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سند آمایش علم و فناوری
استان قزوین





پیشگفتار
کشــورها میــزان توســعه علــم و فناوری در آنهاســت،  امــروزه اصلــی تریــن معیــار پیشــرفت و توانمنــدی 

کــه در مقایســه بــا توانمنــدی هــای اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و نظامــی، توانمنــدی در  بــه طــوری 

علــم و فنــاوری ارزشــمندتر و پایدارتــر اســت زیــرا پایــداری ســایر توانمنــدی هــا مســتلزم توانمنــدی علمــی 

ــعه،  ــد توس ــد در رون ــی توانن ــورهایی م کش ــان  ــش بنی ــعه دان ــت توس کمی ــر حا ــت.  در عص ــاوری اس و فن

کــه بــه ابــزار علــم و فنــاوری مجهــز شــده باشــند.  جایگاهــی شایســته یابنــد 

توجــه بــه نیازهــا و مقتضیــات منطقــه ای مســئله ای بســیار حیاتــي و اثرگــذار در مســیر دســتیابي بــه 

توســعه اســت. ازاینــرو، امــروزه یکــی از شــاخص هــا و معیــار هــای توســعه یافتگــی، میــزان انطبــاق برنامــه 

کــه هــدف  هــای اجرائــی بــا مطالعــات آمایشــی مــی باشــد. آمایــش نوعــی برنامــه ریــزی بلنــد مــدت اســت 

آن ســازماندهی اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و زیســت محیطــی بــه منظــور تحقــق آینــده ای مطلــوب 

اســت. در ایــن میــان بــا توجــه بــه نقــش و تاثیــر علــم و فنــاوری در توســعه جوامــع، آمایــش علــم و فنــاوری 

گرفتــه و برنامــه ریــزی و هدایــت اثربخــش فعالیــت هــای پژوهشــی  بــه صــورت برجســته مــورد توجــه قــرار 

بــرای توســعه علــم و فنــاوری، منــوط بــه نتایــج مطالعــات آمایشــی شــده اســت. مطالعــات آمایــش علــم 

کشــور و اســناد باالدســتی آمایــش ســرزمین  کالن توســعه علــم و فنــاوری  و فنــاوری، وابســته بــه نقشــۀ 

گیــرد؛ از اینــرو دســتاوردهای آمایــش علــم و فنــاوری پشــتیبان  اســت و در چارچــوب آن صــورت مــی 

کشــور اســت. سیاســت های توســعۀ علــم و فنــاوری 



کنــون در راســتای هماهنــگ ســازی نظــام علمــی و فنــاوری اســتان بــا مقتضیــات، نیازهــا و  هــم ا

ــعه  ــه راه توس ــه نقش ــه مثاب ــن« ب ــتان قزوی ــاوری اس ــم و فن ــش عل ــند آمای ــه ای، » س ــای منطق ــت ه مزی

گردیــده؛ امیــد اســت بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال، اهتمــام،  تحقیقــات علمــی و فنــاوری اســتان تدویــن 

ابتــکار، همفکــری و معاضــدت دســتگاه هــای متولــی علــم و فنــاوری در اســتان، اهــداف ایــن ســند 

تحقــق یابــد.

                                                                                                                                  ابوالفضل یاری
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مقدمه
ــر از دو رویکــرد عمومــی باشــد. در رویکــرد اول،  ــد متأث ح مســئلۀ آمایــش علــم و فنــاوری می توان طــر

کــه قابلیــت ســرریز نظــام ملــی و  آمایــش مناطــق بــا هــدف شــناخت زیرســاخت هایی صــورت می گیــرد 

متمرکــز نــوآوری در آن هــا وجــود دارد. بــه ایــن ترتیــب بایــد شــرایط را بــرای ایجــاد اقمــار نهــادی علــم و 

کــه خــط علــم و فنــاوری  کــرد. همچنیــن بایســتی شــرایطی را فراهــم ســاخت  فنــاوری در مناطــق مهیــا 

کــه از مرکــز آغــاز شــده اســت در مناطــق دنبــال شــود. بنابرایــن، آمایــش ســرزمینی در حــوزۀ علــم و 

ــرای متناسب ســازی ســاخت علــم و فناورانــۀ مناطــق  فنــاوری به معنــای شــناخت ظرفیت هــای الزم ب

بــا ســاخت برنامه ریزی شــده در نظــام علــم و فناوری)نظــام نــوآوری( متمرکــز اســت. 

امــا در رویکــرد دوم، آمایــش ســرزمینی در شــکلی موزاییکــی و مســتقل بــه منطقــه نــگاه می کنــد 

کــه اواًل و  و ظرفیت هــا و امکانــات منطقــه ای در حــوزۀ علــم و فنــاوری را به گونــه ای تنظیــم می کنــد 

بالــذات بتوانــد پاســخگوی نیازهــا و ضرورت هــای منطقــه باشــد و بــه شــکوفایی علــم و فنــاوری در 

کنــد. از ســوی دیگــر نیــز بتوانــد بــا  کافــی را در خــود منطقــه ایجــاد  منطقــه بینجامــد و ارزش افــزوده 

کــرده و مزیت هــای ایــن  تعاملــی فزاینــده بــا مناطــق جانبــی، از مواهــب هم جــواری منطقــه ای اســتفاده 

گیــرد. در ایــن  مناطــق را نیــز به ســوی ایجــاد ارزش افــزودۀ بیشــتر ســوق دهــد و از مواهــب آن بهــره 

ــزا  کشــور، ضمــن برنامه ریــزی درون رویکــرد، منطقــه بــه مثابــه یــک زیرسیســتم از نظــام علــم و فنــاوری 

و اســتفاده از امکانــات در مســیر توانمندســازی خــود و افزایــش ســطح ارزش افــزوده در مناطــق، بــه 



کمــک می کنــد. پژوهــش حاضــر، متأثــر از رویکــرد دوم  توانمندســازی علــم و فنــاوری در ســطح ملــی نیــز 
در آمایــش ســرزمینی در حــوزۀ علــم و فنــاوری، تــالش می کنــد بــه اســتان قزویــن به مثابــۀ موزاییکــی پویــا 
کالن  کنــد و ضمــن شــناخت ایــن مزیت هــا، راهبردهایــی  و دارای مزیت هــای فــراوان منطقــه ای نــگاه 
ــا اســتفاده از ایــن برنامــه بتــوان مزیت هــای منطقــه ای در حــوزۀ  کــه ب کنــد  ــه  و برنامــه ای عملیاتــی ارائ
علــم و فنــاوری )اعــم از مزیت هــای صنعتــی، انســانی و شــبکه های اطالع رســانی و IT( را درجهــت ایجــاد 
ارزش افــزوده بیشــتر به منظــور رفــع نیازهــا بــا اولویــت نیازهــای علمــی و فنــاوری منطقــه ای و ســپس 
ــوآوری  ــذا ایــن پژوهــش، از جنــس نســل ســوم پویــش نظــام علــم و فناوری)ن ــرد. ل ک ملــی فعال ســازی 
ح ریــزی  ــا رویکــرد نظــام منطقــه ای نــوآوری)RIS( اســت و ایــن رویکــرد مبنایــی بــرای طر شــبکه ای( و ب
کــه وضعیــت آن و  اســت. نظامــی  ایــن پژوهــش شــده  اســتان قزویــن در  فنــاوری در  و  علــم  نظــام 
همچنیــن فراینــد بهینه ســازی اجــزاء آن در ســند آمایــش آمایــش علــم و فنــاوری معرفــی می شــود. در 
ح شــده در ایــن پژوهــش و شــیوۀ داده کاوری، داده پردازی  فصــل اول پژوهــش بــه تفصیــل از مســائل طــر

گفتــه شــده اســت.  ــۀ پاســخ ها ســخن  و اســتخراج نتایــج و همچنیــن چگونگــی ارائ

فصــل دوم پژوهــش، آغــازی بــر فراینــد تحلیــل علمــی و فناورانــه در نظــام منطقــه ای نــوآوری اســت. 
کــه ایــن پژوهــش، اولیــن پژوهــش از نــوع اســتخراج ســند آمایشــی در حــوزۀ علــم و فنــاوری  از آن جایــی 
گــردآوری شــده اســت. در ابتــدا یــه  کشــور اســت، در ایــن فصــل ادبیــات موضــوع بــه طــور موســع  در 
ــم  و  ــش عل ــه آمای ــرزمین ب ــش س ــوم آمای ــد مفه ــور تقیی ــم و به منظ ــرزمین پرداخته ای ــش س ــوم آمای مفه
فنــاوری، آن هــم در یــک منطقــۀ مشــخص، از جایــگاه عدالــت منطقــه ای در آمایــش منطقــه ای علــم و 
ــم و به منظــور بهره گیــری از تجــارب  گفته ای ــم و فنــاوری ســخن  ــا در آمایــش عل فنــاوری و نقــش جغرافی
ــا  ــا این جــا ب ــم. ت کرده ای ــران را مــرور  کشــور، پیشــینه ای از مطالعــات آمایــش ســرزمین در ای آمایشــی در 
ــمت  ــده ایم. در قس ــه ش ــرزمین مواج ــش س ــا و آمای ــه و جغرافی ــاوری، منطق ــم و فن ــون عل ــی چ مفاهیم
ح رویکــرد نظــام  کرده ایــم بــه نســبت ایــن مفاهیــم بپردازیــم و زمینــه را بــرای طــر بعــد از ایــن فصــل تــالش 
کــه خــود برشــی منطقــه ای از رویکــرد نظــام ملــی علــم و فنــاوری بــه  منطقــه ای نــوآوری فراهــم ســازیم 
ح ریــزی نظــام علــم و فنــاوری منطقــه ای  شــمار مــی رود. در ایــن قســمت بــه تفصیــل بــه چگونگــی طر
مبتنــی بــر رویکــرد نظــام منطقــه ای نــوآوری پرداخته ایــم و نســل شــبکه ای از نظــام نــوآوری منطقــه ای 
کرده ایــم. ایــن  ح ریــزی ســند آمایــش علــم و فنــاوری در اســتان قزویــن انتخــاب  را بــه عنــوان مبنــای طر
مبنــا، تــا انتهــای ســند و در جــای جــای پژوهــش دنبــال شــده اســت و در همــۀ بخش هــای بعــد تــالش 

ج نشــود.  شــده اســت پژوهــش از ایــن مبنــا خــار



کشــور بــا ســندهای متداخــل و مــوازی مختلفــی مواجــه اســت. ســند آمایــش علــم و  در شــرایط فعلــی 
فنــاوری در ســطح اســتان ها بایــد بتوانــد نســبت خــود بــا ســایر اســناد باالدســتی را بــه خوبــی مشــخص 
ــی خــود در  ــد شــأن ایجاب گزاره هــای مــوازی و بعضــًا متعــارض نشــود و درعین حــال بتوان ــر  ــا درگی کنــد ت
کشــور را ایفــا نمایــد. در انتهــای فصــل دوم و در قســمت ٢-٧-٣، ضمــن مطالعــۀ  نظــام برنامه ریــزی 
ــوازی بوده انــد پرداختــه شــده  ــا ت کــه نســبت بــه ســند امایــش علــم و فنــاوری دارای تداخــل ی اســنائی 

اســت و شــأن ســند آمایــش علــم و فنــاوری در میــان ایــن اســناد روشــن شــده اســت. 

در انتهــای فصــل دوم نیــز بوم شناســی مختصــری از اســتان قزویــن یعنــی منطقــۀ هــدف ســند آمایش 
علــم و فنــاوری ارائــه شــده اســت. در ایــن قســمت به طورکلــی بــه موقعیــت جغرافیایــی،  اقلیمــی، محیــط 
کشــاورزی،  از  اعــم  ایــن اســتان در بخش هــای مختلــف  انســانی و اجتماعــی و وضعیــت اقتصــادی 

صنعــت، خدمــات و معــدن پرداختــه شــده اســت. 

بــه ایــن  از ایــن پژوهــش اســت  البتــه پیچیده تریــن قســمت  کــه نوآورانه تریــن و  در فصــل ســوم 
کــه چگونــه می تــوان مبتنــی بــر رویکــرد RIS، و در نســل شــبکه ای نظامــات علــم و فنــاوری،  پرداخته ایــم 
کــرد. مبتنــی بــر آن چــه در فصــل قبــل نگاشــت نهــادی  شــبکۀ علــم و فنــاوری در اســتان قزویــن را آشــکار 
اســتان قزویــن، شــبکۀ  گســترۀ  ترکیبــی در  از داده هــای  اســتفاده  بــا  و  نامیــده شــد  فنــاوری  علــم و 
مجــاورت میــان ظرفیت هــا، نیازهــا و مزیت هــای منطقــه در ســه بعــد نظــام علــم، نظــام فنــاوری و نظــام 
ــی  ــاختاری و مفهوم ــای س ــق هم جواری ه ــری منط ــا به کارگی ــبکه را ب ــن ش ــم و ای کردی ــتخراج  ــازار را اس ب
گراف هــای ســه بعــدی مجــاورت علــم  و فنــاوری  نهادهــا و بــا اســتفاده از نرم افــزار VOS Viewer بــه 
ــدام از نهادهــای علــم و فنــاوری و  ــی، اهمیــت و قــدرت هرک کندگ ــه پرا ک گراف هــا  ــم. ایــن  کردی تبدیــل 
کــدام از شهرســتان های اســتان قزویــن نشــان می دهنــد از ترکیــب بیــش از ١٠٠  ــازار را در اســتان و هــر  ب
کتابخانــه ای، مراجعــه بــه  کــه در نتیجــۀ پژوهش هــای  عنــوان داده بــه دســت آمده انــد. داده هایــی 
ــتان و  ــاوری در اس ــم و فن ــای عل ــئول در حوزه ه ــز مس ک ــه مرا ــه ب ــن مراجع ــردازی و همچنی ــز داده پ ک مرا

ــد.  ــه دســت آمده ان کشــور ب

گراف هــای شهرســتانی  ح ریــزی ســناریو های بهینــه رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب در هرکــدام از  طر
و اســتانی علــم و فنــاوری مجــاورت نیــز در ایــن فصــل روی داده اســت. 

گراف هــای  کــرده و هرکــدام از  ح ریــزی انجــام شــده در فصــل ســوم را عملیاتــی  در فصــل چهــارم، طر

گســترۀ شهرســتانی و اســتانی نشــان  کــه شــبکۀ علــم و فنــاوری را در  گراف هــا  کرده ایــم. ایــن  را ترســیم 



ــت  ــرد RIS  اس ــی رویک ــش یعن ــده در پژوه ــاذ ش ــرد اتخ ــر رویک ــماتیک ب ــی ش ــع تصریح ــد در واق می دهن

کــه در قالــب نســل شــبکه ای نظامــات نــوآوری ترســیم شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر، در ایــن فصــل 

نشــان  مجــاورت  گــراف  قالــب  در  را  فنــاوری  و  علــم  اســتانی(  و  منطقه ای)شهرســتانی  شــبکه های 

داده ایــم. 

ــرای تبدیــل شــبکه های موجــود علــم  فصــل پنجــم ایــن پژوهــش، نظــام برنامه ریــزی اســتراتژیک ب

و فنــاوری در اســتان بــه شــبکه های بهینــۀ علــم و فنــاوری اســت. در ایــن فصــل بــا اســتفاده از تحلیــل 

کالن، چشــم انداز توســعه،  کــه در فصــل قبــل انجــام شــده اســت، اهــداف  گراف هــای علــم و فنــاوری 

ــر  ــه ب ک ــوی  ــه نح ــتان ها ب ــتان و شهرس ــترۀ اس گس ــی در  ــات عملیات ــتانی و اقدام کالن و اس ــای  راهبرده

مســیر بهینــه فــوق منطبــق باشــند معرفــی شــده اســت. در اســتخراج راهبردهــای اســتانی و اقدامــات 

ــناریو های  ــب س ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــده اس ــتفاده ش ــناریویی اس ــزی س ــتانی، از برنامه ری ــتانی و اس شهرس

مختلــف در رســیدن بــه وضعیــت بهینــه معرفــی شــده و برنامه هــای اقــدام ناظــر بــه ایــن ســناریو ها 

ح ریــزی شــده اند. ســازوکار اجرایــی و نظــام اجــراء ارزیابــی و بــه روز رســانی ســند نیــز آخریــن قســمت  طر

ــد.  ــکیل می ده ــل را تش ــن فص از ای

گامــی مهــم در مســیر توســعۀ دانش بنیــان اســتان قزویــن  بــه امیــد آن کــه بتــوان بــا اجــرای ایــن ســند، 

در مســیر اقتصــاد مقاومتی برداشــت.
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1-1- بیان مسأله
اجتمــاع  فنــاوری،  و  علــم  اقتصــاد،  از  اعــم  مختلــف  حوزه هــای  در  ملــی  و  منطقــه ای  پیشــرفت 

از  منبعــث  را  پیشــرفت  اول،  رویکــرد  می خورنــد.  گــره  یکدیگــر  بــه  رویکــرد  دو  بــا  عمومــًا  سیاســت  و 

ــرن بیســتم  ــات توســعۀ اقتصــادی نیمــۀ دوم ق ــۀ وابســتگی و عمــدۀ نظری ــز پیرامــون1، نظری ــۀ مرک نظری

ــًا  ــز ابتدائ ــر از ایــن رویکــرد، نظــام برنامه ریــزی نی ــد. متأث ــز به ســوی پیرامــون روا می دان ــا حرکــت از مرک ب

مبتنی بــر برنامه ریــزی ملــی و متمرکــز اداره می شــود. برنامه هــای عملیاتــی و اجرایــی ناشــی از ســرریز 

کالن ملــی و برنامه هــای تدویــن شــده در مرکــز برنامه ریــزی ملــی در ســاخت های اجتماعــی،  اســناد 

اقتصــادی، علمــی و فنــاوری، فرهنگــی و سیاســی اســت. عالوه برایــن، متأثــر از رویکــرد فــوق، پیشــرفت 

ــرفت های  ــرای پیش ــرریز ب ــکان س ــه ام ک ــد  ــی روی می ده ــز در صورت ــق نی ــف مناط ــای مختل در بخش ه

ــوردار  ــز برخ ــرفت در مرک ــب پیش ــد از مواه ــاری می توانن کن ــق  ــورت مناط ــود. دراین ص ــم ش ــزی فراه مرک

قطب هــای  و  کــز  مرا از  پلکانــی  به گونــه ای  پیشــرفت  فراینــد  کــه  اســت  شــرایطی  چنیــن  در  شــوند. 

اقتصــادی، علــم و فنــاوری، سیاســی و فرهنگــی آغــاز می شــود و بــه مــرور زمــان مــوج آن حرکــت، ســایر 

از  متأثــر  و  منفعــل  فراینــدی  منطقــه ای  پیشــرفت  رویکــرد،  ایــن  مبتنی بــر  می گــردد.  بــر  در  را  نقــاط 

پیشــرفت ملــی اســت و نقــش مناطــق، ایجــاد آمادگــی الزم و فراهــم آوردن زیرســاخت های مناســب 

گســیل داشــته می شــود.  کــه از ســوی مرکــز بــه ایــن مناطــق  بــرای دریافــت مواهبــی اســت 

1-  Center in Periphery
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ایــن رویکــرد در نظامــات مختلــف علمــی، فنــاوری، نــوآوری و نظامــات اطالعــات و داده هــا نیــز فراینــد 

کشــور،  فــوق را جــاری می دانــد. بــه ایــن ترتیــب، شــبکه های فناورانــۀ منطقــه ای در نقــاط مختلــف یــک 

کشــور هســتند. لــذا ایجــاد پارک هــای علــم وفنــاوری،  اقمــاری از نظامــات نــوآوری و فنــاوری در مرکــز 

کــز تحقیــق و توســعه به گونه ای کــه بــا مرکــز  کــز رشــد علــم وفنــاوری، شــرکت های دانش بنیــان و مرا مرا

دارای ارتباطــی ارگانیــک باشــند همــواره مــورد توجــه بــوده اســت. 

کــه رویکــرد فــوق در در ایجــاد نهادهــای دانش بنیــان در مناطــق،  امــا علی رغــم توفیقــات فراوانــی 

ــم از  ــی اع ــز آموزش ک ــرفت مرا ــن پیش ــی و همچنی ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــات اقتص ــی کردن نظام دانش

کــه پرداخــت بــه ایــن  آمــوزش عالــی و آمــوزش و پــرورش داشــته اســت، انتقاداتــی بــه آن وارد اســت 

ح رویکــرد دوم در پیشــرفت منطقــه ای علی الخصــوص پیشــرفت در حــوزۀ  انتقــادات زمینــه را بــرای طــر

علــم و فنــاوری فراهــم می ســازد. 

نظــام نــوآوری و فنــاوری ملــی و متمرکــز، درصورتی کــه بــه تنظیــم روابــط علمــی و فناورانــۀ مناطــق از 

منظــر مزیت هــا، ظرفیت هــا، نیازهــا و امکانــات منطقــه ای نپــردازد، رفته رفتــه بــه یکه پنــداری مناطــق 

ــد پیشــرفت  ــه رون ک ــرای مناطــق ایجــاد می کنــد  ــه ایــن ترتیــب، ایــن انتظــار را ب ســوق داده می شــود. ب

کــدام از مناطــق از مشــخصه های  علــم و فنــاوری مشــابه بــا ســایر مناطــق داشــته باشــند؛ حــال آن کــه هــر 

کــه ایــن مشــخصه ها، نظامــات نــوآوری متنوعــی را نیــز معرفــی می کنــد. از  متفاوتــی برخــوردار هســتند 

گرته بــرداری از نظــام نــوآوری متمرکــز در مناطــق جانبــی، ماهیتــًا از شــدت نــوآوری می کاهد  ســوی دیگــر، 

ــش  ــی بی ــای جانب ــه نهاده ک ــرا  ــد، چ ــق می زدای ــن مناط ــی ای ــات علم ــی را از نظام ــت و اثربخش و خالقی

ــه در  ــر چگونگــی تحــوالت علمــی و فناوران ــز شــوند، ب ــر مشــخصه های منطقــه ای خــود متمرک ــه ب از آن ک

کامــاًل  مناطــق مرکــزی تمرکــز می کننــد. در چنیــن شــرایطی، نظــام برنامه ریــزی علمــی و فنــاوری حالتــی 

ــازی  ــود را در نهادس ــان خ ــاله، آرم ــری چندس ــا تأخی ــواره ب ــرد و هم ــود می گی ــه خ ــالق ب ــی و غیرخ انفعال

مبتنی بــر نظــام نــوآوری متمرکــز جســت وجو می کنــد. نظامــات نــوآوری خطــی نیــز در نتیجــۀ چنیــن 

رویکــردی پدیــد می آینــد. طــی زمــان، رویکردهــای مختلفــی در مطالعــات نــوآوری توســط دانشــمندان 

گاهــی تعــارض، بیــن جریــان جــاری اقتصــاد  گرفتــه اســت. بیشــترین تمایــز یــا  ایــن حــوزه در پیــش 

نئوکالســیک و عالقمنــدان بــه تئوری هــای اقتصــاد تکاملــی اســت )چمینیــد و ادکوییســت ٢005( ایــن 

اختالف نظرهــا خــود را ازطریــق مدل هــای مــورد اســتفاده در تحلیل هــا و مطالعــات نــوآوری و بالتبــع در 

گــروه اول فراینــد  کــه در  گذاشــته اند. در حالــی  توصیه هــا و اســتراتژی های سیاســت گذاری بــه نمایــش 
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کــه از پژوهش هــای بنیــادی آغــاز می شــود و پــس از  نــوآوری را بــه منزلــه فراینــدی خطــی می بیننــد 
گــروه دوم نــوآوری را فراینــد  ایجــاد یــا تغییــر فنــاوری از طریــق تجــاری ســازی بــه بــازار راه پیــدا می کنــد، 
کــه درون سیســتم پیچیــده اجتماعــی بــه منصــه ظهــور می رســد و یادگیــری عنصــری  تعاملــی مــی داننــد 
بــر  گــروه اول  کیــد و توصیه هــای سیاســتی  لــذا بیشــترین تا بــرای ظهــور و بقــای آن اســت.  حیاتــی 
ــروه دوم  گ ــای  ــج آن و توصیه ه ــازی نتای ــعه و تجاری س ــبرد تحقیق وتوس ــت و پیش ــتراتژی های تقوی اس
کیفیــت تعامــالت و یادگیــری قــرار دارد. در ایــن  بــر اصــالح سیســتم، اســتراتژی های شبکه ســازی و ارتقــا 
کیــد بــر نــگاه سیســتمی خواهــد  گــروه خطــی و سیســتمی، تأ گی هــای دو  مــدل عالوه بــر درنظرگرفتــن ویژ
کیــد و توصیه هــای سیاســتی بــر اصــالح سیســتم، اســتراتژیهای شبکه ســازی و  بــود. لــذا همزمــان تا
کیفیــت تعامــالت و یادگیــری و همچنیــن اســتراتژی های تقویــت و پیشــبرد تحقیق وتوســعه و  ارتقــا 

ــود.  تجاری ســازی نتایــج آن خواهــد ب

مبتنی بــر آن چــه بیــان شــد، نظــام نــوآوری منطقــه ای متأثــر از رویکــرد دوم، نــوآوری را فراینــدی 
درون زا، سیســتمی، متناســب بــا ســاخت اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی و همچنیــن 
قابلیت هــا، نیازهــا، امکانــات و مزیت هــای منطقــه ای می دانــد. در ایــن رویکــرد، پیشــرفت در حــوزۀ 
علــم و فنــاوری نیــز فراینــدی درون زا و موزاییکــی اســت نــه فراینــدی ســرریزی و متمرکــز. رویکــرد نظــام 
نــوآوری منطقــه ای نیــز هماننــد نظــام ملــی نــوآوری، بــه نقــش نهادهــا در فراینــد نــوآوری البتــه در 
گرچــه بــرای بنگاه هــای بــزرگ ممکــن اســت نهادهــای  کوچــک توجــه ویــژه دارد. ا مقیاســی منطقــه ای و 
کوچــک و جدیــد، نهادهــای خــرد ملــی و منطقــه ای  ملــی بســیار پراهمیــت باشــند امــا بــرای بنگاه هــای 
گســتردۀ سیســتم نــوآوری را در مطالعات  نیــز مهــم هســتند )کالرســون ٢006( ایــن رویکــرد عمدتــًا مفهــوم 
کــه چــرا بــا وجــود اتخــاذ سیاســت های  کار می  گیــرد )تدلینــگ و تریپــل ٢0١١(. ایــن ســؤال  خــود بــه 
کشــورها در پیشــبرد نــوآوری موفــق و برخــی ناموفــق هســتند،  حمایــت پژوهــش و توســعه، برخــی 
ح بــوده و مباحــث نظــری فراوانــی در مــورد آن صــورت  کــه ســال ها در ادبیــات نــوآوری مطــر ســؤالی اســت 
گــی  کــه رویکــرد سیســتمی بــه مفهــوم نــوآوری دارنــد، بــه ویژ گرفتــه اســت. نظریه پــردازان و نویســندگانی 
گســترده ای بــر رفتــار نوآورانــه  کــه عوامــل  کیــد دارنــد و بــر ایــن عقیده انــد  زمینــه ای بــودن نــوآوری تا
کنــار عوامــل اقتصــادی و سیاســی بــه تاثیــر عوامــل اجتماعــی  یــک ملــت تاثیرگذارنــد. برخــی از آن هــا در 
کیــد  بــر رفتــار سیســتم نــوآوری نیــز اشــاره دارنــد. در روایت هایــی از رویکــرد سیســتم های نــوآوری، تأ
بســیاری بــر فرهنــگ، باورهــا، شــیوه های یادگیــری، اعتمــاد بیــن افــراد و بنگاه هــا و حتــی اعتمــاد نســبت 

بــه دولــت، بــه عنــوان زمینه هــای تأثیرگــذار بــر اثربخشــی برنامه هــای نــوآوری درنظــر می گیرنــد. ازایــن رو 



سند آمایش علم و فناوری استان قزوین 6

ــد  ــذر از ایــن مســیر بای کشــوری مســیر توســعه ویــژه و یگان هــای دارد و درگ گرفــت هــر  ــوان نتیجــه  می ت

راهکارهــای ویــژه همیــن مســیر )شــیوه های متفــاوت در نــوآوری( را بیابــد. بــا ایــن مقدمــه مشــخص 

کشــوری ماننــد ایــران بــا تفاوت هــای زمینــه ای بســیار درون مناطــق خــود، نیازمنــد مــدل توســعه  اســت 

ــز در تدویــن برنامــه  ــا شــرایط هــر منطقــه دارد. بنابرایــن ایــن عامــل نی ــه منطقــه ای متناســب ب نوآوران

ــوآوری منطقــه ای مشــخص  ــگاری نظام هــای ن ــه از تاریخ ن ک ــه  ــرار می گیــرد و همانگون توســعه مدنظــر ق

از  یکــی  به عنــوان  بایــد  هــر منطقــه  گی هــای خــاص  و تشــخیص ویژ گونه شناســی  بــه  توجــه  اســت، 

گیــرد )ســتاد نقشــه جامــع علمــی، ١٣٩4(.  ملزومــات برنامــه توســعه نــوآوری اســتانی مدنظــر قــرار 

ــدام از رویکردهــای فــوق  ــر از هرک ــد متأث ح مســئلۀ آمایــش پیشــرفت علــم و فنــاوری نیــز می توان طــر

کــه قابلیــت  باشــد. در رویکــرد اول، آمایــش مناطــق بــا هــدف شــناخت زیرســاخت هایی صــورت می گیــرد 

ــرای ایجــاد  ــد شــرایط را ب ــه ایــن ترتیــب بای ــوآوری در آن هــا وجــود دارد. ب ــز ن ســرریز نظــام ملــی و متمرک

کــه  کــرد. همچنیــن بایســتی شــرایطی را فراهــم ســاخت  اقمــار نهــادی علــم و فنــاوری در مناطــق مهیــا 

کــه از مرکــز آغــاز شــده اســت در مناطــق دنبــال شــود. بنابرایــن، آمایــش ســرزمینی  خــط علــم و فنــاوری 

در حــوزۀ علــم و فنــاوری به معنــای شــناخت ظرفیت هــای الزم بــرای متناسب ســازی ســاخت علــم و 

ــز اســت.  ــوآوری متمرک ــا ســاخت برنامه ریزی شــده در نظــام ن ــۀ مناطــق ب فناوران

امــا در رویکــرد دوم، آمایــش ســرزمینی در شــکلی موزاییکــی و مســتقل بــه منطقــه نــگاه می کنــد 

کــه اواًل و  و ظرفیت هــا و امکانــات منطقــه ای در حــوزۀ علــم و فنــاوری را به گونــه ای تنظیــم می کنــد 

بالــذات بتوانــد پاســخگوی نیازهــا و ضرورت هــای منطقــه باشــد و بــه شــکوفایی علــم و فنــاوری در 

کنــد. از ســوی دیگــر نیــز بتوانــد بــا  کافــی را در خــود منطقــه ایجــاد  منطقــه بینجامــد و ارزش افــزوده 

کــرده و مزیت هــای ایــن  تعاملــی فزاینــده بــا مناطــق جانبــی، از مواهــب هم جــواری منطقــه ای اســتفاده 

گیــرد.  مناطــق را نیــز به ســوی ایجــاد ارزش افــزودۀ بیشــتر ســوق دهــد و از مواهــب آن بهــره 

پژوهــش حاضــر، متأثــر از رویکــرد دوم در آمایــش ســرزمینی در حــوزۀ علــم و فنــاوری، تــالش می کنــد 

کنــد  بــه اســتان قزویــن به مثابــۀ موزاییکــی مســتقل، پویــا و دارای مزیت هــای فــراوان منطقــه ای نــگاه 

کــه بــا اســتفاده از  کنــد  کالن و برنامــه ای عملیاتــی ارائــه  و ضمــن شــناخت ایــن مزیت هــا، راهبردهایــی 

ایــن برنامــه بتــوان مزیت هــای منطقــه ای در حــوزۀ علــم و فنــاوری )اعــم از مزیت هــای صنعتــی، انســانی 

و شــبکه های اطالع رســانی و IT( را درجهــت ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر به منظــور رفــع نیازهــا بــا اولویــت 

کــرد.  نیازهــای علمــی و فنــاوری منطقــه ای فعال ســازی 
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1-2- ضرورت های اجرای پژوهش
کشــور و برخــورداری از فرصت هــای مختلــف  اســتان قزویــن به دلیــل قرارگیــری در منطقــه مرکــزی 

کشــور، در مســیر  کل  کــه بــا اتخــاذ الگویــی هدفمنــد و هماهنــگ بــا  صنعتــی و فنــی، ظرفیــت آن را دارد 

کیفیــت  گام بــردارد. پیشــرفت علــم و فنــاوری می توانــد بــا افزایــش فزاینــده در  پیشــرفت علــم و فنــاوری 

کاهــش چشــمگیر در هزینه هــای تولیــد، ارزش افــزودۀ فراوانــی را در بخش هــای مختلــف اقتصــادی  و 

کنــد و از ایــن نظــر اســتان قزویــن زمینه هــای درخورتوجهــی دارد. در  کشــاورزی ایجــاد  ازجملــه صنعــت و 

ــد به عنــوان پیشــران بخش هــای  ادبیــات سیاســت گذاری علــم و فنــاوری، پیشــرفت های فنــی می توان

اقتصــادی، رشــد اقتصــاد ملــی و منطقــه ای را شــتاب بخشــد و فرصت هــای شــغلی نوآورانــه ای را بــرای 

کــه ضمــن پایــداری و ثبــات، تبعــات منفــی خصوصــًا تورمــی را  حــل مشــکل بیــکاری و رکــود فراهــم آورد 

به دنبــال نداشــته باشــد. 

از عرصــۀ طراحــی و تولیــد  کشــور باعــث دورمانــدن  نــوآوری و زنجیــرۀ فنــاوری در  فقــدان نظــام 

ایــن  ایــن فناوری هــا می شــود.  بــه مصرف کننــدۀ  بــاال و تبدیل شــدن  فناوری هــای جدیــد و ســطح 

ــروم  ــی مح ــطح جهان ــاوری در س ــد فن ــی و تولی ــتردۀ طراح گس ــع  ــا و مناف ــور را از مزیت ه کش ــا  ــر نه تنه ام

می ســازد، بلکــه برخــورداری از صنایــع پیشــرفته متناســب بــا نیازهــا و اقتضائــات بومــی و جغرافیایــی را 

ــی و  ــترده مل گس ــای  ــا برنامه ریزی ه ــرو ب ــورهای پیش کش ــروزه  ــازد. ام ــه می س ــل پرهزین ــا الاق ــن ی ناممک

گســترش علــم و فنــاوری را تقلیــل دهنــد تــا خــود را  منطقــه ای، تــالش می کننــد موانــع موجــود در مســیر 

ج ســازند. ایــن امــر نیازمنــد تدویــن برنامه هــا و ســندهای  از چرخــۀ مصرف زدگــی و وابســتگی فنــی خــار

ــت.  ــی اس ــازمانی و بنگاه ــه ای، س ــی، منطق ــف مل ــای مختل ــی در مقیاس ه ــول فن تح

هــر  وضعیــت  بــه  توجــه  بــا  کــه  دارد  را  حســن  ایــن  فنــی  پیشــرفت  مقولــۀ  بــه  منطقــه ای  نــگاه 

تأمیــن  اســت.  پایــدار  و  مــداوم  پیشــرفت  و  رشــد  بــرای  درون زا  مکانیســم هایی  به دنبــال  منطقــه، 

ــا تقویــت  ــد ب کشــور، می توان ــوازن درون زا در مناطــق مختلــف  درون زای نیازهــای منطقــه ای و ایجــاد ت

کل  ــاوری در  ــام علم وفن ــی نظ ــاخت درون ــازی س ــه مقاوم س ــر ب ــه، منج ــی و فناوران ــاخت های علم زیرس

ــوازن سراســری در بخش هــای مختلــف  ــًا ایجــاد ت کشــور و افزایــش رقابت پذیــری میــان مناطــق و نهایت

گــردد.  کشــور  دانش بنیــان 

ســند آمایــش پیشــرفت علم وفنــاوری در ایــن اســتان چنانچــه در شــبکه ای هماهنــگ بــا دیگــر 
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کــز دانش بنیــان  کشــور و بــا تکیــه بــر مبنــای صحیــح در اولویت گــذاری و ارزیابــی بخش هــا و مرا مناطــق 

ــود.  ــه ش ــی و فناوران ــرفت علم ــن پیش ــای ای ــد راهنم ــود، می توان ــن ش تدوی

و  علــوم  گســترش  و  انتخــاب  درجهــت  مبنایــی1«  »نظریــه ای  براســاس  برنامه ریــزی  از  غفلــت 

تحمیــل  بــا  بلکــه  می بــرد  بیــن  از  را  موجــود  تاریخــی  فرصت هــای  و  ظرفیت هــا  نه تنهــا  فناوری هــا، 

کشــور بــه بــار نخواهــد آورد و  گیــر  کلــی و فرا کشــور، عمــاًل تأثیــر مثبتــی در پیشــرفت  هزینه هــای زیــاد بــه 

کــرد.  تقویــت خواهــد  را  چرخــۀ عقب گــرد 

کــز دانش بنیــان در اســتان و ارائــۀ مبنایــی  رصــد و ارزیابــی وضعیــت علــم و فنــاوری و بنگاه هــا و مرا

بــرای ارزیابــی، اولویت بنــدی، جهت دهــی و حمایــت از فعالیت هــای علمــی و فناورانــه نیازمنــد تدویــن 

گام هــای اجرایــی و عملیاتــی بــرای تحقــق آن اســت.  ایــن ســند و طراحــی 

1-3- اهداف پژوهش
کنش فعالیت های توسعه علم و فناوری در استان.    شناسایی پرا

تدوین چشم انداز، سیاست ها، راهبردها و اولویت های توسعه علم و فناوری استان.   

ظرفیت ســنجی و اســتفاده از قابلیت هــا و مزیت هــای موجــود بــرای خلــق مزیت هــای جدیــد در   

ــتان.  ــاوری در اس ــم و فن ــه عل زمین

1-4- سؤاالت پژوهش
هماهنگــی و انســجام بیــن ســند آمایــش اســتان قزویــن، ســند آمایــش آمــوزش عالــی اســتان قزویــن   

و ســند توســعه علــم و فنــاوری اســتان قزویــن بــه منظــور توســعه پایــدار و بلندمــدت اســتان قزویــن 

ــه انجــام می شــود؟  چگون

کلــی علــم و    ســند آمایــش علــم و فنــاوری اســتان از چــه طریقــی موجــب پیشــبرد سیاســت های 

کشــور می شــود؟  کشــور و نقشــه جامــع علمــی  فنــاوری 

بر اساس رویکرد آمایشی، چشم انداز توسعه علم و فناوری استان قزوین چیست؟  

1-  Basic Theory
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قزویــن    اســتان  فنــاوری  و  علــم  توســعه  راهبــردی  و  جامــع  اهــداف  آمایــش،  مطالعــات  منظــر  از 

کدام انــد؟ 

کنــش فعالیت هــای توســعه علــم و فنــاوری در اســتان قزویــن چگونــه    از دیــدگاه آمایــش ســرزمین، پرا

است؟

براســاس تحلیــل وضعیــت طبیعــی، منابــع انســانی، شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی و   

کلــی  بــا توجــه بــه قابلیت هــا، محدودیت هــا و نیازهــای منطقــه ای اســتان قزویــن، جهت گیــری 

فعالیت هــای پژوهشــی بــرای توســعه علــم و فنــاوری چیســت؟

کدام اند؟   راهبردهای مناسب برای توسعه علم و فناوری استان قزوین 

کدامند؟   از دیدگاه آمایش سرزمین، اولویت های توسعه علم و فناوری در استان قزوین 

از منظر آمایش، مدل مناسب برای توسعه علم و فناوری در استان قزوین چیست؟  

کــز علمــی و تحقیقاتــی و ســازمان های دولتــی اســتان در تحقــق ســند آمایــش    نقــش هریــک از مرا

ــت؟  توســعه علــم و فنــاوری اســتان قزویــن چیس

برنامــه اجرایــی ســند آمایــش علــم و فنــاوری، در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی بــرای دانش بنیان کردن   

اقتصاد اســتان قزوین چیســت؟ 

برنامــه اجرایــی ســند آمایــش علــم و فنــاوری، در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی بــه منظــور افزایــش   

رونــد رشــد نــوآوری در اســتان قزویــن چیســت؟ 

کاربردهای پژوهش   -5-1

کشــور در زمــان حــال یــا آینــده  کدامیــک از نیازهــای  1-5-1- نتایــج پژوهــش پاســخگوی 
کمــک می کنــد؟  اســت و بــه حــل چــه مســئله ای 

قزویــن،  اســتان  در  فنــاوری  و  علــم  پیشــرفت  عالــی،  آمــوزش  حــوزه  در  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 

 .  . و.  اســتان  در  فنــاوری  و  دانــش  توزیــع  مدیریــت  دانش بنیــان،  کــز  مرا و  شــرکت ها  اولویت بنــدی 
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1-5-2- در حــال حاضــر چــه موسســاتی )اعــم از دولتــی و غیــر دولتــی ( می تواننــد از 
کننــد؟  نتایــج ایــن پژوهــش اســتفاده 

کــز تحقیقاتــی،  ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان، جهــاد دانشــگاهی اســتان، دانشــگاه ها، مرا

فنــاوری،  و  علــم  رشــد  کــز  مرا فنــاوری،  و  علــم  شــهرک های  صنایــع،  تحقیق وتوســعه  واحدهــای 

شــرکت های دانــش بنیــان اســتان



ادبیـــات 
پژوهش فصل 2





2-1- مقدمه
کلــی ضمــن بررســی دو منظومــۀ علمــی زمینــه را بــرای ورود بــه فعالیــت میدانــی  در ایــن فصــل به طــور 

در فصــل ســوم مهیــا می ســازیم. ایــن دو منظومــه عبارت انــد از: الــف: منظومــۀ آمایــش ســرزمین و 

مطالعــات پیرامونــی آن و ب: منظومــۀ علــم و فنــاوری و مطالعــات پیرامونــی آن. در ادامــه نیــز بــا نگاهــی 

ــاوری، تــالش  ــم و فن ــران در حوزه هــای آمایشــی و عل ــه اســناد باالدســتی نظــام جمهــوری اســالمی ای ب

کنیــم. خاتمــۀ  لت هــای ایــن اســناد را در تدویــن ســند آمایــش علــم و فنــاوری اســتخراج  می کنیــم دال

ایــن فصــل نیــز بــه طــور مختصــر بــه بوم شناســی اســتان قزویــن اختصــاص دارد. بــر اســاس چهــار فضــای 

مفهومــی فــوق، ایــن فصــل بــه قســمت های زیــر می پــردازد. 

کــه شــامل مطالعــات آمایــش ســرزمینی اســت بــه مفهوم شناســی آمایــش ســرزمین،  در بخــش اول 

ــا  ــاوری، نقــش جغرافی ــم و فن ــت منطقــه ای در آمایــش منطقــه ای عل ــگاه عدال پرداختــه می شــود. جای

در آمایــش  علــم و فنــاوری و پیشــینه مطالعــات آمایــش ســرزمین در ایــران، قســمت های مختلــف از 

مطالعــات آمایشــی را شــامل می شــوند. 

نظام هــای ملــی، منطقــه ای و محلــی نــوآوری، بخــش دوم از ایــن فصــل را شــامل می شــود. ادبیــات 

ــوآوری در ایــن قســمت  ــی ن ــوآوری و رویکردهــای اصلــی در نظــام مل ــی ن ــه نظــام مل ــوط ب مفهومــی مرب

کــه ایــن پژوهــش، درصــدد بررســی نظــام علــم و فنــاوری و نظــام نــوآوری در  مــرور می شــوند. از آن جایــی 

گســترۀ اســتانی و منطقــه ای اســت در ادامــۀ ایــن فصــل، نظام هــای منطقــه ای و محلــی نــوآوری مــورد 
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بررســی قــرار می گیرنــد و بــه نقــش فعــاالن علــم و فنــاوری و اهمیــت نهادهــای منطقــه ای علــم و فنــاوری 

در نظــام علــم و فنــاوری پرداختــه می شــود. در ادامــه نیــز بــه نظــام منطقــه ای نــوآوری و سیاســت گذاری 

نــوآوری پرداختــه می شــود. 

در بخــش ســوم، بــه تفــاوت ماهــوی میــان آمایــش آمــوزش عالــی و آمایــش علــم و فنــاوری پرداختــه 

می شــود و نســبت ایــن دو آمایــش مبتنــی بــر نظریــات مختلــف معرفــی می گــردد. 

بخــش چهــارم بــه نظــام ملــی نــوآوری در جمهــوری اســالمی و پیشــینۀ مطالعاتــی آن اختصــاص 

دارد. در بخــش پنجــم بــا مــرور اســناد باالدســتی درســه بخــش اســناد حــوزۀ علــم و فنــاوری، اســناد حــوزۀ 

آمایــش ســرزمین و اســناد اســتانی مرتبــط، زمینــه را بــرای بهره گیــری از اســناد باالدســتی بــرای تدویــن 

ســند آمایــش اســتانی فراهــم می کنیــم. تبییــن نســبت و تناســب میــان اســناد مختلــف بــا ســند آمایــش 

کارکردهــای مهــم ایــن پژوهــش اســت.   نظــام علــم و فنــاوری، از 

2-2- مفهوم آمایش سرزمین1
در برنامه ریزی هــای اقتصــادی و اجتماعــی می تــوان ســه ســطح از برنامه ریــزى را از یکدیگــر تفکیــک 

کرد:

سطح خرد- 1

کالن - 2 سطح 

آمایش  - 3

آمایــش راهنمــاى تدویــن ســایر ســـطوح بـــرنامه ریزى اســت. پیامـــد فضایــی آمایــش متفــاوت  از 

ــرنامه ریزى اســـت. در واقــع، پیامدفضایــی آمایــش تعامــل بیــن انســان  پیامــد فضایــی ســایر ســطوح بـ

و فعالیت هــاى انســان در فضــا  و چیدمــان  منطقــی  از اســتقرار جمعیــت و فعالیــت در پهنــه ســرزمین 

کــه تمــام برنامه هــاى توســعه اجتماعــی  می باشــد و نقــش آن در  ســـایر  بـــرنامه ریزى ها بـــه صورتــی اســت 

ــغرافیایی متأثــر از آن  می باشــد . هــدف  نهایــی برنامه ریــزى توســعه  و اقتصــادى در ســطوح مختلــف جـ

فضایــی و آمایــش ســرزمین، »برنامه ریــزى توســعه اجتماعــی« اســت و در مقایســه  بــا  ســایر  ســـطوح 

کالن، توســعه اى( داراى هدفــی جامع تــر و راهبردى تــر اســت. ارائــه  مســیرهاى  مـــنطقی   بـــرنامه )خـــرد، 

1-  Spatial planning/ Land Use
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کارگیــرى  در بـــهره گیرى از منابــع طبیعــی و انســانی، جلوگیــرى از اتــالف منابــع طبیعــی، ممانعــت از  بــه  

غیــر علمــی ایــن منابــع، اســتفاده مـــناسب از مـــنابع محیطــی و تـــوسعه مطلــوب انســانی از اهــداف 

کــه بررســی جمعیتــی، طبیعــی، حمــل و نقــل، مکان یابــی صـــنایع،  گونــه اى   آمایــش ســرزمین اســت ، بــه  

کندگــی پدیده هــاى  طبیعــی  و انســانی و علت هــاى آن،  خـــدمات رسانی روســـتاها، بررســی شــکل پرا

چگونگــی توزیــع امکانــات درتصمیم گیرى هــا و آینده نـــگرى، بـــیشترین نـــقش را  دربرنامه ریــزى  مبتنــی 

بــر آمایــش ایفــا می نماید)ســریرافراز و همــکار، ١٣٨4، ص١٣4(. 

اقتصــادی  انســانی،  بیــن عوامــل  کنش هــای متقابــل  آمایــش ســرزمین شــامل تنظیــم روابــط و 

و عوامــل محیطــی به منظــور ایجــاد ســرزمینی مبتنی بــر بهره گیــری بهینــه و پایــدار از اســتعدادهای 

ــه  ک ــی  ــن آرایش ــن و پایدارتری ــن، عادالنه تری ــر مطلوب تری ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــی می باش ــانی و محیط انس

ــا ســرزمین داده  بــه ســه مؤلفــه مهــم جمعیــت، ســرمایه و منابــع طبیعــی و محیطــی در یــک منطقــه ی

می شــود، برنامــه آمایــش ســرزمین اطــالق می گــردد )قیومــی، 1394(. 

کــه هــر دوره و مقطعــی  هــر نظامــی نــگاه آمایشــی متفاوتــی می توانــد داشــته باشــد همان طــوری 

گــر اســتراتژی مــا توســعه صنعتــی،  از توســعه می توانــد نــگاه متفاوتــی بــه ســرزمین داشــته باشــد. ا

اقتصــادی، نظامــی، اجتماعی فرهنگــی، علم وفنــاوری و . . . باشــد نــگاه آمایشــی متفــاوت خواهــد بــود 

کلــی بــه ایــن موضــوع بایــد بــه مثابــه یــک ضــرورت پرداختــه شــود. از مهمتریــن خصوصیــات  و بــه طــور 

کــرد و اهــداف آن را  کیفیــت و ســازماندهی فضایــی اشــاره  آمایــش ســرزمین مــی تــوان بــه جامع نگــری، 

ــاه زیدی، 1394(.  ــرد )ش ک ــه  ــعه خالص ــادل و توس ــر تع ــه بهت ــف هرچ در تعری

را ســازمان دهی  هماهنــگ و  فـــضایی(  ح اندازی  یــا طـــر )برنامه ریــزی  آمایــش ســرزمین  می تــوان 

ــوسعۀ درازمــدت همه ســونگر  ــحوری تـ کلــی و مـ ــالب  سیاســت های   ــشور در قـ کـ ــیاتی  ســزاوار فضــای حـ

کالبــدی نظــام جمهــوری اســالمی  ایــران، در چارچــوب منطقه بنــدی  اجتماعــی، اقـــتصادی، فـــرهنگی و 

کشــوری و ضرورت هــای  دفاعــی دانـــست )مؤمنــی 1381الــف، ص 62(.  و تقســیم  ســرزمین، تقســیمات 

آمایــش  به ویــژه  مصــوب،  اصــول  چهارچــوب  در  ســرزمین  آمایــش  جامــع  برنامــه  اســت  بدیهــی 

بــازده  و  کارایــی  بهــره وری،  افزایــش  اراضــی،  پایــدار  کاربری هــای  حفاظــت  طریــق  از  علم وفنــاوری، 

در  تــوازن  و  تعــادل  برقــراری  محرومیــت،  و  فقــر  رفــع  اجتماعــی،  عدالــت  گســترش  اقتصــادی، 

برخــورداری از ســطح معقــول توســعه و رفــاه در تمــام مناطــق جغرافیایــی و حوضه هــای آبــی، ایجــاد 

و تحکیــم پیوندهــای اقتصــادی درون و بــرون منطقــه ای، و هماهنگ ســازی تأثیــرات فضایی زمانــی 
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اهــداف  بتوانــد  کــه  کنــد  مــی  به گونــه ای عمــل  ملــی  و  اســتانی، منطقــه ای  سیاســت های بخشــی، 

کشــور و مدیریــت یــک پارچــه ســرزمین را به صــورت تحقق پذیــر، متــوازن،  چشــم انداز بلندمــدت توســعه 

پایــدار و عادالنــه عملــی ســازد )قیومــی، 1394(. 

امــروزه یکــی از شــاخص ها و معیارهــای توســعه یافتگــی، میــزان انطبــاق برنامه هــای اجرایــی هــر 

کشــور بــا مبانــی و مطالعــات جامــع آمایــش ســرزمین اســت. برنامــه آمایــش ســرزمین، برنامــه نرم افــزاری، 

کشــور اســت تــا بتــوان از مزیت هــا، فرصت هــا و  کله سیاســت گذاری و اجرائــی هــر  شــالوده تمشــیت و شــا

کمتریــن  کــه محدودیت هــا، تهدیدهــا و چالش هــا،  کــرد  اســتعدادهای هــر ســرزمین به گونــه ای اســتفاده 

گی هــا و ملزومــات برنامــه آمایــش  ــور را داشــته باشــد. از مهمتریــن ویژ ــذاری و میــدان مان زمینــۀ تاثیرگ

عادالنه بــودن  زمان مندبــودن،  برنامــه،  دینامیک بــودن  و  پویــا  یکپارچه نگــری،  و  جامــع  ســرزمین، 

ــطح،  ــاظ س ــه لح ــه ب ــله مراتبی بودن برنام ــد و سلس ــودن، نظام من ــت محیطی ب ــن و زیس ــا، ایم فرآینده

کــه بــر اســاس  موضــوع و پدیده هــا، و باالخــره متوازن بــودن همــه ارکان و ابعــاد برنامــه اســت به گونــه ای 

مبانــی نورانــی و حیــات بخــش دیــن مبیــن اســالم، وحــدت عالــم طبیعــت بــا عالــم وجــود تحقــق و 

عینیــت یابــد )قیومــی، 1394(. 

کلــی آمایــش، می توانــد بــا  در ایــن میــان، علــم و فنــاوری به مثابــۀ بخــش تأثیرگــذار و مهــم در فراینــد 

گیــرد. بنابرایــن در  آمایــش دقیــق و برنامه ریــزی مــدون و پویــا، پیشــران رشــد و توســعۀ منطقــه ای قــرار 

ــی  ــطح مل ــه در س ــوآوری چ ــی ن ــام مل ــازی نظ ــن پیاده س ــاد و همچنی ــردن اقتص ــتای دانش بنیان ک راس

گیــرد. انجــام  و چــه در ســطح منطقــه ای و محلــی، الزم اســت آمایــش جامــع علــم و فنــاوری صــورت 

ایــن آمایــش موجــب می شــود، مزایــای آمایــش، سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی هــا بــا دقــت بیشــتری 

کمتریــن هزینــه، اهــداف توســعه ای مدنظــر در حــوزۀ علــم و فنــاوری محقــق شــود.  ــا  انجــام پذیــرد و ب

و  عدم تعادل هــا  و  عدم تقارن هــا  ظرفیت هــا،  شــناخت  راســتای  در  اساســًا  فنــاوری  و  علــم  آمایــش 

ناهماهنگی هــا میــان امکانــات و نیازهــای هــر منطقــه صــورت می گیــرد. خروجــی ایــن آمایــش می توانــد 

گســترش عدالــت توزیعــی در بهره بــرداری و توســعۀ علــم و فنــاوری متناســب بــا نیازهــای منطقــه ای  در 

و درچارچــوب پــازل ملــی، تأثیــر انکارناپذیــری داشــته باشــد. 

