهایتــا موجــب از بیــن رفتــن تعارضــات میشــوند.
شــکلگیری و اثربخشــی نهادهــا بــر سیاســتها و عملکردهــا در فراینــدی چرخــهای رخ میدهــد.

مبتن
ـفیر و۱۳۹۷
فلسـ آذ
ـایﺎ( |
تئورو ﯾیﻦهــای مختلــف بــاﮔﺰار
نﺎهرـﻓﺮﻣ
بنیا ﮐ
ـریﻼوﺣﺎت
ـایﺪدفکـاﺻ
هـﻣﺠ
پارادایﻤﺎمل
توجـشـهﻧبـﻬﺎـهﯾﯽ )اﻋ
ـد،ن ﻗﺰ
فراینـﺳﺘﺎ
ـنوری ا
ـیﻠبـﻢـروایـﻓﻨﺎ
ﺶـ ﻋ
ﭘﺮوژه :ﺗﺪو ﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾ
1
ـن تئوریهــا از آن اخــذ شــده اســت ،سیاسـتها  ،ســاختهای ســازمانی ،نهادهــا
ـینکـ ﻗـهﺰاویـﯾﻦ
مکتبـﺳﺘﺎ
ـیﯾﺰی ا
ارزشـﻪر
ﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣ

بنیــادی و
در ۳۳۲
 54از
نتیو ﯾجـﻦـه عملکردهــای متفاوتــی را نتیجــه خواهنــد داد .فراینــد ســرریز ارزشهــای ﺻﻔﺤﮥ
در ﻗﺰ
ی :ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳوﺘﺎن
عملکــرد نهــادی مکاتــب مختلــف در ســاختهای عملکــردی و فناورانــه را میتــوان در نمــودار زیــر

مشاهدهدارکرد :۱:ﺳﺮر ﯾﺰ ارزشﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻬﺎدی ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﻤﻮ

نمودار  :1سرریز ارزشهای بنیادی در عملکرد نهادی مکاتب مختلف
منبع :یافتههای پژوهش

ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

policiesدر1-ﻣﯽآﯾﻨﺪ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ اﺟﺮاء
و در ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ رﯾﺸﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دارﻧﺪ.
ﻟﺬا در اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎ
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همانگونــه کــه در ایــن نمــودار پیداســت ،سیاس ـتهایی کــه بــه وســاطت ســازمانها و نهادهــای
معیــن بــه اجــراء درمیآینــد و در ســطوح عملکــردی منجــر بــه تولیــد فناوریهــا میشــوند ،همگــی ریشــه
نظریههایــی بنیادیــن دارنــد.
لــذا در ایــن چرخــه ،نهادهــا بهعنــوان واســطه در انتقــال نظریههــا و اســتراتژیها بــه عملکردهــا
و فناوریهــا نقشآفرینــی جــدی دارنــد .نهــاد علــم و فنــاوری نیــز بهعنــوان نهــاد واســط در انتقــال
نظریههــای بنیادیــن علــم و فنــاوری در عملکردهــا و فناوریهــا نقشآفرینــی میکنــد .لــذا توجــه بــه
نگاشــت نهــادی و ســازمانی در حــوزۀ علــم و فنــاوری میتوانــد شــیوۀ تعمیــم ،تکمیــل و عملیاتیســازی
اســتراتژیهای ایــن حــوزه را روشــن کنــد و سیاس ـتگذاران را در تکمیــل فراینــد چرخــۀ فنــاوری یــاری
رســاند.
نگاشــت نهــادی در بــرش منطقـهای ،بینــش مفیــدی را دربــاره چیدمــان خــاص نـــهادی یـــک کشــور
ی فـــرات ر از آمـــارها ارائــه مـ ـیدهد .بـــه ایــن
یــا منطقــه بــرای سیاس ـتگذاری بهوجــود م ـیآورد و اطـــاعات 
ترتیــب بـــا اســـتفاده از نگاشــت نهــادی میتــوان عــدم تطابــق ،همپوشــانی و نقایــص برنامههــای
پشــتیبانی را مالحظــه کــرد .چـــیدمان مـــناسب نـــهادی بــه بهبــود هماهنگــی سیاســتها ،افزایــش
ک میکنــد .از ســوی دیگ ـر یک ـی از کاربردهــای مفیــد
شــفافیت و کاهــش عــدم تطابــق نظاممن ـد کم ـ 
نگاشــت نهــادی ردگیــری جریــان دانــش ضمنــی اســت و بهطــور معمــول خـــأهای ســازمانی را بــه
نمایــش میگــذارد .بنابرایــن نهادســازی (ایجــاد ســازمانهای رســمی غایــب در نظــام) از متداولتریــن
ت نـــهادی ،نـــقشهای اسـت که بازیگران
توصیههای سیاســتی در این دســته از مطالعات اســت .نگاشـ 
اصلــی و تعامــات آنه ـا را نـــشان مـ ـیدهد و مـ ـیتواند خألهــا و موانــع ســاختارها را روش ـنتر کنــد .بــه
ی بهدســت آورد.
ی نــوآور 
ن درک بهتــری از وضــع ظاهــری نظــام ملــ 
ک ــمک ن ــگاشت نهــادی میتــوا 
ی چـــارچوبی اس ــت که با نمایی ساده و جـــامع وضـــعیت موجود نـــظام نـــوآوری را نـــشان
ت نهاد 
نگاش 
میدهــد و بــا بررســی آن میتــوان نقای ـص مـــوجو د در اجـــزا و روابــط میــان اجــزای نظــام را شناســایی و
ن مـــوارد ب ــرنامهریزیهای الزم را انجــام داد(منتظــر و کالنتــری،١٣٩۵ ،
ح ایـ 
ل کــر د تــا بــرای اصــا 
تحلیـ 
ص.) ۵٧
ی مطالعــات نظــام نــوآوری بــا اســتفاده از رویکــرد نگاشــت نهــادی مطــرح شــده
ســه روش اصلــی بــرا 
اســت :نخســت ،روشــی اس ــت ک ــه ســازمان توســعه و همکاریهای اقتصادی در مطالعات نظام نوآوری
ش ســازمانها از طریــق کارکردهایشــان در نظــام
ن رو 
کشــورهای عضــو اســتفاده کــرده اســت .در ایــ 
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نــوآوری توصیــف و در طرحــی بــه تصویــر کشــیده میشــوند .دوم ،روشــی اســت کــه کاپــرون و ســـینسرا
در مـــقاله خود اســـتفاده کردهاند و بعدها توســط بیکار 1توســعه داد ه شــد ه اســت .در این روش از چهار
ماتریــس بــرای توصیــف نگاشــت نهــادی اســتفاده مــیشود .ســوم ،روشــی اســت کــه حاصــل ترکیــب دو
ی نـــظام مـــلی نــوآوری و ماتریسهــای چهارگانــه،
روش یــاد شــده اســت .در روش ترکیبــی ،از کـــارکردها 
توأمــان اســتفاده میشــود(منتظر و کالنتــری ،١٣٩۵ ،ص.) ۵٨
توجــه بــه نهادهــا تــا جایــی اســت کــه برخــی از نظریهپــردازان حــوزۀ علــم و فنــاوری ،نظریــۀ نظــام
ً
ملــی نــوآوری را اساســا بــا رویکــردی نهــادی و بلکــه ســازمانی ارائــه میکننــد .بــه عنــوان مثــال ،در نــگاه
ّ
ت از ســازمانها و مؤسســاتی کــه در توســعه ،انتشــار و
کالرســون( )٢00٣ن ــظام ملــی نــوآوری عبــارت اس ـ 
بــه کارگیــری نــوآوری در یــک کشــور ،برهــم تأثیــر میگذارنــد ( 233-Carlsson et. al, 2002, pp 245بــه
ی نیــز نظــام ملــی نــوآوری را مجموع ـهای از شــرکتهای
نقــل از تقــوی و پا کــزاد ،١٣٨۶ ،ص  .)٢٣نیــوز 
خصوصــی و دولتی(کوچــک یــا بــزرگ) ،دانـــشگاهها و آژانـ ـسهای دولتــی در تـــعامل باهــم میدانــد کــه
ک میکنن ـد .تعامــل میــان آنهــا میتوانــد بـــه
بــه تولیــد علــم و ف ـنآوری در داخــل مرزهــای ملــی کم ـ 
شــکل فنــی ،تجــاری ،قانونــی ،اجتماعــی و مالــی باشــد .امــا هــدف از این تـــعامالت ،تـــوسعه ،نـــگهداری،
تأمیــن مالــی و تنظیــم علــم و تکنولــوژی اســت( .)Niosi, 2002ایــن تصــور تــا جایــی رواج داد کــه OECD
ّ
نیــز بــر نگــرش نهــادی صحــه میگــذارد .نظــام ملــی نــوآوری ابــزاری اس ـت بــرای درک و یـــادگیریاثـــر
ســازمانها و مؤسســات بــر ّفعالیتهــای نوآورانــه کــه ناشــی از تعامــل عوامـل و بازیگــران گونا گــون و شــرایط
نـــهادی اس ــت.)OECD , 1999( .
در ایــن پژوهــش و بــا کاربســت روش ترکیبــی در فصــول بعــد تــاش میکنیــم ضمــن مطالعــۀ میدانــی
وضعیــت نظــام علــم و فنــاوری در اســتان قزویــن ،نگاشــت نهــادی علــم و فنــاوری در ایــن اســتان را ارائــه
کنیــم .ایــن نگاشــت میتوانــد در ادامــۀ مســیر در تعییــن راهبرهــای عملیاتــی حــوزۀ علــم و فنــاوری ناظــر
بــه نهادهــای مختلــف کمــک شــایانی نمایــد.

 -2-1-1-3-2رویکرد سیستمهای اجتماعی  -فنی در مدیریت فناوری
رویکــرد سیســتمهای اجتماعــی -فنــی نگاهــی تحولــی اســت کــه فنــاوری را در بســتر نظامهــای
اجتماعــی و اقتصــادی بررســی میکنــد و تغییــرات فنــاوری را عامــل تحقــق کارکردهــای جامعــه میدانــد
ً
(مهــدیزاده و تــوکل  .)۱۰۰ ،۱۳۸۶رویکردهــای اولیــه بــه مدیریــت علــم و دانــش ،عمدتــا معطــوف بــه
1- Bicar
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خــود فنــاوری و تکنیــک و جم ـعآوری ،ذخیرهســازی و اســتفاده از دانــش بــوده اســت .ایــن رویکــرد
بــا نادیدهگرفتــن نقــش عامــل انســانی ،تمرکــز خــود را بــر فنــاوری اطالعــات قــرار میدهــد .بااینحــال،
توســعه و گســترش علــم و فنــاوری عالو هبــر عامــل فنــی ،بــه عاملهــای انســانی و اجتماعــی نیــز وابســته
اســت و همیــن امــر زمینهســاز شــکلگیری رویکردهــای اجتماعــی بــه مدیریــت دانــش بــوده اســت .در
ایــن رویکردهــای اجتماعــی ،بــه فنــاوری و عمــل بهعنــوان محصــول فرایندهــا و تعامــات انســانی نــگاه
میشــود .سیســتمهای اجتماعیفنــی یــا اجتماعیتکنیکــی ماحصــل تلفیــق ایــن دو رویکــرد اســت .در
ایــن سیســتمها ،توجــه همزمــان بــه مســائل فنــی و مســائل اجتماعــی وجــود دارد و در نقــش هــر دو در
برنامهریــزی و سیاس ـتگذاری علــم و فنــاوری تأ کیــد میشــود.
ً
اصطــاح «فنیاجتماعــی» معمــوال دربــارۀ ارتبــاط و وابســتگیهای میــان بخشــی فنــی و اجتماعــی
در یــک سیســتم بــه کار م ـیرود .رأس ( )۲۰۱۰در تعریفــی ســاده از سیســتمهای فنیاجتماعــی آنهــا
را مجموع ـهای از انســانها ،فرایندهــا و محصــوالت میدانــد کــه در یــک رابطــۀ مبادل ـهای بــا یکدیگــر
مشــارکت میکننــد (الهــی و همــکاران .)۲ ،۱۳۹۱
جنبــش مطالعــات فنیاجتماعــی در ســالهای میانــی ســدۀ بیســتم بــه اوج خــود رســیده اســت.
یکــی از آثــار مهــم در ایــن دوره ارائــۀ اصــول طراحــی سیســتمهای فنــی و اجتماعــی توســط چرنــز ()۱۹۷۶
بــود کــه شــامل اصــول ســازگاری ،حداقــل تخصصیشــدن وظایــف ،کنتــرل ،مرزهــای ســازمانی و جریــان
اطالعــات میشــد .بعــد از او کلــگ ( )۲۰۰۰ایــن اصــول را گســترش داد و در تطبیــق بــا اصــول چرنــز قــرار داد.
پــان و اســکاربرو ( )۱۹۹۸را میتــوان اولیــن کســانی دانســت کــه مدیریــت دانــش را از دیــد
فنیاجتماعــی بررســی کــرده و بــرای آن مــدل ارائــه کردهانــد .مــدل آنهــا از ســه جــزء ســاختار اطالعاتــی،
زیرســاخت و ســاخت فرهنگــی تشــکیل شــده اســت (الهــی و همــکاران  .)۳ ،۱۳۹۱بعــد فنــی در ایــن
چارچــوب مجموع ـهای از ابزارهــای مدیریــت دانــش میباشــد کــه بــا توجــه بــه فراینــد کلــی مدیریــت
دانــش دســتهبندی شــدهاند .از ســوی دیگــر بعــد اجتماعــی شــامل دو بعــد انســانی و ســازمانی در نظــر
گرفتــه شــده اســت.
براســاس ایــن رویکــرد ،در تدویــن ســند آمایــش علــم و فنــاوری بایــد بهطــور همزمــان بــه عوامــل فنــی
و انســانی توجــه کــرد .نهادهــا و مؤسســات آموزشــی ،مرا کــز تحقیــق و توســعه ،مرا کــز رشــد و پارکهــای
علــم و فنــاوری ،دسترســی بــه فناوریهــای ســطح بــاال و برخــورداری از دانــش و مهــارت کافــی از یــک
ســو و ســاماندهی فرایندهــای دســتیابی ،تولیــد ،مبادلــه و انتشــار دانــش و فنــاوری در ســطوح محلــی،
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منطقـهای و ملــی بهصورتــی پایــدار و روبهرشــد از ســوی دیگــر بــرای تنظیــم ســند آمایــش علــم و فنــاوری
ضــروری اســت.

 -2-3-2نظامهای منطقهای و محلی نوآوری
ط زمــان و مــکان مـــعانی مـــتفاوت بــه خــود
مفهــوم منطقــه همــواره در طــول زمــان متناســب بـ ا شــرای 
ی در مــورد منطقــه وجــو د دارد :دیــدگاه عینــی و دیـــدگاه ذهـــنی .دیـــدگاه
گرفت ـه اســت .دو دیــدگاه کل ـ 
ً
عینــی معتقــد بــه وجــود مرزهــای مشــخص در منطقــه عمدتــا ب ـ ر اســاس تقســیمات سیاســی اســت و
ن توجــه بــه
ی بــدو 
ک جغرافیایــی اقتصــادی و فرهنگــ 
ی مشــتر 
ی وی ــژگیها 
ل دیـــدگا ه ذهـــن 
در مقاب ـ 
محدودههــای سیاســی را معتبــر مـ ـیداند .امـــروزه ا کثــر جغرافیدانــان بــه دیــدگاه ذهنــی معتقدنــد.
ت ارای ـ ه مـ ـیشود ،ولــی بیشــتر آنه ـ ا اعتقــاد بــر
ا گ ـ ر چ ـ ه در بیــن طرفــداران ایــن دیــدگاه نیــز آرای متفــاو 
ویژگیهــای مشــترک دارنــد ،تــا تقســیمات سیاســی اســتانها (کـــانتری  .)۲۷ ،۱۳۸۰شـــاید ســادهترین
تعریــف منطقــه را بتــوان چنیــن بیــان ک ــرد کـــه مـــنطقه فضــا یــا قســمتی از یــک محــدوده جغرافیایــی
اس ــت ک ــه عوامــل مشــابه طبیعــی ،اقتصــادی و اجتماعــی آن را از محیــط اطــراف خــود متمایــز نمــوده
و فضــای یکپارچــه و ی ــکدستی را ب ــه وجــود آورده اســت (شــیعه ۹۸ ،۱۳۶۹؛ بــه نقــل از زالــی .)۸۱ ،۱۳۸۹
ن عـــوامل مـــشابه میتوانــد ش ــرایط اق ــلیمی ،خـــصوصیات فرهنگــی ،زبــان ،نــوع فعالیــت اقتصــادی،
ایـ 
مـــنطقه جـــغرافیایی و یــا ترکیبــی از آنهــا باشــد.
بااینحــال ،یکــی از مال کهــای مهــم در تعییــن منطقــه جغرافیایــی ،همگنــی اســت .منطقــه همگــن
بخشــی از یــک فضــای جغرافیــای بــا ویژگیهــای مشــترک طبیعــی و اقتصــادی و اجتماعــی اســت کــه
یو
پیوندهــای فضایــی مشــخصی بیــن کانونهــای مختلــف ســکونتگاهی و کـــانونهای اقـــتصاد 
نهادهــای علــم و فنــاوری برقــرار اســت و دارای وســعت مناســبی بــرای برنامهریــزی اســت .عوامــل مهــم
تاثیرگــذار در برنامهریــزی بــا ابعــاد منطق ـهای براســاس عوامــل طبیعــی و محیــط اقتصادیاجتماعــی و
وضعیــت علــم و فنــاوری تبییــن شــده اســت .از طــرف دیگــر ،منطقــه اداری نیــز عبــارت اســت از فضــای
ی و اداری بــه صــورت مصنــوع ،نـــظیر مـــرزبندی
ی سیاسـ 
جغرافیایــی کــه بــر اســاس ضـــوابط و مـــعیارها 
اســتانهای کشــور تقســیمبندی شــده باشــد (زالــی .)۸۲ ،۱۳۸۹
ا گرچــه در علــم جغرافیــا بــر لــزوم همگنــی منطقــه مــورد نظــر بــرای تدویــن و اجــرای ســند آمایــش
ســرزمین تأ کیــد میشــود ،بایــد بــه ایــن نکته توجه کرد که نهــاد برنامهریز و مجری آمایش ،دســتگاههای
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حا کمیتــی هســتند کــه براســاس تقســیمات کشــوری ســازماندهی شــدهاند و لــذا حــوزۀ اختیــارات و نفــوذ
آنهــا در محــدودۀ تقســیمات کشــوری خالصــه میشــود .در برخــی مــوارد دســتگاههای اجرایــی مناطــق
مجــاور میتواننــد براســاس دســتورالعملها و آییننامههــای خــود بــا یکدیگــر همکاریهایــی داشــته
باشــند امــا آنچــه در تدویــن ســندهای اســتانی آمایــش علــم و فنــاوری مدنظــر اســت ،تمرکــز در منطقــۀ
اداری براســاس تقســیمات کشــوری اســت.
ً
رویکــرد نظــام ملــی نــوآوری ( )NSIهمگنــی بیــن کشــورها را مفــروض میکیــرد امــا لزومــا درواقــع اینگونه
ً
نیســت .براســاس بســیاری از شــاخصها (مثــا عملکــرد اقتصــادی ،فقــر ،تحقیقوتوســعه) مناطــق در
داخــل کشــورها ممکــن اســت بهشــدت بــا یکدیگــر متفــاوت باشــند .درنتیجــه محققــان و اندیشــمندان
نظامهــای نــوآوری رویکــردی منطقــهای بــه نظــام نــوآوری را گســترش دادهانــد کــه در آن «منطقــه»
ً
معمــوال بــه حــوزهای جغرافیایــی در درون یــک کشــور اشــاره دارد (.)p10 ,2013 ,Schrempf, et. al
نظــام منطقـهای نــوآوری در دهــۀ  ۱۹۹۰و بــا رویکــرد نظاممنــد و بــا تأ کیــد بــر یادگیــری ازطریــق تعامــل
متقابــل میــان بازیگــران اصلــی صحنــۀ نــوآوری مطــرح شــد .در ایــن مــدل بــر مشــارکت میــان نهادهــای
مختلــف ازقبیــل بنگاههــا و دانشــگاهها و مرا کــز پژوهشــی تأ کیــد شــده اســت .ایــن مــدل ریشــه در
اقتصــاد تحولــی و نهادگرایــی دارد و نــوآوری تنهــا محــدود بــه نوآوریهــای فنــی نیســت (Asheim and
Coenen, 2006؛ Doloreux and Parto, 2005؛ Cooke, 2002؛ بهنقــل از نقــیزاده و همــکاران ،۱۳۹۳
ص  .)۳۰نــوآوری در ایــن مــدل در قالــب تجمیعــی و تکاملــی بــا وابســتگی بــه مســیر مطــرح اســت .نظــام
منطق ـهای نــوآوری بهطــور ویــژه پــس از مطر حشــدن نظــام ملــی نــوآوری در قالــب زیرسیســتم آن یــا
نســخۀ کوچکتــر نظــام ملــی نــوآوری مطــرح شــده اســت (.)Legendijk, 2000
ا گرچــه جنبههــای زیــادی از رویکــرد نظــام ملــی نــوآوری میتوانــد در ســطح منطقـهای اعمــال شــود،
نظــام منطقـهای نــوآوری بســیار متفــاوت از آن اســت (Korres, 2012؛ به نقــل ازSchrempf et. al, 2013,
 .),p10ســازمان داخلــی بنگاههــا ،روابــط میــان بنگاههــا ،نقــش بخــش عمومــی و سیاســت عمومــی و
ً
نیــز ســاخت نهــادی مثــا بخــش مالــی ،ازجملــه ویژگیهایــی اســت کــه در ســطح منطقـهای میتــوان بــا
جزئیــات بیشــتری بــدان پرداخــت امــا ایــن جنبههــای در ســطح ملــی میتوانــد بســیار متفــاوت باشــد.
بنابرایــن ،رویکــرد نظــام منطقـهای نــوآوری ابعــاد منطقـهای تولیــد و اســتفاده از دانــش را برجســته
میســازد و درعینحــال بــه تبییــن تفاوتهــای منطقــهای در ظرفیــت نــوآوری و قــدرت اقتصــادی
کمــک میکنــد (.)Schrempf et. al , 2013, p10
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تالشهــای متعــددی بــرای ادرا ک و ساختارمندســازی تحقیقــات در نظــام منطقــهای نــوآوری
انجــام گرفتــه اســت (بهعنــوان مثــال نــک D’allura et. al, 2012:و .)Asheim and Gerler, 2005
براســاس مقالــۀ دولــورو و پارتــو ( ،)۲۰۰۵نظــام منطق ـهای نــوآوری بــر ســه بعــد اساســی تأ کیــد میکنــد:
ً
•اوال ،تعامل میان فعاالن نظام نوآوری درزمینۀ مبادلۀ دانش؛
ً
•ثانیــا ،آمادهســازی و نقــش نهادهــای حمایتکننــده از مبادلــۀ دانــش و نــوآوری درون یــک
منطقــه؛ و
ً
•ثالثا نقش نظام منطقهای نوآوری در سیاستگذاری منطقهای نوآوری.
نمــودار زیــر بیانگــر مفهــوم نظــام منطقـهای نــوآوری اســت کــه عامــان و ابعــاد و نحــوۀ تعامــل آنهــا
را نشان میدهد.

نمودار  :2عامالن نظام منطقهای نوآوری و نحوۀ تعاملآنها با یکدیگر
)2004( Piccaluga & Cooke from )2013( .al .et Schrempf

در ادامه به تبیین تفصیلیتر ابعاد سهگانۀ نظام منطقهای نوآوری میپردازیم.
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 -1-2-3-2مبادلۀ دانش ازطریق تعامل فعاالن
بعــد اول بــر تولیــد و مبادلــۀ دانــش درون منطقــه تمرکــز میکنــد .نــوآوری بهطــور فزاینــدهای مبتنیبــر
تعامــات و تبــادل دانــش بیــن فعــاالن مختلــف اســت کــه در فراینــد نــوآوری دخیلانــد ماننــد بنگاههــا
(بــزرگ و کوچــک) ،مشــتریان ،ســازمانهای تحقیقاتــی (ماننــد دانشــگاهها و مرا کــز تحقیقاتــی) و
مؤسســات عمومــی (ماننــد مرا کــز انتقــال فنــاوری و پارکهــای علــم و فنــاوری) .مجــاورت فضایــی زمانــی
اهمیــت پیــدا میکنــد کــه ایــن ایــده را در نظــر بگیریــم کــه تنهــا بخشهــای کوچکــی از دانــش مرتبــط بــا
نــوآوری میتوانــد ســاماندهی شــود و بهســادگی دراختیــار مکانهــای بســیار دور قرارگیــرد درحالیکــه
مبادلــۀ دانــش ضمنــی نیازمنــد فاصلههــای کوتــاه و تعامــات چهرهبهچهــره اســت کــه بهنوبۀخــود
یادگیــری ازطریــق تعامــل را تســهیل میکنــد ( Asheim and Gerler, 2005بــه نقــل از Schrempf et. al ,
 .)2013, p12بدیــن ترتیــب ،روشــن اســت کــه مزیــت همکاریهــای منطق ـهای بــر همکاریهــای ملــی
عبــارت اســت از افزایــش احتمــال تعامــات چهرهبهچهــره.
در رویکــرد نظــام منطقـهای نــوآروی ،تعامــل بــه صورتهــای مختلفــی صــورت میگیــرد امــا مهمترین
آنهــا بهصــورت تعامــل سازمانباســازمان در درون یــک شــبکه صــورت میگیــرد کــه بعــد سیســتمی
نــوآوری را تأمیــن میکنــد ( ،undvall, 1992Lبــه نقــل از  .)Schrempf et. al , 2013, p12روابــط درون
ایــن شــبکهها میزانــی از وابســتگی متقابــل را نشــان میدهــد و بهویــژه بــرای رویکــرد نظــام منطق ـهای
فنــاوری ،دارای محتــوای منطقـهای هســتند .ایــن وضعیــت بــرای مواردیکــه در آن مشــارکتکنندگان
تخصصیترنــد و مبنــای عملــی خاصتــری دارنــد صــدق میکنــد .چنیــن تخصصگرایــی مرتبــط اســت
بــا ســطح بــاالی از دانــش ضمنــی و بنابرایــن تعامــل چهرهبهچهــره و روابــط مبتنیبــر اعتمــاد بهشــدت
اهمیــت مییابنــد ( .)Asheim and Gerler, 2005ایــن یادگیــری تعاملــی در فضــای منطقـهای و انتشــار
دانــش چســبنده اســت کــه تمرکــز منطق ـهای فعــاالن را بهتریــن محیــط بــرای اقتصــادی میســازد کــه
یبــر دانــش و درنتیجــه نــوآوری اســت ( ,D’Allura ,Mocciaro, Galvagno Li Destriبــه نقــل از
مبتن 
 .)Schrempf et. al , 2013, p12بــا فــرض اینکــه نــوآوری فراینــدی تعاملــی و پویاســت کــه بــر یادگیــری
ً
در شــبکهها متکــی اســت ،غالبــا اســتدالل میشــود کــه جایگیــری منطقـهای بهویــژه بــرای بنگاههــای
کوچــک و متوســط اهمیــت دارد.

 -2-2-3-2اهمیت نهادها برای نوآوری منطقهای
ُبعــد دوم مربــوط اســت بــه راهانــدازی نهــادی یــک منطقــه کــه از ایجــاد و انتشــار دانــش حمایــت
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میکنــد .در اینجــا ،نهــاد بــه تعریــف گســتردهای اشــاره دارد و بنابرایــن نهادهــا شــامل قوانیــن ،مقــررات،
ســنتها و همچنیــن نهادهــای دولتــی میشــود .بــه قــول یــوارا و فالنــا گان ( )۲۰۱۳محیــط نهــادی
ً
کــه در آن فعــاالن مختلــف جا گیــری کردهانــد دقیقــا در قلــب مباحــث دربــارۀ روابــط درونبنگاهــی و
ً
بنابرایــن در چارچــوب نظــام منطقـهای نــوآوری قــرار دارد .ایــن تأ کیــد بــر نهادهــا عمدتــا در جغرافیــای
اقتصــادی ازطریــق «گــردش نهــادی» پیشــرفته اســت .نهادهــا اثــر زیــادی بــر بنگاههــا دارنــد در ایــن
راســتا کــه چگونــه میتواننــد بــا یکدیگــر تعامــل کننــد و مهمتــر در ایــن راســتا کــه چگونــه شــبکههای
بیــن آنهــا میتوانــد راهانــدازی شــود و بــه کار افتــد ( .)Flanagan and Uyarra, 2013شــبکههای نــوآوری
محلــی توســط ایــن نهادهــا حمایــت میشــوند و درنتیجــه بنگاههــای دخیــل بهویــژه بنگاههــای خــرد و
متوســط حمایــت میشــوند.
راهانــدازی نهــادی اغلــب بــرای توســعۀ گونهشناســیهای نظــام منطقــهای نــوآوری اســتفاده
میشــود .یکــی از انــواع غالــب گونهشناســی نظــام منطقــهای نــوآوری توســط کــوک پیشــنهاد شــده
اســت کــه براســاس انــواع رایــج حکمرانــی در ایــن نظامهــا ،بیــن ســه نــوع نظــام منطقــهای نــوآوری
ً
تفکیــک قائــل میشــود :نــوع اول کــه در آن فعالیــت عمدتــا در ســطح منطقــهای آغــاز میشــود،
تأمیــن مالــی توســط بانکهــای محلــی صــورت میگیــرد ،تحقیقــات کاربــردی هســتند و بــر بازارهــای
نزدیــک تمرکــز میشــود ،تخصصگرایــی شــرکتها تنــوع زیــادی دارد ،همــکاری بیــن بنگاههــا زیــاد
اســت و ســازوکار هماهنگــی اصلــی بــازار اســت .در نــوع دوم ،فعالیتهــا متمرکــز آغــاز میشــوند ،در
ســطح ملــی تأمیــن مالــی میشــوند ،تحقیقــات مبنایــی بــوده و نــوآوری مبتنیبــر باالدســت اســت،
ســطح تخصصگرایــی باالســت و همــکاری منطق ـهای پاییــن و هماهنگشــده توســط دولــت اســت.
نــوع ســوم در میــان ایــن دو قــرار دارد و در آن ،نظــام منطقـهای نــوآوری یکپارچــه نمایانگــر شــروعهای
چندســطحی اســت ،تأمیــن مالــی توســط شــرکای متنوعــی انجــام میگیــرد ،تحقیاقــت و نــوآوری ترکیبــی
اســت بیــن کاربــردی و مبنایــی و تمرکــز هــم بــر باالدســت و هــم بــر پاییندســت اســت ،بنگاههــا در
ســطح متوســطی تخصصگرایــی دارنــد و همــکاری منطقـهای در شــبکهها شــکل میگیــرد (Schrempf
.)et. al , 2013, p13

 -3-2-3-2نظام منطقهای نوآوری و سیاستگذاری نوآوری
نقــش سیاسـتگذاری در رویکــرد نظــام منطقـهای نــوآوری ســومین بعــد مهــم اســت و میتــوان گفــت
کــه نظــام منطقـهای نــوآوری هــم مفهومــی نظــری و هــم هــدف سیاسـتگذاری اســت(Cooke, Uranga
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and Etxebarria, 1997؛ بــه نقــل از بــه نقــل از  .)Schrempf et. al , 2013, p13ایــن ســطح سیاسـتگذاری
اســت کــه در آن نظــام ملــی اثــر عظیمــی بــر نظامهــای منطقـهای میگــذارد .نمونــۀ عمــدۀ کاربــرد ســومین
بعــد نظــام منطقـهای نــوآوری را میتــوان در ســاختار سیاسـتگذاری اتحادیــه اروپــا مالحظــه کــرد.
یکــی از کمکهــای عمــدۀ مفهــوم نظــام منطق ـهای نــوآوری بــه مباحــث مربــوط بــه نظــام نــوآوری
ایــن ایــده اســت کــه هیــچ سیاســت واحــدی کــه در همــه جــا جــواب دهــد وجــود نــدارد (Schrempf
 .)et. al , 2013, p15ابزارهــای سیاس ـتگذاری بایــد همــواره خــاص هــر زمینــه باشــند و بایــد بــا شــرایط
ً
منطق ـهای تطبیــق پیــدا کننــد .دخالــت سیاســتگذاری در زمینــۀ نظــام منطقــهای نــوآوری عمدتــا
شکسـتهای سیســتمی را هدفگــذاری کــرده و تــاش میکنــد عملکــرد مؤثــر تعامــات پیچیــده میــان
فعــاالن مختلــف در نظــام منطق ـهای را تســهیل کنــد .سیاس ـتها در ســطح منطق ـهای ممکــن اســت
بهدنبــال راهانــدازی منطقـهای در نقــاط مختلــف باشــند ،بهعنــوان مثــال ممکــن اســت بــر همــۀ فعــاالن
ً
یــک منطقــه یــا صرفــا بــر بنگاههــا یــا حتــی اشــخاص منفــرد تأثیــر بگذارنــد .شــاخصهای اعمالشــده
میتوانــد بــه بنگاههــا کمــک کنــد کــه بــر کمبــود شایســتگیها غلبــه کننــد؛ آنهــا میتواننــد نهادهــای
ســختی ماننــد قوانیــن یــا نهادهــای نرمــی ماننــد تمایــل بــه پذیــرش ریســک را مطــرح کننــد .حتــی آنهــا
میتواننــد در ســطح شــبکهای مداخلــه کننــد و بــرای غلبــه بــر اثــرات قفلشــدن در یــک شــریک تجــاری
خــاص کمــک کننــد یــا بــه راهانــدازی فعالیتهــای تعاونیتــر بــرای یاریرســاندن بــه بنگاههــا بــرای
یافتــن منابــع دانــش تکمیلــی کمــک رســانند (Asheim, Bugge, Coenen and Herstad, 2013, 2013؛
بهنقــل از .)Schrempf et. al , 2013, p15
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ّ
ن و مؤثرتریــن بازیگــران نظــام ملــی
دانـــشگاه بــه عنــوان نهــاد آمـــوزشی و پژوهـــشی یکــی از مهمتری ـ 

نــوآوری هــر کشــوری محســوب میشــود کــه تأثیــر بـــسزایی در عـــملکرد نوآورانــه کشــور دارد .دانشــگاهها
ی بـ ه نیروی انســانی عـــاوه بر تأمیــن نیروی
و مرا کــز آمــوزش عـــالی بـــا آمــوزش مـــهارتهای عـــلمی و عـــمل 
ت شـــده مـــحققان و اســاتید
کار کارامــد مــورد نیــاز ســایر بازیگــران نظــام ،باعــث انتشــار دانــش انباش ـ 
دانشــگاه میشــوند .عالوه بر ای ــن ،دانـــشگاهها فــ ّـعالیت و کـــارکردهایی نـــیز در خصوص تولید و انـــتقال
دان ــش دارنــدMovery Sampat, 2004; Hill, 2004; Xue, 2006( .؛ بــه نقــل از تقــوی و پا کــزاد،١٣٨۶ ،
صــص  ٢١و .)٢٢
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در مطالعــات علــم و فنــاوری امــکان ایــن اشــتباه وجــود دارد کــه نظــام علــم و فنــاوری بــه اشــتباه
متــرادف بــا نظــام آمــوزش عالــی در نظــر گرفتــه شــود .ایــن در حالــی اســت کــه ایــن دو نظــام یــا بایکدیگــر
دارای رابطــۀ عمــوم و خصــوص مــن وجــه هســتند یــا اینکــه در نســبت کل و جــزء قــرار میگیرنــد .در
حالــت دوم ،نظــام آمــوزش عالــی تنهــا یکــی از زیرنظامهــای مربــوط بــه نظــام علموفنــاوری اســت .در
ایــن قســمت بــه اختصــار تــاش میکنیــم بــه نســبت ایــن دو نظــام بــا یکدیگــر بپردازیــم .در ادامــه نیــز
تــاش خواهیــم کــرد کــه نگاشــت نهــادی علــم و فنــاوری را کــه شــامل بــر عمــوم نهادهــای مرتبــط بــا علــم
و فنــاوری اســت معرفــی نماییــم.
نظــام آمــوزش عالــی متکفــل پــرورش نیــروی انســانی الزم بــرای ورود بــه حــوزۀ کســبوکارها و
فعالیتهــای مختلــف اعــم از فرهنگــی ،سیاســی و اقتصــادی اســت .بخشــی از ایــن فار غالتحصیــان،
بــا ورود بــه حــوزۀ علــم و فنــاوری ،کادر مدیریــت و هدایــت و همچنیــن کادر کارشناســی مؤسســات و
نهادهــای مختلــف علــم و فنــاوری اعــم از موسســات پژوهشــی ،پارکهــای فنــاوری ،مرا کــز تحقیــق و
توســعه ،مرا کــز صنعتــی و غیــره را تشــکیل میدهنــد.
از ســوی دیگــر ،در مواردیکــه نــوآوری شــیوۀ مرتونــی را طــی میکنــد ،نظــام آمــوزش عالــی میتوانــد
بــه عنــوان هــاب مســائل نظــام علــم و فنــاوری ،نقــش مغــز متفکــر ایــن نظــام را بــر عهــده بگیــرد و بــه
عنــوان یــک موسســۀ بــزرگ تحقیــق و توســعه بــه حــل مســائل حــوزۀ علــم و فنــاوری کمــک کنــد .از ایــن
روســت کــه نظــام آمــوزش عالــی و نظــام علــم و فنــاوری دارای اشــترا کات نهــادی گســتردهای هســتند.
امــا پــر واضــح اســت کــه نظــام علــم و فنــاوری و نظــام آمــوزش عالــی بــر یکدیگــر منطبــق نیســتند.
نظامــات نــوآوری بــاز ،نظامــات بــازاری (گیبونــزی) نــوآوری ،مرا کــز تحقیــق و توســعۀ خصوصــی ،مرا کــز
تحقیــق و توســعۀ دولتــی غیــر دانشــگاهی ،مرا کــز خالقیــت ،شــرکتهای دانشبنیــان و بســیاری از
م و فنــاوری ،از جملــه نهادهایــی هســتند کــه مســتقل از مرا کــز آموزشــی و پژوهشــی ذیــل
پارکهــای علـ 
نظــام آمــوزش عالــی مشــغول بــه فعالیــت هســتند.
از ســوی دیگــر ،بســیاری از اجــزاء نظــام آمــوزش عالــی نیــز خــود را متکفــل پرداختــن بــه حــوزۀ عمومــی
علــم و فنــاوری نمیداننــد؛ بــه ایــن ترتیــب کــه بســیاری از دانشــگاهها بــه تربیــت کادر تخصصــی و
تکنســینهای عمومــی بــرای مشــاغل غیرفناورانــه مشــغول هســتند و آموزههــای مهارتــی عمومــی
را بــرای ارتقــاء ســطح شــاغلین در حــوزۀ مشــاغل عمومــی و کســبوکارهای غیــر دانشبنیــان فراهــم
میســازند.

فصل 2؛ ادبیات پژوهش

45

لــذا بــا اوصــاف فــوق ،ا گــر رویکــرد غیربــازاری (شــیوۀ اول تولیــد دانــش) را معیــار تعریــف نظــام آمــوزش
عالــی قــرار دهیــم و دانشــگاه را فراتــر از یــک بنــگاه تولیــد دانــش بــازاری بدانیــم ،نظــام آمــوزش عالــی و
نظــام علــم و فنــاوری دو نظــام بــا ســازوکارهای مســتقل هســتند کــه البتــه در برخــی از کارکردهــا بــا
یکدیگــر دارای اشــترا کاتی هســتند .لــذا میتــوان نســبت میــان ایــن دو نظــام را «عمــوم و خصــوص مــن
وجه» دانست .نمودار زیر نسبت این دو نظام را متأثر از شیوۀ اول تولید دانش نشان میدهد.

نمودار  :3نسبت نظام علم و فناوری و نظام آموزش عالی در شیوۀ اول تولید دانش
منبع :یافتههای پژوهش

محــدودۀ شــطرنجی میانــی در نمــودار فــوق ،نشــان دهنــدۀ بخشــی از آمــورش عالــی اســت کــه جهــت
کمــک بــه نظــام ملــی نــوآوری بــه خلــق دانــش و تربیــت نیــروی انســانی مــورد نیــاز جهــت تکمیــل چرخــۀ
علــم و فنــاوری اقــدام میکنــد.
محــدودۀ خطچیــن در ســمت چــپ نمــودار بــه آن قســمت از نظــام آمــوزش عالــی اشــاره دارد کــه بــا
شــیوۀ یــک تولیــد دانــش عمــل میکننــد .بــه ایــن معنــا کــه انگیــزۀ دانشــگاه از فعالیــت در ایــن حوزههــا،
کســب ســود از محــل فــروش دانــش بــه متقاضیــان آن نیســت.
محــدودۀ هاشــورخورده در ســمت راســت نمــودار نیــز بــه آنبخشهایــی از نظــام علــم و فنــاوری
اشــاره دارد کــه خــارج از حــوزۀ تأثیــر نظــام آمــوزش عالــی بــه فعالیــت در نظــام علــم و فنــاوری مشــغول
هســتند.
امــا در نگاههــای جدیــد بــازاری بــه حــوزۀ علــم و فنــاوری یــا همــان نــگاه گیبونــزی (شــیوه دوم تولیــد
دانــش) ،نظــام آمــوزش عالــی نیــز از آن جهــت کــه بایســتی جزئــی از چرخــه علــم  -فنــاوری  -ثــروت قــرار
گیــرد ،بــه عنــوان زیرمجموعـهای از نظــام علــم و فنــاوری معرفــی میشــوند .لــذا نظــام آمــوزش عالــی در
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ایــن رویکــرد ،یکــی از زیرنظامهــای نظــام علــم و فنــاوری محســوب میشــود .نســبت نظــام علــم و
فناوری و نظام آموزش عالی در این رویکرد را میتوان در نمودار زیر مشاهده کرد.

نمودار  :4نسبت نظام علم و فناوری و نظام آموزش عالی در شیوۀ دوم تولید دانش
منبع :یافتههای پژوهش

مطابــق بــا ایــن رویکــرد ،نظــام آمــوزش عالــی موظف اســت بــا منطبق ســاختن خود بر مکانیسـمهای
بــازار دانــش ،بــه عنــوان یــک بنــگاه تولیــد دانــش وارد عمــل شــده و خدمــات آموزشــی و همچنیــن دانش
تولیــدی خــود را بــازاری کند.
هرکــدام از رویکردهــای فــوق کــه بهعنــوان رویکــرد معیــار در نظــر گرفتهشــود ،نیــاز بــه آمایــش متفاوتی
بــرای نظــام علــم و فنــاوری را نســبت بــه آمایــش نظــام آمــوزش عالــی بــه خوبــی روشــن میســازد .در
رویکــرد اول ،آمایــش آمــوزش عالــی تنهــا دارای نقاطــی مشــترک بــا آمایــش علــم و فنــاوری اســت و
در رویکــرد دوم نیــز آمایــش آمــوزش عالــی تنهــا میتوانــد بخــش کوچکــی از آمایــش علــم و فنــاوری را
پوشــش دهــد.
نگاش ـتنهادی متفــاوت ،شــر حوظایف و کارکردهــای مســتقل ،نیــروی انســانی متفــاوت و اهــداف
بنگاهــی مســتقل از جملــه دالیــل تفــاوت آمایــش در ایــن دو نظــام اســت.
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 -5-2نظــام علموفنــاوری (نظــام منطقــهای نــوآوری) در رویکــرد مختــار
پژوهــش
از جمعبنــدی مطالعــات مختلــف کــه پیــش از ایــن بــه آنهــا پرداختــه شــد میتــوان رویکــرد پژوهــش
در ترســیم نظــام علــم و فنــاوری را در مــوارد زیــر خالصــه کــرد:
الــف :ایــن پژوهــش بــه نظــام علــم و فنــاوری ،از منظــر نظــام نــوآوری نــگاه میکنــد .در ایــن دیــدگاه
تعامــات بیــن نقشآفرینــان و بازیگــران پویــش نــوآوری بویــژه ارتباطــات شــبکهای میــان نهادهــای
حــوزۀ نظــام نــوآوری یعنــی نظــام علــم ،نظــام فنــاوری و ا کانومــی بررســی مــی شــود .نقــش نهادهــا و
اینکــه پویــش نــوآوری بــه چــه میــزان بــه لحــاظ نهــادی در نظــام اقتصــادی درونــی شــده اســت مــورد
تأ کیــد ایــن رویکــرد اســت.
ب :از ســوی دیگــر در ایــن پژوهــش بــا نگاهــی از جنــس نســل ســوم پویــش نــوآوری 1،بــر نیازهــای جامعــه،
محیــط و بــازار بــه عنــوان پیشــران محــوری نظــام علــم و فنــاوری و قابلیتهــای فناورانــه بــه عنــوان
طــرف عرضــه بــه طــور همزمــان تأ کیــد میشــود .توضیــح اینکــه در نســل اول نــوآوری بــه نقــش بــازار
توجــه نمیشــود و تنهــا بــر حمایــت از  R&Dهــا و طــرف عرضــه علــم و فنــاوری تا کیــد میشــود .در
نســل دوم نــوآوری نیــاز بــازار نیــز در نظــر گرفتــه میشــود .نســل ســوم نــوآوری بــه طــور همزمــان
تعامــات نیازهــای جامعــه ،محیــط و بــازار و قابلیتهــای فناورانــه را در نظــر میگیــرد.
ج :مقیــاس پژوهــش ،مقیاســی اســتانی اســت ،لــذا در میــان نظامــات نــوآوری ،نظــام منطقــهای
نــوآوری راهنمــای مناســبی بــرای طر حریــزی مســیر پژوهــش اســت .از ابعــاد مختلفــی کــه در نظــام
یپــردازد ،دو بعــد اساســی آن یعنــی نهادهــای حــوزۀ نوآوری(نهادهــای
منطقـهای نــوآوری بــه آن م 
علــم ،فنــاوری و ا کانومــی) و تعامــات نوآورانــه در طر حریــزی نظــام علــم و فنــاوری در پژوهــش
حاضــر مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
د :در ســنجش درجــۀ ارتباطــات میــان نهادهــای سـهگانۀ فــوق از مفهــوم مجــاورت( )Proxityاســتفاده
میشــود .ایــن مفهــوم ،میتوانــد بــا تبدیــل بــه ماتریــس مجــاورت در دانــش ریاضیــات ،کیفیــت،
چگالــی و قــدرت ارتباطــات میــان نهادهــای مختلــف در هــر منطقــه را بــه نحــو روشــنی تبییــن کنــد.
در فصــول بعــد بــه تفصیــل بــه ماهیــت و روششناســی محاســبۀ درجــۀ مجــاورت پرداختــه شــده
اســت.
1- third-generation innovation process
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نمودار  :5ارکان نظام علم و فناوری

مبتنی بر آنچه گفته شد ،آمایش علموفناوری با رویکرد نظام ملی نوآوری عبارت است از:
«بررســی منظوم ـهای از ارتباطــات شــبکهای نوآورانــه میــان ســه دســته از نهادهــای نظــام نــوآوری
یعنــی نهــاد علــم ،نهــاد فنــاوری و نهــاد ا کانومــی (بــازار در معنــای وســیع آن) در مقیــاس منطقــهای
بــا تأ کیــد بــر نیازهــای جامعــه ،محیــط و بــازار بــه عنــوان پیشــران محــوری نظــام علــم و فنــاوری و
قابلیتهــای فناورانــه بــه عنــوان طــرف عرضــه».
در آمایــش علــم وفنــاوری اســتان قزویــن مبتنیبــر طــرح کلــی فــوق ،بــه بررســی میــزان مجــاورت
ظرفیتهــا ،مزیتهــا و نیازهــای نهادهــای علموفنــاوری و بــازار در رویکــرد شــبکهای میپردازیــم و
گرافهــای مجــاورت را در مناطــق هــدف نشــان میدهیــم .مــدل مفهومــی مجــاورت را در نمــودار زیــر
میتــوان مشــاهده کــرد:
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نمودار  :6مدل مفهومی مجاورت نهادهای علم ،فناوری و بازار

 -6-2نظام ملی نوآوری در جمهوری اسالمی ایران
همانگونــه کــه اشــاره شــد ،عملکــرد نظـــام نـــوآوری یکـــی از مهـمتـــرین مؤلفـههـــای برنامـهریـــزی
ب ــرای ش ــکوفایی اقتصــادی ،اجتماعــی ،تأمیــن امنیــت و رفــاه جامعــه اســت .دســتاوردهای انــدک
در حوزههــای نـــوآوری و اقتصـــادی ،و عـــدم دســـتیابی بـــه اهـــداف علمـــی کشـــور ،حکایـــت از وجـــود
چالشهایی در نظام نوآوری ایران دارد (سلطانزاده و همکاران ،١٣٩۵ ،ص.)١۴٣
نظــام جمهــوری اســامی ایــران نیــز در نیمــۀ دوم دهــۀ  ١٣٨0و نیمــۀ اول دهــۀ  ١٣٩0بــا طــرح مســئلۀ
نظــام نــوآوری تــاش کردهاســت عــاوه بــر ســاماندهی بــه نظــام علــم و فنــاوری ،چرخــۀ پیشــرفت
کشــور را نیــز بــه حــوزۀ علــم و فنــاوری متصــل نمایــد« .حصــول آینــده متصــور در چشــمانداز بیســت
ســاله کشــور در زمینــه نظــام ملــی نــوآوری در کشــور ،نیــز موجــب گشــته اســت تــا گســترش و تقویــت ایــن
حــوزه ،بــه عنــوان عنصــری مهــم و کلیــدی در توســعه کشــور ،بــه حســاب آیــد .زیــرا کــه دســتیابی بــه یــک
جامعــه دانشبنیــان ،مقتــدر و الهامبخــش  -آنگونــه کــه در اســناد چش ـمانداز ترســیم شــده -بــدون
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برنامهریزیهــای مســتمر و هدفمنــد ،ممکــن نخواهــد بــود و حرکــت در مســیر توســعه ،منــوط بــر اتخــاذ
برنامهریزیهــای کالن بهعنــوان مجموعههایــی از سیاس ـتها ،خطمش ـیها و کوش ـشهای آ گاهانــه
از ســوی مقامــات رســمی اســت تــا بــا اســتفاده از ابزارهــای از پیــش تعیینشــده بــه اهــداف موردنظــر
دســت یابند»(حائریــان اردکانــی ،١٣٨٩ ،بــه نقــل از ســلطانزاده و همــکاران ،١٣٩۵ ،صــص  ١۴٣و .)١۴۴
تولیــد اســناد مختلــف اعــم از ســند آمــوزش عالــی کشــور ،ســند آمــوزش و پــرورش کشــور ،ســند
مهندســی فرهنگــی کشــور و همچنیــن ایجــاد معاونــت علــم و فنــاوری ریاســتجمهوری در راســتای
تحقــق نظــام نــوآوری در ســطح کشــور صــورت گرفتــه اســت .چارچــوب نظــام نــوآوری در داخــل کشــور
و در حوزههــای دفاعــی ،ســامت ،نانــو و ســایر مــوارد اثبــات شــده اســت .ایــن چارچــوب امــا تنهــا در
ً
ســطح ملــی تعریفشــده اســت و ســطوح منطقــهای و محلــی کشــور عمدتــا از آن محــروم بودهانــد.
البتــه نظــام ملــی نــوآوری در ایــران بــا مشــکالتی نیــز مواجــه بــوده اســت .اولیــن مشــکل ،نبــود نــگاه
غیرمتمرکــز و منطق ـهای بــه عرصــۀ نظــام نــوآوری در کشــور اســت .ایــن تــا جایــی پیــش رفتــه اســت
کــه عمــدۀ مرا کــز پژوهشــی و مرا کــز تحقیــق و توســعۀ پیشــرو در کشــور در تهــران متمرکــز شــدهاند و
ســایر اســتانها علیرغــم دارا بــودن مزیتهــای مختلــف در عرصههــای مختلــف بازرگانــی ،صنعــت و
کشــاورزی ،از موهبتهــای نظــام ملــی نــوآوری بیبهرهانــد .عــدم تناســب نظــام آموزشــی بــا نیازهــای
پژوهشــی و فنــاوری ،دیگــر مشــکلی اســت کــه میتــوان در ایــن زمینــه معرفــی کــرد .غلبــۀ نــگاه کمــی بــر
کیفــی در فعالیتهــا ،عــدم ارتبــاط دانشــگاهها و مؤسســات تحقیقاتــی بــا صنعــت و نبود زیرســاختهای
اطالعرســانی موجــب کاهــش کارامــدی نظــام نــوآوری در حــوزۀ توســعۀ مرزهــای دانــش و ارتقــای تــوان
دانشــگاهها و مؤسســات پژوهشــی شدهاســت.
بهدلیــل نبــود بــاور جــدی در بهکارگیــری یافتههــای پژوهشــی در امــور اجرایــی و ضعــف ارتبــاط
نخبــگان بــا یکدیگــر و گروهــی نبــودن فعالیتهــای آنــان و نارســایی در زیرســاختها بــرای فنــاوری،
امــکان بهرهگیــری از فرصتهــا در حــوزۀ تولیــد ،انتقــال ،جــذب ،بومیســازی و اشــاعۀ فنــاوری و اســتقرار
نظــام تجاریســازی بــا چالــش مواجــه شــده اســت .در حــوزۀ سیاســتگذاری ،مدیریــت و نظــارات
بــرای توســعه علــم و فنــاوری در کشــور نیــز بهدلیــل نبــود نظــام جامــع ارزیابــی و اعتبارگــذاری و نبــود
الگــوی مناســب مدیریتــی در مرا کــز علمــی و پژوهشــی و تجربــه کــم در امــر سیاسـتگذاری و همچنیــن
بروکراســی و عــدم اولویتبنــدی پژوهشهــا و تأ کیــد بــر نظــام آموزشــی از فرصتهــا بهرهبــرداری کافــی
بــه عمــل نیامــده اســت (دهکــردی ،١٣٩0 ،صــص  ٧٩و .)٨0
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 -1-6-2مطالعات پیشین نظام ملی نوآوری در ایران
در ســالهای اخیــر مطالعــات متنوعــی در حــوزۀ نظــام ملــی نــوآوری در جمهــوری اســامی ایــران
انجــام شــده اســت .عمــدۀ ایــن مطالعــات بــر حــوزۀ سیاس ـتگذاری در نظــام ملــی نــوآوری ،مطالعــات
تطبیقــی و مطالعــات توصیفــی متمرکــز بودهانــد .بــا وجــود رشــد مطالعــات نظــام ملــی نــوآوری،
مطالعاتــی کــه حکایــت از مطالعــۀ ایــن نظــام مبتنــی بــر آمایشهــای منطقـهای داشــته باشــند ،چنــدان
بــه چشــم نمیخــورد .در جــدول زیــر بــه برخــی از مطالعــات کــه در حــوزۀ نظــام ملــی نــوآوری در کشــور
انجــام شــدهاند بــه اختصــار اشــاره شــده اســت.
جدول  :2مطالعات منتخب در حوزۀ نظام ملی نوآوری

رعنایی و
همکاران)(١٣٨۵

راهبری

اسناد پشتیبان سند نقشه
جامع علم و فناوری )(١٣٨٧

نگاشت نهادی

باقری نژاد)(١٣٨٧

مارپیچ سهگانه

۴

طباطبائیان و انتظاری
)(١٣٨٧

نگاشت نهادی

توصیفی-پیمایشی

٣

آســیب شناســی نظــام ملــی نــوآوری
ایــران مبتنــی مطالعــه تطبیقــی
کشــورهای منتخــب و ترســیم نگاشــت
نهــادی مناســب بــرای ایــران

توصیفی-پیمایشی

٢

ارائــه فهرســتی از چالشهــای نظــام
ملــی نــوآوری ایــران و ترســیم نگاشــت
نهــادی در وضعیــت مطلــوب و گــذار

بررســی چالشهــای شــکلگیری نظــام
نــوآوری در بخــش کشــاورزی

بــا تا کیــد بــر اهمیــت تعامــل میــان
دولــت ،دانشــگاه و صنعــت درصــدد
ارائــه عوامــل موثــر بــر ســاختاری ،راهــکار
مدیریتــی و پیشــنهاد بهبــود روابــط ســه
رکــن

توصیفی-پیمایشی

١

آســیب شناســی از اثربخشــی و
کارآیــی و ارائــه راهــکار

ارائه فهرستی از چالشها و راهکارها

تدویــن نگاشــت نهــادی صنعــت بــرق
کشــور و ارائــه نگاشــت نهــادی بهینــه

مورد کاوی

مطالعه

حوزه

توصیف

روش
تحقیق

نتایج

ارائــه نگاشــت نهــادی بهینــه صنعــت
بــرق کشــور و ارائــه چالشهایــی در
کارکردهــای سیاســتگذاری ،اشــاعه
فنــاوری ،تامیــن مالــی تحقیقــات
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قاضی نوری و قاضی نوری
)(١٣٨٧

مطالعه تطبیقی

قاضینوری و عبدی
)(١٣٨٧

مطالعه تطبیقی

میربلوک و
همکاران)(١٣٨٧

مطالعه تطبیقی

ترکمان )(١٣٨٨

مطالعه تطبیقی

منطقی و همکاران
)(١٣٨٨

نا کارآمدی

١0

صوفی و پورفتحی )(١٣٨٨

زیرنظام صنعتی و اشاعه نوآوری

توصیفی-پیمایشی

٩

مطالعه تطبیقی

٨

مقایســه نظــام ملــی نــوآوری ایــران بــا
کشــورهای منتخــب

مطالعه تطبیقی

٧

بــا توجــه بــه اهمیــت یادگیــری در
کشــورهای در حــال توســعه نظــام
ملــی یادگیــری ایــران بــا کشــورهای
کرهجنوبــی و برزیــل مقایســه شــده
ا ســت

بررســی شــاخصهای نظــام ملــی
یادگیــری ایــران بــا کــره و برزیــل
حکایــت از یادگیــری منفعــل در نظــام
ایــران دارد.
تا کیــد بــر خطــی پنداشــتن نــوآوری در
میــان سیاســتگذاران و همچنیــن
دارای بــودن توانمنــدی بهرهبــرداری
از تکنولــوژی میــان بنگاههــا و فقــدان
توانمنــدی خلــق تکنولــوژی

مقایســه نظــام نــوآوری بخــش هوایــی بــا
کشــورهای منتخــب

مطالعه تطبیقی

۶

بررســی نظــام ملــی نــوآوری ایــران بــا
کشــورهای منتخــب و تحلیــل نقــاط
قــوت و ضعــف

ارائــه راهکارهایــی بــرای ارتقای صنعت
هوایی کشــور

بــا مطالعــات کیفــی و بــا اســتفاده از
پنــل خبــرگان نا کارآمدیهــای نظــام
ملــی نــوآوری در ایــران را فهرســت کــرده
اســت.

کیفی-مدلسازی با
روش دلفی

۵

ارائــه راهکارهایــی در ســطوح
شــشگانه نگاشــت نهایــی تدویــن
شــده بــرای نظــام ملــی نــوآوری ایــران
و ارائــه فهرســتی از نقــاط قــوت،
ضعــف ،فرصــت و تهدیــد بــرای نظــام
ملــی نــوآوری ایــران مبتنــی بــر نظــرات
خبــرگان

نا کارآمــدی سیاســتگذاری در ســه
دســته طبقهبنــدی شــد :نا کارآمــدی
سیســتم سیاسـتگذاری؛ نا کارآمــدی
نهــادی سیاســتگذار؛ فقــدان
اثربخشــی نهــاد سیاســتگذاری

ســنجش میــزان اشــاعه نــوآوری بــا تا کید
بــر اینکــه میــزان رشــد در تولیــد ،نهایــی
و اقتصــاد متاثــر از نــوآوری اســت بــا
اســتفاده از تخمین جریانهای تحقیق و
توســعه کاالهایــی کــه میــان صنایــع
مختلــف در یــک اقتصــاد مبادلــه
میشــو ند .

مدلسازی ریاضی

مطالعه

حوزه

توصیف

روش
تحقیق

نتایج

بــا شناســایی غلظــت و تمرکــز کــه
ایــران نســبت بــه چیــن و تایــوان،
وضعیــت مناســبی در غلظــت نــدارد.
تمرکــز ایــران نیــز بــر صنایــع فلــزات و
محصــوالت فکــری اســت.
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مطالعه

حوزه

توصیف

روش
تحقیق

١١

حاجی حیسنی و
همکاران )(١٣٩0

کارکرد سیاستگذاری

بــا تا کیــد بــر مفهــوم حکمرانی نظــام ملی
نــوآوری ،کارکردسیاس ـتگذاری را مــورد
مطالعــه قــرار دادهانــد .بــرای ایــن
منظــور بــا رجــوع بــه تئوریهــای
سیاس ـتگذاری فنــاوری و نــوآوری
مولفههایــی اســتخراج شــده اســت.

توصیفی-پیمایشی

 .٣ارزیابی و یادگیری

١٢

زاهدی و
همکاران )(١٣٩0

کارکردی

بــا تمرکــز بــر توســعه تکنولــوژی در
چارچــوب نظــام ملــی نــوآوری ،وضعیــت
کاردهــای آن در ایــران پیمایــش شــده
ا ســت.

توصیفی-
پیمایشی

شناســایی ضعــف در توانمندیهــای
خلــق فنــاوری ،کســب فنــاوری،
کارآفرینــی
انتشــار فنــاوری،
تکنولوژیــک و بازارکاالهــا و خدمــات

١٣

اسماعیلزاده و
همکاران)(١٣٩١

نگاشت نهادی

تمرکــز بــر وضعیــت نظــام نــوآوری بخــش
ســامت در ایــران

کیفی-توصیفی

ارائــه فهرســتی از چالشهــای نظــام
نــوآوری ســامت بــا تأ کیــد بــر عــدم
ارتباطــات افقــی و مکانیــزم مناســب
تخصیــص بودجــه پژوهشــی در
ســطح اجرایــی

١۴

الیاسی و همکاران)(١٣٩٢

نهادهای میانجی

نقــش نهادهــای میــان در نظــام نــوآوری
بــرای ایجاد قابلیتهای فنی و مدیریتی
و ارتقــای اثربخشــی همــکاری بنگاهها در
صنایع هوانوردی

پیمایشی (معادالت
ساختاری(

قابلیــت ســازی بــا اثربخشــی فراینــد
همــکاری و ابعــاد پنجگانــه آن
رابطــه مثبــت و معنــاداری دارد و در
میــان متغیرهــای فراینــد همــکاری
«جســتجو وانتخــاب همــکار» و
«طراحــی همــکاری» بــه ترتیــب
بیشــترین تأثیــر را مــی پذیــرد .بــه
عبــارت دیگــر ایــن تحقیــق نشــان
داد کــه مهمتریــن اثــر قابلیــت ســازی
در بنــگا ههــا اعتمادســازی و رفــع
نگرانیهــای بنــگا ههــا در مــورد
توانایــی همــکاران و در مرحلــه بعــدی
افزایــش توانایــی آنهــا در مرحلــه
مذا کــره و طراحــی همــکاری اســت.

١۵

حسنزاده و همکاران
)(١٣٩٢

راهبری

بررســی تعارضــات در اســناد نظــام ملــی
نــوآوری ایــران و ارائــه راهــکار

مطالعه موردی

ارائــه نــه اقــدام در ســطح اجرایــی و
راهبــرد و سیاس ـتهای کالن مبتنــی
بــر شــاخصهای موثــر بــر سیاسـتهای
کالن بــا اســتفاده از تکنینــک TPو
QFD

نتایج
شناســایی چالشهــای حکمرانــی
نظــام نــوآوری ذیــل ســه دســته
 .١فرآینــد تعییــن اولویتهــا و
نــــــــوآوری
ســـــیاستهای
 .٢طراحی و پیادهسازی
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مطالعه

حوزه

توصیف

روش
تحقیق

نتایج

١۶

فردویی و
همکاران)(١٣٩٢

نگاشت نهادی

تمرکــز بــر نظــام نــوآوری محصــوالت
فر هنگــی

مطالعه موردی

ارائــه فهرســتی از چالشهــا و مدلــی
بــرای نظــام نــوآوری محصــوالت
فر هنگــی

١٧

فرهنگنژاد و
همکاران)(١٣٩۴

تحلیل نظری

معرفــی نــوآوری بــاز و کارکردهــای آن در
نظــام نــوآوری

مطالعه توصیفی

ارائــۀ ادبیــات در حــوزۀ نــوآوری بــاز و
نقــش آن در نظــام علــم و فنــاوری بــا
رویکــرد اجتماعــی

١٨

سلطانزاده و
همکاران)(١٣٩۵

تحلیل کارکردی

نظــام نــوآوری ایــران مبتنــی بــر
منتخــب
مطالعــات

مطالعه کارکردگرایانه

ارائــۀ فهرســتی از تحلیلهــای
کارکــردی در مطالعــات داخلــی دربــارۀ
نظــام ملــی نــوآوری

١٩

منتظر و
همکاران)(١٣٩۵

نگاشت نهادی

رویکردها و روشهای نگاشت نهادی

مطالعه نظری

ارائــۀ رویکردهــای مختلــف بــه نگاشــت
نهادی

٢0

دهکردی و
همکاران)(١٣٩۵

مدلسازی

معرفــی مدلهــای مختلــف در حــوزۀ
نــوآوری اجتماعــی

فراترکیب

ارائــۀ نگاهــی اجتماعــی بــه نظریــۀ
نــوآوری مبتنــی بــر نــگاه رقیــب در
نــوآوری و ارائــۀ مدلهــای مختلــف
در ایــن حــوزه

منبع :سلطانزاده و همکاران؛  ،١٣٩۵صص  ١۴۵و  ١۴۶و نتایج پژوهش حاضر

همانگونــه کــه در جــدول فــوق دیــده میشــود ،هــر چنــد در ســالهای اخیــر تالشهــای مناســبی در
ارتقــای کارآمــدی نظــام نــوآوری ایــران و وضــع سیاس ـتهای مرتبــط انجــام شــده اســت امــا همچنــان
راه طوالنــی تــا وضــع مطلــوب وجــود دارد .اتخــاذ سیاسـتهای نظــام ملــی نــوآوری منطبــق بــر آمایــش
منطق ـهای نگاهــی اســت کــه تا کنــون از جانــب محققــان و سیاس ـتگذاران مــورد توجــه چندانــی قــرار
نگرفتــه اســت .تنهــا در در برخــی از متــون خارجــی بــه نظامــات محلــی نــوآوری پرداختــه شــده اســت کــه
کتــر بــه نگــرش آمایــش منطق ـهای در نظــر گرفــت .در ادامــه بــه شــرح
میتــوان ایــن نظامــات را نزدی 
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مختصــری از نظامهــای منطقـهای و محلــی نــوآوری پرداختــه میشــود .ترکیــب ایــن ادبیــات بــا ادبیــات
آمایــش منطق ـهای میتوانــد ابعــاد نظریــۀ بنیادیــن در ترســیم نظــام آمایــش علــم و فنــاوری را روشــن
ســازد.

 -7-2نظام علم و فناوری منطقهای و استانی در اسناد باالدستی
 -1-7-2نظام علم و فناوری منطقهای و استانی در اسناد باالدستی حوزۀ علم و فناوری
بــا توجــه بــه نظــام برنامهریــزی متمرکــزی کــه در دهههــای قبــل بــر کشــور حا کــم بــوده اســت ،توجــه
بــه ابعــاد منطق ـهای در نظامــات برنامهریــزی بســیار محــدود و مختصــر اســت .ایــن قاعــده در نظــام
علــم و فنــاوری کشــور نیــز همــواره حا کــم بــوده اســت .انعــکاس ایــن نگــرش را میتــوان در تمرکــز نهــادی،
مالــی و نیــروی انســانی حــوزۀ علــم و فنــاوری در مرکــز کشــور مشــاهده کــرد .اختــاف ســطح امکانــات و
تخصــص بــه حــدی شــدید اســت کــه بــا حرکــت از مرکــز کشــور یعنــی تهــران ،بــه اســتانهایی همچــون
البــرز ،قزویــن ،قــم و ســمنان نیــز میتــوان بــه راحتــی تفــاوت را لمــس کــرد .البتــه بــا توجــه بــه شــعارهای
اصلــی انقــاب اســامی در حــوزۀ توزیــع عادالنــۀ امکانــات در مناطــق مختلــف کشــور ،ایــن انتظــار وجــود
دارد کــه در اســناد باالدســتی نظــام بــه مــرور زمــان بــا راهبردهــا و دســتوراتی ناظــر بــه توزیــع منطقـهای
امکانــات در حوزههــای مختلــف اعــم از علــم و فنــاوری و غیــره مواجــه شــویم .امــا معاالســف بــه نظــر
میرســد کــه ایــن رویکــرد همچنــان مــورد غفلــت واقــع شــده اســت .اســنادی چــون ســند آمایــش علــم
و فنــاوری اســتانی میتوانــد بــا انعــکاس دقیــق مزیتهــا ،امکانــات و نیازهــای منطق ـهای ،در تدقیــق
نگرشهــای کالن ملــی در تحقــق اهــداف تــوازن بخــش نظــام جمهــوری اســامی ایــران کمــک کننــده
باشــد .در ادامــه و بــا مــرور دو ســند باالدســتی اصلــی در حــوزۀ علــم و فنــاوری ،تــاش میکنیــم ابعــاد
منطقـهای ایــن اســناد را اســتخراج کنیــم و ظرفیــت ایــن اســناد را در توســعۀ منطقـهای علــم و فنــاوری
معرفــی نماییــم .هــر چنــد کــه جــا دارد روز بــه روز بــه ایــن ظرفیــت افــزوده شــود .روش اســتخراج بندهای
مرتبــط بــا نظــام علــم و فنــاوری منطقـهای در ایــن قســمت ،روش مطالعــۀ اســنادی اســت.

 -1-1-7-2نقشه جامع علمی کشور
وظیفــۀ نقشــه جامــع علمــی کشــور ،تدویــن راهبردهــا و اقدامــات کالن و ملــی در راســتای تنظیــم
ســاختار کالن علــم و فنــاوری کشــور اســت بــه نحــوی کــه بتوانــد ســاخت علمــی و فناورانــه الزم بــرای
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دســتیابی رتبــۀ علمــی و فناورانــۀ کشــور در افــق  ١۴0۴را فراهــم آورد .ایــن ســند متشــکل از پنــج فصــل
اصلــی اســت:
•فصل اول :ارزشهای بنیادین نقشه جامع علمی کشور
•فصل دوم :وضع مطلوب علم و فناوری
•فصل سوم :اولویتهای علم و فناوری کشور
•فصل چهارم :راهبردها و اقدامات ملی برای توسعۀ علم و فناوری در کشور
•فصل پنجم :چارچوب نهادی علم و فناوری و نوآوری
•فصل دوم :وضع مطلوب علم و فناوری
در فصــل دوم و در زیربخــش «کمیتهــای مطلــوب اهــم شــاخصهای کالن علــم و فنــاوری» ،در
بخــش «آمایــش آموزشــی» بــه جایــگاه مناطــق توجــه شــده اســت .در قســمت اول آمایــش بــه شــاخص
«توزیــع رشــتهها و تناســب آن بــا نیازهــای مناطــق مختلــف کشــور» اشــاره شــده اســت .ا گــر چــه تــا کنــون
شــاخص کمــی مشــخصی بــرای محاســبۀ میــزان توزیــع رشــتهها و تناســب آنهــا بــا نیازهــای منطقـهای
طراحــی و محاســبه نشــده اســت امــا بــا توجــه بــه تأ کیــد نقشــه جامــع علمــی کشــور بــر ایــن موضــوع
امیــد آن مـیرود کــه در آینــده بــه ایــن مســئله بــه طــور جــدی توجــه شــود« .امــکان ورود اســتعدادهای
مناطــق مختلــف بــه دانشــگاهها» دیگــر نکتـهای اســت کــه مــورد توجــه نقشــه قــرار گرفتــه اســت« .امــکان
دسترســی بــه تحصیــات تکمیلــی بــرای اســتعدادهای مناطــق مختلــف» نیــز بنــد دیگــری از آمایــش
آموزشــی در نقشــه جامــع علمــی کشــور اســت .ایــن دو مســئله میتوانــد در راســتای نیــل بــه عدالــت
منطق ـهای در نظــام امکانــات آموزشــی کمــک کنــد.
فصــل چهــارم از ایــن نقشــه شــامل راهبردهــا و اقدامــات ملــی بــرای توســعۀ علــم و فنــاوری در
کشــور اســت .در برخــی از ایــن راهبردهــا و اقدامــات ،نگاههــای منطقــهای بــه حــوزۀ علــم و فنــاوری
مشــاهده میشــود .بــه عنــوان مثــال ،راهبــرد کالن  ٢عبــارت اســت از «توجــه بــه علــم و تبدیــل آن
بــه یکــی از گفتمانهــای اصلــی جامعــه و ایجــاد فضــای مســاعد ،شــکوفا و مولــد علــم و فنــاوری بــر
مبنــای آموزههــای اســامی از طریــق توســعه و تعمیــق و بهکارگیــری مؤلفههــای فرهنگــی ،اجتماعــی و
سیاســی» ذیــل ایــن راهبــرد و در معرفــی اقدامــات ملــی ،در ســومین اقــدام بــه طــور ضمنــی بــه عدالــت
جغرافیایــی در دسترســی بــه منابــع علمــی پرداختــه شــده اســت .در ایــن اقــدام آمــده اســت« :افزایــش
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دسترســی بــه منابــع علمــی از طریــق گســترش کتابخانههــای عمومــی و مجــازی در مناطــق مختلــف و
حمایــت از تولیــد و انتشــار ایــن منابــع همســو بــا نظــام علــم ،فنــاوری و نــوآوری کشــور».
راهبــرد کالن  ۶از سلســله راهبردهــای توســعۀ علــم و فنــاوری چنیــن اســت« :تحــول و نوســازی نظــام
تعلیــم و تربیــت اعــم از آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالــی بهمنظــور انطبــاق بــا مبانــی تعلیــم و تربیــت
اســامی و تحقــق اهــداف کالن نقشــه» .ذیــل ایــن راهبــرد کالن و در راهبــرد ملــی  ،٣و بــه طــور گــذرا بــه
توجــه بــه اوضــاع اقلیمــی در اولویتســنجیها در نظــام علــم و فنــاوری پرداختــه شــده اســت« :طراحــی
الگــوی گســترش آمــوزش عالــی کشــور متناســب بــا حوزههــای اولویـتدار علــم و فنــاوری ،نوع مؤسســات،
اوضــاع اقلیمــی و نیازهــای جامعــه و اشــتغال فار غالتحصیــان مبتنــی بــر نقشــه جامــع علمــی کشــور».
توجــه بــه اوضــاع اقلیمــی موجــب میشــود کــه نظــام اولویتهــای علــم و فنــاوری از نظــام متمرکــز خــارج
شــده و بــه تنوعــات موجــود در اقلیمهــای مختلــف کشــور نیــز توجــه شــود .ایــن خــود یکــی از راهبردهــای
اصلــی منطقـهای در نظــام منطقـهای نــوآوری بــه شــمار مـیرود.
مهمتریــن تأییــد نقشــه جامــع علمــی کشــور در نظــام منطقــهای نــوآوری را میتــوان در بنــد ١۶
از اقدامــات ملــی یافــت کــه ذیــل راهبــرد  ۶قــرار دارد .در ایــن بنــد آمــده اســت« :تخصیــص منابــع بــه
مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی بــا لحــاظ نمــودن اصــول تمرکــز زدایــی و مأموریتگرایــی در موضوعــات
مــورد نیــاز هــر منطقــه کشــور» .تأ کیــد بــر تمرکززدایــی و مأموریتگرایــی از لــوازم توســعۀ منطقـهای علــم و
فنــاوری اســت .ایــن اقــدام میتوانــد مبنــای قانونــی جــدی بــرای ضــرورت نگاشــت اســناد آمایــش علــم و
فنــاوری در ســطح مناطــق و اســتانهای مختلــف کشــور بهشــمار رود.
ذیــل راهبــرد کالن  ١0یعنــی «متحــول ســازی و ارتقــاء کمــی و کیفــی در علــوم انســانی و هنــر مبتنــی بــر
معــارف اســامی» نیــز بــه گونـهای بــه تقویــت نهادهــای نظــام علــم و فناوری در حــوزۀ علوم انســانی و هنر
در ســطوح منطقـهای و اســتانی اشــاره شــده اســت .در اقــدام  ١٨از مجموعــه اقدامــات ذیــل ایــن راهبــرد
آمــده اســت« :حمایــت از توســعۀ پارکهــای علــم و فنــاوری ویــژه علــوم انســانی و هنــر بــر اســاس نیازهــا
و اســتعدادهای منطقـهای و اســتانی» .ایــن بنــد را میتــوان یکــی از نوآوریهــای نظــام سیاسـتگذاری
کشــور در حــوزۀ علــم و فنــاوری توجــه کــرد .توجــه بــه زادبومهــا و فرهنگهــای منطقـهای و اســتانی کــه
در دهههــای اخیــر و بــا هجمــۀ فرهنــگ و ســبک زندگــی غربــی در دســت فراموشــی بــود ،میتوانــد بــا
ایــن اقــدام مهــم افزایــش یابــد و مناطــق مختلــف کشــور را از بحرانهــای هویتــی خــارج کنــد .توجــه
بــه چنیــن بندهایــی ،نــگاه بــه نظــام علــم و فنــاوری را از محــدودۀ زنجیــرۀ فنــاوری فراتــر بــرده و آن را
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بــه نظامــی اســتراتژیک در طر حریــزی ابعــاد مختلــف اجتماعــی ،فرهنگــی ،سیاســی و اقتصــادی بــدل
میکنــد .ذیــل راهبــرد کالن  ٧و در اقــدام ملــی  ٢٩نیــز بــه ایــن مســئله توجهــی دوبــاره شــده اســت:
«تدویــن و گســترش و تعمیــق دروس مربــوط بــه مبانــی نظــری هنــر متعهــد و توســعه رشــتههای محلــی
و منطق ـهای در چارچــوب فرهنــگ اســامی».
همانگونــه کــه پیــش از ایــن هــم اشــاره شــد ،خوشــبختانه در نقشــه جامــع علمــی هرچنــد مختصــر
بــه آمایــش ســرزمین توجــه شــده اســت .در راهبــرد کالن  ٧آمــده اســت« :جهتدهــی آمــوزش،
پژوهــش ،فنــاوری و نــوآوری بــه ســمت حــل مشــکالت و رفــع نیازهــای واقعــی و اقتضائــات کشــور بــا
توجــه بــه آمایــش ســرزمین و نــوآوری در مرزهــای دانــش بــرای تحقــق مرجعیــت علمــی» .لحــاظ کــردن
آمایشهــای ســرزمینی در طر حریــزی نظامــات علمــی کــه در نظــام ملــی و منطق ـهای نــوآوری نیــز بــه
آن توجــه زیــادی شــده اســت راه را بــرای اتصــال نظــام علــم و فنــاوری بــه چرخــۀ توســعۀ اقتصــادی
کشــور و مناطــق مختلــف میگشــاید .عــدم توجــه بــه آمایــش ســرزمینی در سیاســتگذاری در حــوزۀ
علــم و فنــاوری تــا بــه امــروز مشــکالت فراوانــی را بهوجــود آورده اســت .عــدم اتصــال نظــام آمــوزش
عالــی بــه نظــام صنعتــی ،عــدم تطابــق نیازهــای منطقـهای بــا تخصصهــای موجــود در مناطــق و عــدم
نقشآفرینــی نهادهــای علــم و فنــاوری در توســعۀ اقتصــادی از پیامدهــای ایــن عــدم توجــه بــوده اســت.
بــا توجــه بــه بندهایــی کــه از نقشــه جامــع علمــی مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد میتــوان بــر ایــن نکتــه
تأ کیــد کــرد کــه توجــه بــه مســئلۀ توســعۀ منطق ـهای علــم و فنــاوری در نقشــه جامــع علمــی کشــور را
نمیتــوان بــه عنــوان یــک توجــه رویکــردی قلمــداد کــرد .بــه ایــن معنــا کــه مبنــای توســعۀ علــم و فنــاوری
در ایــن نقشــه ،توســعۀ منطقـهای نیســت بلکــه بیشــتر بــه توســعۀ بخشــی و متمرکــز تأ کیــد شــده اســت.
امــا بــا ایــن وجــود و در البــای بندهــای ایــن نقشــه میتــوان بــه ظرفیتهــای عظیمــی دســت یافــت
کــه میتواننــد راه را بــرای برنامهریــزی ،قانونگــذاری و اقــدام جهــت توســعۀ نظــام نــوآوری منطق ـهای
اقــدام کــرد و از ایــن مجــرا بــه توســعۀ نظــام علــم و فنــاوری در مناطــق دس ـتیافت.
در ادامــه بــا مــرور بندهــای سیاسـتهای کلــی توســعۀ علموفنــاوری (نظــام آمــوزش عالــی ،تحقیقــات
و فنــاوری) ابالغــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری تــاش میکنیــم جایــگاه قانونــی توســعۀ منطق ـهای
علــم و فنــاوری را در ایــن ســند نیــز ردیابــی کنیــم.
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 -2-1-7-2سیاس ـتهای کلــی توســعۀ علــم و فنــاوری (نظــام آمــوزش عالــی ،تحقیقــات و
فنــاوری)
مقــام معظــم رهبــری در اجــرای بنــد یــک از اصــل  ۱۱۰قانــون اساســی ،در تاریــخ بیســت و نــه
شــهریورماه  ،١٣٩٣سیاســتهای کلــی «علــم و فنــاوری» را کــه پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام تعییــن شــده اســت ،ابــاغ کردنــد .در بخشهایــی از ایــن ســند ظرفیتهایــی بــرای
توســعۀ نظــام علــم و فنــاوری در ســطح منطق ـهای و اســتانی وجــود دارد .در ادامــه بــه ایــن ظرفیتهــا
اشــاره میشــود.
در بنــد  ٢-١از ایــن ســند بــه ضــرورت روزآمدســازی نقشــه جامــع علمــی کشــور اشــاره شــده اســت:
«مدیریــت دانــش و پژوهــش و انســجام بخشــی در سیاس ـتگذاری ،برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی
در حــوزه علــم و فنــاوری و ارتقــاء مســتمر شــاخصها و روزآمدســازی نقشــه جامــع علمــی کشــور بــا توجــه
بــه تحــوالت علمــی و فنــی در منطقــه و جهــان» .از ظرفیــت قانونــی ایجــاد شــده در ایــن بنــد میتــوان
اســتفاده نمــود و بــا رایزنــی بــا ســتاد نقشــه جامــع علمــی کشــور ،مبحــث آمایــش منطقــهای علــم و
فنــاوری را در ســند اضافــه کــرد .ایــن خــود میتوانــد در تعمیــق اثربخــش اســناد آمایــش اســتانی علــم و
فنــاوری مؤثــر واقــع شــود.
در بنــد  ۵-۴از ایــن ســند بــه ایجــاد تناســب میــان ســطوح و رشــتههای تحصیلــی بــا نیازهــای تولیــد
و اشــتغال تأ کیــد شــده اســت« :تنظیــم رابطــه متقابــل تحصیــل بــا اشــتغال و متناســب ســازی ســطوح و
رشــتههای تحصیلــی بــا نقشــه جامــع علمــی کشــور و نیازهــای تولیــد و اشــتغال» .از جملــه کارکردهــای
ســند آمایــش علــم و فنــاوری منطق ـهای و اســتانی ،بررســی همیــن عامــل اســت کــه آیــا امکانــات علــم
و فنــاوری در مناطــق مختلــف کشــور متناســب بــا نیازهــای منطق ـهای توزیعشــده اســت یــا خیــر .در
بنــد  ۵-۵از ایــن ســند آمــده اســت« :تعییــن اولویتهــا در آمــوزش و پژوهــش بــا توجــه بــه مزیتهــا،
ظرفیتهــا و نیازهــای کشــور و الزامــات نیــل بــه جایــگاه اول علمــی و فنــاوری در منطقــه» .تناســب
مزیتهــا و نیازهــا در حــوزۀ آمــوزش و پــرورش نیــز هماننــد آمــوزش عالــی مــورد توجه این ســند قــرار گرفته
اســت .ایــن تناسببخشــی نیــز نیازمنــد مطالعــۀ منطقـهای در حــوزۀ آمایــش علــم و فنــاوری اســت .در
بخــش  ٢-۶از ایــن ســند نیــز بــه عدالــت منطق ـهای در توزیــع امکانــات علــم و فنــاوری پرداختــه شــده
اســت«:توزیع عادالنــه فرصتهــا و امکانــات تحصیــل و تحقیــق در آمــوزش عالــی در سراســر کشــور».
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سند آمایش علم و فناوری استان قزوین

 -2-7-2نظــام علــم و فنــاوری منطقـهای و اســتانی در اســناد باالدســتی حــوزۀ آمایــش
ســرزمین
در ایــن قســمت ابتــدا بــه سیاسـتهای کلــی آمایــش ســرزمین پرداختــه خواهــد شــد و ســپس اســناد
اســتانی آمایشــی کــه مرتبــط بــا ســند آمایــش علــم و فنــاوری هســتند مطالعــه میشــود.

