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شما  روي  پیش  رشد«  و  »نوآوري  نشریه  شماره  اولین 
قرار دارد. پیش از این با انتشار دو پیش شماره، ورود این 
اعالم  دانشگاه  نوآوری  و  فناوری  خانواده  به  عضو جدید 
نشریه،  انتشار  از  »هدف  که:  شد  اشاره  آنجا  بود.  شده 
آفرین جامعه  ارزش  نوآورانه و  فعالیتهاي  به  گرمابخشي 
دانشگاهي صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي است. ترویج 
اصول و روش هاي کارآفریني از طریق معرفي الگوهاي 
موفق که با خالقیت و پشتکار کسب وکاري سودمند را 
راه اندازي نموده اند، انعکاس اخبار و رویدادهاي آموزشی 
انتشار  و  مي شوند  برگزار  دانشگاه  در  که  توانمندساز  و 
نوشته هایي که مسیر راه را براي عالقمندان به این حوزه 
و  »نوآوري  کارکردهاي  دیگر  از  سازند،  مي  تر  روشن 

رشد« است.«

آوردگاه هاي  آموختگان خواجه نصیري در  امروز دانش 
اقتصاد و صنعت کشور از جایگاهي تاثیرگذار برخوردارند. 
نوپاي  کارهاي  و  کسب  عرصه  و  کارآفریني  بوم  زیست 
اثرگذار خواجه نصیري  نیز شاهد حضور پررنگ و  ایران 
ها است. این وضعیت دانشگاه را مجاب کرده که با عزم 
بیشتر  افزایي  هم  و  همگرایي  به  ریزي  برنامه  و  جدي 
کارآفرینان جامعه دانشگاهي کمک کند و از نگاهی باالتر 
بتواند درقامت یک دانشگاه نسل سومی، نقش ارزنده ای 
در زیست بوم کارآفرینی کشور ایفا نماید. برای روشن تر 

شدن موضوع نکات زیر ذکر می شود:

نقشه راه ما در حوزه فناوری و نوآوری بر مدل اکوسیستم 
کارآفرینی و توسعه کسب و کارهاي دانش بنیان دانشگاه 
استوار شده است. انتشار »نوآوری و رشد« در گام ابتدایی 
یعنی ترویج و فرهنگ سازي این اکوسیستم قرار دارد. که 

در کنار آن قطعا باید به تقویت زیرساختها و توسعه نهادی 
هم توجه جدی داشت. در گام های پسین، با برگزاری دو 
رویداد جشنواره نوآوری و کسب و کار)اینوکاپ( و مدرسه 
کسب و کار، توانمندسازی و تقویت مهارتهای کارآفرینانه 
از گروه های  برنامه حمایت  دارد.  قرار  مخاطبان مدنظر 
فناور دانشجویی با عنوان »هسته کسب و کار« در ادامه 
های  گروه  از  هدفمند  حمایت  و  سازی  تیم  در  سعی 
ابزار حمایت  باید  هنوز  البته  دارد.  کارآفرین  دانشجویی 
و  فراهم شود  ها  از شکل گیری هسته  اولیه  مالی  های 
دانشجویی که  تیم های  فعالیت  تامین فضای  به  نسبت 
رویکرد کارآفرینی دارند اهتمام بیشتری به عمل آید. در 
شماره های آینده گام های مکمل زیست بوم کارآفرینی 

دانشگاه تشریح خواهد شد.

و اما در »نوآوری و رشد اول«، دکتر علی خاکی صدیق، 
در  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  ریاست 
دانشگاه  روی  پیش  های  »چالش  بررسی  به  یادداشتی 
پرداخته  کارآفرین«  های  دانشگاه  تحقق  تا  ایران  های 
نیز،  دانشگاه«  کارآفرین  نحوی »استاد  است. دکتر علی 
مطرح  دانشجویان  برای  را  نوآوری  در  خود  تجربیات 
پولدارشدن  های  راه  درمورد  ناصری  مهدی  است.  کرده 
استارتآپها قلم زده است. فرشاد حاجی اکبری به دغدغه 
دکتر  پرداخته،  ها  استارتآپ  زمانه  در  دانشجویان  های 
سیدجواد طالبیان، تجربیات کارآفرینی موسسان شرکت 
و  کرده  بیان  را  سامانه  هدایت  تحلیلگر  بنیان  دانش 
جشنواره  دوره  اولین  برگزاری  مفصل  گزارش  ادامه  در 
نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر )اینوکاپ2017( ارائه 

شده است...

مدیر مسئول

سخن نخست
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آموزش عالی ایران
و دانشگاه های کارآفرین

یادداشتی از
دکتر علی خاکی صدیق

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه های طراز اول جهانی دانشگاه هایی کارآفرینند.
 کارآفرینی در دانشگاه ها، پیش نیاز ورود جدی و پایا در حوزه اقتصاد دانش بنیان 
منظر  از  کارآفرینی  گفتمان  به  عالی کشور  آموزش  ورود  تاکنون ضرورت  است. 
برای تحقق  اقتصاد مقاومتی در گفتارهای فراوانی مورد توجه قرار گرفته است. 
محور  شش  این  است.  تعریف  قابل  کلیدی  محور  شش  کارآفرین،  دانشگاه های 

عبارتند از: 
- راهبری و هدایتگری در دانشگاه کارآفرین، 

- ظرفیت سازی و سرمایه گذاری در کارآفرینی، 
- ترویج و توسعه کارآفرینی، 

- هموارسازی مسیرهای دشوار کارآفرینی در فضای کنونی دانشگاه ها، 
- روابط بیرونی برای توسعه کارآفرینی و 
- دانشگاه کارآفرین دانشگاه بین المللی.

امروزه آموزش عالی در دنیا و به ویژه ایران با چالش جدی در تبیین دقیق جایگاه، 
هدف، نقش و کاربری در جامعه، صنعت و اقتصاد، روبرو است. انقالب فناوری های 
دانش بنیان  اقتصاد  طرح  آن  دنبال  به  و  مجازی(  )فضای  ارتباطات  و  اطالعات 
موضوع  عالی جهانی، طرح  آموزش  در سیستم های  و سریع  تحوالت گسترده  و 
اقتصاد مقاومتی در داخل، همگی بر بدنه صلب و فرتوت آموزش عالی سنگینی 

می کنند و دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی را با نوعی سردرگمی 
و بحران هویتی روبرو کرده اند. 

علی رغم اهمیت بسیاری که ورود به نسل دانشگاه های کارآفرین دارد، بدون آماده 
سازی های اولیه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، طرح بی برنامه و بدون 
راهبرد دانشگاه کارآفرین می تواند لطمات جبران ناپذیری بر پیکره آموزش عالی 
از مجرای  داشته باشد. بدیهی است که ورود طبیعی به موضوع کارآفرینی تنها 
آموزش به روز و پژوهش اصیل و کارا میسر است. برای دانشگاهی که نتواند شرایط 
اولیه و کف ملزومات ورود به این بحث را داشته باشد، موضوع کارآفرینی قادر است 
دانشگاه را از مسیر عملکرد حداقلی آموزش و پژوهش خارج و انتظارات غیرواقعی 

را در جامعه دانشگاهی پراکنده نماید.  

اولین و مهم ترین نکته درباره کارآفرینی آن است که کدام دانشگاه کارآفرین است 
و این دانشگاه چه ویژگی هایی دارد؟

اجماع و پاسخ واحدی که مورد قبول همگان باشد، به این پرسش نه در ایران و 
نه در جهان وجود ندارد، و البته در ایران این سردرگمی صدچندان است. نکته 
قابل توجه دیگر، درک درست ویژگی هاِی دانشگاه کارآفرین در آمریکا، اروپا، غرب 
آسیا، روسیه و چین و تفاوت آنها با ایران یا کشورهای همطراز در حال توسعه و 

نقش، سبک، و رویکردهای دانشگاه کارآفرین در جوامع مختلف است. 

کار آفرینی
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به عبارت دیگر بررسی پیرامون ارایه تعریفی 
بومی از دانشگاه کارآفرین در ایران با کاربری 
ها و ویژگی های خاص می تواند سودمند باشد. 
را  هایی  شاخص  بایستی  عالی  آموزش  نظام 
و هم چنین  کارآفرینی  به عرصه  ورود  برای 
تعیین  کارآفرین  دانشگاه های  شکل گیری 
که  عالی  آموزش  از  بخش هایی  تا  نماید 
شده  شناسایی  هستند  مساله  این  مخاطب 
که  رسد  می  نظر  به  و  نمایند  برنامه ریزی  و 
محدود  های  سرمایه  و  امکانات  به  توجه  با 
به  الزامی  عالی،  آموزش  در  معنوی  و  مادی 
پهنای  تمامی  در  موضوع  این  وسعت دهی 

پیکره آموزش عالی، حداقل در زمان حال وجود ندارد.
از  کدام  هیچ  اخیر،  دهه  یک  از  بیش  در  گرفته  صورت  تالش های  رغم  علی 
دانشگاه های ما در وضعیت کنونی خود، به معنای واقعی کارآفرین نیستند. فاصله 
دانشگاه های مختلف با دانشگاه کارآفرین یکسان نیست. برخی نزدیک تر و برخی 
بسیار دور هستند. لذا در اینجا تالش می شود تا شمایی کلی از فاصله دانشگاه های 
محورکلیدی  چند  مطالعه  با  واقع،  در  گردد.  ارایه  کارآفرین  دانشگاه  تا  کشور 
از  کشور  دانشگاه های  فاصله  و  شکاف  به  توان  می  کارآفرین،  دانشگاه های  در 

دانشگاه های کارآفرین پی برد. این محورها عبارتند از:

راهبری و هدایتگری در دانشگاه کارآفرین.
از  را  آن  که  دارد  مشخصه هایی  کارآفرین  دانشگاه  در  هدایتگری  و  راهبری   
دانشگاه های نسل های اول و دوم متمایز می سازد. فراهم آوردن فرهنگ کارآفرینی 
در دانشگاه ها مستلزم راهبری، هدایتگری و مدیریتی هوشمند و مسلط برمفاهیم 

و  استوار درحرکت است. 

ظرفیت سازی و سرمایه گذاری در کارآفرینی
 ساختارها و ساز و کارهای کنونی دانشگاه ها به هیچ وجه با دانشگاه های کارآفرین 
کارآفرینی  و سرمایه گذاری در  این منظور ظرفیت سازی  برای  نیستند.  همسنگ 

ضروری است.
 

ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی.
 یکی از ملزومات موفقیت آمیز بودن پروژه کارآفرینی و ماندگاری آن در جامعه، 
نخست فرهنگ سازی کارآفرینی و سپس ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی است. 
توجه به این نکته ضروری است که حتی عموم جامعه دانشگاهی برداشت دقیق و 

درستی از کارآفرینی، ارکان و آورده های آن برای جامعه ندارند.

 

ها.  دانشگاه  کنونی  فضای  در  کارآفرینی  دشوار  مسیرهای  هموارسازی 
در  کارآفرینی  تجربه  و  آموزش  ماندن،  کارآفرین  شدن،  کارآفرین  کارآفرینی، 
داالن  ایجاد  برای  است.  دشوار  بسیار  امری  کشور  یک  نسل  عموماً  دانشگاه های 
حرکت به سوی کارآفرینی، مسیری دشوار پیش روی پیشگامان این عرصه قرار 

دارد. 

روابط بیرونی برای توسعه کارآفرینی.
و  حضور  مستلزم  دانشگاه ها  در  کارآفرینی  مستمر  و  پایدار  موفق،  فعالیت های   
تمامی صنایع  دانشگاه همانند دولت،  از  موثر بخش های مختلف خارج  همکاری 
و بخش خصوصی، شرکت های دانش  بنیان، شهرک های صنعتی،  پارک های علم 
و فناوری،  نهادهای مردمی،  انجمن های حرفه ای،  انجمن دانش آموختگان، و... 
با دانشگاه،  بالفعل  و  بالقوه  از نقش آفرینان  این طیف وسیع  تعامل فعاالنه  است. 

ضمانت اجرایی تداوم برنامه کارآفرینی در دانشگاه ها  است. 

دانشگاه کارآفرین، دانشگاه بین المللی.
جهانی سازی،  بازگشت  غیرقابل  و  روبه رشد  روند  و  کنونی  جهانی  دهکده  در   
دانشگاه های کارآفرین با تعامالت، مالحظات، برنامه ریزی و کنش های صرفاً بومی 
و محلی کارایی بسیار محدود داشته و در بلندمدت ناموفق خواهند بود. دانشگاه 
کارآفرین موفق نمی تواند دانشگاهی بدون راهبرد بین المللی سازی باشد. دانشگاه 
سیاست های  در  که  داشته  بین المللی  گسترده  تعامالت  بایستی  موفق  کارآفرین 
این نکته  به  باشد. توجه  راهبردی و اجرایی آن جایگاه واقعی و عملیاتی داشته 
مهم است که دانشگاه بین المللی می تواند کارآفرین نباشد اما دانشگاه کارآفرین 

بایستی بین المللی باشد. 

جمع بندی و نتیجه.
در یک جمع بندی کلی می توان گفت که ورود دانشگاه های کشور به حوزه دانشگاه های 
اهمیت  به  توجه  با  است.  عالی  آموزش  راهبردی  و  کلیدی  سیاست های  از  کارآفرین 
راهکارهای  از  یکی  شک  بدون  کشور،  کنونی  شرایط  و  مقاومتی  اقتصاد  موضوع 
است.  کارآفرین  دانشگاه های  به  توجه  عالی  آموزش  در  مقاومتی  سیاست  اجرایی 
موثر  و  جدی  ورود  ابتدایی  زیرساخت های  و  اولیه  شرایط  دانشگاه ها  متاسفانه  لیکن 
بدون  بتوان  که  نیست  چنان  آن  کارآفرینی  موضوع  و  ماهیت  ندارند.  را  کارآفرینی  به 
ارمغان  به  کشور  برای  عینی  دستاوردهای  و  کرد  پیدا  ورود  آن  به  الزم  تمهیدات 
است.  صادق  نیز  کشور  یک  سطح  دانشگاه های  عموم  مورد  در  حتی  مساله  این  آورد. 
بدون شک دانشگاهی که از نظر ابعاد آموزشی و پژوهشی در طراز قابل قبولی قرار ندارد، 
نمی تواند به بحث کارآفرینی ورود جدی و موثر پیدا کند. هم چنین کارآفرینی پایدار 

در دانشگاه با بین المللی سازی آن ارتباط مستقیم دارد.    

دانشگاهی  شک  بدون 
ابعاد آموزشی  از نظر  که 
طراز  در  پژوهشی  و 
ندارد،  قرار  قبولی  قابل 
بحث  به  نمی تواند 
کارآفرینی ورود جدی و 

موثر پیدا کند.
کارآفرینی  چنین  هم   
پایدار در دانشگاه با بین 
ارتباط  آن  المللی سازی 

مستقیم دارد. 
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استاِد کارآفرین

مصاحبه با دکتر علی نحوی
 هم موسس شرکت دانش بنیان رازق

آقای دکتر، فعالیت اصلی شرکت دانش بنیان »سامانه ی رونق فروش رازق« 
در چه زمینه ای است؟

این شرکت در زمینه ی واقعیت افزوده و واقعیت مجازی کار می کند. مفهوم واقعیت 
افزوده این است که یک سری اطالعات مجازی را به یک محیط یا جسم واقعی اضافه 
کنیم و همزمان بتوانیم با هر دو در تعامل باشیم. همانطور که می دانید بحث واقعیت 
فعالیت  زمینه های  نیز  شرکت  این  است.  گسترده  و  وسیع  خیلی  افزوده  و  مجازی 
متنوعی دارد که بخشی از آن از طریق دانشگاه و بخشی در شرکت صورت می گیرد. 

من رئیس هیئت مدیره در این شرکت هستم.

این شرکت چه محصوالتی تولید می کند و ایده تأسیس آن از کجا به ذهنتان 
رسید؟

من هر زمان که ایده محصولی به نظرم می رسید که می تواند آینده ی خوبی در بازار 
نیاورم که چند شرکت  یاد  به  ایجاد می کردم. شاید دقیق  باشد، یک شرکت  داشته 
تأسیس و سپس منحل کردم. نهایتاً به این جمع بندی رسیدم که بهتر است کارها در 
یک شرکت متمرکز شود و فعالیت های شرکت های قبلی را به یک شرکت منتقل کنم.

تأسیس شرکت به این شکل صورت گرفت که یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد 
مهندسی مکاترونیک »آقای مهندس حیدری« پایان نامه شان را در زمینه ی ویترین 
هوشمند کار کردند و با ایده ای که خودشان در ذهن داشتند و با تشویق من که یقین 
داشتم این موضوع آینده خوبی خواهد داشت، جلو رفتند و پس از سعی و خطا، نهایتاً 
فعالیت  از زمینه های  البته یکی  پیاده سازی کنند که  را  توانستند ویترین هوشمند 
واقع یک  در  است.  مجازی  واقعیت  فعالیت شرکت  دیگر  و حیطه های  است  شرکت 

سری محصوالت مشخص وجود دارد که برای این محصوالت بازاریابی صورت می گیرد. 
در هر کدام بر اساس نیاز مشتری تغییرات مختصری صورت می گیرد و نهایتاً در بازار 

عرضه می شود.

به نظرتان نقطه شروع یک کسب و کار کجاست؟ و چه زمانی مطمئن شویم 
که آمادگی کافی را برای شروع یک کسب و کار داریم؟

بخش بسیار مهمی در ایجاد یک کسب و کار وجود دارد و آن موضوع تجربه است. 
اینکه عده ای صرفاً یک ایده داشته باشند و حتی بتوانند آن را به محصول برسانند، 

کافی نیست.
بازار داشتند، قبل از آن  در زمان های گذشته هم آنهایی که کسب و کار خوبی در 
مدت زیادی شاگرد یک حاجِی بازارِی با تجربه بودند و پس از کسب تجربه کافی، 

حجره می زدند.
اینکه چند نفر با تجربه کم در اولین قدم یک شرکت تأسیس کنند، عموماً با شکست 

همراه خواهد شد.
ممکن است بسیاری از شرکت های موفق، کارشان را از یک گاراژ کوچک و با تجربه ی 
اندک شروع کرده باشند، اما در نظر داشته باشید که این افراد جزء استثناهای هر 
جامعه هستند و این موضوع همیشه صادق نیست و در قبال هر شرکتی که موفق 

می شود هزاران شرکت ناموفق وجود دارد.
در نتیجه به نظر من اگر افراد قبل از شروع یک کسب و کار، به این نتیجه برسند که 
ایده، ایده ی خوبی است، باید به یکی از شرکت هایی که سرمایه گذاری مخاطره آمیز 
انجام می دهند، مراجعه کنند و طرح خود را ارائه دهند و تحت نظارت آن ها و در قالب 

یک مجموعه شتاب دهنده فعالیت کنند.

کار آفرینی

ستون »استاد کارآفرین« این شماره به سراغ دکتر علی نحوی رفته است. رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان »رازق« و استاد دانشکده مهندسی 
مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. وی پس از طی دوره کارشناسی در ایران، کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه مک گیل کانادا در 
گرایش کنترل و دوره دکتری را در دانشگاه یوتا)ه( آمریکا، با موضوع واقعیت مجازی گذرانده است. برنده اسکالرشیپ جان بنسال کانادا، برنده جایزه 
انتن فیلیپس آمریکا، برنده جایزه جشنواره خوارزمی برای مشاوره طرح ربات شبیه ساز جراحی شده و هم اکنون سرپرست آزمایشگاه واقعیت مجازی 

دانشگاه است. دکتر نحوی یک کارآفرین دانشگاهی است و به همین دلیل با عالقه به پرسش های ما پاسخ داد.

تهیه و تنظیم: ساجده طاهری
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به
اح

در واقع افراد باید المان تجربه را در شناخت بازار و فعالیت های اقتصادی بسیار مص
کلمه  که  است  معتقد  موفق،  تجار  از  عسگراوالدی  اسداهلل  آقای  بگیرند.  جدی 

تجارت، هر حرفش نماد و سمبل یک مفهوم اساسی در کسب و کار است:
ت تجارت مخفف تجربه است، یعنی اگر کسی بخواهد تاجر موفقی شود و کسب 
و کار رو به رشدی داشته باشد، باید تجربه کافی بیندوزد و نباید با تجربه ناچیز 

ریسک باالیی انجام دهد. 
ج تجارت مخفف جرأت و جسارت است. یعنی ریسک پذیری مناسبی داشته باشد 

و خیلی محافظه کار نباشد. 
الف، مخفف اعتماد به نفس است. اینکه مثاًل با خود نگوید ایده ای که به فکر من 
رسیده، اگر ایده ی خوبی باشد، قطعاً به فکر دیگران هم رسیده است. در واقع این 
اعتماد به نفس را داشته باشد که حتی اگر به فکر دیگران هم رسیده باشد، با 
خود بگوید با آن مجموعه شرکتی که من دارم، می توانم بهتر از دیگران آن را به 

مرحله بازار برسانم.
ر آن، به معنی رأفت است؛ یعنی اینکه اخالق را در کسب و کار رعایت کند.