2-2-1- جایگاه عدالت منطقه ای در آمایش منطقه ای علم و فناوری

کــه تحقــق عدالــت اجتماعی  به عنــوان  مؤلفه  اساســی در توســعه پایدار،  امــروزه  مشــخص  شــده  اســت 
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ــاشد )اســماعیل زاده  ــای فـــضایی از رهگــذر آمایــش ســرزمین می بـ منــوط بــه ازبین بــردن عدم تـعادل هـ

کــه عدم تعادل هــا در فضــا و ســرزمین وجــود  داشــته   و ســرور 1386، 76(. به عبــارت دیـــگر  تــا  زمانــی 

اجتماعــی  عـدم تـــعادل های  امـــحای  بــه  اقتصادی اجتماعــی  برنامه هــای  بــا  نمی تــوان صرفــًا  باشــد 

کیــد   ــا تأ کنــد. آمایــش ســرزمین ب ــینه ایفــا مــی  ــن زمـ ــذا آمایــش ســرزمین  نقشــی  محــوری  در ایـ رســید ل

بــرروی فضاهــای عقب مانــده یــا بکــر، ضمــن تقویــت روزافــزون ایــن فضاهــا بـــه تـــنظیم و تـــعادل بخشــی 

کـــه مؤلفــۀ عدالــت در فضــا، عدالــت در  اجتمــاع  و  بــه قطب هــای رشــد  می  پــردازد و ســبب می شــود 

کنــد.  اقتصــاد بــه مــرور زمــان تحقــق عینــی پیــدا 

فضایــی  عدالــت  مطالعــات  جنــس  از  مطالعاتــی  می تــوان  را  ســرزمین  آمایــش  مطالعــات  اصــواًل 

ــت  ــع و جمعی ــه مناب ــوازن و عادالن ــع مت ــدف توزی ــا ه ــرزمین ب ــش س ــت. آمای ــف دانس ــق مختل در مناط

ضمــن مالحظــات زیســت محیطــی، اقتصــادی و اجتماعــی در پــی ســازماندهی عقالیــی فضــا در ابعــاد 

ــه اهــداف پیــش  ــزار آمایــش ســرزمین در دســتیابی ب ــی و منطقــه ای تدویــن می شــود. مهمتریــن اب مل

بینــی شــده، توجــه بــه برنامه ریزی هــای منطقــه ای اســت تــا از ایــن طریــق بــه توزیــع بهینــه افــراد و 

فعالیت هــای اقتصــادی در رابطــه بــا منابــع طبیعــی دســت یابد)اســماعیل زاده و ســرور 1386، ٧5(. 

گی هــای ســاختار فضایــی ایــران، عدم تعــادل در تقســیم فضــا  و بی  عدالتــی  جغرافیایــی اســت.  از ویژ

کاربــری فضــا  یــا  آمایــش  ســرزمین در ســطح منطقــه ای  بــه دلیــل ضعــف نســبی فـــرهنگ  بـــرنامه ریزی در 

از یــک ســو و باقیمانــدن بقایــای ســاختار اداری مـــتمرکز و َلخــت از دوران پیــش از انقــالب اســالمی، 

گذشــته از دیگــر ســو  کاهــش جمعیــت در دهه هــای  هـــمچنین  غلبــه  سیاســت های  اقتصــادی تشــویق 

کشــور متعــادل نبــوده  و تمرکــز جمعیــت در مناطــق شــهری و مرکــزی، فراینــد توســعه در  ســطح  فـــضای 

ــای  ــر فضاه ــوی دیگ ــعه  یافته  و از س ــق  توس ــهری و مناط ــزرگ ش ــای ب ــی قطب ه ــر از طرف ــن ام ــت. ای اس

ــه  برخــی از فضاهــای جغرافیایــی  ــده را بوجــود آورده اســت، به طوری ک ــاشیه ای و عقب مان ــحروم، حـ مـ

کــه  بخش  هــای دیگــری در جنــوب شــرق،  نظیــر حــوزه تهــران از امکانــات توســعه برخوردارنــد، در حالــی  

ــی  ــد. بی عدالت ــی  محــروم مانده ان ــای مل ــده و از فرصت ه ــی ش ــار عقب ماندگ ــران دچ ــوب ای شــرق و جن

کنــون  کاهــش آن نیــز تا جغرافیایــی در ایــران ســابقه ای دیرینــه دارد  و تالش هــای  بــه  عمــل آمــده بــرای 

نتیجــه چندانــی بــه بــار نیــاورده اســت )حافــظ نیــا ، ١٣٨١ ، ص ٧٩ بــه نقــل از: اســماعیل زاده و ســرور 

امــکان   متعــادل ســاماندهی شــود  غیــر  بـــه صـــورت  ایــران  فضــای  کــه  81 (. در صورتــی  1386، ص 

دســتیابی  بــه عدالــت اجتماعــی وجــود نــدارد )پاپلــی یــزدی، ١٣٨٣، ص 56 بــه نقــل از: اســماعیل زاده 

و ســرور 1386، ص 81(. 
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ایــن اتفــاق بــه تبــع ســاخت سیاســت گذاری، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی، ســاخت علمــی 

گســترۀ مناطــق  و فناورانــۀ مناطــق را نیــز تحت الشــعاع قــرار داده و ابعــاد نهــادی علــم و فنــاوری را در 

عادالنــۀ  و  متــوازن  برنامه ریــزی  نظــام  به جــای  شهرســتان ها  و  اســتان ها  از  اعــم  کشــور  مختلــف 

منطقــه ای و در پرتــو آمایــش ســرزمینی مــدون، بلکــه بــر مبنــای تبانی هــا و چانه زنی هــای سیاســی و 

کــه توزیــع امکانــات علمــی وفناورانــه در مناطــق عمدتــًا  ســاختاری، توســعه داده اســت. بــه ایــن معنــا 

نه بــر مبنــای مزیت یابــی و مزیت ســازی و نــه بــر مبنــای نیــاز ســاختاری و جغرافیایــی مناطــق بــوده 

کــم و ســاخت قــدرت و نفــوذ مناطــق در ایــن ســاخت نهــادی  اســت؛ بلکــه شــرایط سیاســی اجتماعی حا

ــه مناطــق مختلــف شــده اســت.  ــات ب گســیل امکان ــه  ــه منجــر ب ک ــوده اســت  ب

کشــور مســتلزم  فنــاوری در  و  علــم  و تجاری ســازی  توزیــع  و  تولیــد  فراینــد  رفــع عدم توازن هــا در 

گرچــه در نقشــۀ  شــناخت امکانــات و ظرفیت هــا از یــک ســو و نیازهــا و فرصت هــا از ســوی دیگــر اســت. ا

گــرو  کشــور تــا حــدی بــه ضــرورت ایــن امــر پرداختــه شــده اســت، اجــرا و تحقــق آن در  جامــع علمــی 

ایجــاد توازن هــا در ســطوح منطقــه ای و پرکــردن خألهــای ملــی ازطریــق آمایــش ظرفیت هــا و فرصت هــا 

و نیازهــای محلــی و منطقــه ای اســت. بنابرایــن تدویــن ســندها و اســتخراج راهبردهــا و سیاســت های 

کاهــش فاصله هــا و تبعیض هــا  گام مؤثــری درجهــت  منطقــه ای بــرای آمایــش علــم و فنــاوری می توانــد 

کشــور باشــد.  در حــوزۀ علــم و فنــاوری در ســطح جغرافیــای اقتصــادی 

2-2-2- نقش جغرافیا در آمایش  علم و فناوری

ــاس آن  ــر اس ــش ب ــزی آمای ــه ری ــه برنام ک ــت  ــدی اس ــن واح ــه« مهمتری ــرزمین، »منطق ــش س در آمای

کــه از نظــر شــرایط طبیعــی و مقتضیــات  گیــرد، منطقــه محــدوده ای از ســرزمین اســت  صــورت مــی 

کــم و بیــش همگرائــی داشــته و متمایــز از محدودهــای دیگــر  فضایــی و اقتصــادی اجتماعــی و فرهنگــی 

کاربــردی در آمـــایش  باشــد )صدقــی بوکانــی و صوفــی، 138٩(. لــذا جایــگاه دانــش  جغرافیــا  و جغرافیــای   

ســـرزمین انکارناپذیــر اســت. هــم در جغرافیــا و هــم در آمـــایش ســرزمین، ســه عنصــر اساســی  وجــود دارد  

ــایشی تریِن  ــه تعبیــری  جغرافیــا، آمـ ــعالیت. ب ــه  زمینه هــای  اصلــی مطالعــه  هســتند: انســان، فضــا و فـ ک

عـــلوم و آمایــش  ســرزمین، جغرافیایی تریــن  نــوع  برنامه ریــزی  اســت. آن چــه را جغرافیــا توضیــح می دهــد، 

کنــد. اقتضــای ماهیــت و  آمایــش بــه  عنــوان  مجموعــه ای   از علــوم، شــیوه ها و هنرهــا، می کوشــد عملــی  

کــه بــه  بررســی جریــان دیالکتیکــی روابــط  دوجانبــۀ  انســان  و محیــط و ســاختار فضایــی  تعریــف جغرافیــا 
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حاصــل  می پــردازد، حکــم می کنــد تــا جغرافیــا یکــی از همکارهــای اصلــی منطقه شناســی، برنامه ریــزی  

ح ریــزی  مـــنطقه ای یـــا آمایــش  ســرزمین در ســطوح محلــی، منطقــه ای و ملــی باشــد.  و طر

انســانی  توان هــای  محیــط طبیعــی،  و  قابلیت ســنجی منابــع  و  ارزیابــی  زمینــۀ   بایــد  در   جغرافیــا 

ــمن  ــد ضـ ــی بتوان ــم  فضای ــراح  نظ ــز  و ط ــا برنامه ری ــد ت کن ــک  کم ــران  ــی ای ــی  جغرافیای ــادی نواح و اقتص

کمیــت  و  از مـــیان  برداشــتن تضادهــا و نابرابری هــای موجــود، فعالیت هــا و تأسیســات ضــروری  را  بــا 

کیفیــت درســت در جــای مناســب و در هنــگام معیــن و بــه حــال و وضــع مناســب و ترکیــب مــوزون  بــه 

کــه غیــر   نحــوی در فضــا اســتقرار دهــد تــا حـــق هـــمه در مقــام خــود  ادا  شــود و هرچیــز در جایــی بنشــیند 

از  آن   ســزاوار نیســت )مؤمنــی 1381الــف، ص 62(. 

جغرافیــا بــه مثابــه علــم ســازمان دهی نظــام فضایــی و بــا برخــورداری از نگــرش عمیــق بــه مقولــۀ 

توســعۀ پایــدار و برنامه ریــزی ناحیــه ای و به کارگیــری الگوهــای متعــدد به منظــور بررســی نظــام اســتقرار 

بــا بنیان هــای جغرافیایــی، شناســایی توان هــای محیطــی، بررســی  جمعیــت و فعالیــت در ارتبــاط 

ــار  ــی آث ــط و بررس ــا محی ــان ب ــۀ انس ــم رابط ــوۀ تنظی ــی و نح ــری اراض کارب ــوۀ  ــی، نح ــای جغرافیای تنگناه

اقتصــادی و ســایر عوامــل مؤثــر در شــیوه های فضایــی و غیــره می توانــد نقــش بــارزی در فراینــد پیشــرفت 

کشــورها داشــته باشــد)رحیمی، ١٣٨4، صــص ٢ و ٣(. 

شــرایط  و  زیســت محیطی  موقعیت هــای  از  جغرافی دانــان  یافته هــای  و  جغرافیــا  دانــش  درواقــع 

کــه الزمــۀ آمایــش  اقلیمــی یــک منطقــه، نقــش بســیار مهمــی را در شــناخت امکانــات و ظرفیت هــا 

از  می تــوان  جغرفیــا  دانــش  کمــک  بــه  می کنــد.  ایفــا  اســت  منطقــه ای  عدالــت  برقــراری  و  ســرزمین 

زمینه هــای مســتعد محلــی و منطقــه ای بــرای برنامه ریــزی جهــت رشــد و توســعه علــوم و فناوری هــای 

گاهــی یافــت.  بومــی یــا علــوم و فناوری هــای متناســب بــا اقتضائــات زیســت محیطی و اقلیمــی آ

بــه تبــع ســایر ابعــاد اجتماعــی، جغرافیــا در ســاخت نظــام علــم و فنــاوری نیــز نقشــی انکارناپذیــر دارد. 

جغرافیــای طبیعــی، محیطــی و انســانی، اقتضائاتــی را در محیط هــای محلــی و منطقــه ای به وجــود 

کــه نتیجــۀ ایــن اقتضائــات، شــکل گیری نظامــی متنــوع از نهادهــا و ســاختارهای علمــی و  مــی آورد 

فناورانــه اســت. در ادامــه بــه نســبت جغرافیــا و نظــام علــم  و فنــاوری پرداختــه خواهــد شــد. 

شــیوه هاى متفاوتــی در جهــان  بــه  منظــور آمایــش ســرزمین وجــود دارد، از جملــه می تــوان بــه: 
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ــذارى 2، تحلیــل عملیــات3، تحلیــل سیســتم اطالعــات  تحلیــل سیســتم هاى دینامیکــی1، تحلیــل  اثرگ

ــرد.  ک ــاره  ــعیارى 5 اش ــد مـ ــی چن ــل ارزیاب ــی)GIS ( 4 و تحلی جغرافیای

کار آمایش گر  مـــحسوب  مـــی گردد ، روش تـــحلیل سیستم اطالعات  که نقشه ها ابزار  بـــا تـــوجه به این 

کارایــی آن در ایجــاد بانک هــاى اطالعاتــی، مــورد  توجــه  محققیــن  وبرنامه ریــزان  جغرافیایــی بــه دلیــل 

ک: رحیمــی، 1384، ص26(.  گرفتــه اســت. )بــرای مطالعــه بیشــتر ر.  قــرار 

2-2-3- پیشینه مطالعات آمایش سرزمین در ایران

کشــور  ایــران دارای حــدود شــش دهــه ســابقه رســمی برنامه ریــزی عمرانــی اســت و برنامه ریــزی 

و  تغیــرات   بــا  همــواره  سیاســی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  شــرایط  از  به تبعیــت  مــدت  ایــن  خــالل  در 

دگرگونی هایــی  همــراه بـــوده و فــراز و نشــیب های  بســیار  زیــادی را متحمــل شــده اســت. در مجمــوع 

آمایــش ســرزمین به طــور اخــص، دو  ایــران به طــور عــام و  برنامه ریــزی در  در بررســی ســیر تحــوالت 

انقــالب  از  پــس  اســالمی و دورۀ  انقــالب  از  قبــل  اســت. دورۀ  قابــل تشــخیص  کامــال مشــخص  دوره 

ص١5١(.    ،١٣٨٨ همــکار،  و  اســالمی)صالحی 

به دنبــال بی نظمی هــای فضایــی حاصلــه از رویکردهــای تمرکزگــرا در برنامه هــای عمرانــی باالخــص 

گیرنــدگان در جهــت چاره جویــی  پــس از برنامــه چهــارم و در اوایــل دهــه 1350، برنامه ریــزان و تصمیــم 

کــه در غیــاب انگاره هــای منطقــه ای و نگرش هــای توســعه ای حاصــل شــده  بــرای مســائل پیــش آمــده- 

کالبــدی، مدیریتــی، سیاســت گذاری  بــود و اثــرات آن در ابعــاد مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی، 

یافتــن راهــکاری جهــت تحقــق عدالــت اجتماعــی- فضایــی،  پــی  و . . . ، مشــاهده می گردیــد- در 

کردنــد. تدویــن منشــور »آمایــش ســرزمین« در دهــه 1350،  کالن و ایــده آل، حرکــت  به عنــوان یــک هــدف 

اقدامــی در جهــت جبــران خســارتهای وارده بــر فضــای شــهرها و مناطــق در ســطح ســرزمین و بازآفرینــی 

تعادلهــای فضایــی- اقتصــادی محســوب مــی شد)اســماعیل زاده و ســرور 1386، ص ٧١(. 

یکــی  دیگــر از مهم تریــن عوامــل اثرگــذار در اهمیــت یافتــن موضــوع ایجــاد تعادل هــای منطقــه ای 

1-  Dynamic system analysis
2-  Impact analysis
3-  Scenario analysis
4-  Geographic informationsystem analysis
5-  Multi-criteria evaluation analysis
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در  پهنــه  ســـرزمین یـــا بـــه عبــارت جامع تــر  آمایــش  ســرزمین  در ایــران ناشــی  از  انتشــار مقالــه ای ازســوی 

دانشــگاه  تهــران  )موسســه مطالعــات و تـــحقیقات اجـــتماعی( تحــت عنوان »مســئله افزایــش جمعیــت 

کشــوری« در ســال ١٣54بـــوده اســـت. البتــه در همــان زمــان،  تهــران و نکاتــی پیرامــون سیاســت عمــران  

کنتــرل  بی آنکــه برنامــه مدونــی  بــه  نـــام  آمـــایش  ســـرزمین  در  ایــران وجــود داشــته باشــد، اقداماتــی جهــت 

توســعه تهــران و تشــویق بــه ســرمایه گذاری در شهرســتان ها آغــاز شـــده بـــود. 

ح جامــع مطالعــات  مـــهندسین مـــشاور بتــل1  در ســال های 5١-١٣50 در مطالعاتــی بــا عنوان»طــر

کـــشور  کـــشور« پیـــشنهاداتی بــرای تجدیــد  ســازمان  برنامه ریــزی و اجرایــی  توســعه اقتصادی -اجتماعــی  

کیــد بــر تـــمرکززدایی و تـــوجه بیشــتر بــر قابلیت هــای مناطــق ارایـــه نـــمود.  بــا تأ

در ســال ١٣5٣، دفتــر آمایــش ســرزمین توســط ســازمان برنامــه و بودجــه تأســیس شــد و از آن ســال 

گرفــت.  بــه بعــد نــگارش برنامه هــای آمایــش ســرزمین شــکلی رســمی بــه خــود 

کــه قبــل از انقــالب اســالمی صراحتــًا یــا بــه طــور ضمنــی بــه مطالعــات آمایــش  از دیگــر مطالعاتــی 

ســرزمین پرداختنــد می تــوان بــه مطالعــات دبیرخانــه شــورایعالی شـــهرسازی و مـــعماری وابســته بــه 

کــه منجــر بــه تدویــن  کــرد  وزارت آبادانــی و مســکن  زیــر نظــر ســازمان ملــل متحــده)از ١٣4٨( اشــاره 

و همــکار، ١٣٨٨، صــص ١54-١5١(.  برنامه ریــزی شــهری شــد)صالحی  اطلــس 

در ابتــدای انقــالب اســالمی، در ابتــدا موضــوع آمایــش ســـرزمین چنــدان بــا اســتقبال مـــواجه نـــشد، 

امــا  به تدریــج و بــا ظهــور عــدم توازن هــا در شــیوۀ زندگــی شــهری و تغییــرات شــوک آور در نســبت جمعیــت 

کالن شــهرها  ایــن  موضــوع مــورد توجــه  شــهرها و و روســتاها و همچنیــن بــروز شــوک های متمرکــز در 

کنــار وجــود اصــل  چهــل و هشــتم در قانــون اساســی، فضــا را بــرای  گرفــت. بــروز مخاطــرات فــوق در  قــرار 

ــا ایــن اصــل از قانــون اساســی: »در  کــرد. مطابــق ب ــاز  آغــاز مطالعــات آمایشــی پــس از انقــالب اســالمی ب

بهــره  بــرداری  از منابــع طبیعــی  و اســتفاده  از درآمدهــای  ملــی  در ســطح  اســتان ها و توزیــع فعالیت هــای  

ــه  هــر  ک ــه  طــوری   کار نباشــد، ب ــد تبعیــض  در  کشــور، بای اقتصــادی  میــان  اســتان ها و مناطــق  مختلــف  

منطقــه  فراخــور نیازهــا و اســتعداد رشــد خــود، ســرمایه  و امکانــات  الزم  در دســترس  داشــته  باشــد«. 

رســالت انقــالب اســالمی در رفــع بی عدالتی هــا، فقــر و تنگدســتی و توجــه بــه نقــاط محــروم و تــالش 

نیــز توجــه  نقــاط مختلــف در جمهــوری اســالمی  تــوازن ســاختاری و امکاناتــی در  ایجــاد  در جهــت 

1-  Battle Memorial Institute,Colombus, Ohio
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کــرد. بــر ایــن اســاس و به منظــور بنیــان نهــادن  برنامه ریــزان را بــه مســئلۀ آمایــش ســرزمین دوچنــدان 

کشــور،از ســال ١٣6١ دفتــر برنامه ریــزی  کالن در زمینــه ســاماندهی  فضایــی  برنامه هــای  توســعه  تفکــری 

ــص ١6٣-١55(.  ــکار، ص ــی و هم کرد)صالح ــاز  ــی  را  آغ ــه تالش های ــه و بودج ــازمان برنام ــه ای س منطق

کلــی درازمــدت  آمایــش   ح  پایــه آمایــش ســـرزمین اســـالمی ایــران «)١٣6٣( و »اســتراتژی های  »طــر

و  اســتان«)١٣6٨(  تـــوسعه  پایـــه  نـــظری  »چارچــوب  اقتصــاد،  شــورای  مصــوب  ســرزمین «)١٣65( 

»اســتراتژی ســازماندهی فضــا«)١٣6٨(، از نتایــج ایــن توجهــات بودنــد. بــه تدریــج و از برنامــه ســوم، 

ــا تغییــر  گســترش یافــت و ب ــه روز  نگاه هــای آمایشــی وارد برنامه هــای توســعه شــدند و ایــن توجــه روز ب

نــام دفتــر آمایــش، توســعه پایــدار و محیــط زیســت بــه مرکــز ملــی آمایــش ســرزمین در ســال ١٣٨٣، 

کــرد.  مطالعــات آمایــش ســرزمین هویتــی تــازه پیــدا 

همزمــان بــا تحــو  الت  یادشــده  در خصــوص آمایــش ســـرزمین در ایـــران و پــس از ابــالغ  ســند  بیســت 

ــه  ــدی دبیرخان ــی و تولی ــیون زیربنای کمیس ــق ١404،  ــران در اف ــالمی ای ــمهوری اس ــم انداز جـ ــاله چش س

ح  کلــی آمـــایش  ســـرزمین را در هشــت محــور به شــر مـــجمع تـــشخیص مصلحــت نظــام  نیــز  سیاســت های 

زیـــر تـصویب نـمود:

کســب  جـــایگاه  شـــایسته منطقــه ای 1-   اســتفاده مؤثــر از مـــوقعیت مـــمتاز جغرافیایــی در جهــت  

و بین المللــی؛

توسعه منابع انسانی به عنوان رکن اصلی  آمایش  سرزمین؛- 2

 توجه بـه یـکپارچگی ملی و تقویت هویت ایرانی-اسالمی مـدیریت سـرزمین؛3- 

کشور؛- 4 کـارآیی و بـازدهی اقـتصادی و تسهیل  روابط  درونی  و بـیرونی اقتصاد  ارتقای 

دستیابی به تعادل منطقه ای متناسب با قابلیت ها و توان های هر  منطقه ؛- 5

کید بر مـشارکت مـؤثر مـردم؛- 6 کز زیست و فعالیت با تأ ساماندهی  فضایی مـناسب مـرا

 رعـایت مـالحظات امنیتی  و دفاعی  در  اسـتقرار جـمعیت و فعالیت در سرزمین؛7- 

توجــه بــه حفظ،احیــاء و بهره بــرداری بهینــه از ســرمایه ها، منابــع  طبیعــی  تجدیــد شــونده و - 8

ح های تـــوسعه.  حفظ محیط زیـــست در طـــر
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کلــی آمایــش  شــکل تکامل یافتــۀ ایــن سیاســت ها در ٢١ آذرمــاه ١٣٩0 و در قالــب »سیاســت های 

ســرزمین« توســط مقــام معظــم رهبــری بــه  دســتگاه های اجرایــی ابــالغ شــد و محــور فعالیت هــای 

گرفــت.  ــرار  ــه امــروز ق ــا ب آمایــش ســرزمین ت

2-2-4- جایگاه نظام علم و فناوری در مطالعات پیشین

کــه در پیشــینۀ فــوق پیداســت، توجــه بــه آمایــش علــم و فنــاوری در ایــن مســیر بســیار  همان گونــه 

کمرنــگ بــوده اســت و تنهــا در ضمــن برخــی از مطالعــات، بــه اختصــار یــا بــه طــور غیــر مســتقیم بــه آن هــا 

پرداختــه شــده اســت. 

کــه ناظــر بــه علــم و فنــاوری بــه عنــوان پیشــینۀ آمایشــی بــر آمایش هــای اســتانی علــم  تنهــا اســنادی 

ــه در  ک ــتند  ــف هس ــتان های مختل ــی در اس ــوزش عال ــش آم ــناد آمای ــتند، اس ح هس ــر ــل ط ــاوری قاب و فن

کشــور، در اســتان های مختلــف تدویــن شــده اند. البتــه در  پــی نــگارش ســند نقشــه جامــع علمــی 

ــه  ــی، نســبتی اخــص نســبت ب ــه آمایــش آمــوزش عال ک ــه ایــن پرداختــه خواهــد شــد  بخش هــای بعــد ب

آمایــش علــم و فنــاوری دارد و تولیــد ســند آمایــش علــم و فنــاوری، مطالعــه ای جامع تــر نســبت بــه ســند 

ــی، یکــی از زیرنظام هــای نظــام علــم و  ــه بیــان دیگــر، نظــام آمــوزش عال ــی اســت. ب آمایــش آمــوزش عال

فنــاوری به شــمار مــی رود. 

گــزارش ارزیابــی علــم و فنــاوری در جمهــوری اســالمی ایران)١٣٨٢( را می تــوان از معــدود مطالعاتــی 

کشــور انجــام شــده و  کالن حــوزۀ علــم و فنــاوری در  کــه مســتقیما جهــت ترســیم وضعیــت  به شــمار آورد 

کــه توســط هیــأت نظــارت و ارزیابــی  گــزارش  کــرد. در ایــن  بــه نوعــی می تــوان آن را شــبه آمایشــی تصــور 

فرهنگــی و علمــی شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی تدویــن شــده و بــه تصویــب ایــن شــورا نیــز رســیده 

کلــی بــه عملگرهــا و شــاخص های انســانی، مالــی، ســاختاری، عملکــردی و بهــره وری در  اســت،  به طــور 

حــوزۀ علــم و فنــاوری پرداختــه شــده اســت و تــالش شــده اســت بــا اســتفاده از آمــار و داده هــای موجــود 

گــزارش  کشــور ارائــه شــود. در انتهــای ایــن  در آن بــازۀ زمانــی، تصویــری از وضعیــت نظــام علــم و فنــاوری 

ح تهدیدهــا، فرصت هــا،  و نقــاط قــوت و ضعــف ایــن نظــام در ســطح  نیــز مبتنــی بــر مــدل SWOT بــه شــر

ملــی پرداختــه شــده اســت. 

در حــوزۀ آمایشــی اســتان قزویــن نیــز دو فعالیــت عمــده علمــی در حــوزۀ علــم و فنــاوری انجــام شــده 

کــه بــا  اســت. اولیــن فعالیــت نــگارش ســند آمایــش آمــوزش عالــی اســتان قزویــن اســت.  در ایــن ســند 
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کمیتــۀ آمایــش آمــوزش عالــی و وظایــف  اســتفاده از رویکــرد SWOT نگاشــته شــده اســت، پــس از معرفــی 

کمیتــه، بــه معرفــی نقــاط قــوت، ضعــف، فرصت هــا و چالش هــای اســتان قزویــن پرداختــه شــده  ایــن 

کشــور، وضع شناســی آمــوزش  اســت. ســپس بــا اســتفاده از اطالعــات موجــود در اطلــس آمــوزش عالــی 

عالــی اســتان منعکــس شــده اســت. در بخــش بعــد بــه تفصیــل بــه اجــزاء ســاختار SWOT پرداخته شــده 

گرفته انــد. چشــم اندازها، اهــداف  و راهبردهــای مختلــف توســعۀ حــوزۀ آمــوزش عالــی مــورد بررســی قــرار 

گــزارش معرفــی  کــه در ایــن  و مأموریت هــای آمایــش آمــوزش عالــی اســتان نیــز بخــش دیگــری اســت 

شــده اســت. تبییــن وضعیــت مطلــوب آمــوزش عالــی، منابــع و امکانــات مــورد نیــاز و نتیجه گیــری و 

پیشــنهادات نیــز ســایر اجــزاء ایــن ســند هســتند. 

گــزارش »توســعۀ دانش بنیــان اســتان قزویــن بــر اســاس ارزیابــی وضعیــت علمــی و صنعتــی اســتان« 

ــع  ــه جام ــتاد نقش ــط س ــن و توس ــتان قزوی ــاوری اس ــم و فن ــوزۀ عل ــه در ح ک ــت  ــری اس ــش دیگ ــز پژوه نی

ــر توســعۀ پژوهــش و  گــزارش، مقدمــه ای ب کشــور)١٣٩4( انجــام شــده اســت. بخــش اول از ایــن  علمــی 

گی هــا،  نــوآوری منطقــه ای و اســتانی اســت. در بخــش دوم، مدلــی جهــت ارزیابــی وضعیــت موجــود، ویژ

کــه مراحــل  ظرفیت هــا و عملکــرد اقتصــادی، پژوهشــی و نوآورانــۀ اســتان قزویــن طراحــی شــده اســت 

ــوآوری منطقــه ای را در ایــن اســتان معرفــی می کنــد و الگوهــای مختلــف را جهــت  توســعۀ پژوهــش و ن

گی هــا، ظرفیت هــا و عملکــرد پژوهشــی و نوآورانــۀ منطقــه ای در ایــن  ارزیابــی وضعیــت موجــود، ویژ

گی هــا،  اســتان مــورد بررســی قــرار می دهــد. بخــش ســوم نیــز شــامل ارزیابــی وضعیــت موجــود، ویژ

ــی  ــش نهای ــه بخ ک ــارم  ــش چه ــت. در بخ ــن اس ــتان قزوی ــۀ اس ــی و نوآوران ــرد پژوهش ــا و عملک ظرفیت ه

ایــن پژوهــش اســت نیــز بــه تحلیــل و تدویــن راه حل هــای اســتراتژیک توســعۀ دانش بنیــان اســتان 

قزویــن پرداختــه شــده اســت. 

کــه درپــی ارائــۀ »ســند آمایــش علــم و فنــاوری بــرای اســتان قزویــن اســت«  مطالعــه حاضــر از آن جایــی 

کــه بــا  کــه مطالعــۀ خاصــی  از دو جنبــه فاقــد پیشــینۀ منســجم و دارای نــوآوری اســت. اواًل از ایــن حیــث 

کشــور انجــام نشــده اســت و ثانیــًا انجــام  کنــون در  موضــوع آمایــش علــم و فنــاوری انجــام شــده باشــد، تا

کشــور مســبوق بــه ســابقه نیســت. لــذا در انجــام ایــن مطالعــه،  ایــن مطالعــه ناظــر بــه یکــی از اســتان های 

کلــی در حــوزۀ آمایــش ســرزمین، اقتصــاد منطقــه ای و  گزاره هــای اساســی و سیاســت های  بــا بررســی 

ــی و  ــندی بوم ــود س ــالش می ش ــش، ت ــوع پژوه ــا در موض ــرریز آن ه ــوآوری و س ــاوری و ن ــم و فن ــام عل نظ

کارامــد بــرای تنظیــم نظــام علــم و فنــاوری در اســتان قزویــن طراحــی شــود. 
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2-2-5- پیشینه مطالعات آمایش علم و فناوری در جهان

گفتمــان موجــود  دلوروکــس و پــرت )2005( در مطالعــه ای تحــت عنــوان »نظــام منطقــه ای نــوآوری: 

و مســائل حــل نشــده« بــه بررســی تحــول و تکامــل مفهــوم نظــام منطقــه ای نــوآوری به عنــوان یــک 

کمــک می کنــد پرداخته انــد. بــه اعتقــاد  کــه بــه سیاســت گذاران حــوزه علــم و فنــاوری  چارچــوب تحلیلــی 

آن هــا در عیــن اســتفادۀ وســیع از ایــن چارچــوب تحلیلــی هنــوز برخــی نقــاط ابهــام از جملــه مفهــوم 

کشــف و دوام نظام هــای منطقــه ای نــوآوری ایفــا می کننــد وجــود دارد.  کــه نهادهــا در  منطقــه و نقشــی 

به طــور مشــخص در مطالعــۀ مذکــور آشــفتگی موجــود در تعریــف نظام هــای منطقــه ای نــوآوری و اعتبــار 

تجربــی ایــن چارچــوب تحلیلــی و همچنیــن جنبــۀ منطقــه ای آن و نقــش نهادهــا درآن بــه دقــت بحــث 

و تحلیــل شــده اســت.

اســتفاده  بــا  منطقــه ای  هوشــمند  »کارویژه هــای  تعییــن  بــه    )2015( همــکاران  و  اسمولینســکی 

روش  مطالعــه  ایــن  در  آن هــا  پرداخته انــد.  بــازار«  و  فنــاوری  علــم،  مجــاورت  ماتریس هــای  روش  از 

ــد. شناســایی مؤلفه هــای  کار برده ان ــه  کشــور لهســتان ب ــرای منطقــه ای در  ماتریس هــای مجــاورت را ب

ــازار  ــتر ب ــا در بس ــاط آن ه ــراری ارتب ــه و برق ــای فناوران ــایی ظرفیت ه ــف و شناس کش ــه،  ــادی منطق اقتص

کلیــدی و  در ایــن مطالعــه بــه شــیوه ای ابداعــی به کاررفتــه اســت. عالوه برایــن شناســایی فناوری هــای 

کــه بــا روش مذکــور بــدان پرداختــه شــده اســت. روش  پیشــرو در ایــن منطقــه از جملــه مســائلی اســت 

کشــف و شناســایی ظرفیت هــای منطقــه ای اســت. تحلیــل نخبگانــی دلفــی روش به کاررفتــه بــرای 

راثــول )1994( در مطالعــه ای تحــت عنــوان »نســل پنجــم فراینــد نــوآوری« بــه مســئله سیاســت گذاری 

علم وفنــاوری پرداخته انــد. بــه عقیــده او بــا توجــه بــه رقابــت شــرکت ها و مؤسســات اقتصــادی در دنیــای 

کــرده اســت.  از ســوی دیگــر تغییــر  امــروز و محیــط پرتنــش اقتصــادی علــم و فنــاوری نقشــی محــوری پیــدا 

کوتــاه بــر ایــن دشــواری افــزوده اســت. در  و تحــول ســریع در فضــای فنــاوری و چرخه هــای محصــول بســیار 

ایــن راســتا او در مطالعــه خــود بعــد از بررســی نســل های اول تــا چهــارم نــوآوری بــه ویژگی هــای نســل چهــارم 

کــرده اســت. نــوآوری پرداختــه و درنهایــت تفاوت هــای نســل پنجــم نــوآوری را بــا نســل های قبلــی احصــا 

کوسیســتم  ا فنــاوری در  و  علــم  تحلیــل شــبکه های  عنــوان  تحــت  زوچــی )2016( در مطالعــه ای 

کارآفرینــی پرداختــه  کوسیســتم  کارآفرینــی بــه بررســی نقــش شــبکه  هــای ارزش حــوزه علــم و فنــاوری در ا

اســت. بدیــن منظــور چگونگــی ایجــاد ارزش در شــبکه های علــم و فنــاوری و بــازار را درمنطقــه ی مــورد 

گرفتــه شــده در ایــن  کار  کــرده اســت. روش بــه  مطالعــه خــود در ســان فرانسیســکو تحلیــل و ارزیابــی 
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مطالعــه بررســی عوامــل درگیــر در محیــط علــم و فنــاوری و اســتفاده از روشــی تجربــی بــرای ارزش گــذاری 

روابــط شــبکه ای عوامــل محیــط علــم و فنــاوری اســت.

2-2-6- نسبت علم و فناوری و جغرافیا

ــرای  ــالش او ب ــت و ت ــا طبیع ــان ب ــدن انس ــۀ درگیرش ــع نتیج ــاوری درواق ــم و فن ــول عل ــش و تح پیدای

گســترش و ســازماندهی علــم  گونــه آمایــش و برنامه ریــزی بــرای  تعامــل بــا آن اســت. از ایــن منظــر، هــر 

کمــک  و فنــاوری منــوط بــه شــناخت طبیعــت و زیســت بوم و محیــط جغرافیایــی مــورد نظــر اســت. بــه 

کــه در هــر منطقــه بســته بــه مــواد اولیــه و ذخایــر طبیعــی  کــرد  دانــش جغرافیــا می تــوان ظرفیت ســنجی 

شــرایط اقلیمــی، زیســت محیطی و انســانی، چــه شــاخه ای از علــم یــا فنــاوری قابلیــت رشــد و نمــو و 

گســترش دارد یــا اینکــه بــه چــه شــاخه ای از علــم و فنــاوری یــا چــه نهادهایــی علمــی و فناورانــه نیــاز 

ــه ای و  ــت بوم های منطق ــان زیس ــل می ــاد تعام ــور ایج ــاوری به منظ ــم و فن ــام عل ــواًل نظ ــود دارد. اص وج

گاه موجــب هم افزایــی  نیازهــای انســانی به وجــود می آیــد. البتــه ورود علــم و فنــاوری بــه ایــن تعامــل، 

گاه تعــادل محیــط را بــر هــم زده و برون دادهــای منفــی فراوانــی را بــر  محیطــی و انســانی می شــود و 

مناطــق تحمیــل می کنــد. 

کمــک جغرافیــا در تدویــن ســند آمایــش علــم و فنــاوری، ارائــۀ تعریــف نســبتًا قابل قبــول  مهم تریــن 

گســترۀ جغرافیایــی  از منطقــه جغرافیایــی، وضع شناســی توزیــع زیرســاخت های علــم و فنــاوری در 

گســترۀ مناطــق  مناطــق و وضع شناســی توزیــع نیازهــا و مزیت هــای متناظــر بــا نظــام علــم و فنــاوری در 

ــا آینده پژوهــی  کــرد و ب کمــک ایــن ابعــاد می تــوان حــدود و مرزهــای ســند آمایــش را ترســیم  اســت. بــه 

متناســب، بــه تنظیــم راهبردهــا و سیاســت های عملیاتــی در توســعۀ نظــام علــم و فنــاوری در مناطــق 

کــرد.  مختلــف اقــدام 

2-3- نظام های ملی، منطقه ای و محلی نوآوری
ابداعــات و اختراعــات در »نظــام نــوآوری« شــکل می گیرنــد و اثــر خــود را در اقتصــاد نشــان می دهنــد. 

کشــور دارای نظــام ملــی نــوآوری متفــاوت  ایــن نظــام متشــکل از اجــزاء و پیونــد میــان آن هاســت. لــذا هــر 

کشــورها را در عملکــرد  کارکردهــا )بهــره وری( مختلــف می باشــد و همیــن امــر مــی توانــد تفاوت هــای  بــا 

رشــد نشــان دهــد )عبدلــی، ١٣٨6، ص١0٣(. 
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گی های نظام نوآوری عبارتند از: مهمترین ویژ

ــر آن؛ ایــن توجــه در    ــر ب ــزا و تحلیــل عوامــل مؤث ــه عنــوان متغیــری درون ــوآوری ب ــه دانــش و ن توجــه ب

ح شــده اســت و تغییــرات شــگرفی را در نــگاه بــه  دانــش اقتصــاد، در مدل هــای رشــد درون زا مطــر

ــت.  ــم زده اس ــادی رق ــد اقتص رش

و    جامعه شــناختی  اقتصــادی،  منظــر  از  فراینــد  ایــن  بررســی  و  نــوآوری  بــه  رشــته ای  میــان  نــگاه 

بنگاهــی تئوری هــای 

کید بر اهمیت سابقه تاریخی و وابستگی به مسیر در این پدیده   نگاه تکاملی به نوآوری و تأ

تحلیــل نــوآوری بــه مفهــوم جامــع آن شــامل نــوآوری در محصــول و فراینــد و همچنیــن نوآوری هــای   

ســازمانی و فناورانــه

خ و    کلیــه بازیگــران نظــام و سیاســت ها یــا اقدامــات هدفمنــد در تعییــن نــر کیــد بــر نقــش نهادهــا و  تأ

جهــت نــوآوری

ارائه چارچوبی هماهنگ و یکپارچه در جهت سیاست گذاری  

مدلسازی مفهوم پیچیده ای مانند نوآوری و نظام تبدیل ایده به محصول  

ایــن رویکــرد نســبت بــه الگوهــای خطــی توســعه فنــاوری، پویاتــر بــوده و در واقــع بــر شــبکه های 

کــه جریــان دانــش را در میــان مرزهــای ملــی و درون صنایــع  پویــای سیاســت ها، نهادهــا و افــرادی 

فردویــی، ١٣٩٣(.  )رضاییــان  کیــد می کنــد  تأ برقــرار می ســازند،  داخلــی 

ــر نهادهــای واســط  کیــد ب ــد قــوی دانشــگاه و صنعــت و تأ ــوآوری، پیون از نــکات برجســته در نظــام ن

و شناســایی حلقه هــای مفقــوده در تبدیــل دانــش بــه فنــاوری و ثــروت اســت. ایــن نظــام می توانــد 

کشــورها بــه شــمار آیــد. نظــام  راه حــل مناســبی بــرای حــل مســائل و مشــکالت تولیــدی بنگاه هــای 

نــوآوری بــر افزایــش تعامــل میــان بازیگــران اصلــی فراینــد نــوآوری و توســعه فنــاوری بســیار اثرگــذار اســت 

)رضاییــان فردویــی، ١٣٩٣(. 

نــوآوری فعالیــت می کنــد.  نظــام علــم و فنــاوری نیــز در دهه هــای اخیــر تحــت رویکــرد نظامــات 

کــه در حــال حاضــر مــورد توجــه ویــژه  نظــام نــوآوری، چارچــوب تحلیلــی و سیاســت گذارانه ای اســت 

کشــورها مبتنــی بــر  گرفتــه اســت. اســناد توســعۀ علمــی و فنــاوری  سیاســت گذاران علــم و فنــاوری قــرار 
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ــق  ــرای تحق ــی الزم را ب ــرایط قانون ــد ش ــالش می کنن ــز ت ــذاران نی ــوند و قانون گ ــته  می ش ــام نگاش ــن نظ ای

صحیــح ایــن نظام هــا فراهــم ســازند. 

در ســال های اخیــر، بــا اتصــال نظــام فنــاوری و نــوآوری بــه چرخــۀ ثــروت، سیاســت گذاران علــم و 

ــم و فنــاوری را در مســیر توســعۀ  ــد نظامــات عل کرده ان ــم و فنــاوری مفیــد، تــالش  ح عل ــا طــر فنــاوری، ب

کشــورها قــرار دهنــد. بــه ایــن ترتیــب، نظــام نــوآوری بــه یکــی از مهمتریــن زنجیره هــا در توســعۀ اقتصــادی 

کشــورها تبدیــل شــده اســت. عامــل تحریــک رشــد و پیشــرفت اقتصــادی در  یــک  زمــان  بلندمــدت بــه 

یعنــی دو  دارد؛  بســتگی  بــا جهت گیــری خــاص  نوآوری هــا   اختراعــات ،  ابتــکارات ،  در  ســرمایه گذاری 

عامــل اصلــی می توانــد منجــر بــه جهــش و رشـــد اقـــتصادی شــود؛ اول، افزایــش ظرفیــت خالقیــت، 

نــوآوری  و ابتــکارات  از  طریــق ســرمایه گذاری در پژوهش هــا و آمــوزش نیــروی کار به طــور پیوســته  و دوم ، 

ــتمی »ظرفیــت  ــا. آرایــش ایــن مجموعــه در سیس ــازار و نیازه ــا ب ــا ب ــا و آموزش ه ــاط دادن پژوهش ه ارتب

کــه عامــل »جـــهش  ملــی نــوآوری « را شــکل می دهــد و نتیجــه و بـــرآیند  آن  ابـــداعات  و اختراعــات اســت 

ــی، ١٣٨6، ص ١04(.  ــی باشد )عبدل ــتصادی« مـ اقـ

گرفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه، ســازمان ملــل  ایــن اتفــاق در ســطح بین المللــی نیــز مــورد توجــه قــرار 

کنــد.  کــرده  اســت ســند توســعه هــزاره ســوم خــود را بــر مبنــای نظــام نــوآوری تدویــن  تــالش 

ح نظامــات نــوآوری در ســطح ملــی، منطقــه ای و محلــی خواهیــم  در ادامــه بــه اختصــار بــه شــر

پرداخــت. توجــه بــه جغرافیــای ایــن نظام هــا در ســه ســطح مختلــف، مســیر را بــرای دســتیابی بــه 

چارچــوب آمایشــی صحیــح در حــوزۀ علــم و فنــاوری در ســطح مناطــق و اســتان ها روشــن می ســازد. 

2-3-1- نظام ملی نوآوری

گســتره های جغرافیایــی متفاوتــی پیــاده  کــه اشــاره شــد، نظــام نــوآوری می توانــد در  همان گونــه 

کشــور  ســازی شــود. نظــام ملــی نــوآوری در پــی اســتفاده از نظــام نــوآوری در ســطح ملــی و در ســطح یــک 

کــه رویکردهــای خــود  کمــک می کنــد  اســت. آشــنایی بــا ایــن نظــام بــه سیاســت گذاران ]در ســطح ملــی[ 

 .)OECD, 1997, p3(کارکــرد نوآورنــه در اقتصــاد دانش بنیــان امــروز توســعه دهنــد را در زمینــۀ بهبــود 

در تعریفــی متعــارف، نظــام ملــی نــوآوری)1NSI( نظــام مدیریــت نــوآوری فــرا ســازمانی و در مقیــاس 

کــه بــه نقــش مجموعــه ســازمان ها ماننــد دانشــگاه ها، موسســات پژوهشــی،  کشــوری اســت  کالن و 

1-  National Innovation System
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کــز صنعتــی هایتــک، مؤسســات ثبــت اختــراع و حقــوق  کــز تحقیــق و توســعه، مرا پارک هــای فنــاوری، مرا

مالکیــت فکــری و به طورکلــی اجــزای مختلــف نظــام علــم و فنــاوری و غیــره در فرایندهــای نــوآوری و 

 .)p7 ,1997 ,OECD( رابطــٔه تعاملــی آنهــا در ایــن خصــوص می پــردازد

کــه دامنــۀ تحلیــل  آن از تـــعداد مـــعدودی نوآوری هــای  محصــول  نظــام مّلــی نــوآوری مفهومــی اســت 

ــی  ــر اســت. نظــام مّل گیرت ــی مشــخص، وســیع تر و فرا ــازۀ زمان کشــور خــاص  و در  یــک  ب و فراینــد در یــک 

کید  آن بــر عوامــل  اصلــی تعیین کننــده و  نــوآوری نــه تنهــا مرحلــه نــوآوری را دربــر می گیــرد، بـــلکه   تـــأ

ــازماندهی کنندۀ یـــک فعالیــت نوآورانــه اســت. ازایــن رو، نظــام ملــی  نــوآوری ، سراســر  فراینــد نــوآوری  سـ

 .P,2002,Baltaz( .را شــامل   می شــود )در ســطح ملی)هــم فــاز پیــش از تجاری ســازی و هــم فــاز انتشــار

کــه نظــام ملــی نــوآوری بــه نســبت  کــزاد، ١٣٨6، ص٢٢(. از ایــن روســت  232 بــه نقــل از تقــوی و پا

تصــور رایــج از نظــام علــم و فنــاوری، مفهومــی عام تــر دارد و ابعــاد سیاســت گذارانه، فرهنگــی و حتــی 

ــی  ــط پیرامون ــه محی ــبت ب ــوآوری نس ــی ن ــام مل ــود. نظ ــامل می ش ــاوری را ش ــم و فن ــوزۀ عل ــازاری در ح ب

کت  نهادهــای علــم و فنــاوری و تبعــات فرهنگــی، اقتصــادی و حتــی سیاســی فعالیت هــای فناورانــه ســا

ــا  ــده ت ــکل گیری ای ــد از ش ــه بتوان ک ــد  ــتجو می کن ــتری جس ــاوری را در بس ــی و فن ــالت علم ــت و تعام نیس

ــد.  کن ــال  ــته دنب ــه ای پیوس گون ــه  ــوالت را ب ــازی محص تجاری س

مطابــق بــا مفهوم پردازی هــای انجام شــده در ایــن نظــام، توســعۀ فنــاوری و نــوآوری، در نتیجــۀ 

ــی  کل ــور  ــل به ط ــن عوام ــد. ای خ می ده ــام ر ــل درون نظ ــان عوام ــات می ــده از ارتباط ــه ای پیچی مجموع

 .)p3 ,1997 ,OECD( از دولت هــا، مؤسســات پژوهشــی، دانشــگاه ها و بنگاه هــا عبارت انــد 

فریمــن )١٩٨٧(، نظــام ملــی نــوآوری را شــبکه ای از نهادهــا در بخش هــای خصوصــی و عمومــی 

کارکــرد و تعامــالت آن هــا موجــب تولیــد، واردات، ترمیــم و انتقــال تکنولــوژی می شــود  کــه  می دانــد 

را شــامل  نــوآوری  ملــی  نظــام  از p10 ,1997 ,OECD(. النــدوال )١٩٩٢(،  نقــل  بــه   1987 ,Freeman(

کادمیــک  کــه در تولیــد، انتقــال و اســتفاده از دانش هــای مفیــد و جدیــد آ عناصــر و ارتباطاتــی می دانــد 

ــه  ــد )Lundvall, 1993 ب گرفته ان کشــور ریشــه  ــد. ایــن عناصــر و ارتباطــات، از درون مرزهــای یــک  مؤثرن

نقــل ازp10 ,1997 ,OECD(. از نظــر او، نظــام مّلــی  نــوآوری  مـــجموعه ای  از اجـــزا، بـــازیگران  و روابــط  بیــن 

کــه در تولیــد، انتشــار و اســـتفاده از دانـــش باهــم در تعامــل  هســتند و در  داخــل  مرزهــای یــک  آنهاســت 

کــزاد، ١٣٨6، ص٢١(.  کشــور قــرار دارنــد )Lundvall ,1992  بــه نقــل از تقــوی و پا
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کــه تعامــالت  در نــگاه نلســون )١٩٩٣(، نظــام ملــی نــوآوری عبــارت اســت از مجموعــه  نهادهایــی 

 .)p10 ,1997 ,OECD1993 بــه نقــل از ,Nelson( کشــور تعریــف می کننــد کارکــرد نوآورانــه را در یــک  آن هــا، 

نظــام ملــی نــوآوری زیــر نظام هــای متعــددی ماننــد نظــام ملــی پژوهــش، نظــام ملــی خالقیــت، نظــام 

ملــی مالکیــت فکــری، نظــام ملــی مدیریــت فنــاوری و همچنیــن نظام هــای محلــی یــا منطقــه ای نــوآوری 

ــردد.  ــامل می گ را ش

کرد:  کلی به نظام ملی نوآوری را می توان در جدول زیر مشاهده  تعاریف و نگاه های 

جدول 1: نگاه های نظریه پردازان مختلف به نظام ملی نوآوری

مفروضات اصلی نظریه پردازان رویکرد ها

فریمــن به عنــوان نظریه پــرداز در ایــن تئــوری، بــا بهره گیــری از نــگاه 
کشــورها، نظــام نــوآوری را شــبکه ای از نهادهــای  تاریخــی بــه رشــد 
ــا فعالیــت و تعامــالت خــود  ــه ب ک ــد  بخــش خصوصــی و دولتــی میدان
موجــب ابــداع، اخــذ، اصــالح و انتشــار فناوری هــای جدیــد میشــوند. 
همچنیــن از منظــر وی، بــرای مطالعــه نظــام ملــی نوآوری می بایســتی 
ــادی  ــی و اقتص ــی، اجتماع ــش، سیاس ــوزش، پژوه ــای آم ــر نظام ه زی

بررســی شــوند. 
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میشــود  شــناخته  فرآینــدی  به عنــوان  نــوآوری  رویکــرد  ایــن  در 
دورهــای  تناوب هــای  بــا  و  اســت  مــداوم  و  حاضــر  همه جــا  در  کــه 
گــی  ویژ دارای  ملــی  اقتصادهــای  همچنیــن  نــدارد.  نســبتی 
آنهــا  نظــام  و  تــداوم  موجــب  گــی  ویژ ایــن  کــه  هســتند  نظام منــد 
گســترده بــه نــوآوری بــا تمرکــز بــر اهمیــت یادگیــری  می شــود. رویکــرد 
نــوآوری، چگونگــی نظــام  نقــش دولــت در  بــر  کیــد  تأ بــا  و   تکاملــی 
شــکل گیری اقتصــاد و جامعــه مبتنــی بــر فنــاوری، درک پویایی هــای 
صنعتــی و نقــش  نظام هــای ملــی تولیــد و بــازار خانگــی بــرای مطالعــه 
نظــام نــوآوری بررســی بنگاه هــا، تعامــالت میــان آن هــا، نظام هــای 

ــد.  ــروری می دان ــز ض ــاخت ها را نی ــی و زیرس مل

ال
دو

لون
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نلســون در مطالعــه خــود بــرای ایجــاد درک بهتــر از نظام هــای نــوآوری 
کشــور مطالعــه تطبیقــی را طراحــی و انجــام داده اســت. بــه  پانــزده 
ــباهت های  ــا و ش ــوان تفاوت ه ــی می ت ــه تطبیق ــا مطالع ــاد وی ب اعتق
تفــاوت در  کــرده و چرایــی  کاوی  را وا کشــورها  نــوآوری  نظــام ملــی 

عملکــرد اقتصــادی آن هــا را تبییــن نمــود. 
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مفروضات اصلی نظریه پردازان رویکرد ها

کــه اهــداف، نهادهــا و  ایــن نظریه پــردازان چارچوبــی را بنــا نهادنــد 
کارکردهــای نظــام نــوآوری را دوبــه دو بررســی میکنــد. بــه اعتقــاد آن هــا 
کــردن  در نظــام نــوآوری مجموعــه ای از اهــداف در راســتای عملیاتــی 
ــا  کارکردهایــی توســط نهادهــا بــه انجــام میرســد. از ایــن رو میتــوان ب
کــرده و  ــوآوری را بررســی  بررســی دوبعــدی آنهــا، چالش هــای نظــام ن

اســتقرار مناســبی را ارائــه نمــود.  )٢
000
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نــوآوری  ملــی  نظــام  کارآمــدی  نا مفهــوم  تبییــن  بــرای  نیوســی 
و  مشاهده شــده  عملکــرد  بیــن  )شــکاف  کارایــی  تعریفX-نا دو 
دســتیابی  )میــزان  –X-اثربخشــی  و  موجــود(  عملکــرد  بهتریــن 
همچنیــن  وی  اســت.  خود(کــرده  ســازمانی  رســالت  بــه  نهادهــای 
کارآمــدی یعنــی وابســتگی بــه  دو دســته دیگــر از عوامــل و منابــع نا
بــا کــه  کــرده  معرفــی  را  سیســتم  کارآمدی هــای  نا منابــع  و   مســیر 

این مفاهیم می توان نظام نوآوری را مطالعه نمود. 
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ملــی  نظــام  )فعالیت هــای(  کارکردهــای  ادکوئیســت  مطالعــات 
کمتــر در ذیــل  کل سیســتم میدانــد و  نــوآوری را مرتبــط بــا نهادهــا یــا 
مفهــوم پویایــی سیســتمی بــه بحــث می پــردازد. آنچــه در مطالعــات 
هکــرت و بــرگک نیــز ارائــه شــده، ناظــر بــر مفهــوم پویایــی اســت. آنهــا 
ــا  ــکان مهی ــن ام ــوآوری ای ــام ن ــه نظ ــردی ب کارک ــگاه  ــا ن ــد ب ــد دارن کی تأ
چارچــوب  یــک  در  را  نظــام  ایــن  کارکردهــای  بتــوان  تــا  می شــود 
تکاملــی شــناخت. شناســایی نظــام نــوآوری یکــی از مســیرهای مهــم 
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منبع: سلطان زاده و همکاران)١٣٩5(

2-3-1-1- رویکردهای اصلی در نظام ملی نوآوری

حداقــل دو رویکــرد اصلــی بــا تفاوت هایــی قابــل مالحظــه تحــت لــوای »نظــام ملــی نــوآوری« در 

گســترده« در نظــام ملــی  ــه »رویکــرد محــدود« و »رویکــرد  ــه ب ک نوشــته های ایــن حــوزه دیــده می شــود 

نــوآوری شــهرت دارنــد. مهمتریــن اختــالف ایــن دو رویکــرد در تعریــف نوآوری اســت. در دیــدگاه محدود، 

کیفــی: افزایــش تنــوع خروجی هــا( و  ــگاه  کمــی: افزایــش تولیــد و ن ــگاه  ــوآوری همــان تغییــر فنــاوری )ن ن

ــر روابــط نظام منــد بیــن  ــز ب حاصــل تالش هــای تحقیــق و توســعه اســت. طرفــداران ایــن رویکــرد، تمرک

واحدهــای تحقیــق و توســعه در بنگاه هــا و ســازمان های تولیــد علــم و فنــاوری نظیــر دانشــگاه ها و 

ــد.  ــاوری دارن ــم و فن ــر سیاســت های عل ــر فعالیت هــای پشــتیبانی از تحقیــق و توســعه نظی همچنیــن ب
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ــوآوری اســت و  ــواع ن ــه یکــی از ان ــر فناوران ــوآوری، تغیی ــی ن ــه نظام هــای مل گســترده ب امــا در رویکــرد 

کنــار آن، نوآوری هــای ســازمانی، نوآوری هــای اجتماعــی و نهــادی نیــز مــورد توجــه قــرار می گیــرد.  در 

گســترده بــه نظــام ملــی نــوآوری رشــد  ادبیــات نــوآوری اجتماعــی در نتیجــۀ توجــه بــه آن تحــت رویکــرد 

شــایانی داشــته اســت. افــزودن عنصــر اجتماعــی بــه نــوآوری، نــوآوری اجتماعــی را بــه ارمغــان مــی آورد. 