 -1-2-7-2سیاستهای کلی آمایش سرزمین
مهمتریــن ســند باالدســتی در حــوزۀ آمایــش علــم و فنــاوری ،سیاس ـتهای کلــی آمایــش ســرزمین
ابالغــی مقــام معظــم رهبــری اســت کــه در تاریــخ  ٢١آذر  ١٣٩0بــه دســتگاههای اجرایــی کشــور ابــاغ شــده
اســت .در بندهایــی از ایــن ســند ،داللتهایــی وجــود دارد کــه ایــن داللتهــا میتواننــد در طراحــی
ســند آمایــش علــم و فنــاوری در مناطــق مختلــف کشــور راهگشــا باشــد .البتــه ایــن داللتهــا نــه بهطــور
نظــام منــد ،بلکــه بهطــور مــوردی و در ابعــاد مختلــف نظــام علــم و فنــاوری کاربــرد دارنــد .در ادامــه بــه
شــرح ایــن بندهــا و داللتهــای مــد نظــر میپردازیــم.
بنــد اول از ایــن سیاس ـتها عبــارت اســت از« :الــف -توســعه منابــع انســانی بــه عنــوان رکــن اصلــی
ش از ایــن بنــد و جهــت توســعۀ منابــع انســانی ،بــه «ارتقــاء ســطح
آمایــش ســرزمین» .در دومیــن بخ ـ 
آمــوزش ،پژوهــش و بهــرهوری نیــروی کار در جهــت افزایــش ســهم منابــع انســانی در ترکیــب عوامــل
مؤثــر در تولیــد ثــروت ملــی» اشــاره شــده اســت .ایــن سیاســت از تغییــر رویکــرد کلــی در توســعه از توســعۀ
ســرمایهبنیان بــه توســعۀ مهارتبنیــان و دانشبنیــان حکایــت میکنــد .افزایــش ســهم دانــش در
توســعه و پیشــرفت کشــور ،نظــام علــم و فنــاوری را بــه عنــوان محــرک اساســی در پیشــرفت معرفــی
میکنــد و در آمایــش ســرزمین وزن ایــن نظــام را نســبت بــه نظامهــای همعــرض افزایــش میدهــد.
افزایــش ســهم نظــام علــم و فنــاوری ،نیازمنــد افزایــش ســهم دانــش در نظامــات مختلــف تولیــدی،
توزیعــی و مصرفــی اســت .ایــن گــزاره ،کلیــۀ بخشهــای اقتصــادی را ملــزم میســازد کــه بــا تزریــق دانــش
در فرایندهــا ،وضعیــت بهــرهوری را بهبــود بخشــند.
در بخــش ســوم از همیــن بنــد ،بــه «برقــراری تناســب کمــی و کیفــی جمعیــت و اســتقرار متعــادل
آن در پهنــه ســرزمین و تعمیــم و گســترش شــبکههای ارتباطــی و اطالعاتــی» پرداختــه شــده اســت.
فناوریهــای ارتباطــی و اطالعاتــی( )ICTخلــق مــوج ســوم از توســعۀ اقتصــادی و اجتماعــی را بــه
دنبــال داشــتهاند .کشــورهایی کــه از ایــن صنایــع بهخوبــی بهرهبــرداری کردهانــد ،در ســهدهۀ
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ش در منحنــی رشــد اقتصــادی ،وضعیــت خــود را در مقیــاس جهانــی بهبــود
اخیــر توانســتهاند بــا جه ـ 
بخشــند .ایــن فناوریهــا امــروزه بــه عنــوان یکــی از ارکان اساســی در اقتصــاد دانشبنیــان قــوۀ پیشــران
و شــتابگر در نظــام علــم وفنــاوری ب هشــمار میرونــد .اســتفاده از ایــن پیشــران در مناطــق مختلــف
کشــور میتوانــد بــه تنظیــم ،پویاســازی و دانشمحــوری فراینــد توســعه در اســتانها کمــک کنــد.
در بخــش چهــارم از بنــد فــوق نیــز بــه لــزوم «بهبــود شــاخصهای توســعه انســانی بــا تأ کیــد بــر تدیــن،
شــکوفایی اســتعدادها و خالقیتهــا ،گســترش ســامت و ارتقــای ســطح دانــش عمومــی» اشــاره شــده
اســت.
در بنــد دوم از ایــن سیاس ـتها ،بــه « ب -توجــه بــه یکپارچگــی ملــی و ســرزمینی و تقویــت هویــت
اســامی  -ایرانــی و مدیریــت ســرزمین اشــاره شــده اســت» .ســومین قســمت از راهکارهــای ناظــر بــه ایــن
بنــد عبــارت اســت از « :تعامــل ســازنده میــان ارزشهــا و مزیتهــای مناطــق گونا گــون کشــور بــا اســتفاده
از ظرفیتهــای فرهنگــی ،آموزشــی ،اقتصــادی و انگیزههــای ملــی و اقــدام در جهــت تفویــض اختیــارات
مناســب قانونــی بــه ســطوح منطقـهای و محلــی بــا رعایــت تمرکــز امــور سیاسـتگذاری و حا کمیتــی»
در ایــن قســمت عــاوه بــر توجــه بــه ســطوح محلــی و منطقــهای در سیاســتگذاری ،از تعامــل
ارزش ـ مزیــت یــاد شــده اســت .ایــن تعامــل میتوانــد دکتریــن کالنــی را در حوزههــای مختلــف آمایشــی
طر حریــزی کنــد کــه آمایشهــای ســرزمینهای مختلــف را بــه لحــاظ راهبــردی متفــاوت از یکدیگــر
میســازد .در نظــام علــم وفنــاوری نیــز اتخــاذ ایــن دکتریــن ،راهبردهــای کالن نظــام علــم و فنــاوری را
در مناطــق مختلــف متفــاوت از یکدیگــر میســازد و اصــول حا کــم بــر آمایشهــای منطق ـهای در علــم و
فنــاوری را نیــز متفــاوت میســازد.
تغییــر اســتراتژی مبتنــی بــر دکتریــن منحصــر بــه فــرد فــوق را عــاوه بــر بنــد پیشــین میتــوان در بنــد
ســوم از ایــن ابالغیــه نیــز مشــاهده کــرد .بنــد ســوم بــه «ج  -ارتقای کارآیــی و بازدهی اقتصادی و تســهیل
روابــط درونــی و بیرونــی اقتصــاد کشــور» میپــردازد .در قســمت اول از ایــن بنــد بــه «تقســیم کار ملــی
بــا توجــه بــه اســتعدادهای طبیعــی و خلــق مزیتهــای جدیــد در مناطــق مختلــف کشــور» اشــاره شــده
اســت .اســتراتژی مزیتســازی بــه جــای مزیتیابــی کــه در بخــش «جایگاه عدالــت منطقـهای در آمایش
منطقـهای علــم و فنــاوری» ایــن ادبیــات پژوهــش هــم بــه آن اشــاره شــد ،در ایــن ســند مــورد تأییــد قــرار
گرفتــه اســت .ایــن اســتراتژی ،نظــام علــم و فنــاوری را بــه ســوی خلــق مزیتهــای مختلــف در حــوزۀ علــم
و فنــاوری تشــویق میکنــد و سیاسـتگذاران را وادار بــه آیندهپژوهــی در ســاحتهای مختلفــی میکنــد
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کــه نظــام علــم فنــاوری میتوانــد در آن ســاحتها مزیتهایــی را بــرای منطقــه ایجــاد کنــد .بعــاوه ،در
قســمت ســوم از همیــن بنــد ،بــه همافزایــی مزیتهــای کشــور ،نوســازی بخــش کشــاورزی متناســب بــا
منابــع تولیــد و پهنهبنــدی اقلیمــی ،اصــاح و تکمیــل زنجیرههــای تولیــد صنعتــی ،ســازماندهی بخــش
خدمــات نویــن و تولیــد کاال و خدمــات دانــش پایــه» پرداختــه شــده اســت .در قســمت اخیــر ،عــاوه بــر
تکمیــل زنجیــرۀ صنعتــی کــه از ارکان نظــام فنــاوری اســت ،بــه ســازماندهی خدمــات نویــن و تولیــد کاال
و خدمــات دانشپایــه نیــز توجــه شــده اســت .توجــه بــه ایــن خدمــات ،زیرســاختهای الزم را بــرای
تبدیــل اقتصــاد مناطــق بــه اقتصــاد دانشبنیــان مهیــا میســازد.
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی ،رســالت دیگــری اســت کــه در ابالغیــه «سیاســتهای کلــی
آمایــش ســرزمین» مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در بخــش ششــم از بنــد « ز -اســتفاده از موقعیــت
ممتــاز جغرافیایــی در جهــت کســب جایــگاه شایســته منطقـهای و جهانــی» آمــده اســت« :ایفــای نقــش
محــوری در تعامــات علمــی  -فنــی بــا منطقــه و ســایر کشــورها بــا صــدور خدمــات فنــی ،مهندســی
و آموزشــی» ایــن رســالت مهــم ،نظــام علــم و فنــاوری را موظــف میســازد عــاوه بــر معطــوف داشــتن
فعالیتهــای علمــی بــه فعالیتهــا و تعامــات مشــترک بینالمللــی ،بــه بازاریابــی در حــوزۀ علــوم فنــی
و مهندســی میکنــد.

 -3-7-2اسناد باالدستی و موازی استانی برای سند آمایش علم و فناوری
اســناد مختلفــی در گســترۀ اســتانی نگاشــته شــدهاند کــه ایــن اســناد میتواننــد بــه عنــوان ســند
باالدســتی یــا ســند مــوازی ،راهنمــای عمــل در شــکلدهی بــه ســند آمایــش علــم و فنــاوری اســتان
قــرار گیرنــد .مهمتریــن اســناد در ایــن حــوزه ،ســند آمایــش اســتان قزویــن و ســند آمایــش آمــوزش عالــی
اســتان قزویــن هســتند.

 -1-3-7-2سند آمایش استان قزوین
نــگارش ایــن ســند از ســال  ١٣٨۶آغــاز شــده و در ســال  ١٣٩٢بــه پایــان رســیده اســت .در ایــن ســند
مطالعــات مفصلــی پیرامــون ابعــاد ســرزمینی ،جغرافیایــی ،صنعتــی ،کشــاورزی و … صــورت گرفتــه
اســت .ایــن ســند شــامل مطالعــات وضــع موجــود ،تــوان ا کولوژیــک و بخــش آیندهنگــری در اســتان
قزویــن اســت .نتایــج ایــن پژوهــش در ده جلــد و بــه تفصیــل ارائــه شــده اســت:
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جلــد اول ،تحلیــل وضعیــت منابــع طبیعــی و محیــط زیســت اســت .کــه متشــکل از شــش فصــل زیــر
میباشــد:
•فصل اول :تحلیل موقعیت استان
•فصل دوم :تحلیل پستی و بلندی ها
•فصل سوم :تحلیل حوزهها و زیرحوزههای آبریز
•فصل چهارم :تحلیل موقعیت اقلیمی
•فصل پنجم :تحلیل زمین شناسی و منابع معدنی
•فصل ششم :تحلیل محیط زیست
جلــد دوم ،تحلیــل اجتماعــی و فرهنگــی اســتان قزویــن اســت .فصــول ارائــه شــده در ایــن جلــد
عبارتانــد از:
•فصل اول :تحوالت جمعیت در سه دهه گذشته
•فصل دوم :تحلیل نظام شهری استان
•فصل سوم :تحلیل نظام روستانشینی و عشایری استان
•فصل چهارم :تحلیل وضعیت فرهنگی استان
•فصل پنجم :سرمایه اجتماعی ،اداری و سازمانی
•فصل ششم :تحلیل سیاسی
•فصل هفتم :جمع بندی و نتیجه گیری از وضعیت اجتماعی فرهنگی
 -در جلــد ســوم ،تحلیــل مفصلــی از وضعیــت اقتصــادی قزویــن انجــام شــده اســت .ایــن جلــد شــامل
هفــت فصــل اســت:
فصــل اول :تحلیــل ویژگیهــای اقتصــادی جمعیــت ،فصــل دوم :تحلیــل زمینههــای فعالیــت
اقتصــادی بــر حســب بخشهــای اصلــی ،فصــل ســوم :تحلیــل ویژگیهــای زیربنائــی ،فصــل چهــارم:
تحلیــل عرصههــای فعالیــت اقتصــادی ،فصــل پنجــم :تحلیــل اقتصــاد کان اســتان و جایــگاه آن
در ســطح ملــی  ،فصــل ششــم :تحلیــل ســازمان فضائــی فعالیتهــا ،فصــل هفتــم :جمــع بنــدی و
نتیجهگیــری از وضعیــت اقتصــادی
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 -در جلد چهارم تحلیل ساختار فضائی موجود شامل فصول زیر انجام شده است:
فصــل اول :تحلیــل ســاختار ســکونتگاهی ،فصــل دوم :تحلیــل ســایر عناصــر ســاختار فضائــی و فصــل
ســوم :تحلیــل کارکردهــا و الگــوی ارتبــاط بیــن آنهــا
 -جلــد پنجــم ،توصیــف و تحلیــل پیوندهــای اصلــی بیــن سکونتگاههاســت .ایــن جلــد شــامل ســه
مبحــث مهــم اســت:
فصــل اول :پیوندهــای فیزیکــی و شــبکه خدمــات حمــل و نقــل ،فصــل دوم :پیوندهــای اقتصــادی
و فصــل ســوم :نتیجــه گیــری تحلیــل پیوندهــا
 -جلــد ششــم از ایــن ســند ،مالحظــات ایمنــی ،دفاعــی و امنیتــی در آمایــش اســتان را مــورد توجــه قــرار
داده اســت .ایــن جلــد شــامل فصــول زیــر اســت:
فصــل اول :تهدیــدات ناشــی از مخاطــرات محیطــی و محیــط زیســتی ،فصــل دوم :تهدیــدات
اقتصــادی ،فصــل ســوم :تهدیــدات اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی ،فصــل چهــارم :تهدیــدات نظامــی -
امنیتــی و دفاعــی ،فصــل پنجــم :جمــع بنــدی تهدیــدات امنیتــی
 -جلــد هفتــم از ایــن مجموعــه بــه خالصــه و جمــع بنــدی مطالعاتــی کــه در مجلــدات قبــل بــه آنهــا
یپــردازد.
پرداختــه شــد م 
 -در جلــد هشــتم نیــز پیشبینــی و آیندهنگــری انجــام گرفتــه اســت .آیندهپژوهــی توســعۀ اســتان در
ایــن جلــد در قالــب شــش فصــل انجــام گرفتــه اســت:
فصــل اول :پیــش بینــی و آینــده نگــری تحــوالت بــازار کار ،ســرمایه و تولیــد در ســناریوهای مختلــف،
فصــل دوم :آینــده نگــری تحــوالت فنــاوری و نــوآوری در ســناریوهای مختلــف ،فصــل ســوم :آینــده نگــری
نظــام ســکونتگاهی در ســناریوهای مختلــف ،فصــل چهــارم :پیــش بینــی منابــع محیــط زیســتی اســتان
در ســناریوهای مختلــف ،فصــل پنجــم :پیــش بینــی تحــوالت جمعیتــی ،فصــل ششــم :آیندهنگــری
یکپارچــه و انتخــاب ســناریو
 -جلــد نهــم نیــز کــه شــامل مســائل حــوزۀ سیاس ـتگذاری و برنامهریــزی اســت در قالــب پنــج فصــل
ارائــه گردیــده اســت:
فصــل اول :هــدف ،فصــل دوم :راهبردهــای آمایــش اســتان ،فصــل ســوم :ســازمان فضائــی مطلــوب
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بــرای توســعه اســتان ،فصــل چهــارم :سیاسـتهای اجرائــی آمایــش اســتان ،فصــل پنجــم :پروگرامهــا و
منابــع مالــی
ً
 -نهایتــا در جلــد دهــم نیــز بــه ســازوکار مدیریتــی آمایــش در اســتان قزویــن پرداختــه شــده اســت .ایــن
ســازوکار در قالــب چهــار فصــل ارائــه شــده اســت:
فصــل اول :تحلیــل وضعیــت مدیریــت اســتان از منظــر آمایــش ،فصــل دوم :طراحــی مدیریــت
آمایــش اســتان ،فصــل ســوم :تعییــن راهبردهــا و برنامــه اجرائــی بــه منظــور ارتقــاء ظرفیــت و کارائــی،
فصــل چهــارم :طراحــی نظــام پایــش و ارزشــیابی برنامــه آمایــش در اســتان.
ایــن ســند بــا توجــه بــه محتــوای عــام و شــاملی کــه دارد و گســترههای موضوعــی مختلــف در حــوزۀ
توســعۀ اســتانی را تحــت پوشــش خــود قــرار میدهــد ،بــه نســبت ســند آمایــش علــم و فنــاوری بــه نوعــی
ســند باالدســتی بهشــمار مـیرود .در ایــن ســند در برخــی از فصــول بــه طــور مســتقیم بــه مســائل حــوزۀ
علــم و فنــاوری پرداختــه شــده اســت .موضوعاتــی چــون آمــوزش عالــی و آمــوزش و پــرورش ،ارتباطــات
و فنــاوری اطالعــات و اقتصــاد دانشبنیــان از جملــه مســائل حــوزۀ علــم و فنــاوری هســتند کــه در ایــن
ســند بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد .ایــن ســند علیالخصــوص در حــوزۀ
وضعشناســی نظــام صنعتــی ،نظــام آمــوزش عالــی و آمــوزش و پــرورش ،نهادســازی در حــوزۀ اقتصــاد
دانشبنیــان ،کشــاورزی دانشبنیــان و خدمــات دانشبنیــان اطالعــات مناســبی را جهــت تدویــن
ســند آمایــش علــم و فنــاوری ارائــه میکنــد .احــکام و سیاســتهای کلــی آن نیــز راهنمــای عمــل در
تدویــن ســند آمایــش علــم و فنــاوری اســت.
نقصــان عمــدۀ ســند آمایــش اســتان قزویــن جهــت اســتفاده در ســند آمایــش علــم و فنــاوری ،بـهروز
نبــودن و زمانمنــد بــودن ،فقــدان بازخــور پژوهشــی مناســب و تفــاوت رویکــردی آن بــا نظــام ملــی
نــوآوری اســت.

 -2-3-7-2سند آمایش آموزش عالی استان قزوین
پیــش از ایــن بــه اختصــار بــه ســند آمایــش آمــوزش عالــی اســتان قزویــن اشــاره شــد کــه تدویــن آن در
ســال  ١٣٩١بــه پایــان رســیده اســت .ایــن ســند متشــکل از  ٩فصــل اســت .در فصــل اول بــه مشــخصات
آمایشــی اســتان پرداختــه شــده اســت .فصــل دوم ،مقدمــه و بیــان مســأله اصلــی پژوهــش اســت .فصــل
ســوم بــه معرفــی اســتان ،ارائــه نقــاط ضعــف ،فرصتهــا و چالشهــا و توانمندیهــا و مزیتهــای
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اســتان در بخشهــای مختلــف پرداختــه اســت .در فصــل چهــارم دادههایــی جهــت تبییــن وضعیــت
موجــود آمــوزش عالــی اســتان بــا اســتفاده از اطلــس آمــوزش عالــی کشــور ارائــه شــده اســت .فصــل پنجــم
شــامل بررســی آمــوزش عالــی اســتان بــه روش ( SWOTنقــاط قــوت ،نقــاط ضعــف ،فرصتهــا ،تهدیدهــا
و راهبردهــا) اســت .در فصــل ششــم ،چش ـمانداز نظــام آمــوزش عالــی و اهــداف و مأموریتهــای ایــن
نظــام در اســتان قزویــن ارائــه شــدهاند .فصــل هفتــم وضعیــت مطلــوب نظــام آموزشعالــی اســتان
قزویــن را معرفــی کــرده اســت و در فصــل هشــتم نیــز منابــع مــورد نیــاز جهــت حرکــت نظــام آمــوزش عالــی
در مســیر آمایــش مطلــوب ارائــه شــدهاند .فصــل نهــم نیــز نتیجهگیــری نهایــی از ســند آمایــش ارائــه شــده
اســت.
از آنجــا کــه مبتنــی بــر منظــر مختــار ایــن پژوهــش ،نظــام آمایــش آمــوزش عالــی ،زیرنظامــی از
نظــام علــم و فنــاوری بــه شــمار م ـیرود ،کلیــه یافتههــای ایــن پژوهــش جهــت تدویــن ســند آمایــش
علــم و فنــاوری قابــل اســتفاده هســتند و در بعــد آمــوزش عالــی ،راهنمــای مناســبی بــرای تدویــن ســند
آمایــش علــم و فنــاوری ب هشــمار میرونــد .علیالخصــوص در وضعشناســی موجــود و مطلــوب ،ایــن
ســند کمــک شــایانی بــه پژوهــش حاضــر میکنــد .البتــه بــا توجــه بــه اینکــه تدویــن ایــن ســند ،مربــوط
بــه حداقــل پنــج ســال پیــش اســت ،دادههــا و آمارهــای مطــرح شــده کمــی قدیمــی هســتند و نیــاز بــه
بازنگــری دارنــد .بعــاوه بایســتی بازخــوردی از رونــد اجرایــی شــدن آن ســند در اســتان ارائــه شــود کــه
ایــن خــود پژوهشــی مســتقل بهشــمار م ـیرود.

 -8-2بومشناسی مختصر استان قزوین
اســتان قزویــن بــا مســاحت  15626کیلومتــر مربــع در شــمال غربــی کشــور واقــع شــده اســت .ایــن
اســتان ازشــمال بــه اســتان مازنــدران و گیــان ،از غــرب بــه اســتانهای زنجــان و همــدان ،از جنــوب
بــه اســتان مرکــزی و از شــرق بــه اســتان تهــران و البــرز محــدود میباشــد .ایــن اســتان در حــوزه مرکــزی
کشــور واقــع شــده اســت و بــه لحــاظ مســاحت حــدود  0/95درصــد مســاحت کشــور را شــامل میشــود.
اســتان قزویــن دارای  6شهرســتان 19 ،بخــش 46 ،دهســتان و  25شــهر میباشــد و  932آبــادی آن
دارای ســکنه اســت.
ایــن اســتان از لحــاظ جمعیــت ،بیســت و یکمیــن اســتان پرجمعیــت ایــران بــه شــمار میآیــد و بــر
اســاس سرشــماری صــورت گرفتــه توســط مرکــز آمــار ایــران ،در ســال  1395بالــغ بــر  1/59درصــد از کل
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جمعیــت کشــور را تشــکیل میدهــد .ایــن در حالــی اســت کــه ســهم تولیــد ناخالــص داخلــی اســتان بــر
اســاس آخریــن آمارهــای موجــود در ســال  1392بــا اندکــی افزایــش نســبت بــه ســال قبــل حــدود 1/57
درصــد از تولیــد کشــور میباشــد کــه طــی ســالهای اخیــر رونــد صعــودی داشــته اســت .بــر اســاس
سرشــماری صــورت گرفتــه در ســال  1395میــزان شهرنشــینی در اســتان  74/75درصــد و بعــد خانــوار
 3/2درصــد اســت.
اســتان قزویــن یکــی از مرا کــز مهــم کشــاورزی ،صنعتــی و تجــاری در کشــور محســوب میشــود .تنــوع
اقلیمــی ،میــزان بارندگــی مناســب و قابلیتهــای آب و خــا ک ،زمینــه مســاعدی را بــرای انجــام امــور
کشــاورزی در منطقــه بــه وجــود آورده اســت .از مهمتریــن محصــوالت اســتان میتــوان بــه گنــدم ،جــو،
چغنــدر قنــد ،حبوبــات ،پنبــه ،انگــور ،پســته ،گــردو ،صیفیجــات و انــواع میوههــا اشــاره کــرد کــه از ایــن
میــان انگــور بخــش قابــل توجهــی از زمینهــای زیــر کشــت اســتان بــه ویــژه نواحــی تا کســتان را بــه خــود
اختصــاص داده اســت.
وجــود عواملــی چــون مجــاورت بــا تهــران ،ممنوعیــت احــداث صنایــع در محــدوده  ۱۲۰کیلومتــری
تهــران ،وجــود معــادن متعــدد و موقعیــت مهــم ارتباطــی از عوامــل مهــم ترغیــب متقاضیــان ســاخت
واحدهــای صنعتــی جهــت ســرمایهگذاری در اســتان قزویــن بــه شــمار مــیرود .مهمتریــن صنایــع
مســتقر در ایــن اســتان شــامل صنایــع فلــزی ،شــیمیایی ،نســاجی ،ســلولزی ،الکتریکــی ،مــواد معدنــی
غیــر فلــزی و صنایــع غذایــی میشــود .عــاوه بــر صنایــع یــاد شــده ،در روســتاهای اســتان انــواع صنایــع
دســتی رواج دارد کــه عبارتنــد از آیینهســازی ،حکا کــی ،ســوزندوزی ،سنگتراشــی ،قالیبافــی،
قلمزنی ،قلمدانسازی ،کاشیسازی ،گچبری ،منبتکاری ،نگارگری و . . .

 -1-8-2موقعیت جغرافیایی و اقلیم
اســتان قزویــن متشــکل از ســه منطقــه متمایــز و مشــخص کوهســتانی ،کوهپایـهای و دشــتی اســت
و مناطــق کوهســتانی بــه صــورت کمربنــد ناپیوســتهای ،نواحــی شــمالی ،جنوبــی و غربــی آن را تحــت
پوشــش خــود قــرار داده اســت .ایــن اســتان دارای آب و هــوای متنوعــی در طیــف بیابانــی ،ســرد و
معتــدل کوهســتانی و گــرم و نیمــه مرطــوب اســت .در مجمــوع اســتان قزویــن ،منطقـهای بــا تنــوع آب
و هــوای بســیار اســت.
•آب و هوای سرد کوهستانی در نواحی شمالی و ارتفاعات جنوب غربی استان
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•آب و هوای معتدل در کوهپایهها و دامنهها
•آب و هوای خشک تا نیمه خشک نواحی مرکزی دشت قزوین و بوئین زهرا
•آب و هــوای مرطــوب گرمســیری در نواحــی طــارم و دره شاهرود(وبســایت رســمی ســازمان
میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان قزویــن)
در واقــع تنــوع اقلیمــی اســتان و قابلیتهــای آبــی و خا کــی ،زمینــه مناســبی را بــرای کشــت انــواع
محصــوالت گرمســیری در منطقــه طــارم ســفلی و رودبــار المــوت و ســایر محصــوالت سردســیری را در
دیگــر نقــاط اســتان فراهــم آورده اســت کــه در بخــش کشــاورزی بــه آنهــا اشــاره خواهــد شــد.

 -2-8-2جمعیت و جغرافیای انسانی
طبــق سرشــماری مرکــز آمــار کــه در ســال  1395صــورت گرفتــه اســت ،جمعیــت اســتان قزویــن بالــغ بــر
 1273761میباشــد کــه از ایــن میــان  650499نفــر مــرد و  623262نفــر زن هســتند .همچنیــن از کل
جمعیــت اســتان قزویــن 952149 ،نفــر در نقــاط شــهری زندگــی میکننــد کــه  74/75درصــد از جمعیــت
اســتان را تشــکیل میدهنــد و مابقــی جمعیــت یعنــی  321610نفــر نیــز در مناطــق روســتایی ســکنی
گزیدهانــد .اطالعــات مذکــور در جــدول زیــر ارائــه شــده اســت.
جدول  :3جمعیت استان قزوین براساس سرشماری سال 1395
استان
قزوین

کل
مردوزن

مرد

650499 1273761

نقاط روستایی

نقاط شهری
زن

مردوزن

مرد

زن

مردوزن

مرد

زن

623262

952149

484027

468122

321610

166470

155140

منبع( :مرکز آمار)1395 ،

در میــان شهرســتانهای ایــن اســتان ،شهرســتان قزویــن بــا جمعیتــی بالــغ بــر  596932نفــر پــر
جمعیتتریــن شهرســتان اســتان قزویــن محســوب میشــود و پــس از آن شهرســتانهای البــرز،
تا کســتان ،بوئینزهــرا ،آبیــک و آوج قــرار دارنــد.
در جــدول زیــر نیــز جمعیــت مربــوط بــه شهرســتانهای اســتان قزویــن بــه تفکیــک شــهری و
روســتایی ،مــرد و زن و تعــداد خانوارهــا ذکــر شــده اســت.
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جدول  :4جمعیت استان قزوین به تفکیک شهرستانها
جمعیت

مرد

زن

خانوار

شرح

1,273,761

650,499

623,262

397,165

سا کن در نقاط شهری

952,149

484,027

468,122

295,019

سا کن در نقاط روستایی

321,610

166,470

155,140

102,144

آبیک

94,536

49,129

45,407

29,234

سا کن در نقاط شهری

63,255

32,186

31,069

19,521

سا کن در نقاط روستایی

31,281

16,943

14,338

9,713

البرز

242,865

123,908

118,957

75,922

سا کن در نقاط شهری

222,756

113,505

109,251

69,514

20,109

10,403

9,706

6,408

آوج

43,798

22,596

21,202

13,818

سا کن در نقاط شهری

11,478

5,957

5,521

3,524

سا کن در نقاط روستایی

32,319

16,638

15,681

10,293

بوئین زهرا

122,994

63,080

59,914

36,814

سا کن در نقاط شهری

56,082

28,527

27,555

16,476

سا کن در نقاط روستایی

66,912

34,553

32,359

20,338

تا کستان

172,636

87,881

84,755

52,917

سا کن در نقاط شهری

113,090

57,484

55,606

34,384

سا کن در نقاط روستایی

59,546

30,397

29,149

18,533

قزوین

596,932

303,905

293,027

188,460

سا کن در نقاط شهری

485,488

246,368

239,120

151,600

سا کن در نقاط روستایی

111,443

57,536

53,907

36,859

استان قزوین

سا کن در نقاط روستایی

منبع( :مرکز آمار)1395 ،
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 -9-2مختصری بر وضعشناسی اقتصادی استان قزوین
بــر اســاس آخریــن گــزارش اقتصــادی اســتان قزویــن کــه مــرداد مــاه  1395توســط معاونــت امــور
اقتصــادی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی منتشــر شــده اســت ،ســاختار اقتصــادی اســتان قزویــن نیــز
ماننــد ســاختار کشــور خدماتــی اســت و ایــن بخــش بیشــترین میــزان ارزش افــزوده را در ســال 1392
ایجــاد نمــوده و ســهم آن در کل اقتصــاد اســتان  37/8درصــد اســت 1 .ســهم بخشهــای کشــاورزی،
صنعــت و معــدن و ســاختمان ،آب و بــرق و گاز بــه ترتیــب  19/15درصــد 30/6 ،درصــد ،و  11/5درصــد
میباشــد .تغییــرات ســهمها نیــز نشــان میدهــد ســهم بخــش کشــاورزی در ایــن ســال افزایــش یافتــه
و ســهم بخــش خدمــات نیــز کاهــش محسوســی داشــته اســت .آمــار فــوق در جــدول  4بــه نمایــش
گذاشــته شــده اســت.
جدول  :5ساختار اقتصاد کشور و استان قزوین (درصد)
شرح

استان

کشور

سال

1391

1392

1391

1392

کشاورزی

10.54

12.57

16.63

19.15

معدن

9.95

11.08

0.16

0.14

صنعت

15.17

14.54

30.26

30.44

ساختمان ،آب ،برق و گاز

12.12

12.25

10.26

11.49

خدمات

51.30

49.04

41.11

37.88

منبع( :لزگی ،امینی و حسینی  ,1395ص)10

جهــت مقایســه شــماتیک ســاختار اقتصــادی ایــن اســتان ،دادههــای مربــوط بــه ســال  ٩٢از جــدول
فــوق را میتــوان در قالــب نمــودار زیــر نیــز مشــاهده کــرد.

 -1بــا اینکــه آخریــن گــزارش اقتصــادی اســتان قزویــن در تابســتان  1395منتشــر شــده اســت ،امــا برخــی از اطالعــات و آمارهــای آن
مربــوط بــه ســال  1392میباشــد.
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نمودار  :7ساختار اقتصادی استان قزوین در سال 1392
منبع( :لزگی ,امینی و حسینی  ,1395ص)10

بررســی ســاختار توزیــع نیــروی کار شــاغل اســتان در بخشهــای مختلــف اقتصــادی در ســال 1394
نیــز نشــان میدهــد کــه  20/8درصــد از جمعیــت شــاغل در اســتان در بخــش کشــاورزی 34/9 ،درصــد
در بخــش صنعــت و  44/3درصــد در بخــش خدمــات مشــغول بــه فعالیــت بودهانــد.
جدول  :6توزیع شاغالن بر حسب بخشهای اقتصادی استان قزوین طی سالهای ( 1394-1390درصد)
بخشهای اقتصادی

1390

1391

1392

1393

1394

صنعت

37.4

36.5

36.8

34

34.9

کشاورزی

22

21.1

21

21.9

20.8

خدمات

40.6

42.5

42.1

44

44.3

منبع( :لزگی ,امینی و حسینی  ,1395ص)10

اســتان قزویــن از مهرمــاه ســال  ،1387در یــک دوره پنجســاله  1392-1388بــه طــور متوســط در
بخــش صنعــت رشــد صفــر درصــدی داشــته اســت .در ســالهای اخیــر وجــود شــرکتهای بحرانــی
آمــاده وا گــذاری در شــهرکهای صنعتــی اســتان کــه تعــداد آن بالــغ بــر  160شــرکت صنعتــی شــده و نیــز
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وجــود شــرکتهایی کــه کمتــر از ظرفیــت اســمی کار میکننــد ،نشــاندهنده وضعیــت نامناســب محیــط
کس ـبوکار اســتان اســت.
نــرخ مشــارکت اقتصــادی جمعیــت ده ســال و باالتــر اســتان در ســال  ،1394در حــدود  40/2درصــد
بــوده کــه نســبت بــه ســال قبــل از آن بــه میــزان  0/5واحــد درصــد کاهــش یافتــه اســت .نــرخ بیــکاری
اســتان در ســال  1394نیــز تنهــا بــا کاهــش ناچیــز بــا  0/2واحــد درصــد ،از حــدود  11/9درصــد در ســال
 1393بــه  11/7درصــد رســیده کــه هنــوز از نــرخ بیــکاری در کشــور باالتــر اســت .ســرمایهگذاری داخلــی
صــورت گرفتــه در اســتان در ســال  1394در بخــش صنعــت و بخــش معــدن بــه لحــاظ حجــم بــه ترتیــب
کاهــش  13/2و  25درصــدی داشــته و همچنیــن ســرمایهگذاری خارجــی در ایــن ســال مشــابه ســال
گذشــته صفــر بــوده اســت( .لزگــی و همــکاران ,1395 ،ص.)27
در ادامــه آمــار و اطالعــات مربــوط بــه بخشهــای مختلــف اقتصــادی اســتان قزویــن از جملــه بخــش
کشاورزی ،صنعت ،خدمات ،معدن و  . . .به صورت مختصر مورد بررسی قرار گرفته است.

 -1-9-2بخش کشاورزی
اســتان قزویــن دارای اســتعدادهای غنــی کشــاورزی و باغــداری اســت .از کل مســاحت اســتان
قریــب بــه  270هــزار هکتــار زیــر کشــت محصــوالت زراعــی اســت و ســاالنه حــدود یــک میلیــون و چهارصــد
هــزار تــن محصــوالت زراعــی از قبیــل گنــدم ،جــو ،چغنــدر قنــد ،ذرت ،حبوبــات و  . . .تولیــد میگــردد.
همچنیــن قریــب  73هــزار هکتــار بــاغ موجــود در اســتان ســاالنه بیــش از پانصــد هــزار تــن محصــوالت
باغــی تولیــد و بــه بازارهــای داخلــی و خارجــی عرضــه مینمایند(وبســایت اداره کل امــور اقتصــادی و
دارایــی اســتان قزویــن).

1

دشــت بســیار وســیع و حاصلخیــز قزویــن بــا  13هــزار کیلومتــر مربــع مســاحت یکــی از مرا کــز مهــم
کشــاورزی در کشــور قلمــداد میشــود و ا کنــون  5درصــد از نیــاز غذایــی کشــور را تامیــن مینمایــد.
(برنامــه آمایــش اســتان قزویــن ،معاونــت برنامهریــزی اســتانداری قزویــن ،1392 ،ص.)334
بــا گســترش و توســعه مرا کــز دام و طیــور ،تولیــد فرآوردههــای دامــی اســتان قزویــن جایــگاه بســیار
مهمــی در کشــور بــه دســت آورده اســت بــه نحــوی کــه  %45تولیــد مــر غ مــادر تخمگــذار % 100،تولیــد مــر غ
1- http://qa. mefa. ir/portal/Home/Default. aspx?CategoryID=0b0ada69-aa6b-4a3b-96be-c1ecb640484c
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اجــداد تخمگــذار %10 ،تولیــد تخــم مــر غ %4 ،شــیر %15 ،گوشــت مــر غ و  %10گوشــت قرمــز کل کشــور،
توســط دامــداران اســتان قزویــن تامیــن میشود(وبســایت رســمی اســتانداری اســتان قزویــن.)1

 -2-9-2بخش صنعت
قزویــن بــه علــت داشــتن بیــش از  3500واحــد صنعتــی و شــهرکهای صنعتــی متعــدد و دسترســی
آســان بــه آزادراههــای مهــم کشــور ،بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مرا کــز صنعتــی کشــور میباشــد .از جملــه
مزیتهــای نســبی اســتان قزویــن در بخــش صنعــت میتــوان بــه مــواردی ماننــد موقعیــت جغرافیایــی
قزویــن ،بزرگراههــای مواصالتــی بــه شــمال ،جنــوب ،شــرق و غــرب و راهآهــن تهــران ،قزویــن ،شــمال
غــرب ،نزدیکــی بــه تهــران (بــه فاصلــه کمتــر از  150کیلومتــر از تهــران) ،انــرژی مناســب (بــا وجــود نیــروگاه
شــهید رجایــی بــا تولیــد  2000مــگاوات بــرق) ،همچنیــن ســابقه طوالنــی صنعــت در اســتان 2و وجــود
نیروهــای ماهــر ،رشــد و توســعه صنعتــی اشــاره نمــود.
الگــوی اســتقرار فعالیتهــای صنعتــی اســتان قزویــن بــا ایجــاد و توســعه شــهر صنعتــی البــرز تــا حــد
زیــادی تحــت تاثیــر ایــن اقــدام قــرار گرفتــه و ســهم باالیــی از صنایــع مزبــور بــا توجــه بــه موقعیــت مناســب
و زیربناهــای تجهیــز شــده آن در ایــن شــهر و اطــراف آن اســتقرار یافتهانــد .کمتریــن تعــداد واحدهــای
بــزرگ صنعتــی نیــز بــه شهرســتان آبیــک اختصــاص داشــته اســت .بــه ایــن ترتیــب از نظــر توزیــع فضایــی،
بخــش عمــدهای از واحدهــای صنعتــی اســتان در قســمت میانــی آن و در پیرامــون شــهرهای الونــد و
قزویــن اســتقرار یافتهانــد .علــت ســهم انــدک شهرســتان آبیــک از واحدهــای بــزرگ صنعتــی ،عمدتــا
محدودیــت قانونــی  120کیلومتــری اســت کــه ا کثــر نقــاط ایــن شهرســتان را شــامل میشــود (برنامــه
آمایــش اســتان قزویــن ،معاونــت برنامهریــزی اســتانداری قزویــن ،1392 ،صــص.)339-338
گرایــش ســرمایهگذاران بــه فعالیــت در ایــن اســتان بــه ویــژه در دو دهــه اخیــر موجــب گردیــده اســت
کــه امــروزه نزدیــک بــه  2100واحــد صنعتــی بــا اشــتغالی بالــغ بــر  90هــزار نفــر در حــال بهرهبــرداری اســت
و قریــب بــه  2000واحــد صنعتــی جدیــد بــزرگ و کوچــک در حــال راهانــدازی در ســطح اســتان باشــد9 .
شــهرک و مجتمــع صنعتــی فعــال در نقــاط مختلــف اســتان بخشــی از صنایــع موجــود را در خــود جــای
داده اســت .تــا کنــون بیــش از  1290نــوع محصــول صنعتــی در حــال تولیــد اســت کــه اهــم آنهــا عبارتنــد
1- http://ostan-qz. ir/content/ostan/general-content/755/2991
 -2اولیــن کارخانــه صنعتــی اســتان در ســال  ،١٩0٧برابــر بــا ســال  ١٢٨۶هجــری شمســی تأســیس شــده اســت(فتحیزاده و همکاران،
 ،١٣٩۵ص.)٢٢۴

74

سند آمایش علم و فناوری استان قزوین

از صنایــع شــیمیایی ،کانیهــای غیــر فلــزی ،صنایــع ســلولزی ،شــویندهها ،انــواع شیشــه ،لــوازم خانگــی
(ماننــد یخچــال ،فریــزر ،کولــر ،آبگرمکــن ،بخــاری ،چــرخ خیاطــی و  ،) . . .کنتــور بــرق ،انــواع قطعــات
خــودرو ،موتــور ســیکلت و دوچرخــه ،انــواع ســرامیک ،کاشــی و ظــروف چینــی ،انــواع نــخ ،پارچــه،
موکــت ،قالــی ،ظــروف بســتهبندی ،انــواع دارو و محصــوالت مهندســی پزشــکی ،فــرآوری محصــوالت
کشــاورزی و دامی(وبســایت اداره کل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان قزویــن) 1 .در واقــع از ویژگیهــای
ـوع تولیــد اســت کــه ضمــن بــرآورده نمــودن نیازهــای داخلــی کشــور ،بــه خــارج
صنعتــی اســتان قزویــن تنـ ِ
از کشــور نیــز صــادر میشــوند.

اطالعــات و آمــار مربــوط بــه نواحــی صنعتــی ،شــهرکهای صنعتــی و مزیتهــای ســرمایهگذاری
صنعتــی و معدنــی اســتان قزویــن در حــوزه صنایــع کوچــک و متوســط بــا اســتفاده از دادههــای شــرکت
شــهرکهای صنعتــی اســتان قزویــن در قالــب جــداول زیــر ارائــه شــده اســت.
جدول  :7نواحی صنعتی استان
نام ناحیه صنعتی
ناحیه صنعتی اسفرورین
ناحیه صنعتی الموت

نام شهرستان
تا کستان
قزوین

ناحیه صنعتی آوج

بوئین زهرا

ناحیه صنعتی دانسفهان

بوئین زهرا

ناحیه صنعتی طارم سفلی

قزوین

ناحیه صنعتی نیکوئیه

تا کستان
منبع( :شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین)1395 ،

1- http://qa. mefa. ir/portal/Home/Default. aspx?CategoryID=0b0ada69-aa6b-4a3b-96be-c1ecb640484c
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جدول  :8شهرکهای صنعتی استان
نام شهرک صنعتی

نام شهرستان

شهرک صنعتی آبیک

آبیک

شهرک صنعتی بوئین زهرا (آراسنج)

بوئین زهرا

شهرک صنعتی تا کستان (حیدریه)

تا کستان

شهرک صنعتی حکیمیه

بوئین زهرا

شهرک صنعتی خرمدشت

تا کستان

شهرک صنعتی شال

بوئین زهرا

شهرک صنعتی کاسپین (نیروگاه شهید رجایی)

آبیک

شهرک صنعتی لیا

قزوین
منبع( :شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین)1395 ،

جدول  :9مزیتهای سرمایهگذاری صنعتی و معدنی در حوزه صنایع کوچک و متوسط استان
گروه صنعت

اولویتهای سرمایه گذاری

غذایی و دارویی

 انواع آب میوه گازدار فرآوری میوهها شوریجات و ترشیجات تصفیه و بستهبندی کشمش روغنکشی از زیتون لسیتین پودر آب پنیر پلیت غالت انواع نشاسته مکمل غذایی طیور انواع نان صنعتی -ضایعات کشتارگاهی

نساجی و پوشا ک

 البسه پزشکی یکبار مصرف البسه چرمی -مصنوعات چرم
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گروه صنعت

اولویتهای سرمایه گذاری

شیمیایی و سلولزی

 کمپوست -ا کسید آهن

معدنی

 سنگهای تزئینی فرآوری مواد معدنی سیلیس آجر نما ماشینی محصوالت نسوز انواع سایندهها -پیگمنتهای آلی و معدنی

فلزی

 شیرآالت صنعتی قطعات ریختهگری ورق قلع اندود گلولههای چدنی پودر فلزات رنگی برشکاری ورق لولههای برنجی و آلیاژی درب و پنجره آلومینیومی بازسازی قطعات خاص -محصوالت گالوانیزه گرم

برق و الکترونیک

 انواع بردهای الکتریکی انواع کارتهای کنترل تجهیزات ترمینالهای کامپیوتر رباتهای صنعتی خرد کننده زباله خانگی انواع کلیدها -تابلوهای کنترل

خودرو و نیرو محرکه

 لنت ترمز خودرو قطعات تزئینی خودرو ساخت انواع شاسی اتاق خودروهای ویژه (آمبوالنس ،آتشنشانی و ) . . . انواع باربند خودرو انواع کانتینر قسمتهای پالستیکی خودرو فشنگی آب و روغن سیستم کنترل خودرو جهت معلولین تجهیزات مکانیکی عالمت دهنده یا کنترل ترافیک ملحقات جانبی موتور سیکلتمنبع( :شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین)1395 ،
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رتبــۀ اســتان قزویــن در برخــی از شــاخصهای بخــش صنعتــی را در میــان اســتانهای کشــور
میتوان در جدول زیر مشاهده کرد:
جدول  :10رتبه استان قزوین در برخی از شاخصهای بخش صنعتی
سهم بهرهبرداری

سهم تأسیس

متوسط ارزش نیروی کار

متوسط ارزش کارگاه

صرفههای تجمیع

ارزشآفرینی صنعت

ارزشآفرینی کارگاه

اشتغال صنعتی

اشتغالآفرینی صنعت

سهم برق مصرفی از استان

سهم برق مصرفی از کشور

۶

٧

١١

١١

٩

۴

٧

٨

١

٣

۶

منبع :فتحیزاده و همکاران ،١٣٩۵ ،ص٢٣١

رتبههــای فــوق از وضعیــت مناســب قزویــن در حــوزۀ صنعــت حکایــت میکنــد .ایــن وضعیــت
علیالخصــوص در شــاخص اشــتغالآفرینی صنعــت بســیار مناســب اســت .البتــه تجمیــع شــاخصهای
فــوق در ســالهای مختلــف نشــان میدهــد کــه رتبــۀ اســتان قزویــن از ســال  ١٣٨٩تــا  ،١٣٩٢از رتبــۀ
ششــم بــه رتبــۀ هشــتم تنــزل پیــدا کــرده اســت؛ امــا همچنــان ایــن اســتان در میــان بهتریــن اســتانهای
صنعتــی کشــور قــرار گرفتــه اســت(برگرفته از :فتح ـیزاده و همــکاران ،١٣٩۵ ،ص ٢٣٢و .)٢٣٣

 -3-9-2بخش خدمات
اســتان قزویــن علیرغــم باالبــودن حجــم تولیــدات کشــاورزی و صنعتــی و نیــاز به توســعه فعالیتهای
بخــش بازرگانــی بــرای پشــتیبانی از تولیــد و همچنیــن عبــور بخــش عظیمــی از کاالهــای ترانزیتــی و ســایر
کاالهــای تجــاری مــورد نیــاز در اقصــی نقــاط کشــور ،از توســعه فعالیتهــا و زیرســاختهای بازرگانــی
متناســب بــا تولیــدات اســتان برخــوردار نبــوده اســت .از جملــه علــل توســعه نیافتگــی اســتان قزویــن در
زمینــه خدمــات بازرگانــی میتــوان بــه وابســتگی بــه بــازار تهــران ،اســتفاده از زیرســاختهای بازرگانــی
موجــود در ایــن کالنشــهر و همچنیــن ویژگیهــای عبــوری بــودن ایــن اســتان اشــاره کــرد .بــه عبــارت
روشـنتر بنگاههــای تولیــدی مســتقر در اســتان بــا توجــه بــه وجــود بــازار ملــی تهــران در فاصلــه نزدیــک
ترجیــح میدهنــد کاالهــا ،نهادههــا و مــواد اولیــه مــورد نیــاز خــود را مســتقیما از بــازار تهــران تهیــه نمــوده
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و همچنیــن محصــوالت و کاالهــای تولیــد شــده خــود را نیــز از طریــق ایــن بــازار در بازارهــای داخلــی و
خارجــی بــه فــروش برســانند.
بنابــر دالیــل ذ کــر شــده عــاوه بــر عــدم شــکلگیری بازارهــای ملــی و منطق ـهای و بورسهــای مالــی
و کاالیــی فعــال ،ایــن اســتان از زیرســاختهای بازرگانــی توســعه یافت ـهای برخــوردار نشــده اســت .بــه
عنــوان نمونــه ایــن اســتان بــه لحــاظ ســیلوی ذخیــره گنــدم در حــال حاضــر فقــط یــک واحــد ســیلو
بــا ظرفیــت اســمی  80هــزار تــن در شهرســتان تا کســتان دارد .تعــداد انبارهــای ذخیــره کاال در اســتان
نیــز کــه دارای اســتانداردهای فنــی میباشــند در مجمــوع  76واحــد و بــا مجمــوع ظرفیــت 185373
تــن اســت .همچنیــن اســتان دارای یــک بارانــداز بــه مســاحت  30هــزار متــر مربــع جهــت ذخیــره کاال
اســت .از مجمــوع تعــداد انبارهــا نیــز  44واحــد بــا  58درصــد ظرفیــت در شهرســتان قزویــن (شــامل
شهرســتان آبیــک) 12 ،واحــد بــا  16درصــد ظرفیــت در شهرســتان تا کســتان و  20واحــد بــا  26درصــد
ظرفیــت در شهرســتان بوئینزهــرا اســتقرار دارنــد .همچنیــن تعــداد زیــادی انبــار کــه بســیاری از آنهــا
فاقــد اســتانداردهای فنــی میباشــند ،بــه ذخیــره و نگهــداری محصــوالت و نهادههــای کشــاورزی
اختصــاص دارنــد (برنامــه آمایــش اســتان قزویــن ،معاونــت برنامهریــزی اســتانداری قزویــن،1392 ،
صــص.)346-345

 -4-9-2بخش معدن
در اســتان قزویــن بیــش از  16نــوع مــاده معدنــی بــا ذخیرههــای مختلــف وجــود دارد کــه بــه 3
بخــش فلــزی ،غیــر فلــزی و مصالــح ســاختمانی تقســیم و شــامل انــواع خا کهــای صنعتــی ،ســیلیس،
دولومیــت ،نمــک ،باریتیــن ،زاج ،خــا ک ســرخ ،ســرب ،منگنــز ،مــس ،ذغــال ســنگ ،هماتیــت،
ســنگهای الشــه ،آهــک ،گــچ ،گرانیــت و  . . .بــوده و در حــال حاضــر دارای  84معــدن فعــال میباشــد
کــه عملیــات اســتخراج و بهر هبــرداری از آنهــا صــورت گرفتــه اســت .همچنیــن در اســتان نزدیــک بــه
 80معــدن را کــد ،متروکــه ،در حــال تجهیــز و آمادهســازی شــده و در حــال وا گــذاری بــا ذخائــر انــواع
خا کهای صنعتی وجود دارد(وبسایت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین).

1
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 -5-9-2بخش گردشگری و توریسم
قزویــن از قدیمیتریــن حوزههــای تمدنــی ایــران اســت کــه بــر اســاس یافتههــای باستانشناســان
ســابقه ســکونت در آن بــه  10هــزار ســال میرســد و ایــن شــهر حــدود  100ســال پایتخــت ایــران در دوره
صفویــه بــوده اســت .اســتان قزویــن بــا توجــه بــه موقعیــت تاریخــی خــود ،همچنیــن ویژگیهــای
ا کوتوریســتی ،قــادر اســت تــا در صــورت برنامهریــزی اصولی ،ســهم عمدهای از گردشــگران ورودی کشــور
را جــذب کنــد .تکثــر بناهــای تاریخــی در دل قزویــن و مجــاورت ایــن منطقــه بــا زنجــان و تهــران نیــز ،دیگر
عاملــی اســت کــه میتوانــد از توریســم ایــن اســتان ســیمایی جــذاب در عرصههــای بینالمللــی ترســیم
کنــد .از ایـنرو اســت کــه عــدهای اعتقــاد دارنــد قزویــن گردشــگاهی بــرای تمــام فصــول اســت.
قزویــن بــا ثبــت بیــش از هــزار اثــر تاریخــی کــه  12درصــد بناهــای تاریخــی کشــور را شــامل میشــود
در ایــن زمینــه در رتبــه نخســت کشــوری قــرار دارد .قزویــن کــه لقــب بــاب الجنــه یــا دروازه بهشــت را بــه
خــود اختصــاص داده از مناطــق مهــم ایــران اســت کــه در زمینههــای تاریخــی ،طبیعــی ،اقتصــادی،
فرهنگــی ،صنعتــی و گردشــگری دارای اهمیــت زیــادی اســت .ایــن اســتان از جملــه مناطــق زیبــا ،بــا
فرهنــگ و متمــدن ایــران اســت کــه در کنــار طبیعــت زیبــا ،خــدادی و مناظــر بهشــت گونــه خــود از غنــای
تاریخــی و فرهنگــی قابــل توجهــی نیــز برخــوردار اســت .رودخانههــای پــر آب ،قلههــای زیبــا و مشــهور،
چشــمههای آب گــرم ،حیــات وحــش ،پوشــش گیاهــی غنــی و دریاچههــای چش ـمنواز ایــن منطقــه در
کنــار آثــار متعــدد تاریخــی ،معمــاری ،فرهنگــی ،باســتانی و مردمــان هنر دوســت ،ســختکوش و متمدن،
مجموعــه کمنظیــری را در ایــن خطــه از کشــور ایــران بــه وجــود آورده اســت کــه دیــدار از آنهــا بــرای همــه
گروههــای گردشــگری جــذاب اســت .از اینــرو بــه لحــاظ جاذبههــای طبیعــی و ا کوتوریســم نیــز قزویــن
دارای قابلیتهــای فراوانــی اســت .جاذبههــای طبیعــی منطقــه المــوت ،دریاچــه اوان ،قلعــه حســن
صبــاح ،قلعــه لمبســر و  . . .از جملــه آثــار دیدنــی طبیعــی اســتان بــه شــمار میآیند(وبســایت اداره کل
امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان قزویــن).

1

بــا توجــه بــه شــناخت و تحلیــل وضــع موجــود ،تصویــر کالن ایــن اســتان را میتــوان بــه صــورت زیــر
خالصــه نمــود :اســتان قزویــن در شــرایط کنونــی اســتانی اســت بــا موقعیــت ممتــاز جغرافیایــی ،بهرهمند
از کشــاورزی نســبتا پیشــرفته بــا جایــگاه برجســته در کشــور ،برخــوردار از توســعه صنعتــی بــرونزا ،دارای
جاذبههــا و توانهــای گونا گــون و متنــوع طبیعــی و تاریخــی کــه کمتــر بــارور و مــورد بهرهبــرداری قــرار
1- http://qa. mefa. ir/portal/Home/Default. aspx?CategoryID=0b0ada69-aa6b-4a3b-96be-c1ecb640484c
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گرفتــه اســت ،بــه همــراه مرا کــز و موسســات آمــوزش عالــی متعــدد و ظرفیتهــای فیزیکــی بــاال ،برخــوردار
از شــبکههای ارتباطــی زمینــی قــوی و شــبکههای انــرژی و ســوخت کــه بــه دلیــل فقــدان برنامههــای
منســجم بــا عــدم تعادلهایــی در ســازمان فضایــی و عــدم تعادلهــای ا کولوژیــک و ناموزونــی توســعه
مواجه اســت و بیشــتر اســتعدادهای شــناخته و ناشــناخته آن بارور نشــده اســت (برنامه آمایش اســتان
قزویــن ،معاونــت برنامهریــزی اســتانداری قزویــن ،1392 ،ص.)142

روششناسی
فصل 3
تحلیل

 -1-3مقدمه
در کلیــات پژوهــش توضیــح داده شــد کــه در تصریــح مــدل علــم و فنــاوری جهــت رســیدن بــه ســند
آمایــش علــم و فنــاوری در اســتان قزویــن ،از نظریــۀ «نظــام ملــی نــوآوری» کــه کالننظریــهای عامتــر
از نظریــۀ «نظــام علــم و فنــاوری» اســت اســتفاده میشــود .لــذا بــه ناچــار در ایــن تصریــح بایســتی
مؤلفههــای اثربخــش در نظــام علــم و فنــاوری بــه طــور جــدی در مــدل وارد شــوند .ایــن مؤلفههــا
بهطورکلــی در مفهــوم عــام اقتصــاد تعریــف میشــوند .بنابرایــن ،در مــدل نظــام مدلــی نــوآوری در ایــن
پژوهــش بــا ســه مفهــوم عمومــی علــم ،فنــاوری و اقتصــاد مواجــه هســتیم.
رویکــرد مختــاری کــه در نظــام ملــی نــوآوری و در تدویــن کنشهــای نهادهــای ســهگانۀ فــوق
بـهکار گرفتــه میشــود ،رویکــردی تلفیقــی اســت کــه از ســنتز «نظریــۀ نهــادی نظــام نــوآوری» و «رویکــرد
سیســتمهای اجتماعــی و فنــی» حاصــل میشــود .از ایــن رویکــرد بــه «تألیــف علــم ،فنــاوری و اقتصــاد»
در جغرافیــای محلــی اســتان قزویــن تعبیــر میشــود.
در تصریــح مــدل علــم و فنــاوری در هرکــدام از شهرســتانهای اســتان قزویــن ،از گرافهــای نگاشــت
نهــادی علــم و فنــاوری در ایــن شهرســتانها اســتفاده میکنیــم .در ادامــه ضمــن ارائــۀ تبیینــی مختصــر
در ماهیــت مــدل ،فرایندهــای محاســباتی گــراف معرفــی میشــوند.
پــس از معرفــی مبنــای نظــری روششناســی ،روش تحلیــل و اســتخراج گــراف نگاشــت نهــادی علــم
و فنــاوری معرفــی میشــود.
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روششناســی اســتخراج داده و روششناســی تحلیــل دادههــا نیــز در مراحــل بعــدی در ایــن فصــل
بررســی میشــوند.

 -2-3روش شناسی تحلیل و استخراج گراف نگاشت نهادی علم و فناوری
 -1-2-3مبنای نظری روش شناسی :نظریۀ «تالیف علم ،فناوری و اقتصاد»
همــان طــور کــه قبــا اشــاره شــد ،مبنــای نظــری پژوهــش حاضــر در چارچــوب نظــام منطقــه ای
نــوآوری قــرار مــی گیــرد کــه بــر دو ُبعــد گســتردۀ آن عبارتنــد از -1 :تعامــات بیــن نقــش آفرینــان و بازیگــران
پویــش نــوآوری بویــژه ارتباطــات بیــن جامعــه علمــی و بخــش کســب و کار یــا همــان اقتصــاد -2 .نقــش
نهادهــا و اینکــه پویــش نــوآوری بــه چــه میــزان بــه لحــاظ نهــادی در نظــام اقتصــادی درونــی شــده اســت
( دالورکــس و پرتــو.)2005 ،
بــه عبــارت دیگــر تعامــات بیــن نقــش آفرینــان در عرصــه علــم و فنــاوری زمانــی بــه درســتی ادرا ک
مــی شــود کــه زمینــۀ نهــادی ایــن تعامــات نیــز نادیــده گرفتــه نشــود .بنابرایــن تحلیــل هــای سیاســتی
مرتبــط بــا حــوزۀ علــم و فنــاوری بــا در نظــر گرفتــن ایــن ابعــاد اســت کــه مــی توانــد از اعتبــار الزم برخــوردار
باشــد.
ابعــاد مذکــور ایــن نتیجــه را حاصــل مــی کنــد کــه الزمــۀ برپایــی نظــام علــم و فنــاوری ثــروت آفریــن
تمرکــز جغرافیایــی و مجــاورت نقــش آفرینــان و بازیگــران حــوزۀ علــم و فنــاوری اســت .ایــن بــدان معنــی
اســت کــه خوشــه هــای منطقــه ای علــم و فنــاوری و اقتصــاد نقشــی کلیــدی در پویــش نــوآوری منطقــه
ای دارنــد .خوشــه هــای منطقــه ای شــامل نهادهــای علمــی و آموزشــی ،نهادهــای فناورانــه ،کســب و
کارهــا و نهادهــای دولتــی و حمایتــی اســت .مجــاورت ایــن خوشــه هــا بــه لحــاظ کارکــردی و همــکاری آن
هــا در حــوزه هــای تخصصــی مشــابه مــی توانــد منجــر بــه هــم افزایــی و ســرریز در منطقــه شــود.
اصــل اولیــه در رابطــه بــا اســتخراج هوشــمند کارویــژۀ منطقــهای در حــوزۀ علــم و فنــاوری ارتقــا
هماهنگــی و همــکاری بیــن علــم ،فنــاوری و نهــاد اقتصــاد و بــا پشــتیبانی و همــکاری مســئولین
منطق ـهای اســت .توســعۀ هــر چــه بیشــتر بخشهــای منطق ـهای از طریــق بــه کارگیــری فناوریهــای
در دســترس و پیشــرفت در فناوریهــای جدیــد در آینــده بایســتی منتــج بــه مزیــت رقابتــی در ســطح
جهانــی شــود.
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ماتریسهــای انکشــاف بــه کار رفتــه در ایــن پژوهــش ،ابزارهایــی بــرای شناســایی ارتباطــات بیــن
نهادهــای علــم ،فنــاوری و اقتصــاد در مناطــق جهــت ارزیابــی پتانســیلهای منطقـهای از قبیــل اثــرات
دخالــت دولتــی و پیامدهــای آن بــر تحقیــق و توســعه و دیگــر ابعــاد اقتصــادی و اجتماعــی اســت.
(اسمولینســکی و همــکاران)2015 ،
ماتریسهــای انکشــاف در مقــاالت و مطالعــات اخیــر و بویــژه از ســوی ســازمانهای بیــن المللــی
بــه گســتردگی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .در پژوهــش حاضــر تحلیــل جزئــی بیــن بخشــی در
یــک زمینــۀ منطق ـهای از طریــق ســاخت ماتریــس علــم ـ اقتصــاد ـ فنــاروی بــه کار بســته شــده اســت.
ایــن روش بــه تحلیــل تحقیــق و توســعه و زنجیرههــای ارزش در اقتصــاد مــی پــردازد و مــی توانــد حــوزۀ
پژوهــش و اقتصــاد را از طریــق ارتقــاء فناوریهــای موجــود در دامنــۀ منطقــه بازتعریــف کنــد .شــناخت
و ارزشگــذاری ارتباطــات داخلــی علم-اقتصاد-فنــاوری ،بــه کارگیــری اســتعدادها و توانمندیهــا را از
طریــق یکپارچــه ســازی بازیگــران منطقـهای و خوشــه بنــدی پتانســیلهای آنــان توســعه میدهــد .اثــر
ســینرژیک ایــن فعالیتهــا بایســتی در ســندهای منطقـهای خــود را نشــان دهــد .اصــول سیاســتی کــه
در ایــن روش اســتخراج مــی شــود مبتنــی بــر مشــاهدات و تحلیــل زنجیــروار ظرفیتهاســت.

 -2-2-3جامعه آماری
باتوجــه بــه ســه گانــه علم،فنــاوری و بــازار و همچنیــن بــرای تشــکیل ماتریــس هــای مجــاورت
اطالعــات و دادههــای آمــاری مربــوط بــه دانشــگاههای مناطــق شــشگانه اســتان قزویــن اعــم از
دانشــگاههای دولتــی ،آزاد ،پیــام نــور و غیرانتفاعــی در رشــتههای مختلــف دانشــگاهی جمــعآوری
شــد .از ســوی دیگــر نهادهــای فنــاوری شــامل مرا کــز رشــد ،پــارک هــای علــم و فنــاوری و مرا کــز تحقیقاتــی
مختلــف واقــع در مناطــق اســتان قزویــن در جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر قــرار میگیرنــد .درنهایــت
دادههــا و اطالعــات بخشهــای مختلــف بــازار یــا اقتصــاد اســتان قزویــن شــامل بنگاههــای بخــش
صنعتی،بخــش کشــاورزی ،بخــش گردشــگری ،بخــش ســامت و بهداشــت و ســایر خدمــات نیــز
جم ـعآوری شــده و در تحلیــل مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

 -3-2-3روش شناسی استخراج داده
بــا توجــه بــه مبنــای روش شــناختی انطبــاق و تالیــف نهادهــای علــم ،فنــاوری و اقتصــاد ،در مرحلــه
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اســتخراج داده بایســتی اطالعــات مربــوط بــه هــر  3بخــش بــه نحــوی جمــع آوری شــود کــه عــاوه بــر
دادههــای درون هــر بخــش ،ارتباطــات بیــن بخشهــا نیــز بــه نمایــش گذاشــته شــود .مبتنــی بــر
دادههــای اســتخراج شــده ،ظرفیــت انطبــاق و تعامــل بخشهــای علــم  ،فنــاوری و اقتصــاد در هــر
منطقــه در ماتریــس نشــان داده شــده اســت تــا از ایــن طریــق وضــع کنونــی تعامــات ایــن  3بخــش
روشــن شــود.

 -1-3-2-3توضیح فعالیت میدانی
فعالیــت میدانــی بــا حضــور  ۶پرسشــگر در اســتان بــه انجــام رســیده اســت .بــه طــور عمــده جهــت
دســتیابی بــه دادههــای مــورد نیــاز در طــی پژوهــش از طریــق فعالیتهــای میدانــی اطالعــات از دو
منبــع اســتخراج شــده اســت :منبــع اول ازطریــق جم ـعآوری اســناد و دادههــای موجــود در ســازمانها
و ارگانهــای مختلــف اســتان قزویــن اســت .در ایــن مرحلــه بــا مراجعــه بــه نهادهــای مختلــف ســعی
شــده اســت دادههــا و اســناد مکتــوب بــه طــور کامــل جمــع آوری شــود .منبــع دوم از طریــق مصاحبــه
بــا مســئولین نهادهــای مختلــف و صاحبنظــران حــوزۀ علــم و فنــاوری در اســتان و در خــارج از اســتان
بهعنــوان جامعــۀ آمــاری اســت کــه بــه صــورت نمونــۀ خوشـهای از میــان آنهــا انتخــاب شــده اســت .نــام
مصاحبهشــوندگان در جــداول زیــر آورده شــده اســت.

 -1-1-3-2-3مصاحبه شوندهها
جدول  :11مصاحبهشوندگان
ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

1

مهندس رضا صفاری

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی

2

دکتر علیرضا فریدونی

مدیــر مرکــز رشــد و مســئول امــور حــوزه فنــاوری پــارک علــم و
فنــاوری

3

آقای علیرضا کشاورز قاسمی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن استان قزوین

4

دکتر مجید قدیری

مدیر مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره(

5

دکتر کیمیا قلم

رئیس مرکز فناوری و نوآوری سینتک دانشگاه آزاد قزوین
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نام و نام خانوادگی

مسئولیت

6

آقای یوسفی

رئیــس مرکــز همــکاری هــای علمــی و امــور شــرکت هــای دانــش
بنیــان قزویــن

7

دکتر حمیصی

معاونت سابق ادارۀ خدمات فنی و تخصصی

8

آقای فاطمی

معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان

9

دکتر پیمان محمدی

رئیس مرکز فناوری اطالعات جهاد کشاورزی

10

مهندس خا کباز

مدیر تجاری سازی جهاد دانشگاهی

11

مهندس لشکری

معاونــت برنامــه ریــزی و ســرمایه گــذاری اداره کل صنعــت،
معــدن و تجــارت

12

آقای تفضلی

کارشناس معاونت پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی

13

آفای رحمانی

اداره کل استاندارد

ردیف

هــدف از ایــن مصاحبههــا جم ـعآوری داده نبــوده اســت بلکــه در ایــن گفتوگوهــا بهدنبــال
ذهنیتشناســی نخبــگان و مســئوالن اســتان قزویــن در زمینــۀ ابعــاد مختلــف نظــام علــم و فنــاوری
در ایــن اســتان بودهایــم .تحلیــل مصاحبههــای انجــام شــده نیــز بــا اســتفاده از روش تحلیــل تماتیــک
صــورت گرفتــه اســت .بــه ایــن ترتیــب کــه در مراجعــه بــه هرکــدام از مصاحبههــا ،تمهــای مرتبــط بــا
موضــوع آمایــش علــم و فنــاوری انتخــاب شــدند .ایــن تمهــا در قالــب مفاهیــم مشــخصتری قــرار
گرفتنــد و منظوم ـهای از موضوعــات را تشــکیل دادنــد.

 -2-1-3-2-3فهرست دادههای استخراج شده
بــا مراجعــه بــه نهادهــای حــوزهی دانــش ،فنــاوری و صنعــت در ســطح اســتان و همچنیــن مراجعــه
بــه بانکهــای اطالعاتــی ملــی و ضمــن انجــام مصاحبههــا ،اطالعــات و دادههــای مناســبی بــه دســت
آمــد کــه در زیــر بــه اهــم آنهــا اشــاره میشــود:
•پژوهشــنامه مطالعــات کاربــردی (شــامل بررســی مزیــت نســبی فعالیتهــای عمــده اقتصــادی و
جایــگاه توســعه صنعتــی اســتان)
•آمار و دادههای شرکت شهرکهای صنعتی (رصد کلی از محیط فناوری استان)
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•کتاب قزوین (اطلس ظرفیتهای علمی ،پژوهشی و صنعتی استان)
•گزارش عملکردهای ساالنه پارک علم و فناوری استان (تعداد شرکتها و حوزههای فعالیت)
•اطالعــات و دادههــای اتــاق بازرگانــی اســتان( حوزههــای مناســب و نامناســب فنــاوری از حیــث
دسترســی بــه بــازار)
•آمار و دادههای مرکز خدمات فناوری و کسب و کار قزوین
•اطالعات و دادههای سازمان استاندارد استان( شامل آمار آزمایشگاهها و گزارش ضریب نفوذ)
•اطالعات مربوط به فعالیتهای فناورانه جهاد دانشگاهی
•دادههــای مرکــز تحقیقــات دانشــگاه آزاد دربــارهی تنــوع و حجــم فعالیتهــای حــوزه علــم و فنــاوری
ایــن دانشــگاه
•کلید صنعت و معدن استان قزوین
•سند راهبردی توسعه استان قزوین
•آمارنامه کشاورزی استان قزوین( شامل اطالعات محصوالت زراعی و باغبانی)
•اطالعات پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 -3-1-3-2-3پایگاهها و سامانههایاینترنتی مراجعه شده جهت استخراج داده
عــاوه بــر مراجعــه بــه فعالیــت هــای میدانــی صــورت گرفتــه اعــم از جمــع آوری اســناد و مصاحبــه
جهــت اســتخراج داده ،برخــی از داده هــا بــا مراجعــه بــه وب ســایت هــای و پایــگاه هــای اطالعاتــی
اســتخراج شــده اســت کــه در زیــر فهرســتی از آن هــا را مشــاهده مــی کنیــد:
•سازمان مدیریت و برنامه ریزی قزوین

1

•پارک علم و فناوری قزوین

2

•اتاق بازرگانی استان قزوین

3

•شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

4

1- ghazvin.mporg.ir
2- http://qstp.ir/
3- http://qccima.com/
4- http://www.qazviniec.ir/
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•اداره کل استاندارد استان قزوین

1

•سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قزوین

2

•مرکز آمار ایران

3

•آمارهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

4

•موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

5

•دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات گمرک جمهوری اسالمی ایران

6

•گزارش های مقدماتی وزارت جهاد کشاورزی

7

•مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

8

•سازمان توسعه تجارت ایران

9

•پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین

10

 -4-2-3روش شناسی تحلیل داده
در ایــن مرحلــه از پژوهــش مبتنــی بــر دادههــای اســتخراج شــده از فعالیتهــای میدانــی و مطالعــات
اســنادی و کتابخانــه ای ،بخشهــای مختلــف بــازار در شهرســتانهای 6گانــه اســتان قزویــن رتبــه
بنــدی شــده اســت تــا از ایــن طریــق دریابیــم کــه ظرفیــت بــازار در هــر شهرســتان چولــه بــه ســمت کــدام
بخــش اســت .بدیهــی اســت کــه تحلیــل بــازار هــر شهرســتان بــا ایــن روش بــه مــا کمــک مــی کنــد کــه
میــزان انطبــاق و نزدیکــی نهادهــای علــم و فنــاوری منطقــه بــا ظرفیــت بــازار نشــان داده شــود.

1- http://qazvin.isiri.gov.ir
2- http://qaz.mimt.gov.ir/
3- https://www.amar.org.ir/
4- http://www.cbi.ir/
5- https://irphe.ac.ir/
6- http://www.irica.gov.ir
7- http://www.maj.ir/
8- http://iccima.ir/
9- http://www.tpo.ir/
10- www.qums.ac.ir
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 -1-4-2-3رتبه بندی شهرستانها مبتنی بر شاخصها
بــا اســتفاده از دادههــای اســتخراج شــده کــه جــداول مربــوط بــه آنهــا در پیوســت موجــود اســت،
بــرای هــر کــدام از بخشهــای صنعــت ،کشــاورزی ،خدمــات درمانــی و گردشــگری ،شــاخصهایی
اســتخراج شــده اســت .در نهایــت بــا ترکیــب شــاخصهای هــر بخــش براســاس معادلـهای کــه در ادامــه
مــی یابــد و محاســبۀ شــاخصها بــرای هــر شهرســتان ،بــه رتبــه بنــدی شهرســتانها در هــر یــک از
بخشهــا پرداختهایــم .معادلــۀ نهایــی نیــز از ترکیــب مــوزون دادههــا اســتخراج شــده اســت .متغیرهــای
ایــن معادلــه و همچنیــن وزن شــاخصها نیــز بــا بهکارگرفتــن منظــر نخبــگان ضمــن جلســات گروهکانونــی
متعــدد تعیینشــدهاند .در ادامــه بــه شــرح شــاخصهای هــر بخــش میپردازیــم.

 -1-1-4-2-3شاخصهای بخش صنعت و معدن))(Industrial and mineral Index(II
بــه طــور کلــی  7شــاخص جهــت ارزیابــی وضــع موجــود بخــش صنعــت در شهرســتانهای اســتان
قزویــن مبتنــی بــر محدودیــت دادههــای شهرســتانی اســتخراج شــده اســت .ایــن شــاخصها عبارتنــد
از :ســرانه بــرق صنعتــی مصرفــی ،متوســط بــرق مصرفــی هــر واحــد صنعتــی ،ســرانه آب صنعتــی مصرفــی،
متوســط آب صنعتــی مصرفــی ،درصــد معــادن شهرســتان از معــادن اســتان ،متوســط اشــتغال زایــی هــر
واحــد صنعتــی ،ســرانه مصــرف نفــت و گاز.
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ )اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( | آذر ۱۳۹۷

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه :ﺗﺪو ﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﻗﺰو
capitaﯾﻦ1- Industrial electricity consumption per
)(IECPC

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ

منطقــه
 112از ۳۳۲
ـی:ﻦ ایــن شــاخص نما گــر مناســبی از ظرفیــت فعالیــت صنعتــی هــرﺻﻔﺤﮥ
مصرﻗفـﺰو ﯾ
ـی اﺳﺘﺎن
صنعﮕﺎتـﻫﯽ
ـرق داﻧﺸ
ـرانه :بـﺟﻬﺎد
•سﻣـﺠﺮی
از اســتان اســت کــه از ترکیــب دو مولفــۀ فــروش بــرق صنعتــی و جمعیــت بــه دســت میآیــد.
فروش برق صنعتی
جمعیت

)Industrial electricity sales (IES

ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ )Industrial electricity sales (IES
ﺟﻤﻌﯿﺖ

)Population (P) Population (P

IES
P
)2. Mean of industrial electricity consumption (MIEC
= IECPC

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ :اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻣﻮﻟﻔﮥ ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ُﺑﻌﺪ ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ )Industrial electricity sales (IES
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ

)Industrial plant units (IPU

ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ )Industrial electricity sales (IES
ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ )Industrial electricity sales (IES
)Population (P
ﺟﻤﻌﯿﺖ
)Population (P
ﺟﻤﻌﯿﺖ

IES
IECPC = IES
IECPC = P
فصل 3؛ روششناسی تحلیل
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P
)2. Mean of industrial electricity consumption (MIEC
)2. Mean of industrial electricity consumption (MIEC

)2- Mean of industrial electricity consumption (MIEC

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ :اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻣﻮﻟﻔﮥ ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ :اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻣﻮﻟﻔﮥ ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ
•متوســط بــرق مصرفــی هــر واحــد صنعتــی :ایــن شــاخص از ترکیــب دو مولفــۀ فــروش بــرق صنعتــی و
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ُُﺑﻌﺪ ﻫﺮ وا ُﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
صنعتیﺖ.
واحدﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳ
هرﺘﯽ در
دهندۀ بﺣﺪعدﺻﻨﻌ
نشانﻌﺪ ﻫﺮ وا
آیدنودﻫﻨﺪۀ ﺑ
یﺸﺎ
دستﺪمو ﻧ
صنعتیﺳبهﺖ ﻣﯽ آﯾ
واحدﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ د
تعداد ﺻ
در منطقه است.
ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ )Industrial electricity sales (IES
ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ )Industrial electricity sales (IES
فروش برق صنعتی ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ
)Industrial plant units (IPU
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ

IndustrialIndustrial
electricityplant
salesunits
)(IES)(IPU
)Industrial plant units (IPU

تعداد واحد صنعتی

IES
MIEC = IES
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = MIEC
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

)3. Industrial water consumption per capita(IWCPC
3. Industrial
waterwater
consumption
)per capita(IWCPC
3- Industrial
consumption
)per capita(IWCPC

ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ :اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻣﻮﻟﻔﮥ
دهزـ ﺗـدﺮﮐکﯿــه
ـاخصﺧ نیـ
ـی :ا
ﺐ دو ﻣﻮﻟﻔﮥ
ـانﮐﻪ ا
نشـﻫﺪ
منطقاـ ﻧـهﺸﺎران د
ـتﻨﻄﻘﻪ ر
صنعـﺖ ﻣ
ـتﺻﻨﻌ
ظرفیﯿـﺖ
ـدﺪ ﻇﺮﻓ
توانـﻮاﻧ
ﺺـز ﻧمﯿﺰیﻣﯽﺗ
ﺼیـﺮﻓـنﯽ:شاـﯾﻦ ﺷﺎ
مصرﺘفـﯽ ﻣ
ـی ﺻﻨﻌ
صنع آتـب
•ســرانه آبﺳﺮاﻧﻪ

به دست میآید:
مولفۀ
جمعیتﯾﺪ:
صنعتیﻪ ودﺳﺖ ﻣﯽ آ
فروشﯽ وآبﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑ
ب ﺻ ﻨﻌﺘ
دووش آ
از ترکیب ﻓﺮ
ﻓﺮوش آب ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ:
فروش آب صنعتی

ﻓﺮوش آب ﺻﻨﻌﺘﯽ )Industrial water sales (IWS

IndustrialIndustrial
water sales
)wat(IWS
ﻓﺮوش آب ﺻﻨﻌﺘﯽ )er sales (IWS

جمعیت

)Population (P
)Population (P

ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺟﻤﻌﯿﺖ

)Population (P

IWS
IWCPC = IWS
IWCPC
=
p
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ )اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( | آذر ۱۳۹۷
ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه :ﺗﺪو ﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
p

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ

ﺻﻔﺤﮥ  113از ۳۳۲
ﻣﺠﺮی :ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
4. 4Mean
of Industrial
water consumption
)(MIWC) (MIWC
Mean
of Industrial
water consumption
)4. Mean of Industrial water consumption (MIWC
تعــداد
ترکیــبﺮودو
مصراﯾفـﻦـی:ﺷﺎایﺧــن
صنعتـﻣـی
ﻂ آـطبآب
متوﺳسـ
صنعتــی وﺻﻨﻌﺘﯽ
آب واﺣﺪﻫﺎی
فــروشﻌﺪاد
مولفــۀﻨﻌﺘﯽ و ﺗ
ش آب ﺻ
شــاخص دازو ﻣﻮﻟﻔﮥ ﻓ
ﺺ از ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺼﺮﻓﯽ:
ﺻ ﻨﻌ ﺘﯽ
•ﻣﺘﻮ
ُ
واحدهــای صنعتــی منطقــه بـ ُـه دســت میآیــد و نشــان دهنــدۀ بعــد هــر واحــد صنعتــی اســت.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ.