و در نهایت ت آخرتوکل است. توکل می کنم به خدا و ان شاء اهلل موفق می شوم. 
ت اول )تجربه( بسیار مهم است. هدف این نیست که تنها برای فردی که در حال 
حاضر بیکار است، شغلی ایجاد کنیم، چراکه در اینصورت ممکن است این فرد 
این است که  بیکاِر بدهکار بشود. به همین دلیل پیشنهاد من  از یک سال  بعد 
ابتدا در قالب شرکت بزرگتری فعالیت کند، چراکه در اینگونه شرکت ها یک سری 
هسته های خالقیت وجود دارد و فرد می تواند در چنین محیطی تجربه کافی را به 

دست آورد. پس ریسک پذیری باید همراه تجربه باشد.
نقطه شروع کسب و کار مستقل می تواند حتی در دوران دانشجویی شکل بگیرد؛ 
اما فرد باید ابتدا زیرمجموعه ی یک سری شرکت ها یا یک سری افرادی باشد که 
نبض بازار را بهتر تشخیص می دهند. در بسیاری از مواقع فرد به ایده ی خود آنقدر 
در حالی  است؛  نیازمند  بسیار  ایده  آن  به  تصور می کند جامعه  دارد که  اعتماد 
که با یک بازار سنجی ساده متوجه می شود آنقدرها که خودش خوشبین است، 
دیگران عالقه مند نیستند، پس بهتر است سرمایه گذاری نکند، زیرا به شکست 
منجر می شود. حرف اول و آخر را در بازار مشتری می زند. اگر مشتری محصول را 
نپسندد، کارآفرین از رده خارج می شود. به اعتقاد من مشتری شانزدهمین شخص 
مهم از نظر سلسله مراتب در دنیا است. شماره یک خداوند است که از همه باالتر 
و مهمتر است، سپس چهارده معصوم هستند و شانزدهمین شخص، مشتری است. 
بایستی انسان کارها را برای رضایت و رفع نیاز مشتری انجام دهد، نه اینکه بگوید 
این خدمت مهم است، پس جامعه  یا  این محصول  چون من تشخیص می دهم 

موظف است از این خدمت یا محصول من استفاده کند.

به نظرتان گام های اساسی که دانشگاه خواجه نصیر برای تبدیل شدن به 
یک دانشگاه کارآفرین باید بردارد، چه گام هایی هستند؟

یکی از مواردی که به نظر من می تواند مؤثر واقع شود، این است که روحیه غرب 
آمالشان  قبله  دانشجویان عمدتاً،  تضعیف کنیم، چراکه  دانشجویان  در  را  زدگی 
یا  ندارند که آن ها هم می توانند محصول  را  به نفس کافی  اعتماد  غرب است و 
خدمتی، قابل رقابت با آنچه در دنیا وجود دارد، ارائه دهند، پس اگر این روحیه 

غرب زدگی تضعیف شود، می تواند تأثیر گذار باشد. 
چندی پیش کلیپ کوتاهی را دیدم که دو خودکار ایرانی را که پوسته ی بیرونی 
یکی ایرانی و دیگری خارجی بود، به دست چند نفر داده بودند تا با آن امضا کنند 

و بگویند کدامیک روان تر است.
از حالت  مقدار  دانشگاه های کشور یک  نظر می رسد کل  به  اینکه  دیگر  نکته ی 
کاربردی خارج شده اند. بایستی به دروس و تحقیق های کاربردی توجه بیشتری 
شود. افراد باید مهارت های عملی را یاد بگیرند و دروسی که طراحی می شود و 
تحقیقاتی که انجام می شود، بایستی متناسب با نیاز مشتری ها و جامعه باشد. در 
حقیقت چیزهایی که دانشجوها یاد می گیرند، بایستی مشکلی را از جامعه برطرف 

کند.
مثاًل یک بقال اگر متوجه شود محصولی که برای فروش آورده یک هفته به فروش 
نرفته است، دیگر آن را در ویترین مغازه اش نمی گذارد و به کارخانه پس می دهد. 
او  تا آن را جلوی دید  او بررسی می کند، مشتری چه چیزهایی را دوست دارد 

قرار دهد.
اما ما که به عنوان یک دانشگاهی باید تدبیر بهتری از بقال داشته باشیم، این کار 
را انجام نمی دهیم. اما ما که به عنوان یک دانشگاهی باید تدبیر بهتری از بقال 

داشته باشیم، این کار را انجام نمی دهیم. 
سال های  تولیداتمان  از  خیلی 
خاک  کتابخانه ها  در  زیادی 
و  اول  مشتری  و  می خورد 
هستیم.  خودمان  آخرش 
که  شد  خواهد  این  حاصل 
و  نمی آید  ما  سمت  مشتری 
دچار  مالی  نظر  از  دانشگاه ها 

فشار می شوند.

روند بازار واقعیت افزوده را در دهه ی آینده چگونه می بینید؟
روند  نشان می دهد  داده است،  انجام  باره  این  بینی که دیجی کپیتال در  پیش 
واقعیت افزوده رو به رشد است. بر طبق منحنی های آماری در سال 2020 میالدی 
یعنی 3 سال دیگر مجموعه بازار واقعیت افزوده و مجازی به 150 میلیارد دالر 
می رسد که 120 میلیارد دالر آن واقعیت افزوده است، درحالی که 2017 این آمار 
20 میلیارد دالر بوده که 10 میلیارد دالر آن مربوط به واقعیت افزوده و10 میلیارد 

دالر دیگر مربوط به واقعیت مجازی است.
ظرف سه سال آینده بازار آن از 20 می رسد به 150 میلیارد دالر، این یعنی تقریباً 

سالی 100 درصد رشد.

در حوزه فناوری های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده چه پتانسیل هایی 
در ایران وجود دارد؟

به صنایع  بسیار وسیع است که عمده کاربرد آن  افزوده  و  واقعیت مجازی  بازار 
آموزش،  آن  کاربردی  زمینه های  دیگر  می شود.  معطوف  تبلیغاتی  و  سرگرمی 

طراحی، ساخت و نمونه سازی مجازی و ... است.

به نظرتان کارآفرینی استعداد خاصی می خواهد؟
کارآفرین ها باید یک سری ویژگی های شخصیتی داشته باشند. مثاًل بسیار مثبت 
اندیش و امیدوار باشند، یعنی با اینکه ممکن است شکست آن ها را تهدید کند، 
هربار که زمین می خورند دوباره بلند شوند. به نظر من کارآفرین ها جزء یک درصد 

افراد مثبت اندیش هر جامعه هستند.
کارآفرین نباید به دنبال سود کوتاه مدت باشد و باید به بلند مدت بیندیشد، کسی 
که به این فکر می کند که سر سال برداشت خوبی از سرمایه اش داشته باشد، بهتر 

است پولش را در بانک بگذارد و کارهای کم ریسک انجام دهد. 
بلند مدت اندیشیدن سبب می شود فساد مالی برای کارآفرین خط قرمز شود. اگر 
بلند  اما در  او به دنبال فساد مالی برود، ممکن است در کوتاه مدت رشد کند؛ 

مدت به شکست می انجامد.

بازار  در  را  آخر  و  اول  حرف 
مشتری  اگر  می زند.  مشتری 
محصول را نپسندد، کارآفرین 

از رده خارج می شود.
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به عنوان مثال بتواند از یک قرار داد بزرگ چشم پوشی کند، فقط به خاطر اینکه 
رشوه ای ندهد. نقل قولی از آقای عسگراوالدی در این باره هست که گفتند: »این 
من هستم که به اتاق بازرگانی اعتبار می دهم، نه اینکه اتاق بازرگانی به من اعتبار 

دهد.«
خیلی از بازاری های قدیمی، خودشان مالک اعتبار بودند، مثاًل کسانی که 60 سال 
در بازار بودند و حتی یک بار هم با چک معامله نکردند و گفتارشان اعتبار برابر 

با چک را داشت. 
به نظر من یک سری ویژگی های اخالقی در تجار قدیمی وجود داشته که باید 

دوباره در نسل های جدید احیا شود. 
ویژگی های کارآفرین ها، ویژگی های خاصی است که اکثر افراد آن را ندارند. حتی 
وقتی یک کارآفرین می خواهد شریکی بگیرد، شریک او هم باید همان ویژگی ها را 
داشته باشد. تأکید می کنم که کارآفرین باید چشم انداز بلند مدت و توانایی کار 

گروهی داشته باشد.
مردم  عموم  که  می کنیم  مشاهده 

توانایی کار گروهی ندارند.
به عنوان مثال اگر شما برای خرید 
بروید،  انقالب  میدان  سمت  کتابی 
کتابفروشی  چندین  از  است  ممکن 
فالن  کتاِب  فالن  که  کنید  سوال 
از  دائم  و  نه؟  یا  دارید  را  نویسنده 
تا  بروید  دیگر  مغازه  به  مغازه  یک 

کتاب خود را بیابید.
کتاب  فروشندگان  اگر  که  درحالی 
خیلی  داشتند،  گروهی  کار  توانایی 

راحت می توانستند دیوار بین مغازه هایشان را خراب کنند و تبدیل به یک کتاب 
فروشی زنجیره ای شوند و نیازها را بر طرف کنند. همین مشکل درمورد زمین های 
کشاورزی نیز وجود دارد که پس از فوت مالک، فرزندان آن را تقسیم می کنند. 
اکنون کشاورزی مکانیزه در اغلب زمین های کشاورزی به علت اندازه کوچک آن ها 

امکان پذیر نیست.
که  است  این  داد  انجام  می شود  دانشگاه  در  که  کارهایی  از  یکی  من  نظر  به 
دانشجویان تکالیف و حتی پروژه های کارشناسی شان را گروهی انجام دهند تا یاد 
بگیرند چگونه با هم کار کنند و انتظارات معقول از یکدیگر داشته باشند، از زیر 
کار در نروند و مسئولیت پذیر باشند. بدین ترتیب می توانند پایه کار تیمی را برای 

آینده پی ریزی کنند.

چه مواردی را در راه اندازی کسب و کار شکست می دانید؟
گران  پیچیده  محصول  باشیم، چون  پیچیده  محصول  یک  دنبال  به  لزوماً  نباید 
قیمت و تعمیر و نگه داری اش سخت است. در درس روش های طراحی مهندسی 

یاد می گیریم که یکی از معیارهای امتیاز دهی به هر طرح سادگی آن است.

 طبق تحلیل روندهای بازار، 
در سال 2020 میالدی یعنی 
بازار  3 سال دیگر مجموعه 
واقعیت افزوده و مجازی به 
می رسد  دالر  میلیارد   150
آن  دالر  میلیارد   120 که 
سهم واقعیت افزوده است.

در دوره کارشناسی، استادی در درس روش های طراحی داشتم به نام دکتر ایرج 
شادروان. ایشان پروژه ای در آخر درس تعریف کردند. یکی از دانشجویان دستگاه 
قند شکن خیلی بزرگ و پیچیده ای طراحی کرد و استاد به دانشجو با اینکه خیلی 
زحمت کشیده بود، نمره ای نداد و به او گفت: »تو معیار مهم طراحی را که همان 

سادگی است، رعایت نکردی!«
به قول آقای مهندس حیدری، مدیرعامل شرکت رازق، »آدم از تکنولوژی نان در 
نمی آورد، ]بلکه[ از تفاله آن نان در می آورد.« اینگونه نیست که تصور کنیم باید 
کار عجیب و غریبی انجام دهیم که جامعه آن را درخواست کند. وسیله ی ساده ای 
که یک نیاز خیلی ساده را از جامعه برطرف کند، می تواند سبب موفقیت شرکت 
بر  است که  این  بزرگترین علت شکست شرکت ها  نظر من  به  سازنده آن شود. 
اساس نیاز واقعی مشتری به ایده خود پر و بال نمی دهند و اگر یک بازارسنجی 
علمی بر روی ایده خود انجام دهند، متوجه می شوند بازار به آن نیاز ندارد و در 
صورتی که فالن تغییرات را در آن بدهد، بازار آن را تقاضا می کند. پس شناخت 

بازار اهمیت زیادی دارد.

چه توصیه ای برای دانشجویان خواجه نصیر در زمینه کارآفرینی دارید؟
یکی از کارهایی که می تواند مناسب باشد این است که اگر یک مدرک مهندسی 
گرفتند، یک کارشناسی ارشد MBA بگیرند و اصول علمی کسب و کار را بیاموزند. 
در غرب بسیار رایج است که کسانی که مهندس برق، مکانیک، شیمی و... هستند 
تا  MBA می گیرند  ادامه دهند، مدرک  را در همان رشته  ارشد  اینکه  به جای 

هم اطالعات مهندسی داشته باشند و هم اطالعات مدیریتی، مالی و کارآفرینی.
هر آنچه که شما از آینده خود تصور کنید، پیامدهای واقعی خواهد داشت. مثاًل 
تصورتان  این  صورت  این  در  باشید،  داشته  خود  آینده  برای  را  تصویر  این  اگر 
عملیاتی خواهد شد. به عبارت دیگر آینده دست تقدیر نیست، آینده دست اراده 
هر انسان است. آینده هر فرد را تصمیم ها و استراتژی هایی که می چیند تا به آن 
برسد، می سازد. بنابراین اگر کسی بخواهد، می تواند در ایران یک شرکت خیلی 
مطرح در کالس جهانی داشته باشد؛ منتها بایستی اعتماد به نفس، جسارت و خود 

باوری الزم را داشته باشد.  
جوان های ایرانی بیشتر نیمه خالی لیوان را می بینند تا نیمه پر لیوان را. در ایران 
یک سری مزیت هایی وجود دارد من جمله نیروی کار ارزان. نیروی کار ارزان باعث 
می شود محصولی که در ایران تولید می شود و خدمتی که ارائه می گردد، ارزانتر 
تمام شود که در این حوزه یک شرکت غربی نمی تواند به راحتی با ایران رقابت 
کند. کما اینکه شرکت غربی با شرکت چینی نمی تواند رقابت کند. بنابراین مزیت 
نسبی ایران، نیروی تحصیل کرده و با هزینه کم است در نتیجه، خیلی از کارها 

انجامش در ایران اقتصادی است؛ اما در غرب همان کار اقتصادی نیست.
همچنین به نظر من دانشجویان نباید به دنبال کارهای دولتی بروند؛ بلکه بعد از 
فارغ التحصیلی باید در یک شرکت خصوصی استخدام شوند چراکه کارمند دولت 

شدن باعث می شود بسیاری از پتانسیل های فرد شکوفا نشود.
یک شرکت خصوصی همواره شما را با پشتکار و فعال نگه می دارد و مانند دوچرخه 
شما را وادار می کند برای حرکت و پیشرفت تالش کنید؛ اما شرکت دولتی مثل 
سه چرخه است و اگر شما هیچ تالشی هم نکنید، اتفاقی نمی افتد و جایگاه شما 
تغییر نمی کند. مسئولیت پذیری، ابتکار و انگیزه در وجود افراد تنها در شرکت های 

خصوصی شکل می گیرد.
پس دانشجویان می توانند با افراد با تجربه، کسب و کاری را راه اندازی کنند یا 

اینکه استخدام شرکت های خصوصی شوند.

نباید لزومًا به دنبال یک محصول پیچیده باشیم، چون 
داری اش  نگه  و  تعمیر  و  قیمت  گران  پیچیده  محصول 
سخت است. در درس روش های طراحی مهندسی یاد 
می گیریم که یکی از معیارهای امتیاز دهی به هر طرح 

سادگی آن است.
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16 تکنیک پول سازی 
مهدی ناصریکه هر استارتاپی باید بلد باشد.

http://mnasseri.ir

عموما اولین سوالی که موسسان هر استار تاپ در جلسات مشاوره و منتورینگ از من می پرسند این است که »من باید از چه مدل درآمدی استفاده کنم؟« 
این سوال گرچه سوال درستی است ولی باید آن را به گونه دیگری مطرح کرد. پرسش درست این است که بپرسیم: »مردم چرا حاضرند به من پول بدهند؟«. 
در واقع ابتدا باید خوب به این بیاندیشیم که چرا مردم کیف پول شان را از جیب شان درمی آورند و تبدیل به یک مشتری برای کسب و کار شما می شوند. بعد 
از بررسی تمام جوانب این پرسش و یافتن پاسخ های مناسب است که می توان در نهایت به این اندیشید که چگونه از این ارزش موجود می توان برای ایجاد، 

اصالح یا تکمیل یک مدل درآمد موفق استفاده نمود.

در این نوشته قصد داریم شما را با 1۶ دلیل و تکنیک جالب آشنا کنیم که مردم حاضرند به خاطر آن ها تبدیل به مشتری شما شوند. همانطور که گفتیم این 
محرک ها می توانند سرآغاز خوبی برای ایجاد، تصحیح و یا تکمیل یک ایده کسب و کار باشند.

تکنیک 1. مانند یک رئیس: مردم دوست دارند حرفه ای به نظر آیند.

سعی کنید خدمات یا شرایطی ایجاد کنید که به کاربران در ایجاد یک موقعیت حرفه ای 
و متناسب با تصوری که دوست دارند از خود در نزد دیگران بسازند کمک کند. همیشه 
پول  خود  موقعیت  و  از حضور  دیگران  تصور  باالبردن  برای  حاضرند  که  هستند  کسانی 

پرداخت کنند.

• ویندوز ویستا: بسیاری از افراد حاضرند پول بدهند و نسخه گران تر )business( این 
فرد مهم دیگری  یا هر  رئیس، مدیر فروش  ندارند  بخرند چون دوست  را  سیستم عامل 

باشند که در ارائه های جلسات شان از نسخه ارزان تر )Home basic( استفاده می کنند.
به اشتراک گذاری رایگان اسالیدها است.  آپلود و  برای  Slideshare.net: یک سایت   •
ولی تنها دلیلی که بسیاری از سخنرانان، اساتید و … حاضرند به این سایت پول بدهند 
و شمای  نشده  داده  نمایش  تبلیغات  پروفایل شان  دارند در صفحه  است که دوست  این 

حرفه ای تری داشته باشد.

تکنیک 2. تعلق به یک جمع: مردم دوست دارند عضو یک گروه و یا یک حرکت 
جمعی باشند.

انسان موجودی است اجتماعی، پس امکاناتی فراهم آورید تا مردم بتوانند وجوه اشتراک 
خود با دیگران را یافته و مبتنی برآن یک گروه، جمع یا حرکت اجتماعی بسازند، ارتباط 

داشته باشند و اهداف مشترک را دنبال کنند.

• App.net: کمتر کسی می تواند باور کند که برخی حاضر باشند در یک »توییتر پولی« 
عضو شوند. شما در توییتر یک کاربر معمولی هستید ولی در این سایت عضوی از یک یا 

چند گروه بوده و امکان توییت کردن در گروه ها و انجمن های مختلف را دارید.
• Cloob.com: یکی از اولین و پرطرفدارترین جامعه های مجازی در ایران، گرچه کارش 
را با تقلید از شبکه اجتماعی اورکات شروع کرد ولی خیلی زود مسیر اصلی خود را یافت. 
این سایت با بیش از یک میلیون عضو فعال امکان پیوستن کاربران را به گروه های مختلف، 

ارسال پیام، تبادل نظر و… را می دهد.

جدید  پدیده های  کشف  و  هیجان  تجربه  بودن:  هیجانی  و  رازآلوده   .3 تکنیک 
همیشه مشتری خود را دارد.

کاربران را در معرض تجربه های جدید، غیرمنتظره و هیجانی قرار دهید. مطمئن باشید 
کاربران برای تکرار تجربه این هیجان و رازآلودگی مشتری شما خواهند شد.

• بازی آنالین Zynga Farmville: در بخشی از این بازی یک جعبه دربسته به بازیکن 
نشان داده می شود. برای کشف محتوای جعبه، بازیکن ها یا باید 10 تن از دوستان شان را با 
ایمیل به بازی دعوت کنند و یا 20 سکه مزرعه پرداخت کنند )هر 55 سکه مزرعه معادل 
10 دالر(. این تکنیک یکی از پرسودترین تکینک هایی است که این روزها در بازی های 

مشابه مورد استفاده قرار می گیرد.
 To-do( بسیاری حاضرند تا در بین هزاران برنامه مشابه رایگان :Carrot Todo برنامه •
list App( دیگر این برنامه پولی iOS را به قیمت حدودی 1 دالر بخرند تنها و تنها به 
خاطر اینکه این برنامه شخصیت و طرز برخورد غیرقابل پیش بینی ای دارد. گاه دست تان 
می اندازد، گاه شما را با عبارات توهین آمیز خطاب می کند و گاه شاید دیوانه تان بکند. یک 
تاکتیک بسیار هوشمند برای ایجاد تمایز جذاب با هزاران برنامه مشابه دیگر موجود در 

بازار.

را  هزینه هایشان  تا  می شوند  شما  مشتری  مردم  هزینه ها:  کاهش   .۴ تکنیک 
کاهش دهید.

راهکاری ارائه دهید تا مشتریان تان بتوانند در بخشی از هزینه هایشان صرفه جویی کنند. 
آنها حاضرند به شما پول بدهند تا مجبور نشوند برای سایر چیزها پول بیشتری پرداخت 

کنند.

ایرانی می دهد.  کاربران  به  این سایت خدمات گردشگری مختلفی   :Lastsecond.ir  •
فقط کافی ست چمدان تان را ببندید، لباس تان را بپوشید و در این سایت منتظر یک تور 
لحظه آخری باشید. این سایت با ارتباطی که با آژانس های مختلف دارد تورهایی را که 
زمان زیادی به آغاز آنها نمانده )معروف به لحظه آخری(، گاه تا 70 درصد تخفیف به شما 

پیشنهاد می دهد.

کار آفرینی
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.• Groupon.com: شاید این سایت اولین سایت تخفیف گروهی در دنیا نباشد ولی 
بی شک در حال حاضر فراگیرترین و محبوب ترین آنهاست. شعار این سایت این است: با 

هم بخریم، ارزان بخریم. در ایران نیز سایت های مشابه بسیاری گسترش پیدا کرده اند

دنیای  اینترنت  با  می آید  خوش شان  مردم  اینترنتی:  معجزه های   .5 تکنیک 
فیزیکی را دور بزنند.

با گسترش زیرساخت های اینترنت، می توان با راهکارهای خالقانه ای برخی از فرایندهای 
این  مشتری  مردم  داد.  انجام  اینترنتی  صورت  به  را  آنها  و  زده  دور  را  فیزیکی  دنیای 

راهکارهای جدید، ارزان تر و سریع تر خواهند شد.

• Surprisegadget.com: با چند کلیک از هرجای دنیا عزیزان تان را در ایران سورپرایز 
کنید. این سایت این امکان را به ایرانیان خارج از کشور می دهد که هر نوع هدیه ای را )گل، 
کیک، بسته های هدیه، میهمانی دادن در رستوران ها و…( در آن سر دنیا سفارش دهند. 