کیــد نــوآوری اســتنباط می شــود و مســتلزم  واژۀ اجتماعــی بــه عنــوان یــک مســیر جهــت دار و مــورد تأ

کــه چیزهــای مثبتــی بــرای جامعــه ایجــاد می کنــد. بنابرایــن، نــوآوری  یــک رویکــرد هنجــاری اســت 

کــه جــزء اجتماعــی هنجــاری بــه آن اضافــه شــده اســت  کاربــردی نــوآوری اســت  اجتماعــی، نظریــۀ 

)Osburg, 2010 Schmidpeter and، بــه نقــل از دهکــردی، ١٣٩6، ص١05(. ایجــاد نهادهایــی چــون 

نهادهــای دموکراتیــک، نهادهــای نظــارت اجتماعــی، نهادهــای حفــظ حقــوق شــهروندی و… به منظــور 

کنتــرل درآوردن انحصاراتــی چــون انحصــارات دولتــی را »نــوآوری نهــادی«  نظام مندکــردن و تحــت 

رویکــرد  و  نهــادی  رویکردهــای  بــه  به طورکلــی  می تــوان  گســترده  رویکردهــای  میــان  در  می گوینــد. 

ــر ایــن رویکردهــا خواهیــم  ح مختصــری ب ــه شــر ــرد. در ادامــه ب ک سیســتم های اجتماعــی و فنــی اشــاره 

پرداخــت. 

2-3-1-1-1- نگاه نهادی1 به نظام علم و فناوری

رواج نظریــۀ نظــام ملــی نــوآوری در ادبیــات سیاســت گذاری پژوهــش از اوایــل دهــه هشــتاد و در 

کارهــای فریمــن، نلســون و الندویــل بــود. الندویــل در یک بررســی فشــرده تاریخــی، نظریــۀ اقتصاددانان 

کــرده و برخــی  مختلــف از جملــه لیســت، اســمیت، مارکــس، مارشــال و شــومپیتر بــه نــوآوری را بررســی 

تحــوالت در نظریــه نظــام نــوآوری را نشــان داده اســت. از دیــدگاه دیگــری، نظــام ملــی نــوآوری را می تــوان 

ناشــی از تحــوالت در خــود نظریه هــای نــوآوری و توســعۀ فنــاوری دانســت. بعــد از جنــگ جهانــی دوم، 

کشــش تقاضا/بــازار و ســپس الگــوی تعاملــی  ابتــدا الگــوی خطــی فشــار علم/فنــاوری و ســپس الگــوی 

گردیــد. از ترکیــب الگــوی تعاملــی بــا نظریــۀ سیســتم و نیــز نظریه هــای  توســعۀ فناوری/نــوآوری ارائــه 

کمــی بعــد اضافــه شــدن نظریــۀ یادگیــری، نظریــۀ  جدیــد اقتصــادی، به خصــوص نظریــۀ تکاملــی نویــن و 

نظــام ملــی نــوآوری یــه عنــوان یــک ابــزار قدرتمنــد به خصــوص بــرای سیاســت گذاری از نیمه هــای دهــۀ 

ح شــد)ضیایی، ص ٢(.  هشــتاد مطــر

1-  institutional approach
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گســترده ای انجام شــده اســت. ریاحی و قاضی نوری  مطالعات نظام نوآوری با رویکردهای متنوع و 

کــه  کالســیک اســت  )1392( ایــن  مطالعــات را در چهــار رویکــرد قــرار داده انــد: رویکــرد نخســت، مطالعــات 

عـــمیق ولــی فاقــد چارچــوب تحلیلــی مشــترک و مشــابه اســت. بیشــتر مطالعــات اولیــه در ایــن حــوزه، 

کالســیک دارنــد. مطالعــه فریمــن1 دربــاره  نظــام ملــی نــوآوری ژاپــن و مطالعــه نلســون2 دربــاره  رویکــردی 

کتابــی بـــه ســـردبیری داســی3 و همــکاران چــاپ شــد،  کــه در ســال 1988 در  نظــام ملــی نــوآوری آمریــکا 

کارکردهــای آن  نمونــه ای از ایــن مطالعــات اســت. رویکــرد دوم ، مطالعــه  نظــام نــوآوری در چارچــوب 

گالــی و تئوبــوال مطالعــه ای را بــا ایــن رویکــرد دربــاره مقایســه دو نظــام نــوآوری بــا اســتفاده از دو  اســت. 

کـــارکردهای ســـخت و نرم انجام دادند . همچنین  ادکوئیست و همکاران در مطالعاتی به منظور  دسته 

ــا رشــد  کوچــک ب کشــورهای  ــا رشــد ســریع و  کوچــک ب کشــورهای  مقایســه نظــام نــوآوری در دو دســته 

کـــرده اند . رویـــکرد  ســوم ، مطالعــه نظــام نــوآوری  کارکردهــای نظــام نــوآوری اســتفاده  آهســته از رویکــرد 

از طریــق  ارزیابــی  وجــود  و ارتبــاط نهادهــای4 مؤثــر بــر نــوآوری درون نظــام اســت. مطالعاتــی بــا اســتفاده 

کشــورهای   از نگاشــت نهــادی توســط ســازمان توســعه و همکاری هــای اقتصــادی)OECD( دربــاره 

عضــو  انجــام  شـــده اســـت. رویـــکرد چهــارم، رویکــرد تحلیــل شکســت نـــظام  بـــا  تـــوجه بــه شکســت های 

ــزاری  ــکاران، اب ــس و هم ــردازد. وولتوئی ــوآوری می پ ــام ن ــه نظ ــه مطالع ــت در آن، ب ــه دول ــام و مداخل نظ

ــوتلینگ و تریپــل نیــز  ــرده اند. تـ کـ ــظام مند ارائــه  ــر پایــه شکســت نـ عملــی بــرای تحلیــل  نظــام  نــوآوری  ب

کـــه فـــعالیت نــوآوری در آن ضعیــف اســت از رویکــرد شکســت  بــرای  مطالعــه نظــام نــوآوری در مناطقــی 

کالنتــری، ١٣٩5، ص56 (.  کرده انــد  )منتظــر و  نظام منــد اســتفاده 

ــه ذی نفعــان مختلــف در حــوزۀ علــم و فنــاوری در اســتان قزویــن،  ــا مراجعــه ب در پژوهــش حاضــر ب

کــه در ایــن زمینــه  تصویــری از وضعیــت علــم و فنــاوری را در ایــن اســتان ارائــه می کنیــم. لــذا رویکــردی 

ــا رویکــرد نگاشــت نهــادی اســت.  ــاری رســاند، همــان رویکــرد ســوم ی ــد مــا را در ایــن مطالعــه ی می توان

شــناخت نهادهــای  درگیــر  در  فـــرایند نـــوآوری در ســطح  مّلــی و چگونگــی تعامــالت و ارتـــباطات آنـــها در 

جهــت انـــجام ســـه هـــدف  عمــده؛ یعنی:خلــق، انتشــار و بهره بــرداری  از  دانـــش، مـــهم ترین مباحــث 

کــزاد، ١٣٨6، ص٢١(. در ادامــه ابعــاد دیگــری  ح شــده در  نظــام  مّلــی   نــوآوری  می باشــند )تقوی و پا مطــر

از روش نگاشــت نهــادی را روشــن می ســازیم. 

1-  Christopher Freeman
2-  Nelson, Rechard R. 
3-  Dosi
4-  institutions
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2-3-1-1-1-1- رویکرد نگاشت نهادی در مطالعۀ نظام علم و فناوری

کــه روابــط میان افــراد را قاعده مند  نهادهــا مجموعــه ای از آداب، روش هــا، قواعــد و قوانینــی هســتند 

کــرده و تعامــالت اجتماعــی را شــکل می دهنــد. نهادهــا، مشــوق ها و اطالعــات و منابــع الزم را فراهــم 

کاهــش می دهنــد و نهایتــًا موجــب از بیــن رفتــن تعارضــات می شــوند.  می کننــد و عــدم اطمینــان را 

خ می دهــد.  شــکل گیری و اثربخشــی نهادهــا بــر سیاســت ها و عملکردهــا در فراینــدی چرخــه ای ر

مبتنــی بــر ایــن فراینــد، تئوری هــای مختلــف بــا توجــه بــه پارادایم هــای فکــری و بنیان هــای فلســفی و 

کــه ایــن تئوری هــا از آن اخــذ شــده اســت، سیاســت ها1، ســاخت های ســازمانی، نهادهــا  ارزشــی مکتبــی 

و در نتیجــه عملکردهــای متفاوتــی را نتیجــه خواهنــد داد. فراینــد ســرریز ارزش هــای بنیــادی و در 

عملکــرد نهــادی مکاتــب مختلــف در ســاخت های عملکــردی و فناورانــه را می تــوان در نمــودار زیــر 

کرد: مشاهده 

نمودار 1: سرریز ارزش های بنیادی در عملکرد نهادی مکاتب مختلف

منبع: یافته های پژوهش

1-  policies

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 54 ۀحفص

 
 فلتخم بتاکم یداهن درکلمع رد یداینب یاهشزرا زیررس :۱ رادومن

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 دنیآیمرد ءارجا هب نیعم یاهداهن و اهنامزاس تطاسو هب هک ییاهتسایس ،تسادیپ رادومن نیا رد هک هنوگنامه

  .دنراد نیداینب ییاههیرظن هشیر یگمه ،دنوشیم اهیروانف دیلوت هب رجنم یرکلمع حوطس رد و

 اهیروانف و اهدرکلمع هب اهیژتارتسا و اههیرظن لاقتنا رد هطساو ناونعهب اهداهن ،هخرچ نیا رد اذل

 رد یروانف و ملع نیداینب یاههیرظن لاقتنا رد طساو داهن ناونعهب زین یروانف و ملع داهن .دنراد یدج ینیرفآشقن

 یروانف و ملع ۀزوح رد ینامزاس و یداهن تشاگن هب هجوت اذل .دنکیم ینیرفآشقن اهیروانف و اهدرکلمع

 رد ار ناراذگتسایس و دنک نشور ار هزوح نیا یاهیژتارتسا یزاسیتایلمع و لیمکت ،میمعت ۀویش دناوتیم

  .دناسر یرای یروانف ۀخرچ دنیارف لیمکت

 هقطنم ای روشک کـی یداهـن صاخ نامدیچ هرابرد ار یدیفم شنیب ،یاهقطنم شرب رد یداهن تشاگن

 زا هدافتـسا اـب بیترت نیا هـب .دهدیـم هئارا اهراـمآ زا رتارـف یتاعالـطا و دروآیم دوجوهب یراذگتسایس یارب

 بسانـم نامدیـچ .درک هظحالم ار ینابیتشپ یاههمانرب صیاقن و یناشوپمه ،قباطت مدع ناوتیم یداهن تشاگن

 یوس زا .دنکیم کمک دنمماظن قباطت مدع شهاک و تیفافش شیازفا ،اهتسایس یگنهامه دوبهب هب یداهـن
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ــه وســاطت ســازمان ها و نهادهــای  ــه ب ک کــه در ایــن نمــودار پیداســت، سیاســت هایی  ــه  همان گون

معیــن بــه اجــراء درمی آینــد و در ســطوح عملکــردی منجــر بــه تولیــد فناوری هــا می شــوند، همگــی ریشــه 

نظریه هایــی بنیادیــن دارنــد. 

لــذا در ایــن چرخــه، نهادهــا به عنــوان واســطه در انتقــال نظریه هــا و اســتراتژی ها بــه عملکردهــا 

و فناوری هــا نقش آفرینــی جــدی دارنــد. نهــاد علــم و فنــاوری نیــز به عنــوان نهــاد واســط در انتقــال 

نظریه هــای بنیادیــن علــم و فنــاوری در عملکردهــا و فناوری هــا نقش آفرینــی می کنــد. لــذا توجــه بــه 

نگاشــت نهــادی و ســازمانی در حــوزۀ علــم و فنــاوری می توانــد شــیوۀ تعمیــم، تکمیــل و عملیاتی ســازی 

ــاری  کنــد و سیاســت گذاران را در تکمیــل فراینــد چرخــۀ فنــاوری ی اســتراتژی های ایــن حــوزه را روشــن 

رســاند. 

کشــور  نگاشــت نهــادی در بــرش منطقــه ای، بینــش مفیــدی را دربــاره چیدمــان خــاص نـــهادی یـــک 

یــا منطقــه بــرای سیاســت گذاری به وجــود مــی آورد و اطـــالعاتی  فـــراتر  از آمـــارها ارائــه مـــی دهد. بـــه ایــن 

برنامه هــای  نقایــص  و  تطابــق، هم پوشــانی  عــدم  نهــادی می تــوان  نگاشــت  از  اســـتفاده  بـــا  ترتیــب 

کــرد. چـــیدمان مـــناسب نـــهادی بــه بهبــود هماهنگــی سیاســت ها، افزایــش  پشــتیبانی را مالحظــه 

کاربردهــای مفیــد  کمــک  می کنــد. از ســوی دیگــر  یکــی  از  کاهــش عــدم تطابــق نظام منــد   شــفافیت و 

نگاشــت نهــادی ردگیــری جریــان دانــش ضمنــی اســت و به طــور معمــول خـــألهای ســازمانی را بــه 

نمایــش می گــذارد. بنابرایــن نهادســازی )ایجــاد ســازمان های رســمی غایــب در نظــام( از متداول تریــن 

که  بازیگران  توصیه های سیاســتی  در  این دســته از مطالعات اســت. نگاشــت  نـــهادی، نـــقشه ای اســت  

کنــد. بــه  ــی تواند خألهــا و موانــع ســاختارها را روشــن تر  ــی دهد و مـ ــشان مـ اصلــی و تعامــالت آن هــا  را  نـ

کـــمک نـــگاشت نهــادی می تــوان  درک  بهتــری از وضــع ظاهــری نظــام ملــی  نــوآوری  به دســت آورد . 

که با  نمایی ساده و جـــامع وضـــعیت موجود نـــظام نـــوآوری را نـــشان  نگاشت  نهادی  چـــارچوبی اســـت 

می دهــد و بــا بررســی آن می تــوان نقایــص  مـــوجود  در اجـــزا و روابــط میــان اجــزای نظــام  را  شناســایی  و 

کالنتــری، ١٣٩5،  کــرد  تــا بــرای اصــالح  ایــن  مـــوارد بـــرنامه ریزی های الزم را انجــام داد)منتظــر و  تحلیــل  

 .) ص5٧ 

ح شــده  ســه روش اصلــی بــرای  مطالعــات نظــام نــوآوری بــا اســتفاده از رویکــرد نگاشــت نهــادی مطــر

کـــه ســازمان توســعه و همکاری های اقتصادی در مطالعات نظام نوآوری  اســت: نخســت، روشــی اســـت 

کارکردهایشــان در نظــام  کــرده اســت. در ایــن  روش  ســازمان ها از طریــق  کشــورهای عضــو اســتفاده 
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کاپــرون و ســـینسرا  کــه  کشــیده می شــوند. دوم، روشــی اســت  نــوآوری توصیــف و در طرحــی بــه تصویــر 

کرده اند و بعدها توســط بیکار1 توســعه داده  شــده  اســت. در این روش از چهار  در مـــقاله خود اســـتفاده 

کــه حاصــل ترکیــب دو  ماتریــس بــرای توصیــف نگاشــت نهــادی اســتفاده مـــی شود. ســوم، روشــی اســت 

کـــارکردهای  نـــظام  مـــلی نــوآوری و ماتریس هــای چهارگانــه،  روش یــاد شــده اســت. در روش ترکیبــی، از 

کالنتــری، ١٣٩5، ص5٨ (.  توأمــان اســتفاده می شــود)منتظر و 

ــام  ــۀ نظ ــاوری، نظری ــم و فن ــوزۀ عل ــردازان ح ــی از نظریه پ ــه برخ ک ــا جایــی اســت  ــا ت ــه نهاده توجــه ب

ملــی نــوآوری را اساســًا بــا رویکــردی نهــادی و بلکــه ســازمانی ارائــه می کننــد. بــه عنــوان مثــال، در نــگاه 

ــه در توســعه، انتشــار و  ک ــارت  اســت  از ســازمانها و مؤسســاتی  ــوآوری  عب ــی ن ــظام مّل کالرســون)٢00٣( نـ

کشــور، برهــم تأثیــر می گذارنــد )Carlsson et. al, 2002, pp 245-233 بــه  کارگیــری نــوآوری در یــک  بــه 

کــزاد، ١٣٨6، ص ٢٣(. نیــوزی  نیــز نظــام ملــی نــوآوری را مجموعــه ای از شــرکت های  نقــل از تقــوی و پا

کــه  خصوصــی و دولتی)کوچــک یــا بــزرگ(، دانـــشگاه ها و آژانـــس های دولتــی در تـــعامل باهــم می دانــد 

ــه  ــد بـ کمــک  می کننــد . تعامــل میــان آن هــا می توان ــه تولیــد علــم و فــن آوری در داخــل مرزهــای ملــی  ب

شــکل فنــی، تجــاری، قانونــی، اجتماعــی و مالــی باشــد. امــا هــدف از این تـــعامالت، تـــوسعه، نـــگهداری، 

 OECD کــه تأمیــن مالــی و تنظیــم علــم و تکنولــوژی اســت)Niosi, 2002(. ایــن تصــور تــا جایــی رواج داد 

نیــز بــر نگــرش نهــادی صحــه می گــذارد. نظــام مّلــی نــوآوری ابــزاری اســت  بــرای درک و یـــادگیری  اثـــر 

گــون و شــرایط  گونا کــه ناشــی از تعامــل عوامــل  و بازیگــران  ســازمانها و مؤسســات بــر فّعالیتهــای نوآورانــه 

 .)OECD , 1999( .نـــهادی اســـت

کاربســت روش ترکیبــی در فصــول بعــد تــالش می کنیــم ضمــن مطالعــۀ میدانــی  در ایــن پژوهــش و بــا 

وضعیــت نظــام علــم و فنــاوری در اســتان قزویــن، نگاشــت نهــادی علــم و فنــاوری در ایــن اســتان را ارائــه 

کنیــم. ایــن نگاشــت می توانــد در ادامــۀ مســیر در تعییــن راهبرهــای عملیاتــی حــوزۀ علــم و فنــاوری ناظــر 

کمــک شــایانی نمایــد.  بــه نهادهــای مختلــف 

2-3-1-1-2- رویکرد سیستم های اجتماعی - فنی در مدیریت فناوری

کــه فنــاوری را در بســتر نظام هــای  رویکــرد سیســتم های اجتماعــی- فنــی نگاهــی تحولــی اســت 

کارکردهــای جامعــه می دانــد  اجتماعــی و اقتصــادی بررســی می کنــد و تغییــرات فنــاوری را عامــل تحقــق 

ــه  ــًا معطــوف ب ــم و دانــش، عمدت ــت عل ــه مدیری ــوکل 1386، 100(. رویکردهــای اولیــه ب )مهــدی زاده و ت

1-  Bicar
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خــود فنــاوری و تکنیــک و جمــع آوری، ذخیره ســازی و اســتفاده از دانــش بــوده اســت. ایــن رویکــرد 

ــر فنــاوری اطالعــات قــرار می دهــد. بااین حــال،  ــز خــود را ب ــا نادیده گرفتــن نقــش عامــل انســانی، تمرک ب

گســترش علــم و فنــاوری عالوه بــر عامــل فنــی، بــه عامل هــای انســانی و اجتماعــی نیــز وابســته  توســعه و 

اســت و همیــن امــر زمینه ســاز شــکل گیری رویکردهــای اجتماعــی بــه مدیریــت دانــش بــوده اســت. در 

ایــن رویکردهــای اجتماعــی، بــه فنــاوری و عمــل به عنــوان محصــول فرایندهــا و تعامــالت انســانی نــگاه 

می شــود. سیســتم های اجتماعی فنــی یــا اجتماعی تکنیکــی ماحصــل تلفیــق ایــن دو رویکــرد اســت. در 

ایــن سیســتم ها، توجــه همزمــان بــه مســائل فنــی و مســائل اجتماعــی وجــود دارد و در نقــش هــر دو در 

کیــد می شــود.  برنامه ریــزی و سیاســت گذاری علــم و فنــاوری تأ

اصطــالح »فنی اجتماعــی« معمــواًل دربــارۀ ارتبــاط و وابســتگی های میــان بخشــی فنــی و اجتماعــی 

کار مــی رود. رأس )2010( در تعریفــی ســاده از سیســتم های فنی اجتماعــی آن هــا  در یــک سیســتم بــه 

ــر  ــا یکدیگ ــه ای ب ــۀ مبادل ــک رابط ــه در ی ک ــد  ــوالت می دان ــا و محص ــان ها، فراینده ــه ای از انس را مجموع

مشــارکت می کننــد )الهــی و همــکاران 1391، 2(. 

جنبــش مطالعــات فنی اجتماعــی در ســال های میانــی ســدۀ بیســتم بــه اوج خــود رســیده اســت. 

یکــی از آثــار مهــم در ایــن دوره ارائــۀ اصــول طراحــی سیســتم های فنــی و اجتماعــی توســط چرنــز )1976( 

کنتــرل، مرزهــای ســازمانی و جریــان  کــه شــامل اصــول ســازگاری، حداقــل تخصصی شــدن وظایــف،  بــود 

گســترش داد و در تطبیــق بــا اصــول چرنــز قــرار داد.  کلــگ )2000( ایــن اصــول را  اطالعــات می شــد. بعــد از او 

دیــد  از  را  دانــش  مدیریــت  کــه  دانســت  کســانی  اولیــن  می تــوان  را   )1998( اســکاربرو  و  پــان 

کرده انــد. مــدل آن هــا از ســه جــزء ســاختار اطالعاتــی،  کــرده و بــرای آن مــدل ارائــه  فنی اجتماعــی بررســی 

زیرســاخت و ســاخت فرهنگــی تشــکیل شــده اســت )الهــی و همــکاران 1391، 3(. بعــد فنــی در ایــن 

ــت  ــی مدیری کل ــد  ــه فراین ــه ب ــا توج ــه ب ک ــد  ــش می باش ــت دان ــای مدیری ــه ای از ابزاره ــوب مجموع چارچ

دانــش دســته بندی شــده اند. از ســوی دیگــر بعــد اجتماعــی شــامل دو بعــد انســانی و ســازمانی در نظــر 

گرفتــه شــده اســت. 

براســاس ایــن رویکــرد، در تدویــن ســند آمایــش علــم و فنــاوری بایــد به طــور همزمــان بــه عوامــل فنــی 

کــز رشــد و پارک هــای  کــز تحقیــق و توســعه، مرا کــرد. نهادهــا و مؤسســات آموزشــی، مرا و انســانی توجــه 

کافــی از یــک  علــم و فنــاوری، دسترســی بــه فناوری هــای ســطح بــاال و برخــورداری از دانــش و مهــارت 

ســو و ســاماندهی فرایندهــای دســتیابی، تولیــد، مبادلــه و انتشــار دانــش و فنــاوری در ســطوح محلــی، 
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منطقــه ای و ملــی به صورتــی پایــدار و روبه رشــد از ســوی دیگــر بــرای تنظیــم ســند آمایــش علــم و فنــاوری 

ضــروری اســت. 

2-3-2- نظام های منطقه ای و محلی نوآوری

مفهــوم منطقــه همــواره در طــول زمــان متناســب بــا  شــرایط  زمــان و مــکان مـــعانی مـــتفاوت بــه خــود  

ــدگاه  ــنی. دیـ ــدگاه ذهـ ــدگاه عینــی و دیـ کلــی  در مــورد منطقــه وجــود  دارد: دی ــدگاه   گرفتــه  اســت. دو  دی

ــر  اســاس تقســیمات سیاســی اســت و  ــًا ب ــه وجــود مرزهــای مشــخص در منطقــه عمدت عینــی معتقــد ب

گی های  مشــترک  جغرافیایــی اقتصــادی و فرهنگــی  بــدون  توجــه بــه  در مقابــل  دیـــدگاه  ذهـــنی  ویـــژ

کثــر جغرافیدانــان بــه دیــدگاه ذهنــی معتقدنــد.  محدوده هــای سیاســی را معتبــر مـــی داند. امـــروزه ا

گــر  چــه  در  بیــن طرفــداران ایــن دیــدگاه نیــز آرای متفــاوت  ارایــه  مـــی شود ، ولــی بیشــتر  آن هــا  اعتقــاد بــر  ا

گی هــای مشــترک دارنــد، تــا تقســیمات سیاســی اســتان ها )کـــالنتری 1380، 27(. شـــاید ســاده ترین  ویژ

ــا قســمتی از  یــک محــدوده جغرافیایــی  ــنطقه فضــا ی ــه مـ کـ ــرد  کـ تعریــف منطقــه را بتــوان چنیــن بیــان 

کـــه عوامــل مشــابه طبیعــی، اقتصــادی و اجتماعــی آن را از محیــط اطــراف خــود متمایــز نمــوده  اســـت 

و فضــای یکپارچــه و یـــکدستی را بـــه وجــود آورده اســت )شــیعه 1369، 98؛ بــه نقــل از زالــی 1389، 81(. 

ایــن  عـــوامل  مـــشابه می توانــد شـــرایط اقـــلیمی، خـــصوصیات فرهنگــی، زبــان، نــوع فعالیــت اقتصــادی، 

مـــنطقه جـــغرافیایی و یــا ترکیبــی از آنهــا باشــد. 

ک هــای مهــم در تعییــن منطقــه جغرافیایــی، همگنــی اســت. منطقــه همگــن  بااین حــال، یکــی از مال

کــه  گی هــای مشــترک طبیعــی و اقتصــادی و اجتماعــی اســت  ــا ویژ بخشــی از یــک فضــای جغرافیــای  ب

و  اقـــتصادی   کـــانون های  و  کانون هــای  مختلــف ســکونتگاهی  بیــن  پیوندهــای فضایــی مشــخصی 

نهادهــای علــم و فنــاوری برقــرار  اســت و دارای وســعت مناســبی بــرای برنامه ریــزی اســت. عوامــل مهــم 

تاثیرگــذار در برنامه ریــزی بــا ابعــاد منطقــه ای براســاس عوامــل طبیعــی و محیــط اقتصادی اجتماعــی و 

وضعیــت علــم و فنــاوری تبییــن شــده اســت. از طــرف دیگــر، منطقــه اداری نیــز عبــارت اســت از فضــای 

کــه بــر اســاس ضـــوابط و مـــعیارهای  سیاســی  و اداری بــه صــورت مصنــوع، نـــظیر مـــرزبندی  جغرافیایــی 

ــی 1389، 82(.  ــد )زال ــده باش ــیم بندی ش ــور تقس کش ــتان های  اس

گرچــه در علــم جغرافیــا بــر لــزوم همگنــی منطقــه مــورد نظــر بــرای تدویــن و اجــرای ســند آمایــش  ا

که نهــاد برنامه ریز و مجری آمایش، دســتگاه های  کرد  کیــد می شــود، بایــد بــه ایــن نکته توجه  ســرزمین تأ
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کشــوری ســازماندهی شــده اند و لــذا حــوزۀ اختیــارات و نفــوذ  کــه براســاس تقســیمات  کمیتــی هســتند  حا

کشــوری خالصــه می شــود. در برخــی مــوارد دســتگاه های اجرایــی مناطــق  آن هــا در محــدودۀ تقســیمات 

مجــاور می تواننــد براســاس دســتورالعمل ها و آیین نامه هــای خــود بــا یکدیگــر همکاری هایــی داشــته 

باشــند امــا آنچــه در تدویــن ســندهای اســتانی آمایــش علــم و فنــاوری مدنظــر اســت، تمرکــز در منطقــۀ 

کشــوری اســت.  اداری براســاس تقســیمات 

کشــورها را مفــروض می کیــرد امــا لزومــًا درواقــع این گونه  رویکــرد نظــام ملــی نــوآوری )NSI( همگنــی بیــن 

نیســت. براســاس بســیاری از شــاخص ها )مثــاًل عملکــرد اقتصــادی، فقــر، تحقیق وتوســعه( مناطــق در 

کشــورها ممکــن اســت به شــدت بــا یکدیگــر متفــاوت باشــند. درنتیجــه محققــان و اندیشــمندان  داخــل 

کــه در آن »منطقــه«  گســترش داده انــد  نظام هــای نــوآوری رویکــردی منطقــه ای بــه نظــام نــوآوری را 

 .)p10 ,2013 ,Schrempf, et. al( کشــور اشــاره دارد معمــواًل بــه حــوزه ای جغرافیایــی در درون یــک 

کیــد بــر یادگیــری ازطریــق تعامــل  نظــام منطقــه ای نــوآوری در دهــۀ 1990 و بــا رویکــرد نظام منــد و بــا تأ

ح شــد. در ایــن مــدل بــر مشــارکت میــان نهادهــای  متقابــل میــان بازیگــران اصلــی صحنــۀ نــوآوری مطــر

کیــد شــده اســت. ایــن مــدل ریشــه در  کــز پژوهشــی تأ مختلــف ازقبیــل بنگاه هــا و دانشــگاه ها و مرا

 Asheim and( ــه نوآوری هــای فنــی نیســت ــوآوری تنهــا محــدود ب ــی و نهادگرایــی دارد و ن اقتصــاد تحول

Coenen, 2006؛ Doloreux and Parto, 2005؛ Cooke, 2002؛ به نقــل از نقــی زاده و همــکاران 1393، 

ح اســت. نظــام  ص 30(. نــوآوری در ایــن مــدل در قالــب تجمیعــی و تکاملــی بــا وابســتگی بــه مســیر مطــر

ح شــدن نظــام ملــی نــوآوری در قالــب زیرسیســتم آن یــا  منطقــه ای نــوآوری به طــور ویــژه پــس از مطر

 .)Legendijk, 2000( ح شــده اســت کوچکتــر نظــام ملــی نــوآوری مطــر نســخۀ 

گرچــه جنبه هــای زیــادی از رویکــرد نظــام ملــی نــوآوری می توانــد در ســطح منطقــه ای اعمــال شــود،  ا

 Schrempf et. al, 2013,؛ به نقــل ازKorres, 2012( نظــام منطقــه ای نــوآوری بســیار متفــاوت از آن اســت

p10,(. ســازمان داخلــی بنگاه هــا، روابــط میــان بنگاه هــا، نقــش بخــش عمومــی و سیاســت عمومــی و 

کــه در ســطح منطقــه ای می تــوان بــا  گی هایــی اســت  نیــز ســاخت نهــادی مثــاًل بخــش مالــی، ازجملــه ویژ

جزئیــات بیشــتری بــدان پرداخــت امــا ایــن جنبه هــای در ســطح ملــی می توانــد بســیار متفــاوت باشــد. 

بنابرایــن، رویکــرد نظــام منطقــه ای نــوآوری ابعــاد منطقــه ای تولیــد و اســتفاده از دانــش را برجســته 

می ســازد و درعین حــال بــه تبییــن تفاوت هــای منطقــه ای در ظرفیــت نــوآوری و قــدرت اقتصــادی 

 .)Schrempf et. al , 2013, p10( کمــک می کنــد
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نــوآوری  ک و ساختارمندســازی تحقیقــات در نظــام منطقــه ای  بــرای ادرا تالش هــای متعــددی 

 .)Asheim and Gerler, 2005 و   D’allura et. al, 2012:نــک مثــال  )به عنــوان  اســت  گرفتــه  انجــام 

کیــد می کنــد:  ــر ســه بعــد اساســی تأ ــوآوری ب ــو )2005(، نظــام منطقــه ای ن ــورو و پارت ــۀ دول براســاس مقال

اواًل، تعامل میان فعاالن نظام نوآوری درزمینۀ مبادلۀ دانش؛  

ــک    ــوآوری درون ی ــش و ن ــۀ دان ــده از مبادل ــای حمایت کنن ــش نهاده ــازی و نق ــًا، آماده س ثانی

منطقــه؛ و

ثالثًا نقش نظام منطقه ای نوآوری در سیاست گذاری منطقه ای نوآوری.   

کــه عامــالن و ابعــاد و نحــوۀ تعامــل آن هــا  نمــودار زیــر بیانگــر مفهــوم نظــام منطقــه ای نــوآوری اســت 

را نشان می دهد. 

نمودار 2: عامالن نظام منطقه ای نوآوری و نحوۀ تعامل  آن ها با یکدیگر

)2004( Piccaluga  & Cooke from )2013( .al .et Schrempf

در ادامه به تبیین تفصیلی تر ابعاد سه گانۀ نظام منطقه ای نوآوری می پردازیم. 
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2-3-2-1- مبادلۀ دانش ازطریق تعامل فعاالن

بعــد اول بــر تولیــد و مبادلــۀ دانــش درون منطقــه تمرکــز می کنــد. نــوآوری به طــور فزاینــده ای مبتنی بــر 
کــه در فراینــد نــوآوری دخیل انــد ماننــد بنگاه هــا  تعامــالت و تبــادل دانــش بیــن فعــاالن مختلــف اســت 
و  تحقیقاتــی(  کــز  مرا و  دانشــگاه ها  )ماننــد  تحقیقاتــی  ســازمان های  مشــتریان،  کوچــک(،  و  )بــزرگ 
کــز انتقــال فنــاوری و پارک هــای علــم و فنــاوری(. مجــاورت فضایــی زمانــی  مؤسســات عمومــی )ماننــد مرا
کوچکــی از دانــش مرتبــط بــا  کــه تنهــا بخش هــای  کــه ایــن ایــده را در نظــر بگیریــم  اهمیــت پیــدا می کنــد 
نــوآوری می توانــد ســاماندهی شــود و به ســادگی دراختیــار مکان هــای بســیار دور قرارگیــرد درحالی کــه 
کــه به نوبۀخــود  کوتــاه و تعامــالت چهره به چهــره اســت  مبادلــۀ دانــش ضمنــی نیازمنــد فاصله هــای 
 Schrempf et. al , بــه نقــل از Asheim and Gerler, 2005( یادگیــری ازطریــق تعامــل را تســهیل می کنــد
کــه مزیــت همکاری هــای منطقــه ای بــر همکاری هــای ملــی  p12 ,2013(. بدیــن ترتیــب، روشــن اســت 

عبــارت اســت از افزایــش احتمــال تعامــالت چهره به چهــره. 

در رویکــرد نظــام منطقــه ای نــوآروی، تعامــل بــه صورت هــای مختلفــی صــورت می گیــرد امــا مهم ترین 
کــه بعــد سیســتمی  آن هــا به صــورت تعامــل سازمان باســازمان در درون یــک شــبکه صــورت می گیــرد 
نــوآوری را تأمیــن می کنــد )undvall, 1992L، بــه نقــل از Schrempf et. al , 2013, p12(. روابــط درون 
ایــن شــبکه ها میزانــی از وابســتگی متقابــل را نشــان می دهــد و به ویــژه بــرای رویکــرد نظــام منطقــه ای 
فنــاوری، دارای محتــوای منطقــه ای هســتند. ایــن وضعیــت بــرای مواردی کــه در آن مشــارکت کنندگان 
تخصصی ترنــد و مبنــای عملــی خاص تــری دارنــد صــدق می کنــد. چنیــن تخصص گرایــی مرتبــط اســت 
بــا ســطح بــاالی از دانــش ضمنــی و بنابرایــن تعامــل چهره به چهــره و روابــط مبتنی بــر اعتمــاد به شــدت 
اهمیــت می یابنــد )Asheim and Gerler, 2005(. ایــن یادگیــری تعاملــی در فضــای منطقــه ای و انتشــار 
کــه  کــه تمرکــز منطقــه ای فعــاالن را بهتریــن محیــط بــرای اقتصــادی می ســازد  دانــش چســبنده اســت 
مبتنی بــر دانــش و درنتیجــه نــوآوری اســت )D’Allura ,Mocciaro, Galvagno Li Destri, بــه نقــل از 
ــر یادگیــری  ــه ب ک ــوآوری فراینــدی تعاملــی و پویاســت  ــا فــرض اینکــه ن Schrempf et. al , 2013, p12(. ب
کــه جایگیــری منطقــه ای به ویــژه بــرای بنگاه هــای  در شــبکه ها متکــی اســت، غالبــًا اســتدالل می شــود 

کوچــک و متوســط اهمیــت دارد. 

2-3-2-2- اهمیت نهادها برای نوآوری منطقه ای 

ــت  ــش حمای ــار دان ــاد و انتش ــه از ایج ک ــه  ــک منطق ــادی ی ــدازی نه ــه راه ان ــت ب ــوط اس ــد دوم مرب ُبع
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گســترده ای اشــاره دارد و بنابرایــن نهادهــا شــامل قوانیــن، مقــررات،  می کنــد. در اینجــا، نهــاد بــه تعریــف 

گان )2013( محیــط نهــادی  ســنت ها و همچنیــن نهادهــای دولتــی می شــود. بــه قــول یــوارا و فالنــا

کرده انــد دقیقــًا در قلــب مباحــث دربــارۀ روابــط درون بنگاهــی و  گیــری  کــه در آن فعــاالن مختلــف جا

کیــد بــر نهادهــا عمدتــًا در جغرافیــای  بنابرایــن در چارچــوب نظــام منطقــه ای نــوآوری قــرار دارد. ایــن تأ

اقتصــادی ازطریــق »گــردش نهــادی« پیشــرفته اســت. نهادهــا اثــر زیــادی بــر بنگاه هــا دارنــد در ایــن 

ــبکه های  ــه ش ــه چگون ک ــتا  ــن راس ــر در ای ــد و مهم ت کنن ــل  ــر تعام ــا یکدیگ ــد ب ــه می توانن ــه چگون ک ــتا  راس

کار افتــد )Flanagan and Uyarra, 2013(. شــبکه های نــوآوری  بیــن آن هــا می توانــد راه انــدازی شــود و بــه 

محلــی توســط ایــن نهادهــا حمایــت می شــوند و درنتیجــه بنگاه هــای دخیــل به ویــژه بنگاه هــای خــرد و 

ــوند.  ــت می ش ــط حمای متوس

اســتفاده  نــوآوری  منطقــه ای  نظــام  گونه شناســی های  توســعۀ  بــرای  اغلــب  نهــادی  راه انــدازی 

کــوک پیشــنهاد شــده  گونه شناســی نظــام منطقــه ای نــوآوری توســط  می شــود. یکــی از انــواع غالــب 

کــه براســاس انــواع رایــج حکمرانــی در ایــن نظام هــا، بیــن ســه نــوع نظــام منطقــه ای نــوآوری  اســت 

می شــود،  آغــاز  منطقــه ای  ســطح  در  عمدتــًا  فعالیــت  آن  در  کــه  اول  نــوع  می شــود:  قائــل  تفکیــک 

ــای  ــر بازاره ــتند و ب ــردی هس کارب ــات  ــرد، تحقیق ــورت می گی ــی ص ــای محل ــی توســط بانک ه تأمیــن مال

نزدیــک تمرکــز می شــود، تخصص گرایــی شــرکت ها تنــوع زیــادی دارد، همــکاری بیــن بنگاه هــا زیــاد 

اســت و ســازوکار هماهنگــی اصلــی بــازار اســت. در نــوع دوم، فعالیت هــا متمرکــز آغــاز می شــوند، در 

ســطح ملــی تأمیــن مالــی می شــوند، تحقیقــات مبنایــی بــوده و نــوآوری مبتنی بــر باالدســت اســت، 

ســطح تخصص گرایــی باالســت و همــکاری منطقــه ای پاییــن و هماهنگ شــده توســط دولــت اســت. 

نــوع ســوم در میــان ایــن دو قــرار دارد و در آن، نظــام منطقــه ای نــوآوری یکپارچــه نمایانگــر شــروع های 

چندســطحی اســت، تأمیــن مالــی توســط شــرکای متنوعــی انجــام می گیــرد، تحقیاقــت و نــوآوری ترکیبــی 

کاربــردی و مبنایــی و تمرکــز هــم بــر باالدســت و هــم بــر پایین دســت اســت، بنگاه هــا در  اســت بیــن 

 Schrempf( ســطح متوســطی تخصص گرایــی دارنــد و همــکاری منطقــه ای در شــبکه ها شــکل می گیــرد

 .)et. al , 2013, p13

2-3-2-3- نظام منطقه ای نوآوری و سیاست گذاری نوآوری

گفــت  نقــش سیاســت گذاری در رویکــرد نظــام منطقــه ای نــوآوری ســومین بعــد مهــم اســت و می تــوان 

 Cooke, Uranga(کــه نظــام منطقــه ای نــوآوری هــم مفهومــی نظــری و هــم هــدف سیاســت گذاری اســت
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and Etxebarria, 1997؛ بــه نقــل از بــه نقــل از Schrempf et. al , 2013, p13(. ایــن ســطح سیاســت گذاری 

کاربــرد ســومین  کــه در آن نظــام ملــی اثــر عظیمــی بــر نظام هــای منطقــه ای می گــذارد. نمونــۀ عمــدۀ  اســت 

کــرد.  بعــد نظــام منطقــه ای نــوآوری را می تــوان در ســاختار سیاســت گذاری اتحادیــه اروپــا مالحظــه 

ــوآوری  ــه نظــام ن ــه مباحــث مربــوط ب ــوآوری ب کمک هــای عمــدۀ مفهــوم نظــام منطقــه ای ن یکــی از 

 Schrempf( کــه در همــه جــا جــواب دهــد وجــود نــدارد کــه هیــچ سیاســت واحــدی  ایــن ایــده اســت 

et. al , 2013, p15(. ابزارهــای سیاســت گذاری بایــد همــواره خــاص هــر زمینــه باشــند و بایــد بــا شــرایط 

کننــد. دخالــت سیاســت گذاری در زمینــۀ نظــام منطقــه ای نــوآوری عمدتــًا  منطقــه ای تطبیــق پیــدا 

کــرده و تــالش می کنــد عملکــرد مؤثــر تعامــالت پیچیــده میــان  شکســت های سیســتمی را هدف گــذاری 

کنــد. سیاســت ها در ســطح منطقــه ای ممکــن اســت  فعــاالن مختلــف در نظــام منطقــه ای را تســهیل 

به دنبــال راه انــدازی منطقــه ای در نقــاط مختلــف باشــند، به عنــوان مثــال ممکــن اســت بــر همــۀ فعــاالن 

ــد. شــاخص های اعمال شــده  ــا حتــی اشــخاص منفــرد تأثیــر بگذارن ــر بنگاه هــا ی ــًا ب ــا صرف یــک منطقــه ی

کننــد؛ آن هــا می تواننــد نهادهــای  کمبــود شایســتگی ها غلبــه  کــه بــر  کنــد  کمــک  می توانــد بــه بنگاه هــا 

کننــد. حتــی آن هــا  ح  ســختی ماننــد قوانیــن یــا نهادهــای نرمــی ماننــد تمایــل بــه پذیــرش ریســک را مطــر

کننــد و بــرای غلبــه بــر اثــرات قفل شــدن در یــک شــریک تجــاری  می تواننــد در ســطح شــبکه ای مداخلــه 

کننــد یــا بــه راه انــدازی فعالیت هــای تعاونی تــر بــرای یاری رســاندن بــه بنگاه هــا بــرای  کمــک  خــاص 

کمــک رســانند )Asheim, Bugge, Coenen and Herstad, 2013, 2013؛  یافتــن منابــع دانــش تکمیلــی 

 .)Schrempf et. al , 2013, p15 به نقــل از

2-4- تفاوت آمایش علم و فناوری و آمایش آموزش عالی
دانـــشگاه بــه عنــوان نهــاد آمـــوزشی و پژوهـــشی یکــی از مهم تریــن  و مؤثرتریــن بازیگــران نظــام  مّلــی 

کشــور دارد. دانشــگاه ها  کــه تأثیــر بـــسزایی در عـــملکرد نوآورانــه  کشــوری محســوب می شــود  نــوآوری هــر 

کــز آمــوزش عـــالی بـــا آمــوزش مـــهارت های عـــلمی و عـــملی  بــه  نیروی انســانی  عـــالوه بر تأمیــن نیروی  و مرا

ــاتید  ــحققان و اس ــده مـ ــت  شـ ــش انباش ــار دان ــث انتش ــام، باع ــران نظ ــایر بازیگ ــاز س ــورد نی ــد م کارام کار 

کـــارکردهایی نـــیز  در  خصوص تولید و انـــتقال  دانشــگاه می شــوند. عالوه بر ایـــن، دانـــشگاهها فـــّعالیت و 

ــزاد، ١٣٨6،  ک ــه نقــل از تقــوی و پا ــد. )Movery Sampat, 2004; Hill, 2004; Xue, 2006؛ ب دانـــش دارن

صــص ٢١ و ٢٢(. 
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ــتباه  ــه اش ــاوری ب ــم و فن ــام عل ــه نظ ک ــود دارد  ــتباه وج ــن اش ــکان ای ــاوری ام ــم و فن ــات عل در مطالع

کــه ایــن دو نظــام یــا بایکدیگــر  گرفتــه شــود. ایــن در حالــی اســت  متــرادف بــا نظــام آمــوزش عالــی در نظــر 

کل و جــزء قــرار می گیرنــد. در  دارای رابطــۀ عمــوم و خصــوص مــن وجــه هســتند یــا این کــه در نســبت 

ــه نظــام علم وفنــاوری اســت. در  ــوط ب ــی تنهــا یکــی از زیرنظام هــای مرب حالــت دوم، نظــام آمــوزش عال

ــا یکدیگــر بپردازیــم. در ادامــه نیــز  ایــن قســمت بــه اختصــار تــالش می کنیــم بــه نســبت ایــن دو نظــام ب

کــه شــامل بــر عمــوم نهادهــای مرتبــط بــا علــم  کــه نگاشــت نهــادی علــم و فنــاوری را  کــرد  تــالش خواهیــم 

و فنــاوری اســت معرفــی نماییــم. 

و  کســب وکارها  بــه حــوزۀ  ورود  بــرای  انســانی الزم  نیــروی  پــرورش  عالــی متکفــل  آمــوزش  نظــام 

غ التحصیــالن،  فعالیت هــای مختلــف اعــم از فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی اســت. بخشــی از ایــن فار

ــات و  ــی مؤسس کارشناس کادر  ــن  ــت و همچنی ــت و هدای کادر مدیری ــاوری،  ــم و فن ــوزۀ عل ــه ح ــا ورود ب ب

ــق و  ــز تحقی ک ــاوری، مرا ــای فن ــی، پارک ه ــات پژوهش ــم از موسس ــاوری اع ــم و فن ــف عل ــای مختل نهاده

کــز صنعتــی و غیــره را تشــکیل می دهنــد.  توســعه، مرا

از ســوی دیگــر، در مواردی کــه نــوآوری شــیوۀ مرتونــی را طــی می کنــد، نظــام آمــوزش عالــی می توانــد 

ــه  ــرد و ب ــده بگی ــر عه ــام را ب ــن نظ ــر ای ــز متفک ــش مغ ــاوری، نق ــم و فن ــام عل ــائل نظ ــاب مس ــوان ه ــه عن ب

کنــد. از ایــن  کمــک  عنــوان یــک موسســۀ بــزرگ تحقیــق و توســعه بــه حــل مســائل حــوزۀ علــم و فنــاوری 

گســترده ای هســتند.  کات نهــادی  کــه نظــام آمــوزش عالــی و نظــام علــم و فنــاوری دارای اشــترا روســت 

ــتند.  ــر یکدیگــر منطبــق نیس ــی ب ــوزش عال ــام آم ــاوری و نظ ــم و فن ــام عل ــه نظ ک ــح اســت  ــر واض ــا پ ام

ــز  ک ــز تحقیــق و توســعۀ خصوصــی، مرا ک ــوآوری، مرا ــازاری )گیبونــزی( ن ــاز، نظامــات ب ــوآوری ب نظامــات ن

کــز خالقیــت، شــرکت های دانش بنیــان و بســیاری از  تحقیــق و توســعۀ دولتــی غیــر دانشــگاهی، مرا

کــز آموزشــی و پژوهشــی ذیــل  کــه مســتقل از مرا پارک هــای علــم  و فنــاوری، از جملــه نهادهایــی هســتند 

نظــام آمــوزش عالــی مشــغول بــه فعالیــت هســتند. 

از ســوی دیگــر، بســیاری از اجــزاء نظــام آمــوزش عالــی نیــز خــود را متکفــل پرداختــن بــه حــوزۀ عمومــی 

کادر تخصصــی و  کــه بســیاری از دانشــگاه ها بــه تربیــت  علــم و فنــاوری نمی داننــد؛ بــه ایــن ترتیــب 

آموزه هــای مهارتــی عمومــی  و  بــرای مشــاغل غیرفناورانــه مشــغول هســتند  تکنســین های عمومــی 

کســب وکارهای غیــر دانش بنیــان فراهــم  را بــرای ارتقــاء ســطح شــاغلین در حــوزۀ مشــاغل عمومــی و 

می ســازند. 



45فصل 2؛ ادبیات پژوهش

گــر رویکــرد غیربــازاری )شــیوۀ اول تولیــد دانــش( را معیــار تعریــف نظــام آمــوزش  لــذا بــا اوصــاف فــوق، ا

ــازاری بدانیــم، نظــام آمــوزش عالــی و  ــر از یــک بنــگاه تولیــد دانــش ب عالــی قــرار دهیــم و دانشــگاه را فرات

کارکردهــا بــا  کــه البتــه در برخــی از  نظــام علــم و فنــاوری دو نظــام بــا ســازوکارهای مســتقل هســتند 

کاتی هســتند. لــذا می تــوان نســبت میــان ایــن دو نظــام را »عمــوم و خصــوص مــن  یکدیگــر دارای اشــترا

وجه« دانست. نمودار زیر نسبت این دو نظام را متأثر از شیوۀ اول تولید دانش نشان می دهد. 

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

کــه جهــت  محــدودۀ شــطرنجی میانــی در نمــودار فــوق، نشــان دهنــدۀ بخشــی از آمــورش عالــی اســت 

کمــک بــه نظــام ملــی نــوآوری بــه خلــق دانــش و تربیــت نیــروی انســانی مــورد نیــاز جهــت تکمیــل چرخــۀ 

علــم و فنــاوری اقــدام می کنــد. 

کــه بــا  محــدودۀ خط چیــن در ســمت چــپ نمــودار بــه آن قســمت از نظــام آمــوزش عالــی اشــاره دارد 

کــه انگیــزۀ دانشــگاه از فعالیــت در ایــن حوزه هــا،  شــیوۀ یــک تولیــد دانــش عمــل می کننــد. بــه ایــن معنــا 

کســب ســود از محــل فــروش دانــش بــه متقاضیــان آن نیســت. 