Industrial water sales
)(IWS) water sales (IWS
Industrial

صنعتیش آب ﺻﻨﻌﺘﯽ
فروش آب ﻓﺮو
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ

تعداد واحدهای صنعتی منطقه

)Industrial plant units (IPU

IWS
IPU

)Industrial plant units (IPU

= MIWC
)5. Mineral percentage (MP

درﺻﺪ ﻣﻌﺎدن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن :اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و

Industrial
)sales (IWS
Industrialwater
plant units
ﺻﻨﻨﻌﻌﺘﺘﯽﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ )(IPU
بﺻ
شﻫآﺎی
ﺗﻌﺪاد ﻓواﺮوﺣﺪ
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ )Industrial plant units (IPU
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IWS
MIWC = IWS
MIWC = IPU
IPU

سند آمایش علم و فناوری استان قزوین

Mineral
percentage
5. 5Mineral
percentage
)(MP) (MP
ـد 5.
Mineral
percentageـداد واحـ
)(MPدو مولفــه تعـ
•درصــد معــادن شهرســتان از معــادن اســتان :ایــن شــاخص کــه از ترکیــب
درﺻﺪ ﻣﻌﺎدن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن :اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و
ـتان بـﺷﺎـهﺧدسـ
ـیﯽهـﺷـرﻬﺮﺳﺘﺎن و
معدنﻌـﺪﻧ
ـتﺣﺪ ﻣ
ظرفیـد وا
ـانگرﻪ ﺗﻌﺪا
نشـو ﻣﻮﻟﻔ
یﺮآیﮐـﯿـدﺐ د
ـت امز ﺗ
ﺺ ﮐﻪ
معدننـ اـیﺳﺘﺎاسنـ :اﯾﻦ
واحـازـدﻣﻌﺎد
ـدادﺳﺘﺎن
ـتاندونتعـﺷﻬﺮ
شهرسـﺪ ﻣﻌﺎ
معدنــی درﺻ
است.ﺣﺪ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
شهرستانﻌﺪاد وا
ﺗ
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )Regional Mineral units (RMU

RegionalRegional
MineralMineral
)units (RMU
تعداد واحد معدنی شهرستان
units
Province Mineral
)units (RMU
ﺗﻌﺗﺪﻌادﺪادواواﺣﺪﺣ ﻣﺪﻌﻣﺪﻌﻧﺪﻧﯽﯽﺷاﻬﺳﺮﺘﺎﺳﺘنﺎن )(PMU
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺎن

تعداد واحد معدنی استان

)Province Mineral units (PMU

)Province Mineral units (PMU

RMU
MP = RMU
MP = PMU
PMU

)6. Mean employment of industry plant (MEIP
6. 6Mean
employment
of industry
)plant (MEIP
Mean
employment
of industry
)plant (MEIP
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ :از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻣﻮﻟﻔﮥ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ـتغال
صنعتـ
ـتغالا زا
ـدادی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ـتاندوواتعﺣـﺪﻫﺎ
شهرسـﺗﻌﺪا
ـیﺮﺳﺘﺎن و
صنعتـﺷﻬ
ﺻ ﻨﻌ ﺘ ﯽ
اشﺘـﻐﺎل
ـۀ اﺷ
مولفـﻔﮥ
ـبﺐدودو ﻣﻮﻟ
ترکیـﺮﮐﯿ
ـی:ﺘﯽاز :از ﺗ
ﺻ ﻨﻌ
ـداﺣﺪ
ـیلهزـاﯾـرﯽواﻫحﺮـ و
ﺷﺘیـﻐﺎ
شـﻮﺳﻂ
•متوســط اﻣﺘ
آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ درواﻗﻊ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺮ واﺣﺪ
واحدهــای صنعتــی آن مــی تــوان متوســط اشــتغال زایــی هــر واحــد صنعتــی در شهرســتان را بــه
آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ درواﻗﻊ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺮ واﺣﺪ
صنعتی در ایجاد اشتغال را نشان میدهد.
واحدﻣﯽ دﻫﺪ.
هر ﻧﺸﺎن
تواناییل را
درواقعﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎ
کهﯽ در اﯾ
دست آوردﺻﻨﻌﺘ
ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
)industrial employment (IE
industrial
)employment (IE

اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
اشتغال صنعتی شهرستان
industrial
یﯽﺻﻨﺷﻌﻬﺘﺮﯽﺳﺘﻣﺎﻨنﻄﻘﻪ )(IE
ﺣﺪﺻﻫﻨﺎﻌﺘ
ﺗﻌ اﺪاﺷدﺘوﻐاﺎل
Industrial employment
)plant units (IPU
Industrial
plantplant
unitsunits
منطقهد واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ )(IPU)(IPU
Industrial
تعداد واحدهای صنعتی ﺗﻌﺪا

IE
MEIP = IE
MEIP = IPU
IPU

)7- Hydrocarbon consumption per capita (HCPC
•ســرانه مصــرف نفــت و گاز :مصــرف نفــت گاز بــه ازای جمعیــت ســرانه مصــرف نفــت گاز را نشــان
میدهــد .ایــن شــاخص در واقــع نما گــری از میــزان حمــل و نقــل مربــوط بــه بخــش صنعــت
شهرستان می باشد.

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
) consumption per capita (HCPCﺻﻔﺤﮥ  114از
7. ۳۳۲
Hydrocarbon

ﻣﺠﺮی :ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ

ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز :ﻣﺼﺮف ﻧﻔﺖ ﮔﺎز ﺑﻪ ازای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻔﺖ ﮔﺎز را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ
)consumption per capita (HCPC
تحلیل
93 7. Hydrocarbon
شناسیﺎﺷﺪ.
شﺎن ﻣﯽ ﺑ
فصلﺖ3؛ﺷﻬروﺮﺳﺘ
ﺷﺎﺧﺺ در واﻗﻊ ﻧﻤﺎﮔﺮی از ﻣﯿﺰان ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌ
ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز :ﻣﺼﺮف ﻧﻔﺖ ﮔﺎز ﺑﻪ ازای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻔﺖ ﮔﺎز را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ
مصرف نفت و گاز

ﻣﺼﺮف ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز )hydrocarbon consumption (HC

)hydrocarbon consumption (HC

 Populationﺑﺎﺷﺪ.
)(Pﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ
ﺷﺎﺧﺺ در واﻗﻊ ﻧﻤﺎﮔﺮی از ﻣﯿﺰان ﺣﻤﻞ و ﻧﺟﻘﻤﻌﻞﯿ ﻣﺖﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌ

)Population (P

جمعیت

ﻣﺼﺮف ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز )hydrocarbon consumption (HC

HC
ﺟﻤﻌﯿﺖ
P

)Population (P

= HCPC

HC
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷPﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ
شــاخص صنعتــی هــر شهرســتان عــددی اســت کــه اهمیــت و وزن صنعــت در اقتصــاد آن شهرســتان
ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ و وزن ﺻﻨﻌﺖ در اﻗﺘﺼﺎد آن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ـد.ﺺ ﮐﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ
دهـﺎﺧ
را نشــان می ﺷ
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی  ۷ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ:
ـای ﮐ7ﻪ اﻫگانـﻤﯿـه بـ
ـت.
دسدـﻫﺪ
کنیـﻧـدﺸﺎبـنـهﻣﯽ
ـیﺎن را
ـاهدهﻬﺮمـﺳﺘ
مشـد آن ﺷ
ـهﺘﺼﺎ
ترتیبـﺖـیدرکـ اﻗ
ـه ﺻﻨﻌ
ـاالوبـزن
ﺖو
مولفیه اهـﺳﺖ
خطﺳـﺘﺎـین ﻋﺪد
ـبﺷﻬﺮ
ترکیـﻫﺮ
ـاخصﺻﻨازﻌﺘﯽ
ایــن ﺷشﺎـﺧﺺ
𝐈𝐈𝐈𝐈 = 𝜶𝜶IECPC + 𝜷𝜷MIEC + θIWCPC + δMIWC + γ MP + 𝜺𝜺MEIP + 𝝎𝝎HCPC
میآید:
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی  ۷ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ:

 -1-1-1-4-2-3شاخص کل صنعتی =
HCPCنها
شهرستا

𝐈𝐈𝐈𝐈 = 𝜶𝜶IECPC + 𝜷𝜷MIEC + θIWCPC + δMIWC + γ MP + 𝜺𝜺MEIP + 𝝎𝝎HCPC
ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی α، β، θ، δ،γ، εو  ωﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ وزن ﻫﺮﮐﺪام از زﯾﺮﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺷﺎﺧﺺ

 .β،ﭘα،
کــه
بخــشﻌﻞ آنﻫﺎ
هایﻌﯿﺖ ﺑﺎﻟﻔ
صﺎ ،وﺿ
زیرشــاخﺎنﻫ
هرکــدامﺪاماز از ﺷﻬﺮﺳﺘ
وزنﯽ در ﻫﺮﮐ
دهندۀﺻﻨﻌﺘ
نشــاجنﺷﺎﺧﺺ
ﺲ اوز اωﺳﺘﺨﺮا
θ،ﺎﺷﺪ
δ،γ،ﻣﯽﺑ
ـایﺷεﻬﺮﺳﺘﺎن
پارامترهـﻌﺖ
ﺻﻨ
ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی α، β، θ، δ،γ، εو  ωﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ وزن ﻫﺮﮐﺪام از زﯾﺮﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺷﺎﺧﺺ
صنعتــی در شــاخص صنعــت شهرســتان میباشــد .پــس از اســتخراج شــاخص صنعتــی در هرکــدام از
در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
شــود.ﻫﺎ
یﻔﻌﻞ آن
مشــخصﺖمﺑﺎﻟ
قزویــننﻫﺎ ،وﺿﻌﯿ
اســتانز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
صنعتــیﻫﺮﮐﺪام ا
بنــدیﺻﻨﻌﺘﯽ در
رتبهﺷﺎﺧﺺ
هـاـاﺳﺘدرﺨﺮاج
ـل آﺲناز
بالفعـﺪ .ﭘ
ـتﻣﯽﺑﺎﺷ
وضعﺳیﺘـﺎن
ها ،ﺷﻬﺮ
نﻌﺖ
شهرســتاﺻﻨ
 .۲.۱.۴.۲.۳ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی))(Agriculture index(AI
در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.

 -2-1-4-2-3شاخصهای بخش کشاورزی))(Agriculture index(AI

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ۸ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
 .۲.۱.۴.۲.۳ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی))(Agriculture index(AI
از ســوی دیگــر 8 ،شــاخص جهــت ارزیابــی وضــع موجــود بخش کشــاورزی در شهرســتانهای اســتان
ﺺرﻫﺎﺷﻋﻬﺒﺮﺎرﺳﺗﺘﻨﺎﺪن اﻫزﺎ:یﺑ اﻬﺮﺳهﺘﺎورن ﻗیﺰوﮔﻨﯾﺪﻦمﻣﺒدﺘﻨرﯽﻫ ﺑﮑﺮﺘﺎر ،ﺑﻬﺮه
ﺶاﯾﮐﻦﺸﺷﺎﺧ
ﺿاﻊجﻣﻮﺷﺪﺟهﻮ اد ﺑﺳﺨﺖ.
ﺺ ﺷﺟﻬﻬﺮﺖﺳﺘاﺎﻧرزﯽﯾﺎاﺑﺳﯽﺘوﺨﺮ
از ﺳﻮﻣیﺤ دﺪﯾوﮕدﯾﺮ،ﺖ۸داﺷدﺎهﻫﺎی
ـتخراجﺎوشرـزی
ـدهداســت .ایــن شــاخصها عبارتنــد
شهرســتانی اسـ
محدودیـﺧـت دادههــای
قزویــن مبتنــی بــر
ـرخﺮﺎهﻏﺪاری،
ـار،رﻫنـ،ﺎ ﺑیﻬ ﺑ
درمﺮ دخرو
یﻨ،ﺪﻧ
روغنرـز
ﺺﺮﻫﺎخ
ـره ،ﻧ
بهـﮑﺎﺘﺎﺧر
ﯽ.ـ ادﯾر
وریﺮاﻧﻪجـﻫﺎﺷـویﺪهر
ـرهارﺳﺘیﺨدا
ـار،ﺑﺳبﺘﻬﺎهﻧـﺮهﯽو
هکتﺘـﺷﺎﻬرﺮ،
درﻫرﺎﻫیﮑ
ـدماﻮدهد
هکت
هکتاـﻫﺣﮑﺘﺪﺎ
یـیﮔ
ـایﮐﻬﺮﺸهﺎوور
یﺑ
دانرﺣﺗﻨهﺪﺪهﻫـاﺎز:
وریﻋوﺒاﺎ
ـار،ﻦﻫﺷ
دراوﺳﻏﻨﺖ
گنـیﺖﺟد
وریﺪووردﯾ
از :بهــره ﻣﺤ

واحدهــای کشــاورزی ،نــرخ واحدهــای باغــداری ،نــرخ دام ســنگین ،نــرخ دام ســبک و درجــه صنعتــی

وری ﺟﻮ در ﻫﮑﺘﺎر ،ﺑﻬﺮه وری داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ در ﻫﮑﺘﺎر ،ﻧﺮخ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﻧﺮخ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻏﺪاری،

شــدن کشــاورزی .در ادامــه بــه توضیــح نحــوۀ اســتخراج هــر یــک از شــاخصها مــی پردازیــم:

)1- Wheat productivity per hectare (WPPH
•بهــرهوری گنــدم در هکتــار :ترکیــب دو مولفــۀ مقــدار تولیــد و ســطح کاشــت بهــره وری تولیــد گنــدم
در شهرســتان را نشــان میدهــد .درواقــع بهــره وری تولیــد گنــدم نشــان میدهــد کــه در واحــد

)1. Wheat productivity per hectare (WPPH

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ:
ﺑﻬﺮهور ی ﮔﻨﺪم در ﻫﮑﺘﺎر :ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻣﻮﻟﻔﮥ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﻬﺮه وری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را
)1. Wheat productivity per hectare (WPPH
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .درواﻗﻊ ﺑﻬﺮه وری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و
قزوین
94
ﺐ دو ﻣﻮﻟﻔﮥ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﻬﺮه وری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را
استان ﺗﺮﮐﯿ
فناوریﻫﮑﺘﺎر:
علمﮔوﻨﺪم در
آمایشر ی
سند ﺑﻬﺮهو
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻨﺪم در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد.
ســطح چـﻧـهﺸﺎمنیـﻣﯽ
ـتﯽ ﺷﻮد و
کاشﯿـﺪ ﻣ
ـدم ﺗﻮﻟ
باشﮔـﻨﺪ
باالتـﻣﯿـرﺰان
ـزان ﭼﻪ
ـنﺪمیـﺳﻄﺢ
ـهرایـواﺣ
ـتدﻫهـﺪـر ﮐچﻪـ د
ـیﺎناسـﻣﯽ
بدیهـﻧﺸ
ـودﺪو ﮔﻨﺪم
تولیـ ﺑـدﻬﺮمهـ وـیریشـﺗﻮﻟﯿ
ـدمرواﻗﻊ
ـزاندﻫگنـﺪ .د
ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ

)Amount of production (AP

Plantingﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد.
Surfaceن ﻣﻨﻄﻘﻪ
)(PSﮔﻨﺪم در آ
دارد.ﺖ
باالتریﺪ ﮐﺎﺷ
اقتصادیﻄﺑﺎﺢﻻﮐﺗﺎﺮﺷﺑﺎﺖﺷ
صرفهﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰاﺳن
منطقهﺖ ﻫﺮ ﭼ
آنﯾﻬﯽ اﺳ
گندم در ﺑﺪ
مقدار تولید
سطح کاشت

ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ

AP
ﺖ
ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺷ

of production
AmountAmount
of production
)(AP) (AP
)Planting Surface (PS

Planting Surface (PS) WPPH = PS

AP
= WPPH
)2. Barley productivity per hectare (BPPH
PS

ﺑﻬﺮهور ی ﺟﻮ در ﻫﮑﺘﺎر:اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺒﻠﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻣﻮﻟﻔﮥ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮ و ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺷﺖ

Barley
productivity
per hectare
2. 2Barley
productivity
per hectare
)(BPPH) (BPPH
ﺟﻮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺮه وری ﺟﻮ در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﺷﺖ ﺟﻮ در آن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺻﺮﻓﻪ
•بهــرهوری جــو در هکتار:ایــن شــاخص نیــز ماننــد شــاخص قبلــی از ترکیــب دو مولفــۀ مقــدار تولیــد
ﺑﻬﺮهور ی ﺟﻮ در ﻫﮑﺘﺎر:اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺒﻠﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻣﻮﻟﻔﮥ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮ و ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺷﺖ
ـطحﺗﺮکایشدـارد.
جــو و سـ ﺑﺎﻻ
ـت جــو در شهرســتان بــه دســت میآیــد .هرچــه بهــره وری جــو در هکتــار باالتــر
دارد .ﺟﻮ در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﺷﺖ ﺟﻮ در آن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺻﺮﻓﻪ
باالتریﺮه وری
صرفهﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬ
شهرستانﯽ آﯾﺪ.
آنن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ
کاشتدرجوﺷﻬدرﺮﺳﺘﺎ
باشد ﺟﻮ
ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد.

مقدار تولید
سطح کاشت

ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ

of production
)(AP
Amount ofAmount
production
)(AP

ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺷﺖ

)Planting Surface (PS

ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ

)Amount of production (AP

)Planting Surface (PS

AP
)Planting Surface (PS
ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺷﺖ
ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه :ﺗﺪو ﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ=  BPPHﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ )اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( | آذر ۱۳۹۷
PS
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
seedsﮥOil
 116از۳۳۲3.
) productivity per hectare (OSPPHﺻﻔﺤ
ﻣﺠﺮی :ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
AP
)BPPH(OSPPH
=
3- Oil seeds productivity per hectare
PS
ﺑﻬﺮهور ی داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ در ﻫﮑﺘﺎر :اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮﻫﮑﺘﺎر ﭼﻪ ﻣﻘﺪار داﻧﮥ روﻏﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
چــه 3.
Oil seeds
productivity
per
)(OSPPH
هرهکتــار
دهــد کــه در
hectareمی
نیــز نشــان
•بهــرهوری دانههــای روغنــی در هکتــار :ایــن شــاخص
ـتﻻﺗﺮ ا
ظرفیـن ﺑﺎ
باشـﺷـدﻬﺮﺳﺘﺎ
باالتـزـری در
وریﺸﺎور
ـرهﻮﻟﯿﺪ ﮐ
ﺖﺗ
ـییشﺑـﺎﻻﺗﺮ
ـدﺮهمـور
تولیـﺑﻬ
ـیﺮ ﭼﻪ
روغن.ـ ﻫ
ـۀ ﺷﻮد
مقــدار دانـﻣﯽ
تولیـﺳـدﺖ.کشــاورزی در
ـود .ﺑﺎهـﺷـرﺪچـﻇﺮـهﻓﯿبهـ

شهرستان باالتر است.
مقدار تولید
سطح کاشت

ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺷﺖ

AP
PS

of production
)(AP
Amount ofAmount
production
)(AP
)Planting Surface (PS

)Planting Surface (PS

= OPPH

)4. Agricultural unit rate(AUR

ﻧﺮخ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورز ی :روﻧﻖ ﮐﺸﺎورزی در اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﺴﯽ ﻧﺮخ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻧﺸﺎن داده
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ.

ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ

)Amount of production (AP

)Planting Surface (PS
ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺷﺖ
Amountروششناسی تحلیل
ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ) of production (APفصل 3؛
ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺷﺖ
AP
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)Planting Surface (PS

4- Agricultural unit rate(AUR) OPPH = PS

•نــرخ واحدهــای کشــاورزی :رونــق کشـAP
unitنــرخ
کســی
ـاورزی در اســتان مــی توانــد بــا پرا
واحدهــای 4.
Agricultural
)rate(AUR
= OPPH
کشــاورزی نشــان داده شــود .ایــن شـ PS
ـاخص نســبت واحدهــای کشــاورزی شهرســتان بــه اســتان را
ﻧﺮخ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورز ی :روﻧﻖ ﮐﺸﺎورزی در اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﺴﯽ ﻧﺮخ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻧﺸﺎن داده
)4. Agricultural unit rate(AUR
می سنجد.
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ.
ﻧﺮخ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورز ی :روﻧﻖ ﮐﺸﺎورزی در اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﺴﯽ ﻧﺮخ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻧﺸﺎن داده
تعداد واحدهای کشاورزی شهرستان

)Regional agricultural unit (RAU

استانرزی اﺳﺘﺎن
کشاورزیی ﮐﺸﺎو
واحدهایﺪاد واﺣﺪﻫﺎ
ﺗﻌ
تعداد

agriculturalunit
)(TAU
TotalTotal
agriculturalunit
)(TAU

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )Regional agricultural unit (RAU

ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ.

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )Regional agricultural unit (RAU

RAU
)Total agriculturalunit (TAU
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن= AUR

TAU
RAU
)5. Gardening unit Rate(GUR
= AUR
TAU
 5اﺳﺘﺎن ﺑﻪGardeningﺪاری
unitاز واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻏ
)Rate(GURﺻﺪی
ﻧﺮخ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻏﺪار ی :اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ در
)5. Gardening unit Rate(GUR

ـای
ـده ای
واحدهـﺪ.
ـدیﺸﺎازن ﻣﯽ دﻫ
درصـن را ﻧ
ـتدکـرـهﻫﺮچـﺷـهﻬﺮﺳﺘﺎ
اسـری
ـنﻏﺪا
ﺖـ ﺑﺎ
دهنـﻇﺮﻓﯿ
ـاناری
ـاخصﺎینشﺑـﺎﻏﺪ
ـنﺮخشـواﺣﺪﻫ
ـداری:ا اریدـ .ﻧ
ـایﺳﺘباﺎغنـ ﺗﻌﻠﻖ د
واحدﺮهـﺷﻬﺮ
•نــرخ ﻫ
ﻧﺮخ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻏﺪار ی :اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ درﺻﺪی از واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻏﺪاری اﺳﺘﺎن ﺑﻪ
باغــداری اســتان بــه هــر شهرســتان تعلــق دارد .نــرخ واحدهــای باغــداری ظرفیــت باغــداری در هــر
ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﻧﺮخ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻏﺪاری ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻏﺪاری در ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
دهد.اﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻏﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )Regional gardening unit (RGU
شهرستان را نشان میﺗﻌﺪاد و
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻏﺪاری اﺳﺘﺎن

تعداد واحدهای باغداری شهرستان

)Total gardening unit (TGU

)Regional gardening unit (RGU

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻏﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )Regional gardening unit (RGU

RGUﺳﺘﺎن
استاناد واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻏﺪاری ا
تعداد واحدهای باغداری ﺗﻌﺪ

Total
)gardening unit (TGU
Total gardening unit
)(TGU

= GUR

TGU
RGU
)6. Heavy livestock unit Rate(HLUR
= GUR
TGU
)6. Heavy livestock unit Rate(HLUR

)6- Heavy livestock unit Rate(HLUR
•نــرخ دام ســنگین  :ایــن شــاخص ظرفیــت نگهــداری دام ســنگین در شهرســتان را بــه نمایــان مــی
ســازد و نشــان میدهــد کــه چــه درصــدی از واحدهــای دام ســنگین اســتان بــه هــر شهرســتان تعلــق
دارد.

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻦن ﻗﺰو ﯾﻦ
ﺶﻪﻗرﻋﺰﯾﻠوﺰﯾﻢیﻦوا ﻓﻨﺳﺘﺎﺎونر ﻗیﺰاو ﯾﺳﺘﺎ
ﻣﻋﻨﺠﻮاﺮنیﭘ:ﺮوﺟژﻬهﺎ:دﺗ دﺪاﻧو ﯾﺸﻦﮕﺎﺳﻫﻨﺪﯽ آاﻣﺳﺎﺘﯾﺎن
ﻣﮐﺎﺠرﻓﺮﺮیﻣﺎ::ﺟﺳﻬﺎﺎزدﻣﺎدانﻧ ﻣﺸﺪﮕﯾﺎﺮﻫﯾﯽﺖا ﺑﺳﺮﺘﻧﺎﺎﻣنﻪﻗرﺰﯾوﺰﯾیﻦاﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ

۱۳۹۷
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ )اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺎرﻓﺻﺮﻔﻣﺎﺤ(ﮥ | آذ
117راز ۳۳۲
ﺻﻔﺤﮥ  117از ۳۳۲

ﻣﺠﺮی :ﺟﻬﻧﺎدﺮ دا
۳۳۲ﺪ
 117اﻣزﯽ دﻫ
ﺻدﻔ وﺤﮥﻧﺸﺎن
خﻧ دﺸاﮕمﺎﻫﺳﯽﻨ اﮕﺳﯿﺘﺎﻦن :ﻗﺰاﯾو ﯾﻦﻦﺷﺎﺧﺺ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری دام ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎز
ﻧﺮخ دام ﺳﻨﮕﯿﻦ  :اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری دام ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺺمﻇﺮﺳﻓﻨﯿﮕﯿﺖﻦﻧ اﮕﺳﻬﺘﺎﺪانر ﺑﻪ
فناوریاﻦﺣﺪﺷﺎﻫﺎﺧی دا
ی دﻫاﺮم ﺷﺳﻨﻬﺮﮕﯿﺳﺘﻦﺎ دنرﺗﻌﺷﻠﻬﻖﺮدﺳاﺘرﺎدن .را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
آمایشﻪا دمرﺳﺻﻨﺪﮕﯿیﻦاز :اوﯾ
ﻧﮐﺮﻪخﭼد
96
قزوینﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد.
استانی دام
علمﺻوﺪی از واﺣﺪﻫﺎ
سند ﮐﻪ ﭼﻪ در
Regional heavy
ﮐﻪ ﭼ ﻪ در ﺗ
livestockرد.
unitﺎن ﺗﻌﻠﻖ دا
)(RHLUﻬﺮﺳﺘ
ﺻﻌﺪﺪاید اوازﺣواﺪﻫﺣﺎﺪیﻫدﺎامیﺳدﻨاﮕمﯿﻦﺳﻨﺷﮕﻬﯿﺮﻦﺳﺘاﺎنﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷ
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی دام ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )Regional heavy livestock unit (RHLU
شهرستاندام ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺘﺎن
سنگیند واﺣﺪﻫﺎی
تعداد واحدهای دام ﺗﻌﺪا
Total heavy
Regional
heavylivestock
livestockunit
)unit(THLU
ﺗﻌﺗﺪﻌادﺪادواواﺣﺪﺣﻫﺪﺎﻫﺎییدامدامﺳﻨﺳﮕﻨﯿﮕﯿﻦﻦﺷاﻬﺳﺮﺘﺎﺳﺘنﺎن )(RHLU

Regional heavy
livestock
)unit (RHLU
Total
heavy livestock
)unit (THLU

تعداد واحدهای دام سنگین استان

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی دام ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺘﺎن

Total heavy livestock
)unit (THLU
)Total heavy livestock unit (THLU

RHLU
HLUR = RHLU
HLUR = THLU
THLU
RHLU
= HLUR
THLU

)7. Light livestock unit Rate(LLUR
7. 7Light
livestock
)unit Rate(LLUR
Light
livestock
)unit Rate(LLUR
 Lightدام7.ﺳﺒ ﮏ
livestockﺣﺪﻫﺎی
unitن و ﺗﻌﺪاد وا
)Rate(LLURﻬﺮﺳﺘﺎ
ﻧﺮخ دام ﺳﺒﮏ :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺒﻠﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی دام ﺳﺒ ﮏﺷ
ـداددام ﺳﺒ ﮏ
ـتانواوﺣﺪتعـﻫﺎی
شهرسﻌـﺪاد
ـبکﺳﺘﺎن و ﺗ
دام ﮏسـﺷﻬﺮ
ـای ﺳﺒ
واحدهـی دام
ـدادواﺣﺪﻫﺎ
ﺐ ﺗتعﻌـﺪاد
ـیﯽازاز ﺗﺮ
قبلـﻗﺒﻠ
ـاخصﺺ
ﮏ:ـدﻣﺎﻧشﻨـﺪ ﺷﺎﺧ
•نــرخ دام ﻧﺮسـخ دام
ترکیـﮐﯿـب
ـبک:ﺳﺒماننـ
سﻌـﻪﺪاددﺳواﺖﺣآ
ـرخﺮﺳﮐﺘﯿﺎنﺐراﺗ ﺑ
ﺧ ﮏد
اسﻧـدﻨاﺪم ﺷﺳﺎﺒ
ـایﺳﺘخﺎنداﻣمﯽ
ـن ﮏداﻣمﻨﻄﺳﻘﺒﻪ راﮏ
ـتردیواداﺣمﺪﻫﺳﺎﺒی
ـتانﻬﻇراﺮﺮبﻓـﺳﯿﺘﺎـهﺖن ﻧوﮕﺗﻬﻌﺪﺪاا
ﺺﺷ
درﺪوﻫرهـﺎد.ـریاﯾداﻦمﺷﺳﺎﺒﺧ ﮏ
ﺺر ﻗﺒﻫﻠﺮﯽﺷاﻬزﺮﺗ
سـﺳوﺒانﮏﻧ:ﺮ ﻣخﺎ
اﻧﺮ
آورد .ﺳایـﺒ ﮏﻣﻨﻄﻘﻪ را
دسـﻬﺪاری دام
شهرسـﺧﺺ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﮕ
ـبکﺖ آورد .اﯾﻦ ﺷﺎ
دامرا ﺑﻪ دﺳ
وان نـﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ـیدر ﻫﺮ
ـتانﺒمـ ﮏ
ـبکﺮخ دام ﺳ
دامﻣﯽ وان ﻧ
واحدهـ اﺳﺘﺎن
نشاند مﺳی
دهد .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری دام ﺳﺒ ﮏﻣﻨﻄﻘﻪ را
ﺖ آورد.
منطقهﺳﺘﺎران را ﺑﻪ
سبکﻫﺮ ﺷﻬﺮ
دامﺒ ﮏدر
نگهداریدام ﺳ
ظرفیتﯽﯽدواﻫنﺪ.ﻧﺮخ
شاخص اﻧﺳﺸﺘﺎﺎننﻣﻣ
ﻧﺸ ﺎن ﻣ ﯽ د ﻫ ﺪ.
Regional
light
سبکﺪاد واﺣﺪﻫﺎ
دامﯽ دﻫﺗﺪﻌ.
واحدهاین ﻣ
ﻧﺸ ﺎ
Regional light
livestock
unitlivestock
ی دام ﺳﺒ ﮏﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )(RLLU)unit (RLLU
شهرستان
تعداد

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی دام ﺳﺒ ﮏﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )Regional light livestock unit (RLLU
)Total light livestock unit (TLLU
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی دام ﺳﺒ ﮏاﺳﺘﺎن
Total light
tock unit
تعداد واحدهای دام ﺗﻌﺗ
Total light livestock
unit
)(TLLU
Regional
lightlives
livestock
)unit(TLLU
استانﺪﺣﻫﺪﺎﻫﺎییدامدامﺳﺒﺳﺒ ﮏﺷﮏاﻬﺳﺮﺘﺎﺳﺘنﺎن )(RLLU
سبکﺪﻌادﺪادواواﺣ
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی دام ﺳﺒ ﮏاﺳﺘﺎن

)Total light livestock unit (TLLU

RLLU
LLUR = RLLU
LLUR = TLLU
TLLU
RLLU
)8. Industrialization degree of agriculture(IDA
= LLUR
8. Industrialization degree of agriculture(IDA) TLLU
8ﺗﺮﮐﯿ8.ﺐ دو ،Industrializationاز
degreeرزی ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
degreeﺪن ﮐﺸﺎو
)agriculture(IDAﯽ ﺷ
ofﺻﻨﻌﺘ
)agriculture(IDAﺰان
درﺟﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽﺷﺪن ﮐﺸﺎورز ی :ﭘﺮاﮐﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﯿ
Industrialization
of
درﺟﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽﺷﺪن ﮐﺸﺎورز ی :ﭘﺮاﮐﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﮐﺸﺎورزی ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو
صنعتﻔﺟﮥﻪ 
•درجــه ﻣدﻮرﻟ
ﺖﺎﻣورﯽزآﯾیﺪ
بــرایارنزیﺻاﻨﻌﺳﺘ
پراﺮﭘﺳﺮاﺘﺎﮐنﺴو
ـدنﺮﺷکقﺪﮐ
یﻓﺮ
هــرﺗﺮﮐﯿﺐ دو
کشــاورزی ،از
شــدن.ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
صنعتــیﺸ
میــزانﺎﯽن ﺑﺷﻪﺪدنﺳﮐ
مناســبیقﺮا ﮐیﺸﻣﺎﯿوﺰ
ش ﺑﯽﺮﺑ
کســیﯽﻓﻣﺮﻨوﺎﺳﺒ
ـاورزی:ﺷیﻬ:
یز
شنـﺸﺎﮐوﺸرﺎزور
ش ﺑﯽ
شـوﻨﻌﺘ
ﺻ
ﻣﻮﻟﻔﮥ ﻓﺮوش ﺑﺮق ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻓﺮوش ﺑﺮق ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
شهرســتان ،از ترکیــب دو مولفــۀ فــروش بــرق کشــاورزی شهرســتان و فــروش بــرق کشــاورزی اســتان
ﻣﻮﻟﻔﮥ ﻓﺮوش ﺑﺮق ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻓﺮوش ﺑﺮق ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
به دست میآید.
ﻓﺮوش ﺑﺮق ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )Regional agricultural electricity sale (RAES
ﻓﺮوش ﺑﺮق ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )Regional agricultural electricity sale (RAES
Total agricultural
electricity
)sale (TAES
شهرستانق ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن
فروش برق کشاورزی ﻓﺮوش ﺑﺮ
Regional agricultural
electricity
)sale (RAES
Total agricultural
ﻓﺮﻓوﺮو
Regional
agriculturalelectricity
electricitysale
)sale(TAES
شﺮﺑﺮققﮐ ﮐﺸﺎﺸوﺎروزرزییﺷاﻬﺳﺮﺘﺎﺳﺘنﺎن )(RAES
شﺑ

استانش ﺑﺮق ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن
فروش برق کشاورزی ﻓﺮو

Total agricultural
electricity sale
)(TAES)sale (TAES
Total agricultural
electricity

RAES
IDA = RAES
IDA = TAES
TAES
RAES
= IDA
TAES

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه :ﺗﺪو ﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
ﻦزﻣﺳﻨﺎﺪن آﻣﻣﺎﺪﯾﯾﺮﯾ
ﻋﻨﻮان ﭘﺮﮐوﺎژرهﻓ:ﺮﺗﻣﺎﺪ:و ﯾﺳﺎ
ﺶﺖﻋﻠﺑﺮﻢﻧﺎوﻣ ﻓﻪﻨرﺎﯾوﺰرییااﺳﺳﺘﺘﺎﺎننﻗﻗﺰﺰووﯾﯾﻦﻦ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ:ﻣﺳﺠﺎﺮزﻣیﺎ:نﺟﻣﻬﺪﺎﯾدﺮﯾداﻧﺖﺸﺑﺮﮕﻧﺎﺎﻫﻣﻪﯽر اﯾﺰﺳﺘﺎ
ی ان ﻗﺳﺘﺰﺎونﯾ ﻗﻦﺰو ﯾﻦ
ﻣﺠﺮی :ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ

ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ

ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ )اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( | آذر ۱۳۹۷
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ )اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( | آذر ۱۳۹۷
ﺻﻔﺤﮥ  118از ۳۳۲
فصل 3؛ روششناسی تحلیل
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کشاورزی شهرستان ها
شاخص کل
-1-2-1-4-2-3
ﺺ
ﺷﺮﻬﺳﺮﺘﺎﺳنﺘﺎوزننﻫوﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺸﺎورزی در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻞ ﮐﮐﺸﺸﺎﺎووررززییﺷﻬ
ﺺ ﮐﮐﻞ
ﺷﺷﺎﺎﺧﺧ
ـاخص
نشــانﺐ
شهرســتاندراﻫﺪ .ﺗﺮﮐﯿ
هــر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
اقتصــادﺳﺘﺎن
کشــاورزیﺼﺎدرد ﻫﺮ ﺷﻬﺮ
اهمیــتورزی در اﻗﺘ
وزنﻫوﻤﯿﺖ ﮐﺸﺎ
ـتانن و ا
شهرسﺎـن وز
ـاورزی ﺷﻬﺮﺳﺘ
کشـﺸﺎورزی
کلﻞ ﮐ
ﺺﮐ
شـ ﺷ ﺎ ﺧ
ﺧﻄﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ۸ﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.
میدهــد .ترکیــب خطــی شــاخصهای 8گانــه کــه در بــاال ارائــه شــد نشــان دهنــدۀ ظرفیــت شهرســتان
ﺧﻄﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ۸ﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.
در بخش کشاورزی است.
AI = αWPPH + βBPPH + θOPPH + δAUR + γ GUR + εHLUR + ωLLUR
AI = αWPPH
+ βBPPH + θOPPH + δAUR + γ GUR + εHLUR + ωLLUR
+ µ IDA
+ µ IDA

β،وα،و
ωﺎیε، ωε،
ـایﺘﺮﻫ
پارامترهـﭘﺎراﻣ
ﮐﻪ
بخــشورزی در
هایﺨﺶ ﮐﺸﺎ
صﺎی ﺑ
زیرشــاخﺺﻫ
هرکــدامم اازز زﯾﺮﺷﺎﺧ
وزنزن ﻫﺮﮐﺪا
دهندۀﻨﺪۀ و
ن ﻧﺸ ﺎن د ﻫ
نشــاµ
α،θ،β،δ،γ،
θ، δ،γ،
کــه

ـاورزیα، β، θ،
δ،γ، ε، ω
ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی
درﺸﺎورزی در
کشـی ﺑﺨﺶ ﮐ
ـتخراج زﯾشـﺮﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
پسوزازن ﻫﺮﮐﺪام از
باشـندﻫﻨﺪۀ
و م µﻧﺸﺎ
هرکدام وﺿﻌﯿﺖ
ـاورزیﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ،
ـاخصر ﻫﺮﮐﺪام از
اسـﺧﺺ ﮐﺸﺎورزی د
ـد.ﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺎ
یﺲ از ا
ـتانﺷﺪ .ﭘ
شهرسﻣـﯽﺑﺎ
کشـرزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ـاخصﺸﺎو
کشــاورزی درﺷﺎشـﺧﺺ ﮐ

خواهـﺎ،ـدوشـ
ـتان
از
ـد.ﺖ
ﺿ ﻌﯿ
ـخصﺳﺘﺎنﻫ
مشاـز ﺷﻬﺮ
ـنﺪام
قزویـﻫﺮﮐ
ـتانی در
اسﺎـورز
ـاورزیﮐﺸ
ـدیجکشﺷـﺎﺧﺺ
رتبازه ابنـﺳﺘﺨﺮا
درﺲ
بالفعـنـلﻣ آﯽﺑنﺎهﺷــاﺪ .ﭘ
ـتﻬﺮﺳﺘﺎ
وضعیـی ﺷ
ها،ﺸﺎورز
ﺺﮐ
شهرسـﺎﺧ
ﺷ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ آنﻫﺎ در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ آنﻫﺎ در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .۳.۱.۴.۲.۳ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ))(Medical service index (MSI

 -3-1-4-2-3شاخص خدمات درمانی))(Medical service index (MSI

ﺺﻮرﺧﺪﮐﻠﻣﺎﯽت۳دﺷرﺎﻣﺎﺧﻧﯽ
Medicalد(رﻣﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
serviceﻮد ﺧﺪﻣﺎت
indexوﺿﻊ ﻣﻮﺟ
)(MSIرزﯾﺎﺑﯽ
ﺺ) ﺟﻬﺖ ا
 .۳.۱.۴.۲.۳ﺷﺎﺧﺑﻪ ﻃ
بــه طــور کلــی  3شــاخص جهــت ارزیابــی وضــع موجــود خدمــات درمانــی در شهرســتانهای اســتان
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  ۳ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ دادهﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﺮاﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﺮاﻧﻪ
قزویــن مبتنــی بــر محدودیــت دادههــای شهرســتانی اســتخراج شــده اســت .ایــن شــاخصها عبارتنــد از:
ﻣﺤﺪودﯾﺖ دادهﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﺮاﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﺮاﻧﻪ
پزشــک و ســرانه مرا کــز درمانــی.
ـرانهﯽ.
ـتانی،ﮐﺰسـدرﻣﺎﻧ
بیمارسﺮـاﻧﻪ ﻣﺮا
ـاتﺷ ﮏو ﺳ
ســرانه خدمـ ﭘﺰ
ﭘﺰﺷ ﮏو ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ.

)1. Hospitality per Capita(HPC

)1- Hospitality per Capita(HPC

)1. Hospitality per Capita(HPC
ﺳﺮاﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ :اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
•ســرانه خدمــات بیمارســتانی :ایــن شــاخص از ترکیــب تعــداد تختهــای بیمارســتانی شهرســتان و
ﺳﺮاﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ :اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
بهﯽ اﺳﺖ.
منطقهﺳﺘﺎﻧ
نیازت ﺑﯿﻤﺎر
دهندهﺧﺪﻣﺎ
نشانﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ
آیدﺪوه ﻧﯿﺎز ﻣ
دستﺸمﺎنیدﻫﻨ
جمعیت ﻣبهﯽ آﯾﺪ و ﻧ
خدمات بیمارستانی است.
ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
تعداد تختهای بیمارستانی شهرستان

ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

)Region Bed Numbers(RBN

)Region Bed Numbers(RBN

جمعیت
ﺖﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺟﺎﻧﻤﻌﯽﯿ ﺷ

)Region Bed Numbers(RBN

ﺟﻤﻌﯿﺖ

)Population (P

RBN
= HPC
P RBN
= HPC
P

Population
)(P) (P
Population

)2. Physician Per Capita(PPC
)2. Physician Per Capita(PPC

قزوین ﻗﺰو ﯾﻦ
استانی اﺳﺘﺎن
فناوریﻢ و ﻓﻨﺎور
علم آوﻣﺎﯾﺶ ﻋﻠ
آمایشﻦ ﺳﻨﺪ
سندژه :ﺗﺪو ﯾ
 98ﻋﻨﻮان ﭘﺮو
ﮐﺎرﻓﻋﺮﻨﻣﻮﺎا:ن ﭘﺳﺎﺮزوﻣژﺎه:ن ﺗﻣﺪﺪوﯾﯾﺮﯾﻦﺖﺳﻨﺑﺪﺮﻧآﺎﻣﺎﻪﯾرﯾﺰ
ﺶﻠیﻋﻢﻠاوﻢﺳﻓﺘﻨوﺎﺎ ﻓونﻨرﺎﻗوﺰیرواﯾیﺳﻦاﺘﺎﺳنﺘﺎﻗنﺰوﻗ ﯾﺰوﻦﯾﻦ
ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه :ﺗﺪو ﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﻋ
ﻦ
ﯾ
ﻣﺠﺮﮐﺎیر:ﻓﺮﺟﻣﺎﻬ:ﺎدﺳﺎدازﻧﻣﺸﺎنﮕﺎﻣﻫﺪﯾﯽﺮاﯾﺳﺘ
ﺖﺮﺎﻧﺑﺎنﻣﺮﻧﻗﻪﺎﺰرﻣوﯾﻪﺰرﯾیﺰ ایﺳاﺘﺎﺳنﺘﺎﻗنﺰوﻗ ﯾﺰوﻦﯾﻦ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑ
ﺸﻧﮕﺎﺸﻫﮕﺎﯽﻫاﯽﺳاﺘﺎﺳنﺘﺎﻗنﺰوﻗ ﯾﺰوﻦﯾﻦ
ﺟﻬﺎﺟدﻬﺎدادﻧ دا
ﻣﺠﻣﺮﺠیﺮ:ی:

ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ )اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( | آذر ۱۳۹۷
۱۳۹۷
تﺎرﮐﻓﺎﺮرﻣﻓﺎﺮ(ﻣﺎ |( |آذرآذر
ﺻﺣﻼﺎﺣﺎ
ﮔﺰاﮔرﺰار
۱۳۹۷
تﮐ
ﯽﻋ)اﻤﺎﻋلﻤﺎﻣلﺠﻣﺪﺠد اﺪدﺻاﻼ
ش ﻧشﻬﺎﻧﯾﻬﺎﯽﯾ)ا
ﺻﻔﺤﮥ  119از ۳۳۲

)2- Physician Per Capita(PPC

۳۳۲
 119از
ﺻﻔﺻﺤﻔﮥﺤﮥ
۳۳۲
 119از

ـدﺪوۀ ﻇﺮﻓﯿﺖ
یآیدـﻫﻨ
ـتﺸمﺎن
دسـﺪ و ﻧ
ـتﺖبـﻣـهﯽ آﯾ
جمعیـدﺳ
ـک :اﺷیـﮏ
شـاﻧﻪ ﭘﺰ
•ســرانه پزﺳﺮ
ـتانﻤﻌوﯿﺖ ﺑﻪ
شهرسـو ﺟ
ـکﻬﺮﺳﺘﺎن
پزشـ ﮏﺷ
ـدادﭘﺰﺷ
تعـﻌﺪاد
ـبﺐ ﺗ
ترکﺗیـﺮﮐﯿ
ﺺ از
ـن :اﯾشـﻦ ﺷﺎﺧ
ـاخص از

ﺖﺖ
ﺖﯽﻣ آﯾﯽ آﺪﯾوﺪ ﻧوﺸﻧﺎﺸنﺎدنﻫدﻨﻫﺪﻨۀﺪۀﻇﺮﻓﻇﯿﺮﻓﯿ
ﺖﻪ ﺑدﻪﺳدﺳ
دهندۀﺮﻪاﻧﭘﻪ ﭘﺰﺷ
ﺳ
است.ﻬﮏﺷﺮﻬﺳﺮﺘﺎﺳﺘنﺎون وﺟﻤﺟﻌﯿﻤﻌﯿ
ﺐﻌ ﺗﺪاﻌدﺪاﭘد
درمانیﮐﺗﯿﺮﮐﯿ
ﮏﯾ :اﻦﯾﻦﺷﺎﺷﺧﺎﺧ
ﺖﻣ
ﮏ
ﺖﺑ
منطقهﺰ ﭘﺷﺰﺷ ﮏﺷ
ﺐﺗ
ﺖاﺗ.زﺮ
ﺺز
ﺺﺳا
در
خدماتﻪ ا
ظرفیت:ﯽادر ﻣﻨﻄﻘ
تﺰدﺷرﻣﺎﻧ
نشان ﺧﺳﺪﺮاﻣﻧﺎ
تردﻣﺎرﻧﻣﺎﯽﻧ دﯽردﻣرﻨ ﻣﻄﻨﻘﻄﻪﻘاﻪﺳاﺳﺖ.
ﺧﺪﺧﻣﺎﺪﻣﺎ
تد
Physician
ﺖﺷ .ﮏﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )Numbers(PN
تعداد پزشک ﺗﻌﺪاد ﭘﺰ
Physician
)Numbers(PN
شهرستان
جمعیت

Population
)(P
Physician
)Numbers(PN
ﺗﻌﺪاد
ﺟ ﭘﻤﺰﻌﯿﺷﺖ ﮏﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
Physician
Population
ﺗﻌﺪاد ﭘﺰﺷ ﮏﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )(P) Numbers(PN
ﺖﺖ
ﺟﻤﺟﻌﯿﻤﻌﯿ

Population
)(P)(P
Population

PN
= PPC
PNP
PPC
== PN
PPC
)3. Medical Centre Per Capita(MCPC
PP
3. Medical
CentreCentre
)Per Capita(MCPC
Medical
3ﺧﺪ3.ﻣﺎتMedicalﻪ ﺑﻪ
Centreز ﻣﻨﻄﻘ
 Perﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎ
)Capita(MCPCﺖ ﮐﻪ
Perﺳ
)Capita(MCPCﺼﯽ ا
ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ :ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧ

ترکﻣﺎیﯽـﻧ:ﯽﺗ:
ـی:ردﻣﺎر
درماﺮنـاﮐﺰ
•ســرانه مرا کـﺳـزﺮاﻧﻪ ﻣ
تت
نیــازﻪ ﺑﻪﺧﺪﺧﻣﺎﺪﻣﺎ
میــزانﻣﻄﻨﻘﻄﻪﻘﺑﻪ
ﺖﺖﮐﻪﮐ
شــاخصیاﺳ
ﺖﺷﺎﺷﺧﺎﺧ
ﯽﻧ وﯽ وﺟﻤﺟﻌﯿﻤﻌﯿ
کــزﮐﺮاﺰﮐدﺰردﻣﺎرﻧﻣﺎ
مراﻣدﺮاﻣ
ـدادﺗﺪاﻌدﺪا
ـبﺮﮐﺗﯿﺮتعﮐـﯿ
جمعیــت
درمانــی
کــهﺰا ﻧنﯿﺎﻧزﯿﺎﻣزﻨ
اســتﻣﻪﯿﺰﻣاﯿن
ﺼ اﯽﺳ
ﺼﯽ
ﺖ
ﺐﻌ
ﺐﺗ
ﯽﻧدﻫﺪ.
درﺳﻣﺮﺎاﻧﻧﻪﯽ ﻣراﺮاﻧﮐﺸﺰﺎند ﻣ

نشان میدهد.
درمانیﯽرادﻫﺪ.
خدماترا ﻧﺸﺎن ﻣ
منطقه به درﻣﺎﻧﯽ

درﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ د ﺗﻫﻌﺪﺪ.اد ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ )Medical Centre Number(MCN
Population
)(P
Medical
Centre
)Number(MCN
ﺟاﻣﻤدﺮاﻌﻣﯿﮐﺮاﺰﺖﮐدﺰرﻣدﺎرﻧﻣﺎ
تعداد مرا کز درمانی ﺗﻌ ﺗﺪاﻌدﺪ
Medical
Centre
)Number(MCN
Medical
Centre
ﯽﻧﯽ )Number(MCN

جمعیت

ﺖﺖ
ﺟﻤﺟﻌﯿﻤﻌﯿ

Population
)(P)(P
Population

MCN
= MCPC
P
MCN
MCN
MCPC
=
MCPC = P
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽP

)Population (P

ﺺﮐﻞﮐﻞﺧﺪﺧﻣﺎﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ
ﺷ ﺎﺧ
تﺷدﻬرﺮﻣﺎﺳﺘﻧﺎﯽن وزن و اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺺﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ
ﺷﺎﺧﺺﺷﺎﮐﺧﻞ ﺧ

-1-3-1-4-2-3
ﺼﺎﻫدﺮﻫﺮﺷﻬﺷﺮﻬﺳﺮﺘﺎﺳﺘنﺎران ﻧراﺸﻧﺎﺸنﺎﻣنﯽﻣ دﯽﻫدﺪﻫ.ﺪ.
تردﻣﺎرﻧﻣﺎﯽﻧ دﯽردر اﻗﺘ
ﺖﺖﺧﺪﺧﻣﺎﺪﻣﺎ
درمانی و اﻫﻤﯿ
خدماتﺮﺳﺘﺎن وزن
کلدرﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬ
تت
شاخصﻣﺎ
ﺺﻞﮐﻞﺧﺪﺧﻣﺎﺪ
ﺷﺎﺷﺧﺎﺧ
ﺼﺎﺳدﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ
ﺖ اﻗﺷﺘﻬﺮ
تﻨﺪدۀ ﻇﺮﻓﯿ
ﺺﻫدﺎرﻣیﺎﻧ۳ﯽﮔﺎﻧﺷﻪﻬﺮﮐﻪﺳﺘﺎدرن ﺑوﺎزﻻن اورااﺋﻪﻫﻤﯿﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫ
ﺺﻄﮐﯽ ﺷﺎﺧ
ﺐﺧ
ﺗﺮﮐﯿ
شــاخص کل خدمــات درمانــی شهرســتان وزن و اهمیــت خدمــات درمانــی در اقتصــاد هر شهرســتان
تردﻣﺎرﻧﻣﺎﯽﻧﯽ
ﺶﺶﺧﺪﺧﻣﺎﺪﻣﺎ
ﺖﺖﺷﻬﺷﺮﻬﺳﺮﺘﺎﺳﺘنﺎ دنردﺑرﺨﺑﺨ
ﺺﺎﻫیﺎی۳ﮔﺎ۳ﻧﮔﻪﺎﻧﮐﻪﻪﮐدﻪردﺑرﺎ ﺑﻻﺎ اﻻرااﺋﻪراﺋﻪﺷﺪﺷ ﻧﺪﺸﻧﺎﺸنﺎ دنﻫدﻨﻫﺪﻨۀﺪۀﻇﺮﻓﻇﯿﺮﻓﯿ
ﺐﺐﺧﻄﺧﯽﻄﯽﺷﺎﺷﺧﺎﺧ
ﺗﺮﮐﺗﯿﺮﮐﯿ
تد
ﺺﻫ
را نشــان میاﺳ
دهـﺖ.ـد .ترکیــب خطــی شــاخصهای 3گانــه کــه در بــاال ارائــه شــد نشــان دهنــدۀ ظرفیــت

ﺖ.ﺖ.
اﺳاﺳ
بخش خدمات درمانی است.
شهرستان در
𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 = 𝜶𝜶HPC + 𝜷𝜷PPC + θMCPC
𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌
++θMCPC
(Tourism
 .۴.۱.۴.۲.۳ﺗﻮرﯾﺴﻢ))Index(TI
𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌==𝜶𝜶HPC
𝜶𝜶HPC++𝜷𝜷PPC
𝜷𝜷PPC
θMCPC
(Tourism
ﺴ)ﻢ)
۴..۴۱..۱۴..۴۲..۲۳.۳ﺗ.ﻮﺗرﻮﯾرﯾ
)(TourismIndex(TI
)Index(TI
ﺴﻢ

)1. Tourist Attraction Rate (TAR

1. Tourist
Attraction Rate
)(TAR
1.ا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
Touristﺘﺎن ر
 Attractionدر ﺷﻬﺮﺳ
Rateت ﮔﺮدﺷﮕﺮی
) (TARﺧﺪﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ی :ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ و وزن

ﺖﺖﺟﺎﺟذﺑﺎﻪذﺑﮔﻪﺮﮔدﺮدﺷﮕﺮ
ﻧﺴ ﺒ
تﺮﮔدﺮﺷدﮕﺷﺮﮕیﺮ دیردرﺷﻬﺷﺮﻬﺳﺮﺘﺎﺳﺘنﺎران ﻧراﺸﻧﺎﺸنﺎﻣنﯽﻣﯽ
ﺖ ووزونزنﺧ ﺧﺪﻣﺎ
ﺺﺎﯾﻫﺎﯽﯾ ﮐﯽﻪﮐﻪ اﻫﻤﯿ
ی:یﯾ :ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧ
یﺪﮔﻣﺮﺎدتﺷﮕﮔﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﺐ اﺗﻫﻌﻤﺪاﯿدﺖﺟﺎوذﺑﻪﻫﺎ
ﺺﻞﻫ ﺗﺮﮐﯿ
ی اﮑﺳﯽ اﺖز ﮐﺷﻪﺎﺧﺣﺎﺻ
ﺷدﮕﺷﺮﮕﺮ
دﻧﻫﺴﺪﺒ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮ
ﺖ.ﺖ.
یﺮﮔدﺮﺷدﮕﺷﺮﮕیﺮیﺷﻬﺷﺮﻬﺳﺮﺘﺎﺳﺘنﺎون اوﺳاﺘﺎﺳﺘنﺎانﺳاﺳ
ﺻ ﺗﻞﺮﮐﺗﯿﺮﮐﯿ
ﺖﻪﮐﻪﺣﺎﺣﺎ
ﺖﺖﺟﺎذﺟﺑﺎﻪذﺑﮔﻪﺮﮔدﺮﺷدﮕﺷﺮﮕیﺮ ایﺳاﺳ
دﻫدﺪﻫﻧﺪﺴﻧﺒﺴﺒ
ﺐﻌ ﺗﺪاﻌدﺪادﺟﺎذﺟﺑﺎﻪذﺑﻫﻪﺎﻫیﺎ ﮔ
ﺐﺗ
ﺻﻞ
ﺖﮐ
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 -4-1-4-2-3توریسم))(Tourism Index(TI
)1- Tourist Attraction Rate (TAR
•نســبت جاذبــه گردشــگری :یکــی از شــاخص هایــی کــه اهمیــت و وزن خدمــات گردشــگری در

ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ )اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( | آذر ۱۳۹۷
ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه :ﺗﺪو ﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
های آذر ۱۳۹۷
جاذبﻓﺮهﻣﺎ( |
ـدادت ﮐﺎر
ﺻﻼﺣﺎ
ترکیـﺠﺪ
ـلﻤﺎل ﻣ
حاص)ـاﻋ
ـهﻧﻬﺎﯾﯽ
ـترکـش
گردشــگری اسـ ﮔﺰا
جاذبنـ ﻗـهﺰو ﯾﻦ
ـبتﻗیﺰاو ﯾﺳﺘﺎ
نسﻓـﻨﺳﺘﺎﺎونر
دهـرﻋﯾﻠ
نشـﻦﺪﯾﺮﺳﯾﻨ
ﮐﻋﺎﻨرﻮاﻓﺮن
ـبد اتعـ
ـانﺪم
ﻦ
ـدﺰﻢیوا
ﺶﻪ
یﯾﻧﺎﻣ
ﺖآ ﺑﻣﺎﺮ
ـتان:ز ﺗﻣراﺎﺪنو ﯾﻣ
شهرسـﻣﭘﺎﺮ:وﺳژهﺎ

ﻣﮐﺎﺠرﻓﺮﺮیﻣﺎ::ﺟﺳﻬﺎﺎزدﻣﺎدانﻧ ﻣﺸﺪﮕﯾﺎﺮﻫﯾﯽﺖا ﺑﺳﺮﺘﻧﺎﺎﻣنﻪﻗرﺰﯾوﺰﯾیﻦاﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
گردشگری شهرستان و استان است.
ﺶﻗﻋﺰﻠو ﯾﻢﻦو ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
ﻣﻋﻨﺠﻮاﺮنیﭘ:ﺮوﺟژﻬهﺎ:دﺗ دﺪاﻧو ﯾﺸﻦﮕﺎﺳﻫﻨﺪﯽ آاﻣﺳﺎﺘﯾﺎن

ﺻﻔﺤﮥ  120از ۳۳۲
۱۳۹۷
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ )اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺎرﻓﺻﺮﻔﻣﺎﺤ(ﮥ | آذ
120راز ۳۳۲

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﺗﻣﻌﻪﺪراﯾدﺰﺟیﺎ اذﺑﺳﻪﺘﺎﻫﺎن ﻗ
یﺰﮔوﺮﯾدﻦﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )Region Tourist Plaices (RTP
تعداد جاذبههای گردشگری شهرستان
Region
Tourist
Plaices
)(RTP
ن
ﺎ
ﺘ
ﺳ
ﺮ
ﻬ
ﺷ
ی
ﺮ
ﮕ
ﺷ
د
ﺮ
ﮔ
ی
ﻣﺠﺮی :ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎﺗﻌنﺗ ﻗﺪﻌاﺰدﺪاو ﯾدﺟﺎﻦﺟذﺑﺎﻪذﺑﻫﻪﺎﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن )Province Tourist Plaices (PTP
Province
Tourist
Plaices
استانﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن )(PTP
گردشگریﻪﻫﺎی ﮔ
تعداد جاذبههای ﺗﻌﺪاد ﺟﺎذﺑ
Province
Tourist
Plaices
)(PTP

)Region Tourist Plaices (RTP

ﺗﻌﺪاد ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﺻﻔﺤﮥ  120از ۳۳۲

)Region Tourist Plaices (RTP

RTP
TAR = PTP
PTP
RTP
= TAR
PTP

=ن TAR
)Province Tourist Plaices (PTP
RTPاﺳﺘﺎ
ﺗﻌﺪاد ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی

)2. Accommodation Index (AI

Accommodation Index
)(AI
2-2.Accommodation
Index
)(AI

ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻫﯽ :اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ و از ﻧﺴﺒﺖ
ـگریو از ﻧﺴﺒﺖ
گردشـاﺳ2.ﺖ
ـشﺷﮕﺮی
بخـﮔﺮد
درﺶ
ـتان ﺑﺨ
 Indexدر
شهرسـن
)(AIﻬﺮﺳﺘﺎ
ـتﺷ
ظرفیﯿـﺖ
ـدهه ﻇﺮﻓ
دهندـﻫﻨﺪ
ـانﺸﺎن
نشﯿـﺰ ﻧ
ﺺﻧ
ـی:ﻣاﺘیـﮕﺎـنﻫﯽشـ :اﯾﻦ ﺷ
ﺺهـ اﻗﺎ
•شــاخص ﺷﺎﺧ
ـاخصﺎ نﺧیــز
اقامتگا
Accommodation
ﺗﻌﺪاد اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺗﻌﺪاد اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
اقامتگاهﺳهای استان به دست میآید.
شهرستان و تعداد
نسبتاﻗﺎتعداد اقامتگاههای
است و از
ﺺدﻧاﯿﻗﺰﺎﻣﻧﺘﺸﮕﺎﺎهنﻫﺎدﻫیﻨ اﺪهﺳﺘﺎﻇنﺮﻓﺑﯿﻪ د
ﺺﻣﺘاﻗﮕﺎﺎهﻣﺘﻫﺎﮕﺎیﻫﺷﯽ:ﻬﺮاﯾﺳﺘﻦﺎنﺷﺎو ﺗﺧﻌﺪا
ﺗﺷﻌﺎﺪاﺧد
ﺖﺮﻣﺳﺘﯽﺎآﯾنﺪد.ر ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ و از ﻧﺴﺒﺖ
ﺖ ﺷﻬ
ﺗﻌﺪاد اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

)Region Accommodation Plaices (RAP

ﺗﻌﺪاد اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺎن

)Province Accommodation Plaices (PAP

Region
RegAccommodation
ion Accommodation
تعداد اقامتگاههای ﺗﻌﺗﺪﻌادﺪاادﻗﺎ
Province
Accommodation
)(PAP
ﺷاﻗﻣﻬﺎﺘﻣﺮﮕﺘ
Plaicesﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
Plaicesﻪ دﺳ
 Plaicesﺑ
)(RAPن
)(RAPی اﺳﺘﺎ
شهرستانﺎﺳهﮕﺘﺎﻫﺎهﺎﻫنﺎیویﺷﺗاﻬﻌﺳﺮﺘﺪﺎﺳاﺘندﺎ انﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎی
تعداد اقامتگاههای استان

)Province Accommodation Plaices (PAP

)Region Accommodation Plaices (RAP

ﺗﻌﺪاد اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنPAP
)AI(PAP
ﺗﻌﺪاد اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺎن= PAP
Province Accommodation Plaices
 -1-4-1-4-2-3شاخص کل گردشگریAI = RAP
RAP
PAP
= AI
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
RAP
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وزن و اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ
اقتص
شهرس
کلﺎﺧگرد
ـانﻫﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ
نشـﯽ د
ـتانﺸﺎران ﻣ
شهرسـن را ﻧ
ﺼـﺎدـادﻫهﺮــرﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
درر اﻗﺘ
ـگریی د
گردشدـﺷﮕﺮ
ـتﺖ ﮔﺮ
اهمیـﻫﻤﯿ
وزن وزن و ا
ـتانﺳﺘﺎن
یـ ﺷﻬﺮ
ـگریدﺷﮕﺮ
ﺺشـﮐﻞ ﮔﺮ
شــاخص ﺷ
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
شهرسـاﺳ
ـتدﺷﮕﺮی
ﺶـ ﮔﺮ
ـدۀ ﺑﺨ
دهنـن در
ـانﻬﺮﺳﺘﺎ
ﺖﺷ
ـاالﺎن د
درﺪبـﻧﺸ
هاریـﺑﺎـیﻻ اکـراﺋـهﻪ ﺷ
ـاخصﻪ د
ش ـ ﻫ ﺎﯾ ﯽ ﮐ
ـیﺺ
خطﺎـﺧ
ـبﯽ ﺷ
میدهــد .ترکیـﺧﻄ
ﺖ.در
ـتان
ظرفی
ارائـﻫﻨـهﺪۀشـﻇـدﺮﻓﯿنشـ
.
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ﺨ
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ﯿ
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ﻫ
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ﻪ
ﮐ
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ﯾ
ﺎ
ﻫ
ﺺ
ﺧ
ﺎ
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ﯽ
ﺷﺧﺎﻄﺧﺺ ﮐﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وزن و اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ
بخــش گردشــگری اســت.
𝐓𝐓𝐓𝐓ﻓﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ.
=ۀ ﻇﺮ
𝜶𝜶TARدﻫﻨﺪ
 +ﺷ ﺪ ﻧﺸ ﺎن
𝜷𝜷AIراﺋﻪ
ﺧ ﻄ ﯽ ﺷ ﺎ ﺧ ﺺ ﻫ ﺎﯾ ﯽ ﮐ ﻪ د ر ﺑ ﺎ ﻻ ا
𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝜶𝜶TAR + 𝜷𝜷AI

 .۲.۴.۲.۳ﻧﺮم اﻓﺰار 𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝜶𝜶TAR + 𝜷𝜷AIVOS Viewer
 .۲.۴.۲.۳ﻧﺮم اﻓﺰار VOS Viewer
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد در ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد در ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
 .۲.۴.۲.۳ﻧﺮم اﻓﺰار VOS Viewer
 VOS Viewerﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﮔﺮاف آن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺮم اﻓﺰار  VOS Viewerﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎی
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سند آمایش علم و فناوری استان قزوین

 -2-4-2-3نرم افزار VOS Viewer
در ایــن پژوهــش دادههــای مربــوط بــه روابــط مولفههــای علــم ،فنــاوری و اقتصــاد در هــر شهرســتان
بــا اســتفاده از نــرم افــزار  VOS Viewerخوشــه بنــدی شــده و گــراف آن ترســیم شــده اســت .نــرم
افــزار  VOS Viewerبراســاس دادههــای شــبکهای 1نقشــه هایــی را حاصــل مــی کنــد تــا از ایــن طریــق
دادههــا را بصــری ســازد VOS .مخفــف  visualization of similaritiesبــه معنــای بصــری ســاختن
شباهتهاســت .روش اســتاندارد بــرای نشــان دادن نزدیکــی و شــباهت بیــن دو مولفــه مقیــاس گــذاری
ُ
چندبعــدی اســت کــه در ایــن نــرم افــزار بــه کار گرفتــه شــده اســت .ایــن نرمافــزار میتوانــد بــرای ایجــاد،
بصریســازی و تحلیــل هرگونــه دادۀ شــبکهای بــه کار گرفتــه شــود.
در واقــع دادههــای شــبکهای در ایــن نــرم افــزار رخــداد هــم زمــان دو مولفــه را نشــان میدهــد و
گــراف متناظــر بــا ایــن دادههــا توســط نــرم افــزار تولیــد مــی شــود .ایــن نقش ـهها براحتــی امــکان تحلیــل
ارتباطــات و ظرفیتهــای نهادهــای علــم و فنــاوری را بــرای پژوهشــگر فراهــم میکنــد .دادههــا بــه دو
شــکل مختلــف در قالــب نقشــه نمایــش داده مــی شــود -1 :بصــری ســازی شــبکهای و  -2بصــری ســازی
چگالــی .در ایــن پژوهــش هــر دو نــوع نقشــه بــرای شهرســتانهای مختلــف تولیــد شــده اســت.

 -1-2-4-2-3منطق نرم افزار
بــرای بصریســازی و خوش ـهبندی جهــت ترســیم گــراف روابــط میــان عناصــر موجــود در نگاشــت
نهــادی هــر شهرســتان از نرمافــزار  VOS Viewerاســتفاده شــده اســت .ایــن نــرم افــزار نقشــه وضــع
شناســی منطقــه را برحســب ماتریــس رخــداد همزمــان  2تشــکیل میدهــد .تشــکیل دادن یــک نقشــه
در نــرم افــزار شــامل 2مرحلــه اســت :در گام اول بایســتی ماتریــس مشــابهت را براســاس ماتریــس رخــداد
همزمــان تشــکیل داد .در گام دو م پــس از تدقیــق در نحــوۀ خوشـهبندی نقشــه بــا اســتفاده از نــرم افــزار
و متناظــر بــا ماتریــس مشــابهت تشــکیل مــی شــود .در ادامــه ایــن مراحــل را دقیــق تــر بحــث مــی کنیــم.

 -1-1-2-4-2-3تشکیل ماتریس مشابهت (مجاورت)
ایــن نــرم افــزار از ماتریــس مشــابهت بــه عنــوان نهــاده اســتفاده مــی کنــد .ماتریــس مشــابهت از
ماتریــس رخــداد همزمــان اســتخراج مــی شــود .شــاخصی کــه ایــن نــرم افــزار بــرای مشــابهت اســتفاده
1- network data
2- co-occurrence matrix

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ )ﻣﺠﺎورت(
اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ رﺧﺪاد ﻫﻤﺰﻣﺎن
فصل 3؛ روششناسی تحلیل

اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﻮت ارﺗﺒﺎط ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
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مشـﺮز و
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.)2007ﻪشﻣـﯽ ﺷﻮد
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ﺠـﺎور
وان ِاﺷﺎکﺧوﺺ ﻣ
ـود(ﻋﻨﻮان
ـیﺎﻫشـﯽ ﺑﺎ
ﺖـ ﮔ
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ارتبـﺷﺎﺧ
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ـرز ﺷوﻮدونـ:ـران .)1993 ،ایــن شــباهت ســنجی از
گاهــی بــا عنــوان شــاخص مجــاورت شــناخته مــی شــود (پیتـ
وﻧﺮان .(۱۹۹۳ ،اﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﻨﺠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ

طریق فرمول زیر حاصل می شود:

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  𝑐𝑐KLرﺧﺪاد ﻫﻢ زﻣﺎن ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی  iو  jﺑﻮده و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ 𝑤𝑤Kو  𝑤𝑤Lرﺧﺪاد ﻫﺮ ﯾ ﮏاز وﻗﺎﯾﻊ اﺳﺖ .در
در ایــن رابطــه  cijرخــداد هــم زمــان پدیدههــای  iو  jبــوده و همچنیــن  wiو  wjرخــداد هــر یــک از
ماتریﺪـ ﺷﺪ
ـکﺧﻮاﻫ
عناصـاﯾـر یﺠـﺎد
ﯽ ﻣ ﺮ ﺑﻊ
ـرای nﺗ
ـدارﺎﺗبـﺮﯾﺲ
ـنﺮ ﯾمقـ ﮏﻣ
ـبهﻋاﻨﺎیـﺻ
محاسـﺎم
ـدارازﺑﺮای ﺗﻤ
واقـاﯾـعﻦ ﻣبعـﻘﺪ
ـت.ﺤﺎدرﺳﺒﻪ
سـاز ﻣ
وقایـﻊـعﺑ اﻌﺪ
واﻗ
ـس n.تایــی مربــع ایجــاد
تمـﺎﯾـام
ـد.ﻞ ﻧﻘﺸﻪ و ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪی
ـدﺸشـﮑﯿ
خواهـ ﺗ
ﺑﺮای ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی از ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺰا

 -2-1-2-4-2-3تشکیل نقشه و خوشه بندی

شــود.ﺎﯾﺎﺑﯽ
یﺑﻮد .ﺟ
اســتفادهﻮامﻫﺪ
نقشــهﺼﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧ
عناصــرﺖ دو ﻋﻨ
میــانﺷﺪ ﺷﺒﺎﻫ
شــدهﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ
ـبه ﻓﺎﺻﻠﻪ
محاسـ ﭼﻪ
ـلﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ
فواصﺷـﺪ.
بندیاراز Sijﺑﺎ
شﻟـﯿﻪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪ
خواو
ـرایﻘﺸﻪ
ﺑﺮ بـروی ﻧ
فــرض

کمتــر
اولیـﺳـه بـ
فاصلـرـهواﻗﻊ
ـهﺎﯾﺪ .د
یعنـلـیرا هﮐـﻤـرﯿﻨﻪچـﻧﻤ
ـد.ت او
باشـﺒﺎر
Sijﻨﺪ ﻋ
ـدارﻣﯽﮐ
ـهﻪمقﺳـﻌﯽ
ﺖﮐ
روی اﻣنقﮑﺎشـنﭘـهﺬﯾﺮ ا
فاصﺣلـﻞـهﺑ اﺮﻧﺎجـﻣﻪـزارﯾبـﺰـری زﯾﺮ
ـتزکـﻃـهﺮﯾﻖ
ـنﻋاﻮاسـﻣﻞ ا
بـ ﻧـرﻬاﺎیﯾـﯽ
باشــد شــباهت دو عنصــر بیشــتر خواهــد بــود .جایابــی نهایــی عوامــل از طریــق حــل برنامهریــزی زیــر
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯿﺎنﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ در ﺗﻔﺎوت ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد
امکانپذیــر اســت کــه ســعی میکنــد عبــارت اول را کمینــه نمایــد .در واقــع ایــن دســتگاه بیانمیکنــد
ضـﯿﻨﻪ
ـیﮐﻤ
اقلیدسـﺸﻪ
فواصاـرـلدر ﮐﻞ ﻧﻘ
درﻦ ﻣﻘﺪ
هاد اﯾ
تﺷﻮ
ـباهﻣﯽ
ـه ﺳشـﻌﯽ
کـ و
ـربﺷﻮمد.یشــوند یعنــی شــباهت در تفــاوت ضــرب میشــود و ســعی
ـود .ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
کمیﺳنـﺖـه .ﻋشـﺒﺎرت
ـدارﻀﺎدری ﻣکلﺤﺪنقودشـﻧﻘـهﺸﻪ ا
ـن ﺗﻮمقـﺟﻪ ﻓ
ـود اﺪیـن ﺑﺎ
شﻨـﻪ ﺷ
م ﮐیﻤﯿ

ـه
اضافـ
عب
ـدفنذﻫرﺎی
ـتاﮐﺻﺜنیـﺮﻼـزﺗﺣبﺎﻔـﺎـاو
محدودیﺠـﺪﺣدﺪ
ـارتﻣ)اﯽﻋﮐﻤﺎﻨلﺪ ﻣﺗﺎ
ـت.ﯿرﺪ ﺗ
ـهﯽ ا
نقشﯾـﻌﻨ
ـدودﺷﻮد.
فضﺧـرﺘیﺼاﺎ
ﺶتویﻋﻠجاـﻢﺟ
ـدنﻣبنﺎـﯾﺑـاﺮا
ـهﺎﯾنﻦشـﯾﺳﮑﻨﺪﺴ آﺎ
۱۳۹۷
ﮑﺎ آ
ﻦهﺎـ(ﻣ |
ـنﯿﺮﻣ
ترﺑﻓ
تایﮐـﺎ
شﯽ
شـ ﻧﻼﻬﺎﯾ
اسـﯾﻦﮔﻗﺰا
محـﻗداﺰودﯾهﻦ
صن
ـایﺳﺘﺎ
ـهوﺰاﻓﻨاﺎو
کمی ﺗﻣنـﺪﮑو
ﻋﻨﻮانﺗﭘﻌﺮوﺪاژهد:
ـداد ﻗمﺰـو ﯾﻦ
ـلﺰیتعاـﺳﺘﺎن
حداقﻪـرﯾ
ـتﺪﯾکـﺮﯾـهﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣ
سﺎـن ﻣ
ـدهﺳﺎازﻣ
شـﻣﺎ:
ﮐﺎرﻓﺮ
ـکان یکســان بــرای اجــزا اختصــاص داده شــود .یعنــی ایــن قیــد تــاش
ﺻﻔﺤﮥ  123از ۳۳۲
ﺠﺎﺎﻫدﯽﮐاﻨﺳﺪﺘ.ﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
ﺻﺎﺮد درااﻧاﯾﺸﮕ
ﻣﺠﺮیﻋ:ﻨﺎﺟﻬ
میکند تا حدا کثر تفاوت بین مکانهای عناصر را ایجاد کند.

درارنــرم افــزار
ـدادﮐﻪ
ـدﺮnی ﺑتعﺎـﺷﺪ
کنیـﺻ
ـرضد ﻋﻨﺎ
ـم .فnـ ﺗﻌﺪا
VOSﻢ.مـﻓﺮـیضرویـﮐﻨﯿﺪ
Viewerﯽ رو ﯾ
 VOS Viewerﻣ
شـﺮمـه اﻓﺰ
ـادﻪ دنقر ﻧ
ایجـﻘﺸ
ـکﺠﺎد ﻧ
تکنیـ ﮏاﯾ
ـراغﮑﻨﯿ
ـه ﺳسـﺮاغ ﺗ
ـاللبـ ﺑﻪ
حـ ﺣ ﺎ
عناصــری باشــد کــه قــرار اســت در نقشــه نمایــان شــود .ایــن نــرم افــزار نقش ـهای دو ُبعــدی از عناصــر
ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﻘﺸﻪای دو ُﺑﻌﺪی از ﻋﻨﺎﺻﺮ  n,…,۱اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﯾﻦ
 n,…,1ایجــاد مــی کنــد و بــه نحــوی ایــن عناصــر را در نقشــه جایابــی مــی کنــد کــه فاصلــۀ هــر دو عنصــر i
ﻋﻨﺎﺻﺮ را در ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻫﺮ دو ﻋﻨﺼﺮ  iو  jﻣﯿﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ  Sijآن دو را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾ ﮏ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪای دور از ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
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و  jمیــزان شــباهت و نزدیکــی  Sijآن دو را نشــان دهــد .عناصــری کــه شــباهت و نزدیکــی بیشــتری بــه
هــم دارنــد بایســتی در فاصلــه نزدیــک تــری نســبت بــه هــم قــرار گیرنــد و برعکــس عناصــری کــه شــباهت
و نزدیکــی کمتــری نســبت بــه هــم دارنــد در فاصل ـهای دور از هــم قــرار مــی گیرنــد.

 -2-2-4-2-3قواعد تشکیل ماتریسهای مجاورت
بــه طــور کلــی ماتریــس مجــاورت مربــوط بــه هــر شهرســتان شــامل مولفههــای زیــر اســت :نهــاد علــم،
نهــاد فنــاوری و نهــاد اقتصــاد اســت .زیرمولفههــای نهــاد اقتصــاد عبارتنــداز  :صنعت ،کشــاورزی (شــامل
زراعــت ،باغــداری و دامپــروری) ،خدمــات درمانــی و گردشــگری .بــه عبــارت دیگــر ایــن مولفههــا ســطر و
ســتون ماتریــس را تشــکیل مــی دهنــد .بــا توجــه بــه دادههــای اســتخراج شــده و ریخــت شناســی اقتصــاد
هــر شهرســتان مبتنــی بــر رتبــه بنــدی بخشهــای مختلــف اقتصــادی ،روابــط نهــاد علــم ،فنــاوری و
اقتصــاد در هــر شهرســتان در قالــب درایههــای ماتریــس ترجمــه مــی شــود .جهــت محاســبۀ درایههــای
ماتریــس الزم اســت قواعــد مربــوط بــه روابــط ایــن  3مولفــه بــه درســتی تعریــف شــود .از ایــن رو در ایــن
بخــش بــه تعریــف روابــط آنهــا مــی پردازیــم .قبــل از تعریــف روابــط الزم اســت پــارهای از نمادهــا و
وزنهــای بــه کار رفتــه در فرمولهــا معرفــی شــوند.