سفارش شان در ایران آماده شده و به عزیزان شان تحویل داده می شود.
• Fax.ir: برای فکس زدن همیشه الزم نیست دستگاه فکس داشته باشید. با استفاده از 
این سایت هر فایل، تصویر و … را می توانید به هر شماره ای فکس کنید. این سایت شما 
را از طریق اینترنت به دنیایی دیگر وصل می کند. )5000 تومان برای 150 صفحه در ماه(

تکنیک ۶. این چیزها مال منه: مردم از اینکه داشته هایشان را از دست بدهند، 
متنفرند.

همیشه به دست آوردن نیست که برای مردم جذاب است. گاه حفظ داشته ها انگیزه ای ست 
که مردم را تبدیل به مشتریان شما می کند. پس روی دارایی های اینترنتی افراد تمرکز 

کنید.

• Pinboard.in: یاهو به طور ناگهانی تصمیم گرفت سرویس رایگان delicious را قطع 
کند. بسیاری از کاربران این سایت نگران از دست دادن بوک مارک های خود بودند. سایت 
pinboard سریعا جایگزینی پولی برای نگهداری بوک مارک های کاربران یاهو ارائه کرد.

حجمی  ظرفیت  اگر  ولی  است  رایگان  ایمیل  سرویس دهنده  این   :Gmail.com  •
کردن  پاک  یا  و  ایمیل ها  تک تک  بررسی  جای  به  می دهید  ترجیح  شود،  پر  حساب تان 

و از دست دادن تمام ایمیل های تان، پول پرداخت کرده و حجم بیشتر خریداری نمایید.

تکنیک ۷. نگهداری رازها: از مردم برای حفظ حریم اطالعات شان پول بگیرید.

توانایی حفظ حریم خصوصی یکی از نگرانی های اصلی مردم است. پس چرا ما از این راه 
درآمد نداشته باشیم؟ برخی از سایت ها در ازای ارائه خدمات رایگان برای حفظ اطالعات 
مردم  به  که  ارائه می دهند  را  یا سرویس هایی  پول می گیرند  آنها  از  مشتریان  خصوصی 

کمک می کند در فعالیت های آنالین خود اطالعات خصوصی خود را فاش نکنند.

حفظ  ازای  در  ولی  است.  معروف  دامنه ها  ارزان  فروش  به  سایت  این   :Godaddy  •
اطالعات شما پول می گیرد.

• emeil.ir: وقتی نگرانی مردم از سواستفاده سایت ها از اطالعات ایمیل شان باال می رود، 
این سرویس با ارائه ایمیل های موقت 20 دقیقه ای به حفظ حریم خصوصی شما کمک 

می کند.

تکنیک ۸. قدرتمندتر، بهتر و سریع تر: کاری کنید تا کارهای مردم راحت تر راه 
بیفتد.

در ازای انجام سریع تر، بهتر یا باکیفیت تر از مردم پول بگیرید. آنها همیشه حاضرند برای 
آنکه کارشان راحت تر و بی دردسرتر راه بیفتد به شما پول بپردازند.

• Rapidsahre: نمی خواهید مثل بقیه منتظر بمانید تا لینک دانلود شما ظاهر شود، پول 
بدهید تا کارتان سریع تر راه بیفتد.

• Evernote: اطالعات مربوط به کاربران پولی بسیار سریع تر از کاربران رایگان پردازش 
می شود.

تکنیک ۹. فقط مثل من: به مردم امکان شخصی سازی بدهید.

از  دریافت کنند. پس  را  به خود  و محصوالت مخصوص  تا خدمات  پول می دهند  مردم 
امکانات فناوری اطالعات استفاده کنید تا شخصی سازی انبوه را برایشان فراهم آورید.

• axprint: یک عکاسخانه اینترنتی مخصوص شماست. عکس های تان را به هر شکلی که 
دوست دارید چاپ کنید. تقویم، کتاب، مگنت و…

تکنیک 10. به من خدمت کن: مردم همیشه برای راحتی پول پرداخت می کنند.

مانند  کنید  سعی  واقع  در  دهند.  انجام  راحت تر  را  کارهایشان  تا  کنید  کمک  مردم  به 
خدمت کاران به سروران )مردم( خود خدمت کنید و هدفی جز تسهیل امورات آنها نداشته 

باشید.

از  الکترونیکی. فقط کافی ست یک عکس  • -Usesold: یک تازه وارد در عرصه تجارت 
جنسی که می خواهید بفروشید بگیرید. آنها بقیه کار فروش را برای شما انجام خواهند داد. 
)از قیمت گذاری گرفته تا تحویل( ]تیم اصلی این استارتاپ اخیرا به دراپ باکس پیوسته و 

این سرویس را فعال متوقف کرده اند[
اتفاق می افتد ثبت  کلپچ.کام: همه ی آن چیزی که در »کلپچ«   •
سفارش اینترنتی کله پاچه )یا تلفنی و اس ام اسی( و تحویل گرفتن آن درب 
منزل یا شرکت یا اداره یا مغازه شماست. دیگه الزم نیست کله سحر بیدار 

شوید.

ت

از  کافی  اندازه  به  را  کاربران  است:  در حال گذر  زمان   .11 تکنیک 
لحاظ زمانی تحت فشار قرار دهید.

مردم را در موقعیت های تصمیم گیری در زمان محدود قرار دهید. به آنها 
تا چند ساعت  تنها  آنها(  برای  نشان دهید که فرصتی )حتی غیرضروری 
دیگر قابل استفاده است. این حس فشار روانی بسیاری از مردم را ترغیب 

به خرید از شما می کند.

برخی  الکترونیکی  فروشگاه های  از  بسیاری  خرید:  برای  ویژه  پیشنهاد   •
می رسانند.  فروش  به  تخفیف  با  خاص  روز  یک  در  را  خود  محصوالت  از 
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از شگردهای معمول برای ترغیب مشتریان برای خرید است. پیشنهادات و فروش هایی که 
از نظر زمان محدود هستند. دیجی کاال هر روز چند پیشنهاد ویژه دارد.

تکنیک 12. خودستایی: بعضی از افراد خودنمایی و الف زدن را دوست دارند.

شاید تعداد این مشتری ها زیاد نباشد ولی حجم پرداختی آنها به اندازه کافی زیاد هست که 
مدل درآمدی بسیاری از کسب و کارها روی آنها تمرکز کرده باشد. این دلیل محور اصلی 

مدل کسب و کار بسیاری از برندهای لوکس است.

• ورچین.کام: ورچین مجموعه ای از اجناس مرغوب، مناسب سرگرمی و ورزش، وسایل 
خانه و آشپزخانه، تزئینی و بطور کلی محصوالتی است که اکثرا در ویترین هیچ مغازه ای 
فروشگاه  این  اروپایی می باشد. در  برند معتبر  نمایندگی چندین  یافت نمی شود. ورچین 

محصوالتی عرضه می شود که مشتریان از داشتنش لذت می برند.
• I am rich:  چندین نفر حاضر شدند 999.99 دالر بپردازند تا برنامه ای را بخرند که 
تنها  الماس  تصویر  این  نشان می داد.  را  قرمز  الماس  اینکه یک  نمی کرد جز  کاری  هیچ 
برای خودنمایی کردن بود. برای اینکه به دوستان تان نشان دهید شما آنقدر پول دارید که 

1000 دالر بدهید تا فقط تصویر یک الماس در پس زمینه موبایل تان قرار بگیرد!

بینش  دارند  دوست  مردم  بده:  نشان  من  به  را  دقیق  اطالعات   .13 تکنیک 
عمیق تری نسبت به اطالعات به دست آورند.

احساس  آنها  دارند کالفه می شوند.  اطالعاتی که  از  انبوهی  از مدیریت  از مردم  بسیاری 
می کنند این همه اطالعات فایده ای برای آنها ندارد. سرویسی ارائه دهید که بتواند مدیریت 
اطالعات آنها را تسهیل کرده و چه بسا اطالعات ارزشمندتری از آنها استخراج و ارائه دهد.

به  برای  رایگان است ولی می توانید  برنامه مراقبت سالمتی  این  Polar: گرچه  برنامه   •
دست آوردن اطالعات دقیق تر از تصاویر نمایش داده شده، پول پرداخت کنید.

حسابداری  نرم افزار  یک  جیب  باشید.  داشته  را  خرجتان  و  دخل  حساب  جیب.آی آر:   •
شخصی آنالین است که در به دست آوردن بینشی درست بر وضعیت درآمد و هزینه هاتان 

به شما کمک می کند.

تکنیک 1۴. با من در ارتباط باش: امکان ارتباط و تماس مردم را به وجود آورید.

خب این مدل بسیار پرکاربرد است. کاری کنید تا مردم آن کسی را که می خواهند بیابند. 
همین!

• برنامه SinglesAroundMe: این برنامه در همسایگی محلی که هستید دنبال افرادی 
متناسب با شما می گردد. ولی تعداد پیام هایی که امکان تبادلشان هست محدود است. شما 

می توانید با پرداخت مبلغی مکالمات خود با دوستان جدیدتان را ادامه دهید.
در  متخصصان  خوداشتغالی  برای  امن  محیطی  ایجاد  سایت  این  هدف   :Ponisha.ir  •
سرتاسر کشور است. این سایت پول می گیرد تا پیمانکاران و کارفرمایان را به هم متصل 

می کند.

تکنیک 15: ترس از دست دادن: مردم می خواهند همیشه در جریان امور باشند.

به مردم این اطمینان را بدهید که به محض اتفاق یک رویداد آنها اولین کسی خواهند 
بود که مطلع می شوند. در دسترس بودن حجم انبوه اطالعات و عدم توانایی در پیدا کردن 
اطالعات حساس نیاز خوبی است که در برخی حوزه ها می توان باعث ایجاد یک جریان 

درآمدی برای کسب و کار شما باشد.
 unfollow صورت  در  تا  بپردازید  پول  مقداری  بخواهید  شاید   :unfollowed.me  •
شدن در توییتر خبردار شوید؟ این سرویس پولی باور دارد که شما این کار را خواهید کرد.

• TomTom GPS: یک خرید گران  برای دسترسی به اعالن های مربوط به ترافیک به 
مدت یک سال. این ویژگی اولین ویژگی پولی این برنامه کاربردی )راهبری خودرو( است 

که برای خرید خودش باید 89.99 یورو پرداخت کرد.

تکنیک 1۶. کمک کردن: مردم همیشه کمک نیاز دارند.

افراد زیادی هستند که کمک های خاصی می خواهند. نیازهایی که هیچ سرویس دهنده ای 
به طور جامع و متمرکز آن ها را برآورده نمی کند. این افراد را بیابید و سرویس هایی برای 

کمک به آنها به طور حرفه ای طراحی و ارائه دهید.

• نی نی سایت.کام: مادران باردار و مادران کودکان زیر 5 سال دنیای احتیاج اند. نیازهایی 
که فرصت برآورده کردنشان نیست! چه چیزی بهتر از یک سایت که تمام احتیاجات فکری 

و خرید مادران را برآورده کند؟
یخچال  موجودی های  با  متناسب  دستورغذای  یک  به  نیاز  همیشه  همه  • چی بپزم.کام: 
دارند. محتویات مواد اولیه یخچال تان را مشخص کنید تا سایت به شما کمک کند یک 

غذای خوشمزه بپزید.

سخن آخر:

در چند سال اخیر تجربیاتی که در ارتباط با استارتاپ های مختلف داشتم، همواره مدل درآمد یکی از بغرنج ترین ارکان طراحی مدل کسب و کار آنها بوده 
از راه  از تبلیغات( و تب فیس بوک)درآمد  ایرانی هم مانند بقیه نقاط دنیا به سختی می توانند از تب گوگل )درآمد  از استارتاپ های  است. امروزه بسیاری 
داده کاوی( در امان باشند. این درحالی است که الگوها و تکنیک های خالقانه تری وجود دارند که به خصوص توسط استارتاپ های اروپایی مورد استفاده قرار 
می گیرند و می توانند نقطه تحولی در تدوین مدل درآمد استارتاپ های ایرانی هم باشند. در این مقاله سعی کردم شانزده تکنیک و ایده برای تدوین مدل 

درآمد برای استارتاپ ها ارائه دهم.
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نقش ما،
فرشاد حاجی اکبریدر عصر استارت آپ ها

)مدیر هسته توانیاز(

اساسا هر فردی که در زندگی از مقابل سردر یک دانشگاه هم گذر کرده باشه با 
از  اگر  از جنس زندگی دانشجویی آشنا شده.  و  از جان دانشجوها  دغدغه هایی 
مشکالتی که یک دست در جیب تقریبا خالی دانشگاه ها دارند و دست دیگری 
در جیب شریف دانشجوها دارند بگذریم؛ احتمال غریب به یقین با بنده هم نظر 
هستید که در سنین حساس جوانی فکر و خیال آینده و انتخاب های پیش روی 
هر فرد هیچ وقت گریبان این جماعت پر تالش را رها نکرده و نخواهد کرد. این 
واقعیت که دانشجویان اصوال با دانسته ها و دریافته های اکثرا تئوریک دانشگاه بعد 
از 4 یا 6 یا 12 سال جدا افتادن از محیط کار و بعضا نداشتن بیمه چطور موفق به 
یافتن کاری درخور توجه خواهند شد شاید به حق بزرگ ترین سوال این روز های 
سیاست گذاران و ذی نفعان دنیای کار و تجارت و دانشگاه به حساب می آید. قطعا 
بنده گزینه مناسبی برای پاسخ گویی و چاره جویی در چنین سطحی صالحیت 

الزم را ندارم پس قاعدتا به ذکر نکته ای کوتاه بسنده خواهم کرد.

به نظر با توجه به شرایط موجود بدیهی ترین و البته شاید سخت ترین راه ممکن 
برای جلوگیری از درگیر شدن در حلقه بسته، منحوس و نام آشنای فارغ التحصیلی 
جست و جو برای کار- 5 سال سابقه بیمه – مدرک این است که در طول 4 سال 
اندازه 8 سال مفید اطالعات و تجربه های متنوع کسب کنیم. از  به  کارشناسی 
نرم افزارها و مدرک های تخصصی متنوع رفته تا زبان های خارجه و کارگاه های 
گوناگون. بر خالف تصور، شخصا بسیار از آشنایان به صنعت شنیده و با چشم خود 
دیده ام که شرکت های قابل توجهی در همین حال و لحظه به دنبال نیروی خوب 
آکادمیک و یا یک تیم متخصص و مجرب هستند و دریغ از حتی یک نفر متقاضی 
قابل ذکر. این امر نشان دهنده این است که در کشور ما امکانات سخت افزاری از 
قبیل فضا و دسترسی به تجهیزات و مواد اولیه از طرفی؛ و زمینه های نرم افزاری 
بار اینجاست که  یعنی ذهن خالق و توانمند در دسترس است ولی نکته تاسف 
اوال ذهن تعداد قابل توجهی از دانشجویان به اندازه کافی و هدف مند در جهت 
بالقوه در طول دوران تحصیل در  این ظرفیت  ثانیا  تخصصی تمرین داده نشده، 
شرایط و مسائل واقعی و کاربردی آبدیده و کارآزموده نگشته و در نهایت بستری 
مناسب جهت سنجش میزان توانمندی، درک کامل از نیاز صنعت و مهم تر از همه 
ایجاد ارتباط با بازدهی باال میان این دو در کشور شکل نگرفته است. البته بدیهی 

است که تمامی موارد ذکر شده نیاز به یک مکمل دیگر دارند و آن حمایت قاطع 
از صنایع کشور است.

در این میان راه دیگری نیز برای برون رفت از حلقه منحوس مذکور در سطور 
قبلی نیز به چشم می خورد. اکوسیستم تقریبا تازه نفس شرکت های استارت آپی 
چندی است که جای پای خود را به صورت ویژه در اقتصاد کشورهای پیشرفته 
باز کرده و راه خود را با جذابیتی باال در میان قشر دانشگاهی ما نیز پیدا کرده 
است. ایده هایی که بعضا الگو گرفته از استارت آپ های موفق بین اللملی هستند 
با قدری ذکاوت و موقعیت شناسی در کشور ما تبدیل به غول های سودده شده 
اند و بدیهی است که توجه بسیاری را نیز به خود جلب کرده اند. به نظر می رسد 
–به شرط  ایجاد محیطی مناسب جهت رشد روحیه کارآفرینی و کار تیمی  که 
عدم  مشکالت  از  رفت  برون  برای  است  مناسبی  گزینه  فردی-  استعداد  وجود 
وجود شغل کافی. به خصوص در کشور ما که وجود دانشگاه های صنعتی با وجود 
افرادی نخبه چه در سطح اساتید و چه در سطح دانشجویی فضای مناسبی برای 
تیم هایی ایجاد کرده که با فاصله گرفتن از حوزه الکترونیک و فضای مجازی؛ ایده 
های ساختی، تجهیزاتی و طراحی و تولید دستگاه های صنعتی و حتی قابل عرضه 
در بازار مصرفی عمومی را هدف خود قرار دهند. این امر در ابتدایی ترین شکل 
خود این قابلیت را دارد که خود کمک حال و چرخاننده قسمتی هرچند کوچک از 
سیستم صنعتی کشور باشد. صرف هزینه های گزاف در کشورهایی مانند فرانسه 
جهت ساخت و توسعه مراکز پیشرفته فناوری مخصوص شرکت های نوپا نشان از 
این دارد که این مدل کسب و کاری به عضوی جدایی ناپذیر و پل ارتباطی قابل 
اتکایی میان صنعت و دانشگاه تبدیل شده است. در یک چشم انداز تا حد زیادی 
هیجان انگیز و با حمایت ها و برنامه ریزی های صحیح و با توجه به توانمندی 
های موجود در کشور می توان انتظار داشت که توسعه مراکز رشد قوی در ایران 
به یک الگو و حلقه علمی- صنعتی قدرتند در سطح خاورمیانه تبدیل شود. در 
نهایت با یک جمع بندی ساده از نظر نگارنده فقط و فقط کلید پیشرفت فردی و 
توسعه شخصیتی را می توان در خود یافت. این که من نوعی به سمت جزئی موثر 
بودن از یک تیم و یا سازمان شکل یافته حرکت کنم و یا خود خود خالق کسب 
و کار خودم باشم یک انتخاب است ولی به نظر مهم تر از آن این است که در هر 

نقطه زمانی و مکانی از زندگی بهترین خود باشم!

کار آفرینی
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MVP چیست؟
دانش نامه استارتاپی

MVP و یا کمینه محصول پذیرفتنی )کمپ( محصولی است با حداقل امکاناتی 
که به شما اجازه ارسال محصول برای پذیرندگان اولیه را می دهد تا بتوانید روی 
برخی از آن ها برای پرداخت پول و ارسال نظرات و پیشنهاداتشان اثر بگذارید. 
اندازی محصولی کنید که  حتما شما هم دوست ندارید که وقتتان را صرف راه 
کسی از آن استقبال نکند و یا پولی برای خریدنش پرداخت نکند. پس از پشت 

میزتان بلند شوید، از ساختمان بیرون بروید و با مشتریانتان صحبت کنید!

آنچه مشتریانتان  تفاوت میان  بسیاری وجود دارد.  تفاوت  بین حرف و عمل  اما 
با آنها صحبت کنید و  انجام می دهند.  به زبان می آورند و آنچه که در نهایت 
محصولتان را در اختیارشان بگذارید و از آنها بخواهید که برای محصولتان پول 

پرداخت کنند.

خوب حاال اگر هنوز محصولی برای ارائه نداشته باشید چه؟ اینجا دقیقا همانجاست 
که »کمینه محصول پذیرفتنی« )MVP( نقش مهمی را ایفا می کند.

اجازه  شما  به  که  امکاناتی  حداقل  با  است  محصولی  پذیرفتنی  محصول  کمینه 

ارسال محصول برای پذیرندگان اولیه را می دهد تا بتوانید روی برخی از آن ها 
برای پرداخت پول و ارسال نظرات و پیشنهاداتشان اثر بگذارید. 

اما چرا حداقل؟ برای اینکه زمان و پول شما محدود است. شما نیاز دارید تا با 
حداقل تالش، بیشترین دانش را کسب کنید.

هفت نمونه از »کمینه محصول پذیرفتنی« وجود دارد:

)Explainer Video( ویدیوی معرفی •
A Landing Page •

Wizard of Oz MVP •
Concierge MVP •
Piecemeal MVP •

)Raise Funds from Customers( دریافت سرمایه از مشتری •
A Single Featured MVP •

محمد زاهدی

کار آفرینی
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»تیم سازی«
چگونه به کسب و کار شما کمک می کند.

مهم نیست که ایده ی شما چه قدر جالب و عملی است. موفقیت استارت آپ شما درنهایت به وجود تیم قدرتمندی که تشکیل می دهید بستگی دارد. اهمیت 
تیم سازی تا حدی زیاد است که وجود یک عضو ضعیف در تیم می تواند کسب وکار شما را تا مرز فروپاشی ببرد و همه ی زمان و انرژی و حتی ایده ی 

شگفت انگیزتان تلف شود. اگر به این فکر هستید که به تنهایی کار کنید، پس شغلی را انتخاب کنید که توانایی انجام آن را داشته باشید و به دنبال شروع یک 
استار ت آپ نباشید. یکی از ویژگی های استارت آپ های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات- فاوا- )ICT( )مثل وب سایت و اپلیکیشن( این است که همیشه 
نیاز به حضور شما نیست و می تواند مستقل به روند خود ادامه دهد. این نکته را فراموش نکنید که یک کسب و کار کارآفرینانه حوزه فاوا جزء مشاغلی است 

که می تواند حتی در زمان خواب نیز برایتان درآمدزایی داشته باشد. یک تیم کاری از دو یا تعداد بیشتری افراد فعال تشکیل شده که دارای اهداف مشترکی 
هستند، برای رسیدن به آن اهداف تعهد دارند و با یکدیگر به نحو مطلوبی کار می کنند. 