محــدودۀ هاشــورخورده در ســمت راســت نمــودار نیــز بــه آن بخش هایــی از نظــام علــم و فنــاوری 

ج از حــوزۀ تأثیــر نظــام آمــوزش عالــی بــه فعالیــت در نظــام علــم و فنــاوری مشــغول  کــه خــار اشــاره دارد 

ــتند.  هس

گیبونــزی )شــیوه دوم تولیــد  امــا در نگاه هــای جدیــد بــازاری بــه حــوزۀ علــم و فنــاوری یــا همــان نــگاه 

کــه بایســتی جزئــی از چرخــه علــم - فنــاوری - ثــروت قــرار  دانــش(، نظــام آمــوزش عالــی نیــز از آن جهــت 

گیــرد، بــه عنــوان زیرمجموعــه ای از نظــام علــم و فنــاوری معرفــی می شــوند. لــذا نظــام آمــوزش عالــی در 
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ایــن رویکــرد، یکــی از زیرنظام هــای نظــام علــم و فنــاوری محســوب می شــود. نســبت نظــام علــم و 

کرد.  فناوری و نظام آموزش عالی در این رویکرد را می توان در نمودار زیر مشاهده 

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

منبع: یافته های پژوهش

مطابــق بــا ایــن رویکــرد، نظــام آمــوزش عالــی موظف اســت بــا منطبق ســاختن خود بر مکانیســم های 

بــازار دانــش، بــه عنــوان یــک بنــگاه تولیــد دانــش وارد عمــل شــده و خدمــات آموزشــی و همچنیــن دانش 

کند.  تولیــدی خــود را بــازاری 

گرفته شــود، نیــاز بــه آمایــش متفاوتی  کــه به عنــوان رویکــرد معیــار در نظــر  هرکــدام از رویکردهــای فــوق 

بــرای نظــام علــم و فنــاوری را نســبت بــه آمایــش نظــام آمــوزش عالــی بــه خوبــی روشــن می ســازد. در 

رویکــرد اول، آمایــش آمــوزش عالــی تنهــا دارای نقاطــی مشــترک بــا آمایــش علــم و فنــاوری اســت و 

کوچکــی از آمایــش علــم و فنــاوری را  در رویکــرد دوم نیــز آمایــش آمــوزش عالــی تنهــا می توانــد بخــش 

پوشــش دهــد. 

کارکردهــای مســتقل، نیــروی انســانی متفــاوت و اهــداف  ح وظایف و  نگاشــت نهادی متفــاوت، شــر

بنگاهــی مســتقل از جملــه دالیــل تفــاوت آمایــش در ایــن دو نظــام اســت. 
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رویکــرد مختــار  نــوآوری( در  )نظــام منطقــه ای  نظــام علم وفنــاوری   -5-2
پژوهــش

کــه پیــش از ایــن بــه آن هــا پرداختــه شــد می تــوان رویکــرد پژوهــش  از جمع بنــدی مطالعــات مختلــف 

کــرد: در ترســیم نظــام علــم و فنــاوری را در مــوارد زیــر خالصــه 

الــف: ایــن پژوهــش بــه نظــام علــم و فنــاوری، از منظــر نظــام نــوآوری نــگاه می کنــد. در ایــن دیــدگاه 

تعامــالت بیــن نقش آفرینــان و بازیگــران پویــش نــوآوری بویــژه ارتباطــات شــبکه ای میــان نهادهــای 

کانومــی بررســی مــی شــود. نقــش نهادهــا و  حــوزۀ نظــام نــوآوری یعنــی نظــام علــم، نظــام فنــاوری و ا

اینکــه پویــش نــوآوری بــه چــه میــزان بــه لحــاظ نهــادی در نظــام اقتصــادی درونــی شــده اســت مــورد 

کیــد ایــن رویکــرد اســت. تأ

ب: از ســوی دیگــر در ایــن پژوهــش بــا نگاهــی از جنــس نســل ســوم پویــش نــوآوری،1 بــر نیازهــای جامعــه، 

محیــط و بــازار بــه عنــوان پیشــران محــوری نظــام علــم و فنــاوری و  قابلیت هــای فناورانــه بــه عنــوان 

کیــد می شــود. توضیــح اینکــه در نســل اول نــوآوری بــه نقــش بــازار  طــرف عرضــه بــه طــور همزمــان تأ

کیــد می شــود. در  توجــه نمی شــود و تنهــا بــر حمایــت از R&D هــا و طــرف عرضــه علــم و فنــاوری تا

گرفتــه می شــود. نســل ســوم نــوآوری بــه طــور همزمــان  نســل دوم نــوآوری نیــاز بــازار نیــز در نظــر 

تعامــالت نیازهــای جامعــه، محیــط و بــازار و قابلیت هــای فناورانــه را در نظــر می گیــرد.

منطقــه ای  نظــام  نــوآوری،  نظامــات  میــان  در  لــذا  اســت،  اســتانی  مقیاســی  پژوهــش،  مقیــاس  ج: 

کــه در نظــام  ح ریــزی مســیر پژوهــش اســت. از ابعــاد مختلفــی  نــوآوری راهنمــای مناســبی بــرای طر

منطقــه ای نــوآوری بــه آن می پــردازد، دو بعــد اساســی آن یعنــی نهادهــای حــوزۀ نوآوری)نهادهــای 

ح ریــزی نظــام علــم و فنــاوری در پژوهــش  کانومــی( و تعامــالت نوآورانــه در طر علــم، فنــاوری و ا

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــر م حاض

د: در ســنجش درجــۀ ارتباطــات میــان نهادهــای ســه گانۀ فــوق از مفهــوم مجــاورت)Proxity( اســتفاده 

کیفیــت،  ــه ماتریــس مجــاورت در دانــش ریاضیــات،  ــا تبدیــل ب ــد ب می شــود. ایــن مفهــوم، می توان

کنــد.  چگالــی و قــدرت ارتباطــات میــان نهادهــای مختلــف در هــر منطقــه را بــه نحــو روشــنی تبییــن 

در فصــول بعــد بــه تفصیــل بــه ماهیــت و روش شناســی محاســبۀ درجــۀ مجــاورت پرداختــه شــده 

اســت. 

1-  third-generation innovation process
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نمودار 5: ارکان نظام علم و فناوری

گفته شد، آمایش علم وفناوری با رویکرد نظام ملی نوآوری عبارت است از: مبتنی بر آن چه 

ــوآوری  ــه میــان ســه دســته از نهادهــای نظــام ن »بررســی منظومــه ای از ارتباطــات شــبکه ای نوآوران

کانومــی )بــازار در معنــای وســیع آن( در مقیــاس منطقــه ای  یعنــی نهــاد علــم، نهــاد فنــاوری و نهــاد ا

کیــد بــر نیازهــای جامعــه، محیــط و بــازار بــه عنــوان پیشــران محــوری نظــام علــم و فنــاوری و   بــا تأ

قابلیت هــای فناورانــه  بــه عنــوان طــرف عرضــه«.

کلــی فــوق، بــه بررســی میــزان مجــاورت  ح  در آمایــش علــم وفنــاوری اســتان قزویــن مبتنی بــر طــر

بــازار در رویکــرد شــبکه ای می پردازیــم و  ظرفیت هــا، مزیت هــا و نیازهــای نهادهــای علم وفنــاوری و 

گراف هــای مجــاورت را در مناطــق هــدف نشــان می دهیــم. مــدل مفهومــی مجــاورت را در نمــودار زیــر 

کــرد: می تــوان مشــاهده 
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نمودار 6: مدل مفهومی مجاورت نهادهای علم، فناوری و بازار

2-6- نظام ملی نوآوری در جمهوری اسالمی ایران
کــه اشــاره شــد، عملکــرد نظـــام نـــوآوری یکـــی از مهـمتـــرین مؤلفـه هـــای برنامـه ریـــزی  همان گونــه 

بـــرای شـــکوفایی اقتصــادی، اجتماعــی، تأمیــن امنیــت و رفــاه جامعــه اســت. دســتاوردهای انــدک 

ــود  ــت از وجـ ــور، حکایـ کشـ ــی  ــداف علمـ ــه اهـ ــتیابی بـ ــدم دسـ ــادی، و عـ ــوآوری و اقتصـ ــای نـ در حوزه ه

چالش هایی در نظام نوآوری ایران دارد )سلطان زاده و همکاران، ١٣٩5، ص١4٣(.  

نظــام جمهــوری اســالمی ایــران نیــز در نیمــۀ دوم دهــۀ ١٣٨0 و نیمــۀ اول دهــۀ ١٣٩0 بــا طــرح مســئلۀ 

کرده اســت عــالوه بــر ســامان دهی بــه نظــام علــم و فنــاوری، چرخــۀ پیشــرفت  نظــام نــوآوری تــالش 

کشــور را نیــز بــه حــوزۀ علــم و فنــاوری متصــل نمایــد. »حصــول آینــده متصــور در چشــم انداز بیســت 

گســترش و تقویــت ایــن  گشــته اســت تــا  کشــور، نیــز موجــب  کشــور در زمینــه نظــام ملــی نــوآوری در  ســاله 

کــه دســتیابی بــه یــک  کشــور، بــه حســاب آیــد. زیــرا  کلیــدی در توســعه  حــوزه، بــه عنــوان عنصــری مهــم و 

کــه در اســناد چشــم انداز ترســیم شــده- بــدون  جامعــه دانش بنیــان، مقتــدر و الهام بخــش - آن گونــه 
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برنامه ریزی هــای مســتمر و هدفمنــد، ممکــن نخواهــد بــود و حرکــت در مســیر توســعه، منــوط بــر اتخــاذ 

گاهانــه  کوشــش های آ کالن به عنــوان مجموعه هایــی از سیاســت ها، خط مشــی ها و  برنامه ریزی هــای 

از ســوی مقامــات رســمی اســت تــا بــا اســتفاده از ابزارهــای از پیــش تعیین شــده بــه اهــداف موردنظــر 

دســت یابند«)حائریــان اردکانــی، ١٣٨٩، بــه نقــل از ســلطان زاده و همــکاران، ١٣٩5، صــص ١4٣ و ١44(. 

کشــور، ســند  کشــور، ســند آمــوزش و پــرورش  تولیــد اســناد مختلــف اعــم از ســند آمــوزش عالــی 

کشــور و همچنیــن ایجــاد معاونــت علــم و فنــاوری ریاســت جمهوری در راســتای  مهندســی فرهنگــی 

کشــور  گرفتــه اســت. چارچــوب نظــام نــوآوری در داخــل  کشــور صــورت  تحقــق نظــام نــوآوری در ســطح 

ــا در  ــا تنه ــوب ام ــن چارچ ــت. ای ــده اس ــات ش ــوارد اثب ــایر م ــو و س ــالمت، نان ــی، س ــای دفاع و در حوزه ه

کشــور عمدتــًا از آن محــروم بوده انــد.  ســطح ملــی تعریف شــده اســت و ســطوح منطقــه ای و محلــی 

البتــه نظــام ملــی نــوآوری در ایــران بــا مشــکالتی نیــز مواجــه بــوده اســت. اولیــن مشــکل، نبــود نــگاه 

کشــور اســت. ایــن تــا جایــی پیــش رفتــه اســت  غیرمتمرکــز و منطقــه ای بــه عرصــۀ نظــام نــوآوری در 

کشــور در تهــران متمرکــز شــده اند و  کــز تحقیــق و توســعۀ پیشــرو در  کــز پژوهشــی و مرا کــه عمــدۀ مرا

ســایر اســتان ها علی رغــم دارا بــودن مزیت هــای مختلــف در عرصه هــای مختلــف بازرگانــی، صنعــت و 

ــا نیازهــای  ــد. عــدم تناســب نظــام آموزشــی ب ــوآوری بی بهره ان کشــاورزی، از موهبت هــای نظــام ملــی ن

کمــی بــر  کــرد. غلبــۀ نــگاه  کــه می تــوان در ایــن زمینــه معرفــی  پژوهشــی و فنــاوری، دیگــر مشــکلی اســت 

کیفــی در فعالیت هــا، عــدم ارتبــاط دانشــگاه ها و مؤسســات تحقیقاتــی بــا صنعــت و نبود زیرســاخت های 

کارامــدی نظــام نــوآوری در حــوزۀ توســعۀ مرزهــای دانــش و ارتقــای تــوان  کاهــش  اطالع رســانی موجــب 

دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهشــی شده اســت. 

به دلیــل نبــود بــاور جــدی در به کارگیــری یافته هــای پژوهشــی در امــور اجرایــی و ضعــف ارتبــاط 

گروهــی نبــودن فعالیت هــای آنــان و نارســایی در زیرســاخت ها بــرای فنــاوری،  نخبــگان بــا یکدیگــر و 

امــکان بهره گیــری از فرصت هــا در حــوزۀ تولیــد، انتقــال، جــذب، بومی ســازی و اشــاعۀ فنــاوری و اســتقرار 

نظــام تجاری ســازی بــا چالــش مواجــه شــده اســت. در حــوزۀ سیاســت گذاری، مدیریــت و نظــارات 

ــود  ــذاری و نب ــی و اعتبارگ ــع ارزیاب ــام جام ــود نظ ــل نب ــز به دلی ــور نی کش ــاوری در  ــم و فن ــعه عل ــرای توس ب

کــم در امــر سیاســت گذاری و همچنیــن  کــز علمــی و پژوهشــی و تجربــه  الگــوی مناســب مدیریتــی در مرا

کافــی  ــر نظــام آموزشــی از فرصت هــا بهره بــرداری  کیــد ب بروکراســی و عــدم اولویت بنــدی پژوهش هــا و تأ

ــه عمــل نیامــده اســت )دهکــردی، ١٣٩0، صــص ٧٩ و ٨0(.  ب
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2-6-1- مطالعات پیشین نظام ملی نوآوری در ایران

در ســال های اخیــر مطالعــات متنوعــی در حــوزۀ نظــام ملــی نــوآوری در جمهــوری اســالمی ایــران 

انجــام شــده اســت. عمــدۀ ایــن مطالعــات بــر حــوزۀ سیاســت گذاری در نظــام ملــی نــوآوری، مطالعــات 

نــوآوری،  ملــی  نظــام  مطالعــات  رشــد  وجــود  بــا  بوده انــد.  متمرکــز  توصیفــی  مطالعــات  و  تطبیقــی 

کــه حکایــت از مطالعــۀ ایــن نظــام مبتنــی بــر آمایش هــای منطقــه ای داشــته باشــند، چنــدان  مطالعاتــی 

کشــور  کــه در حــوزۀ نظــام ملــی نــوآوری در  بــه چشــم نمی خــورد. در جــدول زیــر بــه برخــی از مطالعــات 

ــه اختصــار اشــاره شــده اســت.  انجــام شــده اند ب

جدول 2: مطالعات منتخب در حوزۀ نظام ملی نوآوری

توصیفحوزهمطالعه
روش 
تحقیق

نتایج

١

ی و 
نای

رع
)١٣

٨5
ن)

ارا
مک

ه

ی
هبر

بررســی چالش هــای شــکل گیری نظــام را
کشــاورزی ــوآوری در بخــش  ن

شی
مای

-پی
فی

صی
تو

و  اثربخشــی  از  شناســی  آســیب 
راهــکار ارائــه  و  کارآیــی 

٢

شه 
 نق

ند
 س

ان
تیب

پش
اد 

سن
ا

)١٣
٨٧

ی )
اور

 فن
م و

 عل
مع

جا

ی
اد

 نه
ت

اش
نــوآوری نگ ملــی  نظــام  شناســی  آســیب 

تطبیقــی  مطالعــه  مبتنــی  ایــران 
کشــورهای منتخــب و ترســیم نگاشــت 

ایــران بــرای  مناســب  شینهــادی 
مای

-پی
فی

صی
تو

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

٣

)١٣
٨٧

د)
نژا

ی 
اقر

ب

نه
ه گا

 س
یچ

ارپ
میــان م تعامــل  اهمیــت  بــر  کیــد  تا بــا 

درصــدد  صنعــت  و  دانشــگاه  دولــت، 
ارائــه عوامــل موثــر بــر ســاختاری، راهــکار 
مدیریتــی و پیشــنهاد بهبــود روابــط ســه 

شیرکــن
مای

-پی
فی

صی
تو

ارائه فهرستی از چالش ها و راهکارها

4

ی 
ظار

انت
ن و 

ئیا
طبا

طبا
)١٣

٨٧
(

ی
اد

 نه
ت

اش
نگ

تدویــن نگاشــت نهــادی صنعــت بــرق 
کشــور و ارائــه نگاشــت نهــادی بهینــه

ی
کاو

رد 
مو

ارائــه نگاشــت نهــادی بهینــه صنعــت 
ارائــه چالش هایــی در  و  کشــور  بــرق 
کارکردهــای سیاســت گذاری، اشــاعه 

ــی تحقیقــات ــاوری، تامیــن مال فن
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توصیفحوزهمطالعه
روش 
تحقیق

نتایج

5

ی 
نور

ی 
اض

و ق
ی 

نور
ی 

اض
ق

)١٣
٨٧

(

قی
طبی

ه ت
الع

بــا مط ایــران  نــوآوری  ملــی  نظــام  بررســی 
نقــاط  تحلیــل  و  منتخــب  کشــورهای 

ضعــف و  قــوت 
شی

مای
-پی

فی
صی

تو

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

خبــرگان

6

ی 
بد

و ع
ی 

نور
ضی 

قا
)١٣

٨٧
(

قی
طبی

ه ت
الع

مط

در  یادگیــری  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
نظــام  توســعه  حــال  در  کشــورهای 
کشــورهای  بــا  ایــران  یادگیــری  ملــی 
شــده  مقایســه  برزیــل  و  کره جنوبــی 

ســت قیا
طبی

ه ت
الع

ملــی مط نظــام  شــاخص های  بررســی 
برزیــل  و  کــره  بــا  ایــران  یادگیــری 
حکایــت از یادگیــری منفعــل در نظــام 

دارد.  ایــران 

٧

ک و 
بلو

میر
)١٣

٨٧
ن)

ارا
مک

ه

قی
طبی

ه ت
الع

مط

بــا  ایــران  نــوآوری  ملــی  نظــام  مقایســه 
منتخــب کشــورهای 

قی
طبی

ه ت
الع

مط

کیــد بــر خطــی پنداشــتن نــوآوری در  تا
همچنیــن  و  سیاســت گذاران  میــان 
دارای بــودن توانمنــدی بهره بــرداری 
از تکنولــوژی میــان بنگاه هــا و فقــدان 

توانمنــدی خلــق تکنولــوژی

٨

)١٣
٨٨

ن )
ما

ترک

قی
طبی

ه ت
الع

مط

مقایســه نظــام نــوآوری بخــش هوایــی بــا 
کشــورهای منتخــب

قی
طبی

ه ت
الع

مط

ارائــه راهکارهایــی بــرای ارتقای صنعت 
کشــور هوایی 

٩

ن 
ارا

مک
و ه

ی 
طق

من
)١٣

٨٨
(

ی
مد

ارآ
ناک

از  اســتفاده  بــا  و  کیفــی  مطالعــات  بــا 
نظــام  کارآمدی هــای  نا خبــرگان  پنــل 
کــرده  ملــی نــوآوری در ایــران را فهرســت 

ی بااســت. 
ساز

دل
-م

فی
کی

 
فی

 دل
ش

رو

ســه  در  سیاســت گذاری  کارآمــدی  نا
کارآمــدی  دســته طبقه بنــدی شــد: نا
کارآمــدی  سیســتم سیاســت گذاری؛ نا
فقــدان  سیاســت گذار؛  نهــادی 

سیاســت گذاری نهــاد  اثربخشــی 

١0

)١٣
٨٨

ی )
تح

ورف
و پ

ی 
وف

ص

ی
آور

 نو
عه

شا
و ا

ی 
عت

صن
ام 

نظ
کید زیر ســنجش میــزان اشــاعه نــوآوری بــا تا

بــر اینکــه میــزان رشــد در تولیــد، نهایــی 
بــا  اســت  نــوآوری  از  متاثــر  اقتصــاد  و 
 اســتفاده از تخمین جریانهای تحقیق و

صنایــع  میــان  کــه  کاالهایــی  توســعه 
مبادلــه  اقتصــاد  یــک  در  مختلــف 

 . ند می شــو

ضی
ریا

ی 
ساز

دل
کــه م تمرکــز  و  غلظــت  شناســایی  بــا 

تایــوان،  و  چیــن  بــه  نســبت  ایــران 
وضعیــت مناســبی در غلظــت نــدارد. 
تمرکــز ایــران نیــز بــر صنایــع فلــزات و 

اســت.  فکــری  محصــوالت 
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توصیفحوزهمطالعه
روش 
تحقیق

نتایج

١١
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ح

 )١٣
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ارا
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ه
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ت گ
اس
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رد 

ارک
کیــد بــر مفهــوم حکمرانی نظــام ملی ک بــا تا

کارکردسیاســت گذاری را مــورد ــوآوری،   ن
ایــن  بــرای  داده انــد.  قــرار  مطالعــه 
تئوری هــای  بــه  رجــوع  بــا  منظــور 
نــوآوری  و  فنــاوری  سیاســت گذاری 
اســت.  شــده  اســتخراج  مولفه هایــی 
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-پی
فی
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تو

حکمرانــی  چالش هــای  شناســایی 
نــوآوری ذیــل ســه دســته نظــام 

و  اولویت هــا  تعییــن  فرآینــد   .١
ســـــیاست های  نــــــــوآوری

٢. طراحی و پیاده سازی

٣. ارزیابی و یادگیری

١٢

ی و 
هد

زا
)١٣

٩0
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ه

ی
رد
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در  تکنولــوژی  توســعه  بــر  تمرکــز  بــا 
چارچــوب نظــام ملــی نــوآوری، وضعیــت 
کاردهــای آن در ایــران پیمایــش شــده 

اســت. 

ی-
یف
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ت
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شناســایی ضعــف در توانمندی هــای 
فنــاوری،  کســب  فنــاوری،  خلــق 
کارآفرینــی  فنــاوری،  انتشــار 
تکنولوژیــک و بازارکاالهــا و خدمــات

١٣
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عی
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)١٣
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تمرکــز بــر وضعیــت نظــام نــوآوری بخــش 
ســالمت در ایــران

فی
صی

-تو
فی

کی

ارائــه فهرســتی از چالش هــای نظــام 
بــر عــدم  کیــد  تأ بــا  نــوآوری ســالمت 
ارتباطــات افقــی و مکانیــزم مناســب 
در  پژوهشــی  بودجــه  تخصیــص 

اجرایــی ســطح 

١4

)١٣
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و ه

ی 
اس

الی
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یان
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اد
نقــش نهادهــای میــان در نظــام نــوآوری نه

بــرای ایجاد قابلیت های فنی و مدیریتی 
 و ارتقــای اثربخشــی همــکاری بنگاه ها در

صنایع هوانوردی

ت
دال

معا
ی (

یش
ما

پی
 

ی(
تار

اخ
س

بــا اثربخشــی فراینــد  قابلیــت ســازی 
آن  پنج گانــه  ابعــاد  و  همــکاری 
رابطــه مثبــت و معنــاداری دارد و در 
همــکاری  فراینــد  متغیرهــای  میــان 
و  همــکار«  وانتخــاب  »جســتجو 
ترتیــب  بــه  همــکاری«  »طراحــی 
بــه  پذیــرد.  مــی  را  تأثیــر  بیشــترین 
نشــان  تحقیــق  ایــن  دیگــر  عبــارت 
ــر قابلیــت ســازی  کــه مهم تریــن اث داد 
رفــع  و  اعتمادســازی  ه هــا  بنــگا  در 
مــورد  در  ه هــا  بنــگا  نگرانی هــای 
توانایــی همــکاران و در مرحلــه بعــدی 
مرحلــه  در  آنهــا  توانایــی  افزایــش 
اســت.  کــره و طراحــی همــکاری  مذا
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بررســی تعارضــات در اســناد نظــام ملــی را
نــوآوری ایــران و ارائــه راهــکار

ی
رد

مو
عه 

طال
و م اقــدام در ســطح اجرایــی  نــه  ارائــه 

کالن مبتنــی  راهبــرد و سیاســت های 
بــر شــاخصهای موثــر بــر سیاســت های 
TPو  تکنینــک  از  اســتفاده  بــا  کالن 

QFD
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توصیفحوزهمطالعه
روش 
تحقیق

نتایج
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محصــوالت  نــوآوری  نظــام  بــر  تمرکــز 
هنگــی فر
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رد

مو
عه 
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م

ارائــه فهرســتی از چالش هــا و مدلــی 
محصــوالت  نــوآوری  نظــام  بــرای 

هنگــی فر
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کارکردهــای آن در  ــاز و  ــوآوری ب معرفــی ن
نظــام نــوآوری
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ــاز و  ــوآوری ب ــۀ ادبیــات در حــوزۀ ن ارائ
ــا  نقــش آن در نظــام علــم و فنــاوری ب

ــی ــرد اجتماع رویک
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بــر  مبتنــی  ایــران  نــوآوری  نظــام 
منتخــب مطالعــات 
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ارک
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تحلیل هــای  از  فهرســتی  ارائــۀ 
کارکــردی در مطالعــات داخلــی دربــارۀ 

نــوآوری ملــی  نظــام 
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رویکردها و روش های نگاشت نهادی

ی
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الع

مط

ارائــۀ رویکردهــای مختلــف بــه نگاشــت 
نهادی
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حــوزۀ  در  مختلــف  مدل هــای  معرفــی 
اجتماعــی بنــوآوری 

رکی
رات

ف

نظریــۀ  بــه  اجتماعــی  نگاهــی  ارائــۀ 
در  رقیــب  نــگاه  بــر  مبتنــی  نــوآوری 
مختلــف  مدل هــای  ارائــۀ  و  نــوآوری 

حــوزه ایــن  در 

منبع: سلطان زاده و همکاران؛ ١٣٩5، صص ١45 و ١46 و نتایج پژوهش حاضر

کــه در جــدول فــوق دیــده می شــود، هــر چنــد در ســالهای اخیــر تالش هــای مناســبی در  همان گونــه 

کارآمــدی نظــام نــوآوری ایــران و وضــع سیاســت های مرتبــط انجــام شــده اســت امــا همچنــان  ارتقــای 

راه طوالنــی تــا وضــع مطلــوب وجــود دارد. اتخــاذ سیاســت های نظــام ملــی نــوآوری منطبــق بــر آمایــش 

ــرار  ــی ق کنــون از جانــب محققــان و سیاســت گذاران مــورد توجــه چندان ــه تا ک منطقــه ای نگاهــی اســت 

کــه  نگرفتــه اســت. تنهــا در در برخــی از متــون خارجــی بــه نظامــات محلــی نــوآوری پرداختــه شــده اســت 

ح  گرفــت. در ادامــه بــه شــر می تــوان ایــن نظامــات را نزدیک تــر بــه نگــرش آمایــش منطقــه ای در نظــر 
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مختصــری از نظام هــای منطقــه ای و محلــی نــوآوری پرداختــه می شــود. ترکیــب ایــن ادبیــات بــا ادبیــات 

ــن  ــاوری را روش ــم و فن ــش عل ــام آمای ــیم نظ ــن در ترس ــۀ بنیادی ــاد نظری ــد ابع ــه ای می توان ــش منطق آمای

ســازد. 

2-7- نظام علم و فناوری منطقه ای و استانی در اسناد باالدستی

2-7-1- نظام علم و فناوری منطقه ای و استانی در اسناد باالدستی حوزۀ علم و فناوری

کــم بــوده اســت، توجــه  کشــور حا کــه در دهه هــای قبــل بــر  بــا توجــه بــه نظــام برنامه ریــزی متمرکــزی 

بــه ابعــاد منطقــه ای در نظامــات برنامه ریــزی بســیار محــدود و مختصــر اســت. ایــن قاعــده در نظــام 

کــم بــوده اســت. انعــکاس ایــن نگــرش را می تــوان در تمرکــز نهــادی،  کشــور نیــز همــواره حا علــم و فنــاوری 

کــرد. اختــالف ســطح امکانــات و  کشــور مشــاهده  مالــی و نیــروی انســانی حــوزۀ علــم و فنــاوری در مرکــز 

کشــور یعنــی تهــران، بــه اســتان هایی همچــون  کــه بــا حرکــت از مرکــز  تخصــص بــه حــدی شــدید اســت 

کــرد. البتــه بــا توجــه بــه شــعارهای  البــرز، قزویــن، قــم و ســمنان نیــز می تــوان بــه راحتــی تفــاوت را لمــس 

کشــور، ایــن انتظــار وجــود  اصلــی انقــالب اســالمی در حــوزۀ توزیــع عادالنــۀ امکانــات در مناطــق مختلــف 

کــه در اســناد باالدســتی نظــام بــه مــرور زمــان بــا راهبردهــا و دســتوراتی ناظــر بــه توزیــع منطقــه ای  دارد 

ــه نظــر  ــویم. امــا مع االســف ب ــره مواجــه ش ــاوری و غی ــم و فن ــای مختلــف اعــم از عل ــات در حوزه ه امکان

کــه ایــن رویکــرد همچنــان مــورد غفلــت واقــع شــده اســت. اســنادی چــون ســند آمایــش علــم  می رســد 

ــق  ــه ای، در تدقی ــای منطق ــات و نیازه ــا، امکان ــق مزیت ه ــکاس دقی ــا انع ــد ب ــتانی می توان ــاوری اس و فن

کننــده  کمــک  کالن ملــی در تحقــق اهــداف تــوازن بخــش نظــام جمهــوری اســالمی ایــران  نگرش هــای 

ــالش می کنیــم ابعــاد  ــاوری، ت ــم و فن ــا مــرور دو ســند باالدســتی اصلــی در حــوزۀ عل باشــد. در ادامــه و ب

کنیــم و ظرفیــت ایــن اســناد را در توســعۀ منطقــه ای علــم و فنــاوری  منطقــه ای ایــن اســناد را اســتخراج 

کــه جــا دارد روز بــه روز بــه ایــن ظرفیــت افــزوده شــود. روش اســتخراج بندهای  معرفــی نماییــم. هــر چنــد 

مرتبــط بــا نظــام علــم و فنــاوری منطقــه ای در ایــن قســمت، روش مطالعــۀ اســنادی اســت. 

کشور 2-7-1-1- نقشه جامع علمی 

کالن و ملــی در راســتای تنظیــم  کشــور، تدویــن راهبردهــا و اقدامــات  وظیفــۀ نقشــه جامــع علمــی 

ــرای  ــه الزم ب ــد ســاخت علمــی و فناوران ــه بتوان ک ــه نحــوی  کشــور اســت ب کالن علــم و فنــاوری  ســاختار 
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کشــور در افــق ١404 را فراهــم آورد. ایــن ســند متشــکل از پنــج فصــل  دســتیابی رتبــۀ علمــی و فناورانــۀ 

اصلــی اســت:

کشور   فصل اول: ارزش های بنیادین نقشه جامع علمی 

فصل دوم: وضع مطلوب علم و فناوری  

کشور   فصل سوم: اولویت های علم و فناوری 

کشور   فصل چهارم: راهبردها و اقدامات ملی برای توسعۀ علم و فناوری در 

فصل پنجم: چارچوب نهادی علم و فناوری و نوآوری  

فصل دوم: وضع مطلوب علم و فناوری  

کالن علــم و فنــاوری«، در  در فصــل دوم و در زیربخــش »کمیت هــای مطلــوب اهــم شــاخص های 

بخــش »آمایــش آموزشــی« بــه جایــگاه مناطــق توجــه شــده اســت. در قســمت اول آمایــش بــه شــاخص 

کنــون  گــر چــه تــا  کشــور« اشــاره شــده اســت. ا »توزیــع رشــته ها و تناســب آن بــا نیازهــای مناطــق مختلــف 

کمــی مشــخصی بــرای محاســبۀ میــزان توزیــع رشــته ها و تناســب آن هــا بــا نیازهــای منطقــه ای  شــاخص 

ــوع  ــن موض ــر ای ــور ب کش ــی  ــع علم ــه جام ــد نقش کی ــه تأ ــه ب ــا توج ــا ب ــت ام ــده اس ــبه نش ــی و محاس طراح

کــه در آینــده بــه ایــن مســئله بــه طــور جــدی توجــه شــود. »امــکان ورود اســتعدادهای  امیــد آن مــی رود 

گرفتــه اســت. »امــکان  کــه مــورد توجــه نقشــه قــرار  مناطــق مختلــف بــه دانشــگاه ها« دیگــر نکتــه ای اســت 

دسترســی بــه تحصیــالت تکمیلــی بــرای اســتعدادهای مناطــق مختلــف« نیــز بنــد دیگــری از آمایــش 

ــت  ــه عدال ــل ب ــتای نی ــد در راس ــئله می توان ــن دو مس ــت. ای ــور اس کش ــی  ــع علم ــه جام ــی در نقش آموزش

کنــد.  کمــک  منطقــه ای در نظــام امکانــات آموزشــی 

فصــل چهــارم از ایــن نقشــه شــامل راهبردهــا و اقدامــات ملــی بــرای توســعۀ علــم و فنــاوری در 

کشــور اســت. در برخــی از ایــن راهبردهــا و اقدامــات، نگا ه هــای منطقــه ای بــه حــوزۀ علــم و فنــاوری 

کالن ٢ عبــارت اســت از »توجــه بــه علــم و تبدیــل آن  مشــاهده می شــود. بــه عنــوان مثــال، راهبــرد 

گفتمان هــای اصلــی جامعــه و ایجــاد فضــای مســاعد، شــکوفا و مولــد علــم و فنــاوری بــر  بــه یکــی از 

مبنــای آموزه هــای اســالمی از طریــق توســعه و تعمیــق و به کارگیــری مؤلفه هــای فرهنگــی، اجتماعــی و 

سیاســی« ذیــل ایــن راهبــرد و در معرفــی اقدامــات ملــی، در ســومین اقــدام بــه طــور ضمنــی بــه عدالــت 

جغرافیایــی در دسترســی بــه منابــع علمــی پرداختــه شــده اســت. در ایــن اقــدام آمــده اســت: »افزایــش 



57فصل 2؛ ادبیات پژوهش

کتابخانه هــای عمومــی و مجــازی در مناطــق مختلــف و  گســترش  دسترســی بــه منابــع علمــی از طریــق 

کشــور«.  ــوآوری  ــا نظــام علــم، فنــاوری و ن ــع همســو ب حمایــت از تولیــد و انتشــار ایــن مناب

کالن 6 از سلســله راهبردهــای توســعۀ علــم و فنــاوری چنیــن اســت: »تحــول و نوســازی نظــام  راهبــرد 

تعلیــم و تربیــت اعــم از آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالــی به منظــور انطبــاق بــا مبانــی تعلیــم و تربیــت 

گــذرا بــه  کالن و در راهبــرد ملــی ٣، و بــه طــور  کالن نقشــه«. ذیــل ایــن راهبــرد  اســالمی و تحقــق اهــداف 

توجــه بــه اوضــاع اقلیمــی در اولویت ســنجی ها در نظــام علــم و فنــاوری پرداختــه شــده اســت: »طراحــی 

کشــور متناســب بــا حوزه هــای اولویــت دار علــم و فنــاوری، نوع مؤسســات،  گســترش آمــوزش عالــی  الگــوی 

کشــور«.  غ التحصیــالن مبتنــی بــر نقشــه جامــع علمــی  اوضــاع اقلیمــی و نیازهــای جامعــه و اشــتغال فار

ج  کــه نظــام اولویت هــای علــم و فنــاوری از نظــام متمرکــز خــار توجــه بــه اوضــاع اقلیمــی موجــب می شــود 

کشــور نیــز توجــه شــود. ایــن خــود یکــی از راهبردهــای  شــده و بــه تنوعــات موجــود در اقلیم هــای مختلــف 

اصلــی منطقــه ای در نظــام منطقــه ای نــوآوری بــه شــمار مــی رود. 

کشــور در نظــام منطقــه ای نــوآوری را می تــوان در بنــد ١6  مهمتریــن تأییــد نقشــه جامــع علمــی 

ــه  ــع ب ــرار دارد. در ایــن بنــد آمــده اســت: »تخصیــص مناب ــه ذیــل راهبــرد 6 ق ک از اقدامــات ملــی یافــت 

مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی بــا لحــاظ نمــودن اصــول تمرکــز زدایــی و مأموریت گرایــی در موضوعــات 

کیــد بــر تمرکززدایــی و مأموریت گرایــی از لــوازم توســعۀ منطقــه ای علــم و  کشــور«. تأ مــورد نیــاز هــر منطقــه 

فنــاوری اســت. ایــن اقــدام می توانــد مبنــای قانونــی جــدی بــرای ضــرورت نگاشــت اســناد آمایــش علــم و 

ــمار رود.  ــور به ش کش ــف  ــتان های مختل ــق و اس ــطح مناط ــاوری در س فن

کیفــی در علــوم انســانی و هنــر مبتنــی بــر  کمــی و  کالن ١0 یعنــی »متحــول ســازی و ارتقــاء  ذیــل راهبــرد 

گونــه ای بــه تقویــت نهادهــای نظــام علــم و فناوری در حــوزۀ علوم انســانی و هنر  معــارف اســالمی« نیــز بــه 

در ســطوح منطقــه ای و اســتانی اشــاره شــده اســت. در اقــدام ١٨ از مجموعــه اقدامــات ذیــل ایــن راهبــرد 

آمــده اســت: »حمایــت از توســعۀ پارک هــای علــم و فنــاوری ویــژه علــوم انســانی و هنــر بــر اســاس نیازهــا 

و اســتعدادهای منطقــه ای و اســتانی«. ایــن بنــد را می تــوان یکــی از نوآوری هــای نظــام سیاســت گذاری 

کــه  کــرد. توجــه بــه زادبوم هــا و فرهنگ هــای منطقــه ای و اســتانی  کشــور در حــوزۀ علــم و فنــاوری توجــه 

ــا  ــد ب ــود، می توان ــی در دســت فراموشــی ب ــی غرب ــا هجمــۀ فرهنــگ و ســبک زندگ ــر و ب در دهه هــای اخی

کنــد. توجــه  ج  کشــور را از بحران هــای هویتــی خــار ایــن اقــدام مهــم افزایــش یابــد و مناطــق مختلــف 

ــرده و آن را  ــر ب ــاوری فرات ــرۀ فن ــدودۀ زنجی ــاوری را از مح ــم و فن ــام عل ــه نظ ــگاه ب ــی، ن ــن بندهای ــه چنی ب
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ح ریــزی ابعــاد مختلــف اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی بــدل  ــه نظامــی اســتراتژیک در طر ب

کالن ٧ و در اقــدام ملــی ٢٩ نیــز بــه ایــن مســئله توجهــی دوبــاره شــده اســت:  می کنــد. ذیــل راهبــرد 

گســترش و تعمیــق دروس مربــوط بــه مبانــی نظــری هنــر متعهــد و توســعه رشــته های محلــی  »تدویــن و 

و منطقــه ای در چارچــوب فرهنــگ اســالمی«. 

کــه پیــش از ایــن هــم اشــاره شــد، خوشــبختانه در نقشــه جامــع علمــی هرچنــد مختصــر  همان گونــه 

آمــوزش،  »جهت دهــی  اســت:  آمــده   ٧ کالن  راهبــرد  در  اســت.  شــده  توجــه  ســرزمین  آمایــش  بــه 

کشــور بــا  پژوهــش، فنــاوری و نــوآوری بــه ســمت حــل مشــکالت و رفــع نیازهــای واقعــی و اقتضائــات 

کــردن  توجــه بــه آمایــش ســرزمین و نــوآوری در مرزهــای دانــش بــرای تحقــق مرجعیــت علمــی«. لحــاظ 

ــه  ــز ب ــوآوری نی ــی و منطقــه ای ن ــام مل ــه در نظ ک ــی  ــات علم ــزی نظام ح ری ــای ســرزمینی در طر آمایش ه

آن توجــه زیــادی شــده اســت راه را بــرای اتصــال نظــام علــم و فنــاوری بــه چرخــۀ توســعۀ اقتصــادی 

کشــور و مناطــق مختلــف می گشــاید. عــدم توجــه بــه آمایــش ســرزمینی در سیاســت گذاری در حــوزۀ 

علــم و فنــاوری تــا بــه امــروز مشــکالت فراوانــی را به وجــود آورده اســت. عــدم اتصــال نظــام آمــوزش 

عالــی بــه نظــام صنعتــی، عــدم تطابــق نیازهــای منطقــه ای بــا تخصص هــای موجــود در مناطــق و عــدم 

نقش آفرینــی نهادهــای علــم و فنــاوری در توســعۀ اقتصــادی از پیامدهــای ایــن عــدم توجــه بــوده اســت. 

گرفته انــد می تــوان بــر ایــن نکتــه  کــه از نقشــه جامــع علمــی مــورد بررســی قــرار  بــا توجــه بــه بندهایــی 

کشــور را  کــه توجــه بــه مســئلۀ توســعۀ منطقــه ای علــم و فنــاوری در نقشــه جامــع علمــی  کــرد  کیــد  تأ

کــه مبنــای توســعۀ علــم و فنــاوری  کــرد. بــه ایــن معنــا  نمی تــوان بــه عنــوان یــک توجــه رویکــردی قلمــداد 

کیــد شــده اســت.  در ایــن نقشــه، توســعۀ منطقــه ای نیســت بلکــه بیشــتر بــه توســعۀ بخشــی و متمرکــز تأ

ــت  ــت یاف ــی دس ــای عظیم ــه ظرفیت ه ــوان ب ــه می ت ــن نقش ــای ای ــالی بنده ــود و در الب ــن وج ــا ای ــا ب ام

ــوآوری منطقــه ای  ــرای برنامه ریــزی، قانون گــذاری و اقــدام جهــت توســعۀ نظــام ن کــه می تواننــد راه را ب

کــرد و از ایــن مجــرا بــه توســعۀ نظــام علــم و فنــاوری در مناطــق دســت یافت.  اقــدام 

کلــی توســعۀ علم وفنــاوری )نظــام آمــوزش عالــی، تحقیقــات  در ادامــه بــا مــرور بندهــای سیاســت های 

و فنــاوری( ابالغــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری تــالش می کنیــم جایــگاه قانونــی توســعۀ منطقــه ای 

کنیــم.  علــم و فنــاوری را در ایــن ســند نیــز ردیابــی 
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کلــی توســعۀ علــم و فنــاوری )نظــام آمــوزش عالــی، تحقیقــات و  2-7-1-2- سیاســت های 
فنــاوری(

نــه  و  بیســت  تاریــخ  در  اساســی،  قانــون   110 اصــل  از  یــک  بنــد  اجــرای  در  رهبــری  مقــام معظــم 

کــه پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص  کلــی »علــم و فنــاوری« را  شــهریورماه ١٣٩٣، سیاســتهای 

کردنــد. در بخش هایــی از ایــن ســند ظرفیت هایــی بــرای  مصلحــت نظــام تعییــن شــده اســت، ابــالغ 

توســعۀ نظــام علــم و فنــاوری در ســطح منطقــه ای و اســتانی وجــود دارد. در ادامــه بــه ایــن ظرفیت هــا 

می شــود.  اشــاره 

کشــور اشــاره شــده اســت:  ــه ضــرورت روزآمدســازی نقشــه جامــع علمــی  در بنــد ١-٢ از ایــن ســند ب

»مدیریــت دانــش و پژوهــش و انســجام بخشــی در سیاســت گذاری، برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی 

کشــور بــا توجــه  در حــوزه علــم و فنــاوری و ارتقــاء مســتمر شــاخص ها و روزآمدســازی نقشــه جامــع علمــی 

بــه تحــوالت علمــی و فنــی در منطقــه و جهــان«. از ظرفیــت قانونــی ایجــاد شــده در ایــن بنــد می تــوان 

کشــور، مبحــث آمایــش منطقــه ای علــم و  اســتفاده نمــود و بــا رایزنــی بــا ســتاد نقشــه جامــع علمــی 

کــرد. ایــن خــود می توانــد در تعمیــق اثربخــش اســناد آمایــش اســتانی علــم و  فنــاوری را در ســند اضافــه 

فنــاوری مؤثــر واقــع شــود. 

در بنــد 4-5 از ایــن ســند بــه ایجــاد تناســب میــان ســطوح و رشــته های تحصیلــی بــا نیازهــای تولیــد 

کیــد شــده اســت: »تنظیــم رابطــه متقابــل تحصیــل بــا اشــتغال و متناســب ســازی ســطوح و  و اشــتغال تأ

کارکردهــای  کشــور و نیازهــای تولیــد و اشــتغال«. از جملــه  رشــته های تحصیلــی بــا نقشــه جامــع علمــی 

ــا امکانــات علــم  کــه آی ســند آمایــش علــم و فنــاوری منطقــه ای و اســتانی، بررســی همیــن عامــل اســت 

کشــور متناســب بــا نیازهــای منطقــه ای توزیع شــده اســت یــا خیــر. در  و فنــاوری در مناطــق مختلــف 

بنــد 5-5 از ایــن ســند آمــده اســت: »تعییــن اولویت هــا در آمــوزش و پژوهــش بــا توجــه بــه مزیت هــا، 

کشــور و الزامــات نیــل بــه جایــگاه اول علمــی و فنــاوری در منطقــه«. تناســب  ظرفیت هــا و نیازهــای 

گرفته  مزیت هــا و نیازهــا در حــوزۀ آمــوزش و پــرورش نیــز هماننــد آمــوزش عالــی مــورد توجه این ســند قــرار 

اســت. ایــن تناسب بخشــی نیــز نیازمنــد مطالعــۀ منطقــه ای در حــوزۀ آمایــش علــم و فنــاوری اســت. در 

بخــش 6-٢ از ایــن ســند نیــز بــه عدالــت منطقــه ای در توزیــع امکانــات علــم و فنــاوری پرداختــه شــده 

کشــور«.  اســت:»توزیع عادالنــه فرصت هــا و امکانــات تحصیــل و تحقیــق در آمــوزش عالــی در سراســر 
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2-7-2- نظــام علــم و فنــاوری منطقــه ای و اســتانی در اســناد باالدســتی حــوزۀ آمایــش 
ســرزمین

کلــی آمایــش ســرزمین پرداختــه خواهــد شــد و ســپس اســناد  در ایــن قســمت ابتــدا بــه سیاســت های 

کــه مرتبــط بــا ســند آمایــش علــم و فنــاوری هســتند مطالعــه می شــود.  اســتانی آمایشــی 

کلی آمایش سرزمین 2-7-2-1- سیاست های 

کلــی آمایــش ســرزمین  مهم تریــن ســند باالدســتی در حــوزۀ آمایــش علــم و فنــاوری، سیاســت های 

کشــور ابــالغ شــده  کــه در تاریــخ ٢١ آذر ١٣٩0 بــه دســتگاه های اجرایــی  ابالغــی مقــام معظــم رهبــری اســت 

لت هــا می تواننــد در طراحــی  کــه ایــن دال لت هایــی وجــود دارد  اســت. در بند هایــی از ایــن ســند، دال

لت هــا نــه به طــور  کشــور راهگشــا باشــد. البتــه ایــن دال ســند آمایــش علــم و فنــاوری در مناطــق مختلــف 

کاربــرد دارنــد. در ادامــه بــه  نظــام منــد، بلکــه به طــور مــوردی و در ابعــاد مختلــف نظــام علــم و فنــاوری 

لت هــای مــد نظــر می پردازیــم.  ح ایــن بندهــا و دال شــر

ــه عنــوان رکــن اصلــی  ــع انســانی ب بنــد اول از ایــن سیاســت ها عبــارت اســت از: »الــف- توســعه مناب

ــاء ســطح  ــه »ارتق ــانی، ب ــع انس ــعۀ مناب ــد و جهــت توس آمایــش ســرزمین«. در دومیــن بخــش  از ایــن بن

کار در جهــت افزایــش ســهم منابــع انســانی در ترکیــب عوامــل  آمــوزش، پژوهــش و بهــره وری نیــروی 

کلــی در توســعه از توســعۀ  مؤثــر در تولیــد ثــروت ملــی« اشــاره شــده اســت. ایــن سیاســت از تغییــر رویکــرد 

در  دانــش  ســهم  افزایــش  می کنــد.  حکایــت  دانش  بنیــان  و  مهارت  بنیــان  توســعۀ  بــه  ســرمایه بنیان 

کشــور، نظــام علــم و فنــاوری را بــه عنــوان محــرک اساســی در پیشــرفت معرفــی  توســعه و پیشــرفت 

می کنــد و در آمایــش ســرزمین وزن ایــن نظــام را نســبت بــه نظام هــای هم عــرض افزایــش می دهــد. 

افزایــش ســهم نظــام علــم و فنــاوری، نیازمنــد افزایــش ســهم دانــش در نظامــات مختلــف تولیــدی، 

کــه بــا تزریــق دانــش  کلیــۀ بخش هــای اقتصــادی را ملــزم می ســازد  گــزاره،  توزیعــی و مصرفــی اســت. ایــن 

در فرایندهــا، وضعیــت بهــره وری را بهبــود بخشــند. 

کیفــی جمعیــت و اســتقرار متعــادل  کمــی و  در بخــش ســوم از همیــن بنــد، بــه »برقــراری تناســب 

گســترش شــبکه های ارتباطــی و اطالعاتــی« پرداختــه شــده اســت.  آن در پهنــه ســرزمین و تعمیــم و 

بــه  را  اجتماعــی  و  اقتصــادی  توســعۀ  از  ســوم  مــوج  خلــق   )ICT(اطالعاتــی و  ارتباطــی  فناوری هــای 

ســه دهۀ  در  کرده انــد،  بهره بــرداری  به خوبــی  صنایــع  ایــن  از  کــه  کشــورهایی  داشــته اند.  دنبــال 
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ــی بهبــود  ــا جهــش  در منحنــی رشــد اقتصــادی، وضعیــت خــود را در مقیــاس جهان اخیــر توانســته اند ب

بخشــند. ایــن فناوری هــا امــروزه بــه عنــوان یکــی از ارکان اساســی در اقتصــاد دانش بنیــان قــوۀ پیشــران 

و شــتابگر در نظــام علــم وفنــاوری به شــمار می رونــد. اســتفاده از ایــن پیشــران در مناطــق مختلــف 

کنــد.  کمــک  کشــور می توانــد بــه تنظیــم، پویاســازی و دانش محــوری فراینــد توســعه در اســتان ها 

کیــد بــر تدیــن،  در بخــش چهــارم از بنــد فــوق نیــز بــه لــزوم »بهبــود شــاخص های توســعه انســانی بــا تأ

گســترش ســالمت و ارتقــای ســطح دانــش عمومــی« اشــاره شــده  شــکوفایی اســتعدادها و خالقیت هــا، 

اســت. 

ــه یکپارچگــی ملــی و ســرزمینی و تقویــت هویــت  ــه » ب- توجــه ب در بنــد دوم از ایــن سیاســت ها، ب

اســالمی - ایرانــی و مدیریــت ســرزمین اشــاره شــده اســت«. ســومین قســمت از راهکارهــای ناظــر بــه ایــن 

کشــور بــا اســتفاده  گــون  گونا بنــد عبــارت اســت از: » تعامــل ســازنده میــان ارزش هــا و مزیت هــای مناطــق 

از ظرفیت هــای فرهنگــی، آموزشــی، اقتصــادی و انگیزه هــای ملــی و اقــدام در جهــت تفویــض اختیــارات 

کمیتــی« مناســب قانونــی بــه ســطوح منطقــه ای و محلــی بــا رعایــت تمرکــز امــور سیاســت گذاری و حا

از تعامــل  بــه ســطوح محلــی و منطقــه ای در سیاســت گذاری،  بــر توجــه  ایــن قســمت عــالوه  در 

کالنــی را در حوزه هــای مختلــف آمایشــی  ارزش ـ مزیــت یــاد شــده اســت. ایــن تعامــل می توانــد دکتریــن 

کــه آمایش هــای ســرزمین های مختلــف را بــه لحــاظ راهبــردی متفــاوت از یکدیگــر  کنــد  ح ریــزی  طر

کالن نظــام علــم و فنــاوری را  می ســازد. در نظــام علــم وفنــاوری نیــز اتخــاذ ایــن دکتریــن، راهبردهــای 

کــم بــر آمایش هــای منطقــه ای در علــم و  در مناطــق مختلــف متفــاوت از یکدیگــر می ســازد و اصــول حا

فنــاوری را نیــز متفــاوت می ســازد. 

تغییــر اســتراتژی مبتنــی بــر دکتریــن منحصــر بــه فــرد فــوق را عــالوه بــر بنــد پیشــین می تــوان در بنــد 

کارآیــی و بازدهی اقتصادی و تســهیل  کــرد. بنــد ســوم بــه »ج - ارتقای  ســوم از ایــن ابالغیــه نیــز مشــاهده 

کار ملــی  ــه »تقســیم  ــردازد. در قســمت اول از ایــن بنــد ب کشــور« می پ ــی اقتصــاد  ــی و بیرون ــط درون رواب

کشــور« اشــاره شــده  بــا توجــه بــه اســتعدادهای طبیعــی و خلــق مزیت هــای جدیــد در مناطــق مختلــف 

کــه در بخــش »جایگاه عدالــت منطقــه ای در آمایش  اســت. اســتراتژی مزیت ســازی بــه جــای مزیت یابــی 

منطقــه ای علــم و فنــاوری« ایــن ادبیــات پژوهــش هــم بــه آن اشــاره شــد، در ایــن ســند مــورد تأییــد قــرار 

گرفتــه اســت. ایــن اســتراتژی، نظــام علــم و فنــاوری را بــه ســوی خلــق مزیت هــای مختلــف در حــوزۀ علــم 

و فنــاوری تشــویق می کنــد و سیاســت گذاران را وادار بــه آینده پژوهــی در ســاحت های مختلفــی می کنــد 



سند آمایش علم و فناوری استان قزوین 62

کنــد. بعــالوه، در  کــه نظــام علــم فنــاوری می توانــد در آن ســاحت ها مزیت هایــی را بــرای منطقــه ایجــاد 

کشــاورزی متناســب بــا  کشــور، نوســازی بخــش  قســمت ســوم از همیــن بنــد، بــه هم افزایــی مزیت هــای 

منابــع تولیــد و پهنه بنــدی اقلیمــی، اصــالح و تکمیــل زنجیره هــای تولیــد صنعتــی، ســازماندهی بخــش 

کاال و خدمــات دانــش پایــه« پرداختــه شــده اســت. در قســمت اخیــر، عــالوه بــر  خدمــات نویــن و تولیــد 

کاال  کــه از ارکان نظــام فنــاوری اســت، بــه ســازمان دهی خدمــات نویــن و تولیــد  تکمیــل زنجیــرۀ صنعتــی 

و خدمــات دانش پایــه نیــز توجــه شــده اســت. توجــه بــه ایــن خدمــات، زیرســاخت های الزم را بــرای 

تبدیــل اقتصــاد مناطــق بــه اقتصــاد دانش بنیــان مهیــا می ســازد. 