 -1-2-2-4-2-3نمادها
جهــت اختصــار از نمادهــای موجــود در جــدول زیــر در معــادالت مربــوط بــه روابــط مولفههــای
ماتریــس اســتفاده شــده اســت:
جدول  :12نمادهای اختصاری
نام

نماد

رشته دانشگاهی

F

مقطع دانشگاهی

Deg

گروه آموزشی

G

علوم پایه

Bs

فنی مهندسی

Eng

انسانی

Hum
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نام

نماد

کشاورزی

Agrs

پزشکی

Med

مرکز رشد )(Business incubator

Bi

بهداشت

H

توریسم

Tour

خدمات

Ser
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 -2-2-2-4-2-3وزن مقاطع تحصیلی
در ارتبــاط مولفههــای ماتریــس بــا یکدیگــر وزن مقاطــع تحصیلــی دانشــگاهی اهمیــت مــی یابــد.
از ایــن رو در جــدول زیــر ایــن وزنهــا تعریــف شــده اســت .بدیهــی اســت کــه مقاطــع تحصیلــی باالتــر از
آن جــا کــه ضریــب تاثیــر بیشــتری در رشــد فنــاوری دارنــد وزن باالتــری بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد.
جدول  :13وزن اهمیت مقاطع در ماتریس مجاورت
wd

مقاطع

1

کاردانی

2

کارشناسی

3

کارشناسی ارشد

4

دکتری

 -3-2-2-4-2-3ارتباط هر صنعت با گروه دانشگاهی ()relevence between ind & G
ظرفیــت ارتبــاط گروههــای مختلــف صنعتــی بــا گروههــای دانشــگاهی بــه میــزان ارتبــاط فنــی و
ارتبــاط بــازاری آنهــا بــه یکدیگــر بســتگی دارد .وزنــی کــه بــرای ایــن ارتبــاط بــرای گروههــای مختلــف
صنعتــی در نظــر گرفتــه شــده در فرمولهــای ارتبــاط مولفههــای ماتریــس بــا یکیدیگــر بــه کارگرفتــه شــده
اســت .الزم بــه ذ کــر اســت کــه ایــن وزنهــای مذکــور در جلســات گــروه کانونــی نخبگانــی تعریــف گردیــده
اســت.
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جدول  :14ماتریس وزن ارتباطات صنعت و دانشگاه
پایه

مهندسی

انسانی

پزشکی

کشاورزی

گروه صنعتی
صنایع غذایی وصنایع کشاورزی

0

2

1

2

2

صنایع نساجی و صنایع چرم

0

2

1

1

2

صنایع شیمیایی

1

2

1

2

1

صنایع سلولزی و صنایع چوب

0

2

1

1

2

صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی

1

2

1

1

0

صنایع پزشکی

0

2

1

2

0

صنایع برق و الکترونیک

1

2

1

1

1

صنایع ماشین سازی

1

2

1

1

1

گردشگری

0

2

2

2

0

خدمات

0

2

2

2

2

 -4-2-2-4-2-3نرماالیز شده وزن بخشهای مختلف اقتصادی
همــان طــور کــه در بخــش روش شناســی تحلیــل داده توضیــح داده شــد ،شهرســتانهای 6گانــه
اســتان قزویــن مبتنــی بــر شــاخصهای تعریــف شــده در بخشهــای صنعــت ،کشــاورزی ،خدمــات
درمانــی و گردشــگری رتبــه بنــدی مــی شــوند .پــس از محاســبۀ شــاخصهای کل صنعــت ،کشــاورزی،
خدمــات درمانــی و گردشــگری و نرماالیــز کــردن ایــن شــاخص در بــازه  1تــا  10رتبــه بنــدی شهرســتانها
در هــر یــک از بخشهــای اقتصــادی بــه دســت میآیــد .ایــن رتبــه بندیهــا در فرمولهــای ارتبــاط
مولفههــای ماتریــس بــا یکدیگــر مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
جدول  :15ماتریس وزن مزیت بخشهای بازاری به تفکیک شهرستان
بخش اقتصادی

قزوین

آبیک

تا کستان

بوئین زهرا

البزر

آوج و آبگرم

صنعت و معدن

1

5

10

6

5

1

کشاورزی

10

7

8

9

1

1

خدمات درمانی

10

5

6

10

1

9

گردشگری

9

3

10

6

1

10
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 -3-4-2-3نقشههای مزیت شهرستانها
بــا توجــه بــه جــدول فــوق ،نقشـههای مزیــت اســتان قزویــن بــه تفکیــک شهرســتانها در بخشهــای
مختلــف بــازاری اعــم از صنعــت و معــدن ،کشــاورزی ،خدمــات درمانــی و گردشــگری بهصــورت زیــر
ترســیم شــده اســت .اعــداد باال تــر نشــاندهندۀ مزیتهــای باالتــر اســت.

 -1-3-4-2-3بخش صنعت و معدن

نقشه  .1مزیت شهرستانها در بخش صنعت و معدن

 -2-3-4-2-3بخش کشاورزی

نقشه  .2مزیت شهرستانها در بخش کشاورزی
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سند آمایش علم و فناوری استان قزوین

 -3-3-4-2-3بخش خدمات درمانی

نقشه  .3مزیتهای شهرستانها در بخش خدمات درمانی

 -4-3-4-2-3بخش گردشگری

نقشه  .4مزیتهای شهرستانها در بخش گردشگری

راھنما
1
3
6
9
10

ﻧﻘﺸﻪ  .۴ﻣﺰ ﯾﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ی
فصل 3؛ روششناسی تحلیل
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ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎ و وزنﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،اﮐﻨﻮن ﻣﯽ
پــس از معرفــی نمادهــا و وزنهــای بــه کارگرفتــه شــده در فرمولهــای ارتبــاط مولفههــای ماتریــس
ﺗﻮان ﻗﻮاﻋﺪ و ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی ارﺗﺒﺎط را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .دراﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
بــا یکدیگــر ،ا کنــون مــی تــوان قواعــد و فرمولهــای ارتبــاط را تعریــف کــرد .درایههــای ماتریــس هــر

شهرســتان براســاسﺷ اﻮﻧیـﺪ:ـن فرمولهــا تعییــن مــی شــوند:
رواﺑﻂ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

 -1-4-3-4-2-3روابط مولفههای ماتریس مجاورت با یکدیگر
 .١.١.٤.٣.٤.٢.٣ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوهﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

 -1-1-4-3-4-2-3ارتباط گروههای دانشگاهی

 -۱ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوهﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
1 -1ارتبــاط گروههــای دانشــگاهی هــر دانشــگاه بــا خــودش بــه صــورت زیــر تعریــف مــی شــود .همــان طــور
ـردوهامـﻫﺎـای دﯾﮕﺮ ﻋﺪد ۶۰
پذیـﮔﺮ
ـیﻣﺎ ﺑﺎ
صفﭘــرﺬﯾمﺮـد ا
برابـﺮـرﻣﯽ
ـداریﺻﻔ
مقـی ﺑﺮاﺑﺮ
ـودﺪار
ـگاهﺎ بـﺧـاﻮدخـﻣﻘ
دانشـﮕﺎه ﺑ
ـگاهیﯽ هﻫـﺮـر داﻧﺸ
شـﺸﮕﺎﻫ
دانداﻧ
ـروهﺮوه
ـود،ﺷﻮگـد ،ﮔ
کــه مشــاهده مــی شﻣـﯽ
خوشـﺮﻓﺘـهﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
پارامتـرـرﻧﻈﺮ ﮔ
ـرای اﻓﺰار د
ـده بدـر ﻧﺮم
ـنﻪ ﺑشﻨـﺪی
تعییـﻮﺷ
ـدارﻣﺘﺮ ﺧ
مقـ ﭘﺎرا
توجـﺷـهﺪبـه ﺑـهﺮای
ـددا برـ ﺗـاﻌﯿﯿﻦ
ـنﺑﻪعـﻣﻘﺪ
60دکـﺑﺎـهﺗ اﻮیـﺟﻪ
ـدد ﻋﺪ
بــا گروههــای دیگــرﮐعـﻪ اﯾﻦ
بندی در نرم افزار در نظر گرفته شده است:
𝑗𝑗 = 𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎KL = 0

ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ )اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد اﺻﻼﺣﺎ
۱۳۹۷ﯾﻦ
ﯽﺮ)اوژﻋه:ﻤﺎﺗلﺪوﻣﯾﺠﻦﺪدﺳﻨاﺪﺻآﻣﻼﺎﯾﺣﺎﺶتﻋﻠﮐﺎﻢرﻓوﺮﻓﻣﻨﺎ(ور |ی اآذﺳﺘرﺎن ﻗﺰو
ﮔﺰارشﻋﻧﻨﻬﻮاﺎﯾن ﭘ
ﭘﺮوژه :ﺗﺪو ﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ )اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( | آذر ۱۳۹۷
ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه :ﺗﺪو ﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
𝑎𝑎
KLﯾﻦ
= ﻗﺰو
60ﺳﺘﺎن
𝑖𝑖𝑖𝑖ﻪرﯾﺰی ا
≠ﺖ𝑖𝑖 ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣ𝑗𝑗ﺪﯾﺮﯾ
ﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
ﻣﺠﺮی :ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫ
ﯽ اﻪﺳدﺘﺎراﯾنﻪﻗﺰﻫﺎو ﯾیﻦﺻﻣﻔ
ی :ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
۳۳۲ﻔﺮ اﺳ
ﺻ
آن اآزن
129ﻪ
مربوطﺮﺤﺑﮥﻮبهط ﺑ
همهﺷﺪ
نباشدﮕﺎه ﻧﺒﺎ
دانشگاهدر داﻧﺸ
درﯾﺮﻦﺷﺎﺧﻪای
ﺼﺘﺎﺮهن:
تبصره:دااﻧﺸگرﮕﺎﻫ ﺗﯽﺒ
ﺖ .ﺻﻔﺤﮥ  129از ۳۳۲
ایﻗاﺰﮔو
ﻣﺠﺮی :ﺟﻬﺎد
است.
صفر
درایﻫهﻤهای
شاخاﺳه

 -۲ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوهﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ از۲ﻗ-ﻮا اﻋرﺪﺗﺒﺎزﯾطﺮ ﭘﮔﯿﺮﺮووهﻫیﺎ ﻣیﯽداﻧﮐﻨﺸﺪﮕﺎﺑﻪﻫ ﻧﯽﺤﻫﻮﺮیداﮐﻧﻪﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻗﻮاﻋﺪ زﯾﺮ ﭘﯿﺮو
ـدﻮی ﮐﻪ
کنـﺤ
ـرویﮐمﻨـﺪـیﺑﻪ ﻧ
ـدﺮزیﭘـﯿـرﺮوپیـی ﻣﯽ
قواعـزﯾ
هاﯿﺰنیـاـزز ﻗازﻮاﻋﺪ
ـگاههﻫﺎ ﻧ
دانشﺸـﮕﺎ
ـایرﺮ داﻧ
ـگاهﮕبﺎـهـا ﺑﺎسـﺳﺎﯾ
دانﺮشـداﻧﺸ
ـگاهیﮕﺎهـﻫـرﯽ ﻫ
دانﻫﺎشـی داﻧﺸ
ـایﺮوه
گرورﺗهﺒﺎهـط ﮔ
ـاط -ا
2 -2ارتبـ ۲

هــایو ﮔﺮوهﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣ
گروﺘهﻪ ﺷﺪه
شــدهﻈوﺮ ﮔﺮﻓ
گرفتــهﺎط در ﻧ
ﯽ ﺑﻄﺮﯽ ادروﺗمﺒ
ارتبــاطزداﻧﻓدرﺮﺸﻣﮕﻮﺎلﻫ
دانشــگاهیﺸهﮕﻫﺎﻫی
ـاوت ﮔﺮوهﻫﺎی دﮔاﻧﺮو
نظــرﺳ
بــیﯽﻣﺘﻣﻔﺎﺸﺎوﺑﻪتا
متفـﺷﺪه و
ـایﺮﻓﺘﻪ
ـویﯽ کاـرﺗـهﺒﺎطگرودره ﻧهـﻈﺮ ﮔ
نحـﻫﯽ ﺑ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت بدـاﻧـهﺸﮕﺎ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﮔﺮوهﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻓﺮﻣﻮل ﺳﻄﺮ دوم
دانشــگاهی مشــابه از فرمــول ســطر دوم پیــروی مــی کنــد .توضیــح اینکــه هــر دانشــگاه مجموعـهای
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮔﺮوهﻫﺎی داﻧ ﭘﺸﯿﺮﮕﺎوﻫیﯽﻣراﯽﺷﮐﺎﻨﻣﺪ.ﻞ ﺗﻣﻮﯽﺿﯿﺷﺢﻮ ادﯾﻨوﮑﻫﻪﺮﻫﮔﺮﺮدواهﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮔﺮوهﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺷ
هایﺮ ﮔﺮوه
رشــتﺷﻮهد و ﻫ
ایﻞاز ﻣﯽ
مجموعـراهﺷﺎﻣ
ـاملﺸﮕﺎﻫﯽ
شـی داﻧ
ـگاههﻫﺎ
دانشـﮔﺮو
ـروهﻪای از
ـودﮕوﺎههـﻣـرﺠگـﻤﻮﻋ
ـیﺮشدـاﻧﺸ
ـاملﮑمﻪـ ﻫ
شـﺢ اﯾﻨ
ـگاهیﺗﻮراﺿﯿ
دان ﻣشـﯽ ﮐﻨﺪ.
ـایوی
از گروههـ ﭘﯿﺮ

ﺠﻤﻣﻮﯽﻋﻪﮐاﻨﯿیﺪا:ز رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ را در زﯾﺮ ﻣ
میﺮﺷﺎﻣﻣﺸﺎﻞﻫﻣﺪه
زیرﻤﻮﻋﻪﻫﺎداراﻧ دﺸرﮕﺎزهﯾ
مجموعﺳهﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠ
است.ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ا
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از رﺷﺘﻪ
کنید:ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ را در زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ:
مشاهدهﻒ اﺳﺖ .اﯾ
هایراازدررﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠ
اینﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪا
مختلف داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎ
} 𝑈𝑈K = {𝐺𝐺۱ , 𝐺𝐺۲ , … , 𝐺𝐺۵

} 𝑈𝑈 = {𝐺𝐺۱ , 𝐺𝐺۲ , … , 𝐺𝐺۵
𝑈𝑈K = {𝐺𝐺۱ , 𝐺𝐺۲ , … , 𝐺𝐺۵ } K
} 𝐺𝐺K = {𝐹𝐹۱ , 𝐹𝐹۲ , … , 𝐹𝐹j
} 𝐺𝐺 = {𝐹𝐹۱ , 𝐹𝐹۲ , … , 𝐹𝐹j
𝐺𝐺K = {𝐹𝐹۱ , 𝐹𝐹۲ , … , 𝐹𝐹j } K
𝑗𝑗 ≠ 𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎 = 0
𝑎𝑎KL = 0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗 KL

𝑗𝑗 = 𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑗𝑗

n × p 𝑊𝑊r l𝐺𝐺K ∩ 𝐺𝐺L n 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 = 𝑗𝑗𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛l𝐺𝐺K ∩ 𝐺𝐺L n × p 𝑊𝑊r l𝐺𝐺K ∩ 𝐺𝐺L n
𝑗𝑗 = 𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛l𝐺𝐺K ∩ 𝐺𝐺L n × p 𝑊𝑊r l𝐺𝐺K ∩ 𝐺𝐺L n

ﺖادﮐﻪر اﺷﺘرﺗﻪﺒﺎﻫﺎطی ﻣﺸﺘﺮک ﮔﺮوه داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در داﻧﺸﮕ
𝐺𝐺𝑛𝑛lا ﺗﺳﻌﺪ
∩ه Kﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در آن  𝑛𝑛l𝐺𝐺K ∩ 𝐺𝐺L nﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﮔﺮوه داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرﮐدﻪ ﻧدﻈرﺮآ دنرnداﻧ𝐺𝐺ﺸﮕﺎ
کــه ﮐ
درارﺗﺒﺎط
ﺖ ﮐﻪ
مــوردﯽ اﺳ
دانشــگاهیﮕﺎه ﻫﺎﯾ
گــروهرد ﻧﻈﺮ در داﻧﺸ
مشــترکﺎﻫﯽ ﻣﻮ
هایﮔLﺮوه داﻧﺸﮕ
رشــتﻣهﺸﺘﺮک
ـدادﻪﻫﺎی
تعـ رﺷﺘ
درﻪ درآنآن  𝑛𝑛l𝐺𝐺K ∩ 𝐺𝐺L nﺗﻌﺪاد
نظــر

ـیﻣکﯽشـراﺷﻧﻮﻧﺸﺎﺪ
ﯽـرﯿرﺪسﯾـﺷﺘﮕﻪﺮﻫﺎﺳﻨیﺠ
یکیدیگـﮑ
ﺼﺎﯿﻠﯾ
ﺤﺎ ﺑ
ـاطزآننﻣهـﻘﺎـا بﻃــاﻊآ ﺗنﻫ
وزن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رﺷﺘﻪﻫ
ـوند..نووﻣ nﯽ 𝐺𝐺 ∩ 𝐺𝐺 𝑊𝑊 lوزن
ـگاﻮهﻧﺪ .و
آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯿﺪﯾﮕﺮ ﺳﻨﺠﯿﺪهدانﻣشﯽـ ﺷ
ـنجیدهﻣﯿمﺪﺸـهﺘﺮ
𝐺𝐺lارتبـ𝑊𝑊 و
𝐺𝐺ـ ∩
ـت کــه
هایی nاس
آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯿﺪLﯾﮕﺮ ﺳﻨKﺠﯿﺪهrﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .و  𝑊𝑊r l𝐺𝐺K ∩ 𝐺𝐺L nوزن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رLﺷﺘﻪﻫﺎ Kی ﻣﺸﺘrﺮک را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
مقاطــع تحصیلــی رشــتههای مشــترک دراﻫﺪ.نشــان میدهــد.
د ﻫ ﺪ.
د ﻫ ﺪ.
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ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾارﺗﺒ
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑛𝑛lﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻒ ﺑﺎ∩ﻣﺮاﮐﺰ رﺷ
ی آﻣنﺨﺘnﻠ 𝐺𝐺
ﻒﺎﻣطﯽداﻧﺷﻮﺸدﮕﺎﮐهﻪﻫﺎدر
ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه زﯾﺮ ﺗLﻌﺮﯾﻒKﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن 𝑛𝑛l𝐵𝐵𝐵𝐵K ∩ 𝐺𝐺L n

𝐺𝐺𝑛𝑛lﺮ ﺗوهﻌ دﺪااﻧدﺸرﮕﺷﺎﺘﻫﻪﻫﯽﺎ ﻣیﻮرﻣدﺸﻧﺘﺮﻈﺮ
ﮐﻪ در آن  𝑛𝑛l𝐺𝐺K ∩ 𝐺𝐺L nﺗﻌﮐﻪﺪاددررآﺷنﺘﻪnﻫﺎ𝐺𝐺ی ﻣ∩ﺸﺘﺮک ﮔ
طﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺖﻧ ﮐﻈﻪﺮ ادرﺗرﺒﺎداﻧ
کدﮔرﺮدواهﻧ دﺸاﻧﮕﺎﺸهﮕﺎﻫﺎﻫﯾﯽﯽ اﻣﻮﺳرد
K
L
𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛l𝐺𝐺K ∩ 𝐺𝐺L n × p 𝑊𝑊r

ﯽ رﺷﺘ
آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯿﺪﯾﮕﺮ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .و  𝑊𝑊r l𝐺𝐺K ∩ 𝐺𝐺L nوزن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠ
کﺗراﺤ ﻧﺼﺸﯿﺎﻠنﯽﻣرﯽﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک را ﻧﺸ
ی ﻣﻣﻘﺎﺸﺘﻃﺮﻊ
𝑊𝑊ﻪ وﻫﺎزن
آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯿﺪﯾﮕﺮ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .و r l𝐺𝐺K ∩ 𝐺𝐺L n
رد ﻧﻈﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط
د ﻫ ﺪ.

د ﻫ ﺪ.

سندن ﻣﯽ
108ﺮک را ﻧﺸﺎ
ﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘ
آمایش علم و فناوری استان قزوین

ﺷﺒﺎﺪط داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ
ﺸ٣ﮕ.ﺎه.٤ﺑﺎ.١ﻣﺮ٢ﮐ.ﺰ اررﺗ
 .٢.١.٤.٣.٤.٢.٣ارﺗﺒﺎ٣ط .د٢ا.ﻧ.٤
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ﻒ ﺑﻣﺮاﯽﺳﺎﺷﻮ
ﺨﺎﺘﻠس
ﻒرﺑﺗﺎﺒﺎﻣطﺮاﮐداﻧﺰﺸرﮕﺷﺎﺪه ﻧﻫﯿﺎﺰیﺑﺮﻣاﺳ
ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠ ا
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑛𝑛lﮐﻪ در آن 𝐵𝐵K ∩ 𝐺𝐺L n
𝐺𝐺ﻒ∩ ﻣKﯽ ﺷﻮد
سد ﻗﺎﮐﻪﻋﺪدهر زآﯾنﺮ ﺗnﻌLﺮﯾ
ﻒﻗ ﺑﺎﺎﻋ ﻣﺪهﺮاﮐزﯾﺰﺮرﺗﺷﻌﺮﺪﯾ ﻧﯿﺰ
ارتبــاط دانشــگاههای مختلــف بــا مرا کــز رشــد نیــز براســاس قاعــده زیــر تعریــف مــی شــود کــه در آن
jltu n
ﻧﺴﺒﺖ رﺷﺘﻪﻫﺎی jlt n
ﻪ
ﺑ
نسﺮﺒـوه
یه داو
شﻧهـﻫﺸﺎﮕﺎ
ـدادﺸﮕﺎ
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑛𝑛lهﻫﺎتعـی داﻧ
ﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن  𝐺𝐺 nﺗ∩ﻌﺪاد ﮔﺮو
اسـﺳـت
دانش
ـبتﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮو
ﺖرار
ﺖ ﻣووﻮﺟuﻮد درﻧﮔﺴ
رشـرـدﺷﺪ ا
مرکـﻣـزﺮﮐﺰ
vwه و
ـگاهﺸﮕوﺎ
ﺖـ دواﻧ
ـترکﺪ اﺸﺘﺳﺮک
مشـﺎﺰﻫرﯽﺷ ﻣ
ـگاهیﻧ ﻣﺸﺮﮐﮕ
دانﺮداو
ـایﺮدکﮔ
گروﻫهﯽهـﺗﻣﻌﺸﺪﺘا
L

K

کل رشــتههای دانشــگاه نشــان میدهــد.
رشــتههای موجــود در گــروه را بــه تعــداد
 jﻧﺴﺒﺖ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﺗﻌﮔﺪﺮاوده ﮐراﻞﺑﻪرﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎهﺗ ﻧﻌﺪﺸاﺎدنﮐﻣﻞﯽردﺷﻫﺘﻪﺪ.ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
v
𝑎𝑎KL

د.

vw

𝐺𝐺𝑛𝑛l
ت ﮐﮐﺎﺎررﻓﻓﺮﺮﻣﻣﺎﺎ(( || آآذذرر ۱۳۹۷
ﺻﻼﻼﺣﺎت
𝐺𝐺𝑛𝑛lﻤﻤﺎﺎلل ﻣﻣﺠﺠﺪد اﺻ
ش ﻧﻧﻬnﻬﺎﺎﯾﯾﯽﯽ ))ااﻋ
ﮔﺰارش
ﺶ ﻋﻋﻠﻠﻢﻢ وو ﻓﻓﻨﻨﺎﺎوورریی ااﺳﺳﺘﺘﺎنnﻗLﺰو ﯾﻦ
ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه :ﺗﺪو ﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ
۱۳۹۷
×ﺎﺘﺎننﻗﻗﺰﺰووﯾ ﯾﻦﻦ × ∩ 𝐺𝐺L nﮔﮔﺰاKﺰاررش ﻧﻬﺎL
ﺣﺎﺎت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( | آذر ۱۳۹۷
ﺠﺪﺪدد ااﺻﻼﺣ
KLل𝑎𝑎ﻣ
=اﻋﻋﻤﺎ
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑛𝑛lﯾﯽ )
10ی اﺳ
ﻋﻨﻋﻮاﻨﻮنا ﭘنﺮﭘوﺮژوه:ژهﺗ:ﺪﺗوﺪﯾو ﯾﻦﻦﺳﻨﺳﻨﺪ آﺪﻣآﺎﻣﯾﺎﯾﺶ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎور
× 𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛l𝐵𝐵𝐵𝐵K ∩ 𝐺𝐺L n
× 10
𝑇𝑇𝑇𝑇
ﻦ
ﯾ
و
ﺰ
ﻗ
ن
ﺎ
ﺘ
ﺳ
ا
ی
ﺰ
ﯾ
ر
ﻪ
ﺖ ﺑﺑﺮﻧﺎﻣ
ﮐﮐﺎﺎررﻓﻓﺮﺮﻣﻣﺎﺎ ::ﺳﺳﺎﺎززﻣﻣﺎﺎنن ﻣﻣﺪﺪﯾﯾﺮﺮﯾﯾﺖ
𝑇𝑇𝑇𝑇
ﺖﺮﺑﻧﺎﺮﻧﻣﺎﻪﻣرﻪﯾرﯾﺰﺰییا اﺳﺘﺳﺎﺘﺎننﻗ ﻗﺰﺰو ﯾو ﯾﻦﻦ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾ
 130اازز ۳۳۲
ﺻﻔﻔﺤﺤﮥﮥ 130
ﺻ
ﻣﻣﺠﺠﺮﺮیی ::ﺟﺟﻬﻬﺎﺎدد ددااﻧﻧﺸﺸﮕﮕﺎﺎﻫﻫﯽﯽ ااﺳﺳﺘﺘﺎﺎنن ﻗﻗﺰﺰووﯾﯾﻦ
۳۳۲
ﻦ
ﺻﻔﺤﮥ  130از ۳۳۲
ﻣﺠﺮی :ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ

ﺿﺮضرب می شود.
ضریب 10
تبصره :ارتباط مرکز رشد با خود دانشگاه در
بﻧ ﻣﺸﯽﮕﺎهﺷﻮددر.ﺿﺮﯾﺐ  ۱۰ﺿﺮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
۱۰ﺧﻮد دا
ﺗﺒﺼﺮه :ارﺗﺒﺎط ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﺧﻮﺼدﺮهدا:ﻧ اﺸرﺗﺒﮕﺎﺎهطدﻣرﺮﮐﺿﺰﺮﯾرﺷﺐﺪ ﺑﺎ
ﺖ
ﻌ
ﯽﯽﺑﺑﺎﺑﺎﺎﺻ
ﺸﺸﮕﮕﺎﺎﮕﺎﻫﻫﻫﯽ
ططﮔﮔﮔﺮﺮوﺮووهههدداادﻧﻧاﻧﺸ
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ﺻﻨﻨﻨﻌﻌﺖ
ﺻ
ﺖ

ارتباط گروه دانشگاهی با
ﺖ
ﺻ
ﻀﺮﺮﺮب
ﺻﻠﻠﻠﻀ
صنعتدرررآآآننن ﺣﺣﺣﺎﺎﺎﺻ
ﺻﻌﻨﻌﻌﺖ
-3-1-4-3-4-2-3ﺻ
ﺖ دددررر
ب
ﻀ
ﺻ
ﺖﺖﻧﻧﯿﯿﻧﯿﺰﺰﺰاا ازززﻓﻓﻓﺮﺮﺮﻣﻣﻣﻮﻮﻮلللززﯾزﯾﯾﺮﺮﺮﭘﭘﯿﭘﯿﯿﺮﺮﺮووویییﻣﻣﻣﯽﯽﯽﮐﮐﻨﮐﻨﻨﺪﺪﺪﮐﮐﮐﻪﻪﻪدد
ﺻﻨﻨ
ﺻﻨﻨﻨﻌﻌﻌﺖ
ﻻﯾﯾﯾﺰﺰﺰ ﺷﺷﺷﺪﺪﺪۀۀۀ وووزززننن ﺻ
ب ﻧﻧﻧﺮﺮﺮﻣﻣﻣﺎﺎﺎﻻﻻ
اارراﺗﺗﺒﺒرﺎﺗﺎﺒﺎطططددااﻧﻧداﻧﺸﺸﺸﮕﮕﺎﺎﮕههﺎ ﺑهﺑﺎﺎﺑﺎ
ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت نیــز از فرمــول زیــر پیــروی مــی کنــد کــه در آن حاصلضــرب نرماالیــز شــدۀ
ﯽ ﺑﺑﺑﺎﺎﺎ ﮔﮔﮔﺮﺮﺮوووههه ﺻ
ﺻﻨ
ﺷﺷﻬﻬﺷﺮﺮﻬﺮﺳﺳﺘﺘﺎﺳﺎﺘنﺎن،،ن،ﺗﺗﻌﺗﻌﻌﺪﺪااﺪداددووااواﺣﺣﺣﺪﺪﺪﻫﻫﺎﺎﻫﺎیییﻫﻫﻫﺮﺮﺮﮔﮔﮔﺮﺮﺮووههوهﺻ
یی
ﺻﻨﻨﻌﻌﺘﻌﺘﺘﯽﯽﯽ،،،وووزززننناااررﺗرﺗﺒﺗﺒﺒﺎﺎﺎططط ﮔﮔﮔﺮﺮﺮوووههه ددادااﻧﻧﻧﺸﺸﺸﮕﮕﮕﺎﺎﺎﻫﻫﻫﯽﯽ
ﯽ ووو ﺗﺗﺗﻌﻌﻌﺪﺪﺪاااددد رررﺷﺷﺷﺘﺘﺘﻪﻪﻪﻫﻫﻫﺎﺎﺎی
ﺻﻨﻨﻨﻌﻌﻌﺘﺘﺘﯽﯽ
ﺻ
وزن صنعــت در شهرســتان ،تعــداد واحدهــای هــر گــروه صنعتــی ،وزن ارتبــاط گــروه دانشــگاهی بــا
ـتﯽﯽازﺷﺷﻮﻮد
یـاﻣﻣﺤﺤﺎﺎﺳﺳﺒ
ـروهﺎطططﻓﻓﻨﻓﻨﻨﯽ
ـطﺚ
ﺖﺖاا از
هایﺖ
ﯽﺑﺎﺎﺑهﺎﺻ
رشﻫـﯽﯽـتﺑ
صنعتـﺒﻂﻂﻂﮔ
صنعﺒـﻪﻪ ﻣﻣ
ﺚاااررﺗﺗرﺒﺗﺒﺎﺒﺎ
ﺻﻨﻨ
ـدادﮕﮕﺎﺎﮕﺎﻫﻫ
ﯽـﯽوووﺑﺑﺑﺎﺎﺎززاازاررر
مرتززبـﺣﺣﯿﺣﯿﯿ
ﺻﻨﻌﻌﻌ
تعدـدااﻧدﻧاﻧﺸﺸﺸ
ـیﮔﺮﺮﮔوووﺮههوه
گــروه ﻣﻣﺮﺮﻣﺗﺗﺒﺒﺮﺗ
حیدـ..ـث ارتبــاط فنــی و بــازاری
ـگاهییبیـ
دانش
ﺚگـ

محاســبه مــی شــود.
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡= 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
× 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖[[[𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛×
× ]]]𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟×
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
&&𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐺𝐺𝐺𝐺&
𝐺𝐺
𝑎𝑎𝑎𝑎
×
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
×
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
KL
𝑎𝑎KL
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
×
×
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇

ﺻﻨﻨﻌﻌﻌﺖ
ﺻﻨ
ﺷﺷﺪﺪﺪﺑﺑﺎﺎﺑﺎﺻ
ططﻣﻣﻣﺮﺮااﺮاﮐﮐﮐﺰﺰﺰرررﺷ
 .٤..٤٤.١..١١.٤..٤٤.٣..٣٣.٤..٤٤.٢..٢٢.٣..٣٣اارارﺗﺗرﺒﺒﺗﺎﺎﺒﺎط
ﺖ
ﺖ
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ﺻﻨﻌﻌﻌﺖ
بﻧﺮﻧﺮﻣﺮﻣﺎﺎﻣﺎلللﺷﺷﺷﺪﺪههﺪهووزوززنننﺻ
بﻧ
ﻀﺮﺮب
ﻀﺮ
ﺻﻠﻀ
ﺣﺣﺎﺎﺣﺎﺻ
ﺖدددرررﺷﺷﺷﻬﻬﻬﺮﺮﺮﺳﺳﺘﺳﺘﺎﺘﺎﺎنننوووﺗﺗﺗﻌﻌﻌﺪﺪاﺪاادددوواوااﺣﺣﺣﺪﺪﻫﻫﺎﺎیی ﻓﻓﻨﻨﯽﯽ وو ﻣﻣﻬﻬﻨﻨﺪﺪﺳﺳﯽﯽ ﻣﻣﺮﺮااﮐﮐﺰﺰ ررﺷﺷﺪﺪ ااﯾﯾﻦﻦ اارررﺗﺗﺗﺒﺒﺒﺎﺎﺎط
طط رراراا
ﺖ
ﺻﻨﻨ
ﺻﻠﻠ
حاصلضــرب نرمــال شــده وزن صنعــت در شهرســتان و تعــداد واحدهــای فنــی و مهندســی مرا کــز
رشــد ا ﻧیﻧـ ﻧﺸﺸﺎﺎﺸ
ﯽﯽﯽددﻫدﻫ
ـننﺎننﻣﻣ
ـاطﻫﺪﺪ..ﺪرا.نشــان میدهــد.
ارتبﻣـ
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑔𝑔ℎ
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑔𝑔ℎ
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜
××𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵×𝑛𝑛l
𝑛𝑛l𝐵𝐵𝐵𝐵ˆj‰
= 𝑎𝑎𝑎𝑎KLKL
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑔𝑔ℎ
𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑛𝑛l
ˆj‰nnn
ˆj‰

ﺸﺎﺎووورررزززی
ﺸﺎ
ﺶﮐﮐﮐﺸ
ﺨﺨﺶ
ﺸﺸﮕﮕﺎﺎﮕﺎهههﺑﺑﺎﺎﺑﺎﺑﺑﺑﺨ
ططدداادﻧﻧاﻧﺸ
 .٥..٥٥.١..١١.٤..٤٤.٣..٣٣.٤..٤٤.٢..٢٢.٣..٣٣اارارﺗﺗرﺒﺒﺗﺎﺎﺒﺎط
ی
ی
ﺶ
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بﻧ
ﻀﺮﺮب
ﻀﺮ
ﺻﻠﻀ
ﺣﺣﺎﺎﺣﺎﺻ
بﻧﺮﻧﺮﻣﺮﻣﺎﺎﻣﺎلللﺷﺷﺷﺪﺪههﺪهووزوززنننﮐﮐﮐﺸﺸﺎﺎﺸﺎووورررزززیییدددرررﺷﺷﺷﻬﻬﻬﺮﺮﺮﺳﺳﺘﺳﺘﺎﺘﺎﺎنننوووﺗﺗﺗﻌﻌﻌﺪﺪاﺪاادددرررﺷﺷﺘﺘﻪﻪﻫﻫﺎﺎییﮐﮐﺸﺸﺎﺎووررززیی ﻫﺮﺮ ددااﻧﻧﺸﺸﮕﮕﺎﺎهه ااﯾﯾﻦﻦ ااررﺗﺗﺒﺒﺎﺎطط رراا ﻧﻧﺸﺸﺎﺎنن
ﺻﻠﻠ
حاصلضــرب نرمــال شــده وزن کشــاورزی در شهرســتان و تعــداد رشــتههای کشــاورزی هــر دانشــگاه
ارتبـﻣﯽﯽﯽدد
ایــن ﻣﻣ
ـاطﻫدﻫﺪﻫراﺪ..ﺪ.نشــان میدهــد.
𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜
××𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴×
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑎𝑎KL
=
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
= KL
KL

ی
ﺸﺎﺎووورررزززی
ﺸﺎ
ﺶﮐﮐﮐﺸ
ﺨﺨﺶ
ﺷﺷﺪﺪﺪﺑﺑﺎﺎﺑﺎﺑﺑﺑﺨ
ططﻣﻣﻣﺮﺮااﺮاﮐﮐﮐﺰﺰﺰرررﺷ
 .٦..٦٦.١..١١.٤..٤٤.٣..٣٣.٤..٤٤.٢..٢٢.٣..٣٣اارارﺗﺗرﺒﺒﺗﺎﺎﺒﺎط
ی
ﺶ

ﺸﺎﺎووررززی
بﻧﻧﻧﺮﺮﺮﻣﻣﻣﺎﺎﺎللل ﺷﺷﺷﺪﺪﺪۀۀۀ وووزززنن ﮐﮐﺸ
ﻀﺮﺮﺮب
ﺻﻠﻠﻠﻀ
ﺶﮐﮐﮐﺸﺸﺎﺸﺎﺎووورررزززیییااازززﺣﺣﺣﺎﺎﺎﺻ
اارراﺗﺗﺒﺒرﺎﺗﺎﺒﺎطططﻣﻣﺮﺮﻣااﺮﮐاﮐﺰﮐﺰﺰرررﺷﺷﺷﺪﺪﺪﻫﻫﺮﻫﺮﺮﺷﺷﻬﺷﻬﺮﻬﺮﺮﺳﺳﺘﺘﺳﺎﺎﺘﺎنننﺑﺑﺎﺎﺑﺎﺑﺑ ﺑﺨﺨﺨﺶ
ی ﺷﺷﻬﻬﺮﺮﺳﺳﺘﺘﺎﺎنن وو ﺗﺗﻌﻌﺪﺪاادد
ب
ﻀ
ﺻ
ﺶ
ﺖﻣﻣﻣﯽﯽﯽآآﯾﯾآﯾﺪﺪ.ﺪ..
ووااواﺣﺣﺪﺣﺪﻫﺪﻫﺎﺎﻫﺎیییﮐﮐﮐﺸﺸﺎﺎﺸوﺎورورزرززیییﻣﻣﺮﻣﺮﮐﮐﺮﺰﮐﺰﺰرررﺷﺷﺷﺪﺪﺪﺑﺑﻪﺑﻪﻪدددﺳﺳﺳﺖ
ﺖ

ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه وزن ﮐﺸﺎورزی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ.
3؛ رو𝑎𝑎KL
فصل =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 × 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
ششناسی تحلیل
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ارﺗﺒﺎط ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪۀ وزن ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺗﻌﺪاد
ارتبــاط مرا کــز رشــد هــر شهرســتان بــا بخــش کشــاورزی از حاصلضــرب نرمــال شــدۀ وزن کشــاورزی
مرکـﯽـزآﯾﺪ.
ﺖﻣ
کشـ ﺑﻪ دﺳ
ـایرﺷﺪ
واحدهﻣـﺮﮐﺰ
ـدادﺸﺎورزی
ـتانﺪوﻫﺎتعـی ﮐ
شهرسـ واﺣ
رشــد بــه دســت میآیــد.
ـاورزی
𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑔𝑔ℎ𝑡𝑡 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 × 𝑛𝑛l𝐵𝐵𝐵𝐵Œ‰çŽ n
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بــه طــور کلــی صنایــع ممکــن اســت دو نــوع ارتبــاط با یکدیگر داشــته باشــند-1 :ارتبــاط فنــی و  -2ارتباط
بــازاری .شــدت ایــن دو نــوع ارتبــاط را بــا اســتفاده از طیــف لیکــرت بیــن مقادیر  0تــا  4نشــان دادهایم.
جدول  :16طیف لیکرت
Likert scale

نوع ارتباط
ارتباط فنی

0

1

2

3

ارتباط بازاری

0

1

2

3

بــا اســتفاده از مقیــاس لیکــرت بــرای گروههــای صنعتــی مختلــف و مبتنــی بــر منظــر نخبــگان ،وزن
ارتبــاط میــان صنایــع مختلــف در جــدول زیــر محاســبه شــده اســت:
جدول  :17وزن ارتباطات بین صنعتی
صنایع غذایی و
کشاورزی

صنایع نساجی
و چرم

صنایع شیمیایی

صنایع چوب و
سلولزی

صنایع فلزی و
کانیهای غیرفلزی

صنایع پزشکی

صنایع برق

صنایع
ماشینسازی

صنایع غذایی و کشاورزی

0

۶

۴

۴

١

١

٣

۵

صنایع نساجی و چرم

0

0

۵

۶

١

٣

٣

٣

صنایع شیمیایی

0

0

0

۴

٢

۴

۵

۴

صنایع چوب و سلولزی

0

0

0

0

١

۴

٣

٣

صنایع فلزی و کانیهای غیرفلزی

0

0

0

0

0

٣

٣

۶

صنایع پزشکی

0

0

0

0

0

0

٣

٢

صنایع برق

0

0

0

0

0

0

0

۵

صنایع ماشینسازی

0

0

0

0

0

0

0

0

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه :ﺗﺪو ﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
قزوینﻦ
استانن ﻗﺰو ﯾ
فناورینر ﻗیﺰ او ﯾﺳﺘﻦﺎ
علمرﯾوﻋﻠﺰﻢیوا ﻓﺳﻨﺘﺎﺎو
ﺶ
ﺖآ
سندﯾﻣﻦﺪﯾﺮﺳﯾﻨﺪ
110ﺮنﻣﭘﺎ:ﺮوﺳژﺎه:زﻣﺗﺎﺪنو
ﮐﻋﺎﻨرﻮﻓا
آمایشﺑﻣﺎﺮﻧﯾﺎﻣﻪ
ﻣﮐﺎﺠرﻓﺮﺮیﻣ:ﺎ:ﺟﺳﻬﺎﺎزدﻣﺎداﻧنﺸﻣﺪﮕﯾﺎﺮﻫﯾﯽﺖا ﺑﺳﺮﺘﻧﺎﺎﻣنﻪﻗرﺰﯾوﺰﯾیﻦ اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ

ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ )اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( | آذر ۱۳۹۷
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ )اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( | آذر ۱۳۹۷
ﺻﻔﺤﮥ  132از ۳۳۲
ﺻﻔﺤﮥ  132از ۳۳۲

ﻣﺠﺮی :ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ

بنابرایــن ارتبــاط گروههــای صنعتــی مختلــف بــا یکدیگــر از حاصلضــرب نرمــال شــده وزن صنعــت
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه وزن ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﻧﺮﻣﺎل
ـتخراجﻌشـ
ـیﺎوﺻﻠمقی
ـای هـ
تعـیـداﺻﻨﻌﺘﯽ
ـدههﻫﺎ
ـالطشـﮔﺮو
نرمـرﺗﺒﺎ
ـتان،ﻦ ا
شهرسـ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾ
ـدولﻣﺎل
ـدهﻬﺮدرﺳﺘﺎجـن ،ﻧﺮ
ﺖﺷ
ـرتﺪهاسـوزن ﺻﻨ
لیکـل ﺷ
ـاسﻧﺮﻣﺎ
ﻀـﺮب
صنعتـ ﺣ
ـروهﺪﯾﮕﺮ از
ﻒـرﺑﺎگـ ﯾﮑ
واحدهـﻣﺨﺘﻠ
ـد .ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ـتوامﺣیﺪآیـﻫﺎی
ـهﺪده ﺗسـﻌﺪا
فــوق بـﺷ
ﺷﺪه ﺗﻌﺪا واﺣﺪﻫﺎی ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 × ]𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖[𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 × 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 × ]𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖[𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 × 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
 .٨.١.٤.٣.٤.٢.٣ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
باﺎورزی
صنعتیﮐﺸ
هایﺎ ﺑﺨﺶ
گروﻨهﻌﺘﯽ ﺑ
ارتباطی ﺻ
-8-1-4-3-4-2-3ﮔﺮوهﻫﺎ
 .٨.١.٤.٣.٤.٢.٣ارﺗﺒﺎط
بخش کشاورزی
ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺷﺎﻣﻞ زراﻋﺖ ،ﺑﺎﻏﺪاری و داﻣﭙﺮوری ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺟﺪول
ـایول
هـﺟﺪ
گروهدر
ـروری بـﺻـاﻨﻌﺘﯽ
دامپـوهﻫﺎی
ـدارییو ﺑﺎ ﮔﺮ
ـت،ی وباغدـاﻣﭙﺮور
زراعـﺪار
ـامل ،ﺑﺎﻏ
ـاورزیﻞ زشـراﻋﺖ
کشـی ﺷﺎﻣ
ـشﺎورز
ﺶـ ﮐﺸ
ارتبـط ﺑ
ـرایارﺗﺒﺎ
ت بـﺑﺮای
ـاسسلیﻟﯿکـﮑﺮ
مقیـﻣﻘﯿﺎ
ـاطﺨبخ
ـرت
ﺖ.
درﺎﺑجـﻞ ﻣﺸﺎ
ـیﯾﺮ ﻗ
صنعتـ ز
ـدهﺎل
شـ ﻧﺮ ﻣ
ـالﺎن،
نرمـﺮﺳﺘ
ـربﺷﻬ
حاصلضـرزی
ـورهازوزن ﮐﺸﺎو
مذکـﺷﺪ
ـاطﺮﻣﺎل
ارتبـب ﻧ
ـاسﻀﺮ
ـنازاسـﺣﺎﺻﻠ
برایـﻮر
ـت.ﻣﺬﮐ
س اارسﺗـﺒﺎط
مشﻦـ اﺳﺎ
ـلﺑﺮاﯾ
ـاهده
ـدولﻫزﺪیهـ اـرﺳقابـ
زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ارﺗﺒﺎط ﻣﺬﮐﻮر از ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه وزن ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﻧﺮﻣﺎل
گــروه صنعتــی و مقیــاس لیکــرت بــه
نرمـوهـال
هــرﻣﯽ آﯾﺪ.
واحدهــایﺖ
تعــدادﻟﯿﮑﺮت ﺑﻪ دﺳ
ـده ﻣﻘﯿﺎس
ﺻﻨﻌشﺘـﯽ و
ـتان،ﺮ ﮔﺮ
شهرسﻫـﺎی ﻫ
ـاورزید واﺣﺪ
وزن کشﺷـﺪه ﺗﻌﺪا
ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
دست میآید.
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 × ] 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖[𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 × 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 × ] 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖[𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 × 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
گروههای صنعتی

ﺟﺪول  :۱۸ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورز ی
ﺻ:ﻨاﻌرﺘﺗﺒﺎ
ﮔﺮﺟوﺪهوﻫﺎلی۱۸
ﯽط ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽزﺑرﺎاﺑﻋﺨﺖﺶ ﮐ ﺑﺸﺎﺎﻏورﺪازریی داﻣﭙﺮور ی
کشاورزی
بخش
با
صنعتی
های
ه
گرو
ارتباط
جدول :18
زرا٣ﻋﺖ ﺑﺎﻏﺪ٣ار ی داﻣﭙﺮ٣ور ی
ﺻﻨﺎﯾﮔﻊﺮوﻏهﺬاﻫﯾﺎﯽی وﺻﮐﻨﺸﻌﺎﺘوﯽرزی
 ٣٣باغداری٣٣
٣٣
ﺻﯾﻨﺎﻊﯾﻊﻏ ﻧﺬاﯾﺴﺎﯽﺟوﯽﮐوﺸﺎﭼوﺮرمزی
ﺻﻨﺎ
زراعت

صنایع غذایی و کشاورزی

ﺻﻨﻊﺎﯾﻧﻊﺴﺎﺷﯿﺟﻤﯽﯿﺎﯾوﯽﭼﺮم
ﺻﻨﺎﯾ

ﺻﻨﺎﯾ
ﭼﻮﻊبﺷﯿوﻤﯿﺎﺳﯾﻠﻮﯽﻟﺰی
ﺻﻨﺎﯾﻊ
ی
ﺰ
ﻟ
ﻮ
ﻠ
ﺳ
و
ب
ﻮ
ﭼ
ﻊ
صنایع نساجی و چرم ﺻﻨﺎﯾﻊﺻﻓﻨﻠﺎﯾﺰی و ﮐﺎﻧﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰﺻیﻨﺎﯾوﻊﮐﺎﭘﻧﺰﯽﺷﻫﮑﺎﯽی ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی

صنایع شیمیایی

صنایع چوب و سلولزی

ﺻﻨﺻﺎﻨﯾﺎﯾﻊ ﭘﻊﺰﺑﺮﺷقﮑﯽ

ﺻﻨﺎﯾﻊﺻﻨﻣﺎﺎﯾﺷﻊﯿﺑﻦﺮﺳقﺎزی
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎزی

صنایع فلزی و کانیهای غیرفلزی

٣١
3١
٢

3٢٠
٠٠
1٠
٠
٠

2١
١

٣١
١٣
٣٠
٠٠
٠٠
٠١
١

0

٣٠
٠٠ 3
٠٠
3
٠٠

1

3
0

٠١
١١
١

دامپروری
3
3
0
0
0
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پزشکی ارﺗﺒﺎط ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
صنایع.٩.١.٤
.٣.٤.٢.٣
0
0
0
ارﺗﺒﺎط ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺎورزی ﯾﻌﻨﯽ زراﻋﺖ ،ﺑﺎﻏﺪاری و داﻣﭙﺮوری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﻗﺎﻋﺪه زﯾﺮ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
برقط ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺎورزی ﯾﻌﻨﯽ زراﻋﺖ ،ﺑﺎﻏﺪاری و0داﻣﭙﺮوری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕ0ﺮ از ﻗﺎﻋﺪه زﯾﺮ ﭘﯿﺮ 1وی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
صنایعرﺗﺒﺎ
ا
ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪۀ وزن ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت ﮐﻪ در ﺟﺪول زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را
نﺮب ﻧ
ماشیﻀ
صنایعﺣﺎﺻﻠ
سازیﺮﻣﺎل ﺷﺪۀ وزن ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿ1ﮑﺮت ﮐﻪ در ﺟﺪو1ل زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ اﯾ1ﻦ ارﺗﺒﺎط را
ﻧﺸ ﺎن ﻣ ﯽ د ﻫ ﺪ.
ﻧﺸ ﺎن ﻣ ﯽ د ﻫ ﺪ.
𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎیکدیگر
کشاورزی با
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ارتباط
-9-1-4-3-4-2-3
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑎𝑎KL
های 𝑜𝑜𝑜𝑜
شاخ×ه𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 × 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
دامپــروری بــا یکدیگــر از قاعــده زیــر
ـدارییو ﺑﺎ ﻫﻢ
باغـﮐﺸﺎورز
ـت،ﺎی
زراعﺎـﺧﻪﻫ
ـیت ﺷ
یعنـﻃﺎ
ـاورزیارﺗﺒﺎ
کشـ :۱۹وزن
ـفول
ارتبــاط شــاخههای مختلـﺟﺪ
ی ﮐﺸدﺎاﻣوﭙرﺮزویرﺑﺎیﻫﻢ
ﺟﺪول  :۱۹وزن ازررﺗاﺒﺎﻋﻃﺎ
ﺖت ﺑﺷﺎﺎﻏﺧﺪﻪاﻫرﺎی

ز ر ا ﻋ ﺖ ﺑ ﺎ ﻏ ﺪ ا ر ی د اﻣﭙﺮ و ر ی

١

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎزی

١

١
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111ﺪ.
تحلیلوی ﻣﯽ ﮐﻨ
شناسیزﯾﺮ ﭘﯿﺮ
شز ﻗﺎﻋﺪه
فصلﯾﮑ3؛ﺪﯾروﮕﺮ ا
ارﺗﺒﺎط ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺎورزی ﯾﻌﻨﯽ زراﻋﺖ ،ﺑﺎﻏﺪاری و داﻣﭙﺮوری ﺑﺎ
ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪۀ وزن ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت ﮐﻪ در ﺟﺪول زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را
پیــروی مــی کنــد .حاصلضــرب نرمــال شــدۀ وزن کشــاورزی شهرســتان و مقیــاس لیکــرت کــه در جــدول
ـتدایﻫـﺪ.
ـدهﺎانسـﻣﯽ
زیــر آمـ ﻧﺸ
ـن ارتبــاط را نشــان میدهــد.
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 × 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ

ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ )اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( | آذر ۱۳۹۷
ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه :ﺗﺪو ﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
ﺟﺪول  :۱۹وزن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮐﺸﺎورز ی ﺑﺎ ﻫﻢ
جدولو ﯾﻦ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻗﺰ
های داﻣﭙﺮور
شاخﺪاهری
ارتباطات ﺑﺎﻏ
 :19وزن زراﻋﺖ
کشاورزییبا هم
133راز۱۳۹۷
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ )اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺎرﻓﺻﺮﻔﻣﺎﺤ(ﮥ | آذ
ﺶﻗﻋﺰﻠو ﯾﻢﻦو ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
۳۳۲
ﻣﻋﻨﺠﻮاﺮنیﭘ:ﺮوﺟژﻬهﺎ:دﺗ دﺪاﻧو ﯾﺸﻦﮕﺎﺳﻫﻨﺪﯽ آاﻣﺳﺎﺘﯾﺎن
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
زراعتﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
ﻣﺠﺮی :ﺟﻬ

باغداری
دامپروری

ز ر اﻋ ﺖ

۰

ﺑﺎﻏ ﺪ ار ی ۰
ﺖری ۰۰
دزارﻣاﭙﻋﺮو
ﺑﺎﻏ ﺪ ار ی ۰
د اﻣﭙﺮ و ر ی ۰

 .١٠.١.٤.٣.٤.٢.٣ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ

٣
۰
٣۰
۰
۰

باغداری

زراعت
۳
0
٣
۳۰0
٣
0
۰

٣

دامپروری

 133از ۳۳۲
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0

٣

0

0

درمانیﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه وزن ﺧﺪﻣﺎت
خدمات ﭘﯿﺮوی ﻣ
دانشگاهﯽ اباز ﻗﺎﻋﺪۀ زﯾﺮ
ارتباطﻣﺎت درﻣﺎﻧ
-10-1-4-3-4-2-3ﺨﺶ ﺧﺪ
ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺑ
 .١٠.١.٤.٣.٤.٢.٣ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ
ـرویﺒﺎمـطـیرا ﻧکنـﺸـد .حاصلضــرب نرمــال شـ
قاعــدۀ زیــر پیـ
خدمـﻫﺎـات درمانــی از
ـش
ـگاهﺘﺎبـنـا بو ﺗخ
ارتبــاط دانشـ
ـدهﮐﻪ
ﺨـﻌﺪ
ت
ﺖﺎ
ﺻﺎﻠنﻀﻣﺮﯽبدﻧﻫﺮﺪﻣﺎ.لﻻزﺷمﺪﺑهﻪ وذزﮐنﺮ اﺧﺳﺪﻣ
تﯾﺮدرﭘﯿﻣﺎﺮﻧوﯽیاﻧﻣﯽﯽارﮐﺗﻨﺪ .ﺣﺎ
یرﻣﻣﺎﺮﺗﻧﺒﯽﻂاﺑزﺎ ﻗﺎﺧﻋﺪﺪﻣﺎۀ ز
ﺶادﺧرﺪﺷﻣﺘﺎﻪت د
ادررﺗﺒﻣﺎﺎﻧطﯽداﻧﺷﻬﺸﺮﮕﺎﺳه ﺑﺎ ﺑ
وزن خدمــات درمانــی شهرســتان و تعــداد رشــتههای مرتبــط بــا خدمــات درمانــی انــی ارتبــاط را نشــان
طﺮراﺣﻧﺎﺸﺻﺎنﻞ ﻣﺷﯽﺪهدﺑﻫﻪﺪﻗ.ﺪرﻻزیمﮐﺑﻮﻪﭼذﮐﺮ اﻣﮏﺳﯽﺖﺷﻮﮐﻪد
ﯽﻪ ﻣﻘﺎدﯾ
ﺧﻫﺪﺎﻣﻧﺎﻤتﯽدرﺷﻣﻮﺎدﻧﯽﭼ اﺮﻧا ﮐ
ﻂ ﺗﺪاﻘدﺴرﯿﻢﺷﺘﺑﻪﺮﻫﺗﺎﻌیﺪاﻣدﺮﺗﮐﺒﻞﻂرﺑﺎﺷﺘﻪ
ﺗدﻌرﻣﺪاﺎﻧدﯽرﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒ
ـیمابـرﺗـرﺒﺎتعــداد کل رشــتهها نمــی شــود چــرا
های مرتبــط تقسـ
الزم بﺷـﻬـهﺮذﺳﺘکـﺎـرناوسـﺗﻌـت کــه تعــداد رشــته
میدهــد.
ـدهﺗﯽﺒبـﺷ
شـﺘ اﻪﯾ
ـلﻫﺎﺠﺎشـ
مقادیرحاص
ـود.ﺪه ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻮﭼ ﻣﮏﯽ ﺷﻮد
شـﻞ ﺷ
ـیﺎﺻ
ـاددﯾمـﺮﺣ
ایجﻣـﻘﺎ
ـورش ﮐﻪ
ـودﻤ کـﯽـهﺷتـﻮد ﭼﺮا
ـیﺘﻪشـﻫﺎ ﻧ
ـکﻞمـرﺷ
ـدریﺮ ﺗکوﻌﺪچاـد ﮐ
ﻂـهﻮﺗقدـﻘ.ﺴﯿﻢ ﺑ
ید ﻣﻣﺮ
کــه ﺗﮐﻌﻪﺪﺗاﻮدررﺷ
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 × 𝐻𝐻 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ﺷﻮد.
ﮐﻪ ﺗﻮرش اﯾﺠﺎد ﻣﯽ

 .١١.١.٤.٣.٤.٢.٣ارﺗﺒﺎط ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ درﻣﺎﻧﯽ
𝑡𝑡𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
صنایع×با𝐻𝐻 𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
بخش درمانی
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ارتباط
-11-1-4-3-4-2-3

ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ از ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه وزن ﺧﺪﻣﺎت
ـایﺎﻧﯽ
ﺶهـدرﻣ
ـاطﺑﺨ
ارتبـﻊ ﺑﺎ
ﺻ ﻨ ﺎﯾ
ـتﺗﺒﺎط
١١سـ .ار
٤.٢.٣ب.ـ٤.٣
صنعتــی مختلــف بــا خدمــات درمانــی از حاصلضــرب نرمــال
گروه
آوردن
ـرای.بـ١ـه .د
ﯽ
ـرتﻣﺳﺎکـﺖ
ـاسﯾﺮ
مقیﺪـﻣوﺨلﺘﻠز
شهرسﻫـﺎتیﮐﻪ
سﮔﻟﯿﺮوﮑهﺮ
ـاتوﺎرندون اﻣ
ﺖﺳآﺘ
خدمﺳـﻬﺮ
وزنیﺎﻧﺑﻪﯽدﺷ
شــده ﺑدﺮارﻣ
ـتت
ـتﺪبهـ وـهزندسﺧـﺪﻣﺎ
اسـل ﺷ
ـدهﺮﻣﺎ
آمـب ﻧ
ـدولﺎآﯾﺻزیﺪـﻠ.ـرﻀﺮ
تـهﺑدﻪردردﻣﺎﻧﺳجـﯽﺖازﻣﺣ
لیکﻣـﺪﺧه اﺪ
ﻒ آﺑﺎ
ـتانﺻدﻨورﻌﺘﺟﯽ
ـیط
درمانـرﻘﺗﯿﺒﺎﺎ

میآید.
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ﺪ𝑎𝑎KL =.
𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾ
𝑜𝑜𝑜𝑜ل زﯾﺮ آﻣﺪه ا
× در𝐻𝐻ﺟﺪو
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿ت ﮐﻪ
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮ
درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻣﻘ
ﺟﺪول  :۲۰وزن ارﺗﺒﺎط ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑎𝑎KL
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 × 𝐻𝐻 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
ﺑ ﻬ ﺪ ا ﺷﺖ
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺻوﻨﺎرﯾزﻊیﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی درﻣﺎ٣ﻧﯽ
طﺸﺎ
۲۰ﯾ:ﻊوﻏزﺬناﯾارﺗﯽﺒﺎو ﮐ
ﺟﺪولﺻﻨﺎ
ﺻﻨﺎﯾﮔﻊﺮ ﻧوهﺴﺎﺻﺟﻨﯽﻌﺘوﯽﭼﺮم
ﺻﻨﺎﯾﻊﺻﻨﻏﺎﯾﺬاﯾﻊﯽﺷﯿوﻤﯿﮐﺎﯾﺸﺎﯽورزی

ﭼﺰﺮمی
ﺻﺎﻨﯾﺎﯾﻊﻊ ﻧﭼﻮﺴﺎبﺟوﯽﺳوﻠﻮﻟ
ﺻﻨ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰﺻﻨ
یﺎﯾوﻊﮐﺎﻧﺷﯿﯽﻤﯿﻫﺎﯾیﯽ ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی
بﺰوﺷﮑﺳﻠﯽﻮﻟﺰی
ﻮ
ﭼ
ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰیﺻوﻨﺎﯾﮐﺎﻧﻊ ﺑﯽﺮﻫﺎقی ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی
ﺻﻨﻊﺎﯾﻣﻊﺎ ﭘﺷﺰﯿﺷﻦﮑﺳﺎﯽزی
ﺻﻨﺎﯾ

ﺑﻬﺪا٣ﺷﺖ
٣
٣٢
٣٢
٢٣
٢١
٣٠

112
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جدول  :20وزن ارتباط صنایع با بخشهای درمانی
بهداشت

گروه صنعتی
صنایع غذایی و کشاورزی

3

صنایع نساجی و چرم

3

صنایع شیمیایی

3

صنایع چوب و سلولزی

2

صنایع فلزی و کانیهای غیرفلزی

2

صنایع پزشکی

3
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ )اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد اﺻﻼﺣﺎ1ت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( | آذر ۱۳۹۷

برقﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
صنایعﺎﯾﺶ
ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه :ﺗﺪو ﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ

0

صنایع ماشینسازی

ﻣﺠﺮی :ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ

ﺻﻔﺤﮥ  134از ۳۳۲

ارتباطی ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷ
-12-1-4-3-4-2-3ﮐﺸﺎورز
 .١٢.١.٤.٣.٤.٢.٣ارﺗﺒﺎط
کشاورزیﺖبا بهداشت
ـاخﺧهﻪﻫﺎی
ـاططشـﺷﺎ
ارتبـارﺗﺒﺎ
ـد.ﻣﺎل
بـ ﻧﺮ
ـرویﺻمﻠـﻀ
ـدهﻣزیـﯽـرﮐﻨپیﺪـ .ﺣﺎ
قاعﺮـوی
درمانـﺪهـیزﯾازﺮ ﭘﯿ
ـاتاز ﻗﺎﻋ
خدمـﻣﺎﻧﯽ
ـشت در
ـاورزی بﺨــاﺶبخـﺧﺪﻣﺎ
کشرـزی ﺑﺎ ﺑ
ـفﺸﺎو
ﻒﮐ
هایﻣﺨﺘﻠ
ـیﺮ کن
مختلـ

حاصلضــرب نرمــال شــده وزن خدمــات درمانــی شهرســتان و مقیاس لیکــرت این ارتباط را نشــان میدهد.
ﺷﺪه وزن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 × 𝐻𝐻 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑧𝑧𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
کشاورزیﺑﺎباﺑﻬﺪاﺷﺖ
ارتباطﮐﺸﺎورز ی
وزنن ارﺗﺒﺎط
 ::21وز
جدول ۲۱
ﺟﺪول
بهداشت

شاخههای کشاورزی
زراعت
باغداری

ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﻬﺪاﺷﺖ
زراﻋﺖ

٢

ﺑﺎﻏﺪاری

١

داﻣﭙﺮوری

٢

دامپروریط داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
 .١٣.١.٤.٣.٤.٢.٣ارﺗﺒﺎ

بهداشت
2
1
2

ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی از ﻗﺎﻋﺪه زﯾﺮ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب وزن
گردشگریﺷﮕﺮی و ﻧﺴﺒﺖ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﻞ
دانشگاهداﻧباﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮔﺮد
ارتباطط ﮔﺮوهﻫﺎی
-13-1-4-3-4-2-3ﺘﺎن ،ارﺗﺒﺎ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺷﻬﺮﺳ

ارتبــاط گروههــای مختلــف دانشــگاهی بــا بخــش گردشــگری از قاعــده زیــر پیــروی مــی کنــد.
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
𝐺𝐺 & 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑛𝑛𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 × 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
𝐹𝐹 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑇𝑇𝑇𝑇

×

ﺑﺎﻏﺪاری
داﻣﭙﺮوری
داﻣﭙﺮوری

١
٢
٢

 .١٣.١.٤.٣.٤.٢.٣ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
 .١٣.١.٤.٣.٤.٢.٣ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
113زن
تحلیلﻠﻀﺮب و
شناسی .ﺣﺎﺻ
فصل ﭘﯿ3؛ﺮورویشﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی از ﻗﺎﻋﺪه زﯾﺮ
ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی از ﻗﺎﻋﺪه زﯾﺮ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب وزن
نســبتﮐﻞ
بــای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ
هــایی و ﻧﺴﺒﺖ رﺷﺘﻪﻫﺎ
ارتبــاط ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮ
شهرسـﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ـگریارﺗﺒﺎط ﮔﺮوه
وزندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن،
حاصلضﮔـﺮدﺷﮕﺮی
گردشــگریﺷوﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﻞ
دانشــگاهیﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮد
گرودهﺷﮕﺮی و ﻧﺴﺒﺖ رﺷﺘﻪ
ـتان،ﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮔﺮ
درط ﮔﺮوهﻫﺎی داﻧ
گردﺮشـﺳﺘﺎن ،ارﺗﺒﺎ
ـربﮕﺮی در ﺷﻬ
ﮔﺮدﺷ
های هــر دانشــگاه ایــن ارتبــاط را نشــان میدهــد.
رشــتﻫهﺪ.
کل ﻣﯽ د
ـگریطبـراـهﻧﺸﺎن
گرداﯾشـﻦ ارﺗﺒﺎ
ـطدابـﻧـاﺸﮕﺎه
هایﻪﻫﺎمرتیبـﻫﺮ
رشــته رﺷﺘ
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
𝐺𝐺 & 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑛𝑛𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 × 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
𝐺𝐺 & 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑛𝑛𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 × 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
𝐹𝐹 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐹𝐹 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ×
𝑇𝑇𝑇𝑇
×
𝑇𝑇𝑇𝑇
 .١٤.١.٤.٣.٤.٢.٣ارﺗﺒﺎط ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
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 -14-1-4-3-4-2-3ارتباط صنایع با گردشگری
ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی از ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه وزن ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت ﮐﻪ
ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی از ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه وزن ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت ﮐﻪ
ارتبــاط گروههــای مختلــف صنعتــی بــا گردشــگری از حاصلضــرب نرمــال شــده وزن گردشــگری در
در ﺟﺪول زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ـده اﺪ.ســت بــه دســت میآیــد.
ـدولدزﺳیــر
آمـﯽ آﯾ
ﺖﻣ
جـﺖ ﺑﻪ
در اﺳ
ـرتزﯾکﺮـ آـهﻣﺪه
ـاسر لیﺟکﺪـول
مقیـ د
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿 × 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿 × 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
ﺟﺪول  :۲۲وزن ارﺗﺒﺎط ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ی
ﺟﺪول  :۲۲وزن ارﺗﺒﺎط ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ی
گردشگریﮕﺮی
ﮔﺮدﺷ
وزنﺻﻨﻌﺘﯽ
:22ﻫﺎی
جدولﮔﺮوه
ارتباط صنایع با
ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
٢
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی
٢
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی
گروههای صنعتی
١
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﭼﺮم
١
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﭼﺮم
٠
صنایع غذایی و کشاورزی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
٠
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

گردشگری
2

صنایع نساجی و چرم

1

صنایع شیمیایی

0

صنایع چوب و سلولزی

0

صنایع فلزی و کانیهای غیرفلزی

0

صنایع پزشکی

0

صنایع برق

0

صنایع ماشینسازی

0

 -15-1-4-3-4-2-3ارتباط دانشگاه با خدمات
ارتبــاط گروههــای مختلــف دانشــگاهی بــا بخــش خدمــات از قاعــده زیــر پیــروی مــی کنــد.
حاصلضــرب تعــداد واحدهــای خدماتــی ،ارتبــاط بخــش خدمــات و گروههــای دانشــگاهی و نســبت

ت
ﺧﺪﺪﻣﻣﺎﺎت
ﺸﮕﮕﺎﺎهه ﺑﺑﺎﺎ ﺧ
ط ددااﻧﻧﺸ
 ..١٥ااررﺗﺗﺒﺒﺎﺎط
١٥..١
١..٤
٤..٣
٣..٤
٤..٢
٢..٣
٣
ی
ﺣﺪﺪﻫﻫﺎﺎی
ب ﺗﺗﻌﻌﺪﺪاادد ووااﺣ
ﻀﺮﺮب
ﺻﻠﻠﻀ
ﺣﺎﺎﺻ
ﯽ ﮐﮐﻨﻨﺪﺪ ..ﺣ
ی ﻣﻣﯽ
ت اازز ﻗﻗﺎﺎﻋﻋﺪﺪهه ززﯾﯾﺮﺮ ﭘﭘﯿﯿﺮﺮووی
ﺧﺪﺪﻣﻣﺎﺎت
ﺶﺧ
ﺨﺶ
ﯽ ﺑﺑﺎﺎ ﺑﺑﺨ
ﺸﮕﮕﺎﺎﻫﻫﯽ
ﻒ ددااﻧﻧﺸ
ﺨﺘﺘﻠﻠﻒ
ی ﻣﻣﺨ
ط ﮔﮔﺮﺮووههﻫﻫﺎﺎی
ااررﺗﺗﺒﺒﺎﺎط
114

ﻞ
استان وو ﮔﮔﺮﺮوو
ت
ﺧ
ط
ﯽ ،،اارر
ﺧﺪﺪﻣﻣ
ت ﺑﺑﻪﻪ ﮐﮐﻞ
ﺧﺪﺪﻣﻣﺎﺎت
ﻂ ﺑﺑﺎﺎ ﺧ
ی ﻣﻣﺮﺮﺗﺗﺒﺒﻂ
ﺖ ﺗﺗﻌﻌﺪﺪاادد ررﺷﺷﺘﺘﻪﻪﻫﻫﺎﺎی
ﺴﺒﺒﺖ
ﯽ وو ﻧﻧﺴ
ﺸﮕﮕﺎﺎﻫﻫﯽ
ی ددااﻧﻧﺸ
قزوینههﻫﻫﺎﺎی
فناوریﺪﺪﻣﻣﺎﺎت
ﺶﺧ
ﺨﺶ
علم ﺑﺑوﺨ
آمایشﺗﺗﺒﺒﺎﺎط
سندﺎﺎﺗﺗﯽ
ﺧ

ﯽ ددﻫﻫﺪﺪ..
ﺸﺎﺎنن ﻣﻣﯽ
ط رراا ﻧﻧﺸ
ﻦ ااررﺗﺗﺒﺒﺎﺎط
ی ااﯾﯾﻦ
ررﺷﺷﺘﺘﻪﻪﻫﻫﺎﺎی
تعــداد رشــتههای مرتبــط بــا خدمــات بــه کل رشــتههای ایــن ارتبــاط را نشــان میدهــد.
𝐹𝐹 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐹𝐹
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑎𝑎
× 𝐺𝐺 & 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 × ]𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠[𝑛𝑛 =
𝑎𝑎KL
× 𝐺𝐺 & 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 × ]𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠[ 𝑛𝑛 = KL
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
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س
ﯽ ﺷﺷﻬﻬﺮﺮﺳﺳﺘﺘﺎﺎنن ددرر ﻣﻣﻘﻘﯿﯿﺎﺎ
ﺧ
ﺣ
ب ﺗﺗﻌﻌﺪﺪاادد
ﺻﻠﻠ
ﺣ
ﺧﺪﺪﻣﻣﺎﺎ
ﯽ ﺑﺑﺎ ﺑﺨ
ﺨﺘﺘﻠﻠﻒ
ی
ط ﮔﮔ
ااررﺗﺗﺒﺒﺎﺎ
ـیس
ـدادﺪﺪﻣﻣﺎﺎﺗﺗﯽ
یﺧ
ـربﺪﺪﻫﻫتعﺎﺎـی
حاصلضـووااﺣ
ﻀازﺮﺮب
ـاتﻀ
خدمـﺎﺎﺻ
ت اازز ﺣ
ـشت
ﺶﺧ
ﺶ
ﺻﻨﻨﻌﻌﺘﺘﯽ
ﺻ
ـایﻣﻣﺨ
گروﺮﺮهووهههـﻫﻫﺎﺎی
ـاطط
واحدهــای خدماتـ
بخـ
صنعتﺎـ ﺑـیﺨبــا
ﻒـف
مختلـ
ارتبـ

ﺖ ﻣﻣ
تدرﺑﺑﻪﻪ دد
شهرسـﻟﻟﯿﯿﮑﮑﺮﺮ
ﯽلیآآﯾﯾکـﺪﺪ..ـرت بــه دســت میآیــد.
ـاسﯽ
مقیﺳﺳـﺖ
ـتانت
𝑎𝑎
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐿𝐿 × ]𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠[𝑛𝑛 =
𝑎𝑎KL
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐿𝐿 × ]𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠[𝑛𝑛 = KL
گروههای صنعتی

ت
ﺧﺪﺪﻣﻣﺎﺎت
ﺻﻨﻨﺎﺎﯾﯾﻊﻊ ﺑﺑﺎﺎ ﺧ
طﺻ
 ::۲۳ووززنن ااررﺗﺗﺒﺒﺎﺎط
ﺟﺪﺪوولل ۲۳
ﺟ
خدمات
ارتباط صنایع با
وزن
:23
جدول
ت
ﺎ
ﻣ
ﺪ
ﺧ
ﯽ
ﺘ
ﻌ
ﻨ
ﺻ
ی
ﺎ
ﻫ
ه
و
ﺮ
ﮔ
ﺧﺪﻣﺎت
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
٠٠
ی
ز
ر
ﺸﺎﺎوورزی
ﯽ وو ﮐﮐﺸ
ﺻﻨﻨﺎﺎﯾﯾﻊﻊ ﻏﻏﺬﺬااﯾﯾﯽ
ﺻ
٣٣
١١

ﭼﺮﺮمم
ﯽ وو ﭼ
ﺟﯽ
ﺴﺎﺎﺟ
ﺻﻨﻨﺎﺎﯾﯾﻊﻊ ﻧﻧﺴ
ﺻ
صنایع غذایی و کشاورزی
ﯽ
ﯾ
ﺎ
ﯿ
ﻤ
ﯿ
ﺷ
ﻊ
ﯾ
ﺎ
ﻨ
ﺻ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

ی
صنایع نساجی و چرم
ب وو ﺳﺳﻠﻠﻮﻮﻟﻟﺰﺰی
ﭼﻮﻮب
ﺻﻨﻨﺎﺎﯾﯾﻊﻊ ﭼ
ﺻ
ی
ﯽﻫﻫﺎﺎی
ی وو ﮐﮐﺎﺎﻧﻧﯽ
ﺻﻨﻨﺎﺎﯾﯾﻊﻊ ﻓﻓﻠﻠﺰﺰی
ی ﻏﻏﯿﯿﺮﺮﻓﻓﻠﻠﺰﺰی
ﺻ
صنایع شیمیایی
ﯽ
ﺻﻨﻨﺎﺎﯾﯾﻊﻊ ﭘﭘﺰﺰﺷﺷﮑﮑﯽ
ﺻ

صنایع چوب و سلولزی

٣٣
٢٢
١١
١١

ق
ﺻﻨﻨﺎﺎﯾﯾﻊﻊ ﺑﺑﺮﺮق
ﺻ
ﻦﺳﺳﺎﺎززی
ﺻﻨﻨﺎﺎﯾﯾﻊﻊ ﻣﻣﺎﺎﺷﺷﯿﯿﻦ
ی
ﺻ

١١

صنایع فلزی و کانیهای غیرفلزی
صنایع پزشکی

خدمات
0
3
1
3
2
1

ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ )اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد اﺻﻼﺣﺎ1ت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( | آذر ۱۳۹۷

صنایعﻣﺎﯾبرق
ﺶ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه :ﺗﺪو ﯾﻦ ﺳﻨﺪ آ
سازین ﻗﺰو ﯾﻦ
نی اﺳﺘﺎ
ماشیرﯾﺰ
صنایعﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

1

ﻣﺠﺮی :ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ

ﺻﻔﺤﮥ  136از ۳۳۲

کشاورزی با خدمات
ارتباطی ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت
-17-1-4-3-4-2-3ﮐﺸﺎورز
 .١٧.١.٤.٣.٤.٢.٣ارﺗﺒﺎط
پیــروی
مخت
ارتبـ ارﺗﺒ
کنــد.ﺎی
مــید واﺣﺪﻫ
ب ﺗﻌﺪا
زیــرﺎﺻﻠﻀﺮ
قاعــدهﺪ .ﺣ
خدمــاتﯿﺮازوی ﻣﯽ ﮐﻨ
بخــش ﻗﺎﻋﺪه زﯾﺮ ﭘ
ـاورزیﺶبــاﺧﺪﻣﺎت از
کشـی ﺑﺎ ﺑﺨ
ـفﺎورز
ﻒلـﮐﺸ
هایﺨﺘﻠ
ـاطﺎطشـﺷﺎـاخﺧﻪهﻫﺎی ﻣ
حاصلضــرب تعــداد واحدهــای خدماتــی شهرســتان در مقیــاس لیکــرت ایــن ارتبــاط را نشــان میدهــد.
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 × ]𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠[𝑛𝑛 = 𝑎𝑎KL
ﺟﺪول  :۲۴وزن ارﺗﺒﺎط ﮐﺸﺎورز ی ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺧﺪﻣﺎت
زراﻋﺖ

٢

ﺑﺎﻏﺪاری

٢

داﻣﭙﺮوری

٠

 .١٧.١.٤.٣.٤.٢.٣ارﺗﺒﺎط ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت
 .٣.٤.٢.٣ا٤رﺗ.ﺒﺎ.١ط ﺷﺎ
تﺶ ﺧﺪﻣﺎت از ﻗﺎﻋﺪه زﯾﺮ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی
ﻒرﮐزﺸیﺎوﺑﺎرزﺧیﺪﺑﺎﻣﺎﺑﺨ
.١٧ﺧاﻪرﺗﻫﺎﺒﺎیطﻣﮐﺨﺘﻠ
ﺸ ﺎو
ار
ﺶﺒﺎﺧطﺪرﻣاﺎ ﻧتﺸﺎازن ﻗﻣﺎﻋﯽﺪدهﻫزﯾﺪ.ﺮ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی
ﻒﺎﮐسﺸﺎﻟوﯿرﮑزﺮیتﺑﺎاﯾﺑﻦﺨ ارﺗ
ینﻣ دﺨرﺘﻠﻣﻘﯿ
ﺧﺗﺒﺪﺎﻣﺎطﺗﯽﺷﺎﺷﺧﻬﻪﺮﻫﺎﺳﺘﺎ
فصل 3؛ روششناسی تحلیل

ﯽ[دﻫ
×ﺸ]ﺎن ﻣ
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 را ﻧ
ت اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮ
𝑛𝑛ﺪ𝑎𝑎KL =.
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
کشاورزی[ﺑﺎبا
=ﺎت
𝑛𝑛ﺧﺪﻣ
ی
×ﺸ]ﺎورز
ارتباطﮐ
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿ط
وزنن ارﺗﺒﺎ
 ::24وز
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠۲۴
جدولل
ﺟﺪو
خدمات𝑎𝑎
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
KL

ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺧﺪﻣﺎت
شاخههای کشاورزی
ﺟﺪول  :۲۴وزن ارﺗﺒﺎط ﮐﺸﺎورز ی ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت
٢
زراﻋﺖ
زراعت
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺧﺪﻣﺎت
٢
ﺑﺎﻏﺪاری
٢
زراﻋﺖ
باغداری
٠
داﻣﭙﺮوری
٢
ﺑﺎﻏﺪاری

دامپروری

داﻣﭙﺮوری
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خدمات
2
2
0

٠

 .١٨.١.٤.٣.٤.٢.٣ارﺗﺒﺎط ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
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یدﺑﺎﺷﮔﺮﮕدﺮﺷیﮕﺮی از ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه وزن ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت
ﻒرزﮐﺸ
١٨ﺎ.ﺧاﻪرﺗﻫﺒﺎﺎیطﻣﮐﺨﺘﻠ
 .٣.٤.٢.٣ا٤رﺗ.ﺒﺎ.١ط ﺷ
یﺎ ﺑوﺎرزﮔﺮ
ﺸ ﺎو
ارتبــاط شــاخههای مختلــف کشــاورزی بــا گردشــگری از حاصلضــرب نرمــال شــده وزن گردشــگری در
ـد.ورزی ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی از ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه وزن ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت
یآیﮐـﺸﺎ
ـتﺘﻠمﻒ
ﺧﯽﻪـهآﻫﯾﺎدﺪ.یسـﻣﺨ
ـاسﻪرﺗﺒلیدﺎکـﺳطﺖﺷﺎ
مقیـ اﺑ
ـرتﻣ بـ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 × 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎﮔﺮدﺷﮕﺮ ی
ط ﮐﺸﺎورز ی ﺑﺎ
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ارﺗﺒﺎ
× :۲۵وزن
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿ول
ﺟﺪ
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑎𝑎KL
𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

گردشگری
کشاورزیﺷﮕباﺮی
ارتباطرزی ﮔﺮد
وزنی ﮐﺸﺎو
:25ﺧﻪﻫﺎ
جدول ﺷﺎ

ﺟﺪول  :۲۵وزن ارﺗﺒﺎط ﮐﺸﺎورز ی ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ی
١
زراﻋﺖ
شاخههای کشاورزی
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮدﺷﮕﺮی
٢
ﺑﺎﻏﺪاری
زراعت
١
زراﻋﺖ
٢
داﻣﭙﺮوری
٢
ﺑﺎﻏﺪاری
باغداری

دامپروری

داﻣﭙﺮوری

 .١٩.١.٤.٣.٤.٢.٣ارﺗﺒﺎط ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی

گردشگری
١
٢

٢

٢

ﺷﻧﮕﯽﺮﺑﺎیﮔﺮدﺷﮕﺮی از ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه وزن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ
تﺮددرﻣﺎ
تﺨدرﺶﻣﺎﻧﺧﺪ
١٩ﺎ.ﺧاﻪرﺗﻫﺒﺎﺎیطﻣﺧﺨﺘﺪﻠﻣﺎﻒ ﺑ
 .٣.٤.٢.٣ا٤رﺗ.ﺒﺎ.١ط ﺷ
ﯽﻣﺑﺎﺎ ﮔ
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ت آﯾدرﺪ.ﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی از ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه وزن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ
ﺶﺳﺧﺪ
ﻒ ﺑﺨ
ی ﻣسﺨﻟﺘﯿﻠ
طﺘﺎﺷنﺎ
اﺷرﺗﻬﺒ
ﺖﻣﺎﻣﯽ
ـاخ دﺧهرﻪﻫﻣﺎﻘﯿﺎ
ـاطﺎﺮﺳ
خدمــات درمانــی بــا گردشــگری از حاصلضــرب نرمــال شــده وزن
ت بﺑﻪخـدـش
مختلﮑـﺮـف
های
شـ
ارتبـ

𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎمیآیــد.
𝑜𝑜𝑜𝑜 بــه دســت
ـرت
ـاس
مقیدـ
ـتانﮑﺮدر
شهرسـ
𝐻𝐻کـآﯾﺪ.
×ﻣلیﯽ
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿ﺳﺖ
ت ﺑﻪ
س ﻟﯿ
درمانـنـیدر ﻣﻘﯿﺎ
خدمــاتﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑎𝑎KL
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎو ﺑﻬﺪاﺷﺖ
𝑜𝑜𝑜𝑜ط ﮔﺮدﺷﮕﺮ ی
𝐻𝐻 :ارﺗﺒﺎ
×۲۶
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿ول
ﺟﺪ
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑎𝑎KL
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﺟﺪول  :۲۶ارﺗﺒﺎط ﮔﺮدﺷﮕﺮ ی و ﺑﻬﺪاﺷﺖ

جدول  :26ارتباط گردشگری و بهداشت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﮔﺮدﺷﮕﺮی

بهداشت

گردشگری

بهداشت

0

٢

گردشگری

0

0

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
ﺸﮕﺳﺎﻨﻫﺪﯽآﻣاﺎﯾﺳﺘﺎﺶن ﻗﻋﻠﺰوﻢﯾوﻦﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
ﻋﻨﻣﻮاﺠنﺮ ﭘیﺮ:وژﺟه:ﻬﺎﺗدﺪدواﯾﻧﻦ
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۳۳۲

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
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ﺑﻬﺪاﺷﺖ

٠

٢

ﮔﺮدﺷﮕﺮی
قزوین
سند آمایش علم و فناوری
استانﺪاﺷﺖ
ﺑﻬ

٠
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٣

0
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ﺶﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺪو ﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ،واﺣﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ
سﺎﻟﭘﮋﯽووﻫزﻣﺎﻧ
ﺣﯿﺎﺠﻢ ﻣ
 .1.3.3ﻣﺤﺑﺎﺪ ﺗوﻮدﯾﺟﻪ ﺑ
ﺖﻪﻣﻘ
ً
ﺶ ﮐﻋﻠﻮﻢﭼ و ﻓﻨﺗﺎﮏﺮوﻧرﺸیﺪ،ه اواﺳﺣﺪ
ﺖﻨوﯽﻣﻘﺷﯿﺎﺪهسﺟﭘﻬﮋوﺖﻫ ﺗﺪ
ﺶ ﺑﯿ
ﺣﻫﺠﺎﻢیﻣﺎﻋﻟﻠﻢ
ﺑﺎﻧ ﺗﻬﺎﻮﯾﺘﺟﺎﻪ»ﺑﻧﻪﻬﺎد
ﺖ.ﺗ ﻟﺤﺬﻠاﯿ اﯾﻞﻦدﮐرﻪاﯾﺑﻪﻦﻋﻨﺳﻨﻮاﺪن
ﺶواﯾزﻦﺳﺳﻄﻨﺪﺢ آﻧﻣﻬﺎﺎﯾدی
ﯽووﻓﻨﺎزوﻣﺎرﻧیﯽ«ﭘﯿاﺳ
ً
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ »ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻢوﻓﻨﺎوری« اﺳﺖ و ﻣﻘﯿﺎس ﭘﮋوﻫﺶ از ﺳﻄﺢ ﻧﻬﺎدی ﮐﻮﭼ ﺗﮏﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
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 -3-3محدودیتهای پژوهش
 -1-3-3محدودیت مقیاس پژوهش
بــا توجــه بــه حجــم مالــی و زمانــی پیشبینــی شــده جهــت تدویــن ســند آمایــش علــم و فنــاوری،
ً
واحــد تحلیــل در ایــن ســند نهایتــا «نهادهــای علموفنــاوری» اســت و مقیــاس پژوهــش از ســطح نهــادی
نکــه بــه عنــوان مثــال در میــان نهادهــای علــم ،دانشــگاه آزاد اســامی
کتــر نشــده اســت .لــذا ای 
کوچ 
د آمایــش چــه تکلیفــی دارد ،نیازمنــد پــردازش مفهومــی
در رشــتۀ مهندســی مکانیــک در حــوزه ســن 
گرافهــا و برقــراری ارتباطــات بیــن رشــتهای و ارتباطــات ایــن رشــته تحصیلــی بــا نهــاد فنــاوری و نهــاد
بــازار اســت کــه ایــن فعالیــت در ســند بــه طــور جزئــی انجــام نشــده اســت .لــذا بهناچــار بــا توضیــح مفصــل
شــیوۀ اســتخراج مــدل و ارائــۀ نظــام ارتباطــات نهــادی بــرای هرکــدام از نهادهــا ،ایــن فرصــت فراهــم
شــده اســت کــه هرکــدام از نهادهــا بــا مطالعــۀ درجــه دو از ســند حاضــر بتوانــد وضعیــت خــود در نظــام
یتــر شناســایی کنــد.
علــم و فنــاوری را بــه طــور جزئ 

 -2-3-3محدودیت دادهها و اطالعات
تیــم پژوهــش در جم ـعآوری داده و اطالعــات الزم بــرای شــناخت وضــع موجــود و روابــط میــان
نهادهــای علموفنــاوری در نظــام علموفنــاوری اســتان ،بــا مشــکالت متعــددی مواجــه بــود کــه
عمدهتریــن آنهــا عبــارت اســت از:
•فقــدان دادههــای مســتقیم مــورد نیــاز در برخــی مــوارد بهویــژه در مقیــاس شهرســتانی (ازجملــه
دادههــای مربــوط بــه ارزشافــزوده ،واحدهــای تحقیــق و توســعه ،تعــداد دانشــجویان و
فار غالتحصیــان بومــی ،تعــداد اعضــای هیئتعلمــی بومــی ،تعــداد شــاغالن بومــی ،تعــداد صنایــع
بــه تفکیــک ســطح و مقیــاس فعالیــت ،دادههــای مربــوط بــه بخشهــای مختلــف خدمــات و
کشــاورزی و…) و درنتیجــه مجبورشــدن بــه اســتفاده از تقریبهــا یــا تجمیــع دادههــای کمترمرتبــط
و تولیــد شــاخصهای نماینــده
•نامتقارنبــودن دادههــا و اطالعــات گردآوریشــده توســط نهادهــا و دســتگاههای مختلــف چــه
در ســطح اســتان و چــه نهادهــای ملــی (ازجملــه دســتهبندی صنایــع ،دســتهبندی مناطــق
جغرافیایــی ،دســتهبندی بخشهــای خدمــات و…)
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•مدوننبــودن و متمرکزنبــودن دادههــا بهگونهایکــه قابــل اســتفاده در تحلیــل باشــد (بهعنــوان
مثــال ،در برخــی مــوارد دادههــای متعــدد جزئــی و عنــوان کس ـبوکارهای بــازاری بهطــور گســترده
وجــود داشــت امــا هیــچ دســتهبندی منطقــی قابــل اســتفاده از آنهــا وجــود نداشــت) کــه ایــن
امــر تیــم پژوهــش را مجبــور بــه پــردازش دادههــا و انجــام عملیــات آمــاری کــرده اســت .همچنیــن
در برخــی مــوارد ،نهــاد خاصــی متولــی جمــعآوری و بهروزرســانی دادههــا و اطالعــات نبــود و تیــم
پژوهــش مجبــور بــه مراجعــه بــه نهادهــای متعــدد اســتانی و کشــوری بــود تــا دادههــای مــورد نیــاز
خــود را جمــع آورد کنــد (دادههــا و اطالعــات پژوهــش از مجموعههــای مختلفــی ازجملــه معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،موسســۀ پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش عالــی ،وزرات
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،مرکــز آمــار ،ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور و نهادهــای مختلــف
علموفنــاوری اســتان جم ـعآوری شــده اســت).
•بهروزنبــودن آمــار و اطالعــات گردآوریشــده بهویــژه در حــوزۀ علموفنــاوری کــه باعــث افزایــش
احتمــال خطــا در برآوردهــا و شــناخت وضــع موجــود و روندپژوهیهــای آیندهنگــر میشــود.
•نبــود اطالعــات دقیــق از ارتباطــات بالفعــل میــان نهادهــای علموفنــاوری (ازجملــه تعــداد شــاغالن
فار غالتحصیــل دانشــگاههای اســتان در صنایــع اســتان ،واحدهــای تحقیــق و توســعۀ مرتبــط بــا
نهادهــای فنــاور اســتان و…) و اتــکا بــه دادههــای گردآوریشــده کــه میتوانــد تحلیــل آمــاری را بــا
فاصل ـهای تصادفــی از وضعیــت واقعــی قــرار دهــد.