تیم ها زمانی اثربخش اند که با دقت انتخاب شده باشند. ساختن تیمی قوی، به صرف زمان نیاز دارد و باید با هوشمندی زیادی این کار را انجام دهید؛ زیرا 
افراد اصلی تیم که در استارت آپ به آن ها نیاز دارید، در آینده قلب کسب وکارتان را شکل می دهند. شما باید اعضای اصلی تیم استارت آپ را مشخص کرده 

و سپس به دنبال تکمیل اعضای دیگر تیمتان باشید. درک نیازهای کسب وکار موردنظرتان، شما را در انتخاب اثربخش اعضای تیم کمک می کند. ممکن 
است این سؤال در ذهن شما پیش آید که برای راه اندازی کسب وکار در اینترنت به چه تخصص هایی نیاز دارید و این که تیم متخصص خود را چگونه بسازید؟ 

این نکته را در نظر بگیرید که با توجه به کسب و کاری که قرار است راه اندازی کنید، اعضای تیم  نیز متفاوت اند. مثاًل در حوزه فاوا، به تخصص هایی همچون 
برنامه نویس، توسعه دهنده ی وب، بازاریاب های آشنا با ابزارهای دیجیتال و ... نیاز دارید.

1. افرادی را انتخاب کنید که برای نشان دادن مهارت خود و کار کردن در تیم، 
انگیزه داشته باشند. هر عضوی از تیم باید به اهداف کلی استارت آپ عالقه مند 
باشد و در رابطه با عملکرد تیم، مسئولیت عملکرد خود را به عهده بگیرد. پس 

سعی کنید افراد بی انگیزه را در تیم خود وارد نکنید.

برخورد  در  بتوانید  تا  کنید  انتخاب  گوناگون  مهارت های  و  دانش  با  تیمی   .2
آینده  در  اگر  به عنوان مثال  باشید.  داشته  را  الزم  آمادگی  احتمالی،  مشکالت  با 
مشکل مالی به وجود آمد، اگر متخصص امور مالی در تیم داشته باشید با کمک 

او می توانید مشکل را برطرف کنید.

3. هدف شما باید به گونه ای باشد که اعضای تیم  را با یکدیگر هماهنگ و یکپارچه 
هدف  جریان  در  را  اعضا  همه ی  شدید،  تیم  ساخت  به  موفق  هنگامی که  کند. 
اصلی تیم قرار دهید. آن ها باید بدانند چه انتظاراتی از آن ها دارید و چگونه هدف 
کلی تیم منجر به دست یابی به مأموریت شرکت می شود. زمانی که اعضای تیم 
اهمیت عملکرد خود را درک  کنند و متوجه مسئولیت پذیری خودشان شوند، برای 
رسیدن به هدف نهایی تیم انگیزه ی الزم را پیداکرده و به خوبی وظایف خود را 

انجام می دهند.
4. نقش و مسئولیت هر یک از اعضای تیم را مشخص کرده و بیان کنید که نقش 

هر عضو، چگونه با دیگر اعضا و کل تیم در ارتباط است.

5. جلسه ای برگزار کنید که در آن، همه اعضای تیم علناً تعهد خود را به تیم 
بیان  تیم  به  را  و مسئولیت هایشان  تعهدات  در حضور جمع،  یعنی  کنند؛  اعالم 

کنند. چنین تعهدی یک گام ضروری برای عملکرد موفق تیم است. 

6. اگر خودتان نمی خواهید رهبری تیم را به عهده بگیرید، رهبر تیم را مشخص 
به  رسیدن  برای  باالیی  بسیار  انگیزه ی  باید  می کنید  انتخاب  که  رهبری  کنید. 
هدف های تیم داشته باشد و مأموریت کسب وکار شما را در رهبری خود مدنظر 
قرار دهد. مطمئن شوید که رهبر انتخاب شده، دانش و مهارت باالتری نسبت به 

سایر اعضای تیم داشته باشد.

دارند،  تعهدات مشکل  به  نسبت  فکر می کنید  که  تیم  اعضای  از  با هر یک   .7
موانع محقق نشدن  یا  و  دلیل مخالفت  آن ها  از  به طور خصوصی صحبت کنید. 
تعهدات شان نسبت به تیم را سؤال کنید. مسئولیت شما در برابر دیگر اعضای تیم 

این است که با کمک آن ها موانع تحقق اهداف تیم را برطرف کنید.

توصیه هایی برای ایجاد یک تیم موفق:

کار آفرینی
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پرونده ی ویژه:

تجربه اینوکاپ اول
گزارش برگزاری
گزارش تصویری

معرفی ده تیم برتر
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تجربه ی

فرزاد صبحیاینوکاِپ اول
دبیر اجرایی اینوکاپ 201۷

نخستین جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر بزرگترین تجربه اجرایی من در دانشگاه بود. و می توان گفت مهمترین جشنواره حوزه کارآفرینی دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی است. این جشنواره، رقابتی در دو بخش ایده های نوآورانه و طرح های کسب کار داشت که در سه مرحله داوری، برترین های هر بخش مشخص شد. همچنین 
جهت آموزش های مدیریتی برای شرکت کنندگان، دوره های آموزشی در نظر گرفته شد تا آشنایی این عزیزان با این حوزه افزایش یابد. رویداد های متنوعی نیز این جشنواره 
دارا بود که شاید بارزترین آن برنامه اینوکافه باشد. اینوکافه رویدادی با حضور شرکت های دانش بنیان نوپا، استارتاپ های مطرح و شرکت های سرمایه گذاری و شتابدهنده 

های کشور برگزار گردید. اما قصد بنده بررسی این جشنواره و نگاهی به آینده آن است. که در ذیل به آن اشاره می شود.

نگاه ها و تحلیل های مختلفی وجود دارد و به فراخور جایگاه ها و ارتباطات با 
این جشنواره تحلیل هایی وجود دارد. از دید دانشجویان خواجه نصیر، دانشجویان 
سایر دانشگاه ها، شرکت کنندگان در جشنواره، مدیران و اساتید دانشگاه، عوامل 
اجرایی، میهمانان و سایر افرادی که مستقیم یا غیر مستقیم با این جشنواره در 
تماس بودند. اما بنده از جایگاه دبیر اجرایی نمی خواهم این بررسی را انجام دهم 
با فاصله و دوراندیشی به این رویداد که در سطح ملی برگزار شد می  و کمی 
نگرم. شاید یک جمله از نظر من کافی باشد و آن اینکه » ما در شروع مسیری نو 
و امیدبخش هستیم.« در سال های اخیر با شکوفایی فناوری اطالعات در کشور 
و همچنین گسترش زیرساخت های این حوزه و سیاست گذاری های دولت ها 
الکترونیک،  تجارت  فراگیر شدن  و  رشد  الکترونیکی شدنشان، شاهد  به سمت 
امروزه  باشیم.  ... می  و  اینترنت  شرکت ها و مجموعه های استارتاپی در بستر 
کمتر فردی را می شود یافت که از ظرفیت های این حوزه استفاده نکرده باشد. 
اما مهمترین مسئله این است که آیا این رشد افزایشی و سریع در صنایع دیگر 

نیز امکان پذیر است؟

همانطور که خیلی از ما میدانیم، پاسخ این سوال این است که کسب و کارهای 
افزاری در حوزه ها و رشته های مختلف برای صنعتی شدن و ورود به  سخت 
بازار مولفه های اساسی دارند. اوال وجود نگاه سرمایه گذاری بلند مدت، دوما راه 
اندازی زیرساخت های الزم، سوما ارتباط بین رشته ای و آخر از همه برای رشد 

و پیشرفت سریع ارتباط پایدار و اقتصادی بین دانشگاه و صنعت است.

نوآوری و کسب و کار  این مورد اشاره می کنم که جشنواره  به  بنده  اینجا  در 
خواجه نصیر با توجه به رسالت یک دانشگاه صنعتی و جهت دهی به متخصصین 
به سمت اکوسیستم کارآفرینی برگزار گردید، زیرا در کشور کمتر جشنواره ای 
در این حوزه فعال است و نیاز به فرهنگ سازی، ترویج و توسعه این نگاه در بین 

اهالی دانشگاه وجود دارد.

برای سال اول می توان گفت ما توانستیم در معرفی اکوسیستم، ترویج و فرهنگ 
سازی در بین دانشگاهیان، حمایت مادی و معنوی از عالقه مندان این حوزه، 
امیدبخشی به متخصصین دانشگاهی حوزه های صنعتی و آماده سازی نیروهای 
برداریم.  را  استواری  و  اولیه  های  گام  ها،  رویداد  نوع  این  مدیریت  در  جوان 
اما بدون شک در برخی بخش ها ضعف های وجود داشت که با حمایت های 
مجموعه های متولی این حوزه، دولتی و خصوصی، اساتید دانشگاهی، دانشجویان 
به عنوان پرچم داران و توسعه دهندگان این راه و با مدیریتی هدفمند، یکپارچه 

و سیاست گذاری های منسجم می توان بر بسیاری از این ضعف ها فائق آمد.
و در انتها باید بگویم صنعت کشور ما و توسعه یافتن آن، نیازمند مردمانی توسعه 
یافته و مدیرانی آینده نگر می باشد تا قسمت های مختلف این پازل را به درستی 
در کنار یکدیگر قرار بدهند. کشور ما با وجود ذخایر، منابع، موقعیت جغرافیایی 
انسانی هنوز جایگاه واقعی خود را در عرصه جهانی  و داشتن برترین نیروهای 
نیافته است و به جرات می توان گفت صبر، همیاری، استمرار روحیه جهادی و 
داشتن افقی روشن در بین نیروهای جوان و تحصیل کرده کشور آینده را از آن 

ما خواهد کرد.

نوآوری و دانشگاه
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INNOCUP 2017 گزارش برگزاری 

نوآوری و دانشگاه

سال گذشته اولین دوره جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر )اینوکاپ( 
برگزار شد. این جشنواره به همت مرکز رشد واحدهای فناور و حمایت معاونت 
توسعه  ستاد  و  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  بنیان  دانش  اقتصاد  و  علم  فرهنگ، 
راه اندازی شده و بر دو مقوله “نوآوری و کسب و کارهای فناورانه” تاکید دارد. 
و شورای  به شمار می رود.  کارآفرینی  دانشگاه در حوزه  برنامه محوری  اینوکاپ 
سیاستگذاری جشنواره در نظر دارد آن را به رویدادی سراسری در سطح کشور 

تبدیل کند. 

بیانیه سیاست جشنواره
»جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر« رویدادی است که ساالنه توسط 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می شود. این جشنواره بستری 
توسط  ارزش  خلق  به  منجر  کار  و  کسب  های  طرح  ارائه  و  پردازی  ایده  برای 
گذاران  سرمایه  و  کارآفرینان  دانشگاه ها،  دانش آموختگان  استادان،  دانشجویان، 
است. این جشنواره فرصتی برای طرح نیازمندی های صنعت در حوزه محصوالت 
و خدمات پیشرفته است، که در نهایت بتواند از رهگذر سرمایه گذاری در کسب 
وکارهای نوپا و دانش بنیان، فرصتی را برای همکاری موثر و نظام مند صنعت و 

دانشگاه فراهم آورد. 
شورای سیاستگذاری جشنواره این سیاست ها را باور دارد:

1- زمینه سازی برگزاری جشنواره در بعد ملی 
بوم کارآفرینی و  دانشگاه در زیست  تعاملی  و  ترویجی  اثربخش نقش  ایفای   -2

نوآوری کشور
های  زیرساخت  فناورانه  نیازهای  تامین  در  نوآوری  بر  مبتنی  نگاه  محوریت   -3

صنعتی کشور
4- تسهیل همکاری و مشارکت صاحبان سرمایه و ایده به منظور رشد و توسعه 

کسب وکارهای فناورانه
5- تقویت اقتصاد دانش بنیان با تکیه بر نوآوری، استعدادیابی و سرمایه گذاری 

های مخاطره آمیز
6- زمینه سازی به منظور حمایت مادی و معنوی از طرح ها و ایده های برتر در 

حوزه فناوری های پیشرفته
در جدول زیر اعضای شورای سیاستگذاری اینوکاپ 2017 معرفی شده اند.

برنامه های اصلی و فرآیندها
در طی مراحل این جشنواره، شرکت کنندگان با مفاهیم و اصول شکل گیری و 
مدیریت کسب وکار و تمرین عملی آنها بر مبنای ایده  دانشی و فناورانه آشنا 
شده و در محیطی رقابتی نسبت به آماده سازی طرح خود به منظور ارائه به 
نهادها و اشخاص سرمایه گذار اقدام کردند. طرح های برتر راه یافته به مرحله 
نهایی، ضمن برخورداری از خدمات حمایتی مرکز رشد دانشگاه و سایر نهادهای 
به  پذیر و سایر سرمایه گذاران  امکان سرمایه گذاری صندوق های خطر  حامی، 
این  داشت.  خواهند  را  مربوطه  محصول  تولید  و  طرح  شدن  تجاری  منظور 
فناورانه  وکارهای  کسب  و  نوآورانه  های  ایده  بخش  دو  در  هرساله  جشنواره 

برگزار می شود.
اینوکاپ 2017، بیش از 140 طرح و ایده نوآورانه در حوزه های مختلف  در 
از  اعم  کشور  مختلف  های  دانشگاه  از  کنندگان  شد، شرکت  پذیرش  فناوری 
دولتی، آزاد و پیام نور حضور داشتند. طرح ها و ایده های دریافتی در سه مرحله 

زیر مورد ارزیابی و داوری قرار گرفتند:
1- بررسی فنی و دانشی)بررسی فرم ارسالی و مدارک و مستندات(

2- بررسی اقتصادی و انسجام تیمی )حضور و ارائه به داوران(
3- رویداد پایانی و ارائه به 

سرمایه گذار

نیمه  از  این جشنواره  البته 
پذیرش  با  همزمان  آذرماه 
هاي  طرح  و  ها  ایده 
طبق  خورد.  کلید  دریافتي 
از  اعالمي  زمانبندي  برنامه 
جشنواره،  دبیرخانه  سوي 
دو  از  پس  ماه-  دي   25
ارسال  نوبت تمدید- مهلت 
سپس  رسید.  پایان  به  آثار 
آثار  داوری  با  همزمان 
رویداد دورهمی »اینوکافه« 
آموزشی  دوره  عنوان   9 و 
برگزار  عمومی و تخصصی  
شد. در پایان در تاریخ 15 
پایانی  رویداد  اسفندماه 
به  و  شد  برگزار  اینوکاپ 
لوح  و  تندیس  برگزیدگان 
جوایز  همراه  به  تقدیر 
نقدی اهدا گردید. در ادامه 
فرآیند  از  مختصری  شرح 
برگزاری جشنواره به اطالع 

خوانندگان عزیز می رسد.
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به
اح

اینوکاپ چگونه شروع شد؟مص
گزارشي از آیین گشایش جشنواره نوآوري و کسب و کار خواجه نصیر

افتتاحیه  برگزاري  شاهد  برق  مهندسي  دانشکده  تاتر  آمفي  ماه،  بهمن   4 دوشنبه 
جشنواره نوآوري و کسب و کار خواجه نصیر)ااینوکاپ( بود. آیین گشایش جشنواره 
با گفتگویي جذاب در حوزه کارآفریني تلفیق شده بود. گفتگویي با مشارکت سه فرد 
موفق و صاحبنظر خواجه نصیري در حوزه کارآفریني که طیف وسیعي از مخاطبان را 
به خود جلب کرد و باعث حضورشان در محل برگزاري شده بود. و اما اینوکاپ چگونه 
شروع شد؟ اینوکاپ با حضور معاون پژوهش و فناوري، مدیر ارتباط با صنعت و مدیر 
مرکز رشد دانشگاه به همراه جمع کثیري از اساتید و دانشجویان عالقه مند با تالوت 

آیاتي چند از کالم خدا به همراه پخش سرود ملي به صورت رسمي گشایش یافت.

دبیر جشنواره: تالش ما تبیین الگویي ساده از الزامات شکل گیري و فضاي کسب 
و کار براي مخاطبین جشنواره است.

ابتدا دبیر جشنواره ضمن خوشامدگویي به حضار، نکاتي پیرامون  جزئیات برنامه هاي 
اینوکاپ ارایه کرد. به گفته وي داوري طرح ها و ایده هاي دریافتي در سه مرحله انجام 
مي شود. برگزاري دوره هاي آموزشي توانمندساز و تعریف رویدادهایي براي انتقال 
تجربه هاي کارآفرینان و ارتباط صاحبان ایده با سرمایه گذاران از دیگر برنامه هایي 

بود که به گفته مهندس فرزاد صبحي در اینوکاپ به اجرا درخواهد آمد.

معاون پژوهشي دانشگاه: برگزاري جشنواره نوآوري و کسب و کار نشان از عزم 
دانشگاه خواجه نصیر در حمایت از نوآوري و کارآفریني است.

تقویت  در  دانشگاه  از عزم جدي  نشان  را  برگزاري جشنواره  احسانیان  دکتر مهدي 
زیرساخت هاي نوآوري و توانمندسازي جامعه دانشگاهي در حوزه کارآفریني دانست. 
عنوان  به  مراسم  این  در  که  وي 
با  گفت،  مي  اصلي سخن  سخنران 
توسعه  کشورهاي  تجربه  به  اشاره 
پردازان)دانشگاه(،  ایده  یافته، 
صنعت و سرمایه گذاران را سه ضلع 
مثلث تجاري سازي فناوري و شکل 
گیري کسب و کارهاي دانش بنیان 
عنوان نمود. به همین دلیل به باور 
سازي،  بستر  با  باید  دانشگاه  وي 
فرهنگ احترام به ایده و خالقیت را در جامعه بسط دهد. معاون پژوهش و فناوري 
دانشگاه براي همه شرکت کنندگان در بخش مسابقه جشنواره آرزوي موفقیت کرد و 
فارغ از برگزیدگان نهایي، نفس حضور در چنین رویدادي را نشانه خالقیت و میل به 

پیشرفت آنان ذکر نمود.  

کارآفرین خواجه نصیري: تجلیل از زنده یاد حبیب نفیسی.
آخرین سخنران آیین گشایش یکي از کارآفرینان نوآور و شناخته شده دانشگاه  بود. 
مهندس رزاق بلوري افشار در حال حاضر مدیر طرح تولید محصول برقي براي یکي 
از خودروسازي هاي بزرگ کشور است و ساخت خودروي برقي قاصدک نصیر را در 
کارنامه خود دارد. وي فضاي کسب و کار و صنعت را عرصه بروز توانمندیهاي افراد 
متعهد به کشور دانست و با ذکر خاطره اي، خدمات و سوابق مرحوم مهندس حبیب 
نفیسي)موسس تکنیکوم نفیسي و دانشگاه هاي علم و صنعت و پلي تکنیک( را مورد 
تکریم قرار داد. مدیر شرکت مادصنعت نصیر به جوانان کارآفرین توصیه کرد ضمن 
امید به آینده از گوهر وجود اساتید و شخصیتهاي باتجربه و کاردان اطراف خود کمال 

استفاده را ببرند. 

گفتگوي ویژه در حوزه کارآفریني
برنامه انتهایي و بخش جذاب آن البته گفتگویي بود که با ارائه دکتر بابک ابراهیمي 
استاد دانشکده صنایع و صاحبنظر کارآفریني شروع شد. وی پس از ذکر مقدمه اي 
پیرامون فرصتها و تجربیات شکست و موفقیت کارآفرینان، از دو مهمان دیگر پنل 
گفتگو، آقایان محمد رشیدي بنیانگذار وبسایت آموزش آنالین فرانش و داوود مشتاقي 
مدیر وبسایت فروش آنالین مدیسه دعوت کرد روي سن حاضر شده معرفي مختصري 

داشته باشند. هردوي این مهمانان فارغ التصیل دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین 
طوسي هستند. آنها به بیان تجربه واقعي از کارآفریني و اداره کسب و کار خودشان 
پرداختند و چند مورد از گام هاي موفقیت و شکست هاي خود را ذکر نمودند. پایان 
بخش مراسم مسابقه ارائه آسانسوري ایده بود که با حضور 7 نفر از حضار  برگزار و به 

سه نفر از شرکت کنندگاني که بهترین ارائه را داشتند هدایایي تقدیم شد. 
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دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی اینوکاپ

دو دوره مقدماتی و هفت کارگاه تخصصي در اینوکاپ برگزار شد. در »جشنواره 
نوآوري و کسب و کار خواجه نصیر« دو کارگاه مقدماتی زیر برگزار شد. 

1. آشنایی با خدمات مراکز رشد و شتابدهنده ها
2. آشنایی با فرآیند ارزیابی و حمایتهای دانش بنیان

همچنین شش کارگاه آموزشي با عنوان هاي زیر برگزار شد:
1.  مهارتهاي تیم سازي و مدیریت منابع انساني

2. مدیریت برند, تبلیغات و نقش آن در موفقیت کسب و کارهاي نوپا
3.اصول بازاریابي و مدل فروش

4. نحوه مذاکره و تنظیم قراردادهاي سرمایه گذاري 
5. بایدهاي حقوقي و قانوني راه اندازي شرکتهاي نوپا

6. مي خواهم مدل کسب و کار خود را داشته باشم
7. نحوه ارائه طرح و ایده کسب و کار به سرمایه گذار

این کارگاه ها به صورت تخصصي با حضور اساتید مجرب و با سابقه برگزار شد 
و  اندازي کسب  راه  رویاي  که  افرادي  و  کارآفریني  عالقمندان  استقبال  مورد  و 
به  ارائه  »نحوه  آموزشي  دوره  برگزاري  گرفت.  قرار  دارند  سر  در  را  کارخودشان 
بخش  دو  در  جشنواره  داوري  نهایي  مرحله  به  یافتگان  راه  ویژه  گذار«  سرمایه 
ایده هاي نوآورانه و طرح هاي کسب و کار از دیگر برنامه هاي توانمندساز مدنظر 

مجریان اینوکاپ بود که در اول اسفند برگزار شد.