کلــی  ابالغیــه »سیاســت های  کــه در  اســت  رســالت دیگــری  و مهندســی،  فنــی  صــدور خدمــات 

گرفتــه اســت. در بخــش ششــم از بنــد » ز- اســتفاده از موقعیــت  آمایــش ســرزمین« مــورد توجــه قــرار 

کســب جایــگاه شایســته منطقــه ای و جهانــی« آمــده اســت: »ایفــای نقــش  ممتــاز جغرافیایــی در جهــت 

کشــورها بــا صــدور خدمــات فنــی، مهندســی  محــوری در تعامــالت علمــی - فنــی بــا منطقــه و ســایر 

و آموزشــی« ایــن رســالت مهــم، نظــام علــم و فنــاوری را موظــف می ســازد عــالوه بــر معطــوف داشــتن 

فعالیت هــای علمــی بــه فعالیت هــا و تعامــالت مشــترک بین المللــی، بــه بازاریابــی در حــوزۀ علــوم فنــی 

و مهندســی می کنــد. 

2-7-3- اسناد باالدستی و موازی استانی برای سند آمایش علم و فناوری 

کــه ایــن اســناد می تواننــد بــه عنــوان ســند  گســترۀ اســتانی نگاشــته شــده اند  اســناد مختلفــی در 

باالدســتی یــا ســند مــوازی، راهنمــای عمــل در شــکل دهی بــه ســند آمایــش علــم و فنــاوری اســتان 

گیرنــد. مهمتریــن اســناد در ایــن حــوزه، ســند  آمایــش اســتان قزویــن و ســند آمایــش آمــوزش عالــی  قــرار 

اســتان قزویــن هســتند. 

2-7-3-1- سند آمایش استان قزوین

نــگارش ایــن ســند از ســال ١٣٨6 آغــاز شــده و در ســال ١٣٩٢ بــه پایــان رســیده اســت. در ایــن ســند 

گرفتــه  کشــاورزی و … صــورت  مطالعــات مفصلــی پیرامــون ابعــاد ســرزمینی، جغرافیایــی، صنعتــی، 

کولوژیــک و بخــش آینده نگــری در اســتان  اســت. ایــن ســند شــامل مطالعــات وضــع موجــود، تــوان ا

ــه شــده اســت: ــه تفصیــل ارائ قزویــن اســت. نتایــج ایــن پژوهــش در ده جلــد و ب
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کــه متشــکل از شــش فصــل زیــر  جلــد اول، تحلیــل وضعیــت منابــع طبیعــی و محیــط زیســت اســت. 

می باشــد: 

فصل اول: تحلیل موقعیت استان   

فصل دوم: تحلیل پستی و بلندی ها  

فصل سوم: تحلیل حوزه ها و زیرحوزه های آبریز  

فصل چهارم: تحلیل موقعیت اقلیمی  

فصل پنجم: تحلیل زمین شناسی و منابع معدنی  

فصل ششم: تحلیل محیط زیست  

جلــد دوم، تحلیــل اجتماعــی و فرهنگــی اســتان قزویــن اســت. فصــول ارائــه شــده در ایــن جلــد 

از:  عبارت انــد 

گذشته   فصل اول: تحوالت جمعیت در سه دهه 

فصل دوم: تحلیل نظام شهری استان  

فصل سوم: تحلیل نظام روستانشینی و عشایری استان   

فصل چهارم: تحلیل وضعیت فرهنگی استان  

فصل پنجم: سرمایه اجتماعی، اداری و سازمانی  

فصل ششم: تحلیل سیاسی   

گیری از وضعیت اجتماعی فرهنگی   فصل هفتم: جمع بندی و نتیجه 

در جلــد ســوم، تحلیــل مفصلــی از وضعیــت اقتصــادی قزویــن انجــام شــده اســت. ایــن جلــد شــامل - 

هفــت فصــل اســت: 

فعالیــت  زمینه هــای  تحلیــل  دوم:  فصــل  جمعیــت،  اقتصــادی  گی هــای  ویژ تحلیــل  اول:  فصــل 

گی هــای زیربنائــی، فصــل چهــارم:  اقتصــادی بــر حســب بخش هــای اصلــی، فصــل ســوم: تحلیــل ویژ

آن  جایــگاه  و  اســتان  کان  اقتصــاد  تحلیــل  پنجــم:  فصــل  اقتصــادی،  فعالیــت  عرصه هــای  تحلیــل 

در ســطح ملــی ، فصــل ششــم: تحلیــل ســازمان فضائــی فعالیت هــا، فصــل هفتــم: جمــع بنــدی و 

اقتصــادی وضعیــت  از  نتیجه گیــری 
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در جلد چهارم تحلیل ساختار فضائی موجود شامل فصول زیر انجام شده است: - 

فصــل اول: تحلیــل ســاختار ســکونتگاهی، فصــل دوم: تحلیــل ســایر عناصــر ســاختار فضائــی و فصــل 

کارکردهــا و الگــوی ارتبــاط بیــن آن هــا ســوم: تحلیــل 

ــه -  ــامل س ــد ش ــن جل ــت. ای ــن سکونتگاه هاس ــی بی ــای اصل ــل پیونده ــف و تحلی ــم، توصی ــد پنج جل

مبحــث مهــم اســت: 

فصــل اول: پیوندهــای فیزیکــی و شــبکه خدمــات حمــل و نقــل، فصــل دوم: پیوندهــای اقتصــادی 

گیــری تحلیــل پیوندهــا و فصــل ســوم: نتیجــه 

جلــد ششــم از ایــن ســند، مالحظــات ایمنــی، دفاعــی و امنیتــی در آمایــش اســتان را مــورد توجــه قــرار - 

داده اســت. ایــن جلــد شــامل فصــول زیــر اســت: 

تهدیــدات  دوم:  فصــل  زیســتی،  محیــط  و  محیطــی  مخاطــرات  از  ناشــی  تهدیــدات  اول:  فصــل 

اقتصــادی، فصــل ســوم: تهدیــدات اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی، فصــل چهــارم: تهدیــدات نظامــی - 

امنیتــی و دفاعــی، فصــل پنجــم: جمــع بنــدی تهدیــدات امنیتــی 

کــه در مجلــدات قبــل بــه آن هــا -  جلــد هفتــم از ایــن مجموعــه بــه خالصــه و جمــع بنــدی مطالعاتــی 

ــردازد.  ــد می پ ــه ش پرداخت

گرفتــه اســت. آینده پژوهــی توســعۀ اســتان در -  در جلــد هشــتم نیــز پیش بینــی و آینده نگــری انجــام 

گرفتــه اســت: ایــن جلــد در قالــب شــش فصــل انجــام 

کار، ســرمایه و تولیــد در ســناریوهای مختلــف،  فصــل اول: پیــش بینــی و آینــده نگــری تحــوالت بــازار 

فصــل دوم: آینــده نگــری تحــوالت فنــاوری و نــوآوری در ســناریوهای مختلــف، فصــل ســوم: آینــده نگــری 

نظــام ســکونتگاهی در ســناریوهای مختلــف، فصــل چهــارم: پیــش بینــی منابــع محیــط زیســتی اســتان 

در ســناریوهای مختلــف، فصــل پنجــم: پیــش بینــی تحــوالت جمعیتــی، فصــل ششــم: آینده نگــری 

یکپارچــه و انتخــاب ســناریو

ــب پنــج فصــل -  کــه شــامل مســائل حــوزۀ سیاســت گذاری و برنامه ریــزی اســت در قال جلــد نهــم نیــز 

گردیــده اســت:  ارائــه 

فصــل اول: هــدف، فصــل دوم: راهبردهــای آمایــش اســتان، فصــل ســوم: ســازمان فضائــی مطلــوب 
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بــرای توســعه اســتان، فصــل چهــارم: سیاســت های اجرائــی آمایــش اســتان، فصــل پنجــم: پروگرام هــا و 

منابــع مالــی

نهایتــًا در جلــد دهــم نیــز بــه ســازوکار مدیریتــی آمایــش در اســتان قزویــن پرداختــه شــده اســت. ایــن - 

ســازوکار در قالــب چهــار فصــل ارائــه شــده اســت:

آمایــش، فصــل دوم: طراحــی مدیریــت  از منظــر  اســتان  تحلیــل وضعیــت مدیریــت  اول:  فصــل 

ــی،  کارائ ــت و  ــاء ظرفی ــور ارتق ــه منظ ــی ب ــه اجرائ ــا و برنام ــن راهبرده ــوم: تعیی ــل س ــتان، فص ــش اس آمای

فصــل چهــارم: طراحــی نظــام پایــش و ارزشــیابی برنامــه آمایــش در اســتان. 

گســتره های موضوعــی مختلــف در حــوزۀ  کــه دارد و  ایــن ســند بــا توجــه بــه محتــوای عــام و شــاملی 

توســعۀ اســتانی را تحــت پوشــش خــود قــرار می دهــد، بــه نســبت ســند آمایــش علــم و فنــاوری بــه نوعــی 

ســند باالدســتی به شــمار مــی رود. در ایــن ســند در برخــی از فصــول بــه طــور مســتقیم بــه مســائل حــوزۀ 

علــم و فنــاوری پرداختــه شــده اســت. موضوعاتــی چــون آمــوزش عالــی و آمــوزش و پــرورش، ارتباطــات 

کــه در ایــن  و فنــاوری اطالعــات و اقتصــاد دانش بنیــان از جملــه مســائل حــوزۀ علــم و فنــاوری هســتند 

گرفته انــد. ایــن ســند علی الخصــوص در حــوزۀ  ســند بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم مــورد بررســی قــرار 

ــاد  ــوزۀ اقتص ــازی در ح ــرورش، نهادس ــوزش و پ ــی و آم ــوزش عال ــام آم ــی، نظ ــام صنعت ــی نظ وضع شناس

کشــاورزی دانش بنیــان و خدمــات دانش بنیــان اطالعــات مناســبی را جهــت تدویــن  دانش بنیــان، 

کلــی آن نیــز راهنمــای عمــل در  ســند آمایــش علــم و فنــاوری ارائــه می کنــد. احــکام و سیاســت های 

تدویــن ســند آمایــش علــم و فنــاوری اســت. 

نقصــان عمــدۀ ســند آمایــش اســتان قزویــن جهــت اســتفاده در ســند آمایــش علــم و فنــاوری، بــه روز 

نبــودن و زمان منــد بــودن، فقــدان بازخــور پژوهشــی مناســب و تفــاوت رویکــردی آن بــا نظــام ملــی 

ــوآوری اســت.  ن

2-7-3-2- سند آمایش آموزش عالی استان قزوین

کــه تدویــن آن در  پیــش از ایــن بــه اختصــار بــه ســند آمایــش آمــوزش عالــی اســتان قزویــن اشــاره شــد 

ســال ١٣٩١ بــه پایــان رســیده اســت. ایــن ســند متشــکل از ٩ فصــل اســت. در فصــل اول بــه مشــخصات 

آمایشــی اســتان پرداختــه شــده اســت. فصــل دوم، مقدمــه و بیــان مســأله اصلــی پژوهــش اســت. فصــل 

و مزیت هــای  توانمندی هــا  و  و چالش هــا  نقــاط ضعــف، فرصت هــا  ارائــه  اســتان،  بــه معرفــی  ســوم 
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اســتان در بخش هــای مختلــف پرداختــه اســت. در فصــل چهــارم داده هایــی جهــت تبییــن وضعیــت 

کشــور ارائــه شــده اســت. فصــل پنجــم  موجــود آمــوزش عالــی اســتان بــا اســتفاده از اطلــس آمــوزش عالــی 

شــامل بررســی آمــوزش عالــی اســتان بــه روش SWOT )نقــاط قــوت، نقــاط ضعــف، فرصت هــا، تهدیدهــا 

ــن  ــای ای ــداف و مأموریت ه ــی و اه ــوزش عال ــام آم ــم انداز نظ ــم، چش ــل شش ــت. در فص ــا( اس و راهبرده

نظــام در اســتان قزویــن ارائــه شــده اند. فصــل هفتــم وضعیــت مطلــوب نظــام آموزش عالــی اســتان 

کــرده اســت و در فصــل هشــتم نیــز منابــع مــورد نیــاز جهــت حرکــت نظــام آمــوزش عالــی  قزویــن را معرفــی 

در مســیر آمایــش مطلــوب ارائــه شــده اند. فصــل نهــم نیــز نتیجه گیــری نهایــی از ســند آمایــش ارائــه شــده 

اســت. 

بــر منظــر مختــار ایــن پژوهــش، نظــام آمایــش آمــوزش عالــی، زیرنظامــی از  کــه مبتنــی  از آن جــا 

ــش  ــند آمای ــن س ــت تدوی ــش جه ــن پژوه ــای ای ــه یافته ه کلی ــی رود،  ــمار م ــه ش ــاوری ب ــم و فن ــام عل نظ

علــم و فنــاوری قابــل اســتفاده هســتند و در بعــد آمــوزش عالــی، راهنمــای مناســبی بــرای تدویــن ســند 

آمایــش علــم و فنــاوری به شــمار می رونــد. علی الخصــوص در وضع شناســی موجــود و مطلــوب، ایــن 

کمــک شــایانی بــه پژوهــش حاضــر می کنــد. البتــه بــا توجــه بــه این کــه تدویــن ایــن ســند، مربــوط  ســند 

کمــی قدیمــی هســتند و نیــاز بــه  ح شــده  بــه حداقــل پنــج ســال پیــش اســت، داده هــا و آمارهــای مطــر

کــه  بازنگــری دارنــد. بعــالوه بایســتی بازخــوردی از رونــد اجرایــی شــدن آن ســند در اســتان ارائــه شــود 

ــی رود.  ــمار م ــتقل به ش ــی مس ــود پژوهش ــن خ ای

2-8- بوم شناسی مختصر استان قزوین
کشــور واقــع شــده اســت. ایــن  ــع در شــمال غربــی  کیلومتــر مرب ــا مســاحت 15626  اســتان قزویــن ب

ــوب  ــدان، از جن ــان و هم ــتان های زنج ــه اس ــرب ب ــالن، از غ گی ــدران و  ــتان مازن ــه اس ــمال ب ــتان ازش اس

بــه اســتان مرکــزی و از شــرق بــه اســتان تهــران و البــرز محــدود می باشــد. ایــن اســتان در حــوزه مرکــزی 

کشــور را شــامل می شــود.  کشــور واقــع شــده اســت و بــه لحــاظ مســاحت حــدود 0/95 درصــد مســاحت 

اســتان قزویــن دارای 6 شهرســتان، 19 بخــش، 46 دهســتان و 25 شــهر می باشــد و 932 آبــادی آن 

دارای ســکنه اســت. 

ــر  ــد و ب ــه شــمار می آی ــران ب ایــن اســتان از لحــاظ جمعیــت، بیســت و یکمیــن اســتان پرجمعیــت ای

کل  گرفتــه توســط مرکــز آمــار ایــران، در ســال 1395 بالــغ بــر 1/59 درصــد از  اســاس سرشــماری صــورت 
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کــه ســهم تولیــد ناخالــص داخلــی اســتان بــر  کشــور را تشــکیل می دهــد. ایــن در حالــی اســت  جمعیــت 

اســاس آخریــن آمارهــای موجــود در ســال 1392 بــا اندکــی افزایــش نســبت بــه ســال قبــل حــدود 1/57 

کــه طــی ســال های اخیــر رونــد صعــودی داشــته اســت. بــر اســاس  کشــور می باشــد  درصــد از تولیــد 

گرفتــه در ســال 1395 میــزان شهرنشــینی در اســتان 74/75 درصــد و بعــد خانــوار  سرشــماری صــورت 

3/2 درصــد اســت. 

کشــور محســوب می شــود. تنــوع  کشــاورزی، صنعتــی و تجــاری در  کــز مهــم  اســتان قزویــن یکــی از مرا

ک، زمینــه مســاعدی را بــرای انجــام امــور  اقلیمــی، میــزان بارندگــی مناســب و قابلیت هــای آب و خــا

گنــدم، جــو،  کشــاورزی در منطقــه بــه وجــود آورده اســت. از مهمتریــن محصــوالت اســتان می تــوان بــه 

کــه از ایــن  کــرد  گــردو، صیفی جــات و انــواع میوه هــا اشــاره  چغنــدر قنــد، حبوبــات، پنبــه، انگــور، پســته، 

کســتان را بــه خــود  کشــت اســتان بــه ویــژه نواحــی تا میــان انگــور بخــش قابــل توجهــی از زمین هــای زیــر 

اختصــاص داده اســت. 

کیلومتــری  ــا تهــران، ممنوعیــت احــداث صنایــع در محــدوده 120  وجــود عواملــی چــون مجــاورت ب

ــاخت  ــان س ــب متقاضی ــم ترغی ــل مه ــی از عوام ــم ارتباط ــت مه ــدد و موقعی ــادن متع ــود مع ــران، وج ته

بــه شــمار مــی رود. مهم تریــن صنایــع  واحدهــای صنعتــی جهــت ســرمایه گذاری در اســتان قزویــن 

مســتقر در ایــن اســتان شــامل صنایــع فلــزی، شــیمیایی، نســاجی، ســلولزی، الکتریکــی، مــواد معدنــی 

غیــر فلــزی و صنایــع غذایــی می شــود. عــالوه بــر صنایــع یــاد شــده، در روســتاهای اســتان انــواع صنایــع 

قالی بافــی،  سنگ تراشــی،  ســوزن دوزی،  کــی،  حکا آیینه ســازی،  از  عبارتنــد  کــه  دارد  رواج  دســتی 

گچ بری، منبت کاری، نگارگری و . . .   کاشی سازی،  قلم زنی، قلمدان سازی، 

2-8-1- موقعیت جغرافیایی و اقلیم

کوهپایــه ای و دشــتی اســت  کوهســتانی،  اســتان قزویــن متشــکل از ســه منطقــه متمایــز و مشــخص 

کمربنــد ناپیوســته ای، نواحــی شــمالی، جنوبــی و غربــی آن را تحــت  کوهســتانی بــه صــورت  و مناطــق 

پوشــش خــود قــرار داده اســت. ایــن اســتان دارای آب و هــوای متنوعــی در طیــف بیابانــی، ســرد و 

گــرم و نیمــه مرطــوب اســت. در مجمــوع اســتان قزویــن، منطقــه ای بــا تنــوع آب  کوهســتانی و  معتــدل 

و هــوای بســیار اســت. 

کوهستانی در نواحی شمالی و ارتفاعات جنوب غربی استان   آب و هوای سرد 
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کوهپایه ها و دامنه ها   آب و هوای معتدل در 

آب و هوای خشک تا نیمه خشک نواحی مرکزی دشت قزوین و بوئین زهرا  

گرمســیری در نواحــی طــارم و دره شاهرود)وبســایت رســمی ســازمان    آب و هــوای مرطــوب 

گردشــگری اســتان قزویــن( میــراث فرهنگــی و 

ــواع  ــت ان کش ــرای  ــبی را ب ــه مناس ــی، زمین ک ــی و خا ــای آب ــتان و قابلیت ه ــی اس ــوع اقلیم ــع تن در واق

ــیری را در  ــوالت سردس ــایر محص ــوت و س ــار الم ــفلی و رودب ــارم س ــه ط ــیری در منطق گرمس ــوالت  محص

کشــاورزی بــه آن هــا اشــاره خواهــد شــد.  کــه در بخــش  دیگــر نقــاط اســتان فراهــم آورده اســت 

2-8-2- جمعیت و جغرافیای انسانی 

گرفتــه اســت، جمعیــت اســتان قزویــن بالــغ بــر  کــه در ســال 1395 صــورت  طبــق سرشــماری مرکــز آمــار 

کل  کــه از ایــن میــان 650499 نفــر مــرد و 623262 نفــر زن هســتند. همچنیــن از  1273761 می باشــد 

کــه 74/75 درصــد از جمعیــت  جمعیــت اســتان قزویــن، 952149 نفــر در نقــاط شــهری زندگــی می کننــد 

اســتان را تشــکیل می دهنــد و مابقــی جمعیــت یعنــی 321610 نفــر نیــز در مناطــق روســتایی ســکنی 

گزیده انــد. اطالعــات مذکــور در جــدول زیــر ارائــه شــده اســت. 

جدول 3: جمعیت استان قزوین براساس سرشماری سال 1395

استان
نقاط روستایینقاط شهریکل

زنمردمردوزنزنمردمردوزنزنمردمردوزن

1273761650499623262952149484027468122321610166470155140قزوین

منبع: )مرکز آمار، 1395(

در میــان شهرســتان های ایــن اســتان، شهرســتان قزویــن بــا جمعیتــی بالــغ بــر 596932 نفــر پــر 

البــرز،  شهرســتان های  آن  از  پــس  و  می شــود  محســوب  قزویــن  اســتان  شهرســتان  جمعیت تریــن 

قــرار دارنــد.  آوج  و  آبیــک  بوئین زهــرا،  کســتان،  تا

و  شــهری  تفکیــک  بــه  قزویــن  اســتان  شهرســتان های  بــه  مربــوط  جمعیــت  نیــز  زیــر  جــدول  در 

اســت.  ذکــر شــده  تعــداد خانوارهــا  و  و زن  مــرد  روســتایی، 
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جدول 4: جمعیت استان قزوین به تفکیک شهرستان ها

ح خانوارزنمردجمعیتشر

1,273,761650,499623,262397,165استان قزوین

کن در نقاط شهری 952,149484,027468,122295,019سا

کن در نقاط روستایی 321,610166,470155,140102,144سا

94,53649,12945,40729,234آبیک

کن در نقاط شهری 63,25532,18631,06919,521سا

کن در نقاط روستایی 31,28116,94314,3389,713سا

242,865123,908118,95775,922البرز

کن در نقاط شهری 222,756113,505109,25169,514سا

کن در نقاط روستایی 20,10910,4039,7066,408سا

43,79822,59621,20213,818آوج

کن در نقاط شهری 11,4785,9575,5213,524سا

کن در نقاط روستایی 32,31916,63815,68110,293سا

122,99463,08059,91436,814بوئین زهرا

کن در نقاط شهری 56,08228,52727,55516,476سا

کن در نقاط روستایی 66,91234,55332,35920,338سا

کستان 172,63687,88184,75552,917تا

کن در نقاط شهری 113,09057,48455,60634,384سا

کن در نقاط روستایی 59,54630,39729,14918,533سا

596,932303,905293,027188,460قزوین

کن در نقاط شهری 485,488246,368239,120151,600سا

کن در نقاط روستایی 111,44357,53653,90736,859سا

منبع: )مرکز آمار، 1395(
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2-9- مختصری بر وضع شناسی اقتصادی استان قزوین
کــه مــرداد مــاه 1395 توســط معاونــت امــور  گــزارش اقتصــادی اســتان قزویــن  بــر اســاس آخریــن 

اقتصــادی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی منتشــر شــده اســت، ســاختار اقتصــادی اســتان قزویــن نیــز 

کشــور خدماتــی اســت و ایــن بخــش بیشــترین میــزان ارزش افــزوده را در ســال 1392  ماننــد ســاختار 

کشــاورزی،  کل اقتصــاد اســتان 37/8 درصــد اســت. 1 ســهم بخش هــای  ایجــاد نمــوده و ســهم آن در 

گاز بــه ترتیــب 19/15 درصــد، 30/6 درصــد، و 11/5 درصــد  صنعــت و معــدن و ســاختمان، آب و بــرق و 

کشــاورزی در ایــن ســال افزایــش یافتــه  می باشــد. تغییــرات ســهم ها نیــز نشــان می دهــد ســهم بخــش 

کاهــش محسوســی داشــته اســت. آمــار فــوق در جــدول 4 بــه نمایــش  و ســهم بخــش خدمــات نیــز 

گذاشــته شــده اســت. 

کشور و استان قزوین )درصد( جدول 5: ساختار اقتصاد 

ح استانکشورشر

1391139213911392سال

10.5412.5716.6319.15کشاورزی

9.9511.080.160.14معدن

15.1714.5430.2630.44صنعت

گاز 12.1212.2510.2611.49ساختمان، آب، برق و 

51.3049.0441.1137.88خدمات

منبع: )لزگی، امینی و حسینی 1395, ص10(

جهــت مقایســه شــماتیک ســاختار اقتصــادی ایــن اســتان، داده هــای مربــوط بــه ســال ٩٢ از جــدول 

کــرد.  فــوق را می تــوان در قالــب نمــودار زیــر نیــز مشــاهده 

گــزارش اقتصــادی اســتان قزویــن در تابســتان 1395 منتشــر شــده اســت، امــا برخــی از اطالعــات و آمارهــای آن  1-  بــا اینکــه آخریــن 
مربــوط بــه ســال 1392 می باشــد. 
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نمودار 7: ساختار اقتصادی استان قزوین در سال 1392

منبع: )لزگی, امینی و حسینی 1395, ص10(

کار شــاغل اســتان در بخش هــای مختلــف اقتصــادی در ســال 1394  بررســی ســاختار توزیــع نیــروی 

کشــاورزی، 34/9 درصــد  کــه 20/8 درصــد از جمعیــت شــاغل در اســتان در بخــش  نیــز نشــان می دهــد 

در بخــش صنعــت و 44/3 درصــد در بخــش خدمــات مشــغول بــه فعالیــت بوده انــد. 

جدول 6: توزیع شاغالن بر حسب بخش های اقتصادی استان قزوین طی سالهای 1390-1394 )درصد(

13901391139213931394بخش های اقتصادی

37.436.536.83434.9صنعت

2221.12121.920.8کشاورزی

40.642.542.14444.3خدمات

منبع: )لزگی, امینی و حسینی 1395, ص10(

اســتان قزویــن از مهرمــاه ســال 1387، در یــک دوره پنجســاله 1388-1392 بــه طــور متوســط در 

بخــش صنعــت رشــد صفــر درصــدی داشــته اســت. در ســال های اخیــر وجــود شــرکت  های بحرانــی 

کــه تعــداد آن بالــغ بــر 160 شــرکت صنعتــی شــده و نیــز  گــذاری در شــهرک های صنعتــی اســتان  آمــاده وا
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کار می کننــد، نشــان دهنده وضعیــت نامناســب محیــط  کمتــر از ظرفیــت اســمی  کــه  وجــود شــرکت هایی 

کســب وکار اســتان اســت. 

خ مشــارکت اقتصــادی جمعیــت ده ســال و باالتــر اســتان در ســال 1394، در حــدود 40/2 درصــد  نــر

خ بیــکاری  کاهــش یافتــه اســت. نــر کــه نســبت بــه ســال قبــل از آن بــه میــزان 0/5 واحــد درصــد  بــوده 

کاهــش ناچیــز بــا 0/2 واحــد درصــد، از حــدود 11/9 درصــد در ســال  اســتان در ســال 1394 نیــز تنهــا بــا 

کشــور باالتــر اســت. ســرمایه گذاری داخلــی  خ بیــکاری در  کــه هنــوز از نــر 1393 بــه 11/7 درصــد رســیده 

گرفتــه در اســتان در ســال 1394 در بخــش صنعــت و بخــش معــدن بــه لحــاظ حجــم بــه ترتیــب  صــورت 

کاهــش 13/2 و 25 درصــدی داشــته و همچنیــن ســرمایه گذاری خارجــی در ایــن ســال مشــابه ســال 

گذشــته صفــر بــوده اســت. )لزگــی و همــکاران، 1395, ص27(. 

در ادامــه آمــار و اطالعــات مربــوط بــه بخش هــای مختلــف اقتصــادی اســتان قزویــن از جملــه بخــش 

گرفته است.   کشاورزی، صنعت، خدمات، معدن و . . . به صورت مختصر مورد بررسی قرار 

کشاورزی 2-9-1- بخش 

کل مســاحت اســتان  کشــاورزی و باغــداری اســت. از  اســتان قزویــن دارای اســتعدادهای غنــی 

کشــت محصــوالت زراعــی اســت و ســاالنه حــدود یــک میلیــون و چهارصــد  قریــب بــه 270 هــزار هکتــار زیــر 

گنــدم، جــو، چغنــدر قنــد، ذرت، حبوبــات و . . . تولیــد می گــردد.  هــزار تــن محصــوالت زراعــی از قبیــل 

ــاغ موجــود در اســتان ســاالنه بیــش از پانصــد هــزار تــن محصــوالت  همچنیــن قریــب 73 هــزار هکتــار ب

کل امــور اقتصــادی و  باغــی تولیــد و بــه بازارهــای داخلــی و خارجــی عرضــه می نمایند)وبســایت اداره 
دارایــی اســتان قزویــن(. 1

کــز مهــم  کیلومتــر مربــع مســاحت یکــی از مرا دشــت بســیار وســیع و حاصلخیــز قزویــن بــا 13 هــزار 

کشــور را تامیــن می نمایــد.  کنــون 5 درصــد از نیــاز غذایــی  کشــور قلمــداد می شــود و ا کشــاورزی در 

قزویــن، 1392، ص334(.  اســتانداری  برنامه ریــزی  قزویــن، معاونــت  اســتان  آمایــش  )برنامــه 

ــیار  ــگاه بس ــتان قزویــن جای ــی اس ــای دام ــد فرآورده ه ــور، تولی ــز دام و طی ک ــعه مرا ــترش و توس گس ــا  ب

غ  غ مــادر تخم گــذار،100 % تولیــد مــر کــه 45% تولیــد مــر کشــور بــه دســت آورده اســت بــه نحــوی  مهمــی در 

1-  http://qa. mefa. ir/portal/Home/Default. aspx?CategoryID=0b0ada69-aa6b-4a3b-96be-c1ecb640484c
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کشــور،  کل  گوشــت قرمــز  غ و %10  گوشــت مــر غ، 4% شــیر، %15  اجــداد تخم گــذار، 10% تولیــد تخــم مــر

توســط دامــداران اســتان قزویــن تامیــن می شود)وبســایت رســمی اســتانداری اســتان قزویــن1(. 

2-9-2- بخش صنعت

قزویــن بــه علــت داشــتن بیــش از 3500 واحــد صنعتــی و شــهرک های صنعتــی متعــدد و دسترســی 

کشــور می باشــد. از جملــه  کــز صنعتــی  کشــور، بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مرا آســان بــه آزادراه هــای مهــم 

مزیت هــای نســبی اســتان قزویــن در بخــش صنعــت می تــوان بــه مــواردی ماننــد موقعیــت جغرافیایــی 

قزویــن، بزرگراه هــای مواصالتــی بــه شــمال، جنــوب، شــرق و غــرب و راه آهــن تهــران، قزویــن، شــمال 

کیلومتــر از تهــران(، انــرژی مناســب )بــا وجــود نیــروگاه  کمتــر از 150  غــرب، نزدیکــی بــه تهــران )بــه فاصلــه 

ــود  ــتان2 و وج ــت در اس ــی صنع ــابقه طوالن ــن س ــرق(، همچنی ــگاوات ب ــد 2000 م ــا تولی ــی ب ــهید رجای ش

نیروهــای ماهــر، رشــد و توســعه صنعتــی اشــاره نمــود. 

الگــوی اســتقرار فعالیت هــای صنعتــی اســتان قزویــن بــا ایجــاد و توســعه شــهر صنعتــی البــرز تــا حــد 

گرفتــه و ســهم باالیــی از صنایــع مزبــور بــا توجــه بــه موقعیــت مناســب  زیــادی تحــت تاثیــر ایــن اقــدام قــرار 

کمتریــن تعــداد واحدهــای  و زیربناهــای تجهیــز شــده آن در ایــن شــهر و اطــراف آن اســتقرار یافته انــد. 

بــزرگ صنعتــی نیــز بــه شهرســتان آبیــک اختصــاص داشــته اســت. بــه ایــن ترتیــب از نظــر توزیــع فضایــی، 

ــد و  ــی آن و در پیرامــون شــهرهای الون بخــش عمــده ای از واحدهــای صنعتــی اســتان در قســمت میان

قزویــن اســتقرار یافته انــد. علــت ســهم انــدک شهرســتان آبیــک از واحدهــای بــزرگ صنعتــی، عمدتــا 

کثــر نقــاط ایــن شهرســتان را شــامل می شــود )برنامــه  کــه ا کیلومتــری اســت  محدودیــت قانونــی 120 

آمایــش اســتان قزویــن، معاونــت برنامه ریــزی اســتانداری قزویــن، 1392، صــص339-338(.

گردیــده اســت  گرایــش ســرمایه گذاران بــه فعالیــت در ایــن اســتان بــه ویــژه در دو دهــه اخیــر موجــب 

کــه امــروزه نزدیــک بــه 2100 واحــد صنعتــی بــا اشــتغالی بالــغ بــر 90 هــزار نفــر در حــال بهره بــرداری اســت 

کوچــک در حــال راه انــدازی در ســطح اســتان باشــد. 9  و قریــب بــه 2000 واحــد صنعتــی جدیــد بــزرگ و 

شــهرک و مجتمــع صنعتــی فعــال در نقــاط مختلــف اســتان بخشــی از صنایــع موجــود را در خــود جــای 

کــه اهــم آن هــا عبارتنــد  کنــون بیــش از 1290 نــوع محصــول صنعتــی در حــال تولیــد اســت  داده اســت. تــا 

1-  http://ostan-qz. ir/content/ostan/general-content/755/2991
کارخانــه صنعتــی اســتان در ســال ١٩0٧، برابــر بــا ســال ١٢٨6 هجــری شمســی تأســیس شــده اســت)فتحی زاده و همکاران،  2-  اولیــن 

١٣٩5، ص٢٢4(. 



سند آمایش علم و فناوری استان قزوین 74

کانی هــای غیــر فلــزی، صنایــع ســلولزی، شــوینده ها، انــواع شیشــه، لــوازم خانگــی  از صنایــع شــیمیایی، 

ــواع قطعــات  ــرق، ان کنتــور ب خ خیاطــی و . . . (،  ــر، آبگرمکــن، بخــاری، چــر کول ــزر،  )ماننــد یخچــال، فری

کاشــی و ظــروف چینــی، انــواع نــخ، پارچــه،  خــودرو، موتــور ســیکلت و دوچرخــه، انــواع ســرامیک، 

ــوالت  ــرآوری محص ــکی، ف ــی پزش ــوالت مهندس ــواع دارو و محص ــته بندی، ان ــروف بس ــی، ظ ــت، قال موک

گی هــای  کل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان قزویــن(. 1 در واقــع از ویژ کشــاورزی و دامی)وبســایت اداره 

ج  کشــور، بــه خــار کــه ضمــن بــرآورده نمــودن نیازهــای داخلــی  صنعتــی اســتان قزویــن تنــوِع تولیــد اســت 

کشــور نیــز صــادر می شــوند.  از 

اطالعــات و آمــار مربــوط بــه  نواحــی صنعتــی، شــهرک های صنعتــی و مزیت هــای ســرمایه گذاری 

کوچــک و متوســط بــا اســتفاده از داده هــای شــرکت  صنعتــی و معدنــی اســتان قزویــن در حــوزه صنایــع 

شــهرک های صنعتــی اســتان قزویــن در قالــب جــداول زیــر ارائــه شــده اســت. 

جدول 7: نواحی صنعتی استان

نام شهرستاننام ناحیه صنعتی

کستانناحیه صنعتی اسفرورین تا

قزوینناحیه صنعتی الموت

بوئین زهراناحیه صنعتی آوج

بوئین زهراناحیه صنعتی دانسفهان

قزوینناحیه صنعتی طارم سفلی

کستانناحیه صنعتی نیکوئیه تا

منبع: )شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین، 1395(

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

نام شهرستاننام شهرک صنعتی

آبیکشهرک صنعتی آبیک

بوئین زهراشهرک صنعتی بوئین زهرا (آراسنج)

کستان (حیدریه) کستانشهرک صنعتی تا تا

بوئین زهراشهرک صنعتی حکیمیه

کستانشهرک صنعتی خرمدشت تا

بوئین زهراشهرک صنعتی شال

کاسپین (نیروگاه شهید رجایی) آبیکشهرک صنعتی 

قزوینشهرک صنعتی لیا

منبع: )شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین، 1395(

کوچک و متوسط استان  جدول 9: مزیت های سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در حوزه صنایع 

گذاریگروه صنعت اولویت های سرمایه 

غذایی و دارویی

گازدار - انواع آب میوه 
- فرآوری میوه ها

- شوریجات و ترشیجات
کشمش - تصفیه و بسته بندی 

- روغن کشی از زیتون
- لسیتین

- پودر آب پنیر
- پلیت غالت

- انواع نشاسته
- مکمل غذایی طیور

- انواع نان صنعتی
کشتارگاهی - ضایعات 

ک نساجی و پوشا
- البسه پزشکی یکبار مصرف

- البسه چرمی
- مصنوعات چرم
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گذاریگروه صنعت اولویت های سرمایه 

کمپوستشیمیایی و سلولزی  -
کسید آهن - ا

معدنی

- سنگ های تزئینی
- فرآوری مواد معدنی سیلیس

- آجر نما ماشینی
- محصوالت نسوز

- انواع ساینده ها
- پیگمنت های آلی و معدنی

فلزی

- شیرآالت صنعتی
- قطعات ریخته گری

- ورق قلع اندود
گلوله های چدنی  -
- پودر فلزات رنگی

- برشکاری ورق
- لوله های برنجی و آلیاژی

- درب و پنجره آلومینیومی
- بازسازی قطعات خاص

گرم گالوانیزه  - محصوالت 

برق و الکترونیک

- انواع بردهای الکتریکی
کنترل کارت های  - انواع 

کامپیوتر - تجهیزات ترمینال های 
- ربات های صنعتی

کننده زباله خانگی - خرد 
کلیدها - انواع 

کنترل - تابلو های 

خودرو و نیرو محرکه

- لنت ترمز خودرو
- قطعات تزئینی خودرو

- ساخت انواع شاسی
- اتاق خودرو های ویژه )آمبوالنس، آتش نشانی و . . . (

- انواع باربند خودرو
کانتینر - انواع 

- قسمت های پالستیکی خودرو
- فشنگی آب و روغن

کنترل خودرو جهت معلولین - سیستم 
کنترل ترافیک - تجهیزات مکانیکی عالمت دهنده یا 

- ملحقات جانبی موتور سیکلت

منبع: )شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین، 1395(



77فصل 2؛ ادبیات پژوهش

کشــور  اســتان های  میــان  در  را  صنعتــی  بخــش  شــاخص های  از  برخــی  در  قزویــن  اســتان  رتبــۀ 

کرد:  می توان در جدول زیر مشاهده 

جدول 10: رتبه استان قزوین در برخی از شاخص های بخش صنعتی
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منبع: فتحی زاده و همکاران، ١٣٩5، ص٢٣١

ایــن وضعیــت  قزویــن در حــوزۀ صنعــت حکایــت می کنــد.  از وضعیــت مناســب  فــوق  رتبه هــای 

علی الخصــوص در شــاخص اشــتغال آفرینی صنعــت بســیار مناســب اســت. البتــه تجمیــع شــاخص های 

کــه رتبــۀ اســتان قزویــن از ســال ١٣٨٩ تــا ١٣٩٢، از رتبــۀ  فــوق در ســال های مختلــف نشــان می دهــد 

کــرده اســت؛ امــا همچنــان ایــن اســتان در میــان بهتریــن اســتان های  ششــم بــه رتبــۀ هشــتم تنــزل پیــدا 

ــکاران، ١٣٩5، ص٢٣٢ و ٢٣٣(.  ــی زاده و هم ــت)برگرفته از: فتح ــه اس گرفت ــرار  ــور ق کش ــی  صنعت

2-9-3- بخش خدمات

کشــاورزی و صنعتــی و نیــاز به توســعه فعالیت های  اســتان قزویــن علیرغــم باالبــودن حجــم تولیــدات 

کاالهــای ترانزیتــی و ســایر  بخــش بازرگانــی بــرای پشــتیبانی از تولیــد و همچنیــن عبــور بخــش عظیمــی از 

کشــور، از توســعه فعالیت هــا و زیرســاخت های بازرگانــی  کاالهــای تجــاری مــورد نیــاز در اقصــی نقــاط 

متناســب بــا تولیــدات اســتان برخــوردار نبــوده اســت. از جملــه علــل توســعه نیافتگــی اســتان قزویــن در 

ــازار تهــران، اســتفاده از زیرســاخت های بازرگانــی  ــه ب ــه وابســتگی ب ــوان ب زمینــه خدمــات بازرگانــی می ت

کــرد. بــه عبــارت  گی هــای عبــوری بــودن ایــن اســتان اشــاره  کالن شــهر و همچنیــن ویژ موجــود در ایــن 

روشــن تر بنگاه هــای تولیــدی مســتقر در اســتان بــا توجــه بــه وجــود بــازار ملــی تهــران در فاصلــه نزدیــک 

کاالهــا، نهاده هــا و مــواد اولیــه مــورد نیــاز خــود را مســتقیما از بــازار تهــران تهیــه نمــوده  ترجیــح می دهنــد 
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ــازار در بازارهــای داخلــی و  کاالهــای تولیــد شــده خــود را نیــز از طریــق ایــن ب و همچنیــن محصــوالت و 

خارجــی بــه فــروش برســانند. 

ــر عــدم شــکل گیری بازارهــای ملــی و منطقــه ای و بورس هــای مالــی  ــر دالیــل ذکــر شــده عــالوه ب بناب

ــه  کاالیــی فعــال، ایــن اســتان از زیرســاخت های بازرگانــی توســعه یافتــه ای برخــوردار نشــده اســت. ب و 

گنــدم در حــال حاضــر فقــط یــک واحــد ســیلو  عنــوان نمونــه ایــن اســتان بــه لحــاظ ســیلوی ذخیــره 

کاال در اســتان  کســتان دارد. تعــداد انبارهــای ذخیــره  ــا ظرفیــت اســمی 80 هــزار تــن در شهرســتان تا ب

ــت 185373  ــوع ظرفی ــا مجم ــد و ب ــوع 76 واح ــند در مجم ــی می باش ــتانداردهای فن ــه دارای اس ک ــز  نی

کاال  ــره  ــت ذخی ــع جه ــر مرب ــزار مت ــاحت 30 ه ــه مس ــداز ب ــک باران ــتان دارای ی ــن اس ــت. همچنی ــن اس ت

اســت. از مجمــوع تعــداد انبارهــا نیــز 44 واحــد بــا 58 درصــد ظرفیــت در شهرســتان قزویــن )شــامل 

ــد  ــا 26 درص ــد ب ــتان و 20 واح کس ــتان تا ــت در شهرس ــد ظرفی ــا 16 درص ــد ب ــک(، 12 واح ــتان آبی شهرس

کــه بســیاری از آن هــا  ظرفیــت در شهرســتان بوئین زهــرا اســتقرار دارنــد. همچنیــن تعــداد زیــادی انبــار 

کشــاورزی  بــه ذخیــره و نگهــداری محصــوالت و نهاده هــای  فاقــد اســتانداردهای فنــی می باشــند، 

اختصــاص دارنــد )برنامــه آمایــش اســتان قزویــن، معاونــت برنامه ریــزی اســتانداری قزویــن، 1392، 

ــص346-345(.  ص

2-9-4- بخش معدن

کــه بــه 3  در اســتان قزویــن بیــش از 16 نــوع مــاده معدنــی بــا ذخیره هــای مختلــف وجــود دارد 

ک هــای صنعتــی، ســیلیس،  بخــش فلــزی، غیــر فلــزی و مصالــح ســاختمانی تقســیم و شــامل انــواع خا

هماتیــت،  ســنگ،  ذغــال  مــس،  منگنــز،  ســرب،  خ،  ســر ک  خــا زاج،  باریتیــن،  نمــک،  دولومیــت، 

گرانیــت و . . . بــوده و در حــال حاضــر دارای 84 معــدن فعــال می باشــد  گــچ،  ســنگ های الشــه، آهــک، 

ــه  ــک ب ــتان نزدی ــن در اس ــت. همچنی ــه اس گرفت ــورت  ــا ص ــرداری از آن ه ــتخراج و بهره ب ــات اس ــه عملی ک

گــذاری بــا ذخائــر انــواع  کــد، متروکــه، در حــال تجهیــز و آماده ســازی شــده و در حــال وا 80 معــدن را

کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین(. 1  ک های صنعتی وجود دارد)وبسایت اداره  خا

1-  http://qa. mefa. ir/portal/Home/Default. aspx?CategoryID=0b0ada69-aa6b-4a3b-96be-c1ecb640484c
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گردشگری و توریسم 2-9-5- بخش 

ــر اســاس یافته هــای باستان شناســان  ــه ب ک ــی ایــران اســت  قزویــن از قدیمی تریــن حوزه هــای تمدن

ــه 10 هــزار ســال می رســد و ایــن شــهر حــدود 100 ســال پایتخــت ایــران در دوره  ســابقه ســکونت در آن ب

گی هــای  ویژ تاریخــی خــود، همچنیــن  بــه موقعیــت  توجــه  بــا  قزویــن  اســتان  اســت.  بــوده  صفویــه 

کشــور  گردشــگران ورودی  کوتوریســتی، قــادر اســت تــا در صــورت برنامه ریــزی اصولی، ســهم عمده ای از  ا

کنــد. تکثــر بناهــای تاریخــی در دل قزویــن و مجــاورت ایــن منطقــه بــا زنجــان و تهــران نیــز، دیگر  را جــذب 

کــه می توانــد از توریســم ایــن اســتان ســیمایی جــذاب در عرصه هــای بین المللــی ترســیم  عاملــی اســت 

گردشــگاهی بــرای تمــام فصــول اســت.  کــه عــده ای اعتقــاد دارنــد قزویــن  کنــد. از ایــن رو اســت 

کشــور را شــامل می شــود  ــه 12 درصــد بناهــای تاریخــی  ک ــر تاریخــی  ــا ثبــت بیــش از هــزار اث قزویــن ب

کــه لقــب بــاب الجنــه یــا دروازه بهشــت را بــه  کشــوری قــرار دارد. قزویــن  در ایــن زمینــه در رتبــه نخســت 

کــه در زمینه هــای تاریخــی، طبیعــی، اقتصــادی،  خــود اختصــاص داده از مناطــق مهــم ایــران اســت 

ــا  ــا، ب ــه مناطــق زیب ــادی اســت. ایــن اســتان از جمل گردشــگری دارای اهمیــت زی فرهنگــی، صنعتــی و 

گونــه خــود از غنــای  کنــار طبیعــت زیبــا، خــدادی و مناظــر بهشــت  کــه در  فرهنــگ و متمــدن ایــران اســت 

تاریخــی و فرهنگــی قابــل توجهــی نیــز برخــوردار اســت. رودخانه هــای پــر آب، قله هــای زیبــا و مشــهور، 

گیاهــی غنــی و دریاچه هــای چشــم نواز ایــن منطقــه در  گــرم، حیــات وحــش، پوشــش  چشــمه های آب 

کنــار آثــار متعــدد تاریخــی، معمــاری، فرهنگــی، باســتانی و مردمــان هنر دوســت، ســخت کوش و متمدن، 

کــه دیــدار از آن هــا بــرای همــه  کشــور ایــران بــه وجــود آورده اســت  کم نظیــری را در ایــن خطــه از  مجموعــه 

کوتوریســم نیــز قزویــن  ــه لحــاظ جاذبه هــای طبیعــی و ا گردشــگری جــذاب اســت. از اینــرو ب گروه هــای 

ــن  ــه حس ــه اوان، قلع ــوت، دریاچ ــه الم ــی منطق ــای طبیع ــت. جاذبه ه ــی اس ــای فراوان دارای قابلیت ه

کل  ــار دیدنــی طبیعــی اســتان بــه شــمار می آیند)وبســایت اداره  صبــاح، قلعــه لمبســر و . . . از جملــه آث
امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان قزویــن(. 1

کالن ایــن اســتان را می تــوان بــه صــورت زیــر  بــا توجــه بــه شــناخت و تحلیــل وضــع موجــود، تصویــر 

کنونــی اســتانی اســت بــا موقعیــت ممتــاز جغرافیایــی، بهره مند  خالصــه نمــود: اســتان قزویــن در شــرایط 

کشــور، برخــوردار از توســعه صنعتــی بــرون زا، دارای  کشــاورزی نســبتا پیشــرفته بــا جایــگاه برجســته در  از 

کمتــر بــارور و مــورد بهره بــرداری قــرار  کــه  گــون و متنــوع طبیعــی و تاریخــی  گونا جاذبه هــا و توان هــای 

1-  http://qa. mefa. ir/portal/Home/Default. aspx?CategoryID=0b0ada69-aa6b-4a3b-96be-c1ecb640484c
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کــز و موسســات آمــوزش عالــی متعــدد و ظرفیت هــای فیزیکــی بــاال، برخــوردار  گرفتــه اســت، بــه همــراه مرا

ــه دلیــل فقــدان برنامه هــای  ــه ب ک ــرژی و ســوخت  از شــبکه های ارتباطــی زمینــی قــوی و شــبکه های ان

کولوژیــک و ناموزونــی توســعه  ــا عــدم تعادل هایــی در ســازمان فضایــی و عــدم تعادل هــای ا منســجم ب

مواجه اســت و بیشــتر اســتعدادهای شــناخته و ناشــناخته آن بارور نشــده اســت )برنامه آمایش اســتان 

قزویــن، معاونــت برنامه ریــزی اســتانداری قزویــن، 1392، ص142(. 



روش شناسی 
تحلیل فصل 3





3-1- مقدمه
کــه در تصریــح مــدل علــم و فنــاوری جهــت رســیدن بــه ســند  کلیــات پژوهــش توضیــح داده شــد  در 
کالن نظریــه ای عام تــر  کــه  آمایــش علــم و فنــاوری در اســتان قزویــن، از نظریــۀ »نظــام ملــی نــو آوری« 
از نظریــۀ »نظــام علــم و فنــاوری« اســت اســتفاده می شــود. لــذا بــه ناچــار در ایــن تصریــح بایســتی 
مؤلفه هــای اثربخــش در نظــام علــم و فنــاوری بــه طــور جــدی در مــدل وارد شــوند. ایــن مؤلفه هــا 
به طورکلــی در مفهــوم عــام اقتصــاد تعریــف می شــوند. بنابرایــن، در مــدل نظــام مدلــی نــوآوری در ایــن 

ــتیم.  ــه هس ــاد مواج ــاوری و اقتص ــم، فن ــی عل ــوم عموم ــه مفه ــا س ــش ب پژوه

فــوق  ســه گانۀ  نهادهــای  کنش هــای  تدویــن  در  و  نــوآوری  ملــی  نظــام  در  کــه  مختــاری  رویکــرد 
کــه از ســنتز »نظریــۀ نهــادی نظــام نــوآوری« و »رویکــرد  گرفتــه می شــود، رویکــردی تلفیقــی اســت  بــه کار 
سیســتم های اجتماعــی و فنــی« حاصــل می شــود. از ایــن رویکــرد بــه »تألیــف علــم، فنــاوری و اقتصــاد« 

ــود.  ــر می ش ــن تعبی ــتان قزوی ــی اس ــای محل در جغرافی

گراف هــای نگاشــت  در تصریــح مــدل علــم و فنــاوری در هرکــدام از شهرســتان های اســتان قزویــن، از 
نهــادی علــم و فنــاوری در ایــن شهرســتان ها اســتفاده می کنیــم. در ادامــه ضمــن ارائــۀ تبیینــی مختصــر 

گــراف معرفــی می شــوند.  در ماهیــت مــدل، فرایندهــای محاســباتی 

گــراف نگاشــت نهــادی علــم  پــس از معرفــی مبنــای نظــری روش شناســی، روش تحلیــل و اســتخراج 

و فنــاوری معرفــی می شــود. 
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روش شناســی اســتخراج داده و روش شناســی تحلیــل داده هــا نیــز در مراحــل بعــدی در ایــن فصــل 

بررســی می شــوند. 

3-2- روش شناسی تحلیل و استخراج گراف نگاشت نهادی علم و فناوری

3-2-1- مبنای نظری روش شناسی: نظریۀ »تالیف علم، فناوری و اقتصاد«

کــه قبــال اشــاره شــد، مبنــای نظــری پژوهــش حاضــر در چارچــوب نظــام منطقــه ای  همــان طــور 

گســتردۀ آن عبارتنــد از: 1- تعامــالت بیــن نقــش آفرینــان و بازیگــران  کــه بــر دو ُبعــد  گیــرد  نــوآوری قــرار مــی 

کار یــا همــان اقتصــاد. 2-  نقــش  کســب و  پویــش نــوآوری بویــژه ارتباطــات بیــن جامعــه علمــی و بخــش 

نهادهــا و اینکــه پویــش نــوآوری بــه چــه میــزان بــه لحــاظ نهــادی در نظــام اقتصــادی درونــی شــده اســت 

) دالورکــس و پرتــو، 2005(. 

ک  ــه درســتی ادرا ــی ب ــه عبــارت دیگــر تعامــالت بیــن نقــش آفرینــان در عرصــه علــم و فنــاوری زمان ب

گرفتــه نشــود. بنابرایــن تحلیــل هــای سیاســتی  کــه زمینــۀ نهــادی ایــن تعامــالت نیــز نادیــده  مــی شــود 

کــه مــی توانــد از اعتبــار الزم برخــوردار  گرفتــن ایــن ابعــاد اســت  مرتبــط بــا حــوزۀ علــم و فنــاوری بــا در نظــر 

باشــد. 

کــه الزمــۀ برپایــی نظــام علــم و فنــاوری ثــروت آفریــن  کنــد  ابعــاد مذکــور ایــن نتیجــه را حاصــل مــی 

تمرکــز جغرافیایــی و مجــاورت نقــش آفرینــان و بازیگــران حــوزۀ علــم و فنــاوری اســت. ایــن بــدان معنــی 

کلیــدی در پویــش نــوآوری منطقــه  کــه خوشــه هــای منطقــه ای علــم و فنــاوری و اقتصــاد نقشــی  اســت 

کســب و  ای دارنــد. خوشــه هــای منطقــه ای شــامل نهادهــای علمــی و آموزشــی، نهادهــای فناورانــه، 

کارکــردی و همــکاری آن  کارهــا و نهادهــای دولتــی و حمایتــی اســت. مجــاورت ایــن خوشــه هــا بــه لحــاظ 

هــا در حــوزه هــای تخصصــی مشــابه مــی توانــد منجــر بــه هــم افزایــی و ســرریز در منطقــه شــود. 