 -3-3-3محدودیت پیشینۀ پژوهش
پیشــینۀ پژوهــش بــا عنــوان «ســند آمایــش علموفنــاوری» یــا عناویــن مشــابه بهنحویکــه ابعــاد
ً
آمایشــی علموفنــاوری را در جغرافیایــی عینــی بررســی کنــد در کشــور مطلقــا وجــود نــدارد .در ســطح
جهانــی نیــز ایــن گونــۀ پژوهــش محــدود بــه رویکردهــای متعــارف برنامهریــزی اســتراتژیکی اســت .لــذا
در ایــن پژوهــش ضمــن بهکارگیــری ایــن رویکــرد ،بهجهــت ترســیم شــبکۀ ارتباطــات بیننهــادی در
ســاخت ســرزمینی اســتان قزویــن ،مــدل نوآورانــۀ گــراف مجــاورت بـهکار گرفتــه شــده اســت کــه ایــن مدل
البتــه از نظریــۀ همجــواری در خوشـههای اقتصــادی اخــذ شــده اســت و در ابیــات نظــری اقتصــادی در
دنیــا پشــتوانههای متقنــی دارد .لــذا حجــم فراوانــی از فرصــت پژوهشــگران بــه طراحــی و مدلســازی
اختصــاص داده شــده اســت.
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 -4-3-3محدودیتهای مدل
تبدیــل ســاختارهای فناورانــه ،موضوعــات فعالیــت در نهادهــای علموفنــاوری و رشــتههای
تحصیلــی بــه مفاهیــم قابــل ترجمــه بــه زبــان مجــاورت بــدون تردیــد بزرگتریــن مشــکل در اجــرای مــدل
مجــاورت بــوده اســت .ترجمــۀ فــوق ،واردســاختن دادههــا در مــدل مجــاورت را بهشــدت زمانبــر
و پیچیــده میســازد .از آنجایــی کــه ایــن پیچیدگــی ،بازیابــی مــدل و بازیابــی دادههــای مــدل را بــا
مشــکالتی مواجــه میکنــد ،فرومولهــای ترجمــۀ داده بــه تفصیــل در بخشهــای تحلیــل مــدل آورده
شــدهاند .در ترجمــۀ وضعیــت علــم و فنــاوری در اســتان بــه زبــان مــدل مجــاورت ،حداقــل از  ٢00گونــۀ
داده بهرهگرفتــه شــده اســت و ایــن تعــدد نیــز کار تحلیــل مــدل را بــا دشــواریهای دوچنــدان مواجــه
ســاخته اســت.
پــس از تبدیــل دادههــا بــه گــراف مجــاورت ،فراینــد انتقــال مفاهیــم گــراف بــه زبــان سیاسـتگذاری
نیــز بــا مصائــب فراوانــی مواجــه بــوده اســت .تدویــن مختصــات در جــدول موقعیتهــا و تبییــن جایــگاه
مفهومــی مختصــات نهــادی و ترجمــۀ آن بــه زبــان وضعشناســی علــم و فناورانــه نیــز در ایــن مــدل
متفــاوت از رویکردهــای متعــارف در نظــام سیاســتگذاری اســت .لــذا در ایــن مســیر جهــت تســهیل
فراینــد ترجمــه ،از جــداول متفاوتــی (از جملــه جــدول موقعیــت و جــدول نهادهــا) بهرهگرفتــه شــده
اســت و تــاش شــده اســت تحلیــل مختصــری از هرکــدام از گرافهــا صــورت گیــرد.
ترکیــب پیچیــده دادههــا ،فراینــد بهروزرســانی را نیــز پیچیــده کــرده اســت .بهمنظــور ازبینبــردن
اشــتباهات فراینــدی در بهروزرســانی مدلهــا ،در فصــل روششناســی ،فراینــد واردکــردن داده در مــدل
در قالــب فرمولهــای مفصــل بــه دقــت توضیــح داده شــده اســت.

 -5-3-3تزاحم نظری و ساختاری سند با رویکردهای سیاستگذاران ملی
ازآنجا کــه نظــام برنامهریــزی کشــور بهطورســنتی مبتنیبــر رویکــرد مرکز-پیرامــون طر حریــزی شــده
اســت و همــواره نهادهــای مرکــزی بــرای نهادهــای پیرامونــی مســیر حرکــت را تعییــن کردهانــد ،اقــدام
کارگــروه پژوهــش و فنــاوری اســتان قزویــن بــرای تدویــن اســناد اســتانی مســتقل و مبتنیبــر ظرفیتهــا
و اســتعدادهای بومــی و نیازهــای منطقــه و علیرغــم لحاظکــردن اســناد باالدســتی در فرایندهــای
تدویــن ســند ،در مــواردی بــا رویکردهــای سیاســتگذاران ملــی دچــار تزاحــم میشــود .بــه عبــارت
دیگــر ،سیاسـتگذار کالن ملــی ،در نقشــۀ کلــی توســعۀ کشــور و بــا توجــه بــه قیــودات و محدودیتهــای
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ً
کل کشــور ،مأموریــت خاصــی را بــرای قزویــن در نظــر میگیــرد کــه لزومــا ایــن مأموریــت بــا ظرفیتهــا
و نیازهــای خــود اســتان قزویــن ســنخیت کامــل نــدارد و لــذا هرگونــه برنامهریــزی در ســطح اســتان
بهصــورت مســتقل میتوانــد بــه نوعــی بــا ایــن رویکردهــا تزاحــم پیــدا کنــد.
عالوهبرایــن ،در برخــی مــوارد تفســیرهای متفاوتــی از اســناد باالدســتی و سیاس ـتهای کلــی نظــام
وجــود دارد کــه میتوانــد منشــأ تزاحــم میــان سیاسـتهای کالن ملــی بــا سیاسـتهای اســتانی شــود.
بهعنــوان مثــال ،تأ کیــد سیاسـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــر درونزایی اقتصاد کشــور ،هــم میتواند
ً
در قالــب درونزایــی کل کشــور و تقســیم کار کامــا تخصصــی میــان مناطــق و اســتانها تعبیــر شــود و
هــم میتوانــد در ســطح هــر اســتان یــا منطقــه تفســیر شــود و توســعۀ منطقــهای را بهصــورت درونزا
الــزام کنــد .همچنیــن در نقشــۀ جامــع علمــی کشــور ،ایــن تقســیم کار تخصصــی باعــث رشــد نامتــوازن
علموفنــاوری در ســطح اســتانی خواهــد شــد کــه بــا رویکــرد توازنبخشــی بــه نظــام علموفنــاوری در
ســطح اســتان تــا حــدی تزاحــم دارد .بهدلیــل ایــن تزاحمــات ،در تدویــن ایــن ســند تــاش شــده اســت
یکــه تزاحمــات جــدی میــان رویکردهــای مختلــف را از بیــن ببــرد.
رویکــرد میانـهای اتخــاذ شــود بهنحو 

برآورد الگو و
فصل  4تحلیل دادهها

 -1-4مقدمه
پــس از تشــکیل ماتریسهــای علــم ،فنــاوری و اقتصــاد هــر شهرســتان بــا اســتفاده از نرمافــزار
 ،VOS viewerگــراف وضعشناســی نهادهــای علــم ،فنــاوری و اقتصــاد بــرای هــر شهرســتان اســتخراج
مــی شــود کــه در ادامــه آنهــا را مشــاهده مــی کنیــد .تحلیــل گرافهــا و شناســایی وضــع موجــود در
گزارشهــای بعــدی ارائــه مــی شــود.

 -2-4منطق طبقهبندی نهادها در گراف مجاورت
هــر کــدام از شــاخههای نهادهــا در گــراف بهصــورت یــک دایــره نشــان داده شــده اســت .ایــن
دایرههــا بســته بــه انــدازۀ آنهــا کــه درواقــع بیانگــر میــزان و شــدت ارتباطــات نهــادی ()total strenth
آنهاســت ،بــه ســه دســتۀ کوچــک ،متوســط و بــزرگ تقســیم شــدهاند .همچنیــن محیــط گــراف بســته
بــه میــزان نزدیکــی شــاخه بــه مبــدأ مختصــات ،بــه ســه ناحیــۀ مرکــزی ،میانــی و حاشــیهای تقســیم شــده
اســت .شــاخهها بســته بــه انــدازه و مــداری کــه در آن قــرار گرفتهانــد مطابــق بــا نمــودار زیــر کدگــذاری
شــدهاند .بدیــن ترتیــب ،کــد مربــوط بــه هــر شــاخه بیانگــر مختصــات آن در گــراف مجــاورت اســت.
بهعنــوان مثــال ،کــد  ۱مربــوط بــه شــاخهای اســت کــه شــدت ارتباطــات نهــادی آن انــدک اســت و در
منطقــۀ حاشــیهای گــراف قــرار گرفتــه اســت.
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نمودار  .8راهنمای مختصات نهادها در گراف مجاورت

 -3-4جدول تحلیل گراف
موقعیت نهادها با مختصات مختلف و وضعیت موجود آنها در جدول زیر بیان شده است.
اندازه
(قطر نهاد)

مختصات

تعداد کل
رابطهها

موقعیت

۱

کم

مدار حاشیهای

۲

کم

مدار میانی

تحلیل وضعیت موجود
الف .ارتباط نامتوازن شدید
الف .ارتباط نامتوازن متوسط

کوچک

ب .ارتباط متوسط با نهاد قوی جانبی یا مرکزی
ج .ارتباط متوسط با چند نهاد جانبی یا مرکزی متوسط
الف .ارتباط متوازن ضعیف

۳

کم

مدار مرکزی
ب .ارتباط نامتوازن شدید با نهادهای مرکزی
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اندازه
(قطر نهاد)

مختصات

تعداد کل
رابطهها

موقعیت
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تحلیل وضعیت موجود
الف .ارتباط نامتوازن شدید

۴

متوسط

مدار حاشیهای

۵

متوسط

مدار میانی

۶

متوسط

مدار مرکزی

۷

زیاد

مدار حاشیهای

ب .ارتباط نامتوازن شدید با نهاد قوی جانبی
ج .ارتباط نامتوازن شدید با چند نهاد جانبی متوسط

متوسط

الف .ارتباط نامتوازن متوسط
ب .ارتباط متوازن متوسط
الف .ارتباط متوازن متوسط
ب .ارتباط نامتوازن شدید با نهادهای مرکزی
الف .ارتباط نامتوازن شدید

بزرگ

ب .ارتباط نامتوازن ضعیف با نهادهای مرکزی
ج .ارتباط نامتوازن قوی با نهادهای جانبی

۸

زیاد

مدار میانی

الف .ارتباط متوازن/نامتوازن متوسط

۹

زیاد

مدار مرکزی

الف .ارتباط متوازن قوی

بر این اساس ،نهادهای بازار در نظام علموفناوری در سه دسته طبقهبندی میشوند:
•نهادهــای رشــدیافته :نهادهایــی کــه بــه مرحلــۀ بلــوغ رســیدهاند و پیامدهــای منفــی آنهــا آشــکار
شــده اســت.
•نهادهــای در مرحلــۀ رشــد و تثبیــت :نهادهایــی کــه ظرفیــت اولیــۀ آنهــا ایجــاد شــده و بــرای رســیدن
بــه مرحلــۀ بلــوغ ،نیازمنــد مزیتســازی و بازاریســازی محصــوالت خــود هســتند.
•ظرفیتهــای بــازاری مغفولمانــده :بخشهایــی از بــازار کــه از نظــر مزیتهــای منطق ـهای ،زمینــۀ
ایجــاد و گســترش بــازاری آنهــا وجــود دارد امــا تــا بــه حــال اقــدام مؤثــری در ایــن زمینــه صــورت
نگرفتــه یــا اقدامــات بســیار کمــی صــورت پذیرفتــه اســت و نهادهــای ایــن حــوزه بــه فعلیــت بــازاری
نرســیده انــد .بــا انجــام فعالیتهــای زیرســاختی مناســب و تزریــق دانــش فنــی مــورد نیــاز ،ایــن
نهادهــا شــکل میگیرنــد و میتواننــد مراحــل نــوزادی خــود را ســپری کننــد.
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مراحل بلوغ نهادهای بازاری در نظام علموفناوری را میتوان در نمودار زیر مشاهده کرد.

نمودار  .9مراحل بلوغ در نهادهای بازاری

در ایــن نمــودار ،دو مســیر بــازاری و دانشفنــی در چرخــۀ عمــر فعالیتهــای نهادهــای بــازاری
در نظــام علموفنــاوری ترســیم شــده اســت .در مرحلــۀ نــوزادی ،ســطح دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای
راهانــدازی صنعــت ،بیــش از دانــش بــازاری اســت .در ســایر مراحــل ،دانشبنیانــی در دو بعــد دانــش
فنــی و بــازاری بایــد ارتقــا پیــدا کنــد تــا از ســقوط نهــاد در مســیر زوال جلوگیــری شــود.

 -4-4تحلیل گراف مجاورت کل استان
 -1-4-4جدول نهادهای علموفناوری
نوع

عنوان

نهادهای علم و فناوری

دانشگاههای دولتی

شاخه

شناسه

مختصات

علوم پایه

basic science 1

3

علوم فنی و مهندسی

engineering 1

۶

علوم انسانی

humanities 1

3

کشاورزی

agriculture 1

3

علوم پزشکی

medicine 1

3
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عنوان

شناسه

شاخه
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مختصات

دانشگاههای آزاد
دانشگاههای پیام نور
نهادهای علم و فناوری

دانشگاههای جامع
علمی کاربردی
مؤسسات آموزش
عالی
نهادهای فناور

علوم پایه

basic science 2

3

علوم فنی و مهندسی

engineering 2

۵

علوم انسانی

humanities 2

3

کشاورزی

agriculture 2

3

علوم پایه

basic science 3

3

علوم فنی و مهندسی

engineering 3

3

علوم انسانی

humanities 3

3

کشاورزی

agriculture 3

3

علوم فنی و مهندسی

engineering 4

3

علوم انسانی

humanities 4

3

کشاورزی

agriculture 4

3

علوم پایه

basic science 5

3

علوم فنی و مهندسی

engineering 5

6

علوم انسانی

humanities 5

3

کشاورزی

agriculture 5

3

مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه امــام
خمینــی (ره)

jihad imam rc

3

مرا کــز تحقیقاتــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
قزویــن

medicine rc

3

مرا کز فناورانه دانشگاه آزاد

azad rc

3

جهاد دانشگاهی قزوین

jihad

3

پارک علم و فناروی

science and technology park

3

مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و
منابــع طبیعــی

agriculture rc

3

شتابگر چشمه نور ایران

ILSF

3
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نوع

عنوان

شناسه

شاخه

مختصات

صنایع
نهاد بازار
کشاورزی
خدمات

صنایع غذایی وصنایع کشاورزی

food & agriculture

۶

صنایع نساجی و صنایع چرم

textile

3

صنایع شیمیایی

chemical

۶

صنایع سلولزی و صنایع چوب

wood

3

صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی

iron & minerals

9

صنایع پزشکی

medicine

3

صنایع برق و الکترونیک

electricity & electronic

3

صنایع ماشین سازی

machine

۶

زراعت

agriculture

3

باغداری

gardening

3

دامپروری

diary

3

بهداشت

health

2

گردشگری

tourism

1

خدمات

services

7

 -2-4-4نقشه مختصات نهادها
مطابــق بــا آنچــه در جــدول فــوق مشــاهده اســت ،میتــوان توزیــع نهادهــای علــم و فنــاوری بــازار در
گــراف مجــاورت را بــه طــور ســاده و مفهومــی در نمــودار زیــر مشــاهده کــرد .نهادهــای موجــود در ربــع
شــمال شــرقی نمــودار ،نهادهــای دارای حجــم مجــاورت بســیار پاییــن در نظــام علــم و فنــاوری هســتند.
ایــن نهادهــا هرچــه بــه مبــدأ مختصــات نزدیــک میشــوند ،توانســتهاند همیــن تعــداد انــدک مجــاورت
را بــا تنــوع بیشــتری بــا نهادهــای مختلــف نظــام علــم و فنــاوری برقــرار کننــد .در ربــع شــمال غربــی
نمــودار ،نهادهایــی معرفــی شــدهاند کــه شــدت مجــاورت متوســطی بــا ســایر نهادهــای علــم و فنــاوری و
بــازار برقــرار کردهانــد .در ایــن میــان نیــز نهادهایــی کــه توانســتهاند بــه مبــدأ مختصــات نزدیــک شــوند،
مجاورتهــای نرمالتــری دارنــد .بــه ایــن معنــا کــه مجاورتهــای خــود را بــا نهادهــای متنوعــی برقــرار
کردهانــد .همیــن مفهــوم در ربــع جنــوب غربــی نمــودار نیــز وجــود دارد .دو نهــاد بــازاری در اســتان
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قزویــن ،یعنــی گــروه صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلــزی و همچنیــن بخــش خدمــات در ایــن ربــع قــرار
گرفتهانــد .ایــن دو نهــاد در ایــن اســتان ،نســبت بــه ســایر نهادهــا ،شــدت مجــاورت بســیار باالیــی دارنــد.
در میــان ایــن دو صنعــت ،گــروه صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلــزی دارای مجاورتهــای بســیار نرمــال
اســت ،بــه نحــوی کــه در مرکزیــت نظــام علــم و فنــاوری قــرار گرفتهاســت ،امــا بخــش خدمــات ،در
حاشــیۀ گــراف مجــاورت قــرار گرفتــه اســت و مجــاورت آن تنهــا بــا ســایر بخشهــای خدماتــی جــدی
اســت .امــا ایــن نهــاد نتوانســت ه اســت مجاورتهــای مناســبی را بــا نهادهــای علــم ،نهادهــای فنــاوری و
گروههای صنعتی و کشاورزی برقرار کند.

نمودار  .10موقعیت نهادهای علموفناوری در استان قزوین
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 جدول موقعیت نهادها-3-4-4
شدت ارتباط

تعداد ارتباط

خوشه

y

x

شناسه

679

14

1

0.3486

-0.3433

agriculture 1

476

12

1

0.0526

-0.0219

basic science 1

3093

22

1

-0.5139

0.6336

engineering 1

997

22

1

-0.1578

-0.1686

humanities 1

498

9

1

-0.1905

-0.5453

medicine 1

1307

17

1

0.6762

-0.0489

agriculture 2

327

10

1

0.2733

0.3911

basic science 2

3912

21

1

-0.4208

1.0951

engineering 2

1438

21

1

-0.0257

0.1979

humanities 2

1165

15

1

0.7022

0.0375

agriculture 3

555

12

1

0.256

0.6073

basic science 3

2115

21

1

-0.1594

0.9835

engineering 3

1592

21

1

-0.1614

0.2121

humanities 3

482

13

1

0.486

-0.2585

agriculture 4

2636

19

1

-0.638

0.6512

engineering 4

824

20

1

-0.1336

-0.085

humanities 4

361

11

1

0.7695

0.1814

agriculture 5

245

9

1

0.6567

0.399

basic science 5

3960

21

1

0.0869

0.9853

engineering 5

2186

22

1

0.3559

0.365

humanities 5
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شدت ارتباط

تعداد ارتباط

خوشه

y

x

شناسه

173

12

2

0.7388

-0.2859

524

23

2

-0.678

0.0945

azad rc

104

14

2

-0.5475

-0.5144

jihad

129

19

2

-0.7173

0.3377

ILSF

1196

27

2

-0.647

-0.0384

imam rc

247

9

2

-0.5526

-0.6652

medicine rc

2569

34

2

-0.5314

0.1699

Science and technology park

4504

30

3

-0.2049

0.3422

chemical

1435

28

3

-0.226

0.548

electricity & electronic

3648

34

3

0.409

-0.0044

food & agriculture

8259

25

3

-0.4327

0.8838

iron & minerals

3289

30

3

0.0929

0.6938

machine

633

21

3

-0.6202

-0.5865

medicine

1541

29

3

0.2449

-0.2037

textile

1417

25

3

0.2896

-0.3185

wood

۷۷۰

۱۸

۴

۶۶۱۳/۰

-۳۳۱۲/۰

agriculture

506

16

4

0.6576

-0.1898

diary

783

19

4

0.6461

-0.3714

gardening

2002

28

5

-0.3015

-1.0503

health

5285

19

5

-0.1404

-1.5263

services

2238

18

5

-0.4033

-2.2527

tourism

agriculture rc
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 -4-4-4گراف مجاورت استان قزوین

 -5-4-4نقشۀ چگالی کلی نهادها

 -6-4-4تحلیل گراف مجاورت
باتوجــه بــه دادههــای موجــود ر نقشـههای مزیــت اســتان قزویــن  ،بخــش خدمــات در مجمــوع بــازار
در ایــن اســتان شــامل گردشــگری و خدمــات درمانــی دارای مزیــت مطلــق (رتبــه اول) بــوده و پــس
ازآن کشــاورزی دارای مزیــت نســبی ( رتبــه دوم) اســت .در ایــن میــان ،صنعــت و معــدن علیرغــم
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حجــم بــاالی فعالیــت ،در ا کانومــی منطقــه فاقــد مزیــت (رتبــه آخــر) اســت .بــه بیــان دیگــر ،رتبــه پاییــن
در مزیــت صنعتــی اســتان بــه معنــی کوچــک بــودن حجــم فعالیــت صنعتــی در اســتان نیســت بلکــه
مجمــوع دادههــای جمعیتــی،جغرافیایــی،زیســت محیطــی  ،اجتماعــی و فرهنگــی ایجــاب کــرده اســت
کــه بخــش صنعــت و معــدن نســبت بــه ســایر بخشهــای اقتصــادی اســتان قزویــن مزیــت کمتــری
داشــته باشــد.
حــال ســؤال اینجاســت کــه نظــام علــم و فنــاوری اســتان قزویــن تــا چــه انــدازه توانســته اســت با نقشــه
مزیــت اســتان تطابــق داشــته باشــد؟ در یــک نــگاه کلــی بــه گــراف مجــاورت نهادهــای علــم و فنــاوری
ً
اســتان قزویــن میتــوان گفــت کــه نهادهــای علــم و فنــاوری اســتان علیرفــم تعــدد بــاال و تنــوع نســبتا
ً
مناســب ،ارتباطــات وســیعی بــا بخشهــای مزیــت دار اســتان ندارنــد .ثانیــا رشــتههای دانشــگاهی،
گروههــای پژوهشــی و شــرکتهای دانشبنیــان و مرا کــز تحقیقاتــی در حــوزۀ کشــاورزی و علــوم انســانی
و علــوم پایــه ،برخــاف رشــتههای فنــی و مهندســی انتوانســتهاند رتباطــات متنــوع و مناســبی بــا بخــش
بــازار برقــرار کننــد و لــذا در حاشــیۀ گــراف مجــاورت قــرار گرفتهانــد.
نهادهــای فناوری(اعــم از مرا کــز رشــد ،شــرکتهای دانشبنیــان و ســایر مرا کــز تحقیقاتــی) در اســتان
ش بــازار عمــل میکننــد و مطابــق بــا گــراف ارتباطــات نتوانســتهاند
ماننــد جزیــرهای جداافتــاده از بخ ـ 
نقــش تعیینکننــدهای در توســعه صنعتــی ،کشــاورزی و خدمــات اقتصــاد اســتان قزویــن ایفــا کننــد .این
نهادهــا بــا بخشهــای مزیــت دار اســتان علیالخصــوص بخــش خدمــات ارتباطــات مناســبی ندارنــد.
نظــام علــم و فنــاوری اســتان قزویــن بــه طــور کلــی بــر محــور صنایــع بــزرگ اســتان یعنــی صنایــع فلــزی
و کانیهــای غیرفلــزی  ،صنایــع شــیمیایی و ماشــین ســازی رشــد یافتهانــد .نهادهــای علــم (اعــم از
دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی) نیــز بــر محوریــت ایــن صنایــع گــرد آمدهانــد و ظرفیتهــای
ارتباطــی مناســبی را بــا ایــن صنایــع برقــرار کردهانــد .امــا ظرفیــت ارتباطــی ایــن نهاهــا بــا بخشهــای
خدماتــی بســیار ضعیــف اســت .ایــن نهادهــا ،بخــش کشــاورزی را نیــز در نظــام علــم و فنــاوری اســتان
چنــدان مــورد توجــه قــرار ندادهانــد.
بنابرایــن در گــراف مجــاورت اســتان قزوین،عمــده مــدار مرکــزی بــه نهادهــای علــم و صنایــع اســتان
تعلــق دارد و ســایر نهادهــای بــازار در مدارهــای میانــی و حاشــیهای قــرار گرفتهانــد.
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م (دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی) در
 -1-6-4-4تحلیــل وضعیــت نهادهــای عل ـ 
نظــام علموفنــاوری اســتان قزویــن
عمــده گروههــای آموزشــی اســتان قزویــن در مــدار مرکــزی گــراف مجــاورت قــرار دارنــد و وزن مجــاورت
ش بــازار انــدک اســت .گروههــای آموزشــی علــوم پایــه  ،علــوم انســانی وکشــاورزی بنســبت
آنهــا بــا بخ ـ 
بــه علــوم فنــی و مهندســی شــدت ارتبــاط بســیار پایینتــری دارنــد .در ایــن میــان گــروه آموزشــی فنــی
و مهندســی در دانشــگاههای دولتــی ،آزاد و مؤسســات آمــوزش عالــی ،ارتباطــات بســیاری بــا صنایــع
محــوری اســتان برقــرار کردهانــد.
ت آمــوزش عالــی اســتان درعیــن برخــوردار
شــاخههای فنــی و مهندســی در دانشــگاهها و مؤسســا 
بــودن از وزن مجــاورت بــاال،ارتباطــات متوازنــی بــا بخــش بــازار برقــرار نکردهانــد.
شــاخههای علــوم انســانی دانشــگاههای مختلــف نیــز علیرغــم ماهیــت خدماتــی ،عمــدۀ ظرفیــت
مجــاورت خــود را بــا بخشهــای صنعتــی اســتان برقــرار کردهانــد حــول ایــن بخشهــا متمرکــز شــدهاند.
ایــن شــاخهها نســبت بــه بخشهــای مزی ـتدار اســتان یعنــی خدمــات شــامل گردشــگری و خدمــات
درمانــی مجــاورت بســیارپایینی دارنــد .بــه ایــن معنــی کــه شــاخههای علــوم انســانی در ایــن اســتان بــا
نیــز بــا گرایــش توســعۀ صنعتــی رشــد یافتهانــد.
رشــتههای کشــاورزی دانشــگاههای مختلــف اســتان قزویــن هرچنــد حــول بخشهــای کشــاورزی
مســتقر شــدهاند امــا شــدت ارتباطــات آن بــا ایــن بخــش از ســطح مناســبی برخــوردار نیســت .همچنیــن
حجــم رشــتههای کشــاورزی اســتان بــا توجــه بــه مزیــت نســبی ایــن بخــش در اســتان بســیار پاییــن
اســت .نتیجــه ایــن امــر را میتــوان در عــدم توســعۀ دانشبنیــان بخــش کشــاورزی مشــاهده کــرد.
ً
کاربــران کشــاورزی در ایــن اســتان عمومــا فاقــد تحصیــات تخصصــی دانشــگاهی در حــوزۀ کشــاورزی
هســتند و نتوانســتهاند از زمینههــای دانشــی مناســب جهــت بهرهورســاختن کشــاورزی ،مدیریــت آب
و بهینهســازی فراینــد کشــاورزی و کاهــش پیامدهــای منفــی حاصــل از آن اســتفاده کننــد.
شــاخههای علــوم پزشــکی در دانشــگاههای اســتان ،بــا توجــه بــه کارویــژه تعریفشــده ،تمرکــز خــود
را بــر حــوزه درمــان قــرار دادهانــد .گــراف مجــاورت نیــز از مجــاورت ایــن شــاخهها بــا بخشهــای خدمــات
درمانــی حکایــت میکنــد .امــا فقــدان ارتبــاط میــان ایــن گــروه آموزشــی و فعالیتهــای صنعتــی
و کشــاورزی نشــان از آن دارد کــه ظرفیتهــای شــاخههای آموزشــی و پژوهشــی در دانشــگاههای
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علــوم پزشــکی اســتان ،ناظــر بــه پیشــگیری از بروندادهــای منفــی صنعتــی و کشــاورزی و رفــع مصائــب
بهداشــتی و درمانــی ایــن بخشهــا چنــدان رشــد نکــرده اســت .توســعۀ شــاخههای آموزشــی و پژوهشــی
ناظــر بــه مســائل بهداشــت صنعتــی و کشــاورزی ،بهداشــت اجتماعــی ،بهداشــت کار و محیــط کار،
اســتانداردهای ســامت در صنعــت و کشــاورزی و … میتوانــد بــر شــدت مجــاورت دانشــگاه علــوم
پزشــکی بــا نهــاد بــازار بیفزایــد .البتــه توســعۀ آزمایشــگاههای مختلــف تخصصــی در ایــن اســتان در
ســالهای اخیــر ،نشــان از گامهــای مثبــت بخشهــای فنــاور در حــوزۀ درمــان و خدمــات درمانــی ناظــر
بــه بخشهــای صنعتــی و کشــاورزی حکایــت دارد.

 -2-6-4-4تحلیل وضعیت نهادهای فناور در نظام علم و فناوری استان قزوین
پــارک علموفنــاوری اســتان قزویــن (مختصــات  )3و مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه امــام
خمینــی (ره) (مختصــات  )3مــی تواننــد ضمــن افزایــش تعــداد ظرفیتهــای مرتبــط بــا نهــاد بــازار،
موقعیــت بالقــوۀ متوازنــی را بــرای هدایتگــری توســعۀ صنعتــی شهرســتان فراهــم ســازند ا گــر چــه
در وضعیــت فعلــی ،شــدت ارتباطــات آنهــا بــا نهادهــای بــازار بســیار انــدک اســت .بااینحــال،
مجاورتهــای متنــوع ایــن نهادهــا کــه حکایــت از تنــوع در شــاخههای پژوهشــی فنــاور دارد ایــن فرصــت
را فراهــم ســاخته اســت کــه بــا بــه فعلیــت رســاندن ارتباطــات ایــن بخشهــا بــا بخشهــای بــازاری،
بتواننــد در دانشبنیانســازی اجــزاء بــازار علیالخصــوص بخــش صنعــت و معــدن اثربخــش باشــند.
عالوهبرایــن ،جهــاد دانشــگاهی (مختصــات  ،)۳مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع
طبیعــی (مختصــات  )3و مرکــز تحقیقــات ســینتک دانشــگاه آزاد اســامی (مختصــات  )3علیرغــم حجــم
فعالیــت نهچنــدان بــاال ،توانســتهاند ظرفیتهــای ارتباطــی متوازنــی را بــا بخشهــای مختلــف صنعتــی
و کشــاورزی برقــرار کننــد.
بااینحــال ،ظرفیتهــای ارتباطــی همــۀ نهادهــای فنــاور در اســتان بــا بخــش خدمــات بســیار
ضعیــف اســت و بــه همیــن دلیــل فعالیتهــای خدماتــی (گردشــگری  ،خدمــات بهداشــتی و درمانــی و
ســایر خدمــات) در گــراف مجــاورت بــا فاصلــۀ بســیار زیــادی از ایــن نهادهــا قــرار دارنــد .تغییــر اســتراتژی
ت آنهــا بــه ســمت دانشبنیانســازی بخــش خدمات(اعم از گردشــگری،
توســعه در ایــن نهادهــا و حرکـ 
خدمــات درمانــی ،حمــل و نقــل ،خدمــات تجــاری و بازرگانــی ،خدمــات مشــاورهای اقتصــادی و تأمیــن
مالــی ،خدمــات مشــاورۀ اجتماعــی ،خدمــات وب و شــبکههای اطالعرســانی و …) کــه مزیــت اصلــی
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اســتان قزویــن اســت میتوانــد بــا جهــش در شــدت ارتباطــات ایــن نهادهــا ،آنهــا را بــه پیشــران واقعــی
توســعه تبدیــل کنــد.

 -3-6-4-4تحلیل وضعیت بازار در نظام علموفناوری استان قزوین
م و نهادهــای فنــاور در
مطابــق بــا دادههــای گــراف مجــاورت ،توســعۀ کمــی و کیفــی نهادهــای عل ـ 
شهرســتان قزویــن بهخاطــر فشــار نیــاز اســتان و علیالخصــوص مرکــز کشــور باعــث شــده اســت کــه
حجــم ایــن نهادهــا نســبت بــه نهادهــای بــازار بســیار افزایــش یابــد .امــا ایــن نهادهــا علیرغــم تعــداد
زیــاد واحدهــا و فعالیتهــا ،شــدت مجــاورت مناســبی را بــا نهادهــای بــازار در اســتان برقــرار نکردهانــد.
ً
ً
بــه عبــارت دیگــر ،دادههــای پژوهــش نشــانگر آن اســت کــه اوال توســعۀ ایــن نهادهــا عمومــا ناشــی از
ً
فشــار برونــزا علیالخصــوص فشــار تقاضــای دانشــجوی مرکــز کشــور بــوده اســت و ثانیــا محصــوالت ایــن
ً
نهادهــا (اعــم از دانشــجویان و پژوهشهــا) عمومــا مصرفکننــده بیرونــی داشــته اســت .ایــن موجــب
شــده اســت کــه ایــن نهادهــا در گــراف مجــاورت نظــام علــم و فنــاوری اســتان ،بــا حجــم کوچــک نمایــش
داده شــوند.
در ادامــه بــا بررســی بخشهــای بــازاری اســتان ،بــه شــرح اقداماتــی میپردازیــم کــه میتواننــد
شــدت مجــاورت میــان نهادهــای علــم و فنــاوری و نهادهــای بــازاری اســتان را افزایــش دهنــد.

 -1-3-6-4-4بخش صنعت و معدن
بــا بررســی گــراف مجــاورت اســتان قزویــن میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه تمامــی گروههــای
صنعتــی اســتان ضمــن حضــور در مــدار مرکــزی ،ظرفیتهــای ارتباطــی قــوی بــا نهادهــای علــم و فنــاوری
ایجــاد کردهانــد .ارتبــاط چهــار گــروه صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلزی(مختصــات  )٩صنایــع غذایــی
و کشــاورزی (مختصات،)6صنایــع شــیمیایی (مختصــات  )6و صنایــع ماشــین ســازی (مختصــات
یتــر بــوده و در مــدار مرکــزی قــرار گرفتهانــد .مابقــی گروههــای صنعتــی در عیــن اینکــه
 )6بســیار قو 
در مــدار مرکــزی قــرار گرفتهانــد از شــدت ارتباطــات پایینــی برخوردارنــد .بنابرایــن میتــوان گفــت کــه
ً
همــۀ گروههــای صنعتــی در اســتان قزویــن بهطــور نســبتا متوازنــی رشــد کردهانــد کــه برخــی از آنهــا
دارای وزن ارتباطــات بــاال و برخــی دیگــر دارای وزن ارتباطــات پاییــن هســتند .در ایــن میــان ،برخــی
از صنایع(چهــار صنعــت یــاد شــده) وارد مرحلــۀ فرســودگی و تولیــد پیامدهــای منفــی شــدهاند و ســایر
ً
صنایــع ،عمدتــا در مرحلــۀ تثبیــت قــرار دارنــد .در دســتۀ اول از صنایــع ،حفــظ و ارتقــاء صنعــت نیازمنــد
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دانشبنیانســازی فنــی و بــازاری اســت و دســتۀ دوم از صنایــع ناچــار از افزایــش وزن ارتباطــات و
همچنیــن دانشبنیانســازی بــازاری خــود هســتند.
عــدم مجــاورت قابلقبــول ایــن صنایــع بــا نهادهــای علــم و نهادهــای فنــاور و البتــه مشــاهدات
ً
عمومــی از وضعیــت صنایــع اســتان نشــانگر آن اســت کــه ایــن چهــار دســته از صنایــع ،عمومــا صنایــع از
ســطح فنــاوری متوســط برخوردارنــد و بــه مرحلــه تولیــد پیامدهــای جانبــی منفــی رســیدهاند .بنابرایــن
اقدامــات اصلــی جهــت اصــاح تعامــل نهادهــای علــم و نهادهــای فنــاور بــا مجموعــۀ صنایــع بــه شــرح
زیــر اســت:
•مدیریــت دانــش و پژوهــش در مرا کــز آمــوزش عالــی اســتان درجهــت توســعۀ دانشبنیــان صنایــع
اســتان علیالخصــوص چهــار صنعــت بــزرگ فــوق بهمنظــور تبدیــل ایــن صنایــع از ســطح فنــاوری
متوســط( )Medium techبــه ســطح فنــاوری برتــر ()high-tech
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا صنایــع چهارگانــه
در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی و پرهیــز از افزایــش ظرفیــت در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی
•جهتدهــی جــذب هیئــت علمــی و کادر پژوهشــی در دانشــگاهها و نهادهــای فنــاور درراســتای
تأمیــن دانــش فنــی ســطح بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری
•تنظیــم نظــام ارتقــاء و ایجــاد مشــوقهای الزم بــرای اســاتید و پژوهشــگران در دانشــگاهها و مرا کــز
فنــاور اســتان در مســیر توســعۀ دانشبنیــان بخــش صنعتــی
•تأسیس و توسعۀ مرا کز رشد در دانشگاهها ناظر به این صنایع
•راهانــدازی صندوقهــای پژوهــش و فنــاوری غیردولتــی (صندوقهــای خطرپذیــر) بهمنظــور توســعۀ
نــوآوری در بخشهــای صنعتــی اســتان بــا حمایــت از شــرکتهای مرا کــز رشــد ،دانشبنیــان و
واحدهــای تحقیــق و توســعۀ صنعتــی از طریــق:
 -ارائه خدماتی مانند ارائه ضمانتنامه ،ارائه تسهیالت ،مشارکت در اجرای پروژه
 -ارائــۀ خدمــات حمایتــی نوآورانــه (ارائــه بســتههای انگیزشــی) بــرای SMEهــا و شــرکتهای
نوپــا ماننــد ارائــه تســهیالت انتقــال فنــاوری ،معافیــت مالیاتــی ،ارائــه وام ،بــرای برخــورداری از
تســهیالت شــرکتهای دانشــبنیان و  ...در زمینــه اولویتهــای س ـهگانه کالن اســتان
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•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان (توســط پــارک علموفنــاوری) و مرا کــز تحقیــق و توســعه
(توســط واحدهــای صنعتــی) بهمنظــور کاهــش عــوارض جانبــی منفــی ایــن صنایــع (ازجملــه
آلودگیهــای زیس ـتمحیطی ،آســیبهای اجتماعــی و…)
•اجــرای پروژههــای مشــترک توســعه صنعتــی و فناورانــه میــان دانشــگاهها و صنایــع پیشــرو اســتان
و همچنیــن ارائــه خدمــات مشــاوره توســط دانشــگاهیان بــه صنایــع پیشــرو اســتان بــا ایجــاد مرا کــز
مشــاوره صنعتــی
•برپایــی نمایشــگاههای تخصصــی ،فنبازارهــا ،فرصتهــای ســرمایهگذاری و  ...در ســطوح اســتانی
و ملــی در زمینــه اولویتهــای صنعتــی اســتان
•توســعۀ نهادهــای علــم و فنــاوری مرتبــط بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی بهمنظــور توســعۀ شــاخههای
آموزشــی و پژوهشــی در حوزههــای بهداشــت صنعتــی ،بهداشــت اجتماعــی بهداشــت محیــط
کار ،استانداردســازی بهداشــتی فضاهــای صنعتــی و … بــا هــدف کاهــش پیامدهــای منفــی
زیس ـتمحیطی صنایــع و همچنیــن ارتقــاء کیفیــت بهداشــتی محصــوالت آنهــا
•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک،
بازاریابــی شــبکهای ،بازارهــای دوســویه و…) بــرای تجاریســازی محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل
و خــارج از کشــور
•ایجــاد شــرکتهای دانشبنیــان بــرای بازاریابــی دانــش فنــی موجــود در صنایــع بــزرگ اســتان در
میــان ســایر اســتانها و در کشــورهای همســایه
•ایجــاد و توســعۀ واحدهــای کارآفرینــی در دانشــگاهها اســتان بهمنظــور تأمیــن ســرمایۀ انســانی
صنایــع و کمــک بــه تزریــق نیــروی کار ماهــر بــرای آنهــا
•تشــویق دانشآموختــگان فنــی و مهندســی بــه ســمت ایجــاد شــرکتهای دانشبنیــان خصوصــی و
تعاونــی در پارکهــا و مرا کــز رشــد علــم و فنــاوری از طریــق ارائــۀ تســهیالت خــاص بــه آنهــا
•تأســیس واحدهــای پژوهشــی مشــترک بــا مرا کــز پژوهشــی ســایر اســتانها در حوزههــای صنعتــی
فــوق بهمنظــور دانشبنیانســازی فنــی و بــازاری صنایــع و رفــع پیامدهــای منفــی آنهــا توســط
نهادهــای علــم و نهادهــای فنــاور اســتان

فصل 4؛ برآورد الگو و تحلیل دادهها

139

•تشــکیل انجمنهــای علمــی دانشــگاهی بــرای ارتباطگیــری بــا ایــن صنایــع و رفــع نیازهــای دانشــی
و فنــی و همچنیــن ایجــاد زیرســاخت مشــاوره بــرای انتقــال دانــش فنــی ایــن صنایــع بــه اســتانهای
همجــوار
•ایجــاد شــبکههای پژوهشــی در داخــل و خــارج از کشــور بــرای انتقــال ،انتشــار و تبــادل دانــش و
فنــاوری درجهــت بهینهســازی فراینــد تولیــد در ایــن صنایــع بــا محوریــت دانشــگاه بینالمللــی امــام
خمینــی (ره)
•حمایــت از طر حهــای پژوهشــی و فناورانــه اســتانی بهمنظــور دانشبنیانســازی ایــن صنایــع
توســط نهادهــای علموفنــاوری
•ســایر گروههــای صنعتــی در اســتان (شــامل صنایــع نســاجی و صنایــع چــرم ،صنایــع ســلولزی
و صنایــع چــوب ،صنایــع پزشــکی ،صنایــع بــرق و الکترونیــک) همگــی بــا مختصــات  ۳و حجــم
یکــردن فراینــد تثبیــت ،بازاریســازی و مزیتســازی در چرخــۀ
ارتباطــات کمتــر از  ،۱۵۴۱نیازمنــد ط 
علموفنــاوری هســتند .بدیــن منظــور اقدامــات زیــر بایــد انجــام گیــرد:
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا دانــش فنــی و
دانــش بــازاری در ایــن صنایــع در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی بــرای تأمیــن تکنیســین مــورد نیــاز
ایــن صنایــع بــا تأ کیــد بــر بومیگزینــی
•ظرفیتســازی و مزیتســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ
بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکهای) بــرای تجاریســازی محصــوالت
ایــن صنایــع در داخــل و خــارج از کشــور
•ارائــۀ خدمــات مشــاورهای و فنــی در حــوزۀ بازاریابــی بــه ایــن صنایــع توســط نهادهــای علموفنــاوری
مرکزی
•ایجاد زیرساخت فنی و بازاری الزم برای حرکت به سمت تکمیل زنجیرۀ تولید در این صنایع

 -2-3-6-4-4بخش کشاورزی
نهادهــای بخــش کشــاورزی (زراعــت ،باغــداری و دامپــروری همگی بــا مختصــات  )3دارای ارتباطات
کــم و در مدارمرکــزی گــراف قــرار گرفتهانــد .ایــن نهادهــا علیرغــم ســبقۀ تاریخــی و ســنتی فــراوان ،از
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معضــات دانشــی و فنــاوری بســیاری رنــج میبرنــد .و همیــن امــر موجــب شــده اســت کــه همــواره از
ســوی بحرانهــای محیطزیســتی ،بحــران بهــرهوری ،بحــران آب و بحرانهــای تجاری(تعرفــه ،واردات
و …) تهدیــد شــوند.
ایــن نهادهــا بــرای ادامــۀ فراینــد توســعه ناچارنــد مســیر دانشبنیانســازی را طــی کننــد چــرا کــه بــه
مرحلــۀ جــدی از پیامدهــای منفــی (بهــرهوری پاییــن ،مصــرف آب زیــاد ،کاهــش حاصلخیــزی زمیــن،
قــدرت رقابتپذیــری انــدک ،کاهــش مقیــاس زمینهــای دارای قابلیــت کشــت) رســیدهاند .بنابرایــن
الزم اســت نهادهــای علموفنــاوری در بخــش کشــاورزی بــا اتخــاذ اقدمــات زیــر زمینــۀ دانشبنیانــی ایــن
بخــش را فراهــم ســازند:
•تبدیــل نیــروی انســانی در بخــش کشــاورزی بــه ســرمایۀ انســانی ماهــر ازطریــق توســعۀ ســطوح
دانشــی کاردانــی و کارشناســی در دانشــگاههای علمــی و کاربــردی و شــاخههای فنــی ســایر
مؤسســات آمــوزش عالــی
•گســترش ظرفیــت رشــتههای مرتبــط بــا کشــاورزی بــرای پــرورش تکنیســینهای حــوزۀ کشــاورزی
(ســطوح کاردانــی و کارشناســی و نیــز رشــتههای علمیکاربــردی در ایــن زمینــه) بــا تأ کیــد بــر
بومیگزینــی دانشــجو
•تولیــد و انتشــار دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای تغییــر فرایندهــای مدیریتــی ،فنــی و بــازاری در بخــش
کشــاورزی بهســوی توســعۀ دانشبنیــان بخــش کشــاورزی از طریــق:
 -تأسیس مرا کز رشد کشاورزی
 -ایجاد مرا کز تحقیقات کشاورزی
 -حمایت از پروژههای تحقیقاتی در زمینۀ کشاورزی دانشبنیان
 -ایجــاد شــبکۀ پژوهشــی بــا ســایر دانشــگاههای داخــل و خــارج از کشــور بهمنظــور تولیــد و انتقــال
فناوریهــای برتــر در حــوزۀ کشــاورزی بــا محوریــت دانشــگاه بینالمللــی امــام خمینــی (ره)
•تدویــن بســتههای سیاس ـتگذاری ناظــر بــه فرایندهــای مدیریتــی ،نظــام تصمیمســازی و
مقرراتگــذاری در زمینــۀ دانشبنیانســازی بخــش کشــاورزی در اســتان توســط مرکــز تحقیقــات
جهــاد کشــاورزی
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•توســعۀ واحدهــای تحقیــق و توســعه توســط صنایــع مرتبــط بــا بخــش کشــاورزی بهمنظــور
بهینهســازی فراینــد دانــش فنــی و بــازاری الزم در تولیــد محصــوالت ،بهینهســازی مصــرف آب و
بهبــود کیفیــت مــواد غذایــی
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان بــرای بهبــود فرایندهــای دانشــی در دانــش فنــی کشــاورزی و
شــیوههای مدیریتــی و بازاریســازی و ایجــاد بازارهــای دوســویه در بخــش کشــاورزی
•تشــویق دانشآموختــگان رشــتههای مرتبــط بــا کشــاورزی و اقتصــاد کشــاورزی بــه ســمت ایجــاد
شــرکتهای دانشبنیــان خصوصــی و تعاونــی در پارکهــا و مرا کــز رشــد علــم و فنــاوری از طریــق ارائــۀ
تســهیالت خــاص بــه آنهــا
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان بهمنظــور بهبــود فراینــد تولیــد محصــوالت ارگانیــک ،داروهــای
گیاهــی و افزایــش بهــرهوری ایــن محصــوالت در مقیــاس ســطح

 -3-3-6-4-4بخش خدمات درمانی
بخــش خدمــات پزشــکی و درمانــی در اســتان قزویــن براســاس گــراف مجــاورت در مــدار میانــی
ً
قــرار گرفتــه و از اهمیــت نســبتا باالیــی برخــوردار اســت (مختصــات  ۲و حجــم  .)۷۷۰طبــق نقش ـههای
مزیــت نیــز اســتان قزویــن بهلحــاظ خدمــات پزشــکی و درمانــی دارای مزیــت مطلــق اســت .ایــن مزیــت
باعــث شــده اســت کــه نهادهــای فنــاوری از قبیــل پــارک علموفنــاوری و جهــاد دانشــگاهی در ایــن حــوزه
ســرمایهگذاریهایی را انجــام دهنــد .بااینحــال ،نزدیکــی بــه تهــران ،توســعۀ برونــزا و اختــاف ســطح
خدمــات درمانــی نســبت بــه تهــران ،بــازار خدمــات درمانــی در ایــن شهرســتان را بــا مخاطراتــی مواجــه
کــرده اســت .البتــه بهخاطــر فقــدان یــا کمبــود ایــن خدمــات در دیگــر شهرســتانهای اســتان قزویــن و
همچنیــن نیــاز روبهرشــد اســتان بــه ایــن خدمــات ،حــوزۀ بهداشــت و درمــان ایــن ظرفیــت را دارد کــه
بــا گســترش و توســعۀ دانشبنیــان خدمــات خــود ،بــازار درخورتوجهــی را بــه خــود جلــب کنــد .نظــام
علموفنــاوری در ایــن راســتا اقــدام زیــر را بایــد انجــام دهــد:
•تولید دانش و توسعۀ حوزههای پژوهشی و درمانی با تأ کید بر بیماریها و معضالت بومی
•افزایــش ســطح درگیــری نهادهــای علموفنــاوری مرتبــط بــا بخــش درمــان بــا مســائل واقعــی ناظــر بــه
پیامدهــای منفــی بخشهــای بــازاری رشــدیافته (ازقبیــل آلودگیهــای زیس ـتمحیطی ،بهداشــت
روانــی و اجتماعــی ،آموزشهــای بهداشــت محیــط  ،بهداشــت صنعتــی و بهداشــت کشــاورزی)

142

سند آمایش علم و فناوری استان قزوین

•ســرریز خدمــات دانشــی در حــوزۀ بهداشــت و درمــان بــه از شهرســتان قزویــن بــه ســایر شهرســتانها
ازطریــق تأمیــن هیئــت علمــی ،کادر درمانــی ،شــبکۀ مدیریتــی ،تجهیــزات فناورانــۀ برتــر
•تســهیل بــازار خدمــات درمانــی و پزشــکی بــا ایجــاد شــرکتهای دانشبنیــان بازاریابــی حــوزۀ
پزشــکی ،توریســم ســامت و بــازار دوســویۀ هتلینــگ بیمارســتانی
•ایجــاد شــبکههای دانشــی بــا ســایر دانشــگاههای داخلــی و خارجــی بــرای ارتقــا و انتقــال دانــش و
فنــاوری در حــوزۀ پزشــکی
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا ایــن بخــش در
مقاطــع تخصصــی و فوقتخصصــی
•تنو عبخشــی بــه رشــتههای تحصیلــی حــوزۀ پزشــکی و بهداشــت و درمــان بهمنظــور حــل مشــکالت
ناشــی از توســعۀ صنعتــی و کشــاورزی
•ایجــاد آزمایشــگاههای کنتــرل کیفیــت بهداشــتی صنایــع غذایــی بهمنظــور توســعۀ زیرســاختهای
الزم تأســیس شــهر غــذا و بارانــداز مــواد غذایــی در اســتان
•بهبــود ســطح دانــش و فنــاوری در بخــش بهداشــت و درمــان اســتان بهمنظــور ایجــاد زیرســاخت
جهــت استانداردســازی بهداشــتی فراینــد توســعۀ کشــاورزی دانشبنیــان

 -4-3-6-4-4ظرفیتهای بازاری مغفولمانده در نظام علم و فناوری
علیرغــم وجــود ظرفیتهــای فــراوان (مطابــق بــا نقش ـههای مزیــت) در بخــش خدمــات ازجملــه
گردشــگری ،خدمــات بــازاری ،حملونقــل و مشــاوره (حقوقــی ،اقتصــادی ،بازاریابــی و…) در ایــن
شهرســتان ،ایــن فعالیتهــا در نظــام علموفنــاوری ارتباطــات بســیار ضعیفــی دارنــد .ضــرب مزیــت
بــاالی بخــش گردشــگری در مجــاورت انــدک ،ایــن نتیجــه را حاصــل میکنــد کــه بخــش گردشــگری در
اســتان ضمــن وجــود قابلیــت توســعۀ بســیار بــاال ،بهشــدت مغفــول مانده اســت و صنایــع و فعالیتهای
بــازاری ناظــر بــه گردشــگری(صنایع دســتی ،حمــل و نقــل ،گردشــگری الکترونیــک ،هتلــداری و …)
حتــی مراحــل نــوزادی خــود را نیــز طــی نکردهانــد .لــذا ســرمایهگذاری در توســعۀ ایــن بخــش در اســتان
میتوانــد عوایــد بــازاری بســیاری را پدیــد آورد .بنابرایــن اقدامــات زیــر در نظــام علموفنــاوری بایــد در
نظــر گرفتــه شــود:
•تأسیس رشتههای تحصیلی ناظر به گردشگری بهدلیل مزیت استان در زمینۀ این خدمات
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•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان بهمنظــور مزیتســازی و ظرفیتیابــی در گردشــگری (طبیعــی،
مذهبــی ،باســتانی ،ســامت و…)
•برپایــی نمایشــگاههای تخصصــی و معرفــی فرصتهــای ســرمایهگذاری در ســطوح اســتانی ،ملــی و
بینالمللــی بهمنظــور توســعۀ بــازار اســتان در حــوزۀ گردشــگری و خدمــات
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان منطق ـهای بهمنظــور تجاریســازی ظرفیتهــای گردشــگری در
افــق بلندمــدت
•توســعۀ بازارهــای دوســویه در حــوز ۀ حملونقــل گردشــگر و توریســم الکترونیــک توســط نهادهــای
فناور(جهــاد دانشــگاهی ،مرا کــز رشــد ،پــارک علــم و فنــاوری و …)
•توســعۀ زیرســاختهای فنــی و دانشــی المــز جهــت توســعۀ صنایــع خــاق بــا محوریــت گردشــگری و
صنایــع دســتی توســط نهادهــای فناور(جهــاد دانشــگاهی ،مرا کــز رشــد ،پــارک علــم و فنــاوری و …)
•توسعۀ بازارهای دوسویه در حوزۀ توریسم طبیعی ،تجاری و توریسم مذهبی در شهرستان
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا بخشهــای
خدماتــی و مشــاورهای بهمنظــور تأمیــن نیــاز نیــروی انســانی آموزشدیــده و متخصــص در ایــن
حوز ههــا
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان بــا موضــوع فعالیــت تجــارت الکترونیــک در حــوزۀ خدمــات
(مشــاورهای ،حملونقــل و …)
•تشــویق دانشآموختــگان رشــتههای مرتبــط بــا گردشــگری ،حمــل و نقــل و ســایر خدمــات (رشــته
گردشــگری ،تاریــخ ،اقتصــاد ،مدیریــت ،اقتصــاد حمــل و نقــل ،گمــرک ،مدیریــت بازرگانــی و …) بــه
ســمت ایجــاد شــرکتهای دانشبنیــان خصوصــی و تعاونــی در پارکهــا و مرا کــز رشــد علــم و فنــاوری
از طریــق ارائــۀ تســهیالت خــاص بــه آنهــا
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 -7-4-4نقشههای گراف نهادهای علم و فناوری استان
 -1-7-4-4دانشگاههای دولتی
 -1-1-7-4-4علوم پایه

basic science 1

 -2-1-7-4-4علوم فنی و مهندسی engineering 1
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 -3-1-7-4-4علوم انسانی

 -4-1-7-4-4کشاورزی

humanities 1

agriculture 1
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 -5-1-7-4-4علوم پزشکی

medicine 1

 -2-7-4-4دانشگاههای آزاد
 -1-2-7-4-4علوم پایه

basic science 2

فصل 4؛ برآورد الگو و تحلیل دادهها

 -2-2-7-4-4علوم فنی و مهندسی engineering 2

 -3-2-7-4-4علوم انسانی

humanities 2

147

148

سند آمایش علم و فناوری استان قزوین

 -4-2-7-4-4کشاورزی agriculture 2

 -3-7-4-4دانشگاههای پیام نور
 -1-3-7-4-4علوم پایه basic science 3
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 -2-3-7-4-4علوم فنی و مهندسی engineering 3

 -3-3-7-4-4علوم انسانی

humanities 3
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 -4-3-7-4-4کشاورزی agriculture 3

 -4-7-4-4دانشگاههای جامع علمی کاربردی
 -1-4-7-4-4علوم فنی و مهندسی engineering 4
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 -2-4-7-4-4علوم انسانی

4 humanities

 -3-4-7-4-4کشاورزی agriculture 4
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 -5-7-4-4مؤسسات آموزش عالی
 -1-5-7-4-4علوم پایه basic science 5

 -2-5-7-4-4علوم فنی و مهندسی engineering 5
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 -3-5-7-4-4علوم انسانی

humanities 5

 -4-5-7-4-4کشاورزی agriculture 5
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 -6-7-4-4نهادهای فناور
 -1-6-7-4-4مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه امام خمینی (ره)

 -2-6-7-4-4مرا کز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

imam rc

medicine rc

فصل 4؛ برآورد الگو و تحلیل دادهها

 -3-6-7-4-4مرا کز فناورانه دانشگاه آزاد

azad rc

 -4-6-7-4-4جهاد دانشگاهی قزوین

jihad
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 -5-6-7-4-4پارک علم و فناروی science and technology park

 -6-6-7-4-4مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی agriculture rc

فصل 4؛ برآورد الگو و تحلیل دادهها

 -7-6-7-4-4شتابگر چشمه نور ایران
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ILSF

 -5-4تحلیل گراف مجاورت شهرستانها
 -1-5-4شهرستان آبیک
 -1-1-5-4جدول نهادهای علم و فناوری
نوع نهاد عنوان

نهاد علم و فناوری

شاخه

شناسه

دانشگاه پیام نور

علوم انسانی

humanities 1

۳

موسسهآموزشعالیاوج

علوم فنی و مهندسی

engineering 2

۲

موسســه آمــوزش عالــی
بصیــر

علوم فنی و مهندسی

engineering 3

۳

علوم انسانی

humanities 3

۳

علوم پایه

basic science 4

۱

علوم فنی و مهندسی

engineering 4

۸

علوم انسانی

humanities 4

۱

علوم فنی و مهندسی

engineering 5

۵

علوم انسانی

humanities 5

۳

موسســه آمــوزش عالــی
غیــاث الدیــن
موسســه آمــوزش عالــی
موالنــا

مختصات
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نوع نهاد عنوان

صنایع شهرستان

نهاد بازار
کشاورزی

خدمات

مختصات

شاخه

شناسه

صنایع غذایی وصنایع کشاورزی

food & agriculture

۶

صنایع نساجی و صنایع چرم

textile

۳

صنایع شیمیایی

chemical

۹

صنایع سلولزی و صنایع چوب

wood

۳

صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی

iron & minerals

۸

صنایع پزشکی

medicine

۳

صنایع برق و الکترونیک

& electricity
electronic

۵

صنایع ماشین سازی

machine

۶

زراعت

agriculture

۱

باغداری

gardening

۲

دامپروری

diary

۱

بهداشت

health

۱

گردشگری

tourism

۱

خدمات

services

۱

 -2-1-5-4جدول موقعیت نهادها
x

y

خوشه

تعداد ارتباط

شدت ارتباط

شناسه
humanities 1

-0.0158

0.2842

1

12

467

engineering 2

0.5435

-0.4262

2

12

2018

engineering 3

0.1459

-0.486

3

13

737

humanities 3

-0.1055

-0.3115

3

15

712
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شدت ارتباط

تعداد ارتباط

خوشه

y

x

شناسه

738

6

4

0.3748

1.555

basic science 4

6574

16

4

0.4986

0.5898

engineering 4

1011

14

4

0.3697

0.8962

humanities 4

2845

14

5

-0.3934

1.077

engineering 5

1875

14

5

-0.2444

0.3121

humanities 5

4477

20

6

-0.0005

0.3168

chemical

2414

18

6

-0.0514

0.6615

electricity & electronic

3204

20

6

0.1386

-0.3809

food & agriculture

5257

18

6

-0.108

0.9166

iron & minerals

3400

19

6

0.1608

0.3995

machine

682

15

6

-0.2608

-0.3179

medicine

1306

21

6

0.0475

-0.4909

textile

1841

19

6

-0.0395

-0.2582

wood

379

8

7

0.1918

-0.89

266

6

7

0.2518

-0.8225

diary

386

8

7

-0.0038

-0.8995

gardening

210

14

8

0.0136

-1.042

health

309

19

8

-0.0021

-1.0726

services

104

11

8

-0.0038

-1.1179

tourism

agriculture
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 -3-1-5-4گراف روابط کلی نهادها

 -4-1-5-4تحلیل وضعیت نهادهای علموفناوری در نظام علموفناوری
براســاس یافتههــای حاصــل از گــراف مجــاورت ،نهادهــای علموفنــاوری شهرســتان آبیــک اعــم
از دانشــگاه پیــام نــور ،موسســه آمــوزش عالــی اوج ،موسســه آمــوزش عالــی بصیــر ،موسســه آمــوزش
عالــی غیــاث الدیــن و موسســه آمــوزش عالــی موالنــا در مختصــات نامتوازنــی توزیعشــدهاند .تأســیس
گروههــای آموزشــی ،مقاطــع تحصیلــی ،جــذب هیئــت علمــی و ظرفیــت پذیــرش دانشــجو در ایــن
ً
نهادهــا نشــانگر آن اســت کــه اســتراتژی اصلــی نهادهــای علموفنــاوری در ایــن شهرســتان عمدتــا در
مســیر توســعۀ صنعــت و معــدن در ســطح تربیــت کاربــر صنعتــی (کاردانی و کارشناســی) و نــه متخصصین
ً
صنایــع دانشبنیــان بــوده اســت .بنابرایــن شــاخههای فنــی و مهندســی در ایــن نهادهــا عمدتــا بــا
حجــم متوســط و بــاال و در نواحــی میانــی و مرکــزی گــراف (مختصــات  ۵ ،۳ ،۲و  )۸قــرار دارنــد امــا
گروههــای آموزشــی علــوم انســانی و علــوم پایــه (مختصــات  ۱و  )۳حجــم بســیار کوچکــی داشــته و ســطح
اهمیــت بســیار پایینــی دارنــد و گروههــای آموزشــی کشــاورزی و علــوم پزشــکی در ایــن نهادهــا وجــود
نــدارد .ایــن عدمتوازنهــا الزم اســت بــه نفــع مزیتهــا ،ظرفیتهــا و نیازهــای بــازار منطقــه اصــاح
شــود .در ادامــه بــه تحلیــل وضعیــت بــازار و فرایندهــای اصالحــی نظــام علموفنــاوری در ایــن شهرســتان
میپردازیــم.

 -5-1-5-4تحلیل وضعیت بازار در نظام علموفناوری
مطابــق بــا نقشــه هــای مزیــت شهرســتان آبیــک تا کنــون و در میــان شهرســتانهای اســتان قزویــن
نتوانســته اســت در هیــچ شــاخۀ کلــی (صنعــت ،کشــاورزی ،گردشــگری و خدمــات درمانــی) بهطــور
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بالفعــل مزیــت مطلــق داشــته باشــد ،ا گرچــه اســتراتژی توســعۀ ایــن شهرســتان مبتنیبــر بخــش صنعــت
و معــدن بــوده و طبــق آمــار  ،۱۳۹۵تعــداد ۲۵۷واحــد در ایــن بخــش از ایــن شهرســتان فعــال اســت .در
ادامــه بــه بیــان تفصیلــی ایــن ظرفیتهــا و راهبردهــای توســعۀ نظــام علــم و فنــاوری درجهــت تقویــت،
تثبیــت یــا اصــاح آنهــا میپردازیــم.