رویداد اینوکافه

تعدادی  برگزار شد.  مکانیک  مهندسی  دانشکده  در  ماه  بهمن  اینوکافه 25  رویداد 
از مدیران عامل شرکتهای دانش بنیان، کارآفرینان و مدیران استارتاپ های مطرح 
کشور همچون مدیران علی بابا، ریحون، فرانش، رازق، نامیک ، فیزتک، تپسی و فاپن 
 ، پپکو  پارسیان،  لوتوس  نوپایار،  از مجموعه های تک،  آنها  کنار  در  یافتند.  حضور 
شناسا و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر مهمانانی 
در جمع حضور داشتند.  برنامه به روال محافل سخنرانی رسمی برگزار نشد بلکه به 
صورت کافه مانند برای اینکه دور هر میز چند نفر از مهمانان و چند نفر از دوستانی 
که ایده ای برای راه اندازی کسب و کار خود دارند نشسته، در محیطی کافه مانند 

به گفتگو بپردازند. 
هدف از اینوکافه ایجاد فرصت کسب تجربه و گفتگوی مستقیم با کارآفرینانی است 
که توانسته اند کسب و کاری سرپا کنند و از جمله موفق ترینهای کشور به شمار 
می روند. شبکه سازی و کمک به رفع جالش های پیش روی تیم های شرکت کننده 

در جشنواره از طریق گفتگوی مستقیم با کارآفرینان از دیگر اهداف اینوکافه بود.

شنبه 14 اسفند ماه برترین تیمهای راه یافته به مرحله نهایي اولین دوره جشنواره 
نوآوري و کسب و کار خواجه نصیر)اینوکاپ( مشخص شدند. به گزارش دبیرخانه 
تا 18  از ساعت 13  اختتامیه  و  دقیقه  رویداد 5  پایانی شامل  رویداد  جشنواره، 
خواجه  دانشگاه صنعتي  مکانیک  مهندسي  دانشکده  تئاتر  آمفي  سالن  در  شنبه 
به  یافته  راه  تیم  ده  ابتدا  مراسم طوالني  این  در  برگزار شد.  نصیرالدین طوسي 
مرحله نهایي داوري جشنواره، در دو قسمت طرح هاي کسب و کاري و ایده هاي 

نوآورانه به رقابت پرداختند. ارائه تیمها بیش از دو ساعت به طول انجامید. 

 پس از استراحتی کوتاه مراسم اختتامیه اینوکاپ با حضور مهمانانی از اکوسیستم 
کارآفریني و مخاطبین این رویداد شروع شد. مهندس خسرو سلجوقي مشاور وزیر 
ارتباطات و عضو هیات عامل سازمان فناوري اطالعات، دکتر بهزاد سلطاني رئیس 
سرمایه  مدیر  غالملو  مهدي  مهندس  شکوفایي،  و  نوآوري  صندوق  عامل  هیات 
گذاري جسورانه صندوق نوآوري، دکتر غالمرضا لطیف مدیر مرکز توسعه فناوري 
صنعت برق و انرژي، دکتر حامد مقتدري مدیر مرکز رشد دانشگاه الزهرا و تني 
چند از مدیران شتابدهنده ها و شرکت هاي سرمایه گذار فعال در حوزه استارت 
آپها از جمله مهمانان شرکت کننده در مراسم بودند. آقایان دکتر ضیاءبشرحق 

قائم مقام رئیس دانشگاه، دکتر مهدي احسانیان معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه 
و دکتر مجید بازارگان رئیس دانشکده مهندسي مکانیک نیز از مسئولین دانشگاه 

صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي بودند که در این مراسم حضور یافتند.

گزارش رویداد پایانی اینوکاِپ 2017
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حضور فعال دانشگاه خواجه نصیر در زیست بوم نوآوری کشور
سخنران  اولین  عنوان  به  نصیر  خواجه  کار  و  کسب  و  نوآوری  جشنواره  رئیس   
جشنواره  دستاورهاي  و  اینوکاپ  برگزاري  از  دانشگاه  اهداف  تبیین  به  کلیدي 
هاي  ایده  بخش  دو  در  اثر  پذیرش 147  از  وي  پرداخت.  وکار  و کسب  نوآوري 
را  نهایي  مرحله  برگزیده  تیم   10 و  داد  خبر  کار  و  هاي کسب  طرح  و  نوآورانه 
طرح ها و ایده هایي ذکر کرد که از دو مرحله داوري پایش کیفي و امکان سنجي 

عملیاتي با موفقیت عبور کرده اند.
مهندس حامد ابراهیمی ترویج کارآفریني و توانمندسازي تیم هاي شرکت کننده 
و  کرد  عنوان  نوآوري  سازي  فرهنگ  بحث  در  دانشگاه  دو هدف  را  در جشنواره 
در  تخصصي  کارگاه  مقدماتي، شش  آموزشي  دوره  دو  راستا  این  در  نمود  اعالم 
حوزه مدیریت کسب و کار و یک رویداد اینوکافه در حوزه شبکه سازي زیست بوم 

کارآفریني در جشنواره برگزار شده است.
مدیر مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیر با ذکر بخشی از مقدمه کتاب جامعه های 
استارتاپي، شبکه سازي و تسهیل ایجاد شبکه هاي ارتباطي کسب و کارهاي نوپا 
در زیست بوم کارآفریني را از عناصر با اهمیت امروز این زیست بوم دانست و با بیان 
نقشه راه توسعه کسب و کارهاي دانش بنیان در دانشگاه به هدفگذاري دانشگاه 
صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي براي تاسیس صندوق پژوهش و فناوري، برج 

فناوري و تاسیس پارک علم و فناوري تخصصي نصیر در آینده اشاره نمود.

فضای کارآفرینی کشور ظرفیت چندبرابر شدن را دارد.
دکتر بهزاد سلطانی سخنران دیگر این مراسم بود. وی با اشاره به تجربیات سالهاي 
گذشته، برگزاري گسترده رویدادهاي مختلف در فضاي امروز کارآفریني و نوآوري 
بسیار  برنامه ها  این  آینده  بیني کرد در  و پیش  بسیار مطلوب دانست  را  کشور 

بیشتر از حال حاضر خواهد شد و این ظرفیت در کشور وجود دارد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به سیاستها و وظایف صندوق، توزیع 
حمایتهاي مالي را کارکرد صندوق ندانست و با اشاره به قوانین و ساختار مالي، 
ذکر  بنیان  دانش  شرکتهاي  از  حمایت  و  توانمندسازي  را  صندوق  اصلي  وظیفه 
نمود. امکان برگزاري رویدادهاي نوآوري، لیزینگ فروش محصوالت دانش بنیان، 
خرید دفاتر کاري و ارائه تسهیالت مالي ارزان قیمت به شرکتهاي دانش بنیان از 
جمله خدماتي است که در حال حاضر صندوق نوآوري و شکوفایي ارائه مي کند. 
دکتر سلطاني در پایان به دانشجویان توصیه کرد در رویدادهاي کارآفریني شرکت 
کرده و از این طریق با کسب تجربه و رفع نواقص براي آینده کاري خود از اکنون 
برنامه ریزي کنند چرا که بیرون از دانشگاه فرصت استخدامي در انتظار آنها نیست.

اعالم برترین ها و تقدیر از آن ها
در پایان با اعالم نتایج کمیته داوران برترین تیمهاي جشنواره به شرح زیر اعالم 

شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.
ارزش آفرین برتر شرکت های مرکز رشد:

ابتدا از شرکت تحلیلگر هدایت سامانه به عنوان برترین شرکت مرکز رشد دانشگاه 

در سال 95 در حوزه توسعه اقتصادی و فروش محصوالت تقدیر شد.

 برترین ها در بخش ایده های نوآورانه:
رتبه دوم به تیم فناوری فرآوری و کلس با ایده ساخت سامانه کشت ریزجلبک 

تعلق گرفت.

رتبه سوم به تیم سپهر نصیر با ایده بازیابی انرژی مازاد شبکه هاي آبرساني تعلق 
کرفت.

تیم پهباد پیل نصیر با ایده ساخت کوادکوپتر با پیل سوختی هیدروژني در این 
بخش شایسته تقدیر اعالم شد.

برترین ها در بخش طرح های کسب و کار:
منهول  درپوش ضدسرقت  با طرح ساخت  توانمند  بتن  پایدار  تیم  به  رتبه سوم 

اختصاص یافت.
اختصاص  کرم ضدآفتاب  افزودنی  تولید  با طرح  نفس  آخرین  تیم  به  رتبه سوم 

یافت. 
تیم نامیک با طرح »ربات زیرسطحی هوشمند با عملگرهای دوار« در این بخش 

شایسته تقدیر اعالم شد.
اول  رتبه  براي  امتیاز الزم  به کسب  تیمها موفق  از  به ذکر است هیچ یک  الزم 
در قسمت ایده هاي نوآورانه و رتبه اول و دوم در قسمت طرح هاي کسب و کار 

نشدند.
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تیم های برتر
معرفی 10 تیم و طرح برکزیده در اینوکاپ 2017

نام تیم: سپهر نصیر

شبکه های  در  موجود  مازاد  انرژی  بازیابی  عنوان: 
آبرسانی و مصرف در نقاط مورد نیاز

حوزه فناوری: انرژی های نو )هسته ای-تجدیدپذیر(

شرکت کننده در بخش: ایده های نوآورانه

مسئول تیم: اردالن ایزدی

ارائه دهندگان مرحله نهایی:
1- اردالن ایزدی 2- شیما شاهین تاج

چکیده: 

مازاد  هیدرولیکی  انرژی  بازیابی  هدف  با  حاضر  طرح 
موجود در زیرساخت شبکه آبرسانی ارائه شده است. در 
این طرح انرژی مازاد موجود در جریان سیال از طریق 
به  گرفته  قرار  جریان  مسیر  در  که  میکروتوربین هایی 
انرژی مکانیکی تبدیل شده و سپس بوسیله ژنراتور به 
صورت انرژی الکتریکی بازیابی می گردد. نتایج حاصل از 
مدل های شبیه سازی شده و نیز مطالعات امکان سنجی 
اضافه  با  تا  است  قادر  سیستم  این  که  می دهد  نشان 
شبکه  در  موجود  آب  لوله  خطوط  مسیر  در  شدن 
کیلووات   400 تا   10 بازیابی  به  تهران،  شهر  آبرسانی 
برای محدوده های پایین و 300 تا 2000 کیلووات توان 
برای محدوده های باال از جریان بپردازد. از دیگر مزایای 
این طرح قابلیت کنترل از راه دور آن است که این امر 
لزوم  مواقع  در  آب  مصرف  مدیریت  در  سهولت  باعث 
خواهد شد. همچنین این طرح با اندک تغییراتی قابلیت 

استفاده در دیگر زیر ساخت های سیاالتی را داراست.

نام تیم: پایدار بتن توانمند

عنوان: درپوش ضد سرقت منهول

حوزه فناوری: مهندسی عمران

شرکت کننده در بخش: طرح های کسب و کار

مسئول تیم:  امیر اسرافیلی

ارائه دهندگان مرحله نهایی:
1- اسرافیلی 2- موسوی

چکیده: 

و  آب  سازمان  شهرداری ها،  همچون  شهری  مراکز 
درپوش  از  خود  منهول های  پوشاندن  برای  مخابرات 
به قصد  سارقین  از  بعضی  می نمایند.  استفاده  چدنی 
دریچه ها  این  در  به کاررفته  چدن  بازیافت  و  فروش 
وارده  خسارات  سرسام آور  رقم  می ربایند.  را  آن ها 
ناشی از سرقت این درپوش ها و همچنین تلفات جانی 
حادث شده در چند سال گذشته، مسئولین ارگان های 
دریچه های  جایگزینی  برای  تا  نموده  وادار  را  شهری 

فعلی با دریچه های ایمن در برابر سرقت اقدام نمایند.
کامپوزیت های  از  ویژه ای  نوع  به  توانمند  فوق  بتن 
سیمانی اطالق می شود که تحت شرایط پیچیده قابل 
 تولید هستند و از لحاظ ویژگی های مقاومتی و دوامی 
حاضر  حال  در  دارند.  قرار  باالیی  فوق العاده  سطح  در 
توانمند  بار توسط گروه بتن  اولین  برای  این دریچه ها 
نیمه صنعتی  مقیاس  در  و  طراحی  مختلف  اشکال  در 
این محصول پس  است که  به ذکر  تولیدشده اند. الزم 
 5 گروه  یک  در  و  مداوم  تحقیقاتی  کار  سال   1/5 از 
به  موفق  اختراع،  ثبت  گواهی  دریافت  بر  عالوه  نفره، 
اخذ تأییدیه فنی از مراکز معتبری همچون آزمایشگاه 
زلزله  و  سازه  علمی  قطب  تهران،  شهرداری  مرکزی 
ایران  انجمن علمی بتن  نیز  دانشگاه صنعتی شریف و 

گردیده است.

نوآوری و دانشگاه



نشریه مرکز رشد واحدهای فناور24
roshd.kntu.ac.ir    1396 سال اول، شماره ی اول، آذر

نام تیم: فناوری فراوری وکلس

عنوان: ساخت سامانه کشت ریزجلبک

حوزه فناوری: بیوشیمی

شرکت کننده در بخش: ایده های نوآورانه

مسئول تیم: حسن نظام محله

ارائه دهندگان مرحله نهایی:
1- حسن نظام محله 2- بهاره ناهیدیان

چکیده: 

یک  باال  کارایی  با  ریزجلبک  کشت  سامانه  توسعه 
ضرورت شناخته شده برای بهره وری از فرآورده ها یا 
توده زیستی برای مصارف گوناگون خوراکی و دارویی 
است. با توجه به تولید روزافزون محصول های زیست 
تولید زیست توده  بازدهی  بهبود در  فناوری، هر گونه 
های  فراورده  سازی  تجاری  راستای  در  اساسی  گامی 
است.  قدیمی  فرایندهای  بازدهی  افزایش  و  جدید 
پایه  بر  ریزجلبک  رشد  نرخ  افزایش  رویکرد،  این  با 
با  مغذی  مواد  به  ها  سلول  پذیری  دسترس  افزایش 
میدان الکتریکی ثابت بنا نهاده شد. این روش افزایش 
50 درصد نرخ رشد سلول بدون هیچ گونه تاثیر منفی 
را  نهایی  فرآورده  یا درجه خلوص  و  بر سوخت و ساز 
نکات  از  یکی  ساخت.  ممکن  آزمایشگاهی  مقیاس  در 
های  روش  سایر  با  آن  تفاوت  و  طرح  این  برجسته 
مرسوم بهبود بازدهی تولید این است که برخالف روش 
مواد  افزایش  پایه  بر  رشد  نرخ  افزایش  متداول،  های 
مغذی در دسترس سلول بنا نهاده نشده است و عدم 
استفاده از این مواد نه تنها به شدت از هزینه ی تولید 
می کاهد، بلکه احتمال آلودگی محیط کشت به سایر 
سامانه  این  در  برد.  می  بین  از  نیز  را  ها  ریزسازواره 
محیط کشت  به  ثابت  الکتریکی  میدان  یک  همچنین 
اعمال می شود و از آنجاکه هیچ جریان الکتریکی درون 
محیط برقرار نمی شود، مصرف انرژی الکتریکی نیز به 

طور چشم گیری کاهش می یابد.

نام تیم: پهباد پیل نصیر :
دکتر مجید بازارگان - سعید خادمی - سجاد چناری

سوختی  پیل  مولد  با  کوادکوپتر  ساخت  عنوان: 
هیدروژنی

و  نو  انرژی های  و  هوایی  صنعت  فناوری:  حوزه 
تجدید پذیر

شرکت کننده در بخش: ایده های نوآورانه

مسئول تیم: سعید خادمی

ارائه دهندگان مرحله نهایی: 
 سعید خادمی

چکیده: 

به دلیل ویژگی های استراتژیک  امروزه مولتی روتورها 
اعم از عمود پرواز بودن، قابلیت ساخته شدن در ابعادی 
از کف دست تا قطر چند متر و کاربردهایی با قابلیت 
بار، قابلیت مخابره ی تصویر و دیگر اطالعات به  حمل 
صورت زنده، هدایت آسان و پرواز پایدار در دو حالت 
کنترل از راه دور یا پرواز خودکار در ابعاد گسترده ای 
پاشی  سم  و  کشاورزی  برداری،  نقشه  نظامی،  از  اعم 
و خدمات  رسانی  امداد  و  هوایی  برداری  تصویر  انبوه، 
گرفته اند.  قرار  استفاده  مورد  به طور گسترده ای  دیگر 
مهم ترین چالش و مشکل این پهپادها مدت زمان کم 
پرواز با هر بار شارژ و میزان زمان طوالنی برای شارژ 
است  شده  موجب  چالش  این  می باشد.  باتری  مجدد 
که بسیاری از مهندسین و مبتکرین حال حاضر را به 
توان  تولید  و  پیشرانه  سیستم  کردن  جایگزین  سمت 
سهولت  ایجاد  جهت  هوایی  پرندگان  این  برای  جدید 
دهد.  سوق  آنها  فعالیت  دامنه ی  گسترش  و  کاربرد 
ساخت  حاضر،  ایده  نظر  مورد  هدف  راستا  همین  در 
پیل  آنها  توان  مولد  است که  پرواز کواد کوپترهایی  و 
ویژگی هایی  به  توجه  با  که  باشد  هیدروژنی  سوختی 
این تکنولوژی جدید قادر است مدت پرواز این وسایل 
عملیاتی را به طور قابل مالحظه ای افزایش داده و بازار 

وسیعی را تحت تأثیر خود قرار دهد.
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نام تیم: نامیک )شرکت فناوران مکانیک و الکترونیک 
نصیر(

عنوان: ربات زیرسطحی هوشمند با عملگرهای دوار

حوزه فناوری: مکاترونیک

شرکت کننده در بخش: طرح های کسب و کار

مسئول تیم: محمد جواد میرشجاعیان حسینی 

ارائه دهندگان مرحله نهایی:
1- محمد جواد میرشجاعیان حسینی 

چکیده: 

به  توجه  با   ،AUV مستقل،  سطحی  زیر  های  ربات 
محدودیت  با  بیرونی  انرژی  منابع  به  دسترسی  عدم 
رو  تمام شده  قیمت  و  وزن  کاری، حجم،  مداومت  در 
ربات زیر سطحی  نوآوری پیش رو شامل  برو هستند. 
با کاهش  توانسته  است که  بدیع  با ساختاری  مستقل 
بیشتری در حجم و وزن داشته  انرژی کارایی  مصرف 
باشد و در نتیجه هزینه ها را کاهش دهد. این محصول 
با حجم 22 لیتر، وزن 21 کیلوگرم، دارای پنج درجه 
آزادیست و می تواند تا عمق 20 متر به کار خود ادامه 
نامیک  شرکت  محصول  عنوان  به  وسیله  این  دهد. 
حیطه  دو  در  محصول  این  قراردادهای  و  شده  ارائه 
تهیه  اند.  شده  تنظیم  مستقیم  فروش  و  خدماتی  ی 
عکس و فیلم از نقاط مشخصی در عمق آبهای خلیج 
فارس برای شرکت کاویان ابزار در حیطه خدماتی بوده 
تابعه  های  شرکت  به  محصول  مستقیم  فروش  است. 
توانیر، شرکت ملی حفاری و شرکت های تابعه آن برای 
زیر  های  بخش  کردن  دریا، چک  بستر  برداری  نقشه 
برنامه  از  و...  خدمت  حین  در  شناورهای سطحی  آب 
های جاری شرکت است. شایان توجه است که بواسطه 
کاهش هزینه های ساخت و خدمت رسانی ربات، قیمت 
های ارائه شده توسط شرکت بسیار پایین و قابل رقابت 

با کلیه رقبا از جمله رقبای خارجی است.