کارویــژۀ منطقــه ای در حــوزۀ علــم و فنــاوری ارتقــا  اصــل اولیــه در رابطــه بــا اســتخراج هوشــمند 

مســئولین  همــکاری  و  پشــتیبانی  بــا  و  اقتصــاد  نهــاد  و  فنــاوری  علــم،  بیــن  همــکاری  و  هماهنگــی 

ــای  ــری فناوری ه کارگی ــه  ــق ب ــه ای از طری ــای منطق ــتر بخش ه ــه بیش ــر چ ــعۀ ه ــت. توس ــه ای اس منطق

ــطح  ــی در س ــت رقابت ــه مزی ــج ب ــتی منت ــده بایس ــد در آین ــای جدی ــرفت در فناوری ه ــترس و پیش در دس

جهانــی شــود. 
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کار رفتــه در ایــن پژوهــش، ابزارهایــی بــرای شناســایی ارتباطــات بیــن  ماتریس هــای انکشــاف بــه 

نهادهــای علــم، فنــاوری و اقتصــاد در مناطــق جهــت ارزیابــی پتانســیل های منطقــه ای از قبیــل اثــرات 

بــر تحقیــق و توســعه و دیگــر ابعــاد اقتصــادی و اجتماعــی اســت.  دخالــت دولتــی و پیامدهــای آن 

)اسمولینســکی و همــکاران، 2015(

ماتریس هــای انکشــاف در مقــاالت و مطالعــات اخیــر و بویــژه از ســوی ســازمان های بیــن المللــی 

گرفتــه اســت. در پژوهــش حاضــر تحلیــل جزئــی بیــن بخشــی در  گســتردگی مــورد اســتفاده قــرار  بــه 

ــت.  ــده اس ــته ش کار بس ــه  ــاروی ب ــاد ـ فن ــم ـ اقتص ــس عل ــاخت ماتری ــق س ــه ای از طری ــۀ منطق ــک زمین ی

ایــن روش بــه تحلیــل تحقیــق و توســعه و زنجیره هــای ارزش در اقتصــاد مــی پــردازد و مــی توانــد حــوزۀ 

کنــد. شــناخت  پژوهــش و اقتصــاد را از طریــق ارتقــاء فناوری هــای موجــود در دامنــۀ منطقــه بازتعریــف 

کارگیــری اســتعداد ها و توانمندی هــا را از  ــه  و ارزش گــذاری ارتباطــات داخلــی علم-اقتصاد-فنــاوری، ب

طریــق یکپارچــه ســازی بازیگــران منطقــه ای و خوشــه بنــدی پتانســیل های آنــان توســعه می دهــد. اثــر 

کــه  ســینرژیک ایــن فعالیت هــا بایســتی در ســند های منطقــه ای خــود را نشــان دهــد. اصــول سیاســتی 

ــر مشــاهدات و تحلیــل زنجیــروار ظرفیت هاســت.  در ایــن روش اســتخراج مــی شــود مبتنــی ب

3-2-2- جامعه آماری 

بــرای تشــکیل ماتریــس هــای مجــاورت  بــازار و همچنیــن  و  گانــه علم، فنــاوری  بــه ســه  باتوجــه 

از  اعــم  قزویــن  اســتان  شــش گانه  مناطــق  دانشــگاه های  بــه  مربــوط  آمــاری  داده هــای  و  اطالعــات 

نــور و غیرانتفاعــی در رشــته های مختلــف دانشــگاهی جمــع آوری  دانشــگاه های دولتــی، آزاد، پیــام 

کــز تحقیقاتــی  کــز رشــد، پــارک هــای علــم و فنــاوری و مرا شــد. از ســوی دیگــر نهادهــای فنــاوری شــامل مرا

ــت  ــد. درنهای ــرار می گیرن ــر ق ــش حاض ــاری پژوه ــه آم ــن در جامع ــتان قزوی ــق اس ــع در مناط ــف واق مختل

داده هــا و اطالعــات بخش هــای مختلــف بــازار یــا اقتصــاد اســتان قزویــن شــامل بنگاه هــای بخــش 

نیــز  خدمــات  ســایر  و  بهداشــت  و  ســالمت  بخــش  گردشــگری،  بخــش  کشــاورزی،  صنعتی، بخــش 

گرفــت.  جمــع آوری شــده و در تحلیــل مــورد اســتفاده قــرار 

3-2-3- روش شناسی استخراج داده

بــا توجــه بــه مبنــای روش شــناختی انطبــاق و تالیــف نهادهــای علــم، فنــاوری و اقتصــاد، در مرحلــه 
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ــر  ــالوه ب ــه ع ک ــود  ــع آوری ش ــوی جم ــه نح ــش ب ــر 3 بخ ــه ه ــوط ب ــات مرب ــتی اطالع ــتخراج داده بایس اس

بــر  مبتنــی  شــود.  گذاشــته  نمایــش  بــه  نیــز  بخش هــا  بیــن  ارتباطــات  بخــش،  هــر  درون  داده هــای 

داده هــای اســتخراج شــده، ظرفیــت انطبــاق و تعامــل بخش هــای علــم ، فنــاوری و اقتصــاد در هــر 

کنونــی تعامــالت ایــن 3 بخــش  منطقــه در ماتریــس نشــان داده شــده اســت تــا از ایــن طریــق وضــع 

روشــن شــود. 

3-2-3-1- توضیح فعالیت میدانی

ــه طــور عمــده جهــت  ــه انجــام رســیده اســت. ب ــا حضــور 6 پرسشــگر در اســتان ب ــی ب فعالیــت میدان

دســتیابی بــه داده هــای مــورد نیــاز در طــی پژوهــش از طریــق فعالیت هــای میدانــی اطالعــات از دو 

منبــع اســتخراج شــده اســت: منبــع اول ازطریــق جمــع آوری اســناد و داده هــای موجــود در ســازمان ها 

ــعی  ــف س ــای مختل ــه نهاده ــه ب ــا مراجع ــه ب ــن مرحل ــت. در ای ــن اس ــتان قزوی ــف اس ــای مختل و ارگان ه

کامــل جمــع آوری شــود. منبــع دوم از طریــق مصاحبــه  شــده اســت داده هــا و اســناد مکتــوب بــه طــور 

ج از اســتان  بــا مســئولین نهادهــای مختلــف و صاحب نظــران حــوزۀ علــم و فنــاوری در اســتان و در خــار

کــه بــه صــورت نمونــۀ خوشــه ای از میــان آن هــا انتخــاب شــده اســت. نــام  به عنــوان جامعــۀ آمــاری اســت 

ــت. ــده اس ــر آورده ش ــداول زی ــوندگان در ج مصاحبه ش

3-2-3-1-1- مصاحبه شونده ها

جدول 11: مصاحبه شوندگان

مسئولیت نام و نام خانوادگی ردیف

کوچک شرکت شهرک های صنعتی معاون صنایع  مهندس رضا صفاری 1

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

دکتر علیرضا فریدونی 2

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان قزوین کشاورز قاسمی آقای علیرضا  3

مدیر مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره( دکتر مجید قدیری 4

رئیس مرکز فناوری و نوآوری سینتک دانشگاه آزاد قزوین کیمیا قلم دکتر  5
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مسئولیت نام و نام خانوادگی ردیف

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

آقای یوسفی 6

معاونت سابق ادارۀ خدمات فنی و تخصصی دکتر حمیصی 7

معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان آقای فاطمی 8

کشاورزی رئیس مرکز فناوری اطالعات جهاد  دکتر پیمان محمدی 9

مدیر تجاری سازی جهاد دانشگاهی کباز مهندس خا 10

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

مهندس لشکری 11

کارشناس معاونت پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی آقای تفضلی 12

کل استاندارد اداره  13 آفای رحمانی

به دنبــال  گفت وگوهــا  ایــن  در  بلکــه  اســت  نبــوده  داده  جمــع آوری  مصاحبه هــا  ایــن  از  هــدف 

ذهنیت شناســی نخبــگان و مســئوالن اســتان قزویــن در زمینــۀ ابعــاد مختلــف نظــام علــم و فنــاوری 

در ایــن اســتان بوده ایــم. تحلیــل مصاحبه هــای انجــام شــده نیــز بــا اســتفاده از روش تحلیــل تماتیــک 

کــه در مراجعــه بــه هرکــدام از مصاحبه هــا، تم هــای مرتبــط بــا  گرفتــه اســت. بــه ایــن ترتیــب  صــورت 

قــرار  ایــن تم هــا در قالــب مفاهیــم مشــخص تری  انتخــاب  شــدند.  آمایــش علــم و فنــاوری  موضــوع 

 گرفتنــد و منظومــه ای از موضوعــات را تشــکیل دادنــد. 

3-2-3-1-2- فهرست داده های استخراج شده

بــا مراجعــه بــه نهادهــای حــوزه ی دانــش، فنــاوری و صنعــت در ســطح اســتان و همچنیــن مراجعــه 

بــه بانک هــای اطالعاتــی ملــی و ضمــن انجــام مصاحبه هــا، اطالعــات و داده هــای مناســبی بــه دســت 

کــه در زیــر بــه اهــم آن هــا اشــاره می شــود:  آمــد 

کاربــردی )شــامل بررســی مزیــت نســبی فعالیت هــای عمــده اقتصــادی و    پژوهشــنامه مطالعــات 

جایــگاه توســعه صنعتــی اســتان(

کلی از محیط فناوری استان(   آمار و داده های شرکت شهرک های صنعتی )رصد 
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کتاب قزوین )اطلس ظرفیت های علمی، پژوهشی و صنعتی استان(  

گزارش عملکردهای ساالنه پارک علم و فناوری استان )تعداد شرکت ها و حوزه های فعالیت(  

اطالعــات و داده هــای اتــاق بازرگانــی اســتان) حوزه هــای مناســب و نامناســب فنــاوری از حیــث   

دسترســی بــه بــازار(

کار قزوین   کسب و  آمار و داده های مرکز خدمات فناوری و 

گزارش ضریب نفوذ(   اطالعات و داده های سازمان استاندارد استان) شامل آمار آزمایشگاه ها و 

اطالعات مربوط به فعالیت های فناورانه جهاد دانشگاهی  

داده هــای مرکــز تحقیقــات دانشــگاه آزاد دربــاره ی تنــوع و حجــم فعالیت هــای حــوزه علــم و فنــاوری   

ایــن دانشــگاه

کلید صنعت و معدن استان قزوین  

سند راهبردی توسعه استان قزوین  

کشاورزی استان قزوین) شامل اطالعات محصوالت زراعی و باغبانی(   آمارنامه 

اطالعات پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(  

3-2-3-1-3- پایگاه ها و سامانه های اینترنتی مراجعه شده جهت استخراج داده

ــه  ــناد و مصاحب ــع آوری اس ــم از جم ــه اع گرفت ــورت  ــی ص ــای میدان ــت ه ــه فعالی ــه ب ــر مراجع ــالوه ب ع

جهــت اســتخراج داده، برخــی از داده هــا بــا مراجعــه بــه وب ســایت هــای و پایــگاه هــای اطالعاتــی 

کنیــد:  کــه در زیــر فهرســتی از آن هــا را مشــاهده مــی  اســتخراج شــده اســت 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی قزوین1  

پارک علم و فناوری قزوین2  

اتاق بازرگانی استان قزوین3  

شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین4  

1-  ghazvin.mporg.ir
2-  http://qstp.ir/
3-  http://qccima.com/
4-  http://www.qazviniec.ir/
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کل استاندارد استان قزوین1   اداره 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین2  

مرکز آمار ایران3  

آمارهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران4  

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی5  

گمرک جمهوری اسالمی ایران6   دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات 

کشاورزی7   گزارش های مقدماتی وزارت جهاد 

کشاورزی ایران8   مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

سازمان توسعه تجارت ایران9  

پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین10  

3-2-4- روش شناسی تحلیل داده

در ایــن مرحلــه از پژوهــش مبتنــی بــر داده هــای اســتخراج شــده از فعالیت هــای میدانــی و مطالعــات 

کتابخانــه ای، بخش هــای مختلــف بــازار در شهرســتان های 6گانــه اســتان قزویــن رتبــه  اســنادی و 

کــدام  کــه ظرفیــت بــازار در هــر شهرســتان چولــه بــه ســمت  بنــدی شــده اســت تــا از ایــن طریــق دریابیــم 

کــه  کنــد  کمــک مــی  ــه مــا  ــا ایــن روش ب ــازار هــر شهرســتان ب کــه تحلیــل ب بخــش اســت. بدیهــی اســت 

میــزان انطبــاق و نزدیکــی نهادهــای علــم و فنــاوری منطقــه بــا ظرفیــت بــازار نشــان داده شــود. 

1-  http://qazvin.isiri.gov.ir
2-  http://qaz.mimt.gov.ir/
3-  https://www.amar.org.ir/
4-  http://www.cbi.ir/
5-  https://irphe.ac.ir/
6-  http://www.irica.gov.ir
7-  http://www.maj.ir/
8-  http://iccima.ir/
9-  http://www.tpo.ir/
10-  www.qums.ac.ir
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3-2-4-1- رتبه بندی شهرستان ها مبتنی بر شاخص ها

کــه جــداول مربــوط بــه آن هــا در پیوســت موجــود اســت،  بــا اســتفاده از داده هــای اســتخراج شــده 

گردشــگری، شــاخص هایی  کشــاورزی، خدمــات درمانــی و  کــدام از بخش هــای صنعــت،  بــرای هــر 

کــه در ادامــه  اســتخراج شــده اســت. در نهایــت بــا ترکیــب شــاخص های هــر بخــش براســاس معادلــه ای 

مــی یابــد و محاســبۀ شــاخص ها بــرای هــر شهرســتان، بــه رتبــه بنــدی شهرســتان ها در هــر یــک از 

بخش هــا پرداخته ایــم. معادلــۀ نهایــی نیــز از ترکیــب مــوزون داده هــا اســتخراج شــده اســت. متغیرهــای 

گروه کانونــی  ایــن معادلــه و همچنیــن وزن شــاخص ها نیــز بــا به کار گرفتــن منظــر نخبــگان ضمــن جلســات 

ح شــاخص های هــر بخــش می پردازیــم.  متعــدد تعیین شــده اند. در ادامــه بــه شــر

)Industrial and mineral Index)II((3-2-4-1-1- شاخص های بخش صنعت و معدن

ــی وضــع موجــود بخــش صنعــت در شهرســتان های اســتان  کلــی 7 شــاخص جهــت ارزیاب ــه طــور  ب

قزویــن مبتنــی بــر محدودیــت داده هــای شهرســتانی اســتخراج شــده اســت. ایــن شــاخص ها عبارتنــد 

از: ســرانه بــرق صنعتــی مصرفــی، متوســط بــرق مصرفــی هــر واحــد صنعتــی، ســرانه آب صنعتــی مصرفــی، 

متوســط آب صنعتــی مصرفــی، درصــد معــادن شهرســتان از معــادن اســتان، متوســط اشــتغال زایــی هــر 

گاز.  واحــد صنعتــی، ســرانه مصــرف نفــت و 

1- Industrial electricity consumption per capita )IECPC(

گــر مناســبی از ظرفیــت فعالیــت صنعتــی هــر منطقــه    ســرانه بــرق صنعتــی مصرفــی: ایــن شــاخص نما

کــه از ترکیــب دو مولفــۀ فــروش بــرق صنعتــی و جمعیــت بــه دســت می آیــد.  از اســتان اســت 

Industrial electricity sales )IES( فروش برق صنعتی

Population )P( جمعیت

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 112 ۀحفص

 
 

Industrial electricity sales (IES) یتعنص قرب شورف  

Population (P) تیعمج  

 

IECPC =
IES
P

 

2. Mean of industrial electricity consumption (MIEC) 

 دحاو دادعت و یتعنص قرب شورف ۀفلوم ود بیکرت زا صخاش نیا :یتعنص دحاو ره یفرصم قرب طسوتم

  .تسا هقطنم رد یتعنص دحاو ره دعُب ۀدنهد ناشن و دیآ یم تسد هب یتعنص

Industrial electricity sales (IES) یتعنص قرب شورف  

Industrial plant units (IPU) یتعنص دحاو دادعت 

 

MIEC =
IES
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

 

 
3. Industrial water consumption per capita(IWCPC) 

 ۀفلوم ود بیکرت زا هک دهد ناشن ار هقطنم تعنص تیفرظ دناوتیم زین صخاش نیا :یفرصم یتعنص بآ هنارس

 :دیآ یم تسد هب تیعمج و یتعنص بآ شورف

er sales (IWS)Industrial wat   یتعنص بآ شورف 

Population (P) تیعمج  

 

IWCPC =
IWS
p

 

 

4. Mean of Industrial water consumption (MIWC) 
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2- Mean of industrial electricity consumption )MIEC(

متوســط بــرق مصرفــی هــر واحــد صنعتــی: ایــن شــاخص از ترکیــب دو مولفــۀ فــروش بــرق صنعتــی و   

تعداد واحد صنعتی به دست می آید و نشان دهندۀ ُبعد هر واحد صنعتی در منطقه است. 

Industrial electricity sales )IES( فروش برق صنعتی

Industrial plant units )IPU( تعداد واحد صنعتی

3- Industrial water consumption per capita)IWCPC(

کــه    ســرانه آب صنعتــی مصرفــی: ایــن شــاخص نیــز می توانــد ظرفیــت صنعــت منطقــه را نشــان دهــد 

از ترکیب دو مولفۀ فروش آب صنعتی و جمعیت به دست می آید:

Industrial water sales )IWS( فروش آب صنعتی 

Population )P( جمعیت

4- Mean of Industrial water consumption )MIWC(

تعــداد    فــروش آب صنعتــی و  ترکیــب دو مولفــۀ  از  ایــن شــاخص  متوســط آب صنعتــی مصرفــی: 

واحدهــای صنعتــی منطقــه بــه دســت می آیــد و نشــان دهنــدۀ ُبعــد هــر واحــد صنعتــی اســت. 

Industrial water sales )IWS( فروش آب صنعتی 

Industrial plant units )IPU( تعداد واحدهای صنعتی منطقه

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 112 ۀحفص

 
 

Industrial electricity sales (IES) یتعنص قرب شورف  

Population (P) تیعمج  

 

IECPC =
IES
P

 

2. Mean of industrial electricity consumption (MIEC) 

 دحاو دادعت و یتعنص قرب شورف ۀفلوم ود بیکرت زا صخاش نیا :یتعنص دحاو ره یفرصم قرب طسوتم

  .تسا هقطنم رد یتعنص دحاو ره دعُب ۀدنهد ناشن و دیآ یم تسد هب یتعنص

Industrial electricity sales (IES) یتعنص قرب شورف  

Industrial plant units (IPU) یتعنص دحاو دادعت 

 

MIEC =
IES
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

 

 
3. Industrial water consumption per capita(IWCPC) 

 ۀفلوم ود بیکرت زا هک دهد ناشن ار هقطنم تعنص تیفرظ دناوتیم زین صخاش نیا :یفرصم یتعنص بآ هنارس

 :دیآ یم تسد هب تیعمج و یتعنص بآ شورف

er sales (IWS)Industrial wat   یتعنص بآ شورف 

Population (P) تیعمج  

 

IWCPC =
IWS
p

 

 

4. Mean of Industrial water consumption (MIWC) 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 112 ۀحفص

 
 

Industrial electricity sales (IES) یتعنص قرب شورف  

Population (P) تیعمج  

 

IECPC =
IES
P

 

2. Mean of industrial electricity consumption (MIEC) 

 دحاو دادعت و یتعنص قرب شورف ۀفلوم ود بیکرت زا صخاش نیا :یتعنص دحاو ره یفرصم قرب طسوتم

  .تسا هقطنم رد یتعنص دحاو ره دعُب ۀدنهد ناشن و دیآ یم تسد هب یتعنص

Industrial electricity sales (IES) یتعنص قرب شورف  

Industrial plant units (IPU) یتعنص دحاو دادعت 

 

MIEC =
IES
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

 

 
3. Industrial water consumption per capita(IWCPC) 

 ۀفلوم ود بیکرت زا هک دهد ناشن ار هقطنم تعنص تیفرظ دناوتیم زین صخاش نیا :یفرصم یتعنص بآ هنارس

 :دیآ یم تسد هب تیعمج و یتعنص بآ شورف

er sales (IWS)Industrial wat   یتعنص بآ شورف 

Population (P) تیعمج  
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IWS
p

 

 

4. Mean of Industrial water consumption (MIWC) 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 113 ۀحفص

 
 یتعنص یاهدحاو دادعت و یتعنص بآ شورف ۀفلوم ود بیکرت زا صخاش نیا :یفرصم یتعنص بآ طسوتم

  .تسا یتعنص دحاو ره دعُب ۀدنهد ناشن و دیآ یم تسد هب هقطنم

Industrial water sales (IWS) یتعنص بآ شورف  

Industrial plant units (IPU) هقطنم یتعنص یاهدحاو دادعت 
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IWS
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5. Mineral percentage (MP) 

 و ناتسرهش یندعم دحاو دادعت هفلوم ود بیکرت زا هک صخاش نیا :ناتسا نداعم زا ناتسرهش نداعم دصرد

  .تسا ناتسرهش ره یندعم تیفرظ رگناشن دیآ یم تسد هب ناتسا یندعم دحاو دادعت

Regional Mineral units (RMU) ناتسرهش یندعم دحاو دادعت 

Province Mineral units (PMU) ناتسا یندعم دحاو دادعت 

 

MP =
RMU
PMU

 

 
6. Mean employment of industry plant (MEIP) 

 یتعنص یاهدحاو دادعت و ناتسرهش یتعنص لاغتشا ۀفلوم ود بیکرت زا :یتعنص دحاو ره ییاز لاغتشا طسوتم

 دحاو ره ییاناوت عقاورد هک دروآ تسد هب ار ناتسرهش رد یتعنص دحاو ره ییاز لاغتشا طسوتم ناوت یم نآ

  .دهد یم ناشن ار لاغتشا داجیا رد یتعنص

industrial employment (IE) ناتسرهش یتعنص لاغتشا 

Industrial plant units (IPU) هقطنم یتعنص یاهدحاو دادعت 
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5- Mineral percentage )MP(

کــه از ترکیــب دو مولفــه تعــداد واحــد    درصــد معــادن شهرســتان از معــادن اســتان: ایــن شــاخص 

ــر  ــی ه ــت معدن ــانگر ظرفی ــد نش ــت می آی ــه دس ــتان ب ــی اس ــد معدن ــداد واح ــتان و تع ــی شهرس معدن

شهرستان است. 

Regional Mineral units )RMU( تعداد واحد معدنی شهرستان

Province Mineral units )PMU( تعداد واحد معدنی استان

6- Mean employment of industry plant )MEIP(

متوســط اشــتغال زایــی هــر واحــد صنعتــی: از ترکیــب دو مولفــۀ اشــتغال صنعتــی شهرســتان و تعــداد   

واحدهــای صنعتــی آن مــی تــوان متوســط اشــتغال زایــی هــر واحــد صنعتــی در شهرســتان را بــه 

که درواقع توانایی هر واحد صنعتی در ایجاد اشتغال را نشان می دهد.  دست آورد 

industrial employment )IE( اشتغال صنعتی شهرستان

Industrial plant units )IPU( تعداد واحدهای صنعتی منطقه

7- Hydrocarbon consumption per capita )HCPC(

گاز را نشــان    گاز بــه ازای جمعیــت ســرانه مصــرف نفــت  گاز: مصــرف نفــت  ســرانه مصــرف نفــت و 

صنعــت  بخــش  بــه  مربــوط  نقــل  و  حمــل  میــزان  از  گــری  نما واقــع  در  شــاخص  ایــن  می دهــد. 

شهرستان می باشد. 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 113 ۀحفص

 
 یتعنص یاهدحاو دادعت و یتعنص بآ شورف ۀفلوم ود بیکرت زا صخاش نیا :یفرصم یتعنص بآ طسوتم

  .تسا یتعنص دحاو ره دعُب ۀدنهد ناشن و دیآ یم تسد هب هقطنم

Industrial water sales (IWS) یتعنص بآ شورف  

Industrial plant units (IPU) هقطنم یتعنص یاهدحاو دادعت 

 

MIWC =
IWS
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 و ناتسرهش یندعم دحاو دادعت هفلوم ود بیکرت زا هک صخاش نیا :ناتسا نداعم زا ناتسرهش نداعم دصرد

  .تسا ناتسرهش ره یندعم تیفرظ رگناشن دیآ یم تسد هب ناتسا یندعم دحاو دادعت
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MP =
RMU
PMU

 

 
6. Mean employment of industry plant (MEIP) 

 یتعنص یاهدحاو دادعت و ناتسرهش یتعنص لاغتشا ۀفلوم ود بیکرت زا :یتعنص دحاو ره ییاز لاغتشا طسوتم
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7. Hydrocarbon consumption per capita (HCPC) 

 نیا .دهد یم ناشن ار زاگ تفن فرصم هنارس تیعمج یازا هب زاگ تفن فرصم :زاگ و تفن فرصم هنارس

  .دشاب یم ناتسرهش تعنص شخب هب طوبرم لقن و لمح نازیم زا یرگامن عقاو رد صخاش

hydrocarbon consumption (HC) زاگ و تفن فرصم 

Population (P) تیعمج  

 

HCPC =
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P

 

 

  اهناتسرهش یتعنص لک صخاش 

 .دهد یم ناشن ار ناتسرهش نآ داصتقا رد تعنص نزو و تیمها هک تسا یددع ناتسرهش ره یتعنص صخاش

  :دیآ یم تسد هب دینک یم هدهاشم هک یبیترت هب الاب هناگ ۷ یاههفلوم یطخ بیکرت زا صخاش نیا

𝐈𝐈𝐈𝐈 = 	𝜶𝜶IECPC + 𝜷𝜷MIEC + θIWCPC + δMIWC + γ	MP + 𝜺𝜺MEIP + 𝝎𝝎HCPC 
 

 صخاش رد یتعنص شخب یاهصخاشریز زا مادکره نزو ۀدنهدناشن ω و α، β، θ، δ،γ، ε یاهرتماراپ هک

 اهنآ لعفلاب تیعضو ،اهناتسرهش زا مادکره رد یتعنص صخاش جارختسا زا سپ .دشابیم ناتسرهش تعنص

  .دوشیم صخشم نیوزق ناتسا یتعنص یدنبهبتر رد

 )Agriculture index(AI)(یزرواشک شخب یاهصخاش .۲ .۱ .۴ .۲ .۳

 رب ینتبم نیوزق ناتسا یاهناتسرهش رد یزرواشک شخب دوجوم عضو یبایزرا تهج صخاش ۸ ،رگید یوس زا

 هرهب ،راتکه رد مدنگ یروهرهب :زا دنترابع اهصخاش نیا .تسا هدش جارختسا یناتسرهش یاههداد تیدودحم

 ،یرادغاب یاهدحاو خرن ،یزرواشک یاهدحاو خرن ،راتکه رد ینغور یاههناد یرو هرهب ،راتکه رد وج یرو
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5- Mineral percentage )MP(

کــه از ترکیــب دو مولفــه تعــداد واحــد    درصــد معــادن شهرســتان از معــادن اســتان: ایــن شــاخص 

ــر  ــی ه ــت معدن ــانگر ظرفی ــد نش ــت می آی ــه دس ــتان ب ــی اس ــد معدن ــداد واح ــتان و تع ــی شهرس معدن

شهرستان است. 

Regional Mineral units )RMU( تعداد واحد معدنی شهرستان

Province Mineral units )PMU( تعداد واحد معدنی استان

6- Mean employment of industry plant )MEIP(

متوســط اشــتغال زایــی هــر واحــد صنعتــی: از ترکیــب دو مولفــۀ اشــتغال صنعتــی شهرســتان و تعــداد   

واحدهــای صنعتــی آن مــی تــوان متوســط اشــتغال زایــی هــر واحــد صنعتــی در شهرســتان را بــه 

که درواقع توانایی هر واحد صنعتی در ایجاد اشتغال را نشان می دهد.  دست آورد 

industrial employment )IE( اشتغال صنعتی شهرستان

Industrial plant units )IPU( تعداد واحدهای صنعتی منطقه

7- Hydrocarbon consumption per capita )HCPC(

گاز را نشــان    گاز بــه ازای جمعیــت ســرانه مصــرف نفــت  گاز: مصــرف نفــت  ســرانه مصــرف نفــت و 

صنعــت  بخــش  بــه  مربــوط  نقــل  و  حمــل  میــزان  از  گــری  نما واقــع  در  شــاخص  ایــن  می دهــد. 

شهرستان می باشد. 
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 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم
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 یتعنص یاهدحاو دادعت و یتعنص بآ شورف ۀفلوم ود بیکرت زا صخاش نیا :یفرصم یتعنص بآ طسوتم

  .تسا یتعنص دحاو ره دعُب ۀدنهد ناشن و دیآ یم تسد هب هقطنم

Industrial water sales (IWS) یتعنص بآ شورف  

Industrial plant units (IPU) هقطنم یتعنص یاهدحاو دادعت 
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 .دهد یم ناشن ار ناتسرهش نآ داصتقا رد تعنص نزو و تیمها هک تسا یددع ناتسرهش ره یتعنص صخاش

  :دیآ یم تسد هب دینک یم هدهاشم هک یبیترت هب الاب هناگ ۷ یاههفلوم یطخ بیکرت زا صخاش نیا

𝐈𝐈𝐈𝐈 = 	𝜶𝜶IECPC + 𝜷𝜷MIEC + θIWCPC + δMIWC + γ	MP + 𝜺𝜺MEIP + 𝝎𝝎HCPC 
 

 صخاش رد یتعنص شخب یاهصخاشریز زا مادکره نزو ۀدنهدناشن ω و α، β، θ، δ،γ، ε یاهرتماراپ هک

 اهنآ لعفلاب تیعضو ،اهناتسرهش زا مادکره رد یتعنص صخاش جارختسا زا سپ .دشابیم ناتسرهش تعنص

  .دوشیم صخشم نیوزق ناتسا یتعنص یدنبهبتر رد

 )Agriculture index(AI)(یزرواشک شخب یاهصخاش .۲ .۱ .۴ .۲ .۳

 رب ینتبم نیوزق ناتسا یاهناتسرهش رد یزرواشک شخب دوجوم عضو یبایزرا تهج صخاش ۸ ،رگید یوس زا

 هرهب ،راتکه رد مدنگ یروهرهب :زا دنترابع اهصخاش نیا .تسا هدش جارختسا یناتسرهش یاههداد تیدودحم

 ،یرادغاب یاهدحاو خرن ،یزرواشک یاهدحاو خرن ،راتکه رد ینغور یاههناد یرو هرهب ،راتکه رد وج یرو

hydrocarbon consumption )HC( گاز مصرف نفت و 

Population )P( جمعیت

کل صنعتی شهرستان ها  3-2-4-1-1-1- شاخص 

کــه اهمیــت و وزن صنعــت در اقتصــاد آن شهرســتان  شــاخص صنعتــی هــر شهرســتان عــددی اســت 

را نشــان می دهــد.

کنیــد بــه دســت  کــه مشــاهده مــی  گانــه بــاال بــه ترتیبــی   ایــن شــاخص از ترکیــب خطــی مولفه هــای 7 

می آید: 

بخــش  زیرشــاخص های  از  هرکــدام  وزن  نشــان دهندۀ   ω و   α، β، θ، δ،γ، ε پارامترهــای  کــه 

صنعتــی در شــاخص صنعــت شهرســتان می باشــد. پــس از اســتخراج شــاخص صنعتــی در هرکــدام از 

اســتان قزویــن مشــخص می شــود.  رتبه بنــدی صنعتــی  بالفعــل آن هــا در  شهرســتان ها، وضعیــت 

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

کشــاورزی در شهرســتان های اســتان  از ســوی دیگــر، 8 شــاخص جهــت ارزیابــی وضــع موجــود بخش 

قزویــن مبتنــی بــر محدودیــت داده هــای شهرســتانی اســتخراج شــده اســت. ایــن شــاخص ها عبارتنــد 

خ  گنــدم در هکتــار، بهــره وری جــو در هکتــار، بهــره وری دانه هــای روغنــی در هکتــار، نــر از: بهــره وری 

خ دام ســبک و درجــه صنعتــی  خ دام ســنگین، نــر خ واحدهــای باغــداری، نــر کشــاورزی، نــر واحدهــای 

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

1- Wheat productivity per hectare )WPPH(

گنــدم    کاشــت بهــره وری تولیــد  گنــدم در هکتــار: ترکیــب دو مولفــۀ مقــدار تولیــد و ســطح  بهــره وری 

کــه در واحــد  گنــدم نشــان می دهــد  در شهرســتان را نشــان می دهــد. درواقــع بهــره وری تولیــد 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 114 ۀحفص

 
 

7. Hydrocarbon consumption per capita (HCPC) 

 نیا .دهد یم ناشن ار زاگ تفن فرصم هنارس تیعمج یازا هب زاگ تفن فرصم :زاگ و تفن فرصم هنارس

  .دشاب یم ناتسرهش تعنص شخب هب طوبرم لقن و لمح نازیم زا یرگامن عقاو رد صخاش

hydrocarbon consumption (HC) زاگ و تفن فرصم 

Population (P) تیعمج  

 

HCPC =
HC
P

 

 

  اهناتسرهش یتعنص لک صخاش 

 .دهد یم ناشن ار ناتسرهش نآ داصتقا رد تعنص نزو و تیمها هک تسا یددع ناتسرهش ره یتعنص صخاش

  :دیآ یم تسد هب دینک یم هدهاشم هک یبیترت هب الاب هناگ ۷ یاههفلوم یطخ بیکرت زا صخاش نیا

𝐈𝐈𝐈𝐈 = 	𝜶𝜶IECPC + 𝜷𝜷MIEC + θIWCPC + δMIWC + γ	MP + 𝜺𝜺MEIP + 𝝎𝝎HCPC 
 

 صخاش رد یتعنص شخب یاهصخاشریز زا مادکره نزو ۀدنهدناشن ω و α، β، θ، δ،γ، ε یاهرتماراپ هک

 اهنآ لعفلاب تیعضو ،اهناتسرهش زا مادکره رد یتعنص صخاش جارختسا زا سپ .دشابیم ناتسرهش تعنص

  .دوشیم صخشم نیوزق ناتسا یتعنص یدنبهبتر رد

 )Agriculture index(AI)(یزرواشک شخب یاهصخاش .۲ .۱ .۴ .۲ .۳

 رب ینتبم نیوزق ناتسا یاهناتسرهش رد یزرواشک شخب دوجوم عضو یبایزرا تهج صخاش ۸ ،رگید یوس زا

 هرهب ،راتکه رد مدنگ یروهرهب :زا دنترابع اهصخاش نیا .تسا هدش جارختسا یناتسرهش یاههداد تیدودحم

 ،یرادغاب یاهدحاو خرن ،یزرواشک یاهدحاو خرن ،راتکه رد ینغور یاههناد یرو هرهب ،راتکه رد وج یرو
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کاشــت  گنــدم تولیــد مــی شــود و بدیهــی اســت هــر چــه ایــن میــزان باالتــر باشــد  ســطح چــه میــزان 

گندم در آن منطقه صرفه اقتصادی باالتری دارد. 

Amount of production )AP( مقدار تولید

Planting Surface )PS( کاشت سطح 

2- Barley productivity per hectare )BPPH(

بهــره وری جــو در هکتار:ایــن شــاخص نیــز ماننــد شــاخص قبلــی از ترکیــب دو مولفــۀ مقــدار تولیــد   

کاشــت جــو در شهرســتان بــه دســت می آیــد. هرچــه بهــره وری جــو در هکتــار باالتــر  جــو و ســطح 

کاشت جو در آن شهرستان صرفه باالتری دارد.  باشد 

Amount of production )AP( مقدار تولید

Planting Surface )PS( کاشت سطح 

3- Oil seeds productivity per hectare )OSPPH(

کــه در هرهکتــار چــه    بهــره وری دانه هــای روغنــی در هکتــار: ایــن شــاخص نیــز نشــان می دهــد 

کشــاورزی در  ــر باشــد ظرفیــت تولیــد  ــۀ روغنــی تولیــد مــی شــود. هــر چــه بهــره وری باالت مقــدار دان

شهرستان باالتر است. 

Amount of production )AP( مقدار تولید

Planting Surface )PS( کاشت سطح 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 115 ۀحفص

 
 زا کی ره جارختسا ۀوحن حیضوت هب همادا رد .یزرواشک ندش یتعنص هجرد و کبس ماد خرن ،نیگنس ماد خرن

 :میزادرپ یم اهصخاش

1. Wheat productivity per hectare (WPPH) 

 ار ناتسرهش رد مدنگ دیلوت یرو هرهب تشاک حطس و دیلوت رادقم ۀفلوم ود بیکرت :راتکه رد مدنگ یروهرهب

 و دوش یم دیلوت مدنگ نازیم هچ حطس دحاو رد هک دهد یم ناشن مدنگ دیلوت یرو هرهب عقاورد .دهد یم ناشن

  .دراد یرتالاب یداصتقا هفرص هقطنم نآ رد مدنگ تشاک دشاب رتالاب نازیم نیا هچ ره تسا یهیدب

P)production (A Amount of  دیلوت رادقم 

Planting Surface (PS) تشاک حطس 

 

WPPH =
AP
PS

 

 

2. Barley productivity per hectare (BPPH) 

 تشاک حطس و وج دیلوت رادقم ۀفلوم ود بیکرت زا یلبق صخاش دننام زین صخاش نیا:راتکه رد وج یروهرهب

 هفرص ناتسرهش نآ رد وج تشاک دشاب رتالاب راتکه رد وج یرو هرهب هچره .دیآ یم تسد هب ناتسرهش رد وج

  .دراد یرتالاب

 

Amount of production (AP) دیلوت رادقم 

Planting Surface (PS) تشاک حطس 

 

BPPH =
AP
PS

 

3. Oil seeds productivity per hectare (OSPPH) 
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 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 115 ۀحفص

 
 زا کی ره جارختسا ۀوحن حیضوت هب همادا رد .یزرواشک ندش یتعنص هجرد و کبس ماد خرن ،نیگنس ماد خرن

 :میزادرپ یم اهصخاش

1. Wheat productivity per hectare (WPPH) 

 ار ناتسرهش رد مدنگ دیلوت یرو هرهب تشاک حطس و دیلوت رادقم ۀفلوم ود بیکرت :راتکه رد مدنگ یروهرهب

 و دوش یم دیلوت مدنگ نازیم هچ حطس دحاو رد هک دهد یم ناشن مدنگ دیلوت یرو هرهب عقاورد .دهد یم ناشن

  .دراد یرتالاب یداصتقا هفرص هقطنم نآ رد مدنگ تشاک دشاب رتالاب نازیم نیا هچ ره تسا یهیدب

P)production (A Amount of  دیلوت رادقم 

Planting Surface (PS) تشاک حطس 

 

WPPH =
AP
PS

 

 

2. Barley productivity per hectare (BPPH) 

 تشاک حطس و وج دیلوت رادقم ۀفلوم ود بیکرت زا یلبق صخاش دننام زین صخاش نیا:راتکه رد وج یروهرهب

 هفرص ناتسرهش نآ رد وج تشاک دشاب رتالاب راتکه رد وج یرو هرهب هچره .دیآ یم تسد هب ناتسرهش رد وج

  .دراد یرتالاب

 

Amount of production (AP) دیلوت رادقم 

Planting Surface (PS) تشاک حطس 

 

BPPH =
AP
PS

 

3. Oil seeds productivity per hectare (OSPPH) 
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 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 116 ۀحفص

 
 دیلوت ینغور ۀناد رادقم هچ راتکهره رد هک دهد یم ناشن زین صخاش نیا :راتکه رد ینغور یاههناد یروهرهب

  .تسا رتالاب ناتسرهش رد یزرواشک دیلوت تیفرظ دشاب رتالاب یرو هرهب هچ ره .دوش یم

 

Amount of production (AP) دیلوت رادقم 

Planting Surface (PS) تشاک حطس 

 

OPPH =
AP
PS

 

4. Agricultural unit rate(AUR) 

 هداد ناشن یزرواشک یاهدحاو خرن یسکارپ اب دناوت یم ناتسا رد یزرواشک قنور :یزرواشک یاهدحاو خرن

  .دجنس یم ار ناتسا هب ناتسرهش یزرواشک یاهدحاو تبسن صخاش نیا .دوش

Regional agricultural unit (RAU) ناتسرهش یزرواشک یاهدحاو دادعت  

Total agriculturalunit (TAU) ناتسا یزرواشک یاهدحاو دادعت  

 

AUR =
RAU
TAU

 

5. Gardening unit Rate(GUR) 

 هب ناتسا یرادغاب یاهدحاو زا یدصرد هچ هک تسا نیا هدنهد ناشن صخاش نیا :یرادغاب یاهدحاو خرن

  .دهد یم ناشن ار ناتسرهش ره رد یرادغاب تیفرظ یرادغاب یاهدحاو خرن .دراد قلعت ناتسرهش ره

 

)(RGURegional gardening unit  ناتسرهش یرادغاب یاهدحاو دادعت  

Total gardening unit (TGU) ناتسا یرادغاب یاهدحاو دادعت  

 

GUR =
RGU
TGU

 

6. Heavy livestock unit Rate(HLUR) 
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4- Agricultural unit rate)AUR(

خ واحدهــای    کســی نــر کشــاورزی در اســتان مــی توانــد بــا پرا کشــاورزی: رونــق  خ واحدهــای  نــر

ــه اســتان را  کشــاورزی شهرســتان ب کشــاورزی نشــان داده شــود. ایــن شــاخص نســبت واحدهــای 

می سنجد. 

Regional agricultural unit )RAU( کشاورزی شهرستان تعداد واحدهای 

Total agriculturalunit )TAU( کشاورزی استان تعداد واحدهای 

5- Gardening unit Rate)GUR(

کــه چــه درصــدی از واحدهــای    خ واحدهــای باغــداری: ایــن شــاخص نشــان دهنــده ایــن اســت  نــر

خ واحدهــای باغــداری ظرفیــت باغــداری در هــر  باغــداری اســتان بــه هــر شهرســتان تعلــق دارد. نــر

شهرستان را نشان می دهد. 

Regional gardening unit )RGU( تعداد واحدهای باغداری شهرستان

Total gardening unit )TGU( تعداد واحدهای باغداری استان

6- Heavy livestock unit Rate)HLUR(

خ دام ســنگین : ایــن شــاخص ظرفیــت نگهــداری دام ســنگین در شهرســتان را بــه نمایــان مــی    نــر

کــه چــه درصــدی از واحدهــای دام ســنگین اســتان بــه هــر شهرســتان تعلــق  ســازد و نشــان می دهــد 

دارد. 
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 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 116 ۀحفص

 
 دیلوت ینغور ۀناد رادقم هچ راتکهره رد هک دهد یم ناشن زین صخاش نیا :راتکه رد ینغور یاههناد یروهرهب

  .تسا رتالاب ناتسرهش رد یزرواشک دیلوت تیفرظ دشاب رتالاب یرو هرهب هچ ره .دوش یم

 

Amount of production (AP) دیلوت رادقم 

Planting Surface (PS) تشاک حطس 

 

OPPH =
AP
PS

 

4. Agricultural unit rate(AUR) 

 هداد ناشن یزرواشک یاهدحاو خرن یسکارپ اب دناوت یم ناتسا رد یزرواشک قنور :یزرواشک یاهدحاو خرن

  .دجنس یم ار ناتسا هب ناتسرهش یزرواشک یاهدحاو تبسن صخاش نیا .دوش

Regional agricultural unit (RAU) ناتسرهش یزرواشک یاهدحاو دادعت  

Total agriculturalunit (TAU) ناتسا یزرواشک یاهدحاو دادعت  

 

AUR =
RAU
TAU

 

5. Gardening unit Rate(GUR) 

 هب ناتسا یرادغاب یاهدحاو زا یدصرد هچ هک تسا نیا هدنهد ناشن صخاش نیا :یرادغاب یاهدحاو خرن

  .دهد یم ناشن ار ناتسرهش ره رد یرادغاب تیفرظ یرادغاب یاهدحاو خرن .دراد قلعت ناتسرهش ره

 

)(RGURegional gardening unit  ناتسرهش یرادغاب یاهدحاو دادعت  

Total gardening unit (TGU) ناتسا یرادغاب یاهدحاو دادعت  

 

GUR =
RGU
TGU

 

6. Heavy livestock unit Rate(HLUR) 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 116 ۀحفص

 
 دیلوت ینغور ۀناد رادقم هچ راتکهره رد هک دهد یم ناشن زین صخاش نیا :راتکه رد ینغور یاههناد یروهرهب

  .تسا رتالاب ناتسرهش رد یزرواشک دیلوت تیفرظ دشاب رتالاب یرو هرهب هچ ره .دوش یم

 

Amount of production (AP) دیلوت رادقم 

Planting Surface (PS) تشاک حطس 

 

OPPH =
AP
PS

 

4. Agricultural unit rate(AUR) 

 هداد ناشن یزرواشک یاهدحاو خرن یسکارپ اب دناوت یم ناتسا رد یزرواشک قنور :یزرواشک یاهدحاو خرن

  .دجنس یم ار ناتسا هب ناتسرهش یزرواشک یاهدحاو تبسن صخاش نیا .دوش

Regional agricultural unit (RAU) ناتسرهش یزرواشک یاهدحاو دادعت  

Total agriculturalunit (TAU) ناتسا یزرواشک یاهدحاو دادعت  

 

AUR =
RAU
TAU

 

5. Gardening unit Rate(GUR) 

 هب ناتسا یرادغاب یاهدحاو زا یدصرد هچ هک تسا نیا هدنهد ناشن صخاش نیا :یرادغاب یاهدحاو خرن

  .دهد یم ناشن ار ناتسرهش ره رد یرادغاب تیفرظ یرادغاب یاهدحاو خرن .دراد قلعت ناتسرهش ره

 

)(RGURegional gardening unit  ناتسرهش یرادغاب یاهدحاو دادعت  

Total gardening unit (TGU) ناتسا یرادغاب یاهدحاو دادعت  

 

GUR =
RGU
TGU

 

6. Heavy livestock unit Rate(HLUR) 
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Regional heavy livestock unit )RHLU( تعداد واحدهای دام سنگین شهرستان

Total heavy livestock unit )THLU( تعداد واحدهای دام سنگین استان

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 117 ۀحفص

 
 دهد یم ناشن و دزاس یم نایامن هب ار ناتسرهش رد نیگنس ماد یرادهگن تیفرظ صخاش نیا : نیگنس ماد خرن

  .دراد قلعت ناتسرهش ره هب ناتسا نیگنس ماد یاهدحاو زا یدصرد هچ هک

Regional heavy livestock unit (RHLU) ناتسرهش نیگنس ماد یاهدحاو دادعت 

Total heavy livestock unit (THLU) ناتسا نیگنس ماد یاهدحاو دادعت 

 

HLUR =
RHLU
THLU

 

 

7. Light livestock unit Rate(LLUR) 

 کبس ماد یاهدحاو دادعت و ناتسرهش کبس ماد یاهدحاو دادعت بیکرت زا یلبق صخاش دننام :کبس ماد خرن

 ار هقطنم کبس ماد یرادهگن تیفرظ صخاش نیا .دروآ تسد هب ار ناتسرهش ره رد کبس ماد خرن ناو یم ناتسا

  .دهد یم ناشن

Regional light livestock unit (RLLU) ناتسرهش کبس ماد یاهدحاو دادعت 

tock unit (TLLU)Total light lives  ناتسا کبس ماد یاهدحاو دادعت 

 

LLUR =
RLLU
TLLU

 

8. Industrialization degree of agriculture(IDA) 

 ود بیکرت زا ،ناتسرهش ره یزرواشک ندش یتعنص نازیم یارب یبسانم یسکارپ :یزرواشک ندشیتعنص هجرد

  .دیآ یم تسد هب ناتسا یزرواشک قرب شورف و ناتسرهش یزرواشک قرب شورف ۀفلوم

 

Regional agricultural electricity sale (RAES) ناتسرهش یزرواشک قرب شورف 

Total agricultural electricity sale (TAES) ناتسا یزرواشک قرب شورف 

 

IDA =
RAES
TAES

 

 

7- Light livestock unit Rate)LLUR(

خ دام ســبک: ماننــد شــاخص قبلــی از ترکیــب تعــداد واحدهــای دام ســبک شهرســتان و تعــداد    نــر

خ دام ســبک در هــر شهرســتان را بــه دســت آورد. ایــن  واحدهــای دام ســبک اســتان مــی وان نــر

شاخص ظرفیت نگهداری دام سبک منطقه را نشان می دهد. 

Regional light livestock unit )RLLU( تعداد واحدهای دام سبک شهرستان

Total light livestock unit )TLLU( تعداد واحدهای دام سبک استان

8- Industrialization degree of agriculture)IDA(

کشــاورزی هــر    کســی مناســبی بــرای میــزان صنعتــی شــدن  کشــاورزی: پرا درجــه صنعتی شــدن 

کشــاورزی اســتان  کشــاورزی شهرســتان و فــروش بــرق  شهرســتان، از ترکیــب دو مولفــۀ فــروش بــرق 

به دست می آید. 

Regional agricultural electricity sale )RAES( کشاورزی شهرستان فروش برق 

Total agricultural electricity sale )TAES( کشاورزی استان فروش برق 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 117 ۀحفص

 
 دهد یم ناشن و دزاس یم نایامن هب ار ناتسرهش رد نیگنس ماد یرادهگن تیفرظ صخاش نیا : نیگنس ماد خرن

  .دراد قلعت ناتسرهش ره هب ناتسا نیگنس ماد یاهدحاو زا یدصرد هچ هک

Regional heavy livestock unit (RHLU) ناتسرهش نیگنس ماد یاهدحاو دادعت 

Total heavy livestock unit (THLU) ناتسا نیگنس ماد یاهدحاو دادعت 

 

HLUR =
RHLU
THLU

 

 

7. Light livestock unit Rate(LLUR) 

 کبس ماد یاهدحاو دادعت و ناتسرهش کبس ماد یاهدحاو دادعت بیکرت زا یلبق صخاش دننام :کبس ماد خرن

 ار هقطنم کبس ماد یرادهگن تیفرظ صخاش نیا .دروآ تسد هب ار ناتسرهش ره رد کبس ماد خرن ناو یم ناتسا

  .دهد یم ناشن

Regional light livestock unit (RLLU) ناتسرهش کبس ماد یاهدحاو دادعت 

tock unit (TLLU)Total light lives  ناتسا کبس ماد یاهدحاو دادعت 

 

LLUR =
RLLU
TLLU

 

8. Industrialization degree of agriculture(IDA) 

 ود بیکرت زا ،ناتسرهش ره یزرواشک ندش یتعنص نازیم یارب یبسانم یسکارپ :یزرواشک ندشیتعنص هجرد

  .دیآ یم تسد هب ناتسا یزرواشک قرب شورف و ناتسرهش یزرواشک قرب شورف ۀفلوم

 

Regional agricultural electricity sale (RAES) ناتسرهش یزرواشک قرب شورف 

Total agricultural electricity sale (TAES) ناتسا یزرواشک قرب شورف 

 

IDA =
RAES
TAES

 

 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 117 ۀحفص

 
 دهد یم ناشن و دزاس یم نایامن هب ار ناتسرهش رد نیگنس ماد یرادهگن تیفرظ صخاش نیا : نیگنس ماد خرن

  .دراد قلعت ناتسرهش ره هب ناتسا نیگنس ماد یاهدحاو زا یدصرد هچ هک

Regional heavy livestock unit (RHLU) ناتسرهش نیگنس ماد یاهدحاو دادعت 

Total heavy livestock unit (THLU) ناتسا نیگنس ماد یاهدحاو دادعت 

 

HLUR =
RHLU
THLU

 

 

7. Light livestock unit Rate(LLUR) 

 کبس ماد یاهدحاو دادعت و ناتسرهش کبس ماد یاهدحاو دادعت بیکرت زا یلبق صخاش دننام :کبس ماد خرن

 ار هقطنم کبس ماد یرادهگن تیفرظ صخاش نیا .دروآ تسد هب ار ناتسرهش ره رد کبس ماد خرن ناو یم ناتسا

  .دهد یم ناشن

Regional light livestock unit (RLLU) ناتسرهش کبس ماد یاهدحاو دادعت 

tock unit (TLLU)Total light lives  ناتسا کبس ماد یاهدحاو دادعت 

 

LLUR =
RLLU
TLLU

 

8. Industrialization degree of agriculture(IDA) 

 ود بیکرت زا ،ناتسرهش ره یزرواشک ندش یتعنص نازیم یارب یبسانم یسکارپ :یزرواشک ندشیتعنص هجرد

  .دیآ یم تسد هب ناتسا یزرواشک قرب شورف و ناتسرهش یزرواشک قرب شورف ۀفلوم

 

Regional agricultural electricity sale (RAES) ناتسرهش یزرواشک قرب شورف 

Total agricultural electricity sale (TAES) ناتسا یزرواشک قرب شورف 

 

IDA =
RAES
TAES
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کشاورزی شهرستان ها کل  3-2-4-1-2-1- شاخص 

کشــاورزی در اقتصــاد هــر شهرســتان را نشــان  کشــاورزی شهرســتان وزن و اهمیــت  کل  شــاخص 

کــه در بــاال ارائــه شــد نشــان دهنــدۀ ظرفیــت شهرســتان  می دهــد. ترکیــب خطــی شــاخص های 8گانــه 

کشاورزی است.  در بخش 

زیرشــاخص های بخــش  از  نشــان دهندۀ وزن هرکــدام  و    α، β، θ، δ،γ، ε، ω پارامترهــای  کــه 

کشــاورزی در هرکدام  کشــاورزی شهرســتان می باشــد. پس از اســتخراج شــاخص  کشــاورزی در شــاخص 

کشــاورزی اســتان قزویــن مشــخص خواهــد شــد.  از شهرســتان ها، وضعیــت بالفعــل آن هــا در رتبه بنــدی 

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

کلــی 3 شــاخص جهــت ارزیابــی وضــع موجــود خدمــات درمانــی در شهرســتان های اســتان  بــه طــور 

قزویــن مبتنــی بــر محدودیــت داده هــای شهرســتانی اســتخراج شــده اســت. ایــن شــاخص ها عبارتنــد از: 

کــز درمانــی.  ســرانه خدمــات بیمارســتانی، ســرانه پزشــک و ســرانه مرا

1- Hospitality per Capita)HPC(

ســرانه خدمــات بیمارســتانی: ایــن شــاخص از ترکیــب تعــداد تخت هــای بیمارســتانی شهرســتان و   

جمعیت به دست می آید و نشان دهنده نیاز منطقه به خدمات بیمارستانی است. 