 -1-5-1-5-4ظرفیتهای رشدیافتۀ بازاری
ظرفیتهــای بــازاری دارای قابلیــت ارتبــاط وثیــق بــا نهادهــای علــم و فنــاوری در شهرســتان آبیــک
عبارتانــد از:
• صنایع شیمیایی
•صنایع کانی فلزی و غیرفلزی
•صنایع غذایی
•صنایع ماشینسازی
•صنایع برق و الکترونیک
بــه بیــان دیگــر ،نهادهــای علــم و فنــاوری اعــم از دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی در ایــن
ً
ً
شهرســتان مجموعــا رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا ایــن صنایــع را بهطــور نســبتا متــوازن ایجــاد
کردهانــد و زمینــۀ ارتبــاط بهــرهور میــان آنهــا وجــود دارد .بهطــور کلــی در ایــن شهرســتان نظــام علــم و
ً
فنــاوری عمدتــا حــول رشــتههای فنــی و مهندســی شــکل گرفتــه اســت .بنابرایــن گام بعــدی بــرای تداوم
فراینــد توســعه در ایــن صنایــع ،دانشبنیــان کــردن آنهاســت .در ایــن راســتا بایــد اقدامــات زیــر را در
ایــن حــوزه انجــام داد:
•مدیریــت دانــش و پژوهــش در مرا کــز آمــوزش عالــی شهرســتان درجهــت توســعۀ دانشبنیــان
صنایــع فــوق
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا ایــن
صنایــع در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی و کاهــش ظرفیــت در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی
•جهتدهــی جــذب هیئــت علمــی در دانشــگاههای موجــود درراســتای تأمیــن دانــش فنــی
ســطح بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری فــوق
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•تأسیس مرا کز رشد در دانشگاهها ناظر به این صنایع
•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان (توســط پــارک علموفنــاوری) و مرا کــز تحقیــق و
توســعه (توســط واحدهــای صنعتــی) بهمنظــور کاهــش عــوارض جانبــی منفــی ایــن صنایــع
(ازجملــه آلودگیهــای زیس ـتمحیطی ،آســیبهای اجتماعــی و…)
•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت
الکترونیــک ،بازاریابــی شــبکهای ،بازارهــای دوســویه و…) بــرای تجاریســازی محصــوالت
ایــن صنایــع در داخــل و خــارج از کشــور

 -2-5-1-5-4ظرفیتهای بازاری مغفولمانده در نظام علم و فناوری
تحلیــل گــراف مجــاورت شهرســتان آبیــک نشــان میدهــد کــه مســیر توســعۀ علــم و فنــاوری ایــن
ً
شهرســتان عمدتــا بــا تأ کیــد بــر بخــش صنعــت و معــدن پیمــوده شــده اســت و ســایر بخشهــا شــامل
کشــاورزی و خدمــات نتوانســته اســت جایــگاه بــازاری خــود را در ایــن نظــام پیــدا کنــد .ایــن بخشهــا
بهطــور خــاص در بخــش کشــاورزی عبارتانــد از:
•زراعت
•باغداری
•دامداری
یافتههــای پژوهــش حا کــی از آن اســت کــه هیــچ ظرفیــت ارتباطــی میــان ایــن بخــش و نهادهای علم
و فنــاوری در شهرســتان آبیــک وجــود نــدارد بــه ایــن معنــا کــه دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی
در ایــن شهرســتان فاقــد رشــتههای مرتبــط بــا کشــاورزی هســتند ،هیــچ نهــاد علمــی یــا پژوهشــی ناظــر
بــه کشــاورزی در ایــن شهرســتان وجــود نــدارد و کشــاورزی جــز در مــواردی نــادر ،در مســیر ســنتی خــود
حرکــت میکنــد .بــه عبارتــی میتــوان گفــت کــه ا گرچــه کشــاورزی ســطح زیرکشــت درخورتوجهــی دارد
(مطابــق بــا ســالنامۀ آمــاری  ۱۳۹۴برابــر 38706هکتــار) امــا آمارهــای مربــوط بــه بهــرهوری نهادههــای
زراعــی و دامــی و باغــی نشــانگر آن اســت کــه ایــن بخــش هنــوز مراحــل اولیــۀ نــوزادی در نظــام منطقـهای
نــوآوری را طــی نکــرده اســت و بنابرایــن مزیتســازی در کشــاورزی توســط نظــام علــم و فنــاوری مســتلزم
ً
آن اســت کــه اقداماتــی بــه شــرح زیــر توســط نهادهــای علــم و فنــاوری اتخــاذ گــردد .ایــن اقدامــات صرفــا
ناظــر بــه مرحلــۀ نــوزادی ایــن بخــش اقتصــادی اســت.
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•تأســیس رشــتههای مرتبــط بــا کشــاورزی بــرای پــرورش تکنیســینهای حــوزۀ کشــاورزی
(ســطوح کاردانــی و کارشناســی و نیــز رشــتههای علمیکاربــردی در ایــن زمینــه) بــا تأ کیــد بــر
بومیگزینــی دانشــجو
•ارتقــای ســطح دانــش فنــی در کشــاورزی شهرســتان توســط نهادهــای علــم و فنــاوری مرکــزی
ازقبیــل دانشــگاه آزاد اســامی قزویــن ،مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و پــارک علــم و فنــاوری
اســتان (بهدلیــل نبــود زیرســاخت الزم در دانشــگاه و مؤسســات آمــوزش عالــی شهرســتان)
عالو هبــر بخــش کشــاورزی ،بخــش خدمــات نیــز در ایــن شهرســتان نتوانســته اســت ارتباطــات
درخورتوجهــی بــا نهادهــای علموفنــاوری برقــرار کنــد .براســاس گــراف مجــاورت ،همــۀ زیربخشهــای
خدمــات در ایــن شهرســتان ازجملــه بهداشــت و درمــان ،گردشــگری و ســایر فعالیتهــای خدماتــی
دارای مختصــات کــد  ۱هســتند یعنــی عالوهبراینکــه حجــم بســیار کمــی از فعالیتهــای اقتصــادی را
بــه خــود اختصــاص دادهانــد ،ارتباطــات بســیار کمــی بــا نهادهــای علموفنــاوری دارنــد و لــذا در منطقــۀ
حاشــیهای گــراف قــرار گرفتهانــد .بهطــور خــاص ،براســاس نقشــههای مزیــت شهرســتانی ،بخــش
خدمــات درمانــی (شــامل ســرانۀ بیمارســتان ،پزشــک و مرا کــز خدمــات درمانــی) در ایــن شهرســتان
رتبــۀ پنجــم در میــان شــش شهرســتان اســتان قزویــن را دارد .همچنیــن ایــن شهرســتان ازلحــاظ مزیــت
گردشــگری نیــز حایــز رتبــۀ پنجــم در اســتان اســت کــه بیانگــر ضعــف ایــن بخــش در ایــن شهرســتان
میباشــد .بنابرایــن میتــوان گفــت کــه بخــش خدمــات بهطــور کلــی ماننــد بخــش کشــاورزی ،در
نظــام علموفنــاوری در مرحلــۀ نــوزادی قــرار دارد بــا ایــن تفــاوت کــه بخــش کشــاورزی علیرغــم ســابقۀ
یتــر و حجــم فعالیــت باال تــر ،نتوانســته اســت روابــط خــود را در نظــام منطقــهای نــوآوری بــا
طوالن 
نهادهــای علموفنــاوری برقــرار کنــد امــا حــوزۀ خدمــات حتــی مرحلــۀ ســرمایهگذاری اولیــه را نیــز طــی
ً
نکــرده اســت و طبیعتــا روابــط چندانــی بــا ایــن نهادهــا نــدارد .بهطــور خــاص ،میتــوان بــه ایــن واقعیــت
اشــاره کــرد کــه دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی ایــن شهرســتان فاقــد رشــتههای مرتبــط بــا بخــش
گردشــگری و خدمــات درمانــی هســتند .حتــی رشــتههای علــوم انســانی کــه میتواننــد روابــط بیشــتری
بــا بخــش خدمــات داشــته باشــند ،در دانشــگاههای مختلــف حجــم کوچکــی دارنــد (مختصــات  ۱و ۳
در گــراف مجــاورت) .بــا توجــه بــه مــوارد فــوق ،اقدامــات ناظــر بــه بخــش خدمــات بــه شــرح زیــر اســت:
•خــودداری از تأســیس رشــتههای تحصیلــی ناظــر بــه گردشــگری بهدلیــل فقــدان مزیــت
بالفعــل در زمینــۀ گردشــگری در ایــن شهرســتان در افــق کوتاهمــدت (تــا  ۵ســال)
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•بهکارگیــری ظرفیتهــای شــرکتهای دانشبنیــان مرکــزی (اســتانی یــا ملــی) در حــوزۀ
گردشــگری بهمنظــور مزیتســازی و ظرفیتیابــی در گردشــگری (طبیعــی ،مذهبــی،
باســتانی) در افــق بلندمــدت ( ۷تــا ۱۰ســال)
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان منطقــهای بهمنظــور تجاریســازی ظرفیتهــای
گردشــگری در افــق بلندمــدت ( ۷تــا ۱۰ســال)
بــا توجــه بــه رســیدن ســطح توســعۀ صنعتــی در ایــن شهرســتان بــه ســطح ایجــاد پیامدهــای
منفــی (اعــم از زیس ـتمحیطی و اجتماعــی و فرهنگــی) ،گســترش خدمــات درمانــی و پزشــکی و نیــز
بهداشــت اجتماعــی و فرهنگــی از ضرورتهــای فراینــد توســعۀ علموفنــاوری در ایــن شهرســتان اســت.
بااینحــال ،در نهادهــای علموفنــاوری بومــی ایــن منطقــه چنیــن زیرســاختی وجــود نــدارد .بنابرایــن:
• تأمیــن نیازهــا و ایجــاد زیرســاختهای فناورانــه خدمــات درمانــی و بهداشــت محیــط در ایــن
شهرســتان توســط نهادهــای مرکــزی (اســتانی و ملــی) علموفنــاوری در افــق کوتاهمــدت (تــا
 ۵ســال)
•تأمیــن نیازهــا و ایجــاد زیرســاختهای فناورانــه پزشــکی اجتماعــی در ایــن شهرســتان توســط
نهادهــای مرکــزی (اســتانی و ملــی) علموفنــاوری در افــق کوتاهمــدت (تــا  ۵ســال)
•تربیــت تکنیســینهای مــورد نیــاز بخــش خدمــات درمانــی توســط نهادهــای علموفنــاوری
بومــی در افــق بلندمــدت ( ۷تــا ۱۰ســال)

 -3-5-1-5-4ظرفیتهای نیازمند فرایند تثبیت و رشد دانشبنیان
در میــان فعالیتهــای بــازاری ایــن شهرســتان ســه صنعــت چــوب و ســلولزی ،نســاجی و صنایــع
پزشــکی دارای حجــم کوچــک و در ناحیــۀ مرکــزی گــراف قــرار گرفتهانــد (مختصــات  .)۳توســعۀ ایــن
نهادهــا هنــوز بــه ســطح ایجــاد پیامدهــای منفــی نرســیده اســت و نظــام علموفنــاوری بایــد بــا افزایــش
ارتبــاط بــا ایــن صنایــع ،زمینــۀ تثبیــت و رشــد دانشبنیــان آنهــا را فراهــم آورد .درحالحاضــر،
در گــراف مجــاورت ،ارتبــاط معنــاداری بیــن ایــن ســه صنعــت و نهادهــای علموفنــاوری در منطقــه
مالحظــه نمیشــود .فراینــد تثبیــت و رشــد دانشبنیــان ایــن صنایــع نیازمنــد راهبــرد زیــر در نهادهــای
علموفنــاوری اســت:
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•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا ایــن صنایــع در
مقاطــع کاردانــی و کارشناســی بــرای تأمیــن تکنیســین مــورد نیــاز ایــن صنایــع بــا تأ کیــد بــر بومیگزینــی
•ظرفیتســازی و مزیتســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ
بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکهای) بــرای تجاریســازی محصــوالت
ایــن صنایــع در داخــل و خــارج از کشــور
•تأســیس و تقویــت رشــتههای مدیریــت بازرگانــی و بازاریابــی بهمنظــور افزایــش نفــوذ بــازاری ایــن
صنایــع
•ارائــۀ خدمــات مشــاورهای و فنــی در حــوزۀ بازاریابــی بــه ایــن صنایــع توســط نهادهــای علموفنــاوری
مرکزی

 -6-1-5-4نقشۀ چگالی کلی نهادها (اهمیت نهاد در نظام علم و فناوری)
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 -7-1-5-4دانشگاه پیام نور
 -1-7-1-5-4علوم انسانی ()humanities 1

مختصــات ۳ :الــف :شــاخۀ کوچــک در ناحیــۀ مرکــزی همــراه بــا قابلیــت ارتباطــات نامتــوازن شــدید بــا نهادهــای مرکــزی
و قــوی شــامل صنایــع شــیمیایی ،صنایــع ماشینســازی ،صنایــع کانــی فلــزی و غیرفلــزی و صنایــع غذایــی
راهبرد:

 -8-1-5-4موسسه آموزش عالی اوج
 -1-8-1-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 2
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 -9-1-5-4موسسه آموزش عالی بصیر
 -1-9-1-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 3

 -2-9-1-5-4علوم انسانی ()humanities 3

 -10-1-5-4موسسه آموزش عالی غیاث الدین
 -1-10-1-5-4علوم پایه ()basic science 4
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 -2-10-1-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 4

 -3-10-1-5-4علوم انسانی ()humanities 4

 -11-1-5-4موسسه آموزش عالی موالنا
 -1-11-1-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 5
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 -2-11-1-5-4علوم انسانی ()humanities 5

 -2-5-4شهرستان آوجوآبگرم
 -1-2-5-4جدول نهادهای علم و فناوری
نوع

عنوان

نهادهای علم و فناوری

دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه پیام نور

نهاد بازار

صنعت و معدن

مختصات

شاخه

شناسه

علوم فنی و مهندسی

engineering 1

۴

علوم انسانی

humanities 1

۴

علوم پایه

basic science 2

۷

علوم فنی و مهندسی

engineering 2

۷

علوم انسانی

humanities 2

۷

کشاورزی

agriculture 2

۷

صنایع غذایی وصنایع کشاورزی

food & agriculture

۶

صنایع شیمیایی

chemical

۶

صنایع سلولزی و صنایع چوب

cellulose & wood

۲

صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی

iron & minerals

۸

صنایع ماشین سازی

machine

۵

زراعت

agriculture

۳

باغداری

gardening

۳

دامپروری

diary

۳

بهداشت

health

۹

گردشگری

tourism

۶

خدمات

services

۶
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 جدول موقعیت نهادها-1-2-5-4
شدت ارتباط

تعداد ارتباط

خوشه

y

x

شناسه

81

13

1

0.0337

-0.2295

food & agriculture

40

9

1

0.2786

-0.0463

gardening

198

11

1

-0.0034

-0.0519

health

69

13

1

0.151

-0.2414

services

106

8

1

0.2227

-0.1879

tourism

197

11

2

-0.0678

1.419

206

9

2

-0.0.169

1.3644

basic science 2

199

12

2

-0.0039

1.232

engineering 2

200

10

2

-0.0998

1.2183

humanities 2

37

7

3

-0.0795

-0.498

cellulose & wood

85

15

3

0.0131

-0.4697

chemical

139

11

3

-0.0771

-0.7079

iron & minerals

82

12

3

-0.0762

-0.6697

machine

76

6

4

-0.0913

-1.3025

engineering 1

87

9

4

-0.0874

-1.2144

humanities 1

agriculture 2
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 -3-2-5-4گراف روابط کلی نهادها

 -4-2-5-4تحلیل گراف مجاورت
براســاس دادههــای مربــوط بــه حجــم فعالیــت ( )total strenthدر جــدول موقعیــت شهرســتان
آوجوآبگــرم ،تمامــی فعالیتهــای بــازاری در مدارهــای مرکــزی و میانــی قــرار دارنــد .ا گرچــه حجــم بــازار
ً
در ایــن شهرســتان بهطــور نســبتا متوازنــی میــان صنعــت و معــدن ،کشــاورزی و خدمــات توزیــع شــده
اســت ،امــا بهطــور کلــی حجــم بــازار در ایــن شهرســتان نســبت بــه ســایر شهرســتانها بســیار کوچــک
ً
اســت و وزن ارتباطــات کمتــری دارنــد .توســعۀ صنعــت ایــن شهرســتان عمدتــا بــر محــور صنایــع فلــزی
و کانیهــای غیرفلــزی و صنایــع شــیمیایی و تاحــدی صنایــع غذایــی و کشــاورزی شــکل گرفتــه اســت.
بــا توجــه بــه نقش ـههای مزیــت ،ایــن شهرســتان در بخــش صنعــت و معــدن و نیــز کشــاورزی فاقــد
مزیــت بالفعــل اســت امــا در بخــش گردشــگری و خدمــات درمانــی نســبت بــه ســایر شهرســتانهای
اســتان مزیتهــا درخورتوجهــی دارد .قرارگرفتــن بخــش بهداشــت و درمــان در مــدار میانــی (مختصــات
 )۹بیانگــر وزن ارتباطاتــی بــاال در ایــن بخــش اســت و ا گرچــه وزن آن نســبت بــه ســایر نهادهــای بــازار
در ایــن شهرســتان درخورتوجــه اســت ،امــا نســبت بــه ســایر شهرســتانهای ایــن اســتان ،رقــم خیلــی
زیــادی نیســت و در حــد متوســط اســت .بخــش کشــاورزی ا گرچــه توانســته اســت در مــدار مرکــزی قــرار
بگیــرد ،وزن ارتباطاتــی پاییــن آن بیانگــر وجــود ارتباطــات ضعیــف میــان ایــن بخــش و ســایر نهادهــای
نظــام علــم و فنــاروی اســت.
عالوهبرایــن ،نهادهــای علــم (دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی) و نهادهــای فنــاوری نیــز
نتوانســتهاند نظــام ارتباطــی مؤثــری را در ایــن شهرســتان بــرای حمایــت از بــازار فراهــم کننــد و در نقــاط
حاشــیهای گــراف مجــاورت قــرار گرفتهانــد.
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ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ )اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( | آذر ۱۳۹۷

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه :ﺗﺪو ﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
نهادهای علموفناوری در نظام علموفناوری
 -1-4-2-5-4تحلیل وضعیت
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ

شهرســتان
عالــیﮥ  193از ۳۳۲
ـع تحصیلــی در میــان دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش ﺻﻔﺤ
مقاطـﯾﻦ
ـجوﯽ اوﺳﺘﺎن ﻗﺰو
شـﮕﺎﻫ
داناﻧﺸ
ـعﻬﺎد د
توزی:ـ ﺟ
ﻣﺠﺮی

آوجوآبگرم و در مقاطع مختلف تحصیلی در سال  ۱۳۹۵در نمودار زیر آورده شده است.

ﻧﻤﻮدار  .۱۱ﺗﻮز ﯾﻊ داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎن و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آوجوآﺑﮕﺮم )(۱۳۹۵
۳۵۰
۳۰۰
۲۵۰
۲۰۰
۱۵۰
۱۰۰
۵۰

داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر
دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
دﮐﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪای

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

۰

ﮐﺎرداﻧﯽ

ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﮥ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
نمودار  .11توزیع دانشجویان و مقاطع تحصیلی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهرستان آوجوآبگرم ()۱۳۹۵
ریزی
عالیﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در
آموزش (۴اﺳ
ﺨ ﺘﺼ ﺎ ت
برنامﯽه)ﺑﺎ ﻣ
پژوهشا وﺳﻼﻣ
موسسۀ (۷و آزاد
هایﺨﺘﺼﺎت
داده)ﺑﺎ ﻣ
مطابقﯿﺎبام ﻧﻮر
پژوهش،اﻧﺸﮕﺎه ﭘ
هایدارای دو د
یافتنه ﺗﻨﻬﺎ
منبع:ﺮﺳﺘﺎ
اﯾﻦ ﺷ ﻬ
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرداﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮ دارﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻧﻬﺎدﻫﺎی

ایــن شهرســتان تنهــا دارای دو دانشــگاه پیــام نــور (بــا مختصــات  )۷و آزاد اســامی (بــا مختصــات )۴
ناچیﺘـﻮـزﺳایـﻂ و
ـتﻃﯽ ﻣ
ظرفیـارﺗﺒﺎ
بیانگـوـرﺑﺎ وزن
ـن ﺣامﺎــرﺷﯿﻪای
ـددرو ﻣایـﺪار
تـ )
ـجوﺎور
فـ ﻣﺠ
ـیر ﮔﺮا
کاردانهـ د
کارشناسـﻦـیدووداﻧﺸﮕﺎ
ـع ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾ
مقاطـﺖ.
درری اﺳ
ـطﻨﺎو
اســت کــه فﻋﻠقـﻢوﻓ
ـن
دارن
دانش

ـگاه در گــراف مجــاورت
دانشدـارد.
دو ﺑﺎزار
ـتﻫﺎایـی ﺑـنﺨﺶ
موقعیـﻬﺎد
ـت.ﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻧ
اسـو داﻧ
ـاوریﻦ د
وفنـﻌﯿﻒ اﯾ
ـایرﺗﺒﺎعلﻃمﯽ ﺿ
نهادهـﺖ ا
ـعۀ از ﻇﺮﻓﯿ
توسـﺸﺎن
در (ﮏﻧ
شهرســتانﮐﻮﭼ
(در مــدار حاشــیهای و بــا وزن ارتباطــی متوســط و کوچــک) نشــان از ظرفیــت ارتباطــی ضعیــف ایــن دو
 .۲.۴.۲.۵.۴ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار در ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢوﻓﻨﺎوری

دانشــگاه بــا نهادهــای بخــش بــازار دارد.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﮔﺮاف ﻣﺠﺎورت ،ﺑﺨﺶ ﺑﺎزار در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و

وفناوریﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
علﻟﯿمﺖﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
نظامﻦ ﻓﻌﺎ
درﭼ اﮏﯾ
بازارﻢ ﮐﻮ
وضعیتﺎ ﺣﺠ
تحلیلﻮازن اﺳﺖ اﻣ
-2-4-2-5-4ﻈﺮ دارای ﺗ
ا ز اﯾ ﻦ ﻧ

مطابــق بــا دادههــای گــراف مجــاورت ،بخــش بــازار در ایــن شهرســتان در مدارهــای مرکــزی و
ﻫﯿﭻﯾ ﮏ از ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻧﻮزادی را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

میانــی قــرار گرفتــه اســت و از ایــن نظــر دارای تــوازن اســت امــا حجــم کوچــک ایــن فعالیتهــا بیانگــر
ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی و ﻣﺰ ﯾﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤ ﻧﮏﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻢوﻓﻨﺎوری ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ســطح توســعۀ پاییــن بــازار ایــن شهرســتان اســت .هیچیــک از صنایــع ایــن شهرســتان نتوانســته اســت
تی
ﺳ ﺎز
ـداری
نیازمنـﺑﺎز
ﺳﺎزی و
ـلﯾﻨسـﺪ ﺗﺜﺒﯿ
کامـﻓﺮا
ـورﻣﻨﺪ
طـﯿﺎز
یﻧ
فرایندهــای نـ ﺑﺨ
ســازی و مزیتیابــی بــه کمــک
ظرفی
ﺖـذا
ـپریﺖ،کنـﻣـدﺰﯾو لـ
ﺶراﻫﺎبه
ـوزادی
ـتند.ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰی و ﮐﺎﻧﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت  ۸و وزن  ،۱۳۹ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وزن
هسـزاری،
ـاوریﺎی ﺑﺎ
وفنﻌـﺎﻟﯿﺖﻫ
علﯿﺎمن ﻓ
نهادهــایازﻣ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت را دارد و در ﻣﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ وﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزی ﻫﺮ دو ﺑﺎ

فصل 4؛ برآورد الگو و تحلیل دادهها
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 -1-2-4-2-5-4بخشهای نیازمند فرایند تثبیت ،مزیتسازی و بازاریسازی
ازمیــان فعالیتهــای بــازاری ،صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلــزی بــا مختصــات  ۸و وزن ،۱۳۹
بیشــترین وزن ارتباطــات را دارد و در مــدار مرکــزی قــرار گرفتــه اســت .صنایــع شــیمیایی و صنایــع غذایی
وصنایــع کشــاورزی هــر دو بــا مختصــات  ۶و بــا وزن ارتباطــی بــه ترتیــب  ۸۵و  ۸۱و صنایــع ماشینســازی
بــا مختصــات  ۵و وزن ارتباطــی  ،۸۲دارای حجــم متوســط و بــه ترتیــب در مدارهــای مرکــزی و میانــی قرار
دارنــد .صنایــع ســلولزی و صنایــع چــوب در ایــن شهرســتان دارای حجــم کوچــک و در مــدار میانــی قــرار
ً
گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه حجــم نســبتا پاییــن صنایــع و نیــز فقــدان مزیــت صنعتــی در ایــن شهرســتان،
یکــردن فراینــد مزیتســازی و بازاریســازی در چرخــۀ علموفنــاوری هســتند.
ایــن صنایــع نیازمنــد ط 
بدیــن منظــور اقدامــات زیــر بایــد انجــام گیــرد:
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا دانــش فنــی
و دانــش بــازاری در ایــن صنایــع در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی بــرای تأمیــن تکنیســین
مــورد نیــاز ایــن صنایــع بــا تأ کیــد بــر بومیگزینــی
•ظرفیتســازی و مزیتســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در
حــوزۀ بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکهای) بــرای تجاریســازی
محصــوالت ایــن صنایــع
•ارائــۀ خدمــات مشــاورهای و فنــی در حــوزۀ بازاریابــی بــه ایــن صنایــع توســط نهادهــای
علموفنــاوری مرکــزی (اســتانی و ملــی)
•ایجــاد زیرســاخت فنــی و بــازاری الزم بــرای حرکــت بــه ســمت تکمیــل زنجیــرۀ تولیــد در ایــن
صنایــع
فعالیتهــای بخــش کشــاورزی در شهرســتان آوجوآبگــرم علیرغــم قرارگرفتــن در مــدار مرکــزی ،حجم
فعالیــت بســیار پایینــی دارد (زراعــت بــا وزن ارتباطــی  ،۳۱باغــداری بــا وزن ارتباطــی  ۴۰و دامپــروری بــا
وزن ارتباطــی  .)۲۷ایــن شهرســتان در بخــش کشــاورزی در پایینتریــن ســطح اســتان بهلحــاظ مزیــت
قــرار دارد .بااینحــال ،الزم اســت نهادهــای علموفنــاوری در بخــش کشــاورزی بــا اتخــاذ اقدمــات زیــر
زمینــۀ مزیتســازی و بازاریســازی ایــن بخــش را فراهــم ســازند:
•تبدیــل نیــروی انســانی در بخــش کشــاورزی بــه ســرمایۀ انســانی ماهــر ازطریــق توســعۀ ســطوح
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دانشــی کاردانــی و کارشناســی در دانشــگاههای علمــی و کاربــردی و شــاخههای فنــی ســایر
مؤسســات آمــوزش عالــی
•ظرفیتســازی و مزیتســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان
بهمنظــور تولیــد و انتشــار دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای بهینهســاختن تولیــد کشــاورزی
•تدویــن بســتههای سیاس ـتگذاری ناظــر بــه فرایندهــای مدیریتــی ،نظــام تصمیمســازی
و مقرراتگــذاری در زمینــۀ دانشبنیانســازی و افزایــش بهــرهوری بخــش کشــاورزی در
شهرســتان توســط مرکــز تحقیقــات جهــاد کشــاورزی
بخــش خدمــات در ایــن شهرســتان بــا قرارگرفتــن در مــدار مرکزی و با حجم متوســط و بــزرگ ،ظرفیت
ارتباطــی خوبــی را در نظــام علموفنــاوری ایجــاد کــرده اســت .بهطــور خــاص ،خدمــات بهداشــت و
درمــان بــا مختصــات  ۹و بــا توجــه بــه مزیــت ایــن شهرســتان در ایــن بخــش (رتبــۀ دوم در اســتان)،
بیشــترین وزن ارتباطاتــی در ایــن شهرســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت ( .)۱۹۸وجــود ایــن
مزیــت و درعینحــال حجــم پاییــن ظرفیــت ارتباطــی ایــن بخــش بیانگــر آن اســت کــه بخــش خدمــات
پزشــکی و درمانــی در ایــن شهرســتان رشــد برونــزا داشــته اســت و در تعامــل نظاممنــد بــا ســایر اجــزای
نظــام فنــاوری در ایــن شهرســتان قــرار نــدارد .درعینحــال ،وجــود ایــن مزیــت زمینــه را بــرای حرکــت
بــه ســمت ظرفیتســازی و مزیتیابــی بــرای ارائــۀ خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــه شهرســتانهای
مجــاور و توســعۀ گردشــگری ســامت فراهــم ســاخته اســت .بنابرایــن اقدامــات زیــر بــرای توســعۀ ایــن
بخــش ضــروری اســت:
•افزایــش ســطح درگیــری نهادهــای علموفنــاوری بــا بخــش درمــان و مســائل واقعــی ناظــر بــه
پیامدهــای منفــی بخشهــای بــازاری رشــدیافته در صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلــزی
و صنایــع شــیمیایی (ازقبیــل آلودگیهــای زیســتمحیطی ،بهداشــت روانــی و اجتماعــی،
آموزشهــای بهداشــت محیــط  ،بهداشــت صنعتــی و بهداشــت کشــاورزی)
•تأســیس گروههــا و رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا بخــش خدمــات درمانــی و پزشــکی
توســط نهادهــای علموفنــاوری شهرســتان
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان و ایجــاد زیرســاختهای دانشــی و فنــی الزم بــرای
مزیتیابــی و ظرفیتســازی در گردشــگری ســامت
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بخــش گردشــگری ایــن شهرســتان نیــز در مختصــات  ۶قــرار گرفتــه اســت و بــا توجــه بــه مزیــت ایــن
شهرســتان در ایــن بخــش ،زمینــۀ ســرمایهگذاری و تقویــت ایــن بخــش وجــود دارد .بااینحــال ،ماننــد
ســایر بخشهــای بــازار ایــن شهرســتان ،حجــم کوچــک ایــن بخــش ( )۶۹بیانگــر آن اســت کــه بخــش
خدمــات در نظــام علموفنــاوری در مرحلــۀ نــوزادی قــرار دارد و نتوانســته اســت روابــط خــود را در نظــام
منطق ـهای نــوآوری بــا نهادهــای علموفنــاوری برقــرار کنــد .بهطــور خــاص ،میتــوان بــه ایــن واقعیــت
اشــاره کــرد کــه دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی ایــن شهرســتان فاقــد رشــتههای مرتبــط بــا
بخــش گردشــگری و خدمــات هســتند .بــا توجــه بــه مــوارد فــوق ،اقدامــات ناظــر بــه ایــن بخــش بــه شــرح
زیــر اســت:
•اســتفاده از ظرفیــت دانشــی گردشــگری در نهادهــای علموفنــاوری مرکــزی (اســتانی و ملــی)
بــرای بازاریســازی و ظرفیتســازی در بخــش گردشــگری
•تأسیس رشتههای تحصیلی ناظر به گردشگری در دانشگاههای شهرستان
•بهکارگیــری ظرفیتهــای شــرکتهای دانشبنیــان مرکــزی (اســتانی یــا ملــی) در حــوزۀ
گردشــگری بهمنظــور فعالســازی مزیتهــا و ظرفیتهــای گردشــگری (طبیعــی ،مذهبــی،
باستانی و سالمت) در افق بلندمدت
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان منطقــهای بهمنظــور ظرفیتیابــی ،مزیتیابــی و
تجاریسازی ظرفیتهای گردشگری

 -5-2-5-4نقشۀ چگالی کلی نهادها
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 -6-2-5-4دانشگاه آزاد اسالمی

 -1-6-2-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 3

 -2-6-2-5-4علوم انسانی ()humanities 1

 -7-2-5-4دانشگاه پیام نور
 -1-7-2-5-4علوم پایه ()basic science 2
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 -2-7-2-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 2

 -3-7-2-5-4علوم انسانی ()humanities 2

 -4-7-2-5-4کشاورزی ()agriculture 2
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 -3-5-4شهرستان البرز
 -1-3-5-4جدول نهادهای علم و فناوری
نوع

شاخه

شناسه

نهاد

علوم فنی و مهندسی

engineering 1

۲

علوم انسانی

humanities 1

۶

کشاورزی

agriculture 1

۳

علوم پایه

basic science 2

۱

علوم فنی و مهندسی

engineering 2

۴

علوم انسانی

humanities 2

۲

علوم فنی و مهندسی

engineering 3

۸

مؤسســه آمــوزش عالــی بینــش و علوم فنی و مهندسی
دانــش
کشاورزی

engineering 4

۲

agriculture 4

۲

صنایع غذایی وصنایع کشاورزی

food & agriculture

۳

صنایع نساجی و صنایع چرم

textile

۳

صنایع شیمیایی

chemical

۶

صنایع سلولزی و صنایع چوب

wood

۳

صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی

iron & minerals

۷

صنایع پزشکی

medicine

۳

صنایع برق و الکترونیک

electricity & electronic

۲

صنایع ماشین سازی

machine

۹

زراعت

agriculture

۲

باغداری

gardening

۲

دامپروری

diary

۲

بهداشت

health

۲

گردشگری

tourism

۲

خدمات

services

۲

دانشگاه پیام نور الوند
نهادهای علم و فناوری

مؤسسه آموزش عالی البرز
مؤسسه آموزش عالی ا کباتان

صنایع

نهاد بازار
کشاورزی

خدمات

مختصات
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 جدول موقعیت نهادها-2-3-5-4
تعداد ارتباط شدت ارتباط

خوشه

y

x

شناسه

783

10

1

-0.1272

-0.3532

agriculture 1

1317

10

1

0.4822

0.5495

engineering 1

4237

13

1

-0.2369

0.2044

humanities 1

120

2

2

-0.58

1.4093

basic science 2

2845

15

2

-0.3423

1.2776

engineering 2

1120

13

2

-0.4516

1.0201

humanities 2

6773

14

3

0.3321

0.6992

engineering 3

1963

10

4

0.4155

-0.3576

agriculture 4

1602

8

4

0.8159

-0.0084

engineering 4

4637

16

5

-0.0187

0.1511

chemical

1516

16

5

0.5255

0.2186

electricity & electronic

1151

18

5

-0.0062

-0.4715

food & agriculture

7358

14

5

0.1059

1.1909

iron & minerals

6023

18

5

0.4245

0.223

machine

743

13

5

0.1664

0.0143

medicine

1344

18

5

-0.2083

-0.4487

textile

1188

16

5

-0.2525

-0.2306

wood

84

11

6

-0.1805

-0.8408

agriculture

29

9

6

-0.1684

-0.82

86

12

6

-0.1888

-0.8571

gardening

71

15

7

-0.1626

-0.8488

health

624

17

7

-0.1576

-0.8118

services

76

8

7

-0.1866

-0.9092

tourism

diary
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 -3-3-5-4گراف روابط کلی نهادها

 -4-3-5-4تحلیل گراف مجاورت
بــدون شــک در میــان شهرســتانهای اســتان قزویــن ،صنعتیتریــن شهرســتان در مقیــاس ســطح
و در مقیــاس جمعیــت ،شهرســتان البــرز اســت .وجــود قریــب بــه  ۱۶۰۰واحــد صنعتــی در ایــن شهرســتان
ً
از میــان تقریبــا  ۳۷۰۰واحــد اســتان ،بیانگــر وزن بســیار زیــاد صنعــت در ایــن شهرســتان اســت .ایــن
درحــال اســت کــه علیرغــم کمتریــن مســاحت در اســتان ،بیشــترین جمعیــت (203276نفــر براســاس
آمــار ســال  )۱۳۹۰بعــد از شهرســتان قزویــن را دارد کــه بیانگــر ترا کــم بــاالی جمعیــت در ایــن شهرســتان
اســت .نزدیکشــدن صنعــت در ایــن شهرســتان بــه حــد اشــباع و پدیــدار شــدن پیامدهــای منفــی اعــم
از پیامدهــای زیســت محیطــی ،اجتماعــی و فرهنگــی و بهداشــتی در کنــار بهــرهوری نهچنــدان بــاالی
بخشهــای صنعتــی در ایــن شهرســتان موجــب شــده اســت کــه مزیــت بالفعــل بخــش صنعتــی در ایــن
شهرســتان کاهــش یابــد .بهــرهوری بســیار پاییــن بخــش معــدن در کنــار ظرفیــت انــدک معــادن در ایــن
ً
شهرســتان مزیــت بخــش صنعــت و معــدن را مجموعــا در شهرســتان کاهــش داده اســت .انعــکاس ایــن
رویدادهــا موجــب شــده اســت کــه شهرســتان البــرز علیرغــم صنعتــی بــودن ،فاقــد مزیــت بالفعــل نســبی
نکــه بتوانــد بــا تزریــق جــدی دانــش فنــی ،بــازاری و اجتماعــی و بــا جهــش
و مطلــق صنعتــی باشــد ،مگــر آ 
تکنولوژیــک در صنعــت ،نقایــص خــود را جبــران کنــد.
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دادههــای مربــوط بــه حجــم فعالیــت ( )total strenthدر جــدول موقعیــت شهرســتان البــرز ،محوریــت
بخــش صنعتــی را در نظــام علموفنــاوری بهخوبــی نمایــان میکنــد .ســایر فعالیتهــای بــازاری نیــز بــه
تناســب شــدت ارتباطــی کــه بــا بخشهــای صنعتــی دارنــد در مدارهــای مختلــف گــراف توزیعشــدهاند.
در نظــام توزیــع بخشهــای بــازاری ،یکــی از بازارهــای نامتــوازن در اســتان قزویــن ،بــازار شهرســتان
البــرز اســت .فاصلــۀ قویتریــن نهــاد نظــام علموفنــاوری در ایــن شهرســتان (صنایــع فلــزی و کانیهــای
غیرفلــزی بــا وزن ارتباطــات  )۷۳۵۸از ســایر ابعــاد بــازار بســیار زیــاد اســت و بخشهــای کشــاورزی و
خدمــات بــا فاصلــه بســیار دور و در مدارهــای حاشــیهای پرا کنــده شــدهاند .پرا کندگــی نهادهــای
علموفنــاوری در گــراف مجــاورت نشــاندهنده آن اســت کــه گروههــای آموزشــی ،رشــتههای تحصیلــی
ً
و مقاطــع آنهــا در ایــن نهادهــای نظــام علموفنــاوری عمومــا درجهــت ایجــاد ظرفیتهــای ارتباطــی
قــوی بــا نهادهــای صنعتــی و در ســطح پــرورش کاربــران صنعتــی (تکنیســین) بهکارگرفتــه شــده اســت.
ایــن مســئله بهویــژه دربــارۀ گــروه فنیومهندســی مؤسســۀ آموزشعالــی ا کباتــان (مختصــات ۸
و وزن  )۶۷۷۳بهوضــوح پدیــدار اســت کــه بیشــترین حجــم ظرفیــت ارتباطــات را در نهادهــای علــم
ایــن شهرســتان بــه خــود اختصــاص داده اســت .نهادهــای فنــاوری مرتبــط بــا نهــاد علــم هنــوز در ایــن
شهرســتان شــکل نگرفتهانــد و لــذا حلقــه واســط صنعــت و زنجیــره ارتباطــی نهــاد علــم و نهــاد بــازار تــا
کنــون نتوانســته اســت تکمیــل شــود.

 -1-4-3-5-4تحلیل وضعیت نهادهای علموفناوری در نظام علموفناوری
توزیــع دانشــجو در میــان دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی شهرســتان البــرز و در مقاطــع
مختلــف تحصیلــی در ســال  ۱۳۹۵در نمــودار زیــر آورده شــده اســت.

 .۱.۴.۳.۵.۴ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻢوﻓﻨﺎوری در ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢوﻓﻨﺎوری
ﺗﻮزﯾﻊ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در
ﺳﺎل  ۱۳۹۵در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﻤﻮدار  :۱۲ﺗﻮز ﯾﻊ داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎن و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز )(۱۳۹۵
6000
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ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻨﺶ و ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﮐﺒﺎﺗﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻟﺒﺮز
داﻧﺶ
دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ

دﮐﺘﺮی ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر اﻟﻮﻧﺪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﮐﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

0

ﮐﺎرداﻧﯽ

البرزش ﻋﺎﻟﯽ
شهرستان آﻣﻮز
ﺶ ودرﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
آموزشﮋوﻫ
مؤسساتﻮﺳﺴﮥ ﭘ
هاﺑﺎودادهﻫﺎی ﻣ
دانشگاﺎﺑهﻖ
تحصیلیﺶ ،ﻣﻄ
مقاطعﻫﺎی ﭘﮋوﻫ
نمودار  :12توزیع دانشجویانﻣﻨوﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪ
()۱۳۹۵
عالی
منبع :یافتههای پژوهش ،مطابق با دادههای موسسۀ پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی

ً
آمــوزش عالــی در ایــن شهرســتان عمدتــا بــر مقاطــع کاردانــی و کارشناســی متمرکــز اســت ا گرچــه
مؤسســه آمــوزش عالــی البــرز و بــه میــزان اندکــی موسســۀ آمــوزش عالــی ا کباتــان در مقطــع کارشناســی
ارشــد نیــز دانشــجو پذیرفتــه شــده اســت .موسســۀ آمــوزش عالــی ا کباتــان در رشــتۀ فنــی و مهندســی
توانســته اســت علیرغــم تعــداد انــدک دانشــجو ،بــا توســعه رشــتههای صنعتــی متعــدد ،ظرفیــت
ارتباطــی گســتردهای را بــا نهادهــای بخــش صنعــت بهویــژۀ صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلــزی،
صنایــع شــیمیایی و نیــز صنایــع ماشینســازی برقــرار کنــد .موسســۀ آمــوزش عالــی البــرز نیــز علیرغــم
تعــداد زیــاد دانشــجو و تعــدد رشــتههای فنــی و مهندســی ،بــه دلیــل نامتجانسبــودن رشــتههای ایــن
دانشــگاه بــا صنایــع بــزرگ ایــن شهرســتان ،نتوانســته اســت ظرفیــت مجــاورت درخورتوجهــی ایجــاد
کنــد .دانشــگاه پیامنــور الونــد بــا ایجــاد رشــتههای مدیریــت صنعتــی و حســابداری و تعــداد دانشــجوی
زیــاد در ایــن رشــتهها ،توانســته اســت ظرفیــت مجــاورت مناســبی را ایجــاد کنــد و شــاخۀ علــوم انســانی
آن بــا مختصــات  ۶در مــدار مرکــزی گــراف قــرار گرفتــه اســت.
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ارتبــاط نهادهــای علموفنــاوری بــا بخــش کشــاورزی و خدمــات بســیار ضعیــف اســت .تنهــا دو
دانشــگاه پیــام نــور الونــد و موسســۀ آمــوزش عالــی بینــش و دانــش دارای رشــتههای مرتبــط بــا بخــش
کشــاورزی در مقطــع کارشناســی هســتند و ســایر دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی فاقــد ایــن رشــته
هســتند .بنابرایــن در گــراف مجــاورت بخشهــای کشــاورزی (شــامل باغــداری ،زراعــت و دامپــروری) و
خدمــات (گردشــگری ،خدمــات بهداشــت و درمــان و دامپــروری) در حاشــیه قــرار دارنــد (مختصــات .)۲

 -2-4-3-5-4تحلیل وضعیت بازار در نظام علموفناوری
مطابــق بــا دادههــای گــراف مجــاورت ،توســعۀ کمــی و کیفــی نهادهــای علموفنــاوری در شهرســتان
البــرز بســیار نامتــوازن و بــا محوریــت شــدید صنعــت شــکل گرفتــه اســت بهگونهایکــه ســایر بخشهــای
بــازار اعــم از کشــاورزی و خدمــات بهشــدت بــه حاشــیه رانــده شــده اســت .در ایــن شهرســتان ،صنایــع
فلــزی و کانیهــای غیرفلــزی ،صنایــع ماشینســازی و صنایــع شــیمیایی در مرحلــۀ رشــدیافتگی قــرار
دارنــد و ســایر صنایــع و بخشهــا نیازمنــد فراینــد تثبیــت یــا ظرفیتســازی و مزیتســازی هســتند.

 -1-2-4-3-5-4ظرفیتهای رشدیافتۀ بازاری
صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلــزی دارای ظرفیــت ارتباطــات نامتــوازن قــوی (مختصــات  ۷بــا وزن
ارتباطــات  ،)۷۳۵۸صنایــع ماشینســازی بــا ارتباطــات متــوازن قــوی (مختصــات  ۹و وزن ارتباطــات
 )۶۰۲۳و صنایــع شــیمیایی دارای ظرفیــت ارتباطــات متــوازن متوســط (مختصــات  ۶بــا وزن ارتباطــات
 )۴۶۳۷هســتند .ایــن صنایــع از ســطح فنــاوری متوســط ( )medium-techبرخوردارنــد و بــه مرحلــۀ
تولیــد پیامدهــای جانبــی منفــی رســیدهاند .نظــام علموفنــاوری در ایــن شهرســتان ظرفیــت تأمیــن
تکنیســین مــورد نیــاز را در بســیاری از حوزههــای ایــن دو گــروه صنعتــی ایجــاد کــرده اســت .بــرای
دانشبنیانســازی و رفــع پیامدهــای منفــی و بهبــود فرایندهــای بــازاری در ایــن صنایــع اقدامــات
اصلــی نظــام علموفنــاوری در تعامــل بــا ایــن صنایــع بــه شــرح زیــر اســت:
•اســتفاده از ظرفیــت مرا کــز آمــوزش عالــی مرکــز اســتان درجهــت توســعۀ دانشبنیــان صنایــع فــوق
بهمنظــور تبدیــل ایــن صنایــع از ســطح فنــاوری متوســط بــه ســطح فنــاوری برتــر ()high-tech
ازطریــق:
 -ایجاد شعبههای منطقهای مرا کز رشد و مرا کز تحقیقاتی نهادهای علموفناوری مرکزی
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 -تأمیــن هیئــت علمــی و کادر پژوهشــی مــورد نیــاز بــرای ارتقــای دانــش فنــی مــورد نیــاز ایــن
صنایــع
 -ایجــاد شــبکۀ پژوهــش میــان دانشــگاههای مرکــزی و دانشــگاههای شهرســتانی بــرای ارتقــای
بهــرهوری ایــن صنایــع
 -اســتفاده از ظرفیــت علمــی و پژوهشــی دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی و مرا کــز فنــاوری
و تحقیــق توســعۀ تهــران و کــرج بهمنظــور بهبــود فراینــد دانشــی صنایــع فــوق (بهدلیــل
قرارگرفتــن در مســیر تهــران)
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا ایــن صنایــع
در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی و پرهیــز از توســعۀ کمــی پذیــرش دانشــجو در مقاطــع کاردانــی و
کارشناســی
•جهتدهــی جــذب هیئــت علمــی در دانشــگاههای موجــود درراســتای تأمیــن دانــش فنــی ســطح
بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری فــوق
•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان (توســط پــارک علموفنــاوری) و مرا کــز تحقیــق و توســعه
(توســط واحدهــای صنعتــی) بهمنظــور کاهــش عــوارض جانبــی منفــی ایــن صنایــع (ازجملــه
آلودگیهــای زیس ـتمحیطی ،آســیبهای اجتماعــی و…)
•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک،
بازاریابــی شــبکهای ،بازارهــای دوســویه و…) بــرای تجاریســازی محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل
و خــارج از کشــور
•ایجــاد شــرکتهای دانشبنیــان بــرای بازاریابــی دانــش فنــی موجــود در ایــن صنایــع در ســایر
اســتانها و در کشــورهای همســایه
•حمایــت از طر حهــای پژوهشــی و فناورانــه اســتانی بهمنظــور دانشبنیانســازی ایــن صنایــع
توســط نهادهــای علموفنــاوری

 -2-2-4-3-5-4ظرفیتهای بازاری نیازمند فرایند تثبیت در نظام علموفناوری
ســایر گروههــای صنعتــی در ایــن شهرســتان (شــامل صنایــع غذایــی وصنایــع کشــاورزی ،صنایــع
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نســاجی و صنایــع چــرم ،صنایــع ســلولزی و صنایــع چــوب ،صنایــع پزشــکی ،صنایــع بــرق و الکترونیــک
همگــی بــا مختصــات  ۲و  ۳و حجــم ارتباطــات کمتــر از  )۱۵۱۶نیازمنــد طیکــردن فراینــد تثبیــت،
بازاریســازی و مزیتســازی در چرخــۀ علموفنــاوری هســتند .بدیــن منظــور اقدامــات زیــر بایــد انجــام
گیــرد:
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا دانــش فنــی و
دانــش بــازاری در ایــن صنایــع در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی بــرای تأمیــن تکنیســین مــورد نیــاز
ایــن صنایــع بــا تأ کیــد بــر بومیگزینــی
•ظرفیتســازی و مزیتســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ
بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکهای) بــرای تجاریســازی محصــوالت
ایــن صنایــع در داخــل و خــارج از کشــور
•ارائــۀ خدمــات مشــاورهای و فنــی در حــوزۀ بازاریابــی بــه ایــن صنایــع توســط نهادهــای علموفنــاوری
مرکزی
•ایجاد زیرساخت فنی و بازاری الزم برای حرکت به سمت تکمیل زنجیرۀ تولید در این صنایع
•فعالیتهــای بخــش کشــاورزی در شهرســتان البــرز (شــامل زراعــت ،باغــداری و دامپــروری) دارای حجــم
ارتباطــات بســیار انــدک و در مــدار میانــی (مختصــات  )۲قــرار گرفتهانــد .ایــن وضعیــت بیانگر آن اســت که
نهادهــای علموفنــاوری و ســایر ابعــاد نظــام بــازار در ایــن منطقــه ارتباطــات قــوی را بــا بخــش کشــاورزی
ً
برقــرار نکردهانــد و کشــاورزی در ایــن منطقــه یــا کامــا بهصورت ســنتی رشــد کرده اســت یا اینکــه نیازهای
دانشــی و فناورانــۀ خــود را برونــزا تأمین کرده اســت .بنابراین الزم اســت نهادهای علموفنــاوری در بخش
کشــاورزی بــا اتخــاذ اقدمــات زیــر زمینــۀ دانشبنیانــی ایــن بخــش را فراهم ســازند:
•تبدیــل نیــروی انســانی در بخــش کشــاورزی بــه ســرمایۀ انســانی ماهــر ازطریــق توســعۀ ســطوح
دانشــی کاردانــی و کارشناســی در دانشــگاههای علمــی و کاربــردی و شــاخههای فنــی ســایر
مؤسســات آمــوزش عالــی
•تولیــد و انتشــار دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای تغییــر فرایندهــای مدیریتــی ،فنــی و بــازاری در بخــش
کشــاورزی بهســوی توســعۀ دانشبنیــان بخــش کشــاورزی توســط نهادهــای علموفنــاوری مرکــز
اســتان ازطریــق:
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 -تأسیس مرا کز رشد کشاورزی
 -ایجاد واحدهای تحقیقات کشاورزی
 -حمایت از پروژههای تحقیقاتی در زمینۀ کشاورزی دانشبنیان
•تدویــن بســتههای سیاسـتگذاری ناظــر بــه فرایندهــای مدیریتی ،نظــام تصمیمســازی و مقرراتگذاری
در زمینۀ دانشبنیانســازی بخش کشــاورزی در شهرســتان توســط مرکز تحقیقات جهاد کشــاورزی
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان بــرای بهبــود فرایندهــای دانشــی در دانــش فنــی کشــاورزی و
شــیوههای مدیریتــی و بازاریســازی و ایجــاد بازارهــای دوســویه در بخــش کشــاورزی

 -3-2-4-3-5-4ظرفیتهای بازاری مغفولمانده در نظام علم و فناوری
بخــش خدمــات در ایــن شهرســتان نتوانســته اســت ارتباطــات درخورتوجهــی بــا نهادهــای
علموفنــاوری برقــرار کنــد .براســاس گــراف مجــاورت ،همــۀ زیربخشهــای خدمــات در ایــن شهرســتان
ازجملــه بهداشــت و درمــان ،گردشــگری و ســایر فعالیتهــای خدماتــی دارای مختصــات  ۲هســتند
نکــه حجــم بســیار کمــی از فعالیتهــای اقتصــادی را بــه خــود اختصــاص دادهانــد،
یعنــی عالوهبرای 
ارتباطــات متوســطی بــا نهادهــای علموفنــاوری دارنــد و لــذا در منطقــۀ میانــی گــراف قــرار گرفتهانــد.
ایــن شهرســتان ازلحــاظ مزیــت گردشــگری حایــز رتبــۀ آخــر در اســتان اســت کــه بیانگــر ضعــف ایــن
بخــش در ایــن شهرســتان میباشــد .حــوزۀ گردشــگری و ســایر خدمــات حتــی مرحلــۀ ســرمایهگذاری
اولیــه را نیــز طــی نکــرده اســت .بهطــور خــاص ،میتــوان بــه ایــن واقعیــت اشــاره کــرد کــه دانشــگاهها
و مؤسســات آمــوزش عالــی ایــن شهرســتان فاقــد رشــتههای مرتبــط بــا بخــش گردشــگری و خدمــات
هســتند .بــا توجــه بــه مــوارد فــوق ،اقدامــات ناظــر بــه ایــن بخــش بــه شــرح زیــر اســت:
•اســتفاده از ظرفیــت دانشــی گردشــگری در نهادهــای علموفنــاوری مرکــز اســتان و خــودداری از
تأســیس رشــتههای تحصیلــی ناظــر بــه گردشــگری (بــه جــز گردشــگری ســامت) بهدلیــل فقــدان
مزیــت بالفعــل در زمینــۀ گردشــگری در ایــن شهرســتان در افــق کوتاهمــدت (تــا  ۵ســال)
•بهکارگیــری ظرفیتهــای شــرکتهای دانشبنیــان مرکــزی (اســتانی یــا ملــی) در حــوزۀ گردشــگری
بهمنظــور مزیتســازی و ظرفیتیابــی در گردشــگری (طبیعــی ،مذهبــی ،باســتانی) در افــق بلندمــدت
( ۷تــا ۱۰ســال)
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بخــش خدمــات پزشــکی و درمانــی در ایــن شهرســتان براســاس گــراف مجــاورت در مــدار میانــی قــرار
گرفته و حجم بســیار کوچکی دارد (مختصات  ۲و وزن ارتباطات  .)۷۱طبق نقشـههای مزیت شهرســتان
البــرز در میــان شهرســتانهای اســتان بهلحــاظ خدمــات پزشــکی و درمانــی دارای کمتریــن مزیــت اســت.
وجــود ایــن شهرســتان در مســیر اســتانهای البــرز و تهــران ،زمینــۀ مناســبی را بــرای دسترســی بــه ایــن
شهرســتان بــرای توســع ۀ بخــش بهداشــت و درمــان ایجــاد کــرده اســت .عالوهبرایــن ،بــروز پیامدهــای
منفــی فــراوان از ناحیــۀ توســعۀ صنعتــی در ایــن شهرســتان ،نیــاز مبــرم به توســعۀ نظــام بهداشــت و درمان
را دوچنــدان کــرده اســت .بنابرایــن اقدامــات زیــر بــرای توســعۀ ایــن بخــش ضــروری اســت:
•افزایــش ســطح درگیــری نهادهــای علموفنــاوری بــا بخــش درمــان و مســائل واقعــی ناظــر بــه
پیامدهــای منفــی بخشهــای بــازاری رشــدیافته در صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلــزی ،صنایــع
ماشینســازی و صنایــع شــیمیایی (ازقبیــل آلودگیهــای زیســتمحیطی ،بهداشــت روانــی و
اجتماعــی ،آموزشهــای بهداشــت محیــط  ،بهداشــت صنعتــی و بهداشــت کشــاورزی)
•اســتفاده از ظرفیــت علمــی و فناورانــۀ بخــش بهداشــت و درمــان مرکــز اســتان و نیــز اســتانهای
البــرز و تهــران بــرای ایجــاد زیرســاختهای اولیــه بــرای توســعۀ بخــش بهداشــت و درمــان در ایــن
شهرســتان

 -5-3-5-4نقشۀ چگالی کلی نهادها
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 -6-3-5-4دانشگاه پیام نور الوند
 -1-6-3-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 1

 -2-6-3-5-4علوم انسانی ()humanities 1
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 -3-6-3-5-4کشاورزی ()agriculture 1

 7-3-5-4مؤسسه آموزش عالی البرز
 -1-7-3-5-4علوم پایه

()basic science 2
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 -2-7-3-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 2
 -3-7-3-5-4علوم انسانی ()humanities 2

 -8-3-5-4مؤسسه آموزش عالی ا کباتان
 -1-8-3-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 3
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 -9-3-5-4مؤسسه آموزش عالی بینش و دانش

 -1-9-3-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 4
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 -2-9-3-5-4کشاورزی ()agriculture 4

 -4-5-4شهرستان بوئینزهرا
 -1-4-5-4جدول نهادهای علم و فناوری
نوع

عنوان

دانشگاه آزاد اسالمی
نهادهای علم و فناوری

دانشگاه پیام نور

مرکــز آمــوزش عالــی فنــی
و مهندســی

شاخه

شناسه

علوم پایه

basic science 1

۱

علوم فنی و مهندسی

engineering 1

۲

علوم انسانی

humanities 1

۲

علوم پایه

basic science 2

۲

علوم فنی و مهندسی

engineering 2

۲

علوم انسانی

humanities 2

۳

کشاورزی

agriculture 2

۲

علوم پایه

basic science 3

۱

علوم فنی و مهندسی

engineering 3

۵

مختصات
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نوع

عنوان

دانشگاه پیامنور رامند
نهادهای علم و فناوری

دانشــگاه آزاد اســامی
شــا ل
دانشگاه پیام نور شال
مرکز رشد

صنعت و معدن

نهاد بازار
کشاورزی

خدمات
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شاخه

شناسه

علوم فنی و مهندسی

engineering 4

۲

علوم انسانی

humanities 4

۳

کشاورزی

agriculture 4

۳

علوم فنی و مهندسی

engineering 5

۲

علوم انسانی

humanities 5

۲

علوم فنی و مهندسی

engineering 6

۲

علوم انسانی

humanities 6

۳

مرکز رشد دانشگاه آزاد

gc-azad

۳

صنایع غذایی وصنایع کشاورزی

food & agriculture

۳

صنایع نساجی و صنایع چرم

textile

۳

صنایع شیمیایی

chemical

۶

صنایع سلولزی و صنایع چوب

wood

۳

صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی

iron & minerals

۸

صنایع پزشکی

medicine

۳

صنایع برق و الکترونیک

& electricity
electronic

۳

صنایع ماشین سازی

machine

۳

زراعت

agriculture

۳

باغداری

gardening

۲

دامپروری

diary

۲

بهداشت

health

۲

گردشگری

tourism

۲

خدمات

services

۲

مختصات
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 جدول موقعیت نهادها-2-4-5-4
شدت ارتباط

تعداد ارتباط

خوشه

y

x

شناسه

210

11

9

0.1899

-0.5391

agriculture

359

14

2

0.6418

-0.1938

agriculture 2

417

12

4

0.2359

-0.3959

agriculture 4

243

6

1

-0.2534

1.4957

basic science 1

496

7

2

1.1102

0.2618

basic science 2

274

6

3

-0.0113

1.8347

basic science 3

2017

25

8

0.1644

0.2498

chemical

131

9

1

0.1501

-0.5205

diary

215

19

8

-0.1382

-0.2243

electricity & electronic

759

15

1

-0.1868

0.6732

engineering 1

703

16

2

0.6406

0.0239

engineering 2

2444

14

3

0.083

0.9839

engineering 3

6

1

4

-0.3222

-1.1302

engineering 4

623

10

5

-0.6556

0.5226

engineering 5

6

1

6

-0.3158

-1.133

engineering 6

911

23

8

0.1216

-0.4003

food & agriculture

191

11

9

0.0264

-0.6454

gardening

162

20

7

0.0501

-0.056

gc-azad

250

12

10

-0.0898

-0.6872

health

669

16

1

-0.2502

0.7687

humanities 1

999

17

2

0.5538

0.1623

humanities 2
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شدت ارتباط

تعداد ارتباط

خوشه

y

x

شناسه

1246

15

4

-0.1474

0.0394

humanities 4

531

14

5

-0.5965

0.2315

humanities 5

1040

14

6

-0.4402

-0.018

humanities 6

4969

22

8

-0.052

1.0098

iron & minerals

185

21

8

0.113

0.1913

machine

418

18

8

-0.3005

0.1795

medicine

138

22

10

-0.2894

-1.0475

services

235

21

8

-0.0032

-0.4957

textile

81

9

10

-0.1629

-0.8864

tourism

300

19

8

0.1344

-0.2552

wood
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 -4-4-5-4تحلیل گراف مجاورت
براســاس دادههــای مربــوط بــه حجــم فعالیــت ( )total strenthدر جــدول موقعیــت شهرســتان
بوئینزهــرا ،تمامــی فعالیتهــای بــازاری در مدارهــای مرکــزی و میانــی قــرار دارنــد .بااینحــال ،حجــم
بــازار بهطــور متوازنــی میــان فعالیتهــای مختلــف توزیــع نشــده اســت .ازمیــان فعالیتهــای بــازاری،
صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلــزی و صنایــع شــیمیایی در مرحلــۀ رشــدیافتگی قــرار گرفتهانــد .درواقــع
بخــش عمــدهای از بــازار شهرســتان بوئینزهــرا متشــکل از ایــن دو صنعــت اســت و ســایر صنایــع نســبت
بــه ایــن دو صنعــت حجــم بســیار اندکــی دارنــد.
براســاس نقش ـههای مزیــت ،ایــن شهرســتان در بخــش درمــان دارای مزیــت مطلــق میــان
شهرســتانهای اســتان اســت و در بخشهــای صنعــت و معــدن و کشــاورزی نســبت بــه ســایر
شهرســتانهای اســتان دارای مزیــت نســبی (رتبــۀ  )۲اســت .ایــن شهرســتان بهطــور بالفعــل فاقــد
مزیــت در بخــش گردشــگری اســت.
ً
توســعۀ ایــن شهرســتان عمدتــا بــر محــور صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلــزی و صنایــع شــیمیایی
شــکل گرفتــه اســت ،امــا بــا توجــه بــه حجــم ارتباطــات بســیار انــدک ســایر صنایــع ،بخــش صنعــت
هــم نتوانســته اســت محوریــت توســعۀ ایــن شهرســتان را بــر عهــده بگیــرد .بــه عبــارت دیگــر ،توزیــن
ارتباطــات در گــراف مجــاورت در میــان نهادهــای علموفنــاوری هیــچ محوریــت نظاممنــدی را بــرای
بخــش صنعــت نشــان نمیدهــد .بخشهــای کشــاورزی و خدمــات نیــز نتوانســتهاند ظرفیتهــای
درخورتوجهــی را بــرای ارتبــاط بــا نهادهــای علموفنــاوری ایجــاد کننــد .عالوهبرایــن ،نهادهــای علــم
(دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی) و نهادهــای فنــاوری نیــز نتوانســتهاند نظــام ارتباطــی مؤثــری را
در ایــن شهرســتان بــرای حمایــت از بــازار فراهــم کننــد.

 -1-4-4-5-4تحلیل وضعیت نهادهای علموفناوری در نظام علموفناوری
توزیــع دانشــجو در میــان دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی شهرســتان بوئینزهــرا و در مقاطــع
مختلــف تحصیلــی در ســال  ۱۳۹۵در نمــودار زیــر آورده شــده اســت.

 .۱.۴.۴.۵.۴ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻢوﻓﻨﺎوری در ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢوﻓﻨﺎوری
ﺗﻮزﯾﻊ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺋﯿﻦزﻫﺮا و در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
در ﺳﺎل  ۱۳۹۵در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﻤﻮدار  .۱۳ﺗﻮز ﯾﻊ داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎن و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺋﯿﻦزﻫﺮا )(۱۳۹۵
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ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﮥ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

نمودار  .13توزیع دانشجویان و مقاطع تحصیلی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهرستان بوئینزهرا ()۱۳۹۵

ً
عالی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آزاد
آموزشﮔﺮﭼﻪ
ریزیاﺳﺖ ا
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هایﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
منبع:ﯽیافتدره اﯾﻦ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ

اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﯿﺎمﻧﻮر ﺑﻮﺋﯿﻦزﻫﺮا در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎ ًرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﯿﺰ داﻧﺸﺠﻮ دارﻧﺪ .ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
آمــوزش عالــی در ایــن شهرســتان عمدتــا معطــوف بــه ســطوح کاردانــی و کارشناســی اســت ا گرچــه
مرکــزﯽ اﯾﻦ
ـد.اﺻﻠ
دارنﺎـﯾﻊ
ـجو ﺻﻨ
دانشـرا ﺑﺎ
ـد ﻣنیـﺠـزﺎورت
ارشـﺖ
کارشناسـﻦـیﻇﺮﻓﯿ
ـعﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾ
مقطاـﺳ
درﻧﺴﺘﻪ
ـرا ﺗﻮا
زهـﯽ(
نﺳ
بوئیﻨﺪ
ـورو ﻣﻬ
ی ﻓمنﻨـﯽ
آزاد۵اسـدر رﺷ
هایﺎت
دانشــگ)اﻣهﺨﺘﺼ
ـامیﺘﻪوﻫﺎپیا

آمــوزش عالــی فنــی و مهندســی (مختصــات  ۵در رشــتههای فنــی و مهندســی) توانســته اســت بیشــترین
ظرفیــت مجــاورت را بــا صنایــع اصلــی ایــن شهرســتان یعنــی صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلــزی و
صنایــع شــیمیایی ایجــاد کنــد .دانشــگاه آزاد اســامی بوئینزهــرا نیــز بــا قرارگرفتــن در مختصــات ،۲
ظرفیــت ارتبــاط متوســطی را بــا ایــن دو صنعــت برقــرار کــرده اســت .دانشــگاه پیــام نــور بوئینزهــرا ا گرچــه
در مــدار میانــی گــراف قــرار گرفتــه اســت ،ظرفیــت ارتباطــی ضعیفــی بــا صنایــع محــوری ایــن شهرســتان
دارد .ســایر دانشــگاههای ایــن شهرســتان نتوانســتهاند ظرفیــت ارتباطــی منســجمی را بــا بــازار منطقــه
ایجــاد کننــد و عمــدۀ ظرفیــت ارتباطــی ایــن دانشــگاهها بــا نهــاد بــازار معطــوف بــه رشــتههای علــوم
انســانی (مدیریــت و حســابداری) اســت .مجــاورت خاصــی میــان تمامــی نهادهــای علموفنــاوری بــا
ســایر صنایــع شهرســتان وجــود نــدارد.
ارتبــاط نهادهــای علموفنــاوری بــا بخــش کشــاورزی و خدمــات بســیار ضعیــف اســت .تنهــا دانشــگاه
پیــام نــور رامنــد دارای رشــتۀ کشــاورزی در مقطــع کارشناســی دارد و ســایر دانشــگاهها و مؤسســات

198

سند آمایش علم و فناوری استان قزوین

آمــوزش عالــی فاقــد ایــن رشــته هســتند .بنابرایــن در گــراف مجــاورت بخشهــای کشــاورزی (شــامل
باغــداری ،زراعــت و دامپــروری) و خدمــات (گردشــگری ،خدمــات بهداشــت و درمــان و دامپــروری) در
حاشــیه قــرار دارنــد (مختصــات  .)۲خدمــات درمانــی ا گرچــه جــزء مزیتهــای ایــن شهرســتان اســت امــا
قرارگرفتــن آن در حاشــیۀ گــراف بیانگــر آن اســت کــه روابــط آن در نظــام علموفنــاوری بهصــورت برونــزا
تعریــف شــده اســت.
مرکــز رشــد دانشــگاه آزاد اســامی در ایــن شهرســتان ا گرچــه هنــوز گســترش چندانــی پیــدا نکــرده
اســت ،کارویژههایــی را بــرای خــود تعریــف کــرده اســت کــه بــا بهفعلیترســیدن آنهــا میتوانــد موقعیــت
خــود را در گــراف مجــاورت در جایــگاه محــوری و بــا ارتباطــات متعــدد و متــوازن بــا ابعــاد مختلــف بــازار
اعــم از صنعــت و معــدن و کشــاورزی و خدمــات قــرار دهــد.

 -2-4-4-5-4تحلیل وضعیت بازار در نظام علموفناوری
مطابــق بــا دادههــای گــراف مجــاورت ،توســعۀ کمــی و کیفــی نهادهــای علموفنــاوری در شهرســتان
بوئینزهــرا نامتــوازن و بــا محوریــت صنعــت و معــدن شــکل گرفتــه اســت .در ایــن بخــش ،صنایــع فلــزی
و کانیهــای غیرفلــزی و صنایــع شــیمیایی در ایــن شهرســتان در مرحلــۀ رشــدیافتگی قــرار دارنــد و ســایر
صنایــع و بخشهــا نیازمنــد فراینــد تثبیــت یــا ظرفیتســازی و مزیتســازی هســتند.

 -1-2-4-4-5-4ظرفیتهای رشدیافتۀ بازاری
صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلــزی دارای ظرفیــت ارتباطــات نامتــوازن قــوی (مختصــات  ۸بــا
حجــم  )۴۹۶۹و صنایــع شــیمیایی دارای ظرفیــت ارتباطــات متــوازن متوســط (مختصــات  ۶بــا حجــم
 )۲۰۱۷هســتند .ایــن صنایــع از ســطح فنــاوری متوســط ( )medium-techبرخوردارنــد و بــه مرحلــۀ
تولیــد پیامدهــای جانبــی منفــی رســیدهاند .نظــام علموفنــاوری در ایــن شهرســتان ظرفیــت تأمیــن
تکنیســین مــورد نیــاز را در بســیاری از حوزههــای ایــن دو گــروه صنعتــی ایجــاد کــرده اســت .بــرای
دانشبنیانســازی و رفــع پیامدهــای منفــی و بهبــود فرایندهــای بــازاری در ایــن صنایــع اقدامــات
اصلــی نظــام علموفنــاوری در تعامــل بــا ایــن صنایــع بــه شــرح زیــر اســت:
•اســتفاده از ظرفیــت مرا کــز آمــوزش عالــی مرکــز اســتان درجهــت توســعۀ دانشبنیــان صنایــع فــوق
بهمنظــور تبدیــل ایــن صنایــع از ســطح فنــاوری متوســط بــه ســطح فنــاوری برتــر ()high-tech
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ازطریــق:
 -ایجاد شعبههای منطقهای مرا کز رشد و مرا کز تحقیقاتی نهادهای علموفناوری مرکزی
 -تأمیــن هیئــت علمــی و کادر پژوهشــی مــورد نیــاز بــرای ارتقــای دانــش فنــی مــورد نیــاز ایــن
صنایــع
 -ایجــاد شــبکۀ پژوهــش میــان دانشــگاههای مرکــزی و دانشــگاههای شهرســتانی بــرای ارتقــای
بهــرهوری ایــن صنایــع
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا ایــن صنایــع
در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی و پرهیــز از توســعۀ کمــی پذیــرش دانشــجو در مقاطــع کاردانــی و
کارشناســی
•جهتدهــی جــذب هیئــت علمــی در دانشــگاههای موجــود درراســتای تأمیــن دانــش فنــی ســطح
بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری فــوق
•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان (توســط پــارک علموفنــاوری) و مرا کــز تحقیــق و توســعه
(توســط واحدهــای صنعتــی) بهمنظــور کاهــش عــوارض جانبــی منفــی ایــن صنایــع (ازجملــه
آلودگیهــای زیس ـتمحیطی ،آســیبهای اجتماعــی و…)
•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک،
بازاریابــی شــبکهای ،بازارهــای دوســویه و…) بــرای تجاریســازی محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل
و خــارج از کشــور
•ایجــاد شــرکتهای دانشبنیــان بــرای بازاریابــی دانــش فنــی موجــود در ایــن صنایــع در ســایر
اســتانها و در کشــورهای همســایه
•حمایــت از طر حهــای پژوهشــی و فناورانــه اســتانی بهمنظــور دانشبنیانســازی ایــن صنایــع
توســط نهادهــای علموفنــاوری

 -2-2-4-4-5-4ظرفیتهای بازاری نیازمند فرایند تثبیت در نظام علموفناوری
ســایر گروههــای صنعتــی در ایــن شهرســتان (شــامل صنایــع غذایــی وصنایــع کشــاورزی ،صنایــع
نســاجی و صنایــع چــرم ،صنایــع ســلولزی و صنایــع چــوب ،صنایــع پزشــکی ،صنایــع بــرق و الکترونیــک
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و صنایــع ماشینســازی همگــی بــا مختصــات  ۳و حجــم ارتباطــات کمتــر از  )۹۱۱نیازمنــد طیکــردن
فراینــد تثبیــت ،بازاریســازی و مزیتســازی در چرخــۀ علموفنــاوری هســتند .بدیــن منظــور اقدامــات
زیــر بایــد انجــام گیــرد:
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا دانــش فنــی
و دانــش بــازاری در ایــن صنایــع در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی بــرای تأمیــن تکنیســین
مــورد نیــاز ایــن صنایــع بــا تأ کیــد بــر بومیگزینــی
•ظرفیتســازی و مزیتســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در
حــوزۀ بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکهای) بــرای تجاریســازی
محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل و خــارج از کشــور
•ارائــۀ خدمــات مشــاورهای و فنــی در حــوزۀ بازاریابــی بــه ایــن صنایــع توســط نهادهــای
علموفنــاوری مرکــزی
•ایجــاد زیرســاخت فنــی و بــازاری الزم بــرای حرکــت بــه ســمت تکمیــل زنجیــرۀ تولیــد در ایــن
صنایــع
فعالیتهــای بخــش کشــاورزی در شهرســتان بوئینزهــرا علیرغــم باالبــودن حجــم فعالیتهــای
کشــاورزی (زراعــت ،باغــداری و دامپــروری) و نیــز مزیــت نســبی ایــن شهرســتان در بخــش کشــاورزی
(رتبــۀ دوم در اســتان) دارای حجــم ارتباطــات بســیار انــدک و در مــدار میانــی (مختصــات  )۲و مرکــزی
گــراف (مختصــات  )۳قــرار گرفتهانــد .ایــن وضعیــت بیانگــر آن اســت کــه نهادهــای علموفنــاوری و ســایر
ابعــاد نظــام بــازار در ایــن منطقــه ارتباطــات قــوی را بــا بخــش کشــاورزی برقــرار نکردهانــد و کشــاورزی در
ً
ایــن منطقــه یــا کامــا بهصــورت ســنتی رشــد کــرده اســت یــا اینکــه نیازهــای دانشــی و فناورانــۀ خــود را
برونــزا تأمیــن کــرده اســت .بنابرایــن الزم اســت نهادهــای علموفنــاوری در بخــش کشــاورزی بــا اتخــاذ
اقدمــات زیــر زمینــۀ دانشبنیانــی ایــن بخــش را فراهــم ســازند:
•تبدیــل نیــروی انســانی در بخــش کشــاورزی بــه ســرمایۀ انســانی ماهــر ازطریــق توســعۀ ســطوح
دانشــی کاردانــی و کارشناســی در دانشــگاههای علمــی و کاربــردی و شــاخههای فنــی ســایر
مؤسســات آمــوزش عالــی
•تولیــد و انتشــار دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای تغییــر فرایندهــای مدیریتــی ،فنــی و بــازاری در بخــش
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کشــاورزی بهســوی توســعۀ دانشبنیــان بخــش کشــاورزی توســط نهادهــای علموفنــاوری مرکــز
اســتان ازطریــق:
 -تأسیس مرا کز رشد کشاورزی
 -ایجاد واحدهای تحقیقات کشاورزی
 -حمایت از پروژههای تحقیقاتی در زمینۀ کشاورزی دانشبنیان
•تدویــن بســتههای سیاس ـتگذاری ناظــر بــه فرایندهــای مدیریتــی ،نظــام تصمیمســازی و
مقرراتگــذاری در زمینــۀ دانشبنیانســازی بخــش کشــاورزی در شهرســتان توســط مرکــز تحقیقــات
جهــاد کشــاورزی
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان بــرای بهبــود فرایندهــای دانشــی در دانــش فنــی کشــاورزی و
شــیوههای مدیریتــی و بازاریســازی و ایجــاد بازارهــای دوســویه در بخــش کشــاورزی

 -3-2-4-4-5-4ظرفیتهای بازاری مغفولمانده در نظام علم و فناوری
بخــش خدمــات در ایــن شهرســتان نتوانســته اســت ارتباطــات درخورتوجهــی بــا نهادهــای
علموفنــاوری برقــرار کنــد .براســاس گــراف مجــاورت ،همــۀ زیربخشهــای خدمــات در ایــن شهرســتان
ازجملــه بهداشــت و درمــان ،گردشــگری و ســایر فعالیتهــای خدماتــی دارای مختصــات  ۲هســتند
نکــه حجــم بســیار کمــی از فعالیتهــای اقتصــادی را بــه خــود اختصــاص دادهانــد،
یعنــی عالوهبرای 
ارتباطــات متوســطی بــا نهادهــای علموفنــاوری دارنــد و لــذا در منطقــۀ میانــی گــراف قــرار گرفتهانــد.
ایــن شهرســتان ازلحــاظ مزیــت گردشــگری حایــز رتبــۀ چهــارم در اســتان اســت کــه بیانگــر ضعــف
ایــن بخــش در ایــن شهرســتان میباشــد .بنابرایــن میتــوان گفــت کــه بخــش خدمــات در نظــام
علموفنــاوری در مرحلــۀ نــوزادی قــرار دارد و نتوانســته اســت روابــط خــود را در نظــام منطقـهای نــوآوری
بــا نهادهــای علموفنــاوری برقــرار کنــد .حــوزۀ گردشــگری و ســایر خدمــات حتــی مرحلــۀ ســرمایهگذاری
اولیــه را نیــز طــی نکــرده اســت .بهطــور خــاص ،میتــوان بــه ایــن واقعیــت اشــاره کــرد کــه دانشــگاهها
و مؤسســات آمــوزش عالــی ایــن شهرســتان فاقــد رشــتههای مرتبــط بــا بخــش گردشــگری و خدمــات
هســتند .بــا توجــه بــه مــوارد فــوق ،اقدامــات ناظــر بــه ایــن بخــش بــه شــرح زیــر اســت:
•اســتفاده از ظرفیــت دانشــی گردشــگری در نهادهــای علموفنــاوری مرکــز اســتان و خودداری از تأســیس
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رشــتههای تحصیلــی ناظــر بــه گردشــگری (بــه جــز گردشــگری ســامت) بهدلیــل فقــدان مزیــت بالفعــل
در زمینــۀ گردشــگری در ایــن شهرســتان در افــق کوتاهمــدت (تــا  ۵ســال)
•بهکارگیــری ظرفیتهــای شــرکتهای دانشبنیــان مرکــزی (اســتانی یــا ملــی) در حــوزۀ گردشــگری
بهمنظــور مزیتســازی و ظرفیتیابــی در گردشــگری (طبیعــی ،مذهبــی ،باســتانی) در افــق
بلندمــدت ( ۷تــا ۱۰ســال)
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان منطق ـهای بهمنظــور ظرفیتیابــی ،مزیتیابــی و تجاریســازی
ظرفیتهــای گردشــگری در افــق بلندمــدت ( ۷تــا ۱۰ســال)
بخــش خدمــات پزشــکی و درمانــی در ایــن شهرســتان براســاس گــراف مجــاورت در مــدار میانــی
ً
قــرار گرفتــه و حجــم نســبتا کوچکــی دارد (مختصــات  ۲و حجــم  .)۲۵۰ایــن در حالــی اســت کــه طبــق
نقشـههای مزیــت شهرســتان بوئیــن زهــرا در میــان شهرســتانهای اســتان بهلحــاظ خدمــات پزشــکی
و درمانــی دارای مزیــت مطلــق (رتبــۀ  )۱اســت .وجــود ایــن مزیــت و درعینحــال حجــم پاییــن ظرفیــت
ارتباطــی ایــن بخــش بیانگــر آن اســت کــه بخــش خدمــات پزشــکی و درمانــی در ایــن شهرســتان رشــد
برونــزا داشــته اســت و در تعامــل نظاممنــد بــا ســایر اجــزای نظــام فنــاوری در ایــن شهرســتان قــرار نــدارد.
درعینحــال ،وجــود ایــن مزیــت زمینــه را بــرای حرکــت بــه ســمت ظرفیتســازی و مزیتیابــی بــرای
ارائــۀ خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــه شهرســتانهای مجــاور و توســعۀ گردشــگری ســامت فراهــم
ســاخته اســت .وجــود ایــن شهرســتان در مســیر ارتباطــی اســتانهای اصفهــان ،مرکــزی ،همــدان
و تهــران ،وضعیــت مناســبی را بــرای دسترســی بــه ایــن شهرســتان بــرای توســعۀ گردشــگری ســامت
ایجــاد کــرده اســت .بنابرایــن اقدامــات زیــر بــرای توســعۀ ایــن بخــش ضــروری اســت:
•افزایــش ســطح درگیــری نهادهــای علموفنــاوری بــا بخــش درمــان و مســائل واقعــی ناظــر بــه
پیامدهــای منفــی بخشهــای بــازاری رشــدیافته در صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلــزی و صنایــع
شــیمیایی (ازقبیــل آلودگیهــای زیس ـتمحیطی ،بهداشــت روانــی و اجتماعــی ،آموزشهــای
بهداشــت محیــط  ،بهداشــت صنعتــی و بهداشــت کشــاورزی)
•تأســیس گروههــا و رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا بخــش خدمــات درمانــی و پزشــکی توســط
نهادهــای علموفنــاوری شهرســتان
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان و ایجــاد زیرســاختهای دانشــی و فنــی الزم بــرای مزیتیابــی و
ظرفیتســازی در گردشــگری ســامت
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 -5-4-5-4نقشۀ چگالی کلی نهادها

 -6-4-5-4دانشگاه آزاد اسالمی
 -1-6-4-5-4علوم پایه ()basic science 1
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 -2-6-4-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 1

 -3-6-4-5-4علوم انسانی ()humanities 1
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 -7-4-5-4دانشگاه پیام نور
 -1-7-4-5-4علوم پایه ()basic science 2

 -2-7-4-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 2
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 -3-7-4-5-4علوم انسانی ()humanities 2

 -4-7-4-5-4کشاورزی ()agriculture 2
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 -8-4-5-4دانشگاه فنی مهندسی
 -1-8-4-5-4علوم پایه ()basic science 3

 -2-8-4-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 3
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 -9-4-5-4دانشگاه پیامنور رامند
 -1-9-4-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 4

 -2-9-4-5-4علوم انسانی ()humanities 4
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 -3-9-4-5-4کشاورزی ()agriculture 4

 -10-4-5-4دانشگاه آزاد اسالمی شال
 -1-10-4-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 5
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 -2-10-4-5-4علوم انسانی ()humanities 5

 -11-4-5-4دانشگاه پیام نور شال
 -1-11-4-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 6

فصل 4؛ برآورد الگو و تحلیل دادهها

 -2-11-4-5-4علوم انسانی ()humanities 6

 -12-4-5-4مرکز رشد دانشگاه آزاد ()gc-azad
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 -5-5-4شهرستان تا کستان
 -1-5-5-4جدول نهادهای علم و فناوری
نوع

عنوان

دانشگاه آزاد اسالمی تا کستان

نهادهای علم و فناوری

دانشگاه پیام نور تا کستان

مؤسسۀ آموزش عالی تا کستان
مؤسسۀ آموزش عالی نیکان
دانشگاه آزاد اسالمی اسفرورین
دانشگاه آزاد اسالمی ضیاء آباد

نهاد بازار

صنعت و معدن

شاخه

شناسه

علوم پایه

basic science 1

٣

علوم فنی و مهندسی

engineering 1

٣

علوم انسانی

humanities 1

٣

علوم پزشکی

medicine 1

٢

کشاورزی

agriculture 1

٣

علوم پایه

basic science 2

٣

علوم فنی و مهندسی

engineering 2

٣

علوم انسانی

humanities 2

٣

کشاورزی

agriculture 2

٣

علوم فنی و مهندسی

engineering 3

٢

علوم انسانی

humanities 3

٣

علوم انسانی

humanities 4

٣

علوم فنی و مهندسی

engineering 5

٢

علوم انسانی

humanities 5

٣

علوم فنی و مهندسی

engineering 6

١

علوم انسانی

humanities 6

٣

صنایع غذایی و کشاورزی

food & agriculture

٣

صنایع نساجی و چرم

textile

٣

صنایع شیمیایی

chemical

۶

صنایع چوب و سلولزی

wood

٣

صنایع فلزی و کانی غیرفلزی

iron & minerals

٩

صنایع پزشکی

medicine

٣

صنایع برق و الکترونیک

electricity & electronic

٣

صنایع ماشینسازی

machine

٣

مختصات
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شناسه

شاخه

٣

agriculture

زراعت

٣

gardening

باغداری

٣

diary

دامپروری

٣

health

بهداشت

٢

tourism

گردشگری

٣

services

خدمات

مختصات

عنوان

نوع

کشاورزی
نهاد بازار
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خدمات

 جدول موقعیت نهادها-2-5-5-4
تعداد ارتباط شدت ارتباط

خوشه

y

x

شناسه

348

10

8

-0/1701

-0/7173

agriculture

995

16

1

0/0332

-0/7495

agriculture 1

930

14

2

0/1998

-0/3155

agriculture 2

385

10

1

0/4616

-0/7677

basic science 1

341

8

2

0/7684

-0/0894

basic science 2

4068

26

7

-0/0493

0/3853

chemical

263

8

8

-0/0928

-0/7194

diary

1025

25

7

-0/0829

0/7867

electricity & electronic

1072

18

1

0/4433

-0/5675

engineering 1

1199

16

2

0/7388

0/2277

engineering 2

1533

15

3

0/3433

0/9775

engineering 3

1258

14

5

-0/1581

1/068

engineering 5

2329

14

6

-0/2774

1/4063

engineering 6
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تعداد ارتباط شدت ارتباط

خوشه

y

x

214

شناسه

2231

25

7

-0/0464

-0/0833

food & agriculture

345

10

8

-0/311

-0/739

gardening

456

22

9

-0/3821

-0/6742

health

728

19

1

0/3818

-0/4424

humanities 1

734

19

2

0/5786

-0/0543

humanities 2

1017

17

3

0/3922

0/4436

humanities 3

2375

16

4

-0/552

0/6845

humanities 4

720

16

5

-0/1167

0/5633

humanities 5

900

17

6

-0/3574

0/5374

humanities 6

7456

22

7

0/1412

0/6853

iron & minerals

1622

26

7

0/1807

0/4304

machine

723

20

7

-0/7518

0/2205

medicine

250

7

1

0/4094

-0/8141

medicine 1

810

25

9

-0/6343

-0/8595

services

1465

26

7

-0/1791

-0/0193

textile

471

13

9

-0/7132

-0/9712

tourism

1269

24

7

-0/1979

0/1669

wood
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 -3-5-5-4گراف روابط کلی نهادها

 -4-5-5-4تحلیل گراف مجاورت
نچــه از شــمای کلــی گــراف مجــاورت نهادهــای علــم و فنــاوری در تا کســتان بــه دســت میآیــد ایــن
آ 
اســت کــه در شهرســتان تا کســتان ،توســعه بــا محوریــت صنایــع رخ داده اســت .در ایــن میــان گــروه
صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلزی(بــا حجــم ارتباطــات بســیار بــاالی ٧۴۵۶و مختصــات  )٩و بــا فاصلــۀ
وزنــی بســیار بــاال از گــروه صنعتــی دوم یعنــی صنایــع شــیمیایی(با وزن ارتباطــات ۴0۶٨و مختصــات ،)۶
کلیــه ارتباطــات نظــام علــم و فنــاوری را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده اســت و لــذا ظرفیتهــای همجــواری
موجــود در نظــام علــم و فنــاوری در تا کســتان بهطورکلــی بــر محوریــت ایــن گــروه صنعتــی و بعــد از آن
گــروه صنعتــی صنایــع شــیمیایی قــرار گرفتــه اســت .صنایــع ماشینســازی(وزن ارتباطــات،)١۶٢٢
صنایــع غذایــی و کشــاورزی(وزن ارتباطــات  ، )٢٢٣١صنایــع نســاجی(وزن ارتباطــات  )١۴۶۵و صنایــع
چــوب و ســلولزی(وزن ارتباطــات  )١٢۶٩نیــز در ایــن شهرســتان از درجــۀ مجــاورت باالیــی برخوردارنــد و
توانســتهاند بــه تقویــت مــدار توســعۀ صنعتــی در ایــن شهرســتان کمــک کننــد.
فاصلــۀ بســیار زیــاد گــروه فنــی و مهندســی در دانشــگاه آزاد اســامی ضیــاء آبــاد بــا اجــزاء نظــام علــم
و فنــاوری موجــب شــده اســت کــه شــعاع گــراف مجــاورت در ایــن شهرســتان بهشــدت افزایــش یابــد و
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همیــن امــر موجــب شــده اســت کــه بســیاری از نهادهــا ،علیرغــم فاصلــه نهچنــدان نزدیــک بــه مبــدأ
مختصــات ،در شــعاع مرکــزی تعریــف شــوند .شــرایط فــوق موجــب شــده اســت کــه از  ٣0نهــاد در نظــام
علــم و فنــاوری ٢٣ ،نهــاد در مختصــات  ٣قــرار گیرنــد .بنابرایــن میتــوان گفــت کــه تا کســتان ،در عمــدۀ
نهادهــای علــم و فنــاوری ،دارای مشــابهت بــاال و مجــاورت انــدک و تــوازن نســبی(مختصات  )٣اســت و
دو نهــاد یعنــی گــروه صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلــزی و همچنیــن گــروه فنــی و مهندســی دانشــگاه
ضیــاء الدیــن ،عــدم توازنهــای باالیــی را در ظرفیتهــای مجــاورت ایجــاد کردهانــد.
علیرغــم اهمیــت بــاالی کشــاورزی(اعم از زراعــت ،باغــداری و دامپــروری) در نظــام ســنتی توســعه
در تا کســتان ،ایــن بخــش از بــازار در نظــام علــم و فنــاوری نتوانستهاســت مجاورتهــای الزم را کســب
کنــد و بــا وزن مجــاورت بســیار پاییــن و در شــعاع مرکزی(مختصــات  )٣قــرار گرفتــه اســت .لــذا توســعۀ
کشــاورزی در ایــن شهرســتان ،بیــرون از نظــام علــم و فنــاوری روی داده اســت و اجــزاء نظــام علــم و
فنــاوری نتوانســتهاند مقــوم چندانــی بــرای کشــاورزی باشــند.
بخــش خدمــات ،توریســم و بهداشــت در گــراف مجــاورت تا کســتان در حاشــیۀ شــعاع مرکــزی قــرار
گرفتــه اســت و ظرفیــت مجــاورت بســیار انــدک میــان ایــن بخشهــا و ســایر اجــزاء نظــام علــم و فنــاوری،
ایــن بخشهــا را در قالــب خوشـهای نامتــوازن در گوشــۀ جنــوب شــرقی گــراف قــرار داده اســت .در ادامــه
بــه تفکیــک بــه تحلیــل نهادهــای فــوق پرداختــه میشــود.