نام تیم: آخرین نفس

نانوذرات  حاوی  آفتاب  ضد  کرم  افزودنی  عنوان: 
اکسید روی

حوزه فناوری: -

شرکت کننده در بخش: طرح های کسب و کار

مسئول تیم: محمد شمسی 

ارائه دهندگان مرحله نهایی:
1- محمد شمسی 

چکیده: 

 از گذشته از اکسید روی درون کرم های ضد آفتاب 
استفاده می شد و یکی از مواد بسیار موثر ضد آفتاب  
در مقابل اشعه فرابنفش می باشد. اما مشکلی که این 
کنندگی  داشتند خاصیت سفید  معمولی  های  اکسید 
بسیار زیادی داشته که تولید کنندگان را با مشکل رو به 
رو می کرد و آن ها ترجیح می دادند از دیگر فیلترهای 
اشعه فرابنفش که از مواد شیمیای آلی هستند استفاده 
می  حساسیت  ایجاد  پوست  برای  مواد  این  و  کننند 
ضد  کرم  تهیه  ترکیب  هنگام  مشکل،  دیگر  و  کنند. 
آفتاب بود. کرم ها از دوفاز روغنی و آبی تشکیل شده 
اند. به خاطر سطح بسیار آب دوست ذرات اکسید روی 
اگر فرموله کننده دقت الزم را انجام ندهد تمام ذرات 
به فاز آبی می روند و همگن بودن آن  بهم می خورد. 
وقتی اکسید روی در حالت غیر نانویی هست فقط اشعه 
فرابنفش را انعکاس می دهد ولی وقتی تبدیل نانوذرات  
می شود عالوه بر این که خاصیت انعکاس را حفظ می 
کند یک مکانیزم جذب هم بر آن افزوده می شود که 
خاصیت محافظت را  در برابر اشعه خورشید باالتر می 
درون  و  ندارد  کنندگی  سفید  خاصیت  همچنین  برد. 
کرم شفاف می شود. برای حل مشکل آب دوستی آن 
با  اکسید  نانوذرات  یک اصالح سطحی بر روی سطح 
سیلیسیم انجام دادیم و این مشکل را در هنگام تهیه 
ضد آفتاب ها حل کردیم. همنچنین این محصول را در 
پایه چربی کرم همگن ساخته ایم تا استفاده برا تولید 

کننده بسیار راحت شود.
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HiFitnex :نام تیم

عنوان: های فیتنکس

نوآوری ورزش سالمت قهرمانی -  حوزه فناوری: 
فناوری اطالعات

شرکت کننده در بخش: طرح های کسب و کار

مسئول تیم: نازنین فروتن 

ارائه دهندگان مرحله نهایی:
1- نازنین فروتن

چکیده: 

تولید نرم افزار ساعت هوشمند و موبایل برای همراهی 
ورزشکار در طول تمرین ورزشی و حذف کاغذ ناکارامد 
فیتنس  مانند  هایی  زمینه  در  ورزشی  برنامه  ارائه 
ورزشی  های  رشته  تخصصی  بدنسازی  بدنسازی،  و 
)فوتبال، والیبال و ...(، تناسب اندام در منزل و تمرینات 

مهارتی رشته های ورزشی ...
برنامه  ارائه  تخصصی  های  قابلیت  از  افزار  نرم  این 
و  روز  متدهای  با  همگام  و  کند  می  حمایت  ورزشی 
افزار که  با وجود این نرم  تخصصی در جهان میباشد. 
بر  دیگر  ای  نسخه  و  موبایل  روی  بر  آن  از  ای  نسخه 
روی ساعت هوشمند نصب میشود، باشگاههای ورزشی 
با در اختیار گرفتن پنل تبدیل از سمت سرور، برنامه 
با  را  خود  ورزشکاران  برای  شده  تجویز  ورزشی  های 
قابلیت های تخصصی بر روی موبایل و ساعت هوشمند 
ورزشکار خواهند فرستاد. این نرم افزار با پنل تبدیلی 
های  برنامه  از  متنوعی  بستر  ایجاد  توانایی  دارد  که 
ورزشی را دارد. زمان های استراحت تجویز شده توسط 
مربی برای بین ست ها و بین حرکات در برنامه برای 
های  آموزش  همچنین  شد.  خواهد  محاسبه  شاگرد 
نحوه اجرای هر حرکت برای ورزشکار فرستاده خواهد 
به  توجه  با  ورزشکاران  نگرفتن  نتیجه  دالیل  و  شد. 
مناسب  وزنه  میزان  شد.  خواهد  اصالح  تخصصی  علم 
نمایش  و  شده  محاسبه  اپلیکیشن  قابلیت  با  ورزشکار 
قابلیت های  از  داده میشود و همچنین طیف وسیعی 
مورد استفاده با ضربان قلب و انجام تست ها در ساعت 

پیاده سازی میشود

نام تیم: آزمایشگاه نانوساختار

عنوان: شیشه های خودتمیزشونده با خاصیت جذب 
انرژی خورشیدی

حوزه فناوری: نانو و بهره برداری انرژی

شرکت کننده در بخش: ایده های نوآورانه

مسئول تیم: دکتر نگین معنوی زاده 

ارائه دهندگان مرحله نهایی:
1- وحیده شیرمحمدلی

چکیده: 

به  خورشیدی  انرژی  از  استفاده  فراگیری  به  توجه  با 
تمیز  کنونی،  سال های  در  انرژی  و  برق  تامین  منظور 
کردن سطوح پنل ها به یک چالش تبدیل شده است. 
استفاده از شیشه های خود تمیز شونده در ساخت پنل 
های خورشیدی می تواند راه حل مناسبی باشد. در واقع 
با بهره گیری از پوششی از جنس اکسید برخی فلزات 
نیز  فوتوکاتالیستی  خاصیت  بودن  شفاف  بر  عالوه  که 
روی سطوح  بر  آلودگی  از جذب  مانع  توان  می  دارند 
شیشه  پنل های خورشیدی شد. قیمت پایین و فرآیند 
الیه نشانی ساده، از جمله ویژگی های قابل توجه این 
مواد می باشد. امکان استفاده از این پوشش در صنایع 
ساختمان ها  نمای  قبیل  از  گوناگون  کاربرد های  و 
و  معابر  روشنایی  چراغ های  اتومبیل،  شیشه های  و 
از ادوات در شبکه توزیع برق وجود دارد. در  حفاظت 
این  و شفافیت  آلودگی  به خاصیت دفع  توجه  با  واقع 
از  مانع  تنها  نه  در کشور  پوشش  این  تولید  شیشه ها، 
خروج سرمایه از کشور می گردد، بلکه می توان از آن در 
به نقاط  دیگر صنایع استفاده نمود. همچنین می توان 
برجسته این محصول که شامل  افزایش طول عمر مفید 
نهایی  به کاهش هزینه  پنل های خورشیدی که منجر 
تولید می شود و  پایداری راندمان پنل ها در طول زمان 

اشاره کرد.
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نام تیم: نصیر کشاورز

حوزه  در  برق  مهندسی  نوآورانه  ایده های  عنوان: 
کشاورزی به خصوص بحث مبارزه با آفات ازجمله علف 

هرز

حوزه فناوری: مهندسی برق و کشاورزی

شرکت کننده در بخش: ایده های نوآورانه

مسئول تیم: دکتر هادی علی اکبریان 

ارائه دهندگان مرحله نهایی: 1- میثم بهزادی

چکیده: 

ازجمله  مختلف  کشورهای  در  گرفته  مطالعات صورت 
امر  در  پیشرو  کشورهای  سایر  و  خودمان  کشور 
بین  از  می دهد  نشان  استرالیا  همچون  کشاورزی 
علف های  کشاورزی،  به محصوالت  آسیب رسان  عوامل 
هرز بیش ترین خسارت را به محصول وارد می کنند و 
پیشگیری و کنترل آن ها نیز سبب تحمیل هزینه های 
هرز  علف  مثال  به طور  است.  کشاورزان  به  هنگفتی 
دالر  میلیون   150 حدود  سالیانه  استرالیا  در  چچم 
خسارت مالی بر جای می گذارد. ما با استفاده از روش 
این میزان خسارت  الکترومغناطیس قصد داریم  امواج 
کاهش  را  محصولی  ازلحاظ  چه  و  مالی  ازلحاظ  چه 
در  نیز  استرالیا  کشور  در  هم اکنون  روش  این  دهیم. 
روش  این  از  استفاده  است.با  توسعه  و  تحقیق  دست 
می توانیم بر کاهش بانک بذر علف های هرز تأثیرگذار 
بر  تأثیر بسیار کمی  باشیم درصورتی که دیگر روش ها 
بانک بذر دارند.عالوه بر این دستگاه در باند مخابراتی

و  علمی  صنعتی-  استفاده های  به منظور  که   ،ISM
می شود  به کاربرده  است،  داده شده  تخصیص  پزشکی 
که هم احتیاج به مجوز ندارد و هم اینکه اکثر قطعات 
مناسبی  قیمت  و  می باشند  موجود  استاندارد  این  در 
را دارا می باشند.عدم وجود روشی مشابه و قابل رقابت 
با این دستگاه ،وجود مزایای فراوان این روش ازجمله 
کاهش  بر  قابل قبول  تأثیر  محیط زیست،  تخریب  عدم 
کاهش  تولیدی،  محصوالت  افزایش  آفات،  جمعیت 

هزینه ها و عدم آسیب به سالمتی انسان.

hallowsoft نام تیم: گروه هالوسافت

VIP عنوان: سرویس آنالین کسب و کار های

حوزه فناوری: اینترنت و موبایل

شرکت کننده در بخش: طرح های کسب و کار

مسئول تیم: پیمان قادر کوره پز

ارائه دهندگان مرحله نهایی:
1- پیمان قادر کوره پز 2- پیام قادر کوره پز

چکیده: 

تیم ما خدمات جدیدی را برای رستوران ، شیرینی 
فروشی ها ، کافه ها ، هتل ها و سوپری های کشور 
در نظر گرفته که از طریق این خدمات آنها قادر 
و  اس  او  آی  و  اندروید  های  برنامه  بود  خواهند 
سایت برای کسب و کار خود بسازند. این امکانات 
و  مشتری  با  آنها  ارتباط  کیفیت  بهبود  موجب 
افزایش رضایت مشتریان شده و همچنین با ایجاد 
سود  افزایش   ، زایی  درامد  موجب  های   طرح 
شود.  می  ها  کار  و  کسب  این  برای  برندینگ  و 
همچنین آنها توانایی استفاده از دیتاهای مشتریان 
و  کسب  رشد  جهت  آنها  رفتار  تحلیل  و  خود 

کارشان را خواهند داشت.
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ارکان جشنوارهمص

شورای سیاست گذاری                   

حامد ابراهیمی
 مدیر مرکز رشد واحدهای 

فناور دانشگاه

رمضانعلی صادق زاده
 معاون آموزش وزیر صنعت، 

معدن و بازرگانی

فخرالدین دانش آشتیانی
وزیر آموزش و پرورش 
جمهوری اسالمی ایران

عباس علی آبادی
مدیرعامل هولدینگ معظم 

مپنا

علی خاکی صدیق
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه 

نصیرالدین طوسی

مهدی احسانیان
معاون پژوهش و فناوری 

دانشگاه

غالمرضا لطیف
 مدیر مرکزتوسعه فناوری 

صنعت برق و انرژی

رضا طالب زاده
دبیر کمیته داوران جشنواره

خسرو سلجوقی
عضو هیات عامل سازمان 

فناوری اطالعات 

مهدی غالملو
مدیر VC صندوق نوآوری و 

شکوفایی

محمد طالعی
مدیر ارتباط با صنعت و 

کارآفرینی دانشگاه

محمد زاغری
مسئول سنجش و ارزیابی

فرزاد صبحی
دبیر اجرایی 

هاجر صفار
مسئول دبیرخانه

ساجده بالغ صفت
مسئول آموزش

پوریا محرابی
مسئول پشتیبانی

حسین نیکنامی
مسئول فضای مجازی

محمدحسن شهبازی
مسئول طراحی و تبلیغات

فاطمه رضایی
مسئول مستندسازی

      داوران 
 مرحله پایانی                

کادر اجرایی           
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گزارش تصویری 
اینوکاپ 2017
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مرکز رشد

فناوری ریاست جمهوری، سورنا  و  از معاونت علمی  ایرنا  به گزارش گروه علمی 
ستاری در نخستین نشست مدیران مراکر نوآوری دانشگاه های کشور که با حضور 
مدیران 10 دانشگاه  از سراسر کشور برگزار شد، این مراکز را الگوساز و هدایت کننده  
دانشگاهیان به نوآوری و کارآفرینی دانست و گفت:  مراکز نوآوری دانشگاهی با 
کمک به شکل گرفتن الگوهای موفق کسب و کارهای نوآور دانشگاهی، زمینه ساز 
نهادن در مسیر  گام  برای  را  آنان  و  باشند  این سو  به  دانشگاهیان  ترغیب دیگر 
مراکز،  این  تالش  واسطه   به  داد:  ادامه  وی  کنند.  هدایت  کارآفرینی  و  نوآوری 
دانشجویان با مشاهده نمونه های موفق، مسیر تازه ای را برای کسب و کار خود به 
عنوان الگو قرار می دهند و به جای دنبال کردن مسیر پشت میزنشینی و کارمندی، 

ایده های نوآورانه خود را تحقق می بخشند.

دانشگاهی  موفق  نوآور  کارهای  و  کسب  شکل گیری  نخبگان،  ملی  بنیاد  رییس 
از  برآمده  نوآوری  و  خالقیت  واسطه  به  دانش بنیان  اقتصاد  تحقق  زمینه ساز  را 
دانشگاه ها دانست و گفت: رسالت اصلی آموزش عالی و دانشگاه های کشورمان از 
ابتدا خلق ثروت از مسیر علم بوده اما دانشگاه ها از این هدف فاصله گرفتند، در 
شرایط کنونی مراکز نوآوری می توانند دانشگاه ها را در تربیت جوانانی که قرار است 
با نوآوری و کارآفرینی، ضمن حل چالش های اساسی، ارزش افزوده ایجاد کنند 
یاری کنند، ضمن اینکه، این مراکز باید تالش کنند تبدیل به یک ساختار اداری 

و سازمانی نشده و چابک باشند. 

رییس ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، فعالیت استارتاپ ها 
و  اجتماعی  تحول ساز  جنبش  یک  آغازگر  را  دانشگاهی  نوآوری  مراکز  قالب  در 
پیمودن  استارتاپ ها،  شکل گیری  با  نوآوری  مراکز  در  گفت:  و  دانست  فرهنگی 
نخستین گام  برای یک تحول اجتماعی تمرین می شود و با هدایت جوانان به این 
مسیر، زمینه های فرهنگی نسل آینده مهیا می شود. وی با بیان این که استارتاپ ها 
اعتماد به نفس، ایستادگی و پشتکار را به عنوان مبنای موفقیت نسل جوان کشور 
ترویج می کنند، ادامه داد: از هر 10 استارتاپ ممکن است یک یا 2 مورد موفق 
از  خورده  شکست  های  استارتاپ  که  است  داده  نشان  علمی  تجربه  اما  شوند، 
و  راسخ تر  عزمی  با  تجربه های خود،  از  گرفتن  با درس  و  نمی گردند  باز  راه  این 
نگاهی گسترده با ایده ای نو در این مسیر به حرکت ادامه می دهند، زیرا در منطق 

استارتاپی یادگیری و کسب تجربه های نو مفهومی در برابر شکست است .

مراکز »نوآوری« توسعه دهندگان فرهنگ کارآفرینی هستند.
معاونت  فناوری  تجاری سازی  و  نوآوری  معاون   همچنین محمود شیخ زین الدین 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در »نخستین نشست هم اندیشی مدیران مراکز 
نوآوری« که با حضور جمعی از مدیران دانشگاه های الگو برگزار شد با بیان اینکه 
دانشگاه ها لنگر ثبات اقتصادی کشور هستند، افزود:  لنگر ثبات بودن دانشگاه ها به 
معنای عدم تغییر آنان مطابق با شرایط متغیر اقتصادی و اجتماعی نیست؛ مادامی 
ارتباط  مفاهیمی چون   از  نمی توان  نیابند،  ارتقا  با شرایط  دانشگاه ها هم سو  که 

چنین  برای  گفت؛  سخن  نیز  دانشگاه  و  صنعت 
امری نباید از همان راه قدیمی طی طریق کنیم و 

نوآوری را مد نظر قرار ندهیم.

تغییر  فناوری  تجاری سازی  و  نوآوری  معاون 
مقوله  به   دانشگاهی  فارغ التحصیالن  نگاه 
از چالش های  را یکی  از استخدام دولتی  اشتغال 
باید  گفت:   و  کرد  عنوان  کشور  نوآوری  فراروی 
احساس  خود  خروجی  به  نسبت  ما  دانشگاه های 
و  فعالیت  انجام  در  کنند. وی سهولت  مسئولیت 

کارآمدی هرچه بیش تر مراکز نوآوری را اولویت معاونت علمی برشمرد و افزود: بر 
همین اساس ساختار ایجاد این مراکز که از نظر ظاهری همچون دیگر ساختمان ها 
تمامی  و  کارآفرینی  مرکز  شتاب دهنده،  رشد،  مرکز  خود  دل  در  اما  هستند 
ساختارهای نوآور را دارند معطوف به ارائه مجوز برای مراکز نوآوری نیست، تا وارد 
فرآیندهای بروکراتیک نشوند و  فعالیتشان به راحتی هرچه تمام تر در دانشگاه ها و 
با سهولت بیش تری صورت بگیرد. دراین راه تغییر رویکرد ساده نیست اما مدیران 

مراکز نوآوری پیشگام این تغییر بزرگ در دانشگاه های خود هستند.

نقش هویت بخش مراکز نوآوری
فناوری  و  تجاری سازی  دفتر  مدیرکل  زند حسامی  نشست حسام  این  ادامه  در 
معاونت علمی گفت: با توجه به توسعه روزافزون با چند نوع پارک فناوری ،مرکز 
مواجهیم.  مراکز  این  استقرار  مناطق  ساختار  با  متناسب  نوآوری  مرکز  و  رشد 
بنابراین، مراکز نوآوری بسته به شرایط و هویت هر منطقه، دارای هویت، مدل، 

نیازها و فرآیندهای متفاوت و متعددی هستند.

مراکز نوآوری،
موجب رشد کسب  و  کارهای فناور می شوند

گزارشی از نخستین نشست مدیران مراکز نوآوری دانشگاه های کشور

مراکز نوآوری می توانند 
دانشگاه ها را در تربیت 
جوانانی که قرار است با 
کارآفرینی،  و  نوآوری 
چالش های  حل  ضمن 
افزوده  ارزش  اساسی، 
ایجاد کنند یاری کنند
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آقای طالبیان شرکت تحلیل گر چگونه راه افتاد؟
شکل گیری شرکت تحلیل گر هدایت سامانه از پروژه های صنعتی ای آغاز شد. این 
پروژه ها به واسطه یکی از اساتید فعال دانشگاه، جناب دکتر جعفر حیرانی نوبری 

تعریف و توسط تیم ما اجرا شد.
با  همکاری  افتخار   86 و   85 های  سال  حوالی  از  دوستانم  از  تن  چند  و  بنده 
جناب دکتر حیرانی نوبری را در پروژه های متعددی داشتیم. انجام این پروژه ها 
در کنار دیگر فعالیت های ما صورت می پذیرفت و البته در مقاطعی هر یک از ما 
مشغول برخی دیگر از فعالیت های پژوهشی و یا اجرایی می شدیم. ااین پراکندگی 
ظرفیت انجام پروژه های بزرگ تر را از مجموعه دوستان صلب می نمود. تا اینکه 
در شهریورماه سال 92 شرکت تحلیل گر هدایت سامانه رسماً وارد عرصه فعالیت 
شد. هدف اصلی شرکت گردهم آوری کلیه دوستان متخصص در حوزه ناوبری زیر 
نظر مستقیم استاد نوبری بود. به لطف خدا با توجه به سابقه فعالیت های صنعتی 
دوستان، از همان ابتدا به شروع فعالیت، شرکت موفق به جذب و اجرای پروژه های 

بزرگی در راستای نیازهای واقعی کشور گردید.

محصوالت و خدمات شما چیست؟
 شرکت تحلیل گر هدایت سامانه با شعار عمق بخشیدن به تحلیل و بررسی در 
اصلی  فعالیت  نمود.  آغاز  را  خود  کار  کند،  می  ورود  که  فعالیتهایی  از  یک  هر 
توسط  متنوعی  فعالیت های  رابطه  این  در  است.  ناوبری  زمینه  در  شرکت  این 
شرکت انجام پذیرفته است. از مشاوره در زمینه راه اندازی و کاربری سیستم های 
طراحی  تا  گرفته  متنوع  ناوبری  سامانه های  تلفیق  همچنین  و  پیشرفته  ناوبری 
سخت افزارهای  ساخت  و  طراحی  همچنین  و  مرتبط  نرم افزارهای  پیاده سازی  و 
برخی از سامانه های ناوبری، از جمله فعالیت های شرکت در این زمینه به حساب 

می آیند.

چه تعداد نیروی انسانی و با چه تحصیالتی در شرکت مشغول به کارند؟
مدرک  مالک  ما  شرکت  در  که  شوم  یادآور  باید  شما  سوال  به  پاسخ  از  قبل   
تحصیلی نیست، بلکه هم راستایی فکری، پی گیری مجدانه کارها و کارآمدی در 
حین اجرا از جمله مالک های همکاری به حساب می آید. در شرکت ما در حال 

حاضر یک عضو هیأت علمی، سه فارغ التحصیل دکتری، یک دانشجوی دکتری، 
چهار کارشناس ارشد و یک کارشناس مشغول به کار هستند.

مهمترین چالشی که در تحلیل گر با آن مواجه شده اید چه بود و چگونه 
آن را حل کردید؟

چالش های پیش رو در این مدت زمان فعالیت کم نبوده است. فعالیت سالم یا 
الاقل تالش برای فعالیت سالم، در بستر معیوب و مریض، به طور معمول مشقت 
بار و پرچالش است. یکی از این چالش ها اخذ مفاصاحساب از اداره بیمه در انتهای 
قراردادها بوده است. در انتهای هر یک از قراردادها ما سناریوی جدی ای به منظور 
اخذ مفاصاحساب داشتیم. به طور معمول بر خالف قوانین بیمه، باالترین درصد 
پرداخت برای شرکت توسط بیمه منظور می گردد. هرچند طی جلسات بدوی و 
تجدیدنظر صدور مفاصاحساب انجام می پذیرد اما این فراینِد زمان بر، فرسایش 
زیادی برای شرکت ایجاد می نماید. در صحبت با مقامات مسئول موفق به توجیه 
قانونی مسئله و کاهش زمان رسیدگی نشدیم. راه کاری که در جمع بندی عملیات 
به آن رسیدیم این بود که به منظور طی کردن مسیر اخذ مفاصاحساب با سهولت 

بیشتر از مشاورهای مشرف به قوانین و ادبیات حاکم در بیمه استفاده نماییم. 

استراتژی هایتان برای ورود به بازار چه بوده است؟
محصوالت شرکت با توجه به تکنولوژی باالی آنها حالت خاص منظوره داشته و به 
طور معمول مخاطب عام ندارد. البته به منظور ارائه محصوالت، شرکت تالش های 
بسیاری برای معرفی توانمندی های خود به تک تک صنایع مرتبط که نیازمند 

محصوالت شرکت هستند، نموده است.

تحلیلگر در سال ۹5 به عنوان ارزش آفرین برتر مرکز رشد دست یافت، 
این موفقیت را حاصل چه اقداماتی می دانید؟

دستیابی به این موفقیت و توفیقاتی از این دست نبوده مگر به عنایات خداوندی 
در کل مسیر حرکت. در این راستا مشاوره های ارزنده جناب آقای دکتر حیرانی 
بنده، در پیشبرد حرکت  فعالیت بی دریغ کلیه دوستان  نوبری و وحدت نظر و 

بسیار موثر بوده است.

با کارآفرینان 
موفق 

تجربه دکتر جواد طالبیان
مدیرعامل تحلیل گر هدایت سامانه

در ستون با کارآفرینان موفق افزون بر معرفي یکي از چهره هاي موفق کارآفریني دانشگاه سعي می شود شما را با تجربه هاي موفقیت و شکست و همچنین 
ایده هاي افرادي که در این عرصه گام برداشته اند آشنا کنیم. در این شماره با هم_موسس و مدیرعامل شرکت دانش بنیان  تحلیلگر هدایت سامانه آشنا مي 
شوید. این شرکت سال گذشته موفق شد عنوان »ارزش آفرین برتر« مرکز رشد را به خود اختصاص دهد و هم اکنون در مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه 

مستقر است. سیدجواد طالبیان متولد نیشابور و دانش آموخته دکترای دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي است.
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معرفی هسته های فناور 
)هسته های کسب و کار مرکز رشد(

  RRL هسته
سید  زاده،  ابریشمی  حمیدرضا  صبحی،  فرزاد  هسته:  اعضای 

سجاد علوی، سعید دیاری

برای آماده  بازار کار،  نیازهاي  از محیط هاي صنعتي و  با شناخت و دانش   RRL تیم 
 RRL هدف  برمي دارند.  گام  صنعت  با  مستقیم  ارتباط  و  دانشگاهي  نیروهاي  سازي 
پژوهش و آموزش سخت افزاري و نرم افزاري تکنولوژي،  همراستا با برطرف کردن نیاز 
صنعت داخل اعالم شده و در حال حاضر این تیم بر روی پروژه های هوشمندسازی در 

حال فعالیت هستند.