Region Bed Numbers)RBN( تعداد تخت های بیمارستانی شهرستان

Population )P( جمعیت

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 118 ۀحفص

 
 اه ناتسرهش یزرواشک لک صخاش 

 بیکرت .دهد یم ناشن ار ناتسرهش ره داصتقا رد یزرواشک تیمها و نزو ناتسرهش یزرواشک لک صخاش

  .تسا یزرواشک شخب رد ناتسرهش تیفرظ ۀدنهد ناشن دش هئارا الاب رد هک هناگ۸ یاهصخاش یطخ

 

AI = 	αWPPH + βBPPH + θOPPH + δAUR + γ	GUR + εHLUR + ωLLUR

+ µ	IDA	

 

 رد یزرواشک شخب یاهصخاشریز زا مادکره نزو ۀدنهدناشن µ و	α، β، θ، δ،γ، ε، ω یاهرتماراپ هک

 تیعضو ،اهناتسرهش زا مادکره رد یزرواشک صخاش جارختسا زا سپ .دشابیم ناتسرهش یزرواشک صخاش

  .دش دهاوخ صخشم نیوزق ناتسا یزرواشک یدنبهبتر رد اهنآ لعفلاب

 )Medical service index (MSI)(ینامرد تامدخ صخاش .۳ .۱ .۴ .۲ .۳

 رب ینتبم نیوزق ناتسا یاهناتسرهش رد ینامرد تامدخ دوجوم عضو یبایزرا تهج صخاش ۳ یلک روط هب

 هنارس ،یناتسرامیب تامدخ هنارس :زا دنترابع اهصخاش نیا .تسا هدش جارختسا یناتسرهش یاههداد تیدودحم

  .ینامرد زکارم هنارس و کشزپ

1. Hospitality per Capita(HPC) 

 تسد هب تیعمج و ناتسرهش یناتسرامیب یاهتخت دادعت بیکرت زا صخاش نیا :یناتسرامیب تامدخ هنارس

  .تسا یناتسرامیب تامدخ هب هقطنم زاین هدنهد ناشن و دیآ یم

 

Numbers(RBN) Region Bed  ناتسرهش یناتسرامیب یاهتخت دادعت 

Population (P) تیعمج  

 

HPC =
RBN
P

 

2. Physician Per Capita(PPC) 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 118 ۀحفص

 
 اه ناتسرهش یزرواشک لک صخاش 

 بیکرت .دهد یم ناشن ار ناتسرهش ره داصتقا رد یزرواشک تیمها و نزو ناتسرهش یزرواشک لک صخاش

  .تسا یزرواشک شخب رد ناتسرهش تیفرظ ۀدنهد ناشن دش هئارا الاب رد هک هناگ۸ یاهصخاش یطخ

 

AI = 	αWPPH + βBPPH + θOPPH + δAUR + γ	GUR + εHLUR + ωLLUR

+ µ	IDA	

 

 رد یزرواشک شخب یاهصخاشریز زا مادکره نزو ۀدنهدناشن µ و	α، β، θ، δ،γ، ε، ω یاهرتماراپ هک

 تیعضو ،اهناتسرهش زا مادکره رد یزرواشک صخاش جارختسا زا سپ .دشابیم ناتسرهش یزرواشک صخاش

  .دش دهاوخ صخشم نیوزق ناتسا یزرواشک یدنبهبتر رد اهنآ لعفلاب

 )Medical service index (MSI)(ینامرد تامدخ صخاش .۳ .۱ .۴ .۲ .۳

 رب ینتبم نیوزق ناتسا یاهناتسرهش رد ینامرد تامدخ دوجوم عضو یبایزرا تهج صخاش ۳ یلک روط هب

 هنارس ،یناتسرامیب تامدخ هنارس :زا دنترابع اهصخاش نیا .تسا هدش جارختسا یناتسرهش یاههداد تیدودحم

  .ینامرد زکارم هنارس و کشزپ

1. Hospitality per Capita(HPC) 

 تسد هب تیعمج و ناتسرهش یناتسرامیب یاهتخت دادعت بیکرت زا صخاش نیا :یناتسرامیب تامدخ هنارس

  .تسا یناتسرامیب تامدخ هب هقطنم زاین هدنهد ناشن و دیآ یم

 

Numbers(RBN) Region Bed  ناتسرهش یناتسرامیب یاهتخت دادعت 

Population (P) تیعمج  

 

HPC =
RBN
P

 

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

ــد و    ســرانه پزشــک: ایــن شــاخص از ترکیــب تعــداد پزشــک شهرســتان و جمعیــت بــه دســت می آی

نشان دهندۀ ظرفیت خدمات درمانی در منطقه است. 

Physician Numbers)PN( تعداد پزشک شهرستان

Population )P( جمعیت

3- Medical Centre Per Capita)MCPC(

کــه میــزان نیــاز    کــز درمانــی و جمعیــت شــاخصی اســت  کــز درمانــی: ترکیــب تعــداد مرا ســرانه مرا

منطقه به خدمات درمانی را نشان می دهد. 

Medical Centre Number)MCN( کز درمانی تعداد مرا

Population )P( جمعیت

کل خدمات درمانی 3-2-4-1-3-1- شاخص 

کل خدمــات درمانــی شهرســتان وزن و اهمیــت خدمــات درمانــی در اقتصــاد هر شهرســتان  شــاخص 
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 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع
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 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 119 ۀحفص

 
 تیفرظ ۀدنهد ناشن و دیآ یم تسد هب تیعمج و ناتسرهش کشزپ دادعت بیکرت زا صخاش نیا :کشزپ هنارس

  .تسا هقطنم رد ینامرد تامدخ

Physician Numbers(PN) ناتسرهش کشزپ دادعت 

Population (P) تیعمج  

 

PPC =
PN
P

 

3. Medical Centre Per Capita(MCPC) 

 تامدخ هب هقطنم زاین نازیم هک تسا یصخاش تیعمج و ینامرد زکارم دادعت بیکرت :ینامرد زکارم هنارس
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Medical Centre Number(MCN) ینامرد زکارم دادعت 

Population (P) تیعمج  

 

MCPC =
MCN
P

 

 ینامرد تامدخ لک صخاش 
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)Tourism Index)TI((3-2-4-1-4- توریسم

1- Tourist Attraction Rate )TAR(

گردشــگری در    کــه اهمیــت و وزن خدمــات  گردشــگری: یکــی از شــاخص هایــی  نســبت جاذبــه 

کــه حاصــل ترکیــب تعــداد جاذبه های  گردشــگری اســت  شهرســتان را نشــان می دهــد نســبت جاذبــه 

گردشگری شهرستان و استان است. 

Region Tourist Plaices )RTP( گردشگری شهرستان تعداد جاذبه های 

Province Tourist Plaices )PTP( گردشگری استان تعداد جاذبه های 

2- Accommodation Index )AI(

گردشــگری    شــاخص اقامتگاهــی: ایــن شــاخص نیــز نشــان دهنــده ظرفیــت شهرســتان در بخــش 

است و از نسبت تعداد اقامتگاه های شهرستان و تعداد اقامتگاه های استان به دست می آید. 

Region Accommodation Plaices )RAP( تعداد اقامتگاه های شهرستان

Province Accommodation Plaices )PAP( تعداد اقامتگاه های استان

گردشگری کل  3-2-4-1-4-1- شاخص 

گردشــگری در اقتصــاد هــر شهرســتان را نشــان  گردشــگری شهرســتان وزن و اهمیــت  کل  شــاخص 

ــتان در  ــت شهرس ــدۀ ظرفی ــان دهن ــد نش ــه ش ــاال ارائ ــه در ب ک ــی  ــاخص های ــی ش ــب خط ــد. ترکی می ده

گردشــگری اســت.  بخــش 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 120 ۀحفص

 
Region Tourist Plaices (RTP) ناتسرهش یرگشدرگ یاههبذاج دادعت 

Province Tourist Plaices (PTP) ناتسا یرگشدرگ یاههبذاج دادعت 

 

TAR =
RTP
PTP

 

 

2. Accommodation Index (AI) 

 تبسن زا و تسا یرگشدرگ شخب رد ناتسرهش تیفرظ هدنهد ناشن زین صخاش نیا :یهاگتماقا صخاش

  .دیآ یم تسد هب ناتسا یاههاگتماقا دادعت و ناتسرهش یاههاگتماقا دادعت

ion Accommodation Plaices (RAP)Reg  ناتسرهش یاههاگتماقا دادعت 

Province Accommodation Plaices (PAP) ناتسا یاههاگتماقا دادعت 

 

AI =
PAP
RAP

 

 

 یرگشدرگ لک صخاش 

 بیکرت .دهد یم ناشن ار ناتسرهش ره داصتقا رد یرگشدرگ تیمها و نزو ناتسرهش یرگشدرگ لک صخاش

  .تسا یرگشدرگ شخب رد ناتسرهش تیفرظ ۀدنهد ناشن دش هئارا الاب رد هک ییاه صخاش یطخ

 

𝐓𝐓𝐓𝐓 = 	𝜶𝜶TAR + 𝜷𝜷AI 
 

 Viewer VOS رازفا مرن .۲ .۴ .۲ .۳

 رازفا مرن زا هدافتسا اب ناتسرهش ره رد داصتقا و یروانف ،ملع یاههفلوم طباور هب طوبرم یاههداد شهوژپ نیا رد

VOS Viewer رازفا مرن .تسا هدش میسرت نآ فارگ و هدش یدنب هشوخ VOS Viewer یاههداد ساسارب 
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سند آمایش علم و فناوری استان قزوین 100

VOS Viewer 3-2-4-2- نرم افزار

در ایــن پژوهــش داده هــای مربــوط بــه روابــط مولفه هــای علــم، فنــاوری و اقتصــاد در هــر شهرســتان 

نــرم  اســت.  ترســیم شــده  گــراف آن  و  بنــدی شــده  افــزار VOS Viewer خوشــه  نــرم  از  اســتفاده  بــا 

ــق  ــن طری ــا از ای ــد ت کن ــی  ــل م ــی را حاص ــه های ــبکه ای1 نقش ــای ش ــاس داده ه ــزار VOS Viewer براس اف

بصــری ســاختن  معنــای  بــه   visualization of similarities VOS مخفــف  بصــری ســازد.  را  داده هــا 

گــذاری  شباهت هاســت. روش اســتاندارد بــرای نشــان دادن نزدیکــی و شــباهت بیــن دو مولفــه مقیــاس 

گرفتــه شــده اســت. ایــن نرم افــزار می توانــد بــرای ایجــاد،  کار  کــه در ایــن نــرم افــزار بــه  چندُبعــدی اســت 

گرفتــه شــود.  کار  بصری ســازی و تحلیــل هرگونــه دادۀ شــبکه ای بــه 

در واقــع داده هــای شــبکه ای در ایــن نــرم افــزار رخــداد هــم زمــان دو مولفــه را نشــان می دهــد و 

گــراف متناظــر بــا ایــن داده هــا توســط نــرم افــزار تولیــد مــی شــود. ایــن نقشــه ها براحتــی امــکان تحلیــل 

ــه دو  ــا ب ــد. داده ه ــم می کن ــگر فراه ــرای پژوهش ــاوری را ب ــم و فن ــای عل ــای نهاده ــات و ظرفیت ه ارتباط

شــکل مختلــف در قالــب نقشــه نمایــش داده مــی شــود: 1- بصــری ســازی شــبکه ای و 2- بصــری ســازی 

ــرای شهرســتان های مختلــف تولیــد شــده اســت.   چگالــی. در ایــن پژوهــش هــر دو نــوع نقشــه ب

3-2-4-2-1- منطق نرم افزار

ــت  ــود در نگاش ــر موج ــان عناص ــط می ــراف رواب گ ــیم  ــت ترس ــه بندی جه ــازی و خوش ــرای بصری س ب

نهــادی هــر شهرســتان از نرم افــزار VOS Viewer اســتفاده شــده اســت. ایــن نــرم افــزار نقشــه وضــع 

شناســی منطقــه را برحســب ماتریــس رخــداد همزمــان 2 تشــکیل می دهــد. تشــکیل دادن یــک نقشــه 

گام اول بایســتی ماتریــس مشــابهت را براســاس ماتریــس رخــداد  در نــرم افــزار شــامل 2مرحلــه اســت:  در 

گام دو م پــس از تدقیــق در نحــوۀ خوشــه بندی نقشــه بــا اســتفاده از نــرم افــزار  همزمــان تشــکیل داد. در 

کنیــم.  و متناظــر بــا ماتریــس مشــابهت تشــکیل مــی شــود. در ادامــه ایــن مراحــل را دقیــق تــر بحــث مــی 

3-2-4-2-1-1- تشکیل ماتریس مشابهت )مجاورت(

کنــد. ماتریــس مشــابهت از   ایــن نــرم افــزار از ماتریــس مشــابهت بــه عنــوان نهــاده اســتفاده مــی 

کــه ایــن نــرم افــزار بــرای مشــابهت اســتفاده  ماتریــس رخــداد همزمــان اســتخراج مــی شــود. شــاخصی 

1-  network data
2-  co-occurrence matrix
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ک و والتمــن، 2007(. شــاخص مشــابهت  کنــد تحــت عنــوان قــوت ارتبــاط شــناخته مــی شــود) وان ِا مــی 

گاهــی بــا عنــوان شــاخص مجــاورت شــناخته مــی شــود )پیتــرز و ونــران، 1993(. ایــن شــباهت ســنجی از 

طریق فرمول زیر حاصل می شود:

در ایــن رابطــه cij رخــداد هــم زمــان پدیده هــای i و j بــوده و هم چنیــن wi و wj  رخــداد هــر یــک از 

وقایــع اســت. در واقــع بعــد از محاســبه ایــن مقــدار بــرای تمــام عناصــر یــک ماتریــس n تایــی مربــع ایجــاد 

خواهــد شــد. 

3-2-4-2-1-2- تشکیل نقشه و خوشه بندی

فــرض  می شــود.  اســتفاده  نقشــه  عناصــر  میــان  شــده  محاســبه  فواصــل  از  خوشــه بندی  بــرای 

ــر  کمت ــه  ــه فاصل ــر چ ــی ه ــد. یعن ــدار Sij باش ــه مق ــه ب ــه اولی ــر روی نقش ــزا ب ــه اج ــه فاصل ک ــت  ــن اس ــر ای ب

ــر  ــزی زی ــل برنامه ری ــق ح ــل از طری ــی عوام ــی نهای ــود. جایاب ــد ب ــتر خواه ــر بیش ــباهت دو عنص ــد ش باش

کمینــه نمایــد. در واقــع ایــن دســتگاه بیان می کنــد  کــه ســعی می کنــد عبــارت اول را  امکان پذیــر اســت 

کــه شــباهت ها در فواصــل اقلیدســی ضــرب می شــوند یعنــی شــباهت در تفــاوت ضــرب می شــود و ســعی 

کمینــه شــود.  کل نقشــه  می شــود ایــن مقــدار در 

کمینــه شــدن بــا توجــه فضــای محــدود نقشــه اســت. عبــارت محدودیــت نیــز بــا ایــن هــدف اضافــه 

کــه حداقــل تعــداد مــکان یکســان بــرای اجــزا اختصــاص داده شــود. یعنــی ایــن قیــد تــالش  شــده اســت 

کند.  کثر تفاوت بین مکان های عناصر را ایجاد  می کند تا حدا

ــداد  ــد n تع کنی ــم. فــرض  ــی روی ــزار VOS Viewer م ــرم اف ــاد نقشــه در ن ــک ایج ــه ســراغ تکنی ــال ب ح

کــه قــرار اســت در نقشــه نمایــان شــود. ایــن نــرم افــزار نقشــه ای دو ُبعــدی از عناصــر  عناصــری باشــد 

 i کــه فاصلــۀ هــر دو عنصــر کنــد  کنــد و بــه نحــوی ایــن عناصــر را در نقشــه جایابــی مــی  n,…,1 ایجــاد مــی 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 122 ۀحفص

 
 )ترواجم( تهباشم سیرتام لیکشت 

 نامزمه دادخر سیرتام زا تهباشم سیرتام .دنک یم هدافتسا هداهن ناونع هب تهباشم سیرتام زا رازفا مرن نیا 

 یم هتخانش طابترا توق ناونع تحت دنک یم هدافتسا تهباشم یارب رازفا مرن نیا هک یصخاش .دوش یم جارختسا

 و زرتیپ( دوش یم هتخانش ترواجم صخاش ناونع اب یهاگ تهباشم صخاش .)۲۰۰۷ ،نمتلاو و کِا ناو (دوش

 :دوش یم لصاح ریز لومرف قیرط زا یجنس تهابش نیا .)۱۹۹۳ ،نارنو

 رد .تسا عیاقو زا کی ره دادخر 𝑤𝑤L و𝑤𝑤K نینچمه و هدوب j و i یاههدیدپ نامز مه دادخر𝑐𝑐KL	 هطبار نیا رد

  .دش دهاوخ داجیا عبرم ییات n سیرتام کی رصانع مامت یارب رادقم نیا هبساحم زا دعب عقاو

 یدنب هشوخ و هشقن لیکشت 

 ازجا هلصاف هک تسا نیا رب ضرف .دوشیم هدافتسا هشقن رصانع نایم هدش هبساحم لصاوف زا یدنبهشوخ یارب

 یبایاج .دوب دهاوخ رتشیب رصنع ود تهابش دشاب رتمک هلصاف هچ ره ینعی .دشاب Sij رادقم هب هیلوا هشقن یور رب

 عقاو رد .دیامن هنیمک ار لوا ترابع دنکیم یعس هک تسا ریذپناکما ریز یزیرهمانرب لح قیرط زا لماوع ییاهن

 دوشیم برض توافت رد تهابش ینعی دنوشیم برض یسدیلقا لصاوف رد اهتهابش هک دنکیمنایب هاگتسد نیا

  .دوش هنیمک هشقن لک رد رادقم نیا دوشیم یعس و

 لقادح هک تسا هدش هفاضا فده نیا اب زین تیدودحم ترابع .تسا هشقن دودحم یاضف هجوت اب ندش هنیمک

 یاهناکم نیب توافت رثکادح ات دنکیم شالت دیق نیا ینعی .دوش هداد صاصتخا ازجا یارب ناسکی ناکم دادعت

  .دنک داجیا ار رصانع

 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 123 ۀحفص

 
 

 

 

 

 هک دشاب یرصانع دادعت n دینک ضرف .میور یم VOS Viewer رازفا مرن رد هشقن داجیا کینکت غارس هب لاح

 نیا یوحن هب و دنک یم داجیا n,…,۱ رصانع زا یدعُب ود یاهشقن رازفا مرن نیا .دوش نایامن هشقن رد تسا رارق

 .دهد ناشن ار ود نآ Sij یکیدزن و تهابش نازیم j و i رصنع ود ره ۀلصاف هک دنک یم یبایاج هشقن رد ار رصانع

 و دنریگ رارق مه هب تبسن یرت کیدزن هلصاف رد یتسیاب دنراد مه هب یرتشیب یکیدزن و تهابش هک یرصانع

  .دنریگ یم رارق مه زا رود یاهلصاف رد دنراد مه هب تبسن یرتمک یکیدزن و تهابش هک یرصانع سکعرب

 

 ترواجم یاهسیرتام لیکشت دعاوق .۲ .۲ .۴ .۲ .۳

 داهن و یروانف داهن ،ملع داهن :تسا ریز یاههفلوم لماش ناتسرهش ره هب طوبرم ترواجم سیرتام یلک روط هب

 ،)یرورپماد و یرادغاب ،تعارز لماش( یزرواشک ،تعنص : زادنترابع داصتقا داهن یاههفلومریز .تسا داصتقا

 هب هجوت اب .دنهد یم لیکشت ار سیرتام نوتس و رطس اههفلوم نیا رگید ترابع هب .یرگشدرگ و ینامرد تامدخ

 ،یداصتقا فلتخم یاهشخب یدنب هبتر رب ینتبم ناتسرهش ره داصتقا یسانش تخیر و هدش جارختسا یاههداد

 ۀبساحم تهج .دوش یم همجرت سیرتام یاههیارد بلاق رد ناتسرهش ره رد داصتقا و یروانف ،ملع داهن طباور

 شخب نیا رد ور نیا زا .دوش فیرعت یتسرد هب هفلوم ۳ نیا طباور هب طوبرم دعاوق تسا مزال سیرتام یاههیارد

 رد هتفر راک هب یاهنزو و اهدامن زا یاهراپ تسا مزال طباور فیرعت زا لبق .میزادرپ یم اهنآ طباور فیرعت هب

  .دنوش یفرعم اهلومرف
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ــه  کــه شــباهت و نزدیکــی بیشــتری ب و j میــزان شــباهت و نزدیکــی Sij آن دو را نشــان دهــد. عناصــری 

کــه شــباهت  گیرنــد و برعکــس عناصــری  هــم دارنــد بایســتی در فاصلــه نزدیــک تــری نســبت بــه هــم قــرار 

گیرنــد.  کمتــری نســبت بــه هــم دارنــد در فاصلــه ای دور از هــم قــرار مــی  و نزدیکــی 

3-2-4-2-2- قواعد تشکیل ماتریس های مجاورت

کلــی ماتریــس مجــاورت مربــوط بــه هــر شهرســتان شــامل مولفه هــای زیــر اســت: نهــاد علــم،  بــه طــور 

کشــاورزی )شــامل  نهــاد فنــاوری و نهــاد اقتصــاد اســت. زیرمولفه هــای نهــاد اقتصــاد عبارتنــداز : صنعت، 

گردشــگری. بــه عبــارت دیگــر ایــن مولفه هــا ســطر و  زراعــت، باغــداری و دامپــروری(، خدمــات درمانــی و 

ســتون ماتریــس را تشــکیل مــی دهنــد. بــا توجــه بــه داده هــای اســتخراج شــده و ریخــت شناســی اقتصــاد 

هــر شهرســتان مبتنــی بــر رتبــه بنــدی بخش هــای مختلــف اقتصــادی، روابــط نهــاد علــم، فنــاوری و 

اقتصــاد در هــر شهرســتان در قالــب درایه هــای ماتریــس ترجمــه مــی شــود. جهــت محاســبۀ درایه هــای 

ماتریــس الزم اســت قواعــد مربــوط بــه روابــط ایــن 3 مولفــه بــه درســتی تعریــف شــود. از ایــن رو در ایــن 

بخــش بــه تعریــف روابــط آن هــا مــی پردازیــم. قبــل از تعریــف روابــط الزم اســت پــاره ای از نمادهــا و 

کار رفتــه در فرمول هــا معرفــی شــوند.  وزن هــای بــه 

3-2-4-2-2-1- نمادها

جهــت اختصــار از نمادهــای موجــود در جــدول زیــر در معــادالت مربــوط بــه روابــط مولفه هــای 

ماتریــس اســتفاده شــده اســت:

جدول 12: نمادهای اختصاری

نمادنام

Fرشته دانشگاهی

Degمقطع دانشگاهی

Gگروه آموزشی

Bsعلوم پایه

Engفنی مهندسی

Humانسانی
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نمادنام

Agrsکشاورزی

Medپزشکی

)Business incubator( مرکز رشدBi

Hبهداشت

Tourتوریسم

Serخدمات

3-2-4-2-2-2- وزن مقاطع تحصیلی

در ارتبــاط مولفه هــای ماتریــس بــا یکدیگــر وزن مقاطــع تحصیلــی دانشــگاهی اهمیــت مــی یابــد. 

کــه مقاطــع تحصیلــی باالتــر از  از ایــن رو در جــدول زیــر ایــن وزن هــا تعریــف شــده اســت. بدیهــی اســت 

کــه ضریــب تاثیــر بیشــتری در رشــد فنــاوری دارنــد وزن باالتــری بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد. آن جــا 

جدول 13:  وزن اهمیت مقاطع در ماتریس مجاورت

wdمقاطع

کاردانی1

کارشناسی2

کارشناسی ارشد3

دکتری4

)relevence between ind & G( گروه دانشگاهی 3-2-4-2-2-3- ارتباط هر صنعت با 

گروه هــای دانشــگاهی بــه میــزان ارتبــاط فنــی و  گروه هــای مختلــف صنعتــی بــا  ظرفیــت ارتبــاط 

گروه هــای مختلــف  ــرای  ــرای ایــن ارتبــاط ب ــه ب ک ــی  ــه یکدیگــر بســتگی دارد. وزن ــازاری آن هــا ب ارتبــاط ب

کارگرفتــه شــده  گرفتــه شــده در فرمول هــای ارتبــاط مولفه هــای ماتریــس بــا یکیدیگــر بــه  صنعتــی در نظــر 

گردیــده  کانونــی نخبگانــی تعریــف  گــروه  کــه ایــن وزن هــای مذکــور در جلســات  اســت. الزم بــه ذکــر اســت 

اســت. 
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جدول 14: ماتریس وزن ارتباطات صنعت و دانشگاه

کشاورزیپزشکیانسانیمهندسیپایهگروه صنعتی

کشاورزی 02122صنایع غذایی وصنایع 

02112صنایع نساجی و صنایع چرم

12121صنایع شیمیایی

02112صنایع سلولزی و صنایع چوب

کانی غیرفلزی 12110صنایع فلزی و صنایع 

02120صنایع پزشکی

12111صنایع برق و الکترونیک

12111صنایع ماشین سازی

02220گردشگری

02222خدمات

3-2-4-2-2-4- نرماالیز شده وزن بخش های مختلف اقتصادی
کــه در بخــش روش شناســی تحلیــل داده توضیــح داده شــد، شهرســتان های 6گانــه  همــان طــور 

کشــاورزی، خدمــات  اســتان قزویــن مبتنــی بــر شــاخص های تعریــف شــده در بخش هــای صنعــت، 

کشــاورزی،  کل صنعــت،  گردشــگری رتبــه بنــدی مــی شــوند. پــس از محاســبۀ شــاخص های  درمانــی و 

کــردن ایــن شــاخص در بــازه 1 تــا 10 رتبــه بنــدی شهرســتان ها  گردشــگری و نرماالیــز  خدمــات درمانــی و 

در هــر یــک از بخش هــای اقتصــادی بــه دســت می آیــد. ایــن رتبــه بندی هــا در فرمول هــای ارتبــاط 

گیــرد.  ــا یکدیگــر مــورد اســتفاده قــرار مــی  مولفه هــای ماتریــس ب

جدول 15: ماتریس وزن مزیت بخش های بازاری به تفکیک شهرستان

کستانآبیکقزوینبخش اقتصادی آوج و آبگرمالبزربوئین زهراتا

1510651صنعت و معدن

1078911کشاورزی

10561019خدمات درمانی

93106110گردشگری
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3-2-4-3- نقشه های مزیت شهرستان ها 

بــا توجــه بــه جــدول فــوق، نقشــه های مزیــت اســتان قزویــن بــه تفکیــک شهرســتان ها در بخش هــای 
گردشــگری به صــورت زیــر  کشــاورزی، خدمــات درمانــی و  مختلــف بــازاری اعــم از صنعــت و معــدن، 

ــر اســت.  ــر نشــان دهندۀ مزیت هــای باالت ترســیم شــده اســت. اعــداد باالت

3-2-4-3-1- بخش صنعت و معدن

نقشه 1. مزیت شهرستان ها در بخش صنعت و معدن

کشاورزی 3-2-4-3-2- بخش 

کشاورزی نقشه 2. مزیت شهرستان ها در بخش 
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3-2-4-3-3- بخش خدمات درمانی

نقشه 3. مزیت های شهرستان ها در بخش خدمات درمانی

گردشگری 3-2-4-3-4- بخش 

گردشگری نقشه 4. مزیت های شهرستان ها در بخش 
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کارگرفتــه شــده در فرمول هــای ارتبــاط مولفه هــای ماتریــس  ــه  پــس از معرفــی نمادهــا و وزن هــای ب
کــرد. درایه هــای ماتریــس هــر  کنــون مــی تــوان قواعــد و فرمول هــای ارتبــاط را تعریــف  بــا یکدیگــر، ا

شهرســتان براســاس ایــن فرمول هــا تعییــن مــی شــوند: 

3-2-4-3-4-1- روابط مولفه های ماتریس مجاورت با یکدیگر

گروه های دانشگاهی 3-2-4-3-4-1-1- ارتباط 

گروه هــای دانشــگاهی هــر دانشــگاه بــا خــودش بــه صــورت زیــر تعریــف مــی شــود. همــان طــور - 1 ارتبــاط 
گــروه دانشــگاهی هــر دانشــگاه بــا خــود مقــداری برابــر صفــر مــی پذیــرد امــا  کــه مشــاهده مــی شــود، 
ــرای پارامتــر خوشــه  ــه مقــدار تعییــن شــده ب ــا توجــه ب ــه ایــن عــدد ب ک گروه هــای دیگــر عــدد 60  ــا  ب

گرفته شده است:  بندی در نرم افزار در نظر 

گر شاخه ای در دانشگاه نباشد همه درایه های مربوط به آن صفر است.  تبصره: ا

کنــد - 2 گروه هــای دانشــگاهی هــر دانشــگاه بــا ســایر دانشــگاه ها نیــز از قواعــد زیــر پیــروی مــی  ارتبــاط 
گروه هــای  و  گرفتــه شــده  نظــر  در  ارتبــاط  بــی  دانشــگاهی  متفــاوت  گروه هــای  کــه  نحــوی  بــه 
کنــد. توضیــح اینکــه هــر دانشــگاه مجموعــه ای  دانشــگاهی مشــابه از فرمــول ســطر دوم پیــروی مــی 
گــروه دانشــگاه شــامل مجموعــه ای از رشــته های  گروه هــای دانشــگاهی را شــامل مــی شــود و هــر  از 

کنید: مختلف است. این مجموعه ها را در زیر مشاهده می 

در  نظــر  مــورد  دانشــگاهی  گــروه  مشــترک  رشــته های  تعــداد    

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 129 ۀحفص

 
 هک یوحن هب دنک یم یوریپ ریز دعاوق زا زین اههاگشناد ریاس اب هاگشناد ره یهاگشناد یاههورگ طابترا -۲

 مود رطس لومرف زا هباشم یهاگشناد یاههورگ و هدش هتفرگ رظن رد طابترا یب یهاگشناد توافتم یاههورگ

 هورگ ره و دوش یم لماش ار یهاگشناد یاههورگ زا یاهعومجم هاگشناد ره هکنیا حیضوت .دنک یم یوریپ

 :دینک یم هدهاشم ریز رد ار اههعومجم نیا .تسا فلتخم یاههتشر زا یاهعومجم لماش هاگشناد

𝑈𝑈K = {𝐺𝐺۱, 𝐺𝐺۲, … , 𝐺𝐺۵} 

𝐺𝐺K = {𝐹𝐹۱, 𝐹𝐹۲, … , 𝐹𝐹j} 

𝑎𝑎KL = 0				𝑖𝑖𝑖𝑖	𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗 

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛l𝐺𝐺K ∩ 𝐺𝐺Ln ×p𝑊𝑊rl𝐺𝐺K ∩ 𝐺𝐺Ln 				𝑖𝑖𝑖𝑖	𝑖𝑖 = 𝑗𝑗 

𝑛𝑛l𝐺𝐺K نآ رد هک ∩ 𝐺𝐺Ln طابترا هک تسا ییاه هاگشناد رد رظن دروم یهاگشناد هورگ کرتشم یاههتشر دادعت 

𝑊𝑊rl𝐺𝐺K و .دنوش یم هدیجنس رگیدیکی اب اهنآ ∩ 𝐺𝐺Ln یم ناشن ار کرتشم یاههتشر یلیصحت عطاقم نزو 

  .دهد

 دشر زکرم اب هاگشناد طابترا  .٢ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

𝑛𝑛l𝐵𝐵𝑖𝑖K نآ رد هک دوش یم فیرعت ریز هدعاق ساسارب زین دشر زکارم اب فلتخم یاههاگشناد طابترا ∩ 𝐺𝐺Ln 

 و تسا دشر زکرم و هاگشناد کرتشم یهاگشناد یاههورگ دادعت
jltun
vw

 هب ار هورگ رد دوجوم یاههتشر تبسن 

  .دهد یم ناشن هاگشناد یاههتشر لک دادعت

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛l𝐵𝐵𝑖𝑖K ∩ 𝐺𝐺Ln ×
𝑛𝑛l𝐺𝐺Ln
𝑇𝑇𝐹𝐹

× 10		 

 

  .دوش یم برض ۱۰ بیرض رد هاگشناد دوخ اب دشر زکرم طابترا :هرصبت

آن  در  کــه 

 وزن 
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  .دوش یم برض ۱۰ بیرض رد هاگشناد دوخ اب دشر زکرم طابترا :هرصبت

کــه ارتبــاط آن هــا بــا یکیدیگــر ســنجیده مــی شــوند. و  دانشــگاه هایی اســت 

می دهــد.  نشــان  را  مشــترک  رشــته های  تحصیلــی  مقاطــع 
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 یرگشدرگ شخب .۴ .۳ .۴ .۲ .۳

 
 یرگشدرگ شخب رد اهناتسرهش یاهتیزم .۴ هشقن

 
 یم نونکا ،رگیدکی اب سیرتام یاههفلوم طابترا یاهلومرف رد هدش هتفرگراک هب یاهنزو و اهدامن یفرعم زا سپ

 یم نییعت اهلومرف نیا ساسارب ناتسرهش ره سیرتام یاههیارد .درک فیرعت ار طابترا یاهلومرف و دعاوق ناوت

  :دنوش

 رگیدکی اب ترواجم سیرتام یاههفلوم طباور 

 یهاگشناد یاههورگ طابترا  .١ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 هدهاشم هک روط نامه .دوش یم فیرعت ریز تروص هب شدوخ اب هاگشناد ره یهاگشناد یاههورگ طابترا -۱

 ۶۰ ددع رگید یاههورگ اب اما دریذپ یم رفص ربارب یرادقم دوخ اب هاگشناد ره یهاگشناد هورگ ،دوش یم

  :تسا هدش هتفرگ رظن رد رازفا مرن رد یدنب هشوخ رتماراپ یارب هدش نییعت رادقم هب هجوت اب ددع نیا هک

𝑎𝑎KL = 0				𝑖𝑖𝑖𝑖	𝑖𝑖 = 𝑗𝑗 

𝑎𝑎KL = 60				𝑖𝑖𝑖𝑖	𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗 

  .تسا رفص نآ هب طوبرم یاههیارد همه دشابن هاگشناد رد یاهخاش رگا :هرصبت

 

قزوين

تاکستان
آبيک

بويين زھرا
آوج و آبگرم

البرز

گردشگری

راھنما
1

3

6

9

10
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3-2-4-3-4-1-2- ارتباط دانشگاه با مرکز رشد

کــه در آن   ــز رشــد نیــز براســاس قاعــده زیــر تعریــف مــی شــود  ک ــا مرا ارتبــاط دانشــگاه های مختلــف ب

 نســبت 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم
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 هک یوحن هب دنک یم یوریپ ریز دعاوق زا زین اههاگشناد ریاس اب هاگشناد ره یهاگشناد یاههورگ طابترا -۲

 مود رطس لومرف زا هباشم یهاگشناد یاههورگ و هدش هتفرگ رظن رد طابترا یب یهاگشناد توافتم یاههورگ

 هورگ ره و دوش یم لماش ار یهاگشناد یاههورگ زا یاهعومجم هاگشناد ره هکنیا حیضوت .دنک یم یوریپ

 :دینک یم هدهاشم ریز رد ار اههعومجم نیا .تسا فلتخم یاههتشر زا یاهعومجم لماش هاگشناد

𝑈𝑈K = {𝐺𝐺۱, 𝐺𝐺۲, … , 𝐺𝐺۵} 

𝐺𝐺K = {𝐹𝐹۱, 𝐹𝐹۲, … , 𝐹𝐹j} 

𝑎𝑎KL = 0				𝑖𝑖𝑖𝑖	𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗 

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛l𝐺𝐺K ∩ 𝐺𝐺Ln ×p𝑊𝑊rl𝐺𝐺K ∩ 𝐺𝐺Ln 				𝑖𝑖𝑖𝑖	𝑖𝑖 = 𝑗𝑗 

𝑛𝑛l𝐺𝐺K نآ رد هک ∩ 𝐺𝐺Ln طابترا هک تسا ییاه هاگشناد رد رظن دروم یهاگشناد هورگ کرتشم یاههتشر دادعت 

𝑊𝑊rl𝐺𝐺K و .دنوش یم هدیجنس رگیدیکی اب اهنآ ∩ 𝐺𝐺Ln یم ناشن ار کرتشم یاههتشر یلیصحت عطاقم نزو 

  .دهد

 دشر زکرم اب هاگشناد طابترا  .٢ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

𝑛𝑛l𝐵𝐵𝑖𝑖K نآ رد هک دوش یم فیرعت ریز هدعاق ساسارب زین دشر زکارم اب فلتخم یاههاگشناد طابترا ∩ 𝐺𝐺Ln 

 و تسا دشر زکرم و هاگشناد کرتشم یهاگشناد یاههورگ دادعت
jltun
vw

 هب ار هورگ رد دوجوم یاههتشر تبسن 

  .دهد یم ناشن هاگشناد یاههتشر لک دادعت

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛l𝐵𝐵𝑖𝑖K ∩ 𝐺𝐺Ln ×
𝑛𝑛l𝐺𝐺Ln
𝑇𝑇𝐹𝐹

× 10		 

 

  .دوش یم برض ۱۰ بیرض رد هاگشناد دوخ اب دشر زکرم طابترا :هرصبت

گروه هــای دانشــگاهی مشــترک دانشــگاه و مرکــز رشــد اســت و   تعــداد 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع
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  .دهد

 دشر زکرم اب هاگشناد طابترا  .٢ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣
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کل رشــته های دانشــگاه نشــان می دهــد.  گــروه را بــه تعــداد  رشــته های موجــود در 

تبصره: ارتباط مرکز رشد با خود دانشگاه در ضریب 10 ضرب می شود. 

گروه دانشگاهی با صنعت 3-2-4-3-4-1-3- ارتباط 

کــه در آن حاصلضــرب نرماالیــز شــدۀ  کنــد  ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت نیــز از فرمــول زیــر پیــروی مــی 

گــروه دانشــگاهی بــا  گــروه صنعتــی، وزن ارتبــاط  وزن صنعــت در شهرســتان، تعــداد واحدهــای هــر 

ــازاری  ــا صنعــت از حیــث ارتبــاط فنــی و ب ــروه دانشــگاهی ب گ ــروه صنعتــی و تعــداد رشــته های مرتبــط  گ

محاســبه مــی شــود. 

کز رشد با صنعت 3-2-4-3-4-1-4- ارتباط مرا

کــز  حاصلضــرب نرمــال شــده وزن صنعــت در شهرســتان و تعــداد واحدهــای فنــی و مهندســی مرا

رشــد ایــن ارتبــاط را نشــان می دهــد. 

کشاورزی 3-2-4-3-4-1-5- ارتباط دانشگاه با بخش 

کشــاورزی هــر دانشــگاه  کشــاورزی در شهرســتان و تعــداد رشــته های  حاصلضــرب نرمــال شــده وزن 

ایــن ارتبــاط را نشــان می دهــد. 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 129 ۀحفص

 
 هک یوحن هب دنک یم یوریپ ریز دعاوق زا زین اههاگشناد ریاس اب هاگشناد ره یهاگشناد یاههورگ طابترا -۲

 مود رطس لومرف زا هباشم یهاگشناد یاههورگ و هدش هتفرگ رظن رد طابترا یب یهاگشناد توافتم یاههورگ

 هورگ ره و دوش یم لماش ار یهاگشناد یاههورگ زا یاهعومجم هاگشناد ره هکنیا حیضوت .دنک یم یوریپ

 :دینک یم هدهاشم ریز رد ار اههعومجم نیا .تسا فلتخم یاههتشر زا یاهعومجم لماش هاگشناد

𝑈𝑈K = {𝐺𝐺۱, 𝐺𝐺۲, … , 𝐺𝐺۵} 

𝐺𝐺K = {𝐹𝐹۱, 𝐹𝐹۲, … , 𝐹𝐹j} 

𝑎𝑎KL = 0				𝑖𝑖𝑖𝑖	𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗 

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛l𝐺𝐺K ∩ 𝐺𝐺Ln ×p𝑊𝑊rl𝐺𝐺K ∩ 𝐺𝐺Ln 				𝑖𝑖𝑖𝑖	𝑖𝑖 = 𝑗𝑗 

𝑛𝑛l𝐺𝐺K نآ رد هک ∩ 𝐺𝐺Ln طابترا هک تسا ییاه هاگشناد رد رظن دروم یهاگشناد هورگ کرتشم یاههتشر دادعت 

𝑊𝑊rl𝐺𝐺K و .دنوش یم هدیجنس رگیدیکی اب اهنآ ∩ 𝐺𝐺Ln یم ناشن ار کرتشم یاههتشر یلیصحت عطاقم نزو 

  .دهد

 دشر زکرم اب هاگشناد طابترا  .٢ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

𝑛𝑛l𝐵𝐵𝑖𝑖K نآ رد هک دوش یم فیرعت ریز هدعاق ساسارب زین دشر زکارم اب فلتخم یاههاگشناد طابترا ∩ 𝐺𝐺Ln 

 و تسا دشر زکرم و هاگشناد کرتشم یهاگشناد یاههورگ دادعت
jltun
vw

 هب ار هورگ رد دوجوم یاههتشر تبسن 

  .دهد یم ناشن هاگشناد یاههتشر لک دادعت

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛l𝐵𝐵𝑖𝑖K ∩ 𝐺𝐺Ln ×
𝑛𝑛l𝐺𝐺Ln
𝑇𝑇𝐹𝐹

× 10		 
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 تعنص اب یهاگشناد هورگ طابترا  .٣ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 رد تعنص نزو ۀدش زیالامرن برضلصاح نآ رد هک دنک یم یوریپ ریز لومرف زا زین تعنص اب هاگشناد طابترا

 یاههتشر دادعت و یتعنص هورگ اب یهاگشناد هورگ طابترا نزو ،یتعنص هورگ ره یاهدحاو دادعت ،ناتسرهش

  .دوش یم هبساحم یرازاب و ینف طابترا ثیح زا تعنص اب یهاگشناد هورگ طبترم

 

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 × 𝑛𝑛	[𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	] 	× 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛	𝑏𝑏𝑛𝑛𝑡𝑡𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	&	𝐺𝐺	

×
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡	𝐹𝐹

𝑇𝑇𝐹𝐹
	 

 تعنص اب دشر زکارم طابترا  .٤ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 ار طابترا نیا دشر زکارم یسدنهم و ینف یاهدحاو دادعت و ناتسرهش رد تعنص نزو هدش لامرن برضلصاح

  .دهد یم ناشن

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 × 𝑛𝑛l𝐵𝐵𝑛𝑛ˆj‰n		 

 یزرواشک شخب اب هاگشناد طابترا  .٥ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 ناشن ار طابترا نیا هاگشناد ره یزرواشک یاههتشر دادعت و ناتسرهش رد یزرواشک نزو هدش لامرن برضلصاح

  .دهد یم

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑎𝑎𝑤𝑤𝑛𝑛 × 𝐴𝐴𝑤𝑤𝑛𝑛𝐴𝐴	 

 یزرواشک شخب اب دشر زکارم طابترا  .٦ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 دادعت و ناتسرهش یزرواشک نزو ۀدش لامرن برضلصاح زا یزرواشک شخب اب ناتسرهش ره دشر زکارم طابترا

  .دیآ یم تسد هب دشر زکرم یزرواشک یاهدحاو

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑎𝑎𝑤𝑤𝑛𝑛 × 𝑛𝑛l𝐵𝐵𝑛𝑛Œ‰çŽn		 
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×
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡	𝐹𝐹

𝑇𝑇𝐹𝐹
	 

 تعنص اب دشر زکارم طابترا  .٤ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 ار طابترا نیا دشر زکارم یسدنهم و ینف یاهدحاو دادعت و ناتسرهش رد تعنص نزو هدش لامرن برضلصاح

  .دهد یم ناشن

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 × 𝑛𝑛l𝐵𝐵𝑛𝑛ˆj‰n		 

 یزرواشک شخب اب هاگشناد طابترا  .٥ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 ناشن ار طابترا نیا هاگشناد ره یزرواشک یاههتشر دادعت و ناتسرهش رد یزرواشک نزو هدش لامرن برضلصاح

  .دهد یم

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑎𝑎𝑤𝑤𝑛𝑛 × 𝐴𝐴𝑤𝑤𝑛𝑛𝐴𝐴	 

 یزرواشک شخب اب دشر زکارم طابترا  .٦ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 دادعت و ناتسرهش یزرواشک نزو ۀدش لامرن برضلصاح زا یزرواشک شخب اب ناتسرهش ره دشر زکارم طابترا

  .دیآ یم تسد هب دشر زکرم یزرواشک یاهدحاو

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑎𝑎𝑤𝑤𝑛𝑛 × 𝑛𝑛l𝐵𝐵𝑛𝑛Œ‰çŽn		 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم
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 تعنص اب یهاگشناد هورگ طابترا  .٣ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 رد تعنص نزو ۀدش زیالامرن برضلصاح نآ رد هک دنک یم یوریپ ریز لومرف زا زین تعنص اب هاگشناد طابترا

 یاههتشر دادعت و یتعنص هورگ اب یهاگشناد هورگ طابترا نزو ،یتعنص هورگ ره یاهدحاو دادعت ،ناتسرهش

  .دوش یم هبساحم یرازاب و ینف طابترا ثیح زا تعنص اب یهاگشناد هورگ طبترم

 

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 × 𝑛𝑛	[𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	] 	× 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛	𝑏𝑏𝑛𝑛𝑡𝑡𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	&	𝐺𝐺	

×
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡	𝐹𝐹

𝑇𝑇𝐹𝐹
	 

 تعنص اب دشر زکارم طابترا  .٤ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 ار طابترا نیا دشر زکارم یسدنهم و ینف یاهدحاو دادعت و ناتسرهش رد تعنص نزو هدش لامرن برضلصاح

  .دهد یم ناشن

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 × 𝑛𝑛l𝐵𝐵𝑛𝑛ˆj‰n		 

 یزرواشک شخب اب هاگشناد طابترا  .٥ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 ناشن ار طابترا نیا هاگشناد ره یزرواشک یاههتشر دادعت و ناتسرهش رد یزرواشک نزو هدش لامرن برضلصاح

  .دهد یم

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑎𝑎𝑤𝑤𝑛𝑛 × 𝐴𝐴𝑤𝑤𝑛𝑛𝐴𝐴	 

 یزرواشک شخب اب دشر زکارم طابترا  .٦ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 دادعت و ناتسرهش یزرواشک نزو ۀدش لامرن برضلصاح زا یزرواشک شخب اب ناتسرهش ره دشر زکارم طابترا

  .دیآ یم تسد هب دشر زکرم یزرواشک یاهدحاو

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑎𝑎𝑤𝑤𝑛𝑛 × 𝑛𝑛l𝐵𝐵𝑛𝑛Œ‰çŽn		 
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کشاورزی کز رشد با بخش  3-2-4-3-4-1-6- ارتباط مرا

کشــاورزی  کشــاورزی از حاصلضــرب نرمــال شــدۀ وزن  ــا بخــش  کــز رشــد هــر شهرســتان ب ارتبــاط مرا

ــد.  ــه دســت می آی ــز رشــد ب کشــاورزی مرک شهرســتان و تعــداد واحدهــای 

3-2-4-3-4-1-7- ارتباط صنایع با یکدیگر

کلــی صنایــع ممکــن اســت دو نــوع ارتبــاط با یکدیگر داشــته باشــند: 1-ارتبــاط فنــی و 2- ارتباط  بــه طــور 

بــازاری. شــدت ایــن دو نــوع ارتبــاط را بــا اســتفاده از طیــف لیکــرت بیــن مقادیر 0 تــا 4 نشــان داده ایم. 

جدول 16: طیف لیکرت

Likert scaleنوع ارتباط

0123ارتباط فنی

0123ارتباط بازاری

گروه هــای صنعتــی مختلــف و مبتنــی بــر منظــر نخبــگان، وزن  بــا اســتفاده از مقیــاس لیکــرت بــرای 

ارتبــاط میــان صنایــع مختلــف در جــدول زیــر محاســبه شــده اســت:

جدول 17: وزن ارتباطات بین صنعتی

 و 
ی

ذای
ع غ

نای
ص

ی
ورز

شا
ک

ی 
اج

س
ع ن

نای
ص

رم
 چ

و

ی
یای

یم
 ش

یع
صنا

 و 
ب

چو
ع 

نای
ص

ی
ولز

سل

 و 
ی

لز
ع ف

نای
ص

ی
لز

یرف
ی غ

ها
ی 

کان

ی
شک

 پز
یع

صنا

رق
ع ب

نای
ص

ع 
نای

ص
ی

ساز
ن 

شی
ما

کشاورزی 0644١١٣5صنایع غذایی و 

0056١٣٣٣صنایع نساجی و چرم

0004٢454صنایع شیمیایی

0000١4٣٣صنایع چوب و سلولزی

کانی های غیرفلزی 00000٣٣6صنایع فلزی و 

000000٣٢صنایع پزشکی

00000005صنایع برق

00000000صنایع ماشین سازی

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم
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 تعنص اب یهاگشناد هورگ طابترا  .٣ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 رد تعنص نزو ۀدش زیالامرن برضلصاح نآ رد هک دنک یم یوریپ ریز لومرف زا زین تعنص اب هاگشناد طابترا

 یاههتشر دادعت و یتعنص هورگ اب یهاگشناد هورگ طابترا نزو ،یتعنص هورگ ره یاهدحاو دادعت ،ناتسرهش

  .دوش یم هبساحم یرازاب و ینف طابترا ثیح زا تعنص اب یهاگشناد هورگ طبترم

 

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 × 𝑛𝑛	[𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	] 	× 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛	𝑏𝑏𝑛𝑛𝑡𝑡𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	&	𝐺𝐺	

×
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡	𝐹𝐹

𝑇𝑇𝐹𝐹
	 

 تعنص اب دشر زکارم طابترا  .٤ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 ار طابترا نیا دشر زکارم یسدنهم و ینف یاهدحاو دادعت و ناتسرهش رد تعنص نزو هدش لامرن برضلصاح

  .دهد یم ناشن

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 × 𝑛𝑛l𝐵𝐵𝑛𝑛ˆj‰n		 

 یزرواشک شخب اب هاگشناد طابترا  .٥ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 ناشن ار طابترا نیا هاگشناد ره یزرواشک یاههتشر دادعت و ناتسرهش رد یزرواشک نزو هدش لامرن برضلصاح

  .دهد یم

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑎𝑎𝑤𝑤𝑛𝑛 × 𝐴𝐴𝑤𝑤𝑛𝑛𝐴𝐴	 

 یزرواشک شخب اب دشر زکارم طابترا  .٦ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 دادعت و ناتسرهش یزرواشک نزو ۀدش لامرن برضلصاح زا یزرواشک شخب اب ناتسرهش ره دشر زکارم طابترا

  .دیآ یم تسد هب دشر زکرم یزرواشک یاهدحاو

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑎𝑎𝑤𝑤𝑛𝑛 × 𝑛𝑛l𝐵𝐵𝑛𝑛Œ‰çŽn		 
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گروه هــای صنعتــی مختلــف بــا یکدیگــر از حاصلضــرب نرمــال شــده وزن صنعــت  بنابرایــن ارتبــاط 

گــروه صنعتــی و مقیــاس لیکــرت اســتخراج شــده در جــدول  شهرســتان، نرمــال شــده تعــدا واحدهــای هــر 

فــوق بــه دســت می آیــد. 

کشاورزی گروه های صنعتی با بخش  3-2-4-3-4-1-8- ارتباط 

گروه هــای  کشــاورزی شــامل زراعــت، باغــداری و دامپــروری بــا  مقیــاس لیکــرت بــرای ارتبــاط بخــش 

صنعتــی در جــدول زیــر قابــل مشــاهده اســت. برایــن اســاس ارتبــاط مذکــور از حاصلضــرب نرمــال شــده 

گــروه صنعتــی و مقیــاس لیکــرت بــه  کشــاورزی شهرســتان، نرمــال شــده تعــداد واحدهــای هــر  وزن 

دست می آید. 