 -1-4-5-5-4تحلیل وضعیت نهادهای علموفناوری در نظام علموفناوری
براســاس یافتههــای حاصــل از گــراف مجــاورت ،نهادهــای علموفنــاوری شهرســتان تا کســتان اعــم
از دانشــگاه آزاد اســامی تا کســتان ،دانشــگاه پیــام نــور تا کســتان ،مؤسســۀ آمــوزش عالــی تا کســتان،
مؤسســۀ آمــوزش عالــی نیــکان ،دانشــگاه آزاد اســامی اســفرورین و دانشــگاه آزاد اســامی ضیــاء آبــاد،
همگــی بــا وزن انــدک و در مختصاتهــای  ٢ ،١و  ٣بــه گونــهای نامتــوازن توزیعشــدهاند.
تأســیس گروههــای آموزشــی ،مقاطــع تحصیلــی ،جــذب هیئــت علمــی و ظرفیــت پذیــرش دانشــجو
در ایــن نهادهــا نشــانگر آن اســت کــه اســتراتژی اصلــی نهادهــای علموفنــاوری در ایــن شهرســتان
ً
عمدتا(بــه جــز مؤسســه آموزشعالــی نیــکان کــه بــر علــوم انســانی متمرکــز اســت) در مســیر توســعۀ
صنعــت و معــدن و در ســطح تربیــت کاربــر صنعتــی (کاردانــی و کارشناســی) و نــه متخصصیــن صنایــع
دانشبنیــان بــوده اســت .بنابرایــن شــاخههای فنــی و مهندســی در ایــن نهادهــا (بــا مختصــات  ٣و وزن
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ً
ارتباطــات بــاالی  )١000عمدتــا نســبت بــه ســایر گروههــا ،وزن اهمیــت کمیباالتــر دارنــد قــرار دارنــد تنهــا
دانشــگاههای آزاد اســامی تا کســتان و پیامنور تا کســتان دارای گروههای آموزشــی کشــاورزی هســتند.
بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالی کشــاورزی در شهرســتان تا کســتان ،ایــن گروههــا بــا توســعۀ کمی(تعــداد
دانشــجو) و کیفی(مقاطــع تحصیلــی) میتواننــد بــه ســرعت بــه نقــاط محــوری گــراف مجــاورت نزدیــک
شــوند و اهمیــت واقعــی خــود را در ایــن نظــام بــه دســت آورنــد .بااینحــال در وضعیــت فعلــی ،گــروه
کشــاورزی دانشــگاه آزاد تا کســتان(با مختصــات  ١و وزن ارتباطــات  )٩٩۵ظرفیــت مجــاورت بســیار اندکــی
بــا اجــزاء نظــام علــم و فنــاوری دارد .کشــاورزی دانشــگاه پیامنــور (بــا مختصــات  ٢و وزن مجــاورت ،)٩٣0
تفــاوت چندانــی نــدارد.
گروههــای آموزشــی علــوم انســانی و علــوم پایــه (مختصــات  ۳و وزن مجــاورت کمتــر از  ،)١000نســبت
بــه ســایر گروههــای آموزشــی حجــم کوچکتــری داشــته و نیــز ســطح اهمیــت پایینــی دارنــد .در ایــن
میــان البتــه گروههــای علــوم انســانی ،بــا وجــود رشــتههای اقتصــاد و مدیریــت در ســطوح کارشناســی و
کاردانــی توانســتهاند نســبت بــه علــوم پایــه ،ظرفیتهــای مجــاورت بیشــتری را ایجــاد کننــد و در گــراف
لتــری داشــته باشــند.
مجــاورت توزیــع نرما 
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق ،الزم اســت ایــن عدمتوازنهــا بــه نفــع مزیتهــا ،ظرفیتهــا و نیازهــای بــازار
منطقــه اصــاح شــود .در ادامــه بــه تحلیــل وضعیــت بــازار و فرایندهــای اصالحــی نظــام علموفنــاوری در
ایــن شهرســتان میپردازیــم.

 -2-4-5-5-4تحلیل وضعیت بازار در نظام علموفناوری
مطابــق بــا نقش ـههای مزیــت ،تا کســتان در میــان فعالیتهــای مختلــف اقتصــادی ،در صنعــت
دارای مزیــت بالفعــل مطلــق اســت .لــذا همانگونــه کــه در قســمت قبــل بیــان شــد ،فراینــد توســعه
در ایــن شهرســتان ،بــر محــور توســعۀ صنعتــی رشــد کــرده اســت .در ایــن میــان ،معــدودی از صنایــع
توانســتهاند محوریــت جریــان توســعه در ایــن شهرســتان را بــر عهــده بگیرنــد.
عــاوه بــر بخــش صنعتــی ،تا کســتان بــا توجــه بــه جاذبههــای گردشــگری فراوان(اعــم از جاذبههــای
طبیعــی ،تاریخــی ،فرهنگــی و کشــاورزی) ،در ایــن شــاخه نیــز در کنــار شهرســتان آوج و آبگــرم مزیــت
باالیــی دارد .در ســایر بخشهــا یعنــی کشــاورزی و خدمــات نیــز شهرســتان تا کســتان مزیــت نســبی
دارد .ایــن نشــان میدهــد کــه شهرســتان تا کســتان در میــان بازارهــای شهرســتانهای مجــاور،
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وضعیــت مناس ـبتری دارد و میتــوان فراینــد پیشــرفت در نظــام علــم و فنــاوری را ســریعتر از آن
شهرســتانها طــی کنــد .در ادامــه بــه بیــان تفصیلــی ایــن ظرفیتهــا و راهبردهــای توســعۀ نظــام علــم و
فنــاوری درجهــت تقویــت ،تثبیــت یــا اصــاح آنهــا میپردازیــم.

 -1-2-4-5-5-4ظرفیتهای رشدیافتۀ بازاری

ً
ظرفیتهــای بــازاری رشــد یافتــه در شهرســتان تا کســتان ،عمومــا ظرفیتهــای صنعتــی هســتند.

ایــن ظرفیتهــا کــه قابلیــت مجــاورت وثیــق بــا نهادهــای علــم و فنــاوری در شهرســتان تا کســتان را نیــز
دارنــد عبارتانــد از:
• صنایع کانی فلزی و غیرفلزی
•صنایع شیمیایی
•صنایع ماشینسازی
•صنایع غذایی و کشاورزی
•صنایع چوب و سلولزی
•صنایع نساجی
بــه بیــان دیگــر ،نهادهــای علــم و فنــاوری اعــم از دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی در ایــن
ً
شهرســتان مجموعــا رشــتههای تحصیلــی ،مقاطــع تحصیلــی و گروههــای تحصیلــی متناســب بــا ایــن
ً
صنایــع را بهطــور نســبتا متــوازن ایجــاد کردهانــد و فار غالتحصیــان ایــن مرا کــز بــه لحــاظ فنــی دارای
قابلیــت توســعۀ ایــن صنایــع هســتند .لــذا زمینــۀ دانشــی الزم جهــت ارتبــاط بهــرهور میــان آنهــا وجــود
ً
دارد .بهطــور کلــی در ایــن شهرســتان نظــام علــم و فنــاوری عمدتــا حــول رشــتههای فنــی و مهندســی
شــکل گرفتــه اســت .رشــد یافتگــی صنایــع فــوق و ظرفیــت مجــاورت فــراون در ایــن صنایــع ،آنهــا را بــه
مرحلــۀ آغــاز پیامدهــای منفی(زیس ـتمحیطی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی) وارد ســاخته اســت.
نچــه عناصــر دانــش بــازاری و دانــش فنــی برتــر در ایــن صنایــع وارد نشــود ،ضمــن کاهــش شــدید
چنا 
بهــرهوری در مراحــل بعــد ،پیامدهــای جبرانناپذیــری را بــر منطقــه وارد میکننــد .لــذا گام بعــدی بــرای
تــداوم فراینــد توســعه در ایــن صنایــع  ،دانشبنیــان کــردن آنهــا و در ضمــن پرهیــز از توســعۀ کمــی آنهــا
پیــش از دانشبنیانســازی اســت .در ایــن راســتا بایــد اقدامــات زیــر را در ایــن حــوزه انجــام داد:
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•مدیریــت دانــش و پژوهــش در مرا کــز آمــوزش عالــی شهرســتان درجهــت توســعۀ دانشبنیــان صنایــع
فوق
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا ایــن صنایــع در
مقاطــع تحصیــات تکمیلــی و کاهــش ظرفیــت در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی
•جهتدهــی جــذب هیئــت علمــی در دانشــگاههای موجــود درراســتای تأمیــن دانــش فنــی ســطح
بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری فــوق
•تأسیس مرا کز رشد در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ناظر به این صنایع
•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان (توســط پــارک علموفنــاوری) و مرا کــز تحقیــق و توســعه
(توســط واحدهــای صنعتــی) بهمنظــور کاهــش عــوارض جانبــی منفــی ایــن صنایــع (ازجملــه
آلودگیهــای زیس ـتمحیطی ،آســیبهای اجتماعــی و…)
•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک،
بازاریابــی شــبکهای ،بازارهــای دوســویه و…) بــرای تجاریســازی محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل
و خــارج از کشــور

 -2-2-4-5-5-4ظرفیتهای بازاری مغفولمانده در نظام علم و فناوری
تحلیــل گــراف مجــاورت شهرســتان تا کســتان نشــان میدهــد کــه مســیر توســعۀ علــم و فنــاوری ایــن
ً
ً
شهرســتان عمدتــا بــا تأ کیــد بــر بخــش صنعــت و معــدن و در میــان صنایــع نیــز عمدتــا بــر محــور صنایــع
کانــی فلــزی و غیرفلــزی ،صنایــع شــیمیایی ،صنایــع ماشینســازی ،صنایــع غذایــی و کشــاورزی،
صنایــع چــوب و ســلولزی و صنایــع نســاجی پیمــوده شــده اســت و ســایر بخشهــا شــامل کشــاورزی و
خدمــات و البتــه ســایر گروههــای صنعتــی نتوانســتهاند جایــگاه بــازاری خــود را در ایــن نظــام پیــدا کنــد.
ایــن بخشهــا بهطــور خــاص در بخــش کشــاورزی عبارتانــد از:
•زراعت
•باغداری
•دامداری
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یافتههــای گــراف مجــاورت حا کــی از آن اســت کــه زراعت(مختصــات  ٣و وزن ارتباطــات )٣۴٨
دامپــروری (مختصــات  ٣و وزن ارتباطــات  )٢۶٣و باغداری(مختصــات  ٣و وزن ارتباطــات  )٣۴۵از
کمارتباطتریــن بخشهــا در گــراف مجــاورت شهرســتان تا کســتان هســتند .ایــن اتفــاق در حالــی روی
داده اســت کــه ایــن شهرســتان در بــرش تاریخــی ظرفیــت بســیار باالیــی در توســعۀ کشــاورزی داشــته
اســت .پیــری نظــام کشــاورزی در ایــن شهرســتان در کنــار مجــاورت انــدک آن بــا نهادهــای علــم و
فنــاوری نشــان دهنــدۀ آن اســت کــه در طــور تطــور نهادهــای علــم و فنــاوری در ایــن شهرســتان ،اقبــال
بــه تزریــق دانــش فنــی و بــازاری بــه کشــاورزی بســیار کمرنــگ بــوده اســت .ایــن امــر موجــب شــده کــه
تــداوم کشــاورزی در ایــن شهرســتان بهگون ـهای غیــر بهــرهور بــوده باشــد و فراینــد توســعۀ کشــاورزی
بــه مرحل ـهای جــدی از پیامدهــای منفی(کاهــش بهــرهوری ،بحــران آب ،کاهــش ســطح اشــتغال و …)
رســیده باشــد .بــه گونـهای کــه بــا تــداوم وضعیــت فعلــی ،بــه ناچــار ســطح زیــر کشــت کشــاورزی کاهــش
مییابــد و جمعیــت کشــاورز منطقــه بــا بحرانهــای اجتماعــی و اقتصــادی مواجــه میشــود .کمــا اینکــه
در بســیاری از مــوارد ایــن شــرایط محقــق شــده اســت .عبــور از ایــن شــرایط بحرانــی در صورتــی ممکــن
میشــود کــه کشــاورزی در ایــن منطقــه ضمــن پرهیــز از توســعۀ کمــی ،بــه طــور جــدی دانشبنیــان
شــود.
همچنیــن اتصــال صنایــع مرتبــط بــا کشــاورزی علیالخصــوص صنایــع ماشــینآالت کشــاورزی
و صنایــع تبدیلــی و غذایــی میتوانــد درجــۀ مجــاورت بخــش کشــاورزی بــا نظــام علــم و فنــاوری در
تا کســتان را افزایــش دهــد .بنابرایــن در ایــن بخــش الزم اســت بــا اعمــال سیاسـتهای مختلــف مســیر
توســعۀ صنعتــی بــه نفــع توســعۀ صنایــع کشــاورزی تغییــر پیــدا کنــد.
در میان دانشــگاههای این شهرســتان ،خوشــبختانه در دانشــگاه آزاد اســامی تا کســتان و دانشــگاه
پیــام نــور رشــتههای ناظــر بــه گــروه کشــاورزی از قبیــل مهندســی کشــاورزی(گرایشهای مختلــف)،
مهندســی تولیــدات گیاهــی ،مکانیزاســیون کشــاورزی ،مهندســی آب و خــا ک ،مهندســی مدیریــت و
آبادانــی روســتاها راهانــدازی شــدهاند و ایــن نشــان میدهــد کــه در ایــن شهرســتان ،توجــه نهــاد علــم
بــه کشــاورزی نســبت بــه ســایر شهرســتانهای اســتان دوچنــدان اســت .امــا تعــداد انــدک دانشــجوی
کشــاورزی در ایــن شهرســتان و عــدم تکمیــل مقاطــع تحصیلــی موجــب شــده اســت ظرفیــت مجــاورت
ایــن نهادهــا بــا بخــش کشــاورزی همچنــان انــدک باشــد .در ایــن شــرایط و بــا وجــود زیرســاختهای
الزم در نهــاد علــم الزم اســت بــا توســعۀ کمــی دانشــجوی کشــاورزی در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی،
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و عالوهبرایــن بــا افزایــش ظرفیــت دوره کارشناســی ارشــد و تأســیس دورۀ دکتــرا علیالخصــوص در
دانشــگاه آزاد اســامی تا کســتان ،خوشــۀ مجــاورت در بخــش کشــاورزی را توســعه داده و ایــن بخــش
را ضمــن دانشبنیانســاختن و رهایــی از پیامدهــای منفــی ،بــه مــدار مرکــزی نظــام علــم و فنــاوری در
تا کســتان نزدیــک کــرد .بــا توجــه بــه ایــن مــوارد الزم اســت در مســیر تحقــق راهبــرد توســعۀ ارتباطــات
بــازاری و همچنیــن دانشبنیانســازی کشــاورزی در تا کســتان ،اقدامــات زیــر صــورت پذیــرد:
•گســترش ظرفیــت رشــتههای مرتبــط بــا کشــاورزی بــرای پــرورش تکنیســینهای حــوزۀ کشــاورزی
(ســطوح کاردانــی و کارشناســی و نیــز رشــتههای علمیکاربــردی در ایــن زمینــه) بــا تأ کیــد بــر
بومیگزینــی دانشــجو
•ارتقــای ســطح دانــش فنــی در کشــاورزی شهرســتان توســط نهادهــای علــم و فنــاوری مرکــزی ازقبیــل
دانشــگاه آزاد اســامی تا کســتان و تأســیس مرکــز رشــد کشــاورزی توســط ایــن دانشــگاه و بــا مشــارکت
مرکــز تحقیقــات کشــاورزی اســتان
•ایجــاد مرا کــز تحقیقــات تخصصــی کشــاورزی بــر روی محصــوالت برتــر کشــاورزی تا کســتان بــا
محوریــت مرکــز تحقیقــات کشــاورزی اســتان
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان جهــت توســعۀ فعالیتهــای تجــاری و بــازاری و رونــق صــادرات
محصــوالت کشــاورزی تا کســتان بــا محوریــت پــارک علــم و فنــاوری
•توســعۀ واحدههــای تحقیــق و توســعه توســط صنایــع مرتبــط بــا بخــش کشــاورزی بهمنظــور
بهینهســازی فراینــد دانــش فنــی و بــازاری الزم در تولیــد محصــوالت ،بهینهســازی مصــرف آب و
بهبــود کیفیــت مــواد غذایــی
•توسعۀ صنایع ارگانیک غذایی با توسعۀ شرکتهای دانشبنیان خرد در حوزۀ کشاورزی
•تبدیــل تا کســتان بــه بــازار بینالمللــی و بارانــداز محصــوالت کشــاورزی بــا هدفگیــری توســعۀ صادرات
کشــاورزی بــه کشــورهای روســیه ،ترکیــه و آســیای میانــه از طریق:
 -تأسیس و حمایت از شرکتهای دانشبنیان تجاری در حوزۀ کشاورزی
 -توســعۀ حمــل و نقــل کشــاورزی بــا راهانــدازی بازارهــای دوســویۀ بینالمللــی در حمــل و نقــل
محصــوالت کشــاورزی
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 -تأســیس شــهر بــزرگ مــواد غذایــی( )food cityو نمایشــگاه مــواد غذایــی بــا هــدف طــی مراحــل
استانداردســازی ،برندینــگ ،انجــام آزمایشهــای کنتــرل کیفیــت محصــوالت کشــاورزی و
دامــی بــا محوریــت نهادهــای فنــاوری اســتان(جهاد دانشــگاهی ،مرکــز تحقیقــات جهــاد
کشــاورزی ،پــارک علــم و فنــاوری و …)
بخــش خدمــات در ایــن شهرســتان نتوانســته اســت ارتباطــات درخورتوجهــی بــا نهادهــای
علموفنــاوری برقــرار کنــد .براســاس گــراف مجــاورت ،همــۀ زیربخشهــای خدمــات در ایــن شهرســتان
ازجملــه بهداشــت و درمــان ،گردشــگری و ســایر فعالیتهــای خدماتــی دارای مختصــات کــد  ٢و  ٣و
وزن ارتباطــات کمتــر از  ٨١0هســتند .ایــن یعنــی حجــم بســیار اندکــی از کنشهــای نظــام علــم و فنــاوری
ً
در شهرســتان تا کســتان البتــه بــه گون ـهای نســبتا متــوازن ناظــر بــه بخــش خدمــات اســت .بهطــور
خــاص ،براســاس نقشـههای مزیــت شهرســتانی ،بخــش خدمــات درمانــی (شــامل ســرانۀ بیمارســتان،
پزشــک و مرا کــز خدمــات درمانــی) در ایــن شهرســتان رتبــۀ ســوم در میــان شــش شهرســتان اســتان
ً
قزویــن را دارد .معالوصــف توســعۀ ایــن بخــش در شهرســتان عمومــا بــرونزا و بــا محوریــت نهادهــای
علــم مرکزی(مرکــز اســتان و مرکــز کشــور) صورتگرفتــه اســت .تنهــا دانشــگاه آزاد تا کســتان بــا تأســیس
رشــتۀ پرســتاری توانســته اســت مجــاورت ضعیفــی را بــا حــوزۀ بهداشــت و درمــان برقــرار کنــد .بــا توجــه
بــه ایــن مــوارد الزم اســت اقدامــات زیــر در حــوزۀ علــم و فنــاوری ناظــر بــه بخــش بهداشــت و درمــان
صــورت گیــرد:
•تأمیــن نیازهــا و ایجــاد زیرســاختهای فناورانــه خدمــات درمانــی و بهداشــت محیــط در ایــن
شهرســتان توســط نهادهــای مرکــزی (اســتانی و ملــی) علموفنــاوری در افــق کوتاهمــدت (تــا  ۵ســال)
•تربیــت تکنیســینهای مــورد نیــاز بخــش خدمــات درمانــی توســط نهادهــای علموفنــاوری بومــی در
افــق بلندمــدت ( ۷تــا ۱۰ســال)
•انجــام مطالعــات اولیــه جهــت ظرفیتیابــی ،مزیتســازی و معرفــی حــوزۀ ســامت بــه عنــوان مزیــت
نســبی شهرســتان بوئیــن زهــرا توســط نهادهــای فنــاوری در حــوزۀ علــوم پزشــکی در مرکــز اســتان
•ایجــاد ارتباطــات مجــاورت بومــی میــان نهادهــای علــم شهرســتان و بخــش بهداشــت و درمــان از
طریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی ناظــر بــه علوم پزشــکی در ســطح تربیــت کاربران و تکنســینهای
اجرایــی بخــش بهداشــت و درمان(مقاطــع کاردانــی ،کارشناســی و کارشناســی ارشــد)
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•بهبــود ســطح دانــش و فنــاوری در بخــش بهداشــت و درمــان شهرســتان تا کســتان بهمنظــور ایجــاد
زیرســاخت جهــت استانداردســازی بهداشــتی فراینــد توســعۀ کشــاورزی دانشبنیــان
•ایجــاد آزمایشــگاههای کنتــرل کیفیــت بهداشــتی صنایــع غذایــی بهمنظــور توســعۀ زیرســاختهای
الزم تأســیس شــهر غــذا و بارانــداز مــواد غذایــی در شهرســتان تا کســتان
البتــه ایــن شهرســتان ازلحــاظ مزیــت گردشــگری در کنــار شهرســتان آوج و آبگــرم در رتبــۀ اول در
اســتان اســت کــه بیانگــر ظرفیــت بــاالی ایــن بخــش در ایــن شهرســتان میباشــد .ضــرب مزیــت بــاال در
مجــاورت انــدک ،ایــن نتیجــه را حاصــل میکنــد کــه بخــش گردشــگری در ایــن شهرســتان ضمــن وجــود
قابلیــت توســعۀ بســیار بــاال ،بهشــدت مغفــول مانــده اســت و صنایــع و فعالیتهــای بــازاری ناظــر بــه
گردشــگری(صنایع دســتی ،حمــل و نقــل ،گردشــگری الکترونیــک ،هتلــداری و …) حتــی مراحل نوزادی
خــود را نیــز طــی نکردهانــد .لــذا ســرمایهگذاری در توســعۀ ایــن بخــش در شهرســتان تا کســتان میتوانــد
عوایــد بــازاری بســیاری را در ایــن شهرســتان پدیــد آورد.
•خــودداری از تأســیس رشــتههای تحصیلــی ناظــر بــه گردشــگری بهدلیــل فقــدان مزیــت بالفعــل در
زمینــۀ گردشــگری در ایــن شهرســتان در افــق کوتاهمــدت (تــا  ۵ســال)
•بهکارگیــری ظرفیتهــای شــرکتهای دانشبنیــان مرکــزی (اســتانی یــا ملــی) در حــوزۀ گردشــگری
بهمنظــور مزیتســازی و ظرفیتیابــی در گردشــگری (طبیعــی ،مذهبــی ،باســتانی) در افــق
بلندمــدت ( ۷تــا ۱۰ســال)
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان منطق ـهای بهمنظــور تجاریســازی ظرفیتهــای گردشــگری در
افــق بلندمــدت ( ۷تــا ۱۰ســال)
•توســعۀ بازارهــای دوســویۀ حمــل و نقــل تجــاری و جــذب گردشــگر تجــاری(در حــوزۀ صنایــع
غذایــی) بــا تأســیس و حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ توریســم الکترونیــک ،بازاریابــی
الکترونیــک و حمــل و نقــل الکترونیــک

 -3-2-4-5-5-4ظرفیتهای نیازمند فرایند تثبیت و رشد دانشبنیان
در میــان فعالیتهــای بــازاری ایــن شهرســتان صنایــع پزشــکی(مختصات  ٣و وزن مجــاورت )٧٢٣
و صنایــع بــرق و الکترونیــک( بــا مختصــات  ٣و وزن ارتباطــات  )١0٢۵در حــال طــی مراحــل نــوزادی
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ً
توســعه هســتند و مجموعــا میتــوان گفــت ایــن صنایــع بــه طــور نســبی نیازمنــد طــی فراینــد تثبیــت و
بلــوغ هســتند .البتــه عــدم ســنخیت ایــن دو صنعــت بــا مزیتهــای منطق ـهای ،موجــب میشــود کــه
توســعۀ کمــی در ایــن صنایــع چنــدان مناســب نباشــد ،امــا بــا ایــن وجــود ،رســیدن آنهــا بــه مرحلــۀ
توســعۀ بــازاری مناســب و تجاریســازی بهینــه نیازمنــد اجــرای اقدامــات زیــر اســت:
•ظرفیتســازی و مزیتســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ
بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکهای) بــرای تجاریســازی محصــوالت
ایــن صنایــع در داخــل و خــارج از کشــور
•تأســیس و تقویــت رشــتههای مدیریــت بازرگانــی و بازاریابــی بهمنظــور افزایــش نفــوذ بــازاری ایــن
صنایــع
•ارائــۀ خدمــات مشــاورهای و فنــی در حــوزۀ بازاریابــی بــه ایــن صنایــع توســط نهادهــای علموفنــاوری
مرکزی

 -5-5-5-4نقشۀ چگالی کلی نهادها
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 -6-5-5-4دانشگاه آزاد اسالمی تا کستان
 -1-6-5-5-4علوم پایه ()basic science 1

 -2-6-5-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 1
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 -3-6-5-5-4علوم انسانی ()humanities 1

 -4-6-5-5-4علوم پزشکی ()medicine 1
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 -5-6-5-5-4کشاورزی ()agriculture 1

 -7-5-5-4دانشگاه پیام نور
 -1-7-5-5-4علوم پایه ()basic science 2
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 -2-7-5-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 2

 -3-7-5-5-4علوم انسانی ()humanities 2
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 -4-7-5-5-4کشاورزی ()agriculture 2

 -8-5-5-4مؤسسۀ آموزش عالی تا کستان
 -1-8-5-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 3
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 -2-8-5-5-4علوم انسانی ()humanities 3

 -9-5-5-4مؤسسۀ آموزش عالی نیکان
 -1-9-5-5-4علوم انسانی ()humanities 4
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 -10-5-5-4دانشگاه آزاد اسالمی اسفرورین
 -1-10-5-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 5

 -2-10-5-5-4علوم انسانی ()humanities 5

231

232

سند آمایش علم و فناوری استان قزوین

 -11-5-5-4دانشگاه آزاد اسالمی ضیاء آباد
 -1-11-5-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 6

 -2-11-5-5-4علوم انسانی ()humanities 6
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 -6-5-4شهرستان قزوین
 -1-6-5-4جدول نهادهای علم و فناوری
نوع

شاخه

شناسه

عنوان

علوم پایه

basic science 1

۳

علوم فنی و مهندسی

engineering 1

۶

علوم انسانی

humanities 1

۳

کشاورزی

agriculture 1

۳

علوم پایه

basic science 2

۳

علوم فنی و مهندسی

engineering 2

۶

علوم انسانی

humanities 2

۳

کشاورزی

agriculture 2

۳

علوم پایه

basic science 3

۳

علوم فنی و مهندسی

engineering 3

۳

علوم انسانی

humanities 3

۳

کشاورزی

agriculture 3

۳

علوم پایه

basic science 4

۳

دانشــگاه جامــع علمــی و

علوم فنی و مهندسی

engineering 4

۶

کاربردی

علوم انسانی

humanities 4

۳

کشاورزی

agriculture 4

۳

علوم فنی و مهندسی

engineering 5

۳

علوم انسانی

humanities 5

۳

علوم پزشکی

medicine 5

۵

علوم پایه

basic science 6

۳

علوم انسانی

humanities 6

۳

علوم پایه

basic science 7

۲

علوم فنی و مهندسی

engineering 7

۶

علوم انسانی

humanities 7

۳

دانشگاه آزاد اسالمی

دانشــگاه بینالمللــی
امــام خمینــی (ره)

نهادهای علم و فناوری

دانشگاه پیام نور

دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه فرهنگیان

موسسات آموزش عالی

مختصات
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عنوان

شاخه

شناسه

جهاد دانشگاهی قزوین

jihad

۳

medicin rc

۵

agriculture rc

۳

imam rc

۹

پارک علم و فناوری

science and technology
park

۹

مرکز فناوری و نوآوری سینتک دانشگاه آزاد

syntech

۳

مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی

medicine gc

۳

پژوهشکدهپیشگیریبیماریهایغیروا گیر

medicine institute

۳

صنایع غذایی وصنایع کشاورزی

food & agriculture

۶

صنایع نساجی و صنایع چرم

textile

۶

صنایع شیمیایی

chemical

۳

صنایع سلولزی و صنایع چوب

wood

۶

صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی

iron & minerals

۳

صنایع پزشکی

medicine

۳

صنایع برق و الکترونیک

electricity & electronic

۳

صنایع ماشین سازی

machine

۳

زراعت

agriculture

۶

باغداری

gardening

۶

دامپروری

diary

۶

بهداشت

health

۶

گردشگری

tourism

۴

خدمات

services

۸

مرا کــز تحقیقاتــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
قزویــن
مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و

نهادهای علم و فناوری

منابــع طبیعــی
مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه امــام
نهادهای فناور

صنعت و معدن

نهاد بازار
کشاورزی

خدمات

خمینــی (ره)

مختصات
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 جدول موقعیت نهادها-2-6-5-4
تعداد ارتباط شدت ارتباط

خوشه

y

x

شناسه

318

16

1

-0.4441

-0.4559

agriculture 1

195

5

1

-0.4065

-0.6284

basic science 1

1371

21

1

-0.3085

-0.5252

engineering 1

633

23

1

-0.1014

-0.5712

humanities 1

478

16

2

-0.3188

-0.213

agriculture 2

253

7

2

-0.0661

-0.6031

basic science 2

1137

20

2

-0.1277

-0.6841

engineering 2

777

22

2

0.095

-0.5678

humanities 2

491

16

3

-0.2993

-0.1419

agriculture 3

242

7

3

-0.0958

-0.5278

basic science 3

748

20

3

-0.1667

-0.3608

engineering 3

584

23

3

0.0782

-0.4935

humanities 3

433

16

4

-0.1008

-0.1111

agriculture 4

209

7

4

0.0643

-0.3399

basic science 4

937

21

4

0.0181

-0.362

engineering 4

445

23

4

0.1252

-0.3697

humanities 4

1323

13

5

0.7515

1.0953

medicine 5

189

9

5

0.7997

0.7498

engineering 5

172

15

5

0.7847

0.6975

humanities 5

77

4

6

0.3223

-0.7152

basic science 6

222

10

6

0.3685

-0.6911

humanities 6

120

2

7

0.225

-1.1974

basic science 7

1015

19

7

0.1262

-1.0134

engineering 7
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خوشه

y

x
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شناسه

419

22

7

0.1904

-0.934

humanities 7

181

14

8

-0.2041

0.5184

agriculture rc

1764

32

8

0.2875

-0.5309

imam rc

119

16

8

0.4298

-0.3453

jihad

217

9

8

0.2791

1.0827

medicine gc

118

9

8

0.3165

1.1079

medicine institute

885

9

8

0.9176

1.2518

medicine rc

2505

36

8

0.2626

-0.4346

science and technology park

473

19

8

0.4371

-0.773

syntech

1293

31

9

-0.4829

0.5443

textile

889

27

9

-0.5314

0.4489

wood

742

33

9

0.107

0.1063

chemical

403

23

9

-0.2185

0.4829

electricity&electronic

1155

35

9

-0.2336

0.2861

food&agriculture

769

19

9

-0.2318

-0.7132

iron&minerals

664

27

9

-0.3464

0.1736

machine

317

20

9

0.1661

1.0344

medicine

1186

16

10

-0.4607

0.3545

agriculture

896

12

10

-0.38

0.3131

diary

1227

17

10

-0.5496

0.3496

gardening

860

28

11

0.3912

0.7814

health

2549

23

11

-0.6873

1.2394

services

1640

22

11

-0.7813

1.6852

tourism
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 -3-6-5-4گراف روابط کلی نهادها

 -4-6-5-4تحلیل گراف مجاورت
براســاس دادههــای مربــوط بــه حجــم فعالیــت ( )total strenthدر جــدول موقعیــت ،شهرســتان
ً
قزویــن تقریبــا در همــۀ ابعــاد نظــام علموفنــاوری نســبت بــه ســایر شهرســتانهای اســتان از موقعیــت
برتــری برخــوردار اســت بــه ایــن معنــا کــه تعــداد واحدهــا و میــزان فعالیــت نهــاد در ایــن شهرســتان بســیار
باال تــر از ســایر شهرستانهاســت .براســاس نقشــههای مزیــت اســتان ،ایــن شهرســتان در کشــاورزی
و خدمــات درمانــی دارای مزیــت مطلــق (رتبــه اول) اســت ،در گردشــگری مزیــت نســبی (رتبــۀ دوم) و
در صنعــت و معــدن فاقــد مزیــت (رتبــۀ آخــر) اســت .البتــه رتبــۀ پاییــن در مزیــت صنعتــی بــه ایــن معنــا
نیســت کــه حجــم بخــش صنعــت و معــدن در ایــن شهرســتان پایینتــر از ســایر شهرستانهاســت بلکــه
مجمــوع دادههــای جمعیتــی ،جغرافیایــی ،زیسـتمحیطی ،اجتماعــی و فرهنگــی ایجــاب کــرده اســت
کــه بخــش صنعــت و معــدن «نســبت بــه» ســایر بخشهــای ایــن شهرســتان ،مزیــت کمتــری داشــته
باشــد.
برخــاف ســایر شهرســتانهای اســتان قزویــن کــه نظــام علموفنــاوری آنهــا بــر محــور صنعــت رشــد
یافتــه اســت ،در ایــن شهرســتان نهادهــای علــم (دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی) و نهادهــای
فنــاوری (پــارک علموفنــاوری ،مرا کــز رشــد ،جهــاد دانشــگاهی و مرا کــز تحقیقاتــی) توانســتهاند ارتباطــات
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وســیعی بــا بخــش بــازار برقــرار کننــد و نقــش مرکــزی بالقــوه در نظــام علموفنــاوری را بــر عهــده بگیرنــد.
بنابرایــن ،در گــراف مجــاورت ایــن شهرســتان ،عمــدۀ منطقــۀ مــدار مرکــزی بــه نهادهــای حــوزۀ
علموفنــاوری تعلــق دارد و نهادهــای بــازار در مدارهــای میانــی و حاشــیهای قــرار گرفتهانــد.
وفناوریﺻﻼﺣﺎت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( | آذر ۱۳۹۷
عل)امﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد ا
نظامﻬﺎﯾﯽ
نهادهای علم در ﮔﺰارش ﻧ
وضعیت اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ
تحلیل ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری
-1-4-6-5-4ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ
ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه :ﺗﺪو ﯾﻦ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ

توزیــع دانشــجو در میــان دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی شهرســتان قزویــن و در مقاطــع
ﺻﻔﺤﮥ  259از ۳۳۲

ﻣﺠﺮی :ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ

مختلف تحصیلی در سال  ۱۳۹۵در نمودار زیر آورده شده است.

ﻧﻤﻮدار  .۱۴ﺗﻮز ﯾﻊ داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎن و ﻣﻘﺎﻃﻊ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ )(۱۳۹۵
80000
60000
40000
20000

ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن
ﻋﺎﻟﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ

دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ
ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی
دﮐﺘﺮی ﭘﺰﺷﮑﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ

ﮐﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

0

ﮐﺎرداﻧﯽ

ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﮥ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
نمودار  .14توزیع دانشجویان و مقاطع دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهرستان قزوین ()۱۳۹۵
در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻢ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎن و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
منبع :یافتههای پژوهش ،مطابق با دادههای موسسۀ پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی
و ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻻ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺠﺎورت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﻗﻮی ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎزار

در میــان نهادهــای علــم در شهرســتان قزویــن ،دانشــگاه آزاد اســامی بــا توجــه به تعداد دانشــجویان

)ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﮐﺸﺎورزی( اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

توانســته اســت ظرفیــت مجــاورت بســیار باالیــی بــرای
و دانشآموختــگان و ظرفیــت آموزشــی بــاالً ،
داﻧﺸﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد در ﮔﺮاف ﻣﺠﺎورت ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﺪار ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺘﻮازن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد.

ایجــاد ارتباطهــای قــوی بــا نهادهــای بــازار (صنعــت و معــدن و کشــاورزی) ایجــاد کنــد .ایــن دو عامــل

ـاورت،
مجـﺳﻼﻣﯽ
ـرافزاد ا
درﻧ گـﺸﮕﺎه آ
آزادز دا
ـگاهﻤﺘﺮ ا
دانشـﯿﺎر ﮐ
درﯾﺎن ﺑﺴ
ـیﺠﻮ
دانشـاﻧﺸ
ـفﻌﺪاد د
مختلـﻏﻢ ﺗ
های ﻋﻠﯽر
ـاخ )هره( ﻧﯿﺰ
شـﯿﻨﯽ
ـتﺧﻤ
ـده اﯽ اسـﻣﺎم
شـﻟﻤﻠﻠ
ـبﯿﻦا
موﺸجﮕـﺎه ﺑ
در کنــار یکدیگــرداﻧ

ً

ـدارﻞ ﺗﻨمرﻮکـع در
عمدتــا در ﺑمﻪـدﻟﯿ
ـود.رد .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﮐﻨﺎر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ واﺣﺪﻫﺎی
شـﺎﺑﻪ دا
ـعﻣﺸ
توزیﺘـﯽ
ـوازنﺿﻌﯿ
متـﯿﻠﯽ ،و
ـاتﺤﺼ
ارتباطـﻃﻊ ﺗ
ـزیر وﺷﺘبـﻪـاﻫﺎ و ﻣﻘﺎ

ـگاه
دانش
المللـﮑﺪ
ـگاهوربی ،ﭘنﮋوﻫﺸ
دانشـ ﻓﻨﺎ
ﺖ
ﺻـﻨﻌ
کمتـﺨـرﺶازﻫﺎی
ـیاررا ﺑﺎ ﺑ
بسﻧـﯽ
ـجویانﻣﺘﻮاز
دانشاـرﺗﺒﺎﻃﯽ
ـدادﺮﻓﯿﺖ
تعـﺖ ﻇ
ـم اﺳ
رغـﺴﺘﻪ
عل ﺗیﻮاﻧ
نیـﺮﯾـزﻨﯽ
(ره)رآﻓ
ـیﺮﮐﺰ ﮐﺎ
خمینوـ ﻣ
ـامﮋوﻫﯽ
ـیۀ آﯾامﻨـﺪهﭘ
آزاد اســامی ،بهدلیــل تنــوع در رشــتهها و مقاطــع تحصیلــی ،وضعیتــی مشــابه دارد .ایــن دانشــگاه در

و ﻣﻌﺪن و ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و درﻣﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺮاف ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺪت ارﺗﺒﺎﻃﺎت آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
آزاد ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﭘﯿﺎم ﻧﻮر و ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﯿﺰ در ﻣﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺮاف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ زﯾﺎدی

فصل 4؛ برآورد الگو و تحلیل دادهها

239

کنــار تأســیس مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور ،پژوهشــکدۀ آیندهپژوهــی و مرکــز کارآفرینــی توانســته اســت
ظرفیــت ارتباطــی متوازنــی را بــا بخشهــای صنعــت و معــدن و کشــاورزی برقــرار کنــد و درمــدار مرکــزی
گــراف قــرار گیــرد ،ا گرچــه شــدت ارتباطــات آن نســبت بــه دانشــگاه آزاد کمتــر اســت.
دانشــگاههای پیــام نــور و علمــی کاربــردی نیــز در مــدار مرکــزی گــراف قــرار گرفتــه اســت و ظرفیــت
ارتباطــی زیــادی را بــا بخشهــای صنعــت و معــدن و کشــاورزی در خــود دارد بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن
ظرفیــت ارتباطــی بیشــتر در ســطوح تربیــت تکنیســین (کاربــران صنعتــی) و نــه متخصــص اســت.
دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن در کنــار مرکــز تحقیقــات خــود و در مجــاورت بــا بخــش خدمــات
ً
بهداشــتی و درمانــی ،مجموعــۀ تقریبــا مســتقلی را در مــدار حاشــیهای گــراف تشــکیل دادهانــد .ایــن
وضعیــت بیانگــر آن اســت کــه میــان ایــن مجموعــه و ســایر نهادهــای علموفنــاوری ،تفکیــک معنــاداری
ناظــر بــه موضــوع مســئولیت ایجــاد شــده اســت .دانشــگاه علــوم پزشــکی مطابــق بــا شــرح وظایــف
تعیینشــده تمرکــز مســتقیم خــود را بــر فعالیتهــای حــوزه درمــان قــرار داده اســت .فقــدان ارتبــاط
میــان ایــن دانشــگاه و فعالیتهــای صنعتــی و کشــاورزی نشــان از آن دارد کــه ظرفیتهــای ناظــر بــه
پیشــگیری از بروندادهــای منفــی صنعتــی و کشــاورزی در قالــب شــاخههای پژوهشــی مختلــف از جملــه
بهداشــت صنعتــی و کشــاورزی ،بهداشــت اجتماعــی ،اســتانداردهای ســامت در صنعــت و کشــاورزی
و… هنــوز ایجــاد نشــده اســت .حتــی دیگــر نهادهــای علموفنــاوری نیــز در ایــن زمینــه فاقــد ظرفیتهــای
الزم هســتند.

 -3-4-6-5-4تحلیل وضعیت نهادهای فناوری در نظام علموفناوری
پــارک علموفنــاوری اســتان قزویــن (مختصــات  )۹و مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه امــام
خمینــی (ره) (مختصــات  )۹توانســتهاند ضمــن افزایــش تعــداد ظرفیتهــای مرتبــط بــا نهــاد بــازار،
موقعیــت بالقــوۀ متوازنــی را بــرای هدایتگــری توســعۀ صنعتــی شهرســتان فراهــم ســازند .عالوهبرایــن،
نهادهــای جهــاد دانشــگاهی (مختصــات  ،)۳مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی
(مختصــات  )۳و مرکــز تحقیقــات ســینتک دانشــگاه آزاد اســامی (مختصــات  )۳علیرغــم حجــم فعالیــت
کمتــر ،توانســتهاند ظرفیتهــای ارتباطــی متوازنــی را بــا بخشهــای مختلــف صنعتــی و کشــاورزی برقــرار
ً
کننــد .ا گرچــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــا مختصــات  ۶ظرفیــت ارتباطــی نســبتا متوازنــی دارد،
ظرفیتهــای ارتباطــی ایــن نهادهــا بــا بخــش خدمــات بهطــور کلــی ضعیــف اســت و بــه همیــن دلیــل
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فعالیتهــای خدماتــی (گردشــگری بــا مختصــات  ۴و ســایر خدمــات بــا مختصــات  )۸در گــراف مجــاورت
در مــدار حاشــیهای و میانــی قــرار گرفتهانــد.

 -3-4-6-5-4تحلیل وضعیت بازار در نظام علموفناوری
مطابــق بــا دادههــای گــراف مجــاورت ،توســعۀ کمــی و کیفــی نهادهــای علموفنــاوری در شهرســتان
قزویــن بهخاطــر فشــار نیــاز اســتان و کشــور باعــث شــده اســت کــه حجــم ایــن نهادهــا نســبت بــه
نهادهــای بــازار بســیار افزایــش یابــد و درنتیجــه ایــن نهادهــا علیرغــم تعــداد زیــاد واحدهــا و فعالیتهــا،
در ایــن گــراف کوچکتــر نشــان داده شــدهاند.

 -1-3-4-6-5-4ظرفیتهای رشدیافتۀ بازاری
بررســی گــراف مجــاورت شهرســتان قزویــن نشــان میدهــد کــه تمامــی گروههــای صنعتــی
توانســتهاند ضمــن حضــور در مــدار مرکــزی ،ظرفیتهــای ارتباطــی قــوی را بــا نهادهــای علموفنــاوری
ایجــاد کننــد .در ایــن میــان ،ارتبــاط ســه گــروه صنایــع غذایــی و کشــاورزی (مختصــات  ۶بــا وزن ،)۱۱۵۵
صنایــع نســاجی و چــرم (مختصــات  ۶بــا وزن  )۱۲۹۳و صنایــع ســلولزی و چــوب (مختصــات  ۶بــا وزن
ً
 )۸۸۹نســبتا قــوی اســت و ســایر گروههــای صنعتــی شــامل صنایــع پزشــکی (مختصــات  ۳بــا وزن ،)۳۱۷
صنایــع بــرق و الکترونیــک (مختصــات  ۳بــا وزن  ،)۴۰۳صنایــع شــیمیایی (مختصــات  ۳بــا وزن ،)۷۴۲
صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلــزی (مختصــات  ۳بــا وزن  )۷۶۹و صنایــع ماشینســازی (مختصــات ۳
بــا وزن  )۶۶۴شــدت ارتبــاط ضعیــف ولــی متــوازن دارنــد.
ً
ایــن گــراف نشــان میدهــد کــه همــۀ گروههــای صنعتــی در شهرســتان قزویــن بهصــورت نســبتا
متــوازن رشــدیافته هســتند و از ســطح فنــاوری متوســط ( )medium-techبرخوردانــد ،بــه مرحلــۀ تولیــد
پیامدهــای جانبــی منفــی رســیدهاند .بنابرایــن اقدامــات اصلــی نظــام علموفنــاوری در تعامــل بــا ایــن
صنایــع بــه شــرح زیــر اســت:
•مدیریــت دانــش و پژوهــش در مرا کــز آمــوزش عالــی شهرســتان درجهــت توســعۀ دانشبنیــان صنایــع
فــوق بهمنظــور تبدیــل ایــن صنایــع از ســطح فنــاوری متوســط بــه ســطح فنــاوری برتــر ()high-tech
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا ایــن صنایــع در
مقاطــع تحصیــات تکمیلــی و کاهــش شــدید ظرفیــت در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی
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•جهتدهــی جــذب هیئــت علمــی در دانشــگاههای موجــود درراســتای تأمیــن دانــش فنــی ســطح
بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری فــوق
•تأسیس و توسعۀ مرا کز رشد در دانشگاهها ناظر به این صنایع
•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان (توســط پــارک علموفنــاوری) و مرا کــز تحقیــق و توســعه
(توســط واحدهــای صنعتــی) بهمنظــور کاهــش عــوارض جانبــی منفــی ایــن صنایــع (ازجملــه
آلودگیهــای زیس ـتمحیطی ،آســیبهای اجتماعــی و…)
•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک،
بازاریابــی شــبکهای ،بازارهــای دوســویه و…) بــرای تجاریســازی محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل
و خــارج از کشــور
•ایجــاد شــرکتهای دانشبنیــان بــرای بازاریابــی دانــش فنــی موجــود در ایــن صنایــع در ســایر
اســتانها و در کشــورهای همســایه
•انتقــال ســرریز دانــش فنــی ایــن صنایــع بــه ســایر شهرســتانهای اســتان توســط واحدهــای
تحقیقوتوســعۀ صنعتــی ،مرا کــز رشــد دانشــگاهی و پــارک علموفنــاوری
•انتقــال دانــش فنــی موجــود در نهادهــای علــم مرتبــط بــا ایــن صنایــع بــه نهادهــای علموفنــاوری
در ســایر شهرســتانهای اســتان ازطریــق تأســیس واحدهــای پژوهشــی مشــترک ،مرا کــز رشــد
دانشــگاهی در ســایر شهرســتانها و نیــز تأمیــن هیئــت علمــی و کادر پژوهشــی مــورد نیــاز در ایــن
شهرســتانها و توســعۀ تعامــات آموزشــی و پژوهشــی ســازنده در میــان واحدهــای علموفنــاوری
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان بهمنظــور انتقــال فنــاوری از شهرســتان قزویــن بــه ســایر
شهر ســتا نها
•تشــکیل انجمنهــای علمــی دانشــگاهی بــرای ارتباطگیــری بــا ایــن صنایــع و رفــع نیازهــای دانشــی
و فنــی و همچنیــن ایجــاد زیرســاخت مشــاوره بــرای انتقــال دانــش فنــی ایــن صنایــع بــه ســایر
شهرســتانها و اســتانهای همجــوار
•ایجــاد شــبکههای پژوهشــی در داخــل و خــارج از کشــور بــرای انتقــال ،انتشــار و تبــادل دانــش و
فنــاوری درجهــت بهینهســازی فراینــد تولیــد در ایــن صنایــع بــا محوریــت دانشــگاه بینالمللــی امــام
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خمینــی (ره)
•حمایــت از طر حهــای پژوهشــی و فناورانــه اســتانی بهمنظــور دانشبنیانســازی ایــن صنایــع
توســط نهادهــای علموفنــاوری
وضعیــت توســعۀ کشــاورزی نیــز در شهرســتان قزویــن مشــابهت زیــادی بــا توســعۀ بخــش صنعــت
و معــدن دارد و نهادهــای بخــش کشــاورزی (زراعــت ،باغــداری و دامپــروری همگــی بــا مختصــات
 )۶دارای اهمیــت متوســط و در مــدار مرکــزی گــراف قــرار گرفتهانــد .ایــن نهادهــا بــرای ادامــۀ فراینــد
توســعه ناچارنــد مســیر دانشبنیانســازی را طــی کننــد چــرا کــه بــه مرحلــۀ جــدی از پیامدهــای منفــی
(بهــرهوری پاییــن ،مصــرف آب زیــاد ،کاهــش حاصلخیــزی زمیــن ،قــدرت رقابتپذیــری انــدک ،کاهــش
مقیــاس زمینهــای دارای قابلیــت کشــت) رســیدهاند .بنابرایــن الزم اســت نهادهــای علموفنــاوری در
بخــش کشــاورزی بــا اتخــاذ اقدمــات زیــر زمینــۀ دانشبنیانــی ایــن بخــش را فراهــم ســازند:
•تبدیــل نیــروی انســانی در بخــش کشــاورزی بــه ســرمایۀ انســانی ماهــر ازطریــق توســعۀ ســطوح
دانشــی کاردانــی و کارشناســی در دانشــگاههای علمــی و کاربــردی و شــاخههای فنــی ســایر
مؤسســات آمــوزش عالــی
•تولیــد و انتشــار دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای تغییــر فرایندهــای مدیریتــی ،فنــی و بــازاری در بخــش
کشــاورزی بهســوی توســعۀ دانشبنیــان بخــش کشــاورزی در دانشــگاههای امــام خمینــی (ره) و
آزاد اســامی ازطریــق
 -تأسیس مرا کز رشد کشاورزی
 -ایجاد مرا کز تحقیقات کشاورزی
 -حمایت از پروژههای تحقیقاتی در زمینۀ کشاورزی دانشبنیان
 -ایجــاد شــبکۀ پژوهشــی بــا ســایر دانشــگاههای داخــل و خــارج از کشــور بهمنظــور تولیــد و انتقــال
فناوریهــای برتــر در حــوزۀ کشــاورزی بــا محوریــت دانشــگاه بینالمللــی امــام خمینــی (ره)
•تدویــن بســتههای سیاس ـتگذاری ناظــر بــه فرایندهــای مدیریتــی ،نظــام تصمیمســازی و
مقرراتگــذاری در زمینــۀ دانشبنیانســازی بخــش کشــاورزی در شهرســتان توســط مرکــز تحقیقــات
جهــاد کشــاورزی
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•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان بــرای بهبــود فرایندهــای دانشــی در دانــش فنــی کشــاورزی و
شــیوههای مدیریتــی و بازاریســازی و ایجــاد بازارهــای دوســویه در بخــش کشــاورزی
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان بهمنظــور بهبــود فراینــد تولیــد محصــوالت ارگانیــک ،داروهــای
گیاهــی و افزایــش بهــرهوری ایــن محصــوالت در مقیــاس ســطح
بخــش خدمــات پزشــکی و درمانــی در ایــن شهرســتان براســاس گــراف مجــاورت در مــدار مرکــزی قــرار
ً
گرفتــه و از اهمیــت نســبتا باالیــی برخــوردار اســت (مختصــات  ۶و حجــم  .)۸۶۰طبــق نقشـههای مزیــت
نیــز شهرســتان قزویــن در میــان شهرســتانهای اســتان بهلحــاظ خدمــات پزشــکی و درمانــی دارای
مزیــت مطلــق اســت .ایــن مزیــت باعــث شــده اســت کــه نهادهــای فنــاوری از قبیــل پــارک علموفنــاوری و
جهــاد دانشــگاهی در ایــن حــوزه ســرمایهگذاریهایی را انجــام دهنــد .بااینحــال ،نزدیکــی بــه تهــران،
توســعۀ برونــزا و اختــاف ســطح خدمــات درمانــی نســبت بــه تهــران ،بــازار خدمــات درمانــی در ایــن
شهرســتان را بــا مخاطراتــی مواجــه کــرده اســت .البتــه بهخاطــر فقــدان یــا کمبــود ایــن خدمــات در دیگــر
شهرســتانهای اســتان قزویــن و همچنیــن نیــاز روبهرشــد اســتان بــه ایــن خدمــات ،حــوزۀ بهداشــت و
درمــان ایــن ظرفیــت را دارد کــه بــا گســترش و توســعۀ دانشبنیــان خدمــات خــود ،بــازار درخورتوجهــی
را بــه خــود جلــب کنــد .نظــام علموفنــاوری در ایــن راســتا اقــدام زیــر را بایــد انجــام دهــد:
•افزایــش ســطح درگیــری نهادهــای علموفنــاوری مرتبــط بــا بخــش درمــان بــا مســائل واقعــی ناظــر بــه
پیامدهــای منفــی بخشهــای بــازاری رشــدیافته (ازقبیــل آلودگیهــای زیس ـتمحیطی ،بهداشــت
روانــی و اجتماعــی ،آموزشهــای بهداشــت محیــط  ،بهداشــت صنعتــی و بهداشــت کشــاورزی)
•ســرریز خدمــات دانشــی در حــوزۀ بهداشــت و درمــان بــه ســایر شهرســتانهای اســتان ازطریــق
تأمیــن هیئــت علمــی ،کادر درمانــی ،شــبکۀ مدیریتــی ،تجهیــزات فناورانــۀ برتــر
•تســهیل بــازار خدمــات درمانــی و پزشــکی بــا ایجــاد شــرکتهای دانشبنیــان بازاریابــی حــوزۀ
پزشــکی ،توریســم ســامت و بــازار دوســویۀ هتلینــگ بیمارســتانی
•ایجــاد شــبکههای دانشــی بــا ســایر دانشــگاههای داخلــی و خارجــی بــرای ارتقــا و انتقــال دانــش و
فنــاوری در حــوزۀ پزشــکی
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا ایــن بخــش در
مقاطــع تخصصــی و فوقتخصصــی
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•تنو عبخشــی بــه رشــتههای تحصیلــی حــوزۀ پزشــکی و بهداشــت و درمــان بهمنظــور حــل مشــکالت
ناشــی از توســعۀ صنعتــی و کشــاورزی

 -2-3-4-6-5-4ظرفیتهای بازاری مغفولمانده در نظام علم و فناوری
همانگونــه کــه در بخــش قبــل بیــان شــد ،عمــدۀ صنایــع در شهرســتان قزویــن به مرحلۀ رشــدیافتگی
بــا ســطح فنــاوری متوســط رســیدهاند .در بخــش کشــاورزی و خدمــات درمانــی نیــز وضعیــت بــه همیــن
منــوال اســت امــا علیرغــم وجــود ظرفیتهــای فــراوان (مطابــق بــا نقشــههای مزیــت) در بخــش
خدمــات ازجملــه گردشــگری ،خدمــات بــازاری ،حملونقــل و مشــاوره (حقوقــی ،اقتصــادی ،بازاریابــی
و…) در ایــن شهرســتان ،ایــن فعالیتهــا در نظــام علموفنــاوری ارتباطــات بســیار ضعیفــی دارنــد .البتــه
همیــن ســطح روابــط ضعیــف از ســایر شهرســتانهای اســتان بســیار باالتــر اســت .بنابرایــن اقدامــات زیــر
در نظــام علموفنــاوری بایــد در نظــر گرفتــه شــود:
•تأســیس رشــتههای تحصیلــی ناظــر بــه گردشــگری بهدلیــل مزیــت ایــن شهرســتان در زمینــۀ ایــن
خدمــات
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان بهمنظــور مزیتســازی و ظرفیتیابــی در گردشــگری (طبیعــی،
مذهبــی ،باســتانی ،ســامت و…)
•توسعۀ بازارهای دوسویه در حوز ۀ حملونقل
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا بخشهــای
خدماتــی و مشــاورهای بهمنظــور تأمیــن نیــاز نیــروی انســانی آموزشدیــده و متخصــص در ایــن
حوز ههــا
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان بــا موضــوع فعالیــت تجــارت الکترونیــک در حــوزۀ خدمــات
(مشــاورهای ،حملونقــل و …)

فصل 4؛ برآورد الگو و تحلیل دادهها

 -5-6-5-4نقشۀ چگالی کلی نهادها

 -6-6-5-4دانشگاه آزاد اسالمی
 -1 -6-6-5-4علوم پایه ()basic science 1
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 -2-6-6-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 1

 -3-6-6-5-4علوم انسانی ()humanities 1

فصل 4؛ برآورد الگو و تحلیل دادهها

 -4-6-6-5-4کشاورزی ()agriculture 1

 -7-6-5-4دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)
 -1-7-6-5-4علوم پایه ()basic science 2
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 -2-7-6-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 2

 -3-7-6-5-4علوم انسانی ()humanities 2

فصل 4؛ برآورد الگو و تحلیل دادهها

 -4-7-6-5-4کشاورزی ()agriculture 2

 -8-6-5-4دانشگاه پیام نور
 -1-8-6-5-4علوم پایه ()basic science 3
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 -2-8-6-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 3

 -3-8-6-5-4علوم انسانی ()humanities 3

فصل 4؛ برآورد الگو و تحلیل دادهها

 -4-8-6-5-4کشاورزی ()agriculture 3

 -9-6-5-4دانشگاه جامع علمی و کاربردی
 -1-9-6-5-4علوم پایه ()basic science 4
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 -2-9-6-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 4

 -3-9-6-5-4علوم انسانی ()humanities 4

فصل 4؛ برآورد الگو و تحلیل دادهها

 -4-9-6-5-4کشاورزی ()agriculture 4

 -10-6-5-4دانشگاه علوم پزشکی
 -1-10-6-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 5
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 -2-10-6-5-4علوم انسانی ()humanities 5

-3-10-6-5-4علوم پزشکی ()medicine 5

فصل 4؛ برآورد الگو و تحلیل دادهها

 -11-6-5-4دانشگاه فرهنگیان
 -1-11-6-5-4علوم پایه ()basic science 6

 -2-11-6-5-4علوم انسانی ()humanities 6

255

256

سند آمایش علم و فناوری استان قزوین

 -12-6-5-4موسسات آموزش عالی
 -1-12-6-5-4علوم پایه ()basic science 7

 -2-12-6-5-4علوم فنی و مهندسی ()engineering 7

فصل 4؛ برآورد الگو و تحلیل دادهها

 -3-12-6-5-4علوم انسانی ()humanities 7

 -13-6-5-4نهادهای فناور
-1-13-6-5-4جهاد دانشگاهی قزوین ))jihad
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 -2-13-6-5-4مرا کز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ()medicin rc

 -3-13-6-5-4پژوهشکدۀ پیشگیری از بیماریها غیروا گیر ()medicine institute

فصل 4؛ برآورد الگو و تحلیل دادهها

 -4-13-6-5-4مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی

 -5-13-6-5-4مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ()agriculture rc
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 -6-13-6-5-4مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه امام خمینی (ره) ()imam rc

 -7-13-6-5-4پارک علم و فناوری ()science and technology park

فصل 4؛ برآورد الگو و تحلیل دادهها

 -8-13-6-5-4مرکز فناوری و نوآوری سینتک دانشگاه آزاد ()syntech
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فصل 5

بیان چشمانداز،

اهداف ،راهبردها و
اقدامات

 -1-5اهداف کالن توسعۀ علموفناوری در استان قزوین
1 -1قرارگرفتن درمیان پنج استان برتر کشور در زمینۀ علموفناوری
2 -2پیشــتازی در مرزهــای دانــش و فنــاوری و نــوآوری در میــان اســتانهای منطقــه و الهامبخشــی در
توســعۀ علموفنــاوری در کشــور
3 -3افزایــش ســهم محصــوالت و خدمــات مبتنیبــر دانــش و فنــاوری برتــر بــه بیــش از ۵۰درصــد تولیــد
ناخالــص داخلــی اســتان
4 -4متوازنســازی نظــام علموفنــاوری و تبدیــل آن بــه پیشــران فراینــد توســعه و مقابله با شکسـتهای
سیســتمی (نهادی ،همجواری و گذار) در توســعۀ نظام علموفناوری اســتان
5 -5پویاســازی نهادهــای علموفنــاوری درجهــت پاســخگویی هوشــمند بــه نیازهــای دانشــی و فنــی
صنایــع ،خدمــات و کشــاورزی در ســطوح نــوزادی ،بلــوغ و رشــدیافتگی
6 -6دســتیابی بــه توســعۀ علــوم و فناوریهــای نویــن و نافــع متناســب بــا اولویتهــا ،نیازهــا و
مزیتهــای اســتان و بهکارگیــری آنهــا در نهادهــای علمــی ،فنــاوری و بــازاری
7 -7گســترش همــکاری مؤثــر در حوزههــای علــوم و فنــاوری بــا مرا کــز علمــی معتبــر ملــی و کشــورهای
همســایه
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 -2-5اولویتهای توسعۀ علموفناوری در استان قزوین
اســتخراج اولویتهــای علموفنــاوری اســتان در ســند حاضــر حاصــل ترکیــب رویکردهــای تــوازن و
همجــواری منطق ـهای ،مزیتمحــوری ،ظرفیتیابــی و آیندهنگــری اســت .بــر ایــن اســاس و بهمنظــور
تحقــق اولویتهــا ،گونــۀ پشــتیبانی از آنهــا وابســته بــه وضعشناســی درجــۀ مجاورتهــا در نگاشــت
نهــادی منطق ـهای ،اســتخراج مزیتهــا و ظرفیتهــای اســتانی و پیشبینــی و آیندهنگــری نظــام
علموفنــاوری در اســتان قزویــن اســت .بدیــن ترتیــب ،اولویتهــای اصلــی نظــام علموفنــاوری در ســه
ســطح زیــر قــرار دارد:
1 -1توســعۀ علــوم و فنــون و نهادهــای علموفنــاوری ناظــر بــه خدمــات بهویــژه گردشــگری و
خدمــات درمانــی و حملونقــل
2 -2توسعۀ نوآوری و دانشبنیانکردن فرایند فنی بخشهای رشدیافته صنعتی
3 -3تزریــق دانــش فنــی و ارتقــای ســرمایۀ انســانی در بخــش کشــاورزی (زراعــت ،باغــداری و
دامپــروری)

 -3-5چشمانداز توسعه علموفناوری استان قزوین
اســتان قزویــن در افــق  ۱۴۲۴بــا تکیــه بــر قــدرت الیــزال الهــی و بــا اســتفاده از ظرفیتهــای منطق ـهای ،اســتانی
خواهــد بــود:
•دارای نظام علموفناوری متوازن ،برتر و پیشران توسعه
•پیشــتاز در مرزهــای دانــش و فنــاوری و نــوآوری در میــان اســتانهای منطقــه و الهامبخــش در توســعۀ
علموفنــاوری در کشــور
•برخوردار از نهادهای علموفناوری پویا در تولید و توســعۀ علموفناوری و نوآوری و توانا در دانشبنیانســاختن
صنایع ،بازاریســازی دانشبنیان بخش خدمات و پایدارســازی کشــاورزی در سطح استان
•دارای ارتباطات مؤثر علمی و فناورانه با نهادهای علموفناوری کشورهای همسایه

 -1-3-5تعریف واژ گان کلیدی چشمانداز
•توازن :افزایش کمی و کیفی درجۀ مجاورت مؤثر میان نهادهای علم و فناوری و بازار
•پیشران توسعه :عامل محرک اصلی و شتابدهندۀ فرایند توسعه
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•پویایی :قابلیت انعطاف باال برای هماهنگی با تغییرات فنی و دانشی بازاری
•دانشبنیانسازی :تزریق دانش فنی برتر در فرایند تولید
•بازاریسازی دانشبنیان :تزریق دانش فنی برتر در فرایند توزیع و بازاریابی
•پایدارسازی :تثبیت فرایند تولید و رفع نا کارآمدیها و پیامدهای منفی و نقایص فنی در آن
•پیشتازی :رسیدن به مرزهای نوآوری و جابهجایی مرزهای دانش
•الهامبخشبودن :استانداردسازی و ایجاد قابلیت الگوبرداری
•ارتباطات مؤثر :شبکۀ ارتباطی واقعی بیننهادی با درجۀ مجاورت باال

 -4-5ســناریوهای پیشــرفت بهســمت وضعیــت بهینــۀ نظــام علموفنــاوری
در اســتان قزوین
اتخــاذ هــر تصمیمــی در فراینــد تحــول نظــام علــم و فنــاوری میتوانــد آینــدهای متفــاوت را بــرای
نظــام علموفنــاوری در اســتان رقــم زنــد .تعــدد متغیرهــای تصمیــم در شــکلدهی بــه شــمایل نظــام
علموفنــاوری نیــز خــود عاملــی میشــود بــر طیفــی بــودن گســترۀ تحــوالت در ایــن نظــام .لــذا در نظــام
علموفنــاوری بــا طیــف وســیعی از آیندههــا طــرف هســتیم .مطابــق بــا نظریــۀ خوش ـههای مجــاورت،
برخــی از ایــن آیندههــا ،بهینــه هســتند و برخــی دیگــر نیــز در طیفــی از بهینگــی و غیربهینگــی قــرار
میگیرنــد.
وضعیــت بهینــۀ نظــام علموفنــاوری بــا ازبینبــردن عدمتوازنهــای نهــادی و قرارگرفتــن نهادهــای
علموفنــاوری در مســیر توســعۀ پایــدار حاصــل میشــود .در ایــن وضعیــت ،گــراف مجــاورت نهادهــا
بهصــورت رزگونــه و متمرکــز در مبــدأ مختصــات تبدیــل خواهــد شــد .نمــودار زیــر نشــاندهندۀ ایــن
وضــع بهینــه اســت:
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نمودار  .15وضعیت بهینۀ نظام علم و فناوری

حالــت بهینــه وضعیتــی اســت کــه در آن نهادهای بازار با شــدت ارتباطات باال و متــوازن ،حول نهادهای
علموفنــاوری قــرار بگیرنــد .در چنیــن حالتــی ،نهادهــای علموفنــاوری میتواننــد بهمعنــای واقعــی کلمــه
تگــر 1کنشهــای نهادهــای بــازاری شــوند و توســعۀ همهجانبــۀ دانشبنیــان را محقــق ســازند.
هدای 
بــرای تحقــق ایــن وضعیــت بهینــه ،هــر کــدام از نهادهــا بــا توجــه بــه مختصــات موجــود خــود ،میبایــد
مســیری بهینــه 2را طــی کننــد تــا بــه حدا کثــر شــدت مجــاورت دســت یابنــد .در نمودارهای زیر ،مســیرهای
بهینۀ حرکت هر کدام از نهادها از مختصات موجود به سمت وضعیت بهینه ترسیم شده است.

نمــودار  .16ســناریوهای تغییــر بــه ســمت وضــع بهینــه
بــرای مختصــات ۱

نمــودار  .17ســناریوهای تغییــر بــه ســمت وضــع بهینــه
بــرای مختصــات ۲
1- . driver
2- . Optimal Path
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نمــودار  .18ســناریوهای تغییــر بــه ســمت وضــع
بهینــه بــرای مختصــات ۳

نمــودار .19ســناریوهای تغییــر بــه ســمت وضــع بهینــه
بــرای مختصــات ۴

نمــودار  .20ســناریوهای تغییــر بــه ســمت وضــع
بهینــه بــرای مختصــات ۵

نمــودار  .21ســناریوهای تغییــر بــه ســمت وضــع
بهینــه بــرای مختصــات ۶
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نمــودار  .22ســناریوهای تغییــر بــه ســمت وضــع
بهینــه بــرای مختصــات ۷

نمــودار  .23ســناریوهای تغییــر بــه ســمت
وضــع بهینــه بــرای مختصــات ۸

بهطــور کلــی براســاس گرافهــای مجــاورت ،نهادهــای علموفنــاوری بــرای رســیدن بــه وضعیــت
بهینــه ،از دو اســتراتژی کلــی میتواننــد اســتفاده کننــد :اســتراتژی اول ،متنوعســازی ارتباطــات
اســت بــه ایــن معنــا کــه تعــداد نهادهایــی کــه قابلیــت ارتبــاط بــا آنهــا وجــود دارد افزایــش پیــدا کنــد.
بهعنــوان مثــال ،در دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی ایــن تعــدد نهادهــای مرتبــط ازطریــق
افزایــش گروههــای آموزشــی و پژوهشــی و تأســیس رشــتههای جدیــد ناظــر بــه نهادهــای موجــود بــازار
رخ میدهــد .اســتراتژی دوم ،افزایــش شــدت ارتباطــات بــا نهادهــای موجــود اســت بــه ایــن معنــا
کــه ا گرچــه ارتباطاتــی بــا نهادهــای موجــود بــازاری وجــود دارد امــا ایــن ارتباطــات شــدت الزم بــرای
اثربخشــی نهادهــای علموفنــاوری را نــدارد .بهعنــوان مثــال ،دانشــگاههای دارای گروههــای آموزشــی
فنیومهندســی ا گرچــه ارتباطاتــی را بــا صنایــع مختلــف یــا ســایر نهادهــای نظــام علموفنــاوری دارنــد،
ایــن ارتباطــات میتوانــد ازطریــق افزایــش مقاطــع تحصیلــی ،افزایــش تعــداد دانشــجویان و نیــز افزایــش
ظرفیــت تحصیــات تکمیلــی تقویــت شــود.
نهادهــای فنــاور ازقبیــل مرا کــز رشــد ،پــارک علموفنــاوری و مرا کــز تحقیــق و توســعه نیــز میتواننــد بــا
ایجــاد حوزههــای جدیــد پژوهشــی ،تأســیس واحدهــای تحقیــق و توســعۀ جدیــد ،تأســیس شــرکتهای
دانشبنیــان ناظــر بــه فعالیتهــای موجــود بــازار و… اســتراتژی اول را دنبــال کننــد .براســاس اســتراتژی
دوم ،افزایــش تعــداد شــرکتهای دانشبنیــان در شــاخههای موجــود ،افزایــش واحدهــای تحقیــق
و توســعۀ در شــاخههای موجــود ،افزایــش تعــداد پژوهشــگران در حوزههــای فنــاوری موجــود و…
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میتوانــد شــدت ارتباطــات موجــود میــان نهادهــای فنــاور و دیگــر نهادهــای نظــام علموفنــاوری را
افزایــش دهــد.
راهبردهــای تغییــر هرکــدام از مختصاتهــا بــه ســمت مختصــات بهینهتــر در مســیر بهینهســازی ،در
جــدول زیــر بیــان شــده اســت.
جدول  .29حرکت از وضع موجود در مسیر بهینه
مختصات اولیه

مختصات ثانویه

استراتژی حرکت بهینه

۱

۲

متنوع سازی ارتباطات

۱

۴

افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود

۱

۵

متنوع سازی ارتباطات
افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود

۲

۳

متنوع سازی ارتباطات

۲

۵

افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود

۲

۶

متنوع سازی ارتباطات
افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود

۳

۶

افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود

۴

۵

متنوع سازی ارتباطات

۴

۷

افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود

۴

۸

متنوع سازی ارتباطات
افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود

۵

۶

متنوع سازی ارتباطات

۵

۸

افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود

۵

۹

متنوع سازی ارتباطات
افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود

۶

۹

افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود

۷

۸

متنوع سازی ارتباطات

۸

۹

متنوع سازی ارتباطات

272

سند آمایش علم و فناوری استان قزوین

مجموعــۀ ســناریوهای تغییــر بــه ســمت وضــع بهینــه در نهادهــای نهگانــه را میتــوان در گــراف زیــر
مشــاهده کــرد .در مســیر بهینهســازی ،هــر کــدام از نهادهــا بــا مختصــات متفــاوت ،بــا اتخــاذ ســناریوهای
تغییــر مربــوط بــه خــود ،رفتهرفتــه بــه ســمت وضعیــت بهینــه (مختصــات  )۹حرکــت میکننــد .مختصــات
 ۹بیانگــر حالتــی اســت کــه خوش ـههای مجــاورت بــه تکامــل رســیده اســت و هــم تنــوع و هــم شــدت
ارتباطــات نهــادی بیشــینه شــده اســت .البتــه رســیدن همــۀ نهادهــا بــه مختصــات  ۹بهمعنــای همســانی
کامــل نهادهــا نیســت ،بلکــه بــه ایــن معناســت کــه شــدت و تعــداد ارتباطــات میــان ایــن نهــاد و ســایر
نهادهــای نظــام علموفنــاوری بــه حدا کثــر مقــدار ممکــن رســیده اســت .بنابرایــن ممکــن اســت نهــادی
دارای حجــم واقعــی فعالیــت کوچــک باشــد امــا بتوانــد بــا تکامــل خوشــۀ ارتباطــات خــود  ،بــه وضــع بهینۀ
خــود برســد .بهعنــوان مثــال ممکــن اســت موسســۀ آمــوزش عالــی بــا حجــم دانشــجویان بســیار پاییــن ،بــا
تکامــل در خوشــه در مختصــات  ۹قــرار بگیــرد امــا موسســۀ دیگــری علیرغــم تعــداد دانشــجوی بــاال،
مختصــات دورتــری از وضــع بهینــه داشــته باشــد کــه ایــن وضعیــت ناشــی از ضعــف ارتباطــات آن نهــاد در
نظــام علموفنــاوری اســت .بنابرایــن ،بزرگبــودن یــا کوچکبــودن دایــرۀ یــک نهــاد در گــراف مجــاورت
ً
لزوما بهمعنای باالبودن حجم اقتصادی و مالی و نیروی انسانی آن نهاد نیست.

نمودار  .24نمای کلی تحول نظام علموفناوری به سمت وضعیت بهینه

همانطورکــه پیــش از ایــن اشــاره شــد ،هــر نهــاد بســته بــه وضعیــت موجــود خــود ،ســناریوهای
متفــاوت را بــرای رســیدن بــه وضــع بهینــه میتوانــد اخــذ کندبراســاس ســناریوهای مختلــف ،نهادهــای
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علموفنــاوری میتوانــد بــا پیمــودن مســیر بهینــه ،نظــام علموفنــاوری اســتان را در افــق  ۱۴۲۴بــه
وضعیــت بهینــه برســاند و توســعۀ دانشبنیــان را در ایــن اســتان محقــق ســازد .البتــه بســته بــه
مختصــات نهــادی موجــود ،برخــی از ایــن نهادهــا ممکــن اســت زودتــر از افــق مذکــور بــه وضعیــت بهینــۀ
خــود برســند . .مجموعـ ۀ ایــن ســناریوها و افــق زمانــی تحقــق وضعیــت بهینــه بــرای هــر کــدام از نهادهــا
در جــدول زیــر آورده شــده اســت.
جدول  .30سناریوهای تغییر به سمت مسیر بهینه در افق زمانی
مختصات
نهاد

تحلیل وضعیت موجود

۱

 -ارتباط نامتوازن شدید

۲

 -ارتباط نامتوازن متوسط
 -ارتباط متوسط با نهاد قوی جانبی یا مرکزی
 -ارتبــاط متوســط بــا چنــد نهــاد جانبــی یــا مرکــزی
متو ســط

۳

 -ارتباط متوازن ضعیف
 -ارتباط نامتوازن شدید با نهادهای مرکزی

۴

 -ارتباط نامتوازن شدید
 -ارتباط نامتوازن شدید با نهاد قوی جانبی
 -ارتبــاط نامتــوازن شــدید بــا چنــد نهــاد جانبــی
متو ســط

۵

 -ارتباط نامتوازن متوسط
 -ارتباط متوازن متوسط

۶

 -ارتباط متوازن متوسط
 -ارتباط نامتوازن شدید با نهادهای مرکزی

سناریوهای تغییر به

وضعیت بهینه در افق زمانی

سمت وضع بهینه

۱۴۰۴

۱۴۱۰

۱۴۱۶

۱۴۲۴

الف

۲

۳

۶

۹

۵

۶

۹

۵

۶

۹

ب
ج

۴

د

۰

الف

۳

۶

۹

ب

۵

۶

۹

۶

۹

ج
الف

۶

۹

الف

۷

۸

۹

۸

۹

ج

۵

۸

۹

د

۵

۶

۹

الف

۶

۹

ب

۹

ب
ج

۸

الف

۹

۹
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مختصات
نهاد

تحلیل وضعیت موجود

سناریوهای تغییر به

وضعیت بهینه در افق زمانی

سمت وضع بهینه

۱۴۰۴

۱۴۱۰

۷

 -ارتباط نامتوازن شدید
 -ارتباط نامتوازن ضعیف با نهادهای مرکزی
 -ارتباط نامتوازن قوی با نهادهای جانبی

الف

۸

۹

۸

 -ارتباط متوازن/نامتوازن متوسط

الف

۹

۹

 -ارتباط متوازن قوی

۱۴۱۶

۱۴۲۴

براســاس مجموعــۀ ســناریوها و مســیرهای بهینــه مذکــور بــرای رســیدن بــه وضــع مطلــوب نظــام
علموفنــاوری در اســتان قزویــن ،راهبردهــا ،اقدامــات و ســازوکار اجرایــی و نظــارت ســند آمایــش
علموفنــاوری در ادامــه معرفــی میشــود.