تخصص های RRL عبارتند از: طراحی و پیاده سازی مدارهای الکترونیک، راه اندازی و 
کار با میکروکنترلرهای گوناگون از جمله خانواده های ARM و AVR، برنامه ریزی 

و راه اندازی مینی کامپیوترهای مانند رزبری پای و....
پروژه های  انجام  آموزشی تخصصی،  برگزاری دوره های  به  تیم نسبت  این  همچنین 

مشترک با سایر مجموعه ها خصوصا در حوزه IOT نیز اقدام می کند. 

http://rrlteam.ir :تارنما
http://t.me/rrlteam :کانال ارتباط

هسته فصان )فن آوران  صوت و اکوستیک نصیر(
اعضای هسته: هاجر زارعی ، دکتر مجید واعظ زاده و امیرحسین 

بهروز 

تمام  استاد  راهنمایی  وبا    94-1393 سال  از  هسته  این  اولیه  تحقیقات  و  مطالعات 
دانشکده علوم، دکتر مجید واعظ زاده و درادامه کار پایان نامه کارشناسی ارشد آقای 
دانشجوی  از سوی   ریزی هسته  برنامه  وقبول مسولیت  بهروز  وهمراهی  امیرحسین 

دکتری، هاجر زارعی آغاز و در حال پیگیری است.

حوزه تمرکز این هسته بر روی تولید و کنترل اندازه حباب حباب در فرکانس رزونانس 
آن برای ارایه محصوالت جاذب صوتی و کاربردهای متنوع آن در صنایع صنعت تصفیه 

آب و فاضالب ، نیروی دریایی، صنایع شیالت، صنایع کشتی سازی، نفت،  همچنین 

صنعت رنگ و نساجی، صنایع تحقیقاتی دانشگاهی و آزمایشگاهی وحتی اخیرا حوزه 
سالمت و درمان میباشد. 

در حال حاضر مطالعات مقدماتی و شبیه سازی انجام شده همچنین تیم کاری تاحدودی 
مورد بررسی قرار گرفته و صحبتهای مقدماتی با اعضای جدید انجام شده است.  برنامه 

6 ماهه بعدی هسته ، انجام مطالعات شناخت بازار
و ارتباطات وپتانسیل های الزم جهت عقد قرارداد
هست و از طرف دیگر بررسی های فنی و مواد و
ادوات مورد نیاز جهت ساخت نمونه آزمایشگاهی

محصول در این مدت صورت خواهد پذیرفت. 

هسته ابداع صنعت جوان

در سال 95 با محوریت ایده پردازی برای تولید محصوالت کاربردی تشکیل شد.تولید 
دو طرح  خاموش کن  آتش  کارتریج  و ساخت  غالت  آفات  دفع  برای  فسفیدآلومینیوم 
اولیه برای پردازش بودند که هر کدام از آن ها آخرین مراحل را برای ثبت حقوقی طی 

می کنند.
 هسته در آذر سال 95 جهت اعتباربخشیدن به معامالت و تجاری سازی محصوالت، با 
ثبت شرکت ابداع صنعت جوان )مسئولیت محدود ش.ث 502706 ( عنوان حقوقی پیدا 
کرد. در حال حاضر گفتگوهای اولیه برای بازاریابی و فروش قطعی محصوالت آغاز شده 
است؛ اما در این مقطع جذب سرمایه برای تجاری سازی محصوالت اصلی ترین چالش 

پیش روی هسته به شمار می رود.
بومی  آن ها  تولید  عدم  و  کشور  داخلی  محصوالت،نیاز  نسبی  های  مزیت  قطعا   

تصمیم گیری را برای سرمایه گذارن مختلف آسان تر می کند.

مرکز رشد
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هسته فناوری لیبرا
اعضای هسته: دکتر جعفر روشنیان، دکتر مسعود ابراهیمی، دکتر 

شبنم یزدانی

سامانه ستاره یاب، سامانه ای است که با تصویر برداری  از آسمان و تشخیص الگوی 
ستارگان به تعیین وضعیت می پردازد. دقت باال، وزن کم، توان مصرفی پایین، قابلیت 
تعیین وضعیت در هر سه محور و در حاللت گمشده در فضا امتیازاتی هستند که سامانه 
ستاره یاب را به یک سامانه کمک ناوبری منحصر به فرد و جز الینفک قریب به اتفاق 

ماموریتهای فضایی تبدیل کرده است.
خواجه  صنعتی  دانشگاه  هوافضای  دانشکده  در  تحقیقاتی  تیم  یک   1387 سال  در   
نصیرالدین طوسی به سرپرستی آقای دکتر روشنی یان تصمیم به ورود به عرصه فناوری 
ستاره یاب و بومی سازی آن گرفت. پس از انجام  مطالعات امکان سنجی طراحی و 

ساخت  سامانه، ساخت نمونه آزمایشگاهی سامانه ستاره یاب در سال 1390 کلید 

خورده و در سال 1391 با عنوان ستاره یاب ملی نصیر1 رونمایی شد. 
با توجه به اینکه ساخت محصول به پشتوانه قریب ده سال تحقیقات آکادمیک و ساخت 
نمونه آزمایشگاهی و به تربیت چندین دانشجوی توانمند در این حوزه انجام شده است، 
لیبرا تصمیم به تجاری سازی این محصول گرفته است. از آنجا که بخش عمده ای از 

پیچیدگی های فنی محصول در طی تحقیقات قبلی حل شده است،
 برنامه اصلی این هسته برای شش ماه 
آینده انجام بازاریابی برای محصول  در 

داخل کشور است.
بازارهای  به  ورود  تیم  بعدی  برنامه 

جهانی و بین المللی است.

هسته سپهر نصیر
، دکتر فرهاد یزدان دوست، گلناز  ایزدی  اعضای هسته: اردالن 

جریانی، امیرحسین نوریان

هسته سپهر نصیر با بهره گیری از توان علمی اعضای اصلی خود در آذرماه 1395 و با 
هدف اولویت دهی به مسائل زیرساخت های آبی  و پیوند آن با سایر حوزه های حیاتی 
کشور از جمله انرژی )انرژی های نو و تجدیدپذیر( و محیط زیست )با تاکید ویژه بر 
هوا و خاک( شکل گرفت و در همین سال با ایده انرژی تجدیدپذیر آبی قابل بازیابی 
از شبکه های توزیع آب و سیستم های آبرسانی توانست در جشنواره های زیر مطرح و 

کسب عنوان کند:
رتبه اول ایده های کاربردی در جشنواره ملی انرژی های تجدیدپذیر،

رتبه سوم در بخش ایده های نوآورانه جشنواره نوآوری وکسب کار خواجه نصیر

ایده محوری هسته، بازیابی انرژی تجدیدپذیر از شبکه های توزیع آب و سیستم های 
از طریق  آب  در جریان  موجود  مازاد  هیدرولیکی  انرژی  این طرح  در  است.  آبرسانی 

میکروتوربین های آبی به انرژی مکانیکی تبدیل و سپس به صورت انرژی الکتریکی 

)هیدروالکتریسیته( بازیابی می گردد. دستاورد دیگر این طرح امکان تصمیم سازی در 
با هدف گام نهادن در  مورد موقعیت قرارگیری بهینه این سیستم است. سپهر نصیر 
مسیر سیاست گذاری های صورت گرفته در سطح کالن کشور از جمله رویکرد اقتصاد 
مقاومتی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سند چشم انداز 1404 و الزام به 
پیاده سازی تعهدات ملی و بین المللی )COP 21( از مستعدترین هسته های کسب و 
کار با قابلیت کالن ملی است که از اردیبهشت ماه 1396 به عضویت مرکز رشد دانشگاه 

صنعتی خواجه نصیر درآمده است.

هسته نجم
زهرا   ، آرا  چمن  علیرضا   ، دلخوش  زارعی  علی  هسته:  اعضای 
صحرائیان ، محدثه علیرضایی ، صادق تاجفرد ، سارا خداویردی 

، محمد باقری

فعالیت هسته نجم فعال روی ناوبری مبتنی بر حسگرهای میکرو الکترومکانیکی متمرکز 
است. شاید با توجه به کاربرد باالی این دسته از حسگرها و اطالعات جامع و کافی که 
در منابع مختلف در مورد ساختار آنها ذکر شده نیازی نباشد در مورد ماهیت این حسگر 
ها صحبت کنیم ولی چیزی که احتماال خیلی مطلبی راجع بهش ندیدید بخش اصلی 
و ایجاد کننده ارزش افزوده پیرامون فعالیت ماست، فناوری استخراج داده های با ارزش 

از این سنسور های ارزان قیمت . 

داده های خروجی این سنسور ها به دالیل مختلفی مثل وجود بایاس ، نویز سفید ، 
ناپایداری ضریب مقیاس با تغییر دما ، بایاس حاصل از تغییرات دمایی ، رفتار غیر خطی 
قابلیت استفاده در کاربردهای  و...   ، عدم قطعیت در نصب محورها  خروجی سنسور 
حساس و دقیق را ندارند ، و باید از فیلترها و تصحیح کننده های مختلفی عبور کنن تا 

عدم قطعیت داده ها به حد قابل قبول برسه.

فناوری کالیبراسیون و پردازش داده ها از قسمت های متفاوتی تشکیل شده و نیاز به 
دانش فنی در حوزه های گوناگونی دارد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:

ماشین کاری میکرو متری برای ساخت قاب )بله ، شاید تعجب کنید ، اما طراحی قاب 
و فناوری نصب یکی از بخش های حساس و گلوگاه های  فناوریه !(

 طراحی مدار مقاوم در برابر نویز الکترومغناطیسی به خصوص در مواردی که داینامیک 
رنج باالیی داریم،

 طراحی فیلتر دیجیتال،
 طراحی الگوریتم های تصحیح،

 کالیبراسیون ابعادی با دقت میکرومتری و صحت زاویه ای در حد ثانیه قوسی، 
کالیبراسیون دمایی با دقت بهتر از دهم درجه سانتی گراد

 و در آخر طراحی الگوریتم پردازش داده های کالیبراسیون به صورت چند متغییره.
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اخبار
نوآوری و رشد

»اخبار پذیرش شرکتها«
در شش ماهه اول امسال 5 شرکت جدید در مرکز 
عبارت  شرکتها  این  شدند.  پذیرفته  دانشگاه  رشد 

بودند از:

»آزمون پیشرفته فراصوت پارسیان« 
ایده محوری  با  شرکت آزمون پیشرفته فراصوت پارسیان 
بازرسي  اتوماتیک  سیستم هاي  ساخت  و  »طراحی 
غیرمخرب فراصوت« در مرکز رشد دانشگاه صنعتي خواجه 
نصیرالدین طوسی پذیرفته و از فروردین ماه 96 در مرکز 
استقرار یافت. مدیرعامل شرکت آقای دکتر فرهنگ هنرور 

می باشد.

» ره بین صنعت نصیر« 
محوری  ایده  نصیربا  صنعت  بین  ره  شرکت   ،96 تیرماه 
»به  راننده  کمک  های  سیستم  طراحی  و  دانش  »انتقال 
نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  رشد  مرکز  عضویت 
مدیره  هیأت  )عضو  فاتحی  علیرضا  دکتر  درآمد.  طوسي 
شرکت( درخواست پذیرش شرکت ره بین صنعت نصیر را 

ارائه نمود و دکتر سید مهرداد حسینی، مدیرعامل شرکت 
می باشد.

»آریا پردازشگران اطالعات مکانی 
نصیر« 

اطالعات  پردازشگران  آریا  شرکت   ،  96 ماه  اردیبهشت 
مکانی نصیر  با ایده محوری »ژئوماتیک-مهندسی فناوری 
خواجه  صنعتی  دانشگاه  رشد  مرکز  مکانی«در  اطالعات 

نصیرالدین طوسي استقرار یافت.

به  را  آریاپردازشگران  مدیریت  صاحبی  محمودرضا  دکتر 
آوری  جمع  های  داده  پردازش  های  سیستم  دارد.  عهده 
شده و سیستم مدیریت و تحلیل داده هاي مکاني از جمله 
و  طراحی  جهت  آریاپردازشگران  مدنظر  سیستمهاي  زیر 

پیاده سازی است.

»رهپویان انرژی سبز پایدار« 

در شهریورماه شرکت »رهپویان انرژی سبز پایدار« با ایده 
انرژي  سازي  ذخیره  و  تولید  نوین  های  »روش  محوری 
الکتریکي« به عضویت مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه 

نصیرالدین طوسي درآمد.
 دکتر فرشاد ترابی مدیر عامل شرکت رهپویان انرژی سبز 
مرکز  را در شورای  این شرکت  پذیرش  پایدار درخواست 
ورود  با  موضوع،  بررسي  از  که شورا پس  نمود  ارائه  رشد 

شرکت به مرکز رشد موافقت کرد.

»شرکت سامانه ایده نفیس« 

مهرماه 96 نیز شرکت سامانه ایده نفیس با ایده محوری 
»ادغام دو سیستم ERP و CMMS بصورت یکپارچه« 

به عضویت مرکز رشد درآمد.
مدیره شرکت سامانه  کازرونی عضو هیأت  مهرداد   دکتر 
ایده نفیس، درخواست پذیرش این شرکت در مرکز رشد 
را ارائه نمود که اعضاي شورا پس از بررسي با ورود شرکت 

در مرحله رشد، موافقت نمود.
مرکز رشد دانشگاه وظیفه کمک به شکل گیری و تاسیس 
شرکت های نوپای دانشگاهیان اعم از دانشجویان، اساتید و 
فارغ التحصیالن نخبه را به عهده دارد. شرکتهای فناور نوپا 
در صورت وجود ظرفیت می توانند به مدت سه سال در 
دفاتر مرکز رشد مستقر شوند و از دیگر خدمات حمایتی 
مشاوره  اعتباری،  و  مالی  های  حمایت  نظیر  پشتیبانی  و 
امکانات  و  آموزشی  های  دوره  بازاریابی،  و  مدیریت  های 
مناسب  های  تعرفه  با  دانشگاه  آزمایشگاهی  و  کارگاهی 
استفاده نمایند. در حال حاضر 21 شرکت عضو مرکز رشد 
خواجه نصیر هستند که از این تعداد 18 شرکت در دفاتر 

مرکز استقرار یافته اند.

مرکز رشد
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پارسافن الکترونیک نصیر
 دانش بنیان شد.

یک شرکت دانش بنیان دیگر به مجموعه شرکتهای دانش 
بنیان دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي پیوست.

آقاي  عاملی  مدیر  به  نصیر  الکترونیک  پارسافن  شرکت 
اخذ  به  موفق  امسال  ماه  شهریور  بنداني  مشهدي  احمد 
مجوز دانش بنیان از کارگروه ارزیابي شرکتها و موسسات 
بنیان  دانش  مجوز  پارسافن  شرکت  به  شد.  بنیان  دانش 
دبیرخانه  است  ذکر  به  الزم  است.  شده  اعطا  صنعتي 
ریاست  فناوري  و  علمي  معاونت  در  ارزیابي  کارگروه 

جمهوري مستقر است. 

زمره  در  سال1392  از  نصیر  الکترونیک  پارسافن  شرکت 
شرکت های مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
ساخت  و  طراحی  زمینه  در  که  است  گرفته  قرار  طوسي 
در جایگاه های سوخت  مورد مصرف  الکترونیک  بردهای 
در  مورداستفاده  فلومتر های  و ساخت  و طراحی   CNG

صنایع نفت گاز و پتروشیمی فعالیت دارد.

خروج دو شرکت از مرکز رشد

ایده  شرکت  دو  رشد  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
گستران نوین صنعت و مهندسي توسعه ادوات پویا مراحل 

تسویه و خروج از مرکز رشد را طی نمودند. 
شرکت ایده گستران نوین صنعت نصیر به مدیریت عاملي 
دکتر محمد طالعي از سال 92 فعالیت خود را آغاز نمود. 
زمینه ي اصلي فعالیت شرکت، ارائه خدمات هوشمندسازي 
مبتني بر توسعه و بومي سازي فناوري هاي نوین در حوزه 
هاي مختلف، با تاکید بر حوزه بهداشت و درمان، مي باشد.

به  نیز  پویا  ادوات  توسعه  مهندسی  بنیان  دانش  شرکت 
هاي   حوزه  در  زاده  نوین  علیرضا  دکتر  عاملي  مدیریت 
طراحی و ساخت انواع سیستم های کنترل نیوماتیکي)فشار 
انواع  ساخت  و  طراحی   ، الکتریکي  هیدرولیکي،  باال(، 
تسترهای سیاالتی و نیوماتیکي فشار باال، طراحی و ساخت 

تجهیزات هوافضایی فعالیت مي کند.

های  عرصه  در  موفقیت  ادامه  نصیر  خواجه  رشد  مرکز 
فناوری و اقتصادي را براي این دو شرکت آرزو مي کند.

شرکت دانش بنیان فاپن دستگاه 
التراسونیک هموژنایزر را معرفی 

کرد.
در  نصیر«  پژوهش  ایرانیان  »فناوری  دانش بنیان  شرکت 
دهمین نمایشگاه نانو که از 14 تا 17 مهر ماه در نمایشگاه 
را  هموژنایزر  التراسونیک  دستگاه  شد،  برگزار  بین المللي 

معرفي کرد.

خبرگزاری  فناوری  و  علم  گروه  خبرنگار  حیدری-  هانا 
در  )فاپن(  نصیر  پژوهش  ایرانیان  فناوری  شرکت  آنا: 
ساخت  و  تولید  پژوهشي،  و  علمي  متنوع  زمینه هاي 
تجهیزات آزمایشگاهي و تولید سنتز انواع نانو مواد فعالیت 
مي کند. این شرکت با هدف تولید دانش فني و محصوالت 
تکنولوژیک با همکاري اساتید و دانشجویان مبتکر شروع 
به کار کرد و در حال حاضر به عنوان شرکتي زیرمجموعه 
مرکز رشد دانشگاه صنتي خواجه نصرالدین طوسي فعالیت 

مي کند.

طراحي  زمینه  در  شرکت  این  فعالیت های  مهم ترین 
مراکز  با  مرتبط  آزمایشگاهي  تجهیزات  انواع  ساخت  و 
این  برتر  محصوالت  از  یکي  است.  پژوهشي  و  دانشگاهي 
شرکت دستگاه الکتروسونیک هموژنایزر یا سونیکاتور است 

که در 10 مدل مختلف تولید مي شود. 

دستگاه التراسونیک هموژنایزر با ایجاد خالء باعث می شود 
راحتي  به  که  شوند  کوچک  و  خرد  قدري  به  مولکول ها 
یا  ترمومتر  دارای  دستگاه  این  بگیرند.  قرار  یکدیگر  بین 
نیمه صنعتي طراحي شده  برای مصارف  دماسنج است و 
تنظیم  قابلیت  و  دستگاه  کار  زمان  تنظیم  قابلیت  است. 
براساس کارکرد پالسي و پیوسته، این دستگاه را متمایز از 

رقیبان خارجي و داخلي کرده است. همچنین این دستگاه 
مختلف  نوک  قطر  با  تیتانیومي  پروب هاي  با  عرضه  قابل 
سلولی،  تخریب  در  هموژنایزر  التراسونیک  دستگاه  است. 
سنتز انواع نانو ساختارها از جمله گرافن، پوشش دهي 
)هموژن(  پراکنده سازي  نانومتري،  ذرات  با  سطوح 
وتولید   DNA استخراج  شیمي،  سونو  نانو،  ذرات 

آنتي ژن کاربرد دارد.

شرکتهای دانش بنیان صالحیت 
ارجاع کارهای پژوهشي را دریافت 

کردند.

کارگروه  دبیر  خراسانی،  صاحبکار  محمدرضا  دکتر 
ارزیابی و رئیس امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، با 
ابالغ مصوبه اي به رؤساي پارکهاي علم وفناوري و مراکز 
رشد، مسیر ارجاع کارهاي پژوهشي از سوي دستگاه هاي 

اجرایي به شرکتهاي دانش بنیان را تسهیل کرد.

این ابالغ براساس دستورالعمل اجرایی ماده )56( قانون 
مقررات  از  بخشي  تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق 
مالي دولت صورت گرفته است که بر مبناي آن شرکتها 
»کارگروه  توسط  شده  تأیید  دانش بنیان  مؤسسات  و 
ارزیابي شرکتهاي دانش بنیان« به عنوان یکي از »مراکز 
دانشگاه ها  همانند  و  شده  تعریف  فناوري«  و  پژوهشي 

و پژوهشگاه ها مجاز به اجراي کارهاي پژوهشي بودند.

علوم،  عالی  شورای  مصوبه  به  مربوط  موضوع  این 
مي شود.  مورخه 19/12/1394  به  فناوري  و  تحقیقات 
تأییدیه  وزیران،  هیئت   4/4/96 مورخ  مصوبه  براساس 
شرکتهاي دانش  بنیان صادره از کارگروه ارزیابي شرکتها 
آئین نامه   )3( ماده  موضوع  دانش بنیان،  مؤسسات  و 
اجرایي قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان 
و تجاري سازي نوآوریها و اختراعات، به منزله گواهینامه 
تأیید صالحیت براي ارجاع کارهاي پژوهشي تصویب شد 
و دستگاه هاي اجرایي مجاز به ارجاع کارهاي پژوهشي 
مصوبه،  این  با  هستند.حال  دانش بنیان  شرکتهاي  به 
دستگاه هاي  سوي  از  پژوهشی  کارهای  ارجاع  مسیر 
به شرکتهاي دانش بنیان هموارتر شده است و  اجرایي 
خصوصا در برخي موارد که ساخت تجهیزات و توسعه 
فناوري ها براي نخستین مرتبه در کشور انجام مي شود، 
خواهد  راهگشا  بسیار  پژوهشي  بودجه هاي  از  استفاده 
بود و به افزایش توانمندي ساخت داخل کمک مي کند.
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دومین نشست هم افزایی مدیران مرکز رشد خواجه نصیر، 
یک شنبه 31 اردیبهشت ماه در سالن کنفرانس ساختمان 

ریاست این دانشگاه برگزار شد.

مهندس عباس شکراللهی مدیرعامل فیزتک اولین سخنران 
نشست فوق بود. وي که به تازگي پروژه احداث پنل هاي 
هوشمند شهري در شهر اصفهان را به اجرا درآورده است 
با ذکر سوابق تاسیس و فعالیت شرکت دانش بنیان پویش 
و  از دالیل موفقیت  نکاتي  بیان  به   ، تدبیر کرانه)فیزتک( 

اصول مدیریتي مدنظر خود پرداخت.

سازی  تجاری  موضوع  منش  فدائی  امید  دکتر  ادامه  در 
به  که  منش  فدائی  دکتر  داد.  قرار  بحث  مورد  را  فناوري 
مرحله  هشت  به  بود  شده  دعوت  نشست  مهمان  عنوان 
اردوي  اجراي  و  پرداخت  فناوري  سازی  تجاری  اصلی 
هاي  برنامه  راستاي  در  را  هدف  این  با  روزه  سه  فشرده 

جدید بنیاد خود ذکر نمود.

هنر  مادصنعت،  صنعت،  آرتینه  فاپن،  نامیک،  شرکتهای 
مهندسی رسانا، صدرا دارو، پافن، رازق، ایده گستران نوین 
صنعت، آزماپویان سراج، تحلیلگر هدایت سامانه و فیزتک 

در این نشست حضور داشتند.

100 ساعت کارگاه و دوره آموزشی 
در مدرسه کسب و کار خواجه نصیر 

برگزار شد.

خبرنگار  با  اختصاصی  مصاحبه  در  ابراهیمی  حامد 
خبرگزاری صدا و سیما افزود: این دوره آموزشی با رویکرد 

تا 14 شهریور  مرداد  از 28  به مدت 3 هفته  کارآفرینانه 
ادامه داشت.  وی ادامه داد: آمادگی برای ورود به بازار کار 
حرفه ای و گام نهادن در وادي راه اندازي یک کسب و کار 

شخصي از جمله اهداف این دوره بوده است.

ابراهیمی گفت: به رغم ظرفیت محدود 30 نفره، متقاضیان 
5 برابر ظرفیت ثبت نام کردند.  وی افزود: پذیرفته شدگان 
کار  توانایي  معیارهاي  با  حضوری  مصاحبه  در  مدرسه 
تیمي، خالقیت و انگیزه و مسؤولیت پذیري گزینش شدند. 

مدیر مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: 
از دانشجویان کارشناسي،  ترکیبي  پذیرفته شدگان  جمع 
در  آن ها  درصد   50 که  بود  دکتري  و  ارشد  کارشناسي 
مرحله ایده، 35 درصد تأسیس کسب و کار و 15 درصد 
فعال  نوپاي  کارهاي  و  کسب  صاحب  مدرسه  اعضاي 
بودند، همچنین در میان شرکت کنندگان سه زوج جوان 
تحصیلکرده با هدف راه اندازي شرکت فناور حضور داشتند.

ایده  شغلي،  و  تحصیلي  شناسی  تیپ  افزود:  ابراهیمی 
پردازي و خالقیت، نوآوري در خلق مدل کسب و کار، تیم 
سازي و کار تیمي، درک تحوالت و فرصت هاي استارتاپي، 
تدوین  دیجیتال،  بازاریابي  فروش،  مدیریت  و  بازاریابي 
ارتباطات،  و  )برند(  سازي  نشان  ناب،  کار  و  کسب  مدل 
نحوه مذاکره و تنظیم قراردادهاي سرمایه گذاري، فرآیند 
کسب  و  گذاري  ارزش  جدید،  محصول  توسعه  و  طراحي 
و  ارزیابي  فرآیند  و  استارتاپ ها  رشد  راهبردهاي  فناوري، 
اعطاي معافیت هاي دانش بنیان عناوین دوره هاي مدرسه 

کسب و کار بود.

منبع: خبرگزاری صدا سیما

سومین نشست هم اندیشی مدیران 
مرکز رشد خواجه نصیر

عضو  عامل شرکتهاي  مدیران  افزایی  هم  نشست  سومین 
طوسي  نصیرالدین  خواجه  صنعتي  دانشگاه  رشد  مرکز 
دوشنبه دوم مردادماه و با میزباني شرکت ماد صنعت نصیر 

برگزار شد.
 در این جلسه ابتدا آقایان مهندس کاظم پور و مهندس 
اندیشان  »داریک  شرکت  مدیره  هیأت  عضو  قاسمی 
قابل  خدمات  پیرامون  نشست  مهمان  عنوان  به  پارسه«  
ارائه به شرکتهاي مجموعه از جمله حسابداري و امور مالي 
توضیحاتي ارائه نمودند. سپس مشکالت شرکتها با تامین 
اجتماعي و اداره مالیات از جمله مهمترین معضالتي بود 

که به صورت پرسش و پاسخ سعي در ارائه راه حل گردید.

در ادامه مهندس رزاق بلوری افشار عضو هیأت مدیره ماد 
صنعت نصیر تجربه جدید خود در ساخت دوچرخه برقي را 
به اشتراک گذاشت. این دوچرخه با الهام گیري از یوزپلنگ 
ایراني طراحي شده و در مرحله بازاریابي و جذب سرمایه 
گذاري براي تجاري سازي است؛ مهندس افشار، با اشاره به 
مذاکره با متقاضیان مختلف، از تمایل یک شرکت دوچرخه 
سازي آلماني براي همکاري تجاري سازي این طرح پرده 

برداشت.

شرکتهای  مشترک  همکاری  موضوع  با طرح  جلسه  ختم 
هنر  مدیرعامل  رحمانی  مهندس  آقای  توسط  مند  عالقه 
چهار  توسط  پیشنهاد  این  گشت.  مقارن  رسانا  مهندسي 
شرکت از شرکتهاي حاضر مورد استقبال واقع شد و پس 
از گفت و گویي نیم ساعته قرار بر تمرکز جدي تر بر ادامه 

روند اجرایي گردید.

فناوری  نصیر،  دارو  صدرا  نصیر،  مادصنعت  شرکتهای 
کرانه  تدبیر  پویش  گر،  تحلیل  پژوهش)فاپن(،  ایرانیان 
)فیزتک(، آرتینه صنعت پرتو، هسته فناور، فناوران مکانیک 
و الکترونیک)نامیک(،هنر مهندسي رسانا، آزماپویان سراج، 
مینا مکث و سامانه رونق فروش )رازق( در این نشست هم 

افزایي شرکت کردند.

مرکز رشد خواجه نصیر مجاز به 
پذیرش مجازی شرکتهای متقاضي 

گردید

طبق آیین نامه جدید »پذیرش و خروج واحدهای فناور«، 
پذیرش مجازی شرکتهای متقاضي عضویت در مرکز رشد 
خواجه نصیر امکان پذیر شد. بر این اساس شرکتهایي که 
متقاضي  اما  ندارند  رشد  مرکز  دفاتر  در  استقرار  به  نیاز 
توسعه کسب  در  مرکز  و حمایتهاي  از خدمات  استفاده 
و کار خود مي باشند مي توانند با پرداخت حق عضویت 
سالیانه به عضویت مرکز رشد درآیند. الزم به ذکر است 
کلیه قوانین و مراحل پذیرش و نیز ارزیابی های ادواری 
فعالیت مرکز رشد براي این شرکتها نیز حاکم خواهد بود. 

در ویرایش جدید آیین نامه همچنین روش اجرایي حضور 
واحدهاي تحقیق و توسعه صنایع و سازمانهاي بزرگ در 

مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه تبیین شده است.

نشریه مرکز رشد واحدهای فناور
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زایش شرکت های دانش بنیان از 
دانشگاهها جدی گرفته شود

بیان  با  مهر  خبرگزاری  با  گفتگو  در  سلطانی  بهزاد  دکتر 
اینکه تاکنون رشد شرکت هاي دانش بنیان صعودي بوده 
روند  این  آینده  سال  که  امیدواریم  داشت:  اظهار  است، 
بیشتر شود تا شاهد افزایش هرچه بیشتر محصوالت دانش 

بنیان در بازار باشیم. 

هاي  شرکت  زایش  جریان  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
دانش  بنیان از دانشگاهها جدي گرفته شود، افزود: براي 
این موضوع، برنامه هایي داریم هر چند که وظیفه اصلي 
صندوق نوآوري و شکوفایي نیست اما در صدد هستیم که 
آیند  بیرون مي  دانشگاهها  از  که  هایي  از شرکت  بتوانیم 

حمایت کنیم.

اگر  کرد:  نشان  و شکوفایی خاطر  نوآوری  رئیس صندوق 
وجود  کاربردي  هاي  و طرح  ها  نامه  پایان  دانشگاهها  در 
دانش  شرکت  یک  اندازي  راه  با  توانند  مي  باشند  داشته 
یا  استاد  داد:  ادامه  ببرند. وی  پیش  را  پروژه خود  بنیان، 
دانشجو می تواند در راه اندازی شرکت هاي دانش بنیان 

اقدام کنند.

به  شکوفایي  و  نوآوری  صندوق  اینکه  بیان  با  سلطانی 
بنیان کمک مي  براي تاسیس شرکت دانش  دانشگاهیان 
کند، اظهار داشت: این کمک بدین صورت است که در راه 
اندازي شرکت، استاد یا دانشجو را یاري مي کنیم و با آنها 

در سود و زیان شرکت شریک مي شویم.

تحلیل گر هدایت سامانه »ارزش 
آفرین برتر« مرکز رشد در سال ۹5 

شد

عنوان  به  سامانه  هدایت  گر  تحلیل  بنیان  دانش  شرکت 
خواجه  صنعتی  دانشگاه  رشد  مرکز  برتر«  آفرین  »ارزش 

نصیرالدین طوسی در سال 1395 انتخاب شد. این انتخاب 
توسعه  حوزه  در  »تحلیلگر«  اثربخش  فعالیت  واسطه  به 
موردنیاز  فناورانه  خدمات  و  محصوالت  ارائه  و  اقتصادي 
کشور در ابعاد ملي صورت گرفت. به همین دلیل همزمان 
با اختتامیه جشنواره نوآوري و کسب و کار خواجه نصیر 

مراسم اعالم و تجلیل و تقدیر از این شرکت انجام شد. 

دکتر  و  مدیره  هیات  عضو  نوبری  فرشید  دکتر  آقایان 
سیدجواد طالبیان مدیرعامل شرکت تحلیلگر هدایا و لوح 
و تندیس جشنواره را از دست قائم مقام دانشگاه و معاونت 

پژوهش و فناوري دانشگاه دریافت کردند.

رشد  مرکز  در   1394 سال  از  سامانه  هدایت  تحلیلگر 
واحدهای فناور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسي 
مستقر و در همان سال موفق به دریافت مجوز دانش بنیان 
شد.  بنیان  دانش  موسسات  ارزیابي  کارگروه  دبیرخانه  از 
این شرکت در حوزه ناوبري و تحلیل سیستمهاي فضایي 

فعالیت مي کند. 

دانشگاه خواجه نصیر از سال 95 به منظور ارتقای کیفی 
سطح فعالیت و تقدیر از شرکتهاي فناور مستقر در مرکز 
توسعه  حوزه  در  شرکت  برترین  انتخاب  به  اقدام  رشد 
اقتصادي نموده است. این برنامه در سال آینده با افزودن 

»نوآور برتر« به برترینها ادامه خواهد یافت.

تفاهم نامه همکاری مرکز رشد با 
انجمن تخصصی مراکز تحقیق و 
توسعه صنایع و معادن، امضا شد.

بین  همکاری  نامه  تفاهم  ماه،  خرداد  ام  سی  شنبه  سه 
مدیران مرکز رشد خواجه نصیر و انجمن تخصصي مراکز 

تحقیق و توسعه صنایع و معادن به امضا رسید.

این تفاهم نامه در راستای ایجاد حلقه های ارتباطی میان 
صنعت و دانشگاه و همچنین کمک به انجام فعالیت هاي 
هاي  توانمندي  اساس  بر  نیازهاي صنعت  رفع  براي  الزم 
دانشگاه  رشد  مرکز  بین  نوآورانه  مسائل  حل  و  دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسي و انجمن تخصصي مراکز 

تحقیق و توسعه صنایع و معادن امضا شده است.
مراکز  تخصصی  انجمن  مدیر  معصومی  علی  مهندس 
تحقیق و توسعه صنایع و معادن با بیان تجربیاتي از طرح 
هاي وزارت صنایع براي تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه، 

خواستار ارائه مدلي کارآمد در این زمینه شد. وي همچنین 
اظهار امیدواري کرد از طریق این تفاهم نامه، مرکز رشد 
براي  محملي  طوسي  نصیرالدین  خواجه  صنعتي  دانشگاه 

حل مسائل نوآورانه صنایع ایجاد نماید.

از اهداف تفاهم نامه شناسایی توانمندی های علمي، فني، 
مهندسي و منابع انساني دانشگاه از یک طرف و شناسایي 
و معرفي نیازهاي بخش صنعت و معدن از طرف دیگر و 
کمک به انجام فعالیت هاي الزم براي رفع نیازهاي صنعت 
بر اساس توانمندي هاي دانشگاه است. این تفاهم نامه در 

شش ماده به امضای طرفین رسیده است.

انتشار مکتوب »در مسیر توسعه 
زیست بوم کارآفرینی«

 
به  نوآوري  اکوسیستم  اصلی  بازیگران  از  یکی  دانشگاه ها 
اساسي در عملکرد  نقش  آن ها  فعالیت  شمار مي روند که 
با استفاده از  باید  ازاین رو  کالن نظام نوآوري کشور دارد. 
دانشگاه ها  تا  کرد  تالش  ممکن  سیاستي  ابزارهاي  همه 
بتوانند نقش بایسته خود در نظام نوآوري و فناوري کشور 

را به خوبي ایفا کنند.

گام های  اند  توانسته  اخیراً  که  دانشگاه هایی  جمله  از   
شریف  صنعتي  دانشگاه  بردارند،  راستا  این  در  ارزنده اي 
اقدامات  و  راهبردها  مدد  به  مي دهد  نشان  آمارها  است. 
دانشگاه شریف در حیطه تجاري سازي دانش و فناوري، در 
حال حاضر بیش از 150 شرکت یا کسب وکار دانش بنیان 
فارغ التحصیالن  و  هیئت علمي  اعضاي  دانشجویان،  توسط 
این دانشگاه شکل گرفته و تعداد آنها به طور پیوسته رو به 

افزایش است.

مکتوب »درمسیر توسعه زیست بوم کارآفرینی« با رویکرد 
تپش اقتصاد دانش بنیان در مدار دانشگاه صنعتي شریف از 
سري مجموعه در مسیر توسعه زیست بوم کارآفریني است 
اقتصاد  و  فناوري  علم،  فرهنگ  توسعه  به همت ستاد  که 
دانش بنیان معاونت علمي منتشر و در اختیار عالقمندان 
قرار گرفت. این ستاد وظیفه ترویج و فرهنگ سازی تقویت 
توان تولید و استفاده محصوالت دانش بنیان ساخت داخل 

را در دستور کار دارد.
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ادامه گزارش از صفحه 30

مدل،  هویت،  دارای  منطقه،  هر  هویت  و  شرایط  به  بسته  نوآوری  مراکز  بنابراین، 
نیازها و فرآیندهای متفاوت و متعددی هستند.

وی از این پروژه به عنوان یکی از اولویت های کلیدی و حساس معاونت علمی در 
تحقق انتقال دانش و تجربه زیسته در حوزه نوآوری کشور یاد کرد و ابراز امیدواری 
و  حمایت  مورد  مختلف  سرفصل های  و  عناوین  طی  که  مرکزی   50 بر  بالغ  کرد 
هدایت قرار گرفتند بتوانند در این راه حرکت کنند و ما توانسته ایم تاکنون  بالغ 
بر 10 مرکز نوآوری را الگوسازی کنیم و امیدواریم با برگزاری چنین نشست های 
به اشتراک گذاری تجارب، مسیر را برای نوآوری در آینده هموار کنیم. زند حسامی، 
مدیران مراکز نوآوری را سفیران توسعه فرهنگ نوآوری در مناطق مختلف دانست و 
گفت: چنین رسالتی را از مراکز نوآوری انتظار داریم و مدیران این مراکز می توانند 

فرهنگ نوآوری را جزء اولویت های اصلی خود قرار بدهند.

توسعه زیست بوم کارآفرینی در دانشگاه خواجه نصیر
در ادامه حامد ابراهیمی مدیر مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
کارهای  و  کسب  تقویت  حوزه  در  دانشگاه  این  های  برنامه  و  دستاوردها  ارائه  با 
دانش بنیان، از طراحی زیست بوم کارآفرینی دانشگاه خواجه نصیر خبر داد. وی با 
بیان این  که در زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی امکان توسعه زیرساخت های الزم 
در حوزه سرمایه گذری خطرپذیر مانند راه اندازی صندوق VC، تقویت بسترهای 
کارآفرینی از جمله مرکز رشد و فعال سازی شتاب دهنده ها و تاسیس پارک فناوری 

دانشگاه پیش بینی شده است، اثرگذاری این اکوسیستم را مستلزم توجه جدی تمام 
اعضای جامعه دانشگاهی دانست. 

مدیرمرکز نوآوری خواجه نصیر با اشاره به برگزاری اولین دوره »جشنواره نوآوری 
و کسب و کار خواجه نصیر« در سال 95، این جشنواره را رویدادی ویژه نوآوری 
در کشور معرفی و اظهار امیدواری کرد امسال جشنواره با اقبال بیشتر و به صورت 

سراسری برگزار گردد. 
به  از دانشگاه های سراسر کشور،  نوآوری پیشرو  این نشست مدیران 10 مرکز  در 
با  و  پرداختند  نوآوری  توسعه  در  خود  راه کارهای  و  توانمندی ها  اقدامات،  معرفی 

یکدیگر تعامل و تبادل نظر کردند.

با کارآفرینان موفق
مصاحبه با دکتر جواد طالبیان مدیرعامل شرکت تحلیلگر هدایت سامانه

مراکز نوآوری 
گزارش نخستین نشست در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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اگر به روزهای ابتدایی تاسیس شرکت بازگردید، چه اقداماتی را انجام نمی 
دهید؟

در آغاز شروع به کار شرکت با توجه به سابقه فعالیت دیگر دوستان و ارتباط با برخی 
شرکت های دیگر، ما یکی از افراد و دوستان مورد اعتماد خود را به سراغ فراگیری 
از  امور مالی شرکت  این ترتیب  به  دروس و قوانین حسابداری و مالی فرستادیم. 
جریان  در  اما  بود.  اعتماد  مورد  افراد  از  یکی  مستقیم  مدیریت  تحت  ابتدا  همان 
فعالیتهای مالی و حسابداری شرکت از همکاری فردی استفاده کردیم که آن اعتماد 
کامل نسبت به ایشان محقق نشده بود. در ادامه مابه ازای این ریسک، صدماتی به 
شرکت وارد شد که در صورت بازگشت دقت نظرهایی در این گونه جایگاه ها را بیش 

از پیش مد نظر قرار خواهم داد.

برای دانشجویانی که می خواهند کارآفرین شوند چه توصیه هایی دارید؟
فرایند کسب و کار در مقایسه با فرآیند تمیز و کم دردسر تولید مقاله در شرایط 
کنونی بسیار پرچالش تر است. اما لذت حرکت در راستای رفع نیازهای واقعی کشور، 
چیزی است که ارزش این مخاطرات را دارد. بنابراین نباید از سختی های رو به رو 
هراسی به دل راه داد. یک نکته مهم این است که در آغاز راه می بایست از مشورت 
دوستانی که در این راه پیش تر قدم نهاده اند استفاده نمود. این مشورت ها هم باید 

در راستای نیاز واقعی بازاِر هدف صورت گیرد و هم در زمینه هایی که خواه ناخواه 
با آن برخورد صورت می گیرد نظیر مالیات و بیمه.

فضای  به  دانشگاهیان  ورود  برای  مناسب  را  دانشگاه  کنونی  ساختار  آیا 
کسب و کار می بینید؟

ببینید بنده از آغاز که وارد یک دانشگاه صنعتی شدم، تصورم بر این بود که هدف 
و غایت اصلی، تسهیل و مهیاسازی فرزندان این مملکت برای ورود به فضای کسب 
رفتم، متوجه  به پیش  بیشتر  اما هر چه  باشد.  و کار در حوزه صنایع مرتبط می 
اختالف جدی مسیر حرکت دانشگاه با شکل گیری این فضا شدم. بنده متأسفم برای 
از نیازهای کشور و فضای کاری واقعی  اساتیدی که به جای داشتن لمس واقعی 
حاکم و انتقال به دانشجویان، خود و دانشجویانشان را در یک چرخه باطل مقاله 
بازی و مقاله سازی قرار می دهند. هر چند اذعان دارم که کار سخت تر از بازی 
است. متأسفانه یکی دیگر از شواهدی که نشان از عدم اهتمام جدی ساختار کنونی 
دانشگاه به فضای کسب و کار دارد، عدم توجه به مرکز رشد حتی در قالب تخصیص 
یک فضای فیزیکی مناسب می باشد. کافی است که نگاهی به نحوه تکامل مراکز 
رشد و فنآوری در دانشگاه های هم تراز در طول این سال ها بیاندازیم. البته بنده 
امیدوارم که با توجه به فعالیت ها و پی گیری های مجدانه مدیریت فعلی، این مرکز 
بیش از پیش قوت گرفته و بتواند گام های محکم تر و موثرتری در راستای نزدیکی 

دانشجویان با فضای کسب و کار بردارد.