 -5-5راهبردهای پیشرفت علموفناوری در استان قزوین
 -1-5-5راهبردهای کالن
بــا توجــه بــه احــکام ابالغــی توســط اســناد باالدســتی ملی (نقشــۀ جامع علمی کشــور و سیاسـتهای
کلــی توســعۀ علموفنــاوری) و نیــز اســناد باالدســتی اســتانی (ســند آمایــش ســرزمین اســتان قزویــن) و
اســناد مــوازی (ســند آمایــش آمــوزش عالــی اســتان قزویــن) و مقیــد بــه تحلیــل گرافهــای مجــاورت و
نقش ـههای مزیــت اســتانی ،راهبردهــای کالن پیشــرفت علموفنــاوری در اســتان قزویــن بــه شــرح زیــر
اســت:
1 -1جهتدهــی آمــوزش ،پژوهــش ،فنــاوری و نــوآوری بــه ســمت حــل مشــکالت و رفــع نیازهــای واقعــی
و اقتضائــات اســتان و کشــور بــا توجــه بــه آمایــش ســرزمین ،آمایــش آمــوزش عالــی و اســناد ملــی
باالدســتی
2 -2جهتدادن چرخۀ علموفناوری و نوآوری به ایفای نقش مؤثر در اقتصاد استان و کشور
3 -3تربیــت و توانمندســازی ســرمایۀ انســانی بــا تأ کیــد بــر پــرورش انســانهای متقــی و کارآفریــن و
خودبــاور و خــاق ،نــوآور و توانــا در تولیــد علموفنــاوری و نــوآوری متناســب بــا ارزشهــای اســامی و
نیازهــای اســتان و کشــور و تأمیــن نیــاز علموفنــاوری اســتان از ظرفیــت بومــی
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4 -4تعامل فعال و اثرگذار در حوزۀ علم و فناروی با استانهای همجوار و کشورهای همسایه
5 -5ظرفیتســازی و مزیتســازی بــرای رشــد و گســترش دانشبنیــان بخــش خدمــات بهویــژه
خدمــات درمانــی ،گردشــگری و حملونقــل و افزایــش شــدت مجــاورت ایــن بخــش در نظــام
علموفنــاوری و تبدیــل آن بــه محــور توســعۀ اســتان
نکــردن فراینــد فنــی صنایــع رشــدیافته (شناساییشــده براســاس
6 -6توســعۀ نوآورانــه و دانشبنیا 
تحلیــل گرافهــای مجــاورت) و کاهــش پیامدهــای منفــی ایــن صنایــع
7 -7تزریــق دانــش فنــی و ارتقــای ســرمایۀ انســانی در بخــش کشــاورزی و افزایــش ســطح بهــرهوری و
کاهــش پیامدهــای منفــی آن
8 -8ایجــاد زیرســاختهای فنــی و دانشــی بــرای افزایــش ســهم بــازار در صنایــع نیازمنــد فراینــد تثبیــت
(بــا شــدت مجــاورت متوســط شناساییشــده براســاس تحلیــل گرافهــای مجــاورت) و ارتقــای
مســیر توســعۀ ایــن صنایــع بــه ســمت فناوریهــای برتــر

 -2-5-5راهبردهای استانی
 -1-2-5-5راهبردهای بخشهای رشدیافته
1 -1گســترش بخــش تحقیــق و توســعه و تحصیــات تکمیلــی در نهادهــای علموفنــاوری بهمنظــور
ارتقــای ســطح فنــاوری و نــوآوری
2 -2تولیــد و انتقــال دانــش فنــی ســطح بــاال بهمنظــور کاهــش پیامدهــای منفــی و ارتقــای ســطح
بهــرهوری
3 -3تربیــت نیــروی متخصــص فنــی بــا تأ کیــد بــر نیروهــای بومــی بهمنظــور پایدارســازی فراینــد توســعۀ
ســرمایۀ انســانی
4 -4تولیــد و انتقــال دانشهــای اقتصــادی و اجتماعــی مرتبــط بهمنظــور متوازنســازی ارتباطــات و
ایجــاد تعــادل در نظــام علموفنــاوری
5 -5جلوگیری از توسعۀ کمی حوزههای آموزشی در سطوح کاردانی و کارشناسی
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6 -6ایجــاد و گســترش شــبکههای دانشــی و فناورانــه در ســطح ملــی و بینالمللــی درجهــت تولیــد
و انتقــال دانــش و فنــاوری الزم بهمنظــور افزایــش ســهم دانــش فنــی در فراینــد تولیــد و کاهــش
پیامدهــای منفــی در ایــن بخشهــا
راهبردهای بخشهای نیازمند فرایند تثبیت

 -2-2-5-5افزایش تعداد و وزن ارتباطات نهادهای علموفناوری با این بخشها
1 -1توســعۀ کمــی حوزههــای آموزشــی ،پژوهشــی و فناورانــه بهمنظــور تقویــت بازاریســازی و
تجار یســازی
2 -2تولید و انتقال دانش فنی سطح باال بهمنظور اصالح مسیر توسعه و پایدارسازی این بخشها
3 -3شتاببخشــی بــه فعالیتهــای نوآورانــه و فناورانــه و افزایــش ســهم دانــش در نظــام تولیــد و
بازار یســازی
4 -4بومیگزینــی دانشــجو و تربیــت نیــروی فنــی کاربــر (تکنیســین) بهمنظــور بومیســازی ســرمایۀ
انســانی و توســعۀ اشــتغالآفرینی
5 -5تأمیــن زیرســاختهای دانشــی و فنــی و اقتصــادی و مالــی مــورد نیــاز توســعۀ کمــی متناســب بــا
مزیتهــا
6 -6ایجــاد و گســترش شــبکههای دانشــی و فناورانــه در ســطح ملــی و بینالمللــی درجهــت تولیــد و
انتقــال دانــش و فنــاوری الزم بهمنظــور بازاریســازی دانشبنیــان فعالیتهــای ایــن بخشهــا و
تکمیــل زنجیــرۀ ارزش افــزوده

 -3-2-5-5راهبردهای بخشهای مغفولماندۀ دارای قابلیت توسعه
1 -1طراحــی و اجــرای پروژههــای تحقیقاتــی بهمنظــور شناســایی و معرفــی مزیتهــا و ظرفیتهــای
طبیعــی ،فنــی ،اقتصــادی و اجتماعــی
2 -2ایجاد زیرساختهای دانشی و فنی الزم برای طی مراحل نوزادی در فرایند توسعه
3 -3توســعۀ ظرفیتهــا در نهادهــای علموفنــاوری بهمنظــور ایجــاد ظرفیــت ارتبــاط بینبخشــی بــا
ایــن حوزههــا
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4 -4نهادسازی در حوزۀ علموفناوری بهمنظور گسترش ظرفیت دانشی و فنی در این بخشها
5 -5اســتفاده از ظرفیتهــا و توانمندیهــای نهادهــای علموفنــاوری مرکــزی (اســتانی و ملــی) بــرای
راهانــدازی و شتاببخشــی کس ـبوکارهای مرتبــط بــا ایــن بخشهــا
6 -6ایجــاد و گســترش شــبکههای دانشــی و فناورانــه در ســطح ملــی و بینالمللــی درجهــت تولیــد و
انتقــال دانــش و فنــاوری الزم بهمنظــور راهانــدازی و شتاببخشــی فعالیتهــای ایــن بخشهــا

 -6-5اقدامــات نهادهــای علموفنــاوری ناظــر بــه توســعۀ بــازار در اســتان
قزویــن
1 -1دانشبنیــان ســازی فراینــد توســعۀ صنعتــی در مســیر کاهــش پیامدهــای منفــی و افزایــش
ســطح بهــرهوری صنعتــی در بخــش صنعــت و معــدن ازطریــق:
•مدیریــت دانــش و پژوهــش در مرا کــز آمــوزش عالــی اســتان درجهــت توســعۀ دانشبنیــان صنایــع
اســتان بهویــژه چهــار صنعــت بــزرگ صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلــزی ،صنایــع غذایــی و
کشــاورزی ،صنایــع شــیمیایی و صنایــع ماشینســازی بهمنظــور تبدیــل ایــن صنایــع از ســطح
فنــاوری متوســط( )Medium techبــه ســطح فنــاوری برتــر ()high-tech
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا صنایــع چهارگانــه
در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی و پرهیــز از افزایــش ظرفیــت در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی
•جهتدهــی جــذب هیئــت علمــی و کادر پژوهشــی در دانشــگاهها و نهادهــای فنــاور درراســتای
تأمیــن دانــش فنــی ســطح بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری
•تنظیــم نظــام ارتقــاء و ایجــاد مشــوقهای الزم بــرای اســاتید و پژوهشــگران در دانشــگاهها و مرا کــز
فنــاور اســتان در مســیر توســعۀ دانشبنیــان بخــش صنعتــی
•تأسیس و توسعۀ مرا کز رشد در دانشگاهها ناظر به این صنایع
•راهانــدازی صندوقهــای پژوهــش و فنــاوری غیردولتــی و صندوقهــای تأمیــن مالــی خطرپذیــر
بهمنظــور توســعۀ نــوآوری در بخشهــای صنعتــی اســتان بــا حمایــت از شــرکتهای مرا کــز رشــد،
دانشبنیــان و واحدهــای تحقیــق و توســعۀ صنعتــی از طریــق:
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 -ارائه خدماتی مانند ارائه ضمانتنامه ،ارائه تسهیالت ،مشارکت در اجرای پروژه
 -ارائــۀ خدمــات حمایتــی نوآورانــه (ارائــه بســتههای انگیزشــی) بــرای SMEهــا و شــرکتهای
نوپــا ماننــد ارائــه تســهیالت انتقــال فنــاوری ،معافیــت مالیاتــی ،ارائــه وام ،بــرای برخــورداری از
تســهیالت شــرکتهای دانشــبنیان و  ...در زمینــه اولویتهــای س ـهگانه کالن اســتان
•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان (توســط پــارک علموفنــاوری) و مرا کــز تحقیــق و توســعه
(توســط واحدهــای صنعتــی) بهمنظــور کاهــش عــوارض جانبــی منفــی ایــن صنایــع (ازجملــه
آلودگیهــای زیس ـتمحیطی ،آســیبهای اجتماعــی و…)
•تأســیس مرا کــز تحقیقاتــی جامعهشناســی و روانشناســی اجتماعــی و بهداشــت اجتماعــی بهمنظــور
شناســایی و کنتــرل آســیبهای اجتماعــی بهویــژه آســیبهای ناشــی از پیامدهــای منفــی توســعۀ
صنعتــی در اســتان
•تقویــت مرا کــز مشــاورهای درمانــی در زمینــۀ آســیب هــای اجتماعــی بهمنظــور شناســایی و کنتــرل
آســیبهای اجتماعــی بهویــژه آســیبهای ناشــی از پیامدهــای منفــی توســعۀ صنعتــی در اســتان
•اجــرای پروژههــای مشــترک توســعه صنعتــی و فناورانــه میــان دانشــگاهها و صنایــع پیشــرو اســتان و
همچنیــن ارائــه خدمــات مشــاوره توســط دانشــگاهیان بــه صنایــع پیشــرو اســتان
•برپایــی نمایشــگاههای تخصصــی ،فنبازارهــا ،فرصتهــای ســرمایهگذاری و  ...در ســطوح اســتانی
و ملــی در زمینــه اولویتهــای صنعتــی اســتان
•توســعۀ نهادهــای علــم و فنــاوری مرتبــط بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی بهمنظــور توســعۀ شــاخههای
آموزشــی و پژوهشــی در حوزههــای بهداشــت صنعتــی ،بهداشــت اجتماعــی بهداشــت محیــط
کار ،استانداردســازی بهداشــتی فضاهــای صنعتــی و … بــا هــدف کاهــش پیامدهــای منفــی
زیس ـتمحیطی صنایــع و همچنیــن ارتقــاء کیفیــت بهداشــتی محصــوالت آنهــا
•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک،
بازاریابــی شــبکهای ،بازارهــای دوســویه و…) بــرای تجاریســازی محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل
و خــارج از کشــور
•ایجــاد شــرکتهای دانشبنیــان بــرای بازاریابــی دانــش فنــی موجــود در صنایــع بــزرگ اســتان در
میــان ســایر اســتانها و در کشــورهای همســایه
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•ایجــاد و توســعۀ واحدهــای کارآفرینــی در دانشــگاهها اســتان بهمنظــور تأمیــن ســرمایۀ انســانی
صنایــع و کمــک بــه تزریــق نیــروی کار ماهــر بــرای آنهــا
•تشــویق دانشآموختــگان فنــی و مهندســی بــه ســمت ایجــاد شــرکتهای دانشبنیــان خصوصــی و
تعاونــی در پارکهــا و مرا کــز رشــد علــم و فنــاوری از طریــق ارائــۀ تســهیالت خــاص بــه آنهــا
•تأســیس واحدهــای پژوهشــی مشــترک بــا مرا کــز پژوهشــی ســایر اســتانها در حوزههــای صنعتــی
فــوق بهمنظــور دانشبنیانســازی فنــی و بــازاری صنایــع و رفــع پیامدهــای منفــی آنهــا توســط
نهادهــای علــم و نهادهــای فنــاور اســتان
•تشــکیل انجمنهــای علمــی دانشــگاهی بــرای ارتباطگیــری بــا ایــن صنایــع و رفــع نیازهــای دانشــی
و فنــی و همچنیــن ایجــاد زیرســاخت مشــاوره بــرای انتقــال دانــش فنــی ایــن صنایــع بــه اســتانهای
همجــوار
•ایجــاد شــبکههای پژوهشــی در داخــل و خــارج از کشــور بــرای انتقــال ،انتشــار و تبــادل دانــش و
فنــاوری درجهــت بهینهســازی فراینــد تولیــد در ایــن صنایــع بــا محوریــت دانشــگاه بینالمللــی امــام
خمینــی (ره)
•حمایــت از طر حهــای پژوهشــی و فناورانــه اســتانی بهمنظــور دانشبنیانســازی ایــن صنایــع
توســط نهادهــای علموفنــاوری
2 -2تثبیــت فراینــد توســعۀ صنعتــی ،بازاریســازی و مزیتســازی در صنایــع نســاجی و صنایــع
چــرم ،صنایــع ســلولزی و صنایــع چــوب ،صنایــع پزشــکی و صنایــع بــرق و الکترونیــک
ازطر یــق:
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا دانــش فنــی و
دانــش بــازاری در ایــن صنایــع در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی بــرای تأمیــن تکنیســین مــورد نیــاز
ایــن صنایــع بــا تأ کیــد بــر بومیگزینــی
•ظرفیتســازی و مزیتســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ
بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکهای) بــرای تجاریســازی محصــوالت
ایــن صنایــع در داخــل و خــارج از کشــور
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•ارائــۀ خدمــات مشــاورهای و فنــی در حــوزۀ بازاریابــی بــه ایــن صنایــع توســط نهادهــای علموفنــاوری
مرکزی
•ایجاد زیرساخت فنی و بازاری الزم برای حرکت به سمت تکمیل زنجیرۀ تولید در این صنایع
نســازی فراینــد توســعۀ کشــاورزی در مســیر کاهــش پیامدهــای منفی(بحــران آب،
3 -3دانشبنیا 
کیفیــت پاییــن محصــوالت و …) و افزایــش ســطح بهــرهوری ازطریــق:
•تبدیــل نیــروی انســانی در بخــش کشــاورزی بــه ســرمایۀ انســانی ماهــر ازطریــق توســعۀ آموزشهــای
عمومــی و نیــز تقویــت ســطوح دانشــی کاردانــی و کارشناســی در دانشــگاههای علمــی و کاربــردی و
شــاخههای فنــی ســایر مؤسســات آمــوزش عالــی
•گســترش ظرفیــت رشــتههای مرتبــط بــا کشــاورزی بــرای پــرورش تکنیســینهای حــوزۀ کشــاورزی
(ســطوح کاردانــی و کارشناســی و نیــز رشــتههای علمیکاربــردی در ایــن زمینــه) بــا تأ کیــد بــر
بومیگزینــی دانشــجو
•تولیــد و انتشــار دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای تغییــر فرایندهــای مدیریتــی ،فنــی و بــازاری در بخــش
کشــاورزی بهســوی توســعۀ دانشبنیــان بخــش کشــاورزی از طریــق:
 -تأسیس مرا کز رشد کشاورزی
 -ایجاد مرا کز تحقیقات کشاورزی
 -حمایت از پروژههای تحقیقاتی در زمینۀ کشاورزی دانشبنیان
 -ایجــاد شــبکۀ پژوهشــی بــا ســایر دانشــگاههای داخــل و خــارج از کشــور بهمنظــور تولیــد و انتقــال
فناوریهــای برتــر در حــوزۀ کشــاورزی بــا محوریــت دانشــگاه بینالمللــی امــام خمینــی (ره)
•تدویــن بســتههای سیاس ـتگذاری ناظــر بــه فرایندهــای مدیریتــی ،نظــام تصمیمســازی و
مقرراتگــذاری در زمینــۀ دانشبنیانســازی بخــش کشــاورزی در اســتان توســط مرکــز تحقیقــات
جهــاد کشــاورزی
•توســعۀ واحدهــای تحقیــق و توســعه توســط صنایــع مرتبــط بــا بخــش کشــاورزی بهمنظــور
بهینهســازی فراینــد دانــش فنــی و بــازاری الزم در تولیــد محصــوالت ،بهینهســازی مصــرف آب و
بهبــود کیفیــت مــواد غذایــی
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•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان بــرای بهبــود فرایندهــای دانشــی در دانــش فنــی کشــاورزی و
شــیوههای مدیریتــی و بازاریســازی و ایجــاد بازارهــای دوســویه در بخــش کشــاورزی
•تشــویق دانشآموختــگان رشــتههای مرتبــط بــا کشــاورزی و اقتصــاد کشــاورزی بــه ســمت ایجــاد
شــرکتهای دانشبنیــان خصوصــی و تعاونــی در پارکهــا و مرا کــز رشــد علــم و فنــاوری از طریــق ارائــۀ
تســهیالت خــاص بــه آنهــا
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان بهمنظــور بهبــود فراینــد تولیــد محصــوالت ارگانیــک ،داروهــای
گیاهــی و افزایــش بهــرهوری ایــن محصــوالت در مقیــاس ســطح
نســازی فراینــد توســعۀ خدمــات بهداشــت و درمــان در مســیر جبــران پیامدهــای
4 -4دانشبنیا 
منفــی صنایــع و افزایــش ســطح خدمــات بهداشــتی و درمانــی ازطریــق:
•تولید دانش و توسعۀ حوزههای پژوهشی و درمانی با تأ کید بر بیماریها و معضالت بومی
•افزایــش ســطح درگیــری نهادهــای علموفنــاوری مرتبــط بــا بخــش درمــان بــا مســائل واقعــی ناظــر بــه
پیامدهــای منفــی بخشهــای بــازاری رشــدیافته (ازقبیــل آلودگیهــای زیس ـتمحیطی ،بهداشــت
روانــی و اجتماعــی ،آموزشهــای بهداشــت محیــط  ،بهداشــت صنعتــی و بهداشــت کشــاورزی)
•ســرریز خدمــات دانشــی در حــوزۀ بهداشــت و درمــان بــه ســایر اســتانها ازطریــق تأمیــن هیئــت
علمــی ،کادر درمانــی ،شــبکۀ مدیریتــی ،تجهیــزات فناورانــۀ برتــر
•تســهیل بــازار خدمــات درمانــی و پزشــکی بــا ایجــاد شــرکتهای دانشبنیــان بازاریابــی حــوزۀ
پزشــکی ،توریســم ســامت و بــازار دوســویۀ هتلینــگ بیمارســتانی
•ایجــاد شــبکههای دانشــی بــا ســایر دانشــگاههای داخلــی و خارجــی بــرای ارتقــا و انتقــال دانــش و
فنــاوری در حــوزۀ پزشــکی
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ناظــر بــه پیامدهــای منفــی بخشهــای صنعتــی در مقاطــع تخصصــی
و فوقتخصصــی
•تنو عبخشــی بــه رشــتههای تحصیلــی حــوزۀ پزشــکی و بهداشــت و درمــان بهمنظــور حــل مشــکالت
ناشــی از توســعۀ صنعتــی و کشــاورزی
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•ایجــاد آزمایشــگاههای کنتــرل کیفیــت بهداشــتی صنایــع غذایــی بهمنظــور توســعۀ زیرســاختهای
الزم تأســیس شــهر غــذا و بارانــداز مــواد غذایــی در اســتان
•بهبــود ســطح دانــش و فنــاوری در بخــش بهداشــت و درمــان اســتان بهمنظــور ایجــاد زیرســاخت
جهــت استانداردســازی بهداشــتی فراینــد توســعۀ کشــاورزی دانشبنیــان و ســامت محصــوالت
غذایــی
تســازی و طــی مراحــل نــوزادی در بخــش گردشــگری ،حملونقــل و
تســازی و ظرفی 
5 -5مزی 
خدمــات مشــاورهای ازطر یــق:
•تأسیس رشتههای تحصیلی ناظر به گردشگری بهدلیل مزیت در زمینۀ این خدمات
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان بهمنظــور مزیتســازی و ظرفیتیابــی در گردشــگری (طبیعــی،
مذهبــی ،باســتانی ،ســامت و…)
•توســعۀ بازارهــای دوســویه در حــوز ۀ حملونقــل گردشــگر و توریســم الکترونیــک توســط نهادهــای
فناور(جهــاد دانشــگاهی ،مرا کــز رشــد ،پــارک علــم و فنــاوری و …)
•توســعۀ زیرســاختهای فنــی و دانشــی المــز جهــت توســعۀ صنایــع خــاق بــا محوریــت گردشــگری و
صنایــع دســتی توســط نهادهــای فناور(جهــاد دانشــگاهی ،مرا کــز رشــد ،پــارک علــم و فنــاوری و …)
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا بخشهــای
خدماتــی و مشــاورهای بهمنظــور تأمیــن نیــاز نیــروی انســانی آموزشدیــده و متخصــص در ایــن
حوز ههــا
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان بــا موضــوع فعالیــت تجــارت الکترونیــک در حــوزۀ خدمــات
(مشــاورهای ،حملونقــل و …)
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان منطق ـهای بهمنظــور تجاریســازی ظرفیتهــای گردشــگری در
افــق بلندمــدت
•تشــویق دانشآموختــگان رشــتههای مرتبــط بــا گردشــگری ،حمــل و نقــل و ســایر خدمــات (رشــته
گردشــگری ،تاریــخ ،اقتصــاد ،مدیریــت ،اقتصــاد حمــل و نقــل ،گمــرک ،مدیریــت بازرگانــی و …) بــه
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ســمت ایجــاد شــرکتهای دانشبنیــان خصوصــی و تعاونــی در پارکهــا و مرا کــز رشــد علــم و فنــاوری
از طریــق ارائــۀ تســهیالت خــاص بــه آنهــا

 -7-5اقدامــات نهادهــای علموفنــاوری ناظــر بــه توســعۀ بــازار در
شهرستانها
 -1-7-5شهرستان آبیک
1 -1دانشبنیــان ســازی فراینــد توســعۀ صنعتــی در مســیر کاهــش پیامدهــای منفــی و افزایــش
ســطح بهــرهوری صنعتــی در صنایــع شــیمیایی ،صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلــزی ،صنایــع
غذایــی ،صنایــع ماشینســازی و صنایــع بــرق و الکترونیــک ازطریــق:
•مدیریــت دانــش و پژوهــش در مرا کــز آمــوزش عالــی شهرســتان درجهــت توســعۀ دانشبنیــان صنایــع
فوق
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا ایــن صنایــع در
مقاطــع تحصیــات تکمیلــی و کاهــش ظرفیــت در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی
•جهتدهــی جــذب هیئــت علمــی در دانشــگاههای موجــود درراســتای تأمیــن دانــش فنــی ســطح
بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری فــوق
•تأسیس مرا کز رشد در دانشگاهها ناظر به این صنایع
•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان (توســط پــارک علموفنــاوری) و مرا کــز تحقیــق و توســعه
(توســط واحدهــای صنعتــی) بهمنظــور کاهــش عــوارض جانبــی منفــی ایــن صنایــع (ازجملــه
آلودگیهــای زیس ـتمحیطی ،آســیبهای اجتماعــی و…)
•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک،
بازاریابــی شــبکهای ،بازارهــای دوســویه و…) بــرای تجاریســازی محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل
و خــارج از کشــور
2 -2تثبیــت فراینــد توســعۀ صنعتــی در صنایــع چــوب و ســلولزی ،نســاجی و صنایــع پزشــکی
ازطر یــق:
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•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا ایــن صنایــع در
مقاطــع کاردانــی و کارشناســی بــرای تأمیــن تکنیســین مــورد نیــاز ایــن صنایــع بــا تأ کیــد بــر بومیگزینــی
•ظرفیتســازی و مزیتســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ
بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکهای) بــرای تجاریســازی محصــوالت
ایــن صنایــع در داخــل و خــارج از کشــور
•تأســیس و تقویــت رشــتههای مدیریــت بازرگانــی و بازاریابــی بهمنظــور افزایــش نفــوذ بــازاری ایــن
صنایــع
•ارائــۀ خدمــات مشــاورهای و فنــی در حــوزۀ بازاریابــی بــه ایــن صنایــع توســط نهادهــای علموفنــاوری
مرکزی
نســازی فراینــد توســعۀ کشــاورزی بهمنظــور ارتقــای ســطح بهــرهوری در اســتفاده
3 -3دانشبنیا 
از آب و تولیــد محصــول ازطر یــق:
•توسعۀ آموزشهای عمومی برای ارتقای سطح بهرهوری نیروی انسانی بخش کشاورزی
•تأســیس رشــتههای مرتبــط بــا کشــاورزی بــرای پــرورش تکنیســینهای حــوزۀ کشــاورزی (ســطوح
کاردانــی و کارشناســی و نیــز رشــتههای علمیکاربــردی در ایــن زمینــه)
•ارتقــای ســطح دانــش فنــی در کشــاورزی شهرســتان توســط نهادهــای علــم و فنــاوری مرکــزی ازقبیــل
دانشــگاه آزاد اســامی قزویــن ،مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و پــارک علــم و فنــاوری اســتان (بهدلیــل
نبــود زیرســاخت الزم در دانشــگاه و مؤسســات آمــوزش عالــی شهرســتان)
4 -4مزیتسازی و ظرفیتسازی و طی مراحل نوزادی در بخش گردشگری ازطریق:
•خــودداری از تأســیس رشــتههای تحصیلــی ناظــر بــه گردشــگری بهدلیــل فقــدان مزیــت بالفعــل در
زمینــۀ گردشــگری در ایــن شهرســتان در افــق کوتاهمــدت (تــا  ۵ســال)
•بهکارگیــری ظرفیتهــای شــرکتهای دانشبنیــان مرکــزی (اســتانی یــا ملــی) در حــوزۀ گردشــگری
بهمنظــور مزیتســازی و ظرفیتیابــی در گردشــگری (طبیعــی ،مذهبــی ،باســتانی) در افــق
بلندمــدت ( ۷تــا ۱۰ســال)
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•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان منطقــهای بهمنظــور تجاریســازی ظرفیتهــای گردشــگری
در افــق بلندمــدت ( ۷تــا ۱۰سال)مزیتســازی و ظرفیتســازی و طــی مراحــل نــوزادی در بخــش
خدمــات درمانــی ازطریــق:
5 -5مزیتسازی و ظرفیتسازی و طی مراحل نوزادی در بخش خدمات درمانی ازطریق:
•تأمیــن نیازهــا و ایجــاد زیرســاختهای فناورانــه خدمــات درمانــی و بهداشــت محیــط در ایــن
شهرســتان توســط نهادهــای مرکــزی (اســتانی و ملــی) علموفنــاوری در افــق کوتاهمــدت (تــا  ۵ســال)
•تأمیــن نیازهــا و ایجــاد زیرســاختهای فناورانــه پزشــکی اجتماعــی در ایــن شهرســتان توســط
نهادهــای مرکــزی (اســتانی و ملــی) علموفنــاوری در افــق کوتاهمــدت (تــا  ۵ســال)
•تربیــت تکنیســینهای مــورد نیــاز بخــش خدمــات درمانــی توســط نهادهــای علموفنــاوری بومــی در
افــق بلندمــدت ( ۷تــا ۱۰ســال)

 -2-7-5شهرستان آوجوآبگرم
1 -1تثبیت فرایند توسعۀ صنعتی ،بازاریسازی و مزیتسازی در صنایع شهرستان ازطریق:
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا دانــش فنــی و
دانــش بــازاری در ایــن صنایــع در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی بــرای تأمیــن تکنیســین مــورد نیــاز
ایــن صنایــع بــا تأ کیــد بــر بومیگزینــی
•ظرفیتســازی و مزیتســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ
بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکهای) بــرای تجاریســازی محصــوالت
ایــن صنایــع
•ارائــۀ خدمــات مشــاورهای و فنــی در حــوزۀ بازاریابــی بــه ایــن صنایــع توســط نهادهــای علموفنــاوری
مرکــزی (اســتانی و ملــی)
•ایجاد زیرساخت فنی و بازاری الزم برای حرکت به سمت تکمیل زنجیرۀ تولید در این صنایع
2 -2تثبیت فرایند بازاریسازی و مزیتسازی در بخش کشاورزی ازطریق:
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•تبدیــل نیــروی انســانی در بخــش کشــاورزی بــه ســرمایۀ انســانی ماهــر ازطریــق توســعۀ آموزشهــای
عمومــی و تقویــت ســطوح دانشــی کاردانــی و کارشناســی در دانشــگاههای علمــی و کاربــردی و
شــاخههای فنــی ســایر مؤسســات آمــوزش عالــی
•ظرفیتســازی و مزیتســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان بهمنظــور
تولیــد و انتشــار دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای بهینهســاختن تولیــد کشــاورزی
•تدویــن بســتههای سیاس ـتگذاری ناظــر بــه فرایندهــای مدیریتــی ،نظــام تصمیمســازی و
مقرراتگــذاری در زمینــۀ دانشبنیانســازی و افزایــش بهــرهوری بخــش کشــاورزی در شهرســتان
توســط مرکــز تحقیقــات جهــاد کشــاورزی
3 -3تثبیت فرایند بازاریسازی و مزیتسازی در بخش بهداشت و درمان ازطریق:
•افزایــش ســطح درگیــری نهادهــای علموفنــاوری بــا بخــش درمــان و مســائل واقعــی ناظــر بــه
پیامدهــای منفــی بخشهــای بــازاری رشــدیافته در صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلــزی و صنایــع
شــیمیایی (ازقبیــل آلودگیهــای زیس ـتمحیطی ،بهداشــت روانــی و اجتماعــی ،آموزشهــای
بهداشــت محیــط  ،بهداشــت صنعتــی و بهداشــت کشــاورزی)
•تأســیس گروههــا و رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا بخــش خدمــات درمانــی و پزشــکی توســط
نهادهــای علموفنــاوری شهرســتان
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان و ایجــاد زیرســاختهای دانشــی و فنــی الزم بــرای مزیتیابــی و
ظرفیتســازی در گردشــگری ســامت
4 -4تثبیت فرایند بازاریسازی و مزیتسازی در بخش گردشگری ازطریق:
•اســتفاده از ظرفیــت دانشــی گردشــگری در نهادهــای علموفنــاوری مرکــزی (اســتانی و ملــی) بــرای
بازاریســازی و ظرفیتســازی در بخــش گردشــگری
•تأسیس رشتههای تحصیلی ناظر به گردشگری در دانشگاههای شهرستان
•بهکارگیــری ظرفیتهــای شــرکتهای دانشبنیــان مرکــزی (اســتانی یــا ملــی) در حــوزۀ گردشــگری
بهمنظــور فعالســازی مزیتهــا و ظرفیتهــای گردشــگری (طبیعــی ،مذهبــی ،باســتانی و ســامت)
در افــق بلندمــدت
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•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان منطق ـهای بهمنظــور ظرفیتیابــی ،مزیتیابــی و تجاریســازی
ظرفیتهــای گردشــگری

 -3-7-5شهرستان البرز
1 -1دانشبنیــان ســازی فراینــد توســعۀ صنعتــی در مســیر کاهــش پیامدهــای منفــی و افزایــش
ســطح بهــرهوری صنعتــی در صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلــزی ،صنایــع ماشینســازی و
صنایــع شــیمیایی از طر یــق:
•اســتفاده از ظرفیــت مرا کــز آمــوزش عالــی مرکــز اســتان درجهــت توســعۀ دانشبنیــان صنایــع فــوق
بهمنظــور تبدیــل ایــن صنایــع از ســطح فنــاوری متوســط بــه ســطح فنــاوری برتــر ()high-tech
ازطریــق:
 -ایجاد شعبههای منطقهای مرا کز رشد و مرا کز تحقیقاتی نهادهای علموفناوری مرکزی
 -تأمیــن هیئــت علمــی و کادر پژوهشــی مــورد نیــاز بــرای ارتقــای دانــش فنــی مــورد نیــاز ایــن
صنایــع
 -ایجــاد شــبک ۀ پژوهــش میــان دانشــگاههای مرکــزی و دانشــگاههای شهرســتانی بــرای ارتقــای
بهــرهوری ایــن صنایــع
 -اســتفاده از ظرفیــت علمــی و پژوهشــی دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی و مرا کــز فنــاوری
و تحقیــق توســعۀ تهــران و کــرج بهمنظــور بهبــود فراینــد دانشــی صنایــع فــوق (بهدلیــل
قرارگرفتــن در مســیر تهــران)
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا ایــن صنایــع
در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی و پرهیــز از توســعۀ کمــی پذیــرش دانشــجو در مقاطــع کاردانــی و
کارشناســی
•جهتدهــی جــذب هیئــت علمــی در دانشــگاههای موجــود درراســتای تأمیــن دانــش فنــی ســطح
بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری فــوق
•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان (توســط پــارک علموفنــاوری) و مرا کــز تحقیــق و توســعه
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(توســط واحدهــای صنعتــی) بهمنظــور کاهــش عــوارض جانبــی منفــی ایــن صنایــع (ازجملــه
آلودگیهــای زیس ـتمحیطی ،آســیبهای اجتماعــی و…)
•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک،
بازاریابــی شــبکهای ،بازارهــای دوســویه و…) بــرای تجاریســازی محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل
و خــارج از کشــور
•ایجــاد شــرکتهای دانشبنیــان بــرای بازاریابــی دانــش فنــی موجــود در ایــن صنایــع در ســایر
اســتانها و در کشــورهای همســایه
•حمایــت از طر حهــای پژوهشــی و فناورانــه اســتانی بهمنظــور دانشبنیانســازی ایــن صنایــع
توســط نهادهــای علموفنــاوری
2 -2تثبیــت فراینــد توســعۀ صنعتــی ،بازاریســازی و مزیتســازی در صنایــع غذایــی وصنایــع
کشــاورزی ،صنایــع نســاجی و صنایــع چــرم ،صنایــع ســلولزی و صنایــع چــوب ،صنایــع
پزشــکی ،صنایــع بــرق و الکترونیــک ازطریــق:
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا دانــش فنــی و
دانــش بــازاری در ایــن صنایــع در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی بــرای تأمیــن تکنیســین مــورد نیــاز
ایــن صنایــع بــا تأ کیــد بــر بومیگزینــی
•ظرفیتســازی و مزیتســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ
بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکهای) بــرای تجاریســازی محصــوالت
ایــن صنایــع در داخــل و خــارج از کشــور
•ارائــۀ خدمــات مشــاورهای و فنــی در حــوزۀ بازاریابــی بــه ایــن صنایــع توســط نهادهــای علموفنــاوری
مرکزی
•ایجاد زیرساخت فنی و بازاری الزم برای حرکت به سمت تکمیل زنجیرۀ تولید در این صنایع
تســازی ،ظرفیتســازی و بازاریابــی و ایجــاد زیرســاختهای الزم دانشــی و فنــی بــرای
3 -3مزی 
ارتقــای ســطح بهــرهوری و کاهــش پیامدهــای منفــی بخــش کشــاورزی ازطریــق:
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•تبدیــل نیــروی انســانی در بخــش کشــاورزی بــه ســرمایۀ انســانی ماهــر ازطریــق توســعۀ آموزشهــای
عمومــی و تقویــت ســطوح دانشــی کاردانــی و کارشناســی در دانشــگاههای علمــی و کاربــردی و
شــاخههای فنــی ســایر مؤسســات آمــوزش عالــی
•تولیــد و انتشــار دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای تغییــر فرایندهــای مدیریتــی ،فنــی و بــازاری در بخــش
کشــاورزی بهســوی توســعۀ دانشبنیــان بخــش کشــاورزی توســط نهادهــای علموفنــاوری مرکــز
اســتان ازطریــق:
 -تأسیس مرا کز رشد کشاورزی
 -ایجاد واحدهای تحقیقات کشاورزی
 -حمایت از پروژههای تحقیقاتی در زمینۀ کشاورزی دانشبنیان
•تدویــن بســتههای سیاس ـتگذاری ناظــر بــه فرایندهــای مدیریتــی ،نظــام تصمیمســازی و
مقرراتگــذاری در زمینــۀ دانشبنیانســازی بخــش کشــاورزی در شهرســتان توســط مرکــز تحقیقــات
جهــاد کشــاورزی
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان بــرای بهبــود فرایندهــای دانشــی در دانــش فنــی کشــاورزی و
شــیوههای مدیریتــی و بازاریســازی و ایجــاد بازارهــای دوســویه در بخــش کشــاورزی
4 -4ایجاد زیرساختهای دانشی و فنی الزم برای توسعۀ گردشگری و خدمات ازطریق:
•اســتفاده از ظرفیــت دانشــی گردشــگری در نهادهــای علموفنــاوری مرکــز اســتان و خــودداری از
تأســیس رشــتههای تحصیلــی ناظــر بــه گردشــگری (بــه جــز گردشــگری ســامت) بهدلیــل فقــدان
مزیــت بالفعــل در زمینــۀ گردشــگری در ایــن شهرســتان در افــق کوتاهمــدت (تــا  ۵ســال)
•بهکارگیــری ظرفیتهــای شــرکتهای دانشبنیــان مرکــزی (اســتانی یــا ملــی) در حــوزۀ گردشــگری
بهمنظــور مزیتســازی و ظرفیتیابــی در گردشــگری (طبیعــی ،مذهبــی ،باســتانی) در افــق
بلندمــدت ( ۷تــا ۱۰ســال)
تســازی در بخــش خدمــات درمانــی و بهداشــتی و پزشــکی و ایجــاد
5 -5مزیتســازی و ظرفی 
زیرســاختهای دانشــی الزم بــرای توســعۀ دانشبنیــان ایــن بخــش ازطریــق:
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•افزایــش ســطح درگیــری نهادهــای علموفنــاوری بــا بخــش درمــان و مســائل واقعــی ناظــر بــه
پیامدهــای منفــی بخشهــای بــازاری رشــدیافته در صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلــزی ،صنایــع
ماشینســازی و صنایــع شــیمیایی (ازقبیــل آلودگیهــای زیســتمحیطی ،بهداشــت روانــی و
اجتماعــی ،آموزشهــای بهداشــت محیــط  ،بهداشــت صنعتــی و بهداشــت کشــاورزی)
•اســتفاده از ظرفیــت علمــی و فناورانــۀ بخــش بهداشــت و درمــان مرکــز اســتان و نیــز اســتانهای
البــرز و تهــران بــرای ایجــاد زیرســاختهای اولیــه بــرای توســعۀ بخــش بهداشــت و درمــان در ایــن
شهرســتان

 -4-7-5شهرستان بوئینزهرا
1 -1دانشبنیــان ســازی فراینــد توســعۀ صنعتــی در مســیر کاهــش پیامدهــای منفی و افزایش ســطح
بهــرهوری صنعتــی در صنایــع شــیمیایی و صنایــع فلــزی و کانیهای غیرفلــزی ازطریق:
•اســتفاده از ظرفیــت مرا کــز آمــوزش عالــی مرکــز اســتان درجهــت توســعۀ دانشبنیــان صنایــع فــوق
بهمنظــور تبدیــل ایــن صنایــع از ســطح فنــاوری متوســط بــه ســطح فنــاوری برتــر ()high-tech
ازطریــق:
 -ایجاد شعبههای منطقهای مرا کز رشد و مرا کز تحقیقاتی نهادهای علموفناوری مرکزی
 -تأمیــن هیئــت علمــی و کادر پژوهشــی مــورد نیــاز بــرای ارتقــای دانــش فنــی مــورد نیــاز ایــن
صنایــع
 -ایجــاد شــبکۀ پژوهــش میــان دانشــگاههای مرکــزی و دانشــگاههای شهرســتانی بــرای ارتقــای
بهــرهوری ایــن صنایــع
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا ایــن صنایــع
در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی و پرهیــز از توســعۀ کمــی پذیــرش دانشــجو در مقاطــع کاردانــی و
کارشناســی
•جهتدهــی جــذب هیئــت علمــی در دانشــگاههای موجــود درراســتای تأمیــن دانــش فنــی ســطح
بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری فــوق
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•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان (توســط پــارک علموفنــاوری) و مرا کــز تحقیــق و توســعه
(توســط واحدهــای صنعتــی) بهمنظــور کاهــش عــوارض جانبــی منفــی ایــن صنایــع (ازجملــه
آلودگیهــای زیس ـتمحیطی ،آســیبهای اجتماعــی و…)
•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک،
بازاریابــی شــبکهای ،بازارهــای دوســویه و…) بــرای تجاریســازی محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل
و خــارج از کشــور
•ایجــاد شــرکتهای دانشبنیــان بــرای بازاریابــی دانــش فنــی موجــود در ایــن صنایــع در ســایر
اســتانها و در کشــورهای همســایه
•حمایــت از طر حهــای پژوهشــی و فناورانــه اســتانی بهمنظــور دانشبنیانســازی ایــن صنایــع
توســط نهادهــای علموفنــاوری
2 -2تثبیــت فراینــد توســعۀ صنعتــی ،بازاریســازی و مزیتســازی در صنایــع غذایــی وصنایــع
کشــاورزی ،صنایــع نســاجی و صنایــع چــرم ،صنایــع ســلولزی و صنایــع چــوب ،صنایــع
پزشــکی ،صنایــع بــرق و الکترونیــک و صنایــع ماشینســازی ازطریــق:
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا دانــش فنــی و
دانــش بــازاری در ایــن صنایــع در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی بــرای تأمیــن تکنیســین مــورد نیــاز
ایــن صنایــع بــا تأ کیــد بــر بومیگزینــی
•ظرفیتســازی و مزیتســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ
بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکهای) بــرای تجاریســازی محصــوالت
ایــن صنایــع در داخــل و خــارج از کشــور
•ارائــۀ خدمــات مشــاورهای و فنــی در حــوزۀ بازاریابــی بــه ایــن صنایــع توســط نهادهــای علموفنــاوری
مرکزی
•ایجاد زیرساخت فنی و بازاری الزم برای حرکت به سمت تکمیل زنجیرۀ تولید در این صنایع
تســازی ،ظرفیتســازی و بازاریابــی و ایجــاد زیرســاختهای الزم دانشــی و فنــی بــرای
3 -3مزی 
ارتقــای ســطح بهــرهوری و کاهــش پیامدهــای منفــی بخــش کشــاورزی ازطریــق:
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•تبدیــل نیــروی انســانی در بخــش کشــاورزی بــه ســرمایۀ انســانی ماهــر ازطریــق توســعۀ آمــوزش
عمومــی و تقویــت ســطوح دانشــی کاردانــی و کارشناســی در دانشــگاههای علمــی و کاربــردی و
شــاخههای فنــی ســایر مؤسســات آمــوزش عالــی
•تولیــد و انتشــار دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای تغییــر فرایندهــای مدیریتــی ،فنــی و بــازاری در بخــش
کشــاورزی بهســوی توســعۀ دانشبنیــان بخــش کشــاورزی توســط نهادهــای علموفنــاوری مرکــز
اســتان ازطریــق:
 -تأسیس مرا کز رشد کشاورزی
 -ایجاد واحدهای تحقیقات کشاورزی
 -حمایت از پروژههای تحقیقاتی در زمینۀ کشاورزی دانشبنیان
•تدویــن بســتههای سیاس ـتگذاری ناظــر بــه فرایندهــای مدیریتــی ،نظــام تصمیمســازی و
مقرراتگــذاری در زمینــۀ دانشبنیانســازی بخــش کشــاورزی در شهرســتان توســط مرکــز تحقیقــات
جهــاد کشــاورزی
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان بــرای بهبــود فرایندهــای دانشــی در دانــش فنــی کشــاورزی و
شــیوههای مدیریتــی و بازاریســازی و ایجــاد بازارهــای دوســویه در بخــش کشــاورزی
4 -4ایجاد زیرساختهای دانشی و فنی الزم برای توسعۀ گردشگری و خدمات ازطریق:
•اســتفاده از ظرفیــت دانشــی گردشــگری در نهادهــای علموفنــاوری مرکــز اســتان و خــودداری از
تأســیس رشــتههای تحصیلــی ناظــر بــه گردشــگری (بــه جــز گردشــگری ســامت) بهدلیــل فقــدان
مزیــت بالفعــل در زمینــۀ گردشــگری در ایــن شهرســتان در افــق کوتاهمــدت (تــا  ۵ســال)
•بهکارگیــری ظرفیتهــای شــرکتهای دانشبنیــان مرکــزی (اســتانی یــا ملــی) در حــوزۀ گردشــگری
بهمنظــور مزیتســازی و ظرفیتیابــی در گردشــگری (طبیعــی ،مذهبــی ،باســتانی) در افــق
بلندمــدت ( ۷تــا ۱۰ســال)
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان منطق ـهای بهمنظــور ظرفیتیابــی ،مزیتیابــی و تجاریســازی
ظرفیتهــای گردشــگری در افــق بلندمــدت ( ۷تــا ۱۰ســال)
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تســازی و طــی مراحــل نــوزادی در بخــش خدمــات درمانــی و بهداشــتی و
تســازی و ظرفی 
5 -5مزی 
پزشــکی و ایجــاد زیرســاختهای دانشــی الزم بــرای حرکــت بــه ســمت گردشــگری ســامت و
محوریــت شهرســتان در ایــن بخــش در میــان شهرســتانهای مجــاور ازطریــق:
•افزایــش ســطح درگیــری نهادهــای علموفنــاوری بــا بخــش درمــان و مســائل واقعــی ناظــر بــه
پیامدهــای منفــی بخشهــای بــازاری رشــدیافته در صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلــزی و صنایــع
شــیمیایی (ازقبیــل آلودگیهــای زیس ـتمحیطی ،بهداشــت روانــی و اجتماعــی ،آموزشهــای
بهداشــت محیــط  ،بهداشــت صنعتــی و بهداشــت کشــاورزی)
•تأســیس گروههــا و رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا بخــش خدمــات درمانــی و پزشــکی توســط
نهادهــای علموفنــاوری شهرســتان
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان و ایجــاد زیرســاختهای دانشــی و فنــی الزم بــرای مزیتیابــی و
ظرفیتســازی در گردشــگری ســامت

 -5-7-5شهرستان تا کستان
1 -1دانشبنیــان ســازی فراینــد توســعۀ صنعتــی در مســیر کاهــش پیامدهــای منفــی و افزایــش
ســطح بهــرهوری صنعتــی در صنایــع فلــزی و کانیهــای غیرفلــزی ،صنایــع شــیمیایی ،صنایــع
نســازی ،صنایــع غذایــی و کشــاورزی ،صنایــع چــوب و ســلولزی و صنایــع نســاجی
ماشی 
ازطر یــق:
•مدیریــت دانــش و پژوهــش در مرا کــز آمــوزش عالــی شهرســتان درجهــت توســعۀ دانشبنیــان صنایــع
فوق
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا ایــن صنایــع در
مقاطــع تحصیــات تکمیلــی و کاهــش ظرفیــت در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی
•جهتدهــی جــذب هیئــت علمــی در دانشــگاههای موجــود درراســتای تأمیــن دانــش فنــی ســطح
بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری فــوق
•تأسیس مرا کز رشد در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ناظر به این صنایع
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•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان (توســط پــارک علموفنــاوری) و مرا کــز تحقیــق و توســعه
(توســط واحدهــای صنعتــی) بهمنظــور کاهــش عــوارض جانبــی منفــی ایــن صنایــع (ازجملــه
آلودگیهــای زیس ـتمحیطی ،آســیبهای اجتماعــی و…)
•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک،
بازاریابــی شــبکهای ،بازارهــای دوســویه و…) بــرای تجاریســازی محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل
و خــارج از کشــور
2 -2تثبیــت فراینــد توســعۀ صنعتــی ،بازاریســازی و مزیتســازی در صنایــع پزشــکی و صنایــع بــرق
و الکترونیــک ازطر یــق:
•ظرفیتســازی و مزیتســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ
بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکهای) بــرای تجاریســازی محصــوالت
ایــن صنایــع در داخــل و خــارج از کشــور
•تأســیس و تقویــت رشــتههای مدیریــت بازرگانــی و بازاریابــی بهمنظــور افزایــش نفــوذ بــازاری ایــن
صنایــع
•ارائــۀ خدمــات مشــاورهای و فنــی در حــوزۀ بازاریابــی بــه ایــن صنایــع توســط نهادهــای علموفنــاوری
مرکزی
تســازی ،ظرفیتســازی و بازاریابــی و ایجــاد زیرســاختهای الزم دانشــی و فنــی بــرای
3 -3مزی 
ارتقــای ســطح بهــرهوری و کاهــش پیامدهــای منفــی بخــش کشــاورزی ازطریــق:
•توسعۀ آموزش عمومی بهمنظور افزایش بهرهوری نیروی انسانی بخش کشاورزی
•گســترش ظرفیــت رشــتههای مرتبــط بــا کشــاورزی بــرای پــرورش تکنیســینهای حــوزۀ کشــاورزی
(ســطوح کاردانــی و کارشناســی و نیــز رشــتههای علمیکاربــردی در ایــن زمینــه) بــا تأ کیــد بــر
بومیگزینــی دانشــجو
•ارتقــای ســطح دانــش فنــی در کشــاورزی شهرســتان توســط نهادهــای علــم و فنــاوری مرکــزی ازقبیــل
دانشــگاه آزاد اســامی تا کســتان و تأســیس مرکــز رشــد کشــاورزی توســط ایــن دانشــگاه و بــا مشــارکت
مرکــز تحقیقــات کشــاورزی اســتان
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•ایجــاد مرا کــز تحقیقــات تخصصــی کشــاورزی بــر روی محصــوالت برتــر کشــاورزی تا کســتان بــا
محوریــت مرکــز تحقیقــات کشــاورزی اســتان
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان جهــت توســعۀ فعالیتهــای تجــاری و بــازاری و رونــق صــادرات
محصــوالت کشــاورزی تا کســتان بــا محوریــت پــارک علــم و فنــاوری
•توســعۀ واحدههــای تحقیــق و توســعه توســط صنایــع مرتبــط بــا بخــش کشــاورزی بهمنظــور
بهینهســازی فراینــد دانــش فنــی و بــازاری الزم در تولیــد محصــوالت ،بهینهســازی مصــرف آب و
بهبــود کیفیــت مــواد غذایــی
•توسعۀ صنایع ارگانیک غذایی با توسعۀ شرکتهای دانشبنیان خرد در حوزۀ کشاورزی
•تبدیــل تا کســتان بــه بــازار بینالمللــی و بارانــداز محصــوالت کشــاورزی بــا هدفگیــری توســعۀ صادرات
کشــاورزی بــه کشــورهای روســیه ،ترکیــه و آســیای میانــه از طریق:
 -تأسیس و حمایت از شرکتهای دانشبنیان تجاری در حوزۀ کشاورزی
 -توســعۀ حمــل و نقــل کشــاورزی بــا راهانــدازی بازارهــای دوســویۀ بینالمللــی در حمــل و نقــل
محصــوالت کشــاورزی
 -تأســیس شــهر بــزرگ مــواد غذایــی( )food cityو نمایشــگاه مــواد غذایــی بــا هــدف طــی مراحــل
استانداردســازی ،برندینــگ ،انجــام آزمایشهــای کنتــرل کیفیــت محصــوالت کشــاورزی و
دامــی بــا محوریــت نهادهــای فنــاوری اســتان(جهاد دانشــگاهی ،مرکــز تحقیقــات جهــاد
کشــاورزی ،پــارک علــم و فنــاوری و …)
4 -4مزیتســازی و ظرفیتســازی و طــی مراحــل نــوزادی در بخــش خدمــات درمانــی و بهداشــتی
و پزشــکی ازطر یــق:
•تأمیــن نیازهــا و ایجــاد زیرســاختهای فناورانــه خدمــات درمانــی و بهداشــت محیــط در ایــن
شهرســتان توســط نهادهــای مرکــزی (اســتانی و ملــی) علموفنــاوری در افــق کوتاهمــدت (تــا  ۵ســال)
•تربیــت تکنیســینهای مــورد نیــاز بخــش خدمــات درمانــی توســط نهادهــای علموفنــاوری بومــی در
افــق بلندمــدت ( ۷تــا ۱۰ســال)
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•انجــام مطالعــات اولیــه جهــت ظرفیتیابــی ،مزیتســازی و معرفــی حــوزۀ ســامت بــه عنــوان مزیــت
نســبی شهرســتان بوئیــن زهــرا توســط نهادهــای فنــاوری در حــوزۀ علــوم پزشــکی در مرکــز اســتان
•ایجــاد ارتباطــات مجــاورت بومــی میــان نهادهــای علــم شهرســتان و بخــش بهداشــت و درمــان از
طریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی ناظــر بــه علوم پزشــکی در ســطح تربیــت کاربران و تکنســینهای
اجرایــی بخــش بهداشــت و درمان(مقاطــع کاردانــی ،کارشناســی و کارشناســی ارشــد)
•بهبــود ســطح دانــش و فنــاوری در بخــش بهداشــت و درمــان شهرســتان تا کســتان بهمنظــور ایجــاد
زیرســاخت جهــت استانداردســازی بهداشــتی فراینــد توســعۀ کشــاورزی دانشبنیــان
•ایجــاد آزمایشــگاههای کنتــرل کیفیــت بهداشــتی صنایــع غذایــی بهمنظــور توســعۀ زیرســاختهای
الزم تأســیس شــهر غــذا و بارانــداز مــواد غذایــی در شهرســتان تا کســتان
5 -5ایجاد زیرساختهای دانشی و فنی الزم برای توسعۀ گردشگری ازطریق:
•خــودداری از تأســیس رشــتههای تحصیلــی ناظــر بــه گردشــگری بهدلیــل فقــدان مزیــت بالفعــل در
زمینــۀ گردشــگری در ایــن شهرســتان در افــق کوتاهمــدت (تــا  ۵ســال)
•بهکارگیــری ظرفیتهــای شــرکتهای دانشبنیــان مرکــزی (اســتانی یــا ملــی) در حــوزۀ گردشــگری
بهمنظــور مزیتســازی و ظرفیتیابــی در گردشــگری (طبیعــی ،مذهبــی ،باســتانی) در افــق
بلندمــدت ( ۷تــا ۱۰ســال)
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان منطق ـهای بهمنظــور تجاریســازی ظرفیتهــای گردشــگری در
افــق بلندمــدت ( ۷تــا ۱۰ســال)
•توســعۀ بازارهــای دوســویۀ حمــل و نقــل تجــاری و جــذب گردشــگر تجــاری(در حــوزۀ صنایــع
غذایــی) بــا تأســیس و حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ توریســم الکترونیــک ،بازاریابــی
الکترونیــک و حمــل و نقــل الکترونیــک

 -6-7-5شهرستان قزوین
1 -1دانشبنیــان ســازی فراینــد توســعۀ صنعتــی در مســیر کاهــش پیامدهــای منفــی و افزایــش
ســطح بهــرهوری صنعتــی در بخــش صنعــت و معــدن ازطریــق:
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•مدیریــت دانــش و پژوهــش در مرا کــز آمــوزش عالــی شهرســتان درجهــت توســعۀ دانشبنیــان صنایــع
فــوق بهمنظــور تبدیــل ایــن صنایــع از ســطح فنــاوری متوســط بــه ســطح فنــاوری برتــر ()high-tech
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا ایــن صنایــع در
مقاطــع تحصیــات تکمیلــی و کاهــش شــدید ظرفیــت در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی
•جهتدهــی جــذب هیئــت علمــی در دانشــگاههای موجــود درراســتای تأمیــن دانــش فنــی ســطح
بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری فــوق
•تأسیس و توسعۀ مرا کز رشد در دانشگاهها ناظر به این صنایع
•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان (توســط پــارک علموفنــاوری) و مرا کــز تحقیــق و توســعه
(توســط واحدهــای صنعتــی) بهمنظــور کاهــش عــوارض جانبــی منفــی ایــن صنایــع (ازجملــه
آلودگیهــای زیس ـتمحیطی ،آســیبهای اجتماعــی و…)
•ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزۀ بازاریابــی دانشبنیــان (تجــارت الکترونیــک،
بازاریابــی شــبکهای ،بازارهــای دوســویه و…) بــرای تجاریســازی محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل
و خــارج از کشــور
•ایجــاد شــرکتهای دانشبنیــان بــرای بازاریابــی دانــش فنــی موجــود در ایــن صنایــع در ســایر
اســتانها و در کشــورهای همســایه
•انتقــال ســرریز دانــش فنــی ایــن صنایــع بــه ســایر شهرســتانهای اســتان توســط واحدهــای
تحقیقوتوســعۀ صنعتــی ،مرا کــز رشــد دانشــگاهی و پــارک علموفنــاوری
•انتقــال دانــش فنــی موجــود در نهادهــای علــم مرتبــط بــا ایــن صنایــع بــه نهادهــای علموفنــاوری
در ســایر شهرســتانهای اســتان ازطریــق تأســیس واحدهــای پژوهشــی مشــترک ،مرا کــز رشــد
دانشــگاهی در ســایر شهرســتانها و نیــز تأمیــن هیئــت علمــی و کادر پژوهشــی مــورد نیــاز در ایــن
شهرســتانها و توســعۀ تعامــات آموزشــی و پژوهشــی ســازنده در میــان واحدهــای علموفنــاوری
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان بهمنظــور انتقــال فنــاوری از شهرســتان قزویــن بــه ســایر
شهر ســتا نها
•تشــکیل انجمنهــای علمــی دانشــگاهی بــرای ارتباطگیــری بــا ایــن صنایــع و رفــع نیازهــای دانشــی
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و فنــی و همچنیــن ایجــاد زیرســاخت مشــاوره بــرای انتقــال دانــش فنــی ایــن صنایــع بــه ســایر
شهرســتانها و اســتانهای همجــوار
•ایجــاد شــبکههای پژوهشــی در داخــل و خــارج از کشــور بــرای انتقــال ،انتشــار و تبــادل دانــش و
فنــاوری درجهــت بهینهســازی فراینــد تولیــد در ایــن صنایــع بــا محوریــت دانشــگاه بینالمللــی امــام
خمینــی (ره)
•حمایــت از طر حهــای پژوهشــی و فناورانــه اســتانی بهمنظــور دانشبنیانســازی ایــن صنایــع
توســط نهادهــای علموفنــاوری
•تأســیس مرا کــز تحقیقاتــی جامعهشناســی و روانشناســی اجتماعــی و بهداشــت اجتماعــی بهمنظــور
شناســایی و کنتــرل آســیبهای اجتماعــی بهویــژه آســیبهای ناشــی از پیامدهــای منفــی توســعۀ
صنعتــی در اســتان
•تقویــت مرا کــز مشــاورهای درمانــی در زمینــۀ آســیب هــای اجتماعــی بهمنظــور شناســایی و کنتــرل
آســیبهای اجتماعــی بهویــژه آســیبهای ناشــی از پیامدهــای منفــی توســعۀ صنعتــی در اســتان
نســازی فراینــد توســعۀ کشــاورزی در مســیر کاهــش پیامدهــای منفــی و افزایــش
2 -2دانشبنیا 
ســطح بهــرهوری ازطر یــق:
•تبدیــل نیــروی انســانی در بخــش کشــاورزی بــه ســرمایۀ انســانی ماهــر ازطریــق توســعۀ آموزشهــای
عمومــی و تقویــت ســطوح دانشــی کاردانــی و کارشناســی در دانشــگاههای علمــی و کاربــردی و
شــاخههای فنــی ســایر مؤسســات آمــوزش عالــی
•تولیــد و انتشــار دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای تغییــر فرایندهــای مدیریتــی ،فنــی و بــازاری در بخــش
کشــاورزی بهســوی توســعۀ دانشبنیــان بخــش کشــاورزی در دانشــگاههای امــام خمینــی (ره) و
آزاد اســامی ازطریــق
 -تأسیس مرا کز رشد کشاورزی
 -ایجاد مرا کز تحقیقات کشاورزی
 -حمایت از پروژههای تحقیقاتی در زمینۀ کشاورزی دانشبنیان
 -ایجــاد شــبکۀ پژوهشــی بــا ســایر دانشــگاههای داخــل و خــارج از کشــور بهمنظــور تولیــد و انتقــال
فناوریهــای برتــر در حــوزۀ کشــاورزی بــا محوریــت دانشــگاه بینالمللــی امــام خمینــی (ره)
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•تدویــن بســتههای سیاس ـتگذاری ناظــر بــه فرایندهــای مدیریتــی ،نظــام تصمیمســازی و
مقرراتگــذاری در زمینــۀ دانشبنیانســازی بخــش کشــاورزی در شهرســتان توســط مرکــز تحقیقــات
جهــاد کشــاورزی
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان بــرای بهبــود فرایندهــای دانشــی در دانــش فنــی کشــاورزی و
شــیوههای مدیریتــی و بازاریســازی و ایجــاد بازارهــای دوســویه در بخــش کشــاورزی
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان بهمنظــور بهبــود فراینــد تولیــد محصــوالت ارگانیــک ،داروهــای
گیاهــی و افزایــش بهــرهوری ایــن محصــوالت در مقیــاس ســطح
نســازی فراینــد توســعۀ خدمــات بهداشــت و درمــان در مســیر جبــران پیامدهــای
3 -3دانشبنیا 
منفــی صنایــع و افزایــش ســطح خدمــات بهداشــتی و درمانــی ازطریــق:
•افزایــش ســطح درگیــری نهادهــای علموفنــاوری مرتبــط بــا بخــش درمــان بــا مســائل واقعــی ناظــر بــه
پیامدهــای منفــی بخشهــای بــازاری رشــدیافته (ازقبیــل آلودگیهــای زیس ـتمحیطی ،بهداشــت
روانــی و اجتماعــی ،آموزشهــای بهداشــت محیــط  ،بهداشــت صنعتــی و بهداشــت کشــاورزی)
•ســرریز خدمــات دانشــی در حــوزۀ بهداشــت و درمــان بــه ســایر شهرســتانهای اســتان ازطریــق
تأمیــن هیئــت علمــی ،کادر درمانــی ،شــبکۀ مدیریتــی ،تجهیــزات فناورانــۀ برتــر
•تســهیل بــازار خدمــات درمانــی و پزشــکی بــا ایجــاد شــرکتهای دانشبنیــان بازاریابــی حــوزۀ
پزشــکی ،توریســم ســامت و بــازار دوســویۀ هتلینــگ بیمارســتانی
•ایجــاد شــبکههای دانشــی بــا ســایر دانشــگاههای داخلــی و خارجــی بــرای ارتقــا و انتقــال دانــش و
فنــاوری در حــوزۀ پزشــکی
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا ایــن بخــش در
مقاطــع تخصصــی و فوقتخصصــی
•تنو عبخشــی بــه رشــتههای تحصیلــی حــوزۀ پزشــکی و بهداشــت و درمــان بهمنظــور حــل مشــکالت
ناشــی از توســعۀ صنعتــی و کشــاورزی
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تســازی و طــی مراحــل نــوزادی در بخــش گردشــگری ،حملونقــل و
تســازی و ظرفی 
4 -4مزی 
خدمــات مشــاورهای ازطر یــق:
•تأســیس رشــتههای تحصیلــی ناظــر بــه گردشــگری بهدلیــل مزیــت ایــن شهرســتان در زمینــۀ ایــن
خدمــات
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان بهمنظــور مزیتســازی و ظرفیتیابــی در گردشــگری (طبیعــی،
مذهبــی ،باســتانی ،ســامت و…)
•توسعۀ بازارهای دوسویه در حوزۀ حملونقل
•اصــاح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا بخشهــای
خدماتــی و مشــاورهای بهمنظــور تأمیــن نیــاز نیــروی انســانی آموزشدیــده و متخصــص در ایــن
حوز ههــا
•تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان بــا موضــوع فعالیــت تجــارت الکترونیــک در حــوزۀ خدمــات
(مشــاورهای ،حملونقــل و …)

 -8-5سازوکار اجرایی سند آمایش علموفناوری استان قزوین
 -1-8-5نظام اجرا ،نظارت ،ارزیابی و بهروزرسانی سند آمایش علموفناوری
هــر سیســتم ارزیابــی و پایشــی نیازمنــد وجــود شــاخصهای متناســب جهــت ســنجش حرکــت
بهســوی اهــداف تعیینشــده بــرای نظــام اســت .یکــی از اهــداف اصلــی کــه بــرای پژوهــش حاضــر درنظــر
گرفتــه شــده اســت ظرفیتســنجی و اســتفاده از قابلیتهــا و مزیتهــای موجــود بــرای خلــق مزیتهــای
جدیــد در زمینــه علــم و فنــاوری در اســتان اســت .از ســوی دیگــر مطابــق بــا چارچــوب نظــری بــه کارگرفته
شــده در ایــن پژوهش،پیشــران و محــرک اصلــی بــرای توســعه علــم و فنــاوری بــازار درنظــر گرفتــه شــده
اســت .همچنیــن منطــق نظــری پژوهــش بــر مجــاورت کارکــردی و مجــاورت ظرفیتنهادهــای علــم و
فنــاور از یــک ســو و نهــاد بــازار و فعالیــت اقتصــادی از ســوی دیگــر تأ کیــد دارد .مطابــق بــا رویکــرد جدیــد
نظــام منطقـهای نــوآوری ،تمرکــز جغرافیایــی و مجــاورت خوشــه هــا بــرای توســعه علــم و فنــاوری عاملــی
مهــم و ضــروری بــه شــمار م ـیرود .منظــور از خوشــهها مجموعــۀ نهادهــای علــم ،نهادهــای فنــاور و
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نهادهــای بــازار و بنگاههــا اســت .بنابرایــن مهمتریــن شــاخص در ارزیابــی توســعه علــم و فنــاوری درجــه
مجــاورت خوش ـههای مذکــور اســت .بــرای ســنجش درجــه مجــاورت نیــز شــاخصهای مختلــف در
مــورد ارتبــاط هــر خوشــه بــا خوشــه دیگــر بهصــورت بومــی طراحــی شــده اســت .تشــکیل گــراف هــای
مجــاورت در هــر مقطــع از زمــان میتوانــد دقیقتریــن شــاخص بصــری بــرای ســنجش میــزان توســعه
علــم و فنــاور در اســتان قزویــن باشــد.
مــدل بــه کار گرفتــه شــده در ایــن ســند از نــوع منبعبــاز 1اســت و از ایــن نظــر دارای انعطافپذیــری
پویــا میباشــد و میتوانــد خــود را بــا تغییــرات پارامتریــک و ســاختاری در نظــام علموفنــاوری تطبیــق
دهــد .مشــاهدۀ تغییــرات و مقایســۀ متنــاوب وضعیتهــای نهادهــای علموفنــاوری ،مدیــران اســتانی
و نهــادی را نســبت بــه وضعیــت تطــور نهادهــای مختلــف آ گاه میکنــد و فراینــد ارتقــا یــا تضعیــف نهــاد در
نظــام علموفنــاوری را بــه آنهــا نشــان میدهــد .ایــن خــود مهمتریــن ضمانــت اجرایــی حرکــت در مســیر
پیشــرفت نظــام علموفنــاوری اســت.
عالوهبرایــن ضمانــت اجرایــی ســند آمایــش علموفنــاوری اســتان بــه وجــود ارکانــی اســت کــه بــر
فراینــد اجــرای ســند نظــارت دارنــد و عملکــرد آنهــا را در بازههــای زمانــی مشــخص ارزیابــی میکننــد
و متناســب بــا کیفیــت عملکــرد و میــزان اثربخشــی ســند در نظــام علموفنــاوری ،در افقهــای زمانــی
مدنظــر بازبینــی و بهروزرســانی میکننــد .ارکان نظــارت و ارزیابــی متشــکل اســت از اجــزای نهــاد علــم،
نهــاد فنــاوری ،نهــاد بــازار و نهــاد سیاسـتگذار .پایــش و ارزیابــی بایــد بهگونـهای باشــد کــه اهــداف ســند
آمایــش حفــظ شــود و فرایندهــای اجرایــی در راســتای نیــل بــه ایــن اهــداف اصــاح و تقویــت شــود.
بدیــن منظــور:
1 -1الزم اســت «کمیتــۀ راهبــری و نظــارت بــر اجــرای ســند آمایــش علموفنــاوری» بــا محوریــت نهادهــای
علموفنــاوری متشــکل از نمایندگانــی از اجــزای اصلــی نهــاد علــم (دانشــگاهها  ،پژوهشــگاهها و
ســایر مؤسســات آمــوزش عالــی) ،نهــاد فنــاور (پــارک علموفنــاوری ،جهــاد دانشــگاهی ،مرا کــز رشــد،
مرا کــز تحقیــق و توســعه) ،نهــاد بــازار (شــهرکهای صنعتــی ،اصنــاف ،جهــاد کشــاورزی و بخــش
بهداشــت و درمــان) و نهــاد سیاس ـتگذار (اســتانداری ،ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان
و ســازمانهای دولتــی مرتبــط) تأســیس شــود .فهرســت اعضــا و آییننامــۀ تشــکیل ایــن کمیتــه
میبایــد توســط کارگــروه پژوهــش و فنــاوری اســتان تدویــن و تصویــب شــود.
1- . Open-source
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سند آمایش علم و فناوری استان قزوین

2 -2کمیتــۀ راهبــری و نظــارت بــر اجــرای ســند آمایــش علموفنــاوری موظــف اســت پــس از ابــاغ ســند،
فرایندهــای مدیریتــی و اجرایــی الزم بــرای ارزیابــی و نظــارت بــر اجــرای ســند را تدویــن و تصویــب
کنــد.
3 -3کمیتــۀ راهبــری و نظــارت بــر اجــرای ســند آمایــش علموفنــاوری موظــف اســت ســازوکارهای الزم
بــرای هماهنگســازی دســتگاههای سیاســتگذار باالدســتی (اعــم از شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی ،معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری)،
نهادهــای سیاس ـتگذار اســتانی و نهادهــای مجــری در نظــام علموفنــاوری را فراهــم ســازد.
4 -4دســتگاههای اجرایــی مرتبــط بــا نظــام علموفنــاوری موظفانــد طر حهــا و برنامههــای خــود
را درچارچــوب اقدمــات تدوینشــده در ســند آمایــش علموفنــاوری تعریــف کننــد و بــه کمیتــۀ
راهبــری و نظــارت بــر اجــرای ســند آمایــش علموفنــاوری ارائــه دهنــد .ایــن کمیتــه موظــف اســت
میــزان پیشــرفت و عملکــرد طر حهــا و برنامههــای ارائهشــده را در فواصــل زمانــی مشــخص بــه
کارگــروه پژوهــش و فنــاوری اســتان ارائــه کنــد.
5 -5نظــارت دقیــق بــر اجــرای ســند آمایــش نیازمنــد طراحــی داشــبورد هوشــمند علموفنــاوری اســتان
بهمنظــور رصــد پویــای وضعیــت نهادهــای علموفنــاوری و نــوآوری اســت .کمیتــۀ راهبــری و
نظــارت بــر اجــرای ســند آمایــش علموفنــاوری بایــد ضمــن طراحــی ایــن داشــبورد ،گزارشهایــی را
در بازههــای زمانــی مشــخص تهیــه کنــد و بــا بهرهگیــری از ایــن گزارشهــا ،مکانیســم بهروزرســانی
ســند را در افقهــای مدنظــر انجــام دهــد.
6 -6چــارت کنشــگران نهــادی مختلــف در نظــام علموفنــاوری اســتان بهصــورت زیــر اســت کــه اعضــای
کمیتــۀ راهبــری و نظــارت بــر اجــرای ســند آمایــش علموفنــاوری از نماینــدگان آن تشــکیل میشــود.

ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ )اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( | آذر ۱۳۹۷
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ﻣﺠﺮی :ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﯾﻦ

ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ

ﮐﺎرﮔﺮوه ﭘﮋوﻫ ﺶو ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن
ﮐﻤﯿﺘﮥ راﻫﺒﺮی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای
ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾ ﺶﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری
ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار

ﻧﻬﺎد ﻋﻠﻢ

ﻧﻬﺎد ﺑﺎزار

ﻧﻬﺎد ﻓﻨﺎور

اﺳﺘﺎﻧﺪاری

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮکﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری

داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

اﺻﻨﺎف

ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﻨﺘﮏ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد

داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی

ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر

ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﺎرﺑﺮدی
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
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 -گــزارش «توســعۀ دانشبنیــان اســتان قزویــن بــر اســاس ارزیابــی وضعیــت علمــی و صنعتــی اســتان» ســتاد
نقشــه جامــع علمــی کشــور()١٣٩۴

منابع فارسی
 -اســماعیلزاده ،حســن و رحیــم ســرور (« ،)۱۳۸۶آمایــش ســرزمین ،پیــش نیــاز عدالــت اجتماعــی
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(مقدمــهای بــر نقــش آمایــش ســرزمین در تحقــق عدالــت اجتماعــی و توســعه پایــدار)» ،جغرافیایــی
ســرزمین ،تابســتان  ،1386شــماره ( 14از صفحــه  75تــا .)88
 -الهــی ،شــعبان و مهســا ناظمــی و ســیدعلیرضا فــاحزاده (« ،)۱۳۹۱ارائــۀ چارچــوب فنیاجتماعــی
سیســتمهای مدیریــت دانــش» ،دومیــن کنفرانــس بینالمللــی و ششــمین کنفرانــس ملــی مدیریــت
فنــاوری ،انجمــن مدیریــت فنــاوری ایــران.
 -برنامه آمایش استان قزوین( ،)١٣٩٢استانداری قزوین ،معاونت برنامهریزی
 -تقــوی مصطفــی ،پا کــزاد مهــدی ( ،)١٣٨۶نقــش و کارکــرد دانشــگاهها در نظــام ملــی نــوآوری ،مطالعــات
معرفتــی در دانشــگاه اســامی » زمســتان  - 1386شــماره ( 36از صفحــه  19تــا .)38
 -ربانــی خوراســگانی علــی ،قاســمی وحیــد ،ربانــی رســول ،ادیبــی ســده مهــدی ،افقــی نــادر( ،)۱۳۸۹تحلیــل
جامعهشــناختی شــیوههای تولیــد علــم؛ تأملــی در رویکردهــای نویــن ،فصلنامــه تحقیقــات فرهنگــی،
دوره چهــارم ،شــماره زمســتان ،صــص  ۱۱۷تــا ۱۵۸
 -رحیمى سرور( ،)١٣٨۴جغرافیاى کاربردى و آمایش سرزمین ،انتشارات سمت
 -رضاییــان فردویــی صدیقــه ( ،)١٣٩٣نــوآوری ،نظــام نــوآوری و ضرورتهــا ،پایــگاه تحلیلــی شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی ،پرونــده نظــام نــوآوری فرهنگــی ،کــد انتشــار641459 :
 -زالــی ،نــادر (« ،)۱۳۸۹رویکــرد آمایشــی در تحلیــل نظــام شــهری بــا تأ کیــد بــر مفهــوم مناطــق همگــن و
اداری» ،مطالعــات و پژوهشهــای شــهری و منطق ـهای ،بهــار  ،۱۳۸۹شــماره ( ۴از صفحــه ۷۷تــا.)۹۴
 -ســامانه مدیریــت اطالعــات پژوهشــی اســتان قزویــن (/views/ir .mporg-erqz .research//:http
)centers-research-and-scientific
 -سرشماری عمومی نفوس و مسکن( ،)١٣٩۵مرکز آمار
 -ســلطانزاده جــواد ،حیــدری کاووس ،دباغــی حمیــده ،امیــن اســماعیلی حمیــد ،انصــاری رضــا(،)١٣٩۵
تحلیــل کارکــردی نظــام نــوآوری ایــران مبتنــی بــر مطالعــات منتخــب ،مجلــه علمیپژوهشــی مدیریــت
فــردا ،شــماره زمســتان
 -سند ملی توسعه استان قزوین( ،)١٣٨۴سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
 -شاهزیدی ،سمیهسادات (« ،)۱۳۹۴تعریف و اهداف آمایش سرزمین» ،پژوهشگاه شاخصپژوه
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 -صالحــی اســماعیل ،پوراصغــر ســنگاچین فــرزام(« ،)١٣٨٨تحلیلــی بــر موانــع فــراروی آمایــش ســرزمین در
ایــران» ،مجلــه راهبــرد ،شــماره  ،۵٢صــص ١۴٩-١٨٢
 -صدقــی بوکانــی ،ناصــر و صوفــی صــاح ( ،)1389نقــش آمــوزش عالــی در توســعه ملــی بــا تا کیــد بــر آمایــش
ســرزمین ،همایــش منطقـهای بومــی ســازی مــدل پیشــرفت آمــوزش عالــی ،دانشــگاه آزاد واحــد ســنندج
 -عبدلــی قهرمــان( ،)١٣٨۶نظــام ملــی نــوآوری ،ابداعــات و جهــش اقتصــادی ،مجلــه پژوهشهــای
اقتصــادی ایــران ،شــماره  ،31صــص 103تــا 126
 -فتح ـیزاده احمــد ،رحمانــی علــی ،کبیــری جــال ،قضایــی مرتضــی ،یوســفی مرتضــی( ،)١٣٩۵بررســی
جایــگاه توســعۀ صنعتــی اســتان قزویــن در کشــور طــی دورۀ  ،١٣٨٩-٩٢پژوهشــنامه مطالعــات کاربــردی،
صــص  ٢١٧تــا .٢۴0
 -فرهنــگ نــژاد محمــد علــی( ،)١٣٩۴نــوآوری بــاز و نقــش آن در نظــام علــم و فنــاوری بــا رویکــرد اجتماعــی،
مجلــه علمی-ترویجــی رهیافــت ،شــماره ( 58صــص  13تــا )24
 -قیومی ،حمید (« ،)۱۳۹۴تعریف و تبیین علم آمایش سرزمین» ،پژوهشگاه شاخص پروژه
 -گروینوگــن جــان ،اســپیتهوون آنتــون ،آنــت وون دن بــرگ( ،)۱۳۹۱مقدمـهای بــر اقتصــاد نهادگــرا ،ترجمــه
اصــان قودجانــی ،مجلــس شــورای اســامی ،مرکــز پژوهشهــا
 -لزگــی ،فهیمــه؛ امینــی ،علیرضــا و حســینی ،ســیده زهــرا( ،)١٣٩۵گــزارش اقتصــادی اســتان قزویــن ســال
 ،1394قزویــن :معاونــت امــور اقتصــادی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
 -مؤمنــی ،مصطفــی (۱۳۸۱الــف) « ،اشــارهای بــه خصلــت میــان دانشــی آمایــش ســرزمین و جایــگاه آن در
جغرافیــا (قســمت اول)» ،رشــد آمــوزش جغرافیــا » تابســتان  - ۱۳۸۱شــماره ( ۶۲از صفحــه  22تــا .)28
 -مؤمنــی ،مصطفــی (۱۳۸۱ب) « ،اشــارهای بــه خصلــت میــان دانشــی آمایــش ســرزمین و جایــگاه آن در
جغرافیــا (قســمت دوم)» ،رشــد آمــوزش جغرافیــا » زمســتان  - ۱۳۸۱شــماره ( ۶۳از صفحــه  22تــا .)28
 -مؤمنــی ،مصطفــی ( « ،)۱۳۸۲اشــارهای بــه خصلــت میــان دانشــی آمایــش ســرزمین و جایــگاه آن در
جغرافیــا (قســمت ســوم)» ،رشــد آمــوزش جغرافیــا » بهــار  - 1382شــماره ( 64از صفحــه  22تــا .)28
 -مبینــی دهکــردی ،علــی؛ حاتمــی ،حمیــد رضــا؛ عزیــزی ،مجیــد( ،)١٣٩0تعییــن وضــع موجــود کارکردهــای
نظــام ملــی نــوآوری جمهــوری اســامی ایــران ،مجلــه علمیپژوهشــی مطالعــات دفاعــی راهبــردی
(صــص 67تــا )94
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 -مبینــی دهکــردی ،علی؛کشــتکار هرانکــی ،مهــران( ،)١٣٩۵فراترکیــب مدلهــای نــوآوری اجتماعــی،
مجلــه علمــی پژوهشــی برنامهریــزی رفــاه و توســعه اجتماعــی ،شــماره  ،٢۶صــص  ١0١تــا 138
 -منتظــر غالمعلــی ،کالنتــری اســماعیل( ،)١٣٩۵مفاهیــم ،رویکردهــا و روشهــای نگاشــت نهــادی (بــا
تأ کیــد بــر مطالعــات نظــام نــوآوری) ،مجلــه علمیترویجــی رهیــات ،شــماره  ،۶٢صــص  ۵۵تــا ٧٢
 -مهــدیزاده ،محمدرضــا و محمــد تــوکل (« ،)۱۳۸۶مطالعــات علــم و فنــاوری :مــروری بــر زمینههــای
جامعهشناســی فنــاوری» ،دوفصلنامــه برنامهریــزی و بودجــه ،دوره  ،۱۲شــماره  ،۴پاییــز و زمســتان
( ۱۳۸۶از صفحــه  ۸۵تــا .)۱۲۴
 -نقــیزاده ،رضــا و شــعبان الهــی و منوچهــر منطقــی و سیدســپهر قاضینــوری (« ،)۱۳۹۳فراترکیــب
مدلهــای نــوآوری منطقــهای؛ مــروری بــر ســالهای ۱۹۹۰تــا ،»۲۰۱۳مدیریــت نــوآوری ،ســال ســوم،
شــماره  ،۴زمســتان ( ۱۳۹۳ازصفحــه  ۲۵تــا .)۵۶
 -وبسایت اداره کل ثبت احوال استان قزوین ()24/http://qazvin-nocr. ir/node
 -وبسایت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین
(http://qa. mefa. ir/portal/Home/Default. aspx?CategoryID=0b0ada69-aa6b-4a3b-96be)c1ecb640484c
 -وبسایت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین
(http://qa. mefa. ir/portal/Home/Default. aspx?CategoryID=0b0ada69-aa6b-4a3b-96be)c1ecb640484c
 -وبسایت استانداری قزوین
)(http://ostan-qz. ir/content/ostan/general-content/755/2991
 -وبسایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین
((http://www. qchto. ir/?type=static&lang=1&id=38
 -وبسایت شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین
)(http://www. qazviniec. ir
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