کشاورزی گروه های صنعتی با بخش  جدول 18: ارتباط 

دامپروریباغداریزراعتگروه های صنعتی

کشاورزی 333صنایع غذایی و 

333صنایع نساجی و چرم

110صنایع شیمیایی

230صنایع چوب و سلولزی

کانی های غیرفلزی 000صنایع فلزی و 

000صنایع پزشکی

001صنایع برق

111صنایع ماشین سازی

کشاورزی با یکدیگر 3-2-4-3-4-1-9- ارتباط شاخه های 

کشــاورزی یعنــی زراعــت، باغــداری و دامپــروری بــا یکدیگــر از قاعــده زیــر  ارتبــاط شــاخه های مختلــف 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 132 ۀحفص

 
 لامرن ،ناتسرهش تعنص نزو هدش لامرن برضلصاح زا رگیدکی اب فلتخم یتعنص یاههورگ طابترا نیاربانب

  .دیآ یم تسد هب قوف لودج رد هدش جارختسا ترکیل سایقم و یتعنص هورگ ره یاهدحاو ادعت هدش

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 × 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑛𝑛[𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛] × 	𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛		 

 یزرواشک شخب اب یتعنص یاههورگ طابترا  .٨ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 لودج رد یتعنص یاههورگ اب یرورپماد و یرادغاب ،تعارز لماش یزرواشک شخب طابترا یارب ترکیل سایقم

 لامرن ،ناتسرهش یزرواشک نزو هدش لامرن برضلصاح زا روکذم طابترا ساسا نیارب .تسا هدهاشم لباق ریز

  .دیآ یم تسد هب ترکیل سایقم و یتعنص هورگ ره یاهدحاو دادعت هدش

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑎𝑎𝑤𝑤𝑛𝑛 × 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑛𝑛[𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛] × 	𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛		 

 یزرواشک شخب اب یتعنص یاههورگ طابترا :۱۸ لودج

 یرورپماد یرادغاب تعارز یتعنص یاههورگ

 ٣ ٣ ٣ یزرواشک و ییاذغ عیانص

 ٣ ٣ ٣ مرچ و یجاسن عیانص

 ٠ ١ ١ ییایمیش عیانص

 ٠ ٣ ٢ یزلولس و بوچ عیانص

 ٠ ٠ ٠ یزلفریغ یاهیناک و یزلف عیانص

 ٠ ٠ ٠ یکشزپ عیانص

 ١ ٠ ٠ قرب عیانص

 ١ ١ ١ یزاسنیشام عیانص

 

 رگیدکی اب یزرواشک یاههخاش طابترا  .٩ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 .دنک یم یوریپ ریز هدعاق زا رگیدکی اب یرورپماد و یرادغاب ،تعارز ینعی یزرواشک فلتخم یاههخاش طابترا

 ار طابترا نیا تسا هدمآ ریز لودج رد هک ترکیل سایقم و ناتسرهش یزرواشک نزو ۀدش لامرن برضلصاح

  .دهد یم ناشن

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑎𝑎𝑤𝑤𝑛𝑛 × 	𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛		 

 مه اب یزرواشک یاههخاش تاطابترا نزو :۱۹ لودج
  تعارز یرادغاب یرورپماد

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم
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 لامرن ،ناتسرهش تعنص نزو هدش لامرن برضلصاح زا رگیدکی اب فلتخم یتعنص یاههورگ طابترا نیاربانب

  .دیآ یم تسد هب قوف لودج رد هدش جارختسا ترکیل سایقم و یتعنص هورگ ره یاهدحاو ادعت هدش

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 × 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑛𝑛[𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛] × 	𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛		 

 یزرواشک شخب اب یتعنص یاههورگ طابترا  .٨ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 لودج رد یتعنص یاههورگ اب یرورپماد و یرادغاب ،تعارز لماش یزرواشک شخب طابترا یارب ترکیل سایقم

 لامرن ،ناتسرهش یزرواشک نزو هدش لامرن برضلصاح زا روکذم طابترا ساسا نیارب .تسا هدهاشم لباق ریز

  .دیآ یم تسد هب ترکیل سایقم و یتعنص هورگ ره یاهدحاو دادعت هدش

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑎𝑎𝑤𝑤𝑛𝑛 × 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑛𝑛[𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛] × 	𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛		 

 یزرواشک شخب اب یتعنص یاههورگ طابترا :۱۸ لودج

 یرورپماد یرادغاب تعارز یتعنص یاههورگ

 ٣ ٣ ٣ یزرواشک و ییاذغ عیانص

 ٣ ٣ ٣ مرچ و یجاسن عیانص

 ٠ ١ ١ ییایمیش عیانص

 ٠ ٣ ٢ یزلولس و بوچ عیانص

 ٠ ٠ ٠ یزلفریغ یاهیناک و یزلف عیانص

 ٠ ٠ ٠ یکشزپ عیانص

 ١ ٠ ٠ قرب عیانص

 ١ ١ ١ یزاسنیشام عیانص

 

 رگیدکی اب یزرواشک یاههخاش طابترا  .٩ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 .دنک یم یوریپ ریز هدعاق زا رگیدکی اب یرورپماد و یرادغاب ،تعارز ینعی یزرواشک فلتخم یاههخاش طابترا

 ار طابترا نیا تسا هدمآ ریز لودج رد هک ترکیل سایقم و ناتسرهش یزرواشک نزو ۀدش لامرن برضلصاح

  .دهد یم ناشن

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑎𝑎𝑤𝑤𝑛𝑛 × 	𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛		 

 مه اب یزرواشک یاههخاش تاطابترا نزو :۱۹ لودج
  تعارز یرادغاب یرورپماد



111فصل 3؛ روش شناسی تحلیل

کــه در جــدول  کشــاورزی شهرســتان و مقیــاس لیکــرت  کنــد. حاصلضــرب نرمــال شــدۀ وزن  پیــروی مــی 

زیــر آمــده اســت ایــن ارتبــاط را نشــان می دهــد. 

کشاورزی با هم جدول 19: وزن ارتباطات شاخه های 

دامپروری باغداری زراعت

3 ٣ 0 زراعت

٣ 0 0 باغداری

0 0 0 دامپروری

3-2-4-3-4-1-10- ارتباط دانشگاه با خدمات درمانی

کنــد. حاصلضــرب نرمــال شــده  ارتبــاط دانشــگاه بــا بخــش خدمــات درمانــی از قاعــدۀ زیــر پیــروی مــی 

وزن خدمــات درمانــی شهرســتان و تعــداد رشــته های مرتبــط بــا خدمــات درمانــی انــی ارتبــاط را نشــان 

کل رشــته ها نمــی شــود چــرا  کــه تعــداد رشــته های مرتبــط تقســیم بــر تعــداد  می دهــد. الزم بــه ذکــر اســت 

کــه تــورش ایجــاد مــی شــود.  کوچــک مــی شــود  کــه مقادیرحاصــل شــده بــه قــدری 

3-2-4-3-4-1-11- ارتباط صنایع با بخش درمانی

گروه هــای صنعتــی مختلــف بــا خدمــات درمانــی از حاصلضــرب نرمــال  بــرای بــه دســت آوردن ارتبــاط 

کــه در جــدول زیــر آمــده اســت بــه دســت  شــده وزن خدمــات درمانــی شهرســتان و مقیــاس لیکــرت 

می آید. 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم
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 لامرن ،ناتسرهش تعنص نزو هدش لامرن برضلصاح زا رگیدکی اب فلتخم یتعنص یاههورگ طابترا نیاربانب

  .دیآ یم تسد هب قوف لودج رد هدش جارختسا ترکیل سایقم و یتعنص هورگ ره یاهدحاو ادعت هدش

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 × 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑛𝑛[𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛] × 	𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛		 

 یزرواشک شخب اب یتعنص یاههورگ طابترا  .٨ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 لودج رد یتعنص یاههورگ اب یرورپماد و یرادغاب ،تعارز لماش یزرواشک شخب طابترا یارب ترکیل سایقم

 لامرن ،ناتسرهش یزرواشک نزو هدش لامرن برضلصاح زا روکذم طابترا ساسا نیارب .تسا هدهاشم لباق ریز

  .دیآ یم تسد هب ترکیل سایقم و یتعنص هورگ ره یاهدحاو دادعت هدش

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑎𝑎𝑤𝑤𝑛𝑛 × 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑛𝑛[𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛] × 	𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛		 

 یزرواشک شخب اب یتعنص یاههورگ طابترا :۱۸ لودج

 یرورپماد یرادغاب تعارز یتعنص یاههورگ

 ٣ ٣ ٣ یزرواشک و ییاذغ عیانص

 ٣ ٣ ٣ مرچ و یجاسن عیانص

 ٠ ١ ١ ییایمیش عیانص

 ٠ ٣ ٢ یزلولس و بوچ عیانص

 ٠ ٠ ٠ یزلفریغ یاهیناک و یزلف عیانص

 ٠ ٠ ٠ یکشزپ عیانص

 ١ ٠ ٠ قرب عیانص

 ١ ١ ١ یزاسنیشام عیانص

 

 رگیدکی اب یزرواشک یاههخاش طابترا  .٩ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 .دنک یم یوریپ ریز هدعاق زا رگیدکی اب یرورپماد و یرادغاب ،تعارز ینعی یزرواشک فلتخم یاههخاش طابترا

 ار طابترا نیا تسا هدمآ ریز لودج رد هک ترکیل سایقم و ناتسرهش یزرواشک نزو ۀدش لامرن برضلصاح

  .دهد یم ناشن

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑎𝑎𝑤𝑤𝑛𝑛 × 	𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛		 

 مه اب یزرواشک یاههخاش تاطابترا نزو :۱۹ لودج
  تعارز یرادغاب یرورپماد

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم
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 تعارز ۰ ٣ ۳
 یرادغاب ۰ ۰ ٣
 یرورپماد ۰ ۰ ۰

 

 ینامرد تامدخ اب هاگشناد طابترا  .١٠ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 تامدخ نزو هدش لامرن برضلصاح .دنک یم یوریپ ریز ۀدعاق زا ینامرد تامدخ شخب اب هاگشناد طابترا

 هک تسا رکذ هب مزال .دهد یم ناشن ار طابترا ینا ینامرد تامدخ اب طبترم یاههتشر دادعت و ناتسرهش ینامرد

 دوش یم کچوک یردق هب هدش لصاحریداقم هک ارچ دوش یمن اههتشر لک دادعت رب میسقت طبترم یاههتشر دادعت

  .دوش یم داجیا شروت هک

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝐻𝐻 × 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓 

 ینامرد شخب اب عیانص طابترا  .١١ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 تامدخ نزو هدش لامرن برضلصاح زا ینامرد تامدخ اب فلتخم یتعنص یاههورگ طابترا ندروآ تسد هب یارب

  .دیآ یم تسد هب تسا هدمآ ریز لودج رد هک ترکیل سایقم و ناتسرهش ینامرد

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝐻𝐻 × 	𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑓𝑓𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛		 

 ینامرد یاهشخب اب عیانص طابترا نزو :۲۰ لودج

 تشادهب یتعنص هورگ

 ٣ یزرواشک و ییاذغ عیانص

 ٣ مرچ و یجاسن عیانص

 ٣ ییایمیش عیانص

 ٢ یزلولس و بوچ عیانص

 ٢ یزلفریغ یاهیناک و یزلف عیانص

 ٣ یکشزپ عیانص

 ١ قرب عیانص

 ٠ یزاسنیشام عیانص

 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 133 ۀحفص

 
 تعارز ۰ ٣ ۳
 یرادغاب ۰ ۰ ٣
 یرورپماد ۰ ۰ ۰

 

 ینامرد تامدخ اب هاگشناد طابترا  .١٠ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 تامدخ نزو هدش لامرن برضلصاح .دنک یم یوریپ ریز ۀدعاق زا ینامرد تامدخ شخب اب هاگشناد طابترا

 هک تسا رکذ هب مزال .دهد یم ناشن ار طابترا ینا ینامرد تامدخ اب طبترم یاههتشر دادعت و ناتسرهش ینامرد

 دوش یم کچوک یردق هب هدش لصاحریداقم هک ارچ دوش یمن اههتشر لک دادعت رب میسقت طبترم یاههتشر دادعت

  .دوش یم داجیا شروت هک

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝐻𝐻 × 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓 

 ینامرد شخب اب عیانص طابترا  .١١ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 تامدخ نزو هدش لامرن برضلصاح زا ینامرد تامدخ اب فلتخم یتعنص یاههورگ طابترا ندروآ تسد هب یارب

  .دیآ یم تسد هب تسا هدمآ ریز لودج رد هک ترکیل سایقم و ناتسرهش ینامرد

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝐻𝐻 × 	𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑓𝑓𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛		 

 ینامرد یاهشخب اب عیانص طابترا نزو :۲۰ لودج

 تشادهب یتعنص هورگ

 ٣ یزرواشک و ییاذغ عیانص

 ٣ مرچ و یجاسن عیانص

 ٣ ییایمیش عیانص

 ٢ یزلولس و بوچ عیانص

 ٢ یزلفریغ یاهیناک و یزلف عیانص

 ٣ یکشزپ عیانص

 ١ قرب عیانص

 ٠ یزاسنیشام عیانص
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جدول 20: وزن ارتباط صنایع با بخش های درمانی

بهداشتگروه صنعتی

کشاورزی 3صنایع غذایی و 

3صنایع نساجی و چرم

3صنایع شیمیایی

2صنایع چوب و سلولزی

کانی های غیرفلزی 2صنایع فلزی و 

3صنایع پزشکی

1صنایع برق

0صنایع ماشین سازی

کشاورزی با بهداشت 3-2-4-3-4-1-12- ارتباط 

کنــد.  کشــاورزی بــا بخــش خدمــات درمانــی از قاعــده زیــر پیــروی مــی  ارتبــاط شــاخه های مختلــف 

حاصلضــرب نرمــال شــده وزن خدمــات درمانــی شهرســتان و مقیاس لیکــرت این ارتباط را نشــان می دهد. 

کشاورزی با بهداشت جدول 21: وزن ارتباط 

بهداشت کشاورزی شاخه های 

2 زراعت

1 باغداری

2 دامپروری

گردشگری 3-2-4-3-4-1-13- ارتباط دانشگاه با 

کنــد.  مــی  پیــروی  زیــر  قاعــده  از  گردشــگری  بخــش  بــا  دانشــگاهی  مختلــف  گروه هــای  ارتبــاط 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 134 ۀحفص

 
 تشادهب اب یزرواشک طابترا  .١٢ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 لامرن برضلصاح .دنک یم یوریپ ریز هدعاق زا ینامرد تامدخ شخب اب یزرواشک فلتخم یاههخاش طابترا

  .دهد یم ناشن ار طابترا نیا ترکیل سایقم و ناتسرهش ینامرد تامدخ نزو هدش

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑧𝑧𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑤𝑤𝑒𝑒𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝐻𝐻 × 	𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒		 

 تشادهب اب یزرواشک طابترا نزو :۲۱ لودج

 یزرواشک یاههخاش تشادهب

 تعارز ٢

 یرادغاب ١

 یرورپماد ٢

 

 یرگشدرگ اب هاگشناد طابترا  .١٣ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 نزو برضلصاح .دنک یم یوریپ ریز هدعاق زا یرگشدرگ شخب اب یهاگشناد فلتخم یاههورگ طابترا

 لک هب یرگشدرگ اب طبترم یاههتشر تبسن و یرگشدرگ اب یهاگشناد یاههورگ طابترا ،ناتسرهش رد یرگشدرگ

  .دهد یم ناشن ار طابترا نیا هاگشناد ره یاههتشر

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑧𝑧𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑤𝑤𝑒𝑒𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑛𝑛 × 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑒𝑒	𝑏𝑏𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛	𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑛𝑛	&	𝐺𝐺	

×
𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡	𝐹𝐹

𝑇𝑇𝐹𝐹
 

 یرگشدرگ اب عیانص طابترا  .١٤ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 هک ترکیل سایقم رد یرگشدرگ نزو هدش لامرن برضلصاح زا یرگشدرگ اب یتعنص فلتخم یاههورگ طابترا

  .دیآ یم تسد هب تسا هدمآ ریز لودج رد

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑧𝑧𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑤𝑤𝑒𝑒𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑛𝑛 × 𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒		 

 یرگشدرگ اب عیانص طابترا نزو :۲۲ لودج

 یرگشدرگ یتعنص یاههورگ

 ٢ یزرواشک و ییاذغ عیانص

 ١ مرچ و یجاسن عیانص

 ٠ ییایمیش عیانص



113فصل 3؛ روش شناسی تحلیل

گردشــگری و نســبت  بــا  گروه هــای دانشــگاهی  گردشــگری در شهرســتان، ارتبــاط  حاصلضــرب وزن 

را نشــان می دهــد.  ارتبــاط  ایــن  کل رشــته های هــر دانشــگاه  بــه  گردشــگری  بــا  رشــته های مرتبــط 

گردشگری 3-2-4-3-4-1-14- ارتباط صنایع با 

گردشــگری در  گردشــگری از حاصلضــرب نرمــال شــده وزن  گروه هــای مختلــف صنعتــی بــا  ارتبــاط 

کــه در جــدول زیــر آمــده اســت بــه دســت می آیــد.  مقیــاس لیکــرت 

گردشگری جدول 22: وزن ارتباط صنایع با 

گردشگریگروه های صنعتی

کشاورزی 2صنایع غذایی و 

1صنایع نساجی و چرم

0صنایع شیمیایی

0صنایع چوب و سلولزی

کانی های غیرفلزی 0صنایع فلزی و 

0صنایع پزشکی

0صنایع برق

0صنایع ماشین سازی

3-2-4-3-4-1-15- ارتباط دانشگاه با خدمات 

کنــد.  مــی  پیــروی  زیــر  قاعــده  از  خدمــات  بخــش  بــا  دانشــگاهی  مختلــف  گروه هــای  ارتبــاط 

گروه هــای دانشــگاهی و نســبت  حاصلضــرب تعــداد واحدهــای خدماتــی، ارتبــاط بخــش خدمــات و 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 134 ۀحفص

 
 تشادهب اب یزرواشک طابترا  .١٢ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 لامرن برضلصاح .دنک یم یوریپ ریز هدعاق زا ینامرد تامدخ شخب اب یزرواشک فلتخم یاههخاش طابترا

  .دهد یم ناشن ار طابترا نیا ترکیل سایقم و ناتسرهش ینامرد تامدخ نزو هدش

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑧𝑧𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑤𝑤𝑒𝑒𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝐻𝐻 × 	𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒		 

 تشادهب اب یزرواشک طابترا نزو :۲۱ لودج

 یزرواشک یاههخاش تشادهب

 تعارز ٢

 یرادغاب ١

 یرورپماد ٢

 

 یرگشدرگ اب هاگشناد طابترا  .١٣ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 نزو برضلصاح .دنک یم یوریپ ریز هدعاق زا یرگشدرگ شخب اب یهاگشناد فلتخم یاههورگ طابترا

 لک هب یرگشدرگ اب طبترم یاههتشر تبسن و یرگشدرگ اب یهاگشناد یاههورگ طابترا ،ناتسرهش رد یرگشدرگ

  .دهد یم ناشن ار طابترا نیا هاگشناد ره یاههتشر

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑧𝑧𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑤𝑤𝑒𝑒𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑛𝑛 × 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑒𝑒	𝑏𝑏𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛	𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑛𝑛	&	𝐺𝐺	

×
𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡	𝐹𝐹

𝑇𝑇𝐹𝐹
 

 یرگشدرگ اب عیانص طابترا  .١٤ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 هک ترکیل سایقم رد یرگشدرگ نزو هدش لامرن برضلصاح زا یرگشدرگ اب یتعنص فلتخم یاههورگ طابترا

  .دیآ یم تسد هب تسا هدمآ ریز لودج رد

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑧𝑧𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑤𝑤𝑒𝑒𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑛𝑛 × 𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒		 

 یرگشدرگ اب عیانص طابترا نزو :۲۲ لودج

 یرگشدرگ یتعنص یاههورگ

 ٢ یزرواشک و ییاذغ عیانص

 ١ مرچ و یجاسن عیانص

 ٠ ییایمیش عیانص

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 134 ۀحفص

 
 تشادهب اب یزرواشک طابترا  .١٢ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 لامرن برضلصاح .دنک یم یوریپ ریز هدعاق زا ینامرد تامدخ شخب اب یزرواشک فلتخم یاههخاش طابترا

  .دهد یم ناشن ار طابترا نیا ترکیل سایقم و ناتسرهش ینامرد تامدخ نزو هدش

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑧𝑧𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑤𝑤𝑒𝑒𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝐻𝐻 × 	𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒		 

 تشادهب اب یزرواشک طابترا نزو :۲۱ لودج

 یزرواشک یاههخاش تشادهب

 تعارز ٢

 یرادغاب ١

 یرورپماد ٢

 

 یرگشدرگ اب هاگشناد طابترا  .١٣ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 نزو برضلصاح .دنک یم یوریپ ریز هدعاق زا یرگشدرگ شخب اب یهاگشناد فلتخم یاههورگ طابترا

 لک هب یرگشدرگ اب طبترم یاههتشر تبسن و یرگشدرگ اب یهاگشناد یاههورگ طابترا ،ناتسرهش رد یرگشدرگ

  .دهد یم ناشن ار طابترا نیا هاگشناد ره یاههتشر

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑧𝑧𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑤𝑤𝑒𝑒𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑛𝑛 × 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑒𝑒	𝑏𝑏𝑒𝑒𝑡𝑡𝑤𝑤𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛	𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑛𝑛	&	𝐺𝐺	

×
𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡	𝐹𝐹

𝑇𝑇𝐹𝐹
 

 یرگشدرگ اب عیانص طابترا  .١٤ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 هک ترکیل سایقم رد یرگشدرگ نزو هدش لامرن برضلصاح زا یرگشدرگ اب یتعنص فلتخم یاههورگ طابترا

  .دیآ یم تسد هب تسا هدمآ ریز لودج رد

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑧𝑧𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑤𝑤𝑒𝑒𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑛𝑛 × 𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒		 

 یرگشدرگ اب عیانص طابترا نزو :۲۲ لودج

 یرگشدرگ یتعنص یاههورگ

 ٢ یزرواشک و ییاذغ عیانص

 ١ مرچ و یجاسن عیانص

 ٠ ییایمیش عیانص
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می دهــد.  نشــان  را  ارتبــاط  ایــن  رشــته های  کل  بــه  خدمــات  بــا  مرتبــط  رشــته های  تعــداد 

3-2-4-3-4-1-16- ارتباط صنایع با خدمات

ــا بخــش خدمــات از حاصلضــرب تعــداد واحدهــای خدماتــی  گروه هــای مختلــف صنعتــی ب ارتبــاط 

ــد.  ــه دســت می آی شهرســتان در مقیــاس لیکــرت ب

جدول 23: وزن ارتباط صنایع با خدمات

خدماتگروه های صنعتی

کشاورزی 0صنایع غذایی و 

3صنایع نساجی و چرم

1صنایع شیمیایی

3صنایع چوب و سلولزی

کانی های غیرفلزی 2صنایع فلزی و 

1صنایع پزشکی

1صنایع برق

1صنایع ماشین سازی

کشاورزی با خدمات 3-2-4-3-4-1-17- ارتباط 

کنــد.  مــی  پیــروی  زیــر  قاعــده  از  خدمــات  بخــش  بــا  کشــاورزی  مختلــف  شــاخه های  ارتبــاط 

حاصلضــرب تعــداد واحدهــای خدماتــی شهرســتان در مقیــاس لیکــرت ایــن ارتبــاط را نشــان می دهــد. 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 135 ۀحفص

 
 یرگشدرگ یتعنص یاههورگ

 ٠ یزلولس و بوچ عیانص

 ٠ یزلفریغ یاهیناک و یزلف عیانص

 ٠ یکشزپ عیانص

 ٠ قرب عیانص

 ٠ یزاسنیشام عیانص

 

  تامدخ اب هاگشناد طابترا  .١٥ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 یاهدحاو دادعت برضلصاح .دنک یم یوریپ ریز هدعاق زا تامدخ شخب اب یهاگشناد فلتخم یاههورگ طابترا

 لک هب تامدخ اب طبترم یاههتشر دادعت تبسن و یهاگشناد یاههورگ و تامدخ شخب طابترا ،یتامدخ

  .دهد یم ناشن ار طابترا نیا یاههتشر

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛[𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠] × 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑛𝑛𝑟𝑟𝑠𝑠	𝑏𝑏𝑠𝑠𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	&	𝐺𝐺	 × 	
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑛𝑛𝑏𝑏	𝐹𝐹

𝑇𝑇𝐹𝐹
 

 تامدخ اب عیانص طابترا  .١٦ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 سایقم رد ناتسرهش یتامدخ یاهدحاو دادعت برضلصاح زا تامدخ شخب اب یتعنص فلتخم یاههورگ طابترا

  .دیآ یم تسد هب ترکیل

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛[𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠] × 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏	𝑠𝑠𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑠𝑠		 

 تامدخ اب عیانص طابترا نزو :۲۳ لودج

 تامدخ یتعنص یاههورگ

 ٠ یزرواشک و ییاذغ عیانص

 ٣ مرچ و یجاسن عیانص

 ١ ییایمیش عیانص

 ٣ یزلولس و بوچ عیانص

 ٢ یزلفریغ یاهیناک و یزلف عیانص

 ١ یکشزپ عیانص

 ١ قرب عیانص

 ١ یزاسنیشام عیانص

 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 135 ۀحفص

 
 یرگشدرگ یتعنص یاههورگ

 ٠ یزلولس و بوچ عیانص

 ٠ یزلفریغ یاهیناک و یزلف عیانص

 ٠ یکشزپ عیانص

 ٠ قرب عیانص

 ٠ یزاسنیشام عیانص

 

  تامدخ اب هاگشناد طابترا  .١٥ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 یاهدحاو دادعت برضلصاح .دنک یم یوریپ ریز هدعاق زا تامدخ شخب اب یهاگشناد فلتخم یاههورگ طابترا

 لک هب تامدخ اب طبترم یاههتشر دادعت تبسن و یهاگشناد یاههورگ و تامدخ شخب طابترا ،یتامدخ

  .دهد یم ناشن ار طابترا نیا یاههتشر

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛[𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠] × 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑛𝑛𝑟𝑟𝑠𝑠	𝑏𝑏𝑠𝑠𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	&	𝐺𝐺	 × 	
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑛𝑛𝑏𝑏	𝐹𝐹

𝑇𝑇𝐹𝐹
 

 تامدخ اب عیانص طابترا  .١٦ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 سایقم رد ناتسرهش یتامدخ یاهدحاو دادعت برضلصاح زا تامدخ شخب اب یتعنص فلتخم یاههورگ طابترا

  .دیآ یم تسد هب ترکیل

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛[𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠] × 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏	𝑠𝑠𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑠𝑠		 

 تامدخ اب عیانص طابترا نزو :۲۳ لودج

 تامدخ یتعنص یاههورگ

 ٠ یزرواشک و ییاذغ عیانص

 ٣ مرچ و یجاسن عیانص

 ١ ییایمیش عیانص

 ٣ یزلولس و بوچ عیانص

 ٢ یزلفریغ یاهیناک و یزلف عیانص

 ١ یکشزپ عیانص

 ١ قرب عیانص

 ١ یزاسنیشام عیانص

 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 136 ۀحفص

 
 تامدخ اب یزرواشک طابترا  .١٧ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 یاهدحاو دادعت برضلصاح .دنک یم یوریپ ریز هدعاق زا تامدخ شخب اب یزرواشک فلتخم یاههخاش طابترا

  .دهد یم ناشن ار طابترا نیا ترکیل سایقم رد ناتسرهش یتامدخ

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛[𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠] × 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠		 

 تامدخ اب یزرواشک طابترا نزو :۲۴ لودج
 یزرواشک یاههخاش تامدخ

 تعارز ٢

 یرادغاب ٢

 یرورپماد ٠

 

 یرگشدرگ اب یزرواشک طابترا  .١٨ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 ترکیل سایقم رد یرگشدرگ نزو هدش لامرن برضلصاح زا یرگشدرگ اب یزرواشک فلتخم یاههخاش طابترا

  .دیآ یم تسد هب

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝐿𝐿𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑠𝑠𝐿𝐿𝑤𝑤ℎ𝐿𝐿	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑠𝑠 × 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠		 

 یرگشدرگ اب یزرواشک طابترا نزو :۲۵ لودج

 یزرواشک یاههخاش یرگشدرگ

 تعارز ١

 یرادغاب ٢

 یرورپماد ٢

 

 یرگشدرگ اب ینامرد تامدخ طابترا  .١٩ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 ینامرد تامدخ نزو هدش لامرن برضلصاح زا یرگشدرگ اب ینامرد تامدخ شخب فلتخم یاههخاش طابترا

  .دیآ یم تسد هب ترکیل سایقم رد ناتسرهش

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝐿𝐿𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑠𝑠𝐿𝐿𝑤𝑤ℎ𝐿𝐿	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝐻𝐻 × 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠		 

 تشادهب و یرگشدرگ طابترا :۲۶ لودج

  تشادهب یرگشدرگ
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کشاورزی با خدمات جدول 24: وزن ارتباط 

خدمات کشاورزی شاخه های 

2 زراعت

2 باغداری

0 دامپروری

گردشگری کشاورزی با  3-2-4-3-4-1-18- ارتباط 

گردشــگری در  گردشــگری از حاصلضــرب نرمــال شــده وزن  کشــاورزی بــا  ارتبــاط شــاخه های مختلــف 

مقیــاس لیکــرت بــه دســت می آیــد. 

گردشگری کشاورزی با  جدول 25: وزن ارتباط 

گردشگری کشاورزی شاخه های 

١ زراعت

٢ باغداری

٢ دامپروری

گردشگری 3-2-4-3-4-1-19- ارتباط خدمات درمانی با 

گردشــگری از حاصلضــرب نرمــال شــده وزن  ارتبــاط شــاخه های مختلــف بخــش خدمــات درمانــی بــا 

خدمــات درمانــی شهرســتان در مقیــاس لیکــرت بــه دســت می آیــد. 

گردشگری و بهداشت جدول 26: ارتباط 

گردشگری بهداشت

٢ 0 بهداشت

0 0 گردشگری

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 136 ۀحفص

 
 تامدخ اب یزرواشک طابترا  .١٧ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 یاهدحاو دادعت برضلصاح .دنک یم یوریپ ریز هدعاق زا تامدخ شخب اب یزرواشک فلتخم یاههخاش طابترا

  .دهد یم ناشن ار طابترا نیا ترکیل سایقم رد ناتسرهش یتامدخ

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛[𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠] × 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠		 

 تامدخ اب یزرواشک طابترا نزو :۲۴ لودج
 یزرواشک یاههخاش تامدخ

 تعارز ٢

 یرادغاب ٢

 یرورپماد ٠

 

 یرگشدرگ اب یزرواشک طابترا  .١٨ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 ترکیل سایقم رد یرگشدرگ نزو هدش لامرن برضلصاح زا یرگشدرگ اب یزرواشک فلتخم یاههخاش طابترا

  .دیآ یم تسد هب

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝐿𝐿𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑠𝑠𝐿𝐿𝑤𝑤ℎ𝐿𝐿	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑠𝑠 × 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠		 

 یرگشدرگ اب یزرواشک طابترا نزو :۲۵ لودج

 یزرواشک یاههخاش یرگشدرگ

 تعارز ١

 یرادغاب ٢

 یرورپماد ٢

 

 یرگشدرگ اب ینامرد تامدخ طابترا  .١٩ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 ینامرد تامدخ نزو هدش لامرن برضلصاح زا یرگشدرگ اب ینامرد تامدخ شخب فلتخم یاههخاش طابترا

  .دیآ یم تسد هب ترکیل سایقم رد ناتسرهش

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝐿𝐿𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑠𝑠𝐿𝐿𝑤𝑤ℎ𝐿𝐿	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝐻𝐻 × 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠		 

 تشادهب و یرگشدرگ طابترا :۲۶ لودج

  تشادهب یرگشدرگ

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم
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 تامدخ اب یزرواشک طابترا  .١٧ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 یاهدحاو دادعت برضلصاح .دنک یم یوریپ ریز هدعاق زا تامدخ شخب اب یزرواشک فلتخم یاههخاش طابترا

  .دهد یم ناشن ار طابترا نیا ترکیل سایقم رد ناتسرهش یتامدخ

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛[𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠] × 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠		 

 تامدخ اب یزرواشک طابترا نزو :۲۴ لودج
 یزرواشک یاههخاش تامدخ

 تعارز ٢

 یرادغاب ٢

 یرورپماد ٠

 

 یرگشدرگ اب یزرواشک طابترا  .١٨ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 ترکیل سایقم رد یرگشدرگ نزو هدش لامرن برضلصاح زا یرگشدرگ اب یزرواشک فلتخم یاههخاش طابترا

  .دیآ یم تسد هب

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝐿𝐿𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑠𝑠𝐿𝐿𝑤𝑤ℎ𝐿𝐿	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑠𝑠 × 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠		 

 یرگشدرگ اب یزرواشک طابترا نزو :۲۵ لودج

 یزرواشک یاههخاش یرگشدرگ

 تعارز ١

 یرادغاب ٢

 یرورپماد ٢

 

 یرگشدرگ اب ینامرد تامدخ طابترا  .١٩ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 ینامرد تامدخ نزو هدش لامرن برضلصاح زا یرگشدرگ اب ینامرد تامدخ شخب فلتخم یاههخاش طابترا

  .دیآ یم تسد هب ترکیل سایقم رد ناتسرهش

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝐿𝐿𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑠𝑠𝐿𝐿𝑤𝑤ℎ𝐿𝐿	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝐻𝐻 × 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠		 

 تشادهب و یرگشدرگ طابترا :۲۶ لودج

  تشادهب یرگشدرگ
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3-2-4-3-4-1-20- ارتباط بخش درمانی با خدمات

ارتبــاط شــاخه های مختلــف خدمــات درمانــی بــا بخــش خدمــات از حاصلضــرب نرمــال شــده وزن 

ــد.  ــه دســت می آی خدمــات درمانــی شهرســتان در مقیــاس لیکــرت ب

جدول 27: ارتباط بخش درمانی با خدمات

خدمات بهداشت

٢ 0 بهداشت

0 0 خدمات

گردشگری 3-2-4-3-4-1-21- ارتباط خدمات با 

وزن  شــده  نرمــال  حاصلضــرب  از  گردشــگری  بــا  خدمــات  بخــش  مختلــف  شــاخه های  ارتبــاط 

می آیــد.  دســت  بــه  لیکــرت  مقیــاس  در  خدماتــی  واحدهــای  تعــداد  در  گردشــگری 

گردشگری جدول 28: وزن ارتباطات خدمات و 

گردشگری خدمات

٣ 0 خدمات

0 0 گردشگری

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم
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 تشادهب ٠ ٢

 یرگشدرگ ٠ ٠

 

 تامدخ اب ینامرد شخب طابترا  .٢٠ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 ینامرد تامدخ نزو هدش لامرن برضلصاح زا تامدخ شخب اب ینامرد تامدخ فلتخم یاههخاش طابترا

  .دیآیم تسد هب ترکیل سایقم رد ناتسرهش

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝐻𝐻 × 𝑛𝑛[𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛] × 𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛		 

 تامدخ اب ینامرد شخب طابترا :۲۷ لودج

  تشادهب تامدخ

 تشادهب ٠ ٢

 تامدخ ٠ ٠

 

 یرگشدرگ اب تامدخ طابترا  .٢١ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 دادعت رد یرگشدرگ نزو هدش لامرن برضلصاح زا یرگشدرگ اب تامدخ شخب فلتخم یاههخاش طابترا

  .دیآ یم تسد هب ترکیل سایقم رد یتامدخ یاهدحاو

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑛𝑛 × 𝑛𝑛[𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛] × 𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛		 

 یرگشدرگ و تامدخ تاطابترا نزو :۲۸ لودج

  تامدخ یرگشدرگ

 تامدخ ٠ ٣

 یرگشدرگ ٠ ٠

 

 شهوژپ یاهتیدودحم .۳ .۳

 شهوژپ سایقم تیدودحم .1 .3 .3

 دنس نیا رد لیلحت دحاو ،یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت تهج هدش ینیبشیپ ینامز و یلام مجح هب هجوت اب

اتیاهن
ً

 ناونع هب هکنیا اذل .تسا هدشن رتکچوک یداهن حطس زا شهوژپ سایقم و تسا »یروانفوملع یاهداهن« 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم
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 تشادهب ٠ ٢

 یرگشدرگ ٠ ٠

 

 تامدخ اب ینامرد شخب طابترا  .٢٠ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 ینامرد تامدخ نزو هدش لامرن برضلصاح زا تامدخ شخب اب ینامرد تامدخ فلتخم یاههخاش طابترا

  .دیآیم تسد هب ترکیل سایقم رد ناتسرهش

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝐻𝐻 × 𝑛𝑛[𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛] × 𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛		 

 تامدخ اب ینامرد شخب طابترا :۲۷ لودج

  تشادهب تامدخ

 تشادهب ٠ ٢

 تامدخ ٠ ٠

 

 یرگشدرگ اب تامدخ طابترا  .٢١ .١ .٤ .٣ .٤ .٢ .٣

 دادعت رد یرگشدرگ نزو هدش لامرن برضلصاح زا یرگشدرگ اب تامدخ شخب فلتخم یاههخاش طابترا

  .دیآ یم تسد هب ترکیل سایقم رد یتامدخ یاهدحاو

𝑎𝑎KL = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡	𝑛𝑛𝑜𝑜	𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑛𝑛 × 𝑛𝑛[𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛] × 𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛		 

 یرگشدرگ و تامدخ تاطابترا نزو :۲۸ لودج

  تامدخ یرگشدرگ

 تامدخ ٠ ٣

 یرگشدرگ ٠ ٠

 

 شهوژپ یاهتیدودحم .۳ .۳

 شهوژپ سایقم تیدودحم .1 .3 .3

 دنس نیا رد لیلحت دحاو ،یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت تهج هدش ینیبشیپ ینامز و یلام مجح هب هجوت اب

اتیاهن
ً

 ناونع هب هکنیا اذل .تسا هدشن رتکچوک یداهن حطس زا شهوژپ سایقم و تسا »یروانفوملع یاهداهن« 
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3-3- محدودیت های پژوهش

3-3-1- محدودیت مقیاس پژوهش

بــا توجــه بــه حجــم مالــی و زمانــی پیش بینــی شــده جهــت تدویــن ســند آمایــش علــم و فنــاوری، 

واحــد تحلیــل در ایــن ســند نهایتــًا »نهادهــای علم وفنــاوری« اســت و مقیــاس پژوهــش از ســطح نهــادی 

ــالمی  ــگاه آزاد اس ــم، دانش ــای عل ــان نهاده ــال در می ــوان مث ــه عن ــه ب ــذا این ک ــت. ل ــده اس ــر نش کوچک ت

در رشــتۀ مهندســی مکانیــک در حــوزه ســند  آمایــش چــه تکلیفــی دارد، نیازمنــد پــردازش مفهومــی 

ــا نهــاد فنــاوری و نهــاد  گراف هــا و برقــراری ارتباطــات بیــن رشــته ای و ارتباطــات ایــن رشــته تحصیلــی ب

کــه ایــن فعالیــت در ســند بــه طــور جزئــی انجــام نشــده اســت. لــذا به ناچــار بــا توضیــح مفصــل  بــازار اســت 

شــیوۀ اســتخراج مــدل و ارائــۀ نظــام ارتباطــات نهــادی بــرای هرکــدام از نهادهــا، ایــن فرصــت فراهــم 

کــه هرکــدام از نهادهــا بــا مطالعــۀ درجــه دو از ســند حاضــر بتوانــد وضعیــت خــود در نظــام  شــده اســت 

کنــد.  ــر شناســایی  ــه طــور جزئی ت علــم و فنــاوری را ب

3-3-2- محدودیت داده ها و اطالعات

تیــم پژوهــش در جمــع آوری داده و اطالعــات الزم بــرای شــناخت وضــع موجــود و روابــط میــان 

کــه  بــود  مواجــه  متعــددی  مشــکالت  بــا  اســتان،  علم وفنــاوری  نظــام  در  علم وفنــاوری  نهادهــای 

از: اســت  عبــارت  آن هــا  عمده تریــن 

فقــدان داده هــای مســتقیم مــورد نیــاز در برخــی مــوارد به ویــژه در مقیــاس شهرســتانی )ازجملــه   

و  دانشــجویان  تعــداد  توســعه،  و  تحقیــق  واحدهــای  ارزش افــزوده،  بــه  مربــوط  داده هــای 

غ التحصیــالن بومــی، تعــداد اعضــای هیئت علمــی بومــی، تعــداد شــاغالن بومــی، تعــداد صنایــع  فار

و  بــه بخش هــای مختلــف خدمــات  مربــوط  فعالیــت، داده هــای  مقیــاس  و  تفکیــک ســطح  بــه 

کمترمرتبــط  کشــاورزی و…( و درنتیجــه مجبورشــدن بــه اســتفاده از تقریب هــا یــا تجمیــع داده هــای 

نماینــده شــاخص های  تولیــد  و 

گردآوری شــده توســط نهادهــا و دســتگاه های مختلــف چــه    نامتقارن بــودن داده هــا و اطالعــات 

مناطــق  دســته بندی  صنایــع،  دســته بندی  )ازجملــه  ملــی  نهادهــای  چــه  و  اســتان  ســطح  در 

و…(  خدمــات  بخش هــای  دســته بندی  جغرافیایــی، 
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مدون نبــودن و متمرکزنبــودن داده هــا به گونه ای کــه قابــل اســتفاده در تحلیــل باشــد )به عنــوان   

گســترده  ــازاری به طــور  کســب وکارهای ب مثــال، در برخــی مــوارد داده هــای متعــدد جزئــی و عنــوان 

کــه ایــن  وجــود داشــت امــا هیــچ دســته بندی منطقــی قابــل اســتفاده از آن هــا وجــود نداشــت( 

ــرده اســت. همچنیــن  ک ــاری  ــات آم ــام عملی ــا و انج ــردازش داده ه ــه پ ــور ب ــم پژوهــش را مجب امــر تی

در برخــی مــوارد، نهــاد خاصــی متولــی جمــع آوری و به روزرســانی داده هــا و اطالعــات نبــود و تیــم 

ــا داده هــای مــورد نیــاز  کشــوری بــود ت پژوهــش مجبــور بــه مراجعــه بــه نهادهــای متعــدد اســتانی و 

کنــد )داده هــا و اطالعــات پژوهــش از مجموعه هــای مختلفــی ازجملــه معاونــت  خــود را جمــع آورد 

وزرات  عالــی،  آمــوزش  برنامه ریــزی  و  پژوهــش  موسســۀ  جمهــوری،  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 

کشــور و نهادهــای مختلــف  صنعــت، معــدن و تجــارت، مرکــز آمــار، ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 

علم وفنــاوری اســتان جمــع آوری شــده اســت(.

افزایــش    باعــث  کــه  علم وفنــاوری  حــوزۀ  در  به ویــژه  گردآوری شــده  اطالعــات  و  آمــار  به روزنبــودن 

آینده نگــر می شــود.  روندپژوهی هــای  و  و شــناخت وضــع موجــود  برآوردهــا  در  احتمــال خطــا 

نبــود اطالعــات دقیــق از ارتباطــات بالفعــل میــان نهادهــای علم وفنــاوری )ازجملــه تعــداد شــاغالن   

غ التحصیــل دانشــگاه های اســتان در صنایــع اســتان، واحدهــای تحقیــق و توســعۀ مرتبــط بــا  فار

ــا  ــاری را ب ــل آم ــد تحلی ــه می توان ک ــده  گردآوری ش ــای  ــه داده ه ــکا ب ــتان و…( و ات ــاور اس ــای فن نهاده

فاصلــه ای تصادفــی از وضعیــت واقعــی قــرار دهــد. 

3-3-3- محدودیت پیشینۀ پژوهش

پیشــینۀ پژوهــش بــا عنــوان »ســند آمایــش علم وفنــاوری« یــا عناویــن مشــابه به نحوی کــه ابعــاد 

کشــور مطلقــًا وجــود نــدارد. در ســطح  کنــد در  آمایشــی علم وفنــاوری را در جغرافیایــی عینــی بررســی 

گونــۀ پژوهــش محــدود بــه رویکردهــای متعــارف برنامه ریــزی اســتراتژیکی اســت. لــذا  جهانــی نیــز ایــن 

در ایــن پژوهــش ضمــن به کارگیــری ایــن رویکــرد، به جهــت ترســیم شــبکۀ ارتباطــات بین نهــادی در 

کــه ایــن مدل  گرفتــه شــده اســت  گــراف مجــاورت بــه کار  ســاخت ســرزمینی اســتان قزویــن، مــدل نوآورانــۀ 

البتــه از نظریــۀ هم جــواری در خوشــه های اقتصــادی اخــذ شــده اســت و در ابیــات نظــری اقتصــادی در 

ــه طراحــی و مدل ســازی  ــی از فرصــت پژوهشــگران ب ــذا حجــم فراوان ــا پشــتوانه های متقنــی دارد. ل دنی

اختصــاص داده شــده اســت. 
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3-3-4- محدودیت های مدل

رشــته های  و  علم وفنــاوری  نهادهــای  در  فعالیــت  موضوعــات  فناورانــه،  ســاختارهای  تبدیــل 

تحصیلــی بــه مفاهیــم قابــل ترجمــه بــه زبــان مجــاورت بــدون تردیــد بزرگتریــن مشــکل در اجــرای مــدل 

را به شــدت زمان بــر  مــدل مجــاورت  فــوق، واردســاختن داده هــا در  ترجمــۀ  اســت.  بــوده  مجــاورت 

کــه ایــن پیچیدگــی، بازیابــی مــدل و بازیابــی داده هــای مــدل را بــا  و پیچیــده می ســازد. از آن جایــی 

ــه تفصیــل در بخش هــای تحلیــل مــدل آورده  مشــکالتی مواجــه می کنــد، فرومول هــای ترجمــۀ داده ب

گونــۀ  شــده اند. در ترجمــۀ وضعیــت علــم و فنــاوری در اســتان بــه زبــان مــدل مجــاورت، حداقــل از ٢00 

ــا دشــواری های دوچنــدان مواجــه  کار تحلیــل مــدل را ب ــز  داده بهره گرفتــه شــده اســت و ایــن تعــدد نی

ــاخته اســت.  س

گــراف بــه زبــان سیاســت گذاری  گــراف مجــاورت، فراینــد انتقــال مفاهیــم  پــس از تبدیــل داده هــا بــه 

نیــز بــا مصائــب فراوانــی مواجــه بــوده اســت. تدویــن مختصــات در جــدول موقعیت هــا و تبییــن جایــگاه 

مفهومــی مختصــات نهــادی و ترجمــۀ آن بــه زبــان وضع شناســی علــم و فناورانــه نیــز در ایــن مــدل 

متفــاوت از رویکردهــای متعــارف در نظــام سیاســت گذاری اســت. لــذا در ایــن مســیر جهــت تســهیل 

فراینــد ترجمــه، از جــداول متفاوتــی )از جملــه جــدول موقعیــت و جــدول نهادهــا( بهره گرفتــه شــده 

ــرد. گی ــورت  ــا ص گراف ه ــدام از  ــری از هرک ــل مختص ــت تحلی ــده اس ــالش ش ــت و ت اس

کــرده اســت. به منظــور ازبین بــردن  ترکیــب پیچیــده داده هــا، فراینــد به روزرســانی را نیــز پیچیــده 

اشــتباهات فراینــدی در به روزرســانی مدل هــا، در فصــل روش شناســی، فراینــد واردکــردن داده در مــدل 

در قالــب فرمول هــای مفصــل بــه دقــت توضیــح داده شــده اســت. 

3-3-5- تزاحم نظری و ساختاری سند با رویکردهای سیاست گذاران ملی

ح ریــزی شــده  کشــور به طورســنتی مبتنی بــر رویکــرد مرکز-پیرامــون طر کــه نظــام برنامه ریــزی  ازآنجا

ــد، اقــدام  کرده ان ــی مســیر حرکــت را تعییــن  ــرای نهادهــای پیرامون ــزی ب اســت و همــواره نهادهــای مرک

کارگــروه پژوهــش و فنــاوری اســتان قزویــن بــرای تدویــن اســناد اســتانی مســتقل و مبتنی بــر ظرفیت هــا 

و اســتعدادهای بومــی و نیازهــای منطقــه و علی رغــم لحاظ کــردن اســناد باالدســتی در فرایندهــای 

تدویــن ســند، در مــواردی بــا رویکردهــای سیاســت گذاران ملــی دچــار تزاحــم می شــود. بــه عبــارت 

کشــور و بــا توجــه بــه قیــودات و محدودیت هــای  کلــی توســعۀ  کالن ملــی، در نقشــۀ  دیگــر، سیاســت گذار 
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کــه لزومــًا ایــن مأموریــت بــا ظرفیت هــا  کشــور، مأموریــت خاصــی را بــرای قزویــن در نظــر می گیــرد  کل 

کامــل نــدارد و لــذا هرگونــه برنامه ریــزی در ســطح اســتان  و نیازهــای خــود اســتان قزویــن ســنخیت 

کنــد.  ــا ایــن رویکردهــا تزاحــم پیــدا  ــه نوعــی ب ــد ب به صــورت مســتقل می توان

کلــی نظــام  عالوه برایــن، در برخــی مــوارد تفســیرهای متفاوتــی از اســناد باالدســتی و سیاســت های 

کالن ملــی بــا سیاســت های اســتانی شــود.  کــه می توانــد منشــأ تزاحــم میــان سیاســت های  وجــود دارد 

کشــور، هــم می تواند  کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــر درون زایی اقتصاد  کیــد سیاســت های  به عنــوان مثــال، تأ

کامــاًل تخصصــی میــان مناطــق و اســتان ها تعبیــر شــود و  کار  کشــور و تقســیم  کل  در قالــب درون زایــی 

هــم می توانــد در ســطح هــر اســتان یــا منطقــه تفســیر شــود و توســعۀ منطقــه ای را به صــورت درون زا 

کار تخصصــی باعــث رشــد نامتــوازن  کشــور، ایــن تقســیم  کنــد. همچنیــن در نقشــۀ جامــع علمــی  الــزام 

کــه بــا رویکــرد توازن بخشــی بــه نظــام علم وفنــاوری در  علم وفنــاوری در ســطح اســتانی خواهــد شــد 

ســطح اســتان تــا حــدی تزاحــم دارد. به دلیــل ایــن تزاحمــات، در تدویــن ایــن ســند تــالش شــده اســت 

رویکــرد میانــه ای اتخــاذ شــود به نحوی کــه تزاحمــات جــدی میــان رویکردهــای مختلــف را از بیــن ببــرد. 
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4-1- مقدمه
نرم افــزار  از  اســتفاده  بــا  شهرســتان  هــر  اقتصــاد  و  فنــاوری  علــم،  ماتریس هــای  تشــکیل  از  پــس 

گــراف وضع شناســی نهادهــای علــم، فنــاوری و اقتصــاد بــرای هــر شهرســتان اســتخراج   ،VOS viewer

گراف هــا و شناســایی وضــع موجــود در  کنیــد. تحلیــل  کــه در ادامــه آن هــا را مشــاهده مــی  مــی شــود 

گزارش هــای بعــدی ارائــه مــی شــود. 

گراف مجاورت 4-2- منطق طبقه بندی نهادها در 
ایــن  یــک دایــره نشــان داده شــده اســت.  گــراف به صــورت  از شــاخه های نهادهــا در  کــدام  هــر 

 )total strenth( کــه درواقــع بیانگــر میــزان و شــدت ارتباطــات نهــادی دایره هــا بســته بــه انــدازۀ آنهــا 

گــراف بســته  کوچــک، متوســط و بــزرگ تقســیم شــده اند. همچنیــن محیــط  آن هاســت، بــه ســه دســتۀ 

بــه میــزان نزدیکــی شــاخه بــه مبــدأ مختصــات، بــه ســه ناحیــۀ مرکــزی، میانــی و حاشــیه ای تقســیم شــده 

کدگــذاری  ــر  ــا نمــودار زی ــق ب ــد مطاب گرفته ان ــرار  کــه در آن ق ــدازه و مــداری  ــه ان اســت. شــاخه ها بســته ب

گــراف مجــاورت اســت.  کــد مربــوط بــه هــر شــاخه بیانگــر مختصــات آن در  شــده اند. بدیــن ترتیــب، 

ــه شــدت ارتباطــات نهــادی آن انــدک اســت و در  ک ــه شــاخه ای اســت  ــوط ب ــد 1 مرب ک به عنــوان مثــال، 

گرفتــه اســت.  ــرار  ــراف ق گ منطقــۀ حاشــیه ای 
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گراف مجاورت  نمودار 8. راهنمای مختصات نهادها در 

گراف 4-3- جدول تحلیل 
موقعیت نهادها با مختصات مختلف و وضعیت موجود آن ها در جدول زیر بیان شده است. 

اندازه    
)قطر نهاد(

مختصات
کل  تعداد 

رابطه ها
تحلیل وضعیت موجودموقعیت

کوچک

الف. ارتباط نامتوازن شدیدمدار حاشیه ایکم1

مدار میانیکم2

الف. ارتباط نامتوازن متوسط

ب. ارتباط متوسط با نهاد قوی جانبی یا مرکزی

ج. ارتباط متوسط با چند نهاد جانبی یا مرکزی متوسط

مدار مرکزیکم3

الف. ارتباط متوازن ضعیف

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

مختصات
کل  تعداد 

رابطه ها
تحلیل وضعیت موجودموقعیت

متوسط

مدار حاشیه ایمتوسط4

الف. ارتباط نامتوازن شدید

ب. ارتباط نامتوازن شدید با نهاد قوی جانبی

ج. ارتباط نامتوازن شدید با چند نهاد جانبی متوسط

مدار میانیمتوسط5
الف. ارتباط نامتوازن متوسط

ب. ارتباط متوازن متوسط

مدار مرکزیمتوسط6
الف. ارتباط متوازن متوسط

ب. ارتباط نامتوازن شدید با نهادهای مرکزی

بزرگ

مدار حاشیه ایزیاد7

الف. ارتباط نامتوازن شدید

ب. ارتباط نامتوازن ضعیف با نهادهای مرکزی

ج. ارتباط نامتوازن قوی با نهادهای جانبی

الف. ارتباط متوازن/نامتوازن متوسطمدار میانیزیاد8

الف. ارتباط متوازن قویمدار مرکزیزیاد9

بر این اساس، نهادهای بازار در نظام علم وفناوری در سه دسته طبقه بندی می شوند: 

کــه بــه مرحلــۀ بلــوغ رســیده اند و پیامدهــای منفــی آن هــا آشــکار    نهادهــای رشــدیافته: نهادهایــی 

شــده اســت. 

کــه ظرفیــت اولیــۀ آن هــا ایجــاد شــده و بــرای رســیدن    نهادهــای در مرحلــۀ رشــد و تثبیــت: نهادهایــی 

بــه مرحلــۀ بلــوغ، نیازمنــد مزیت ســازی و بازاری ســازی محصــوالت خــود هســتند. 

ــۀ    ــه ای، زمین ــای منطق ــر مزیت ه ــه از نظ ک ــازار  ــی از ب ــده: بخش های ــازاری مغفول مان ــای ب ظرفیت ه

گســترش بــازاری آن هــا وجــود دارد امــا تــا بــه حــال اقــدام مؤثــری در ایــن زمینــه صــورت  ایجــاد و 

کمــی صــورت پذیرفتــه اســت و نهادهــای ایــن حــوزه بــه فعلیــت بــازاری  نگرفتــه یــا اقدامــات بســیار 

نرســیده انــد. بــا انجــام فعالیت هــای زیرســاختی مناســب و تزریــق دانــش فنــی مــورد نیــاز، ایــن 

کننــد.  نهادهــا شــکل می گیرنــد و می تواننــد مراحــل نــوزادی خــود را ســپری 
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کرد.  مراحل بلوغ نهادهای بازاری در نظام علم وفناوری را می توان در نمودار زیر مشاهده 

نمودار 9. مراحل بلوغ در نهادهای بازاری

بــازاری  نهادهــای  فعالیت هــای  و دانش فنــی در چرخــۀ عمــر  بــازاری  نمــودار، دو مســیر  ایــن  در 

در نظــام علم وفنــاوری ترســیم شــده اســت. در مرحلــۀ نــوزادی، ســطح دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای 

راه انــدازی صنعــت، بیــش از دانــش بــازاری اســت. در ســایر مراحــل، دانش بنیانــی در دو بعــد دانــش 

کنــد تــا از ســقوط نهــاد در مســیر زوال جلوگیــری شــود.  فنــی و بــازاری بایــد ارتقــا پیــدا 

کل استان گراف مجاورت  4-4- تحلیل 

4-4-1- جدول نهادهای علم وفناوری 

مختصاتشناسهشاخهعنواننوع

ی
اور

 فن
م و

 عل
ی

ها
اد

نه

تی
دول

ی 
ها

گاه 
نش

دا

basic science 13علوم پایه

engineering 16علوم فنی و مهندسی

humanities 13علوم انسانی

agriculture 13کشاورزی

medicine 13علوم پزشکی
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مختصاتشناسهشاخهعنواننوع

ی
اور

 فن
م و

 عل
ی

ها
اد

نه

زاد
ی آ

ها
گاه 

نش
دا

basic science 23علوم پایه

engineering 25علوم فنی و مهندسی

humanities 23علوم انسانی

agriculture 23کشاورزی

نور
ام 

 پی
ی

ها
گاه 

نش
basic science 33علوم پایهدا

engineering 33علوم فنی و مهندسی

humanities 33علوم انسانی

agriculture 33کشاورزی

ع 
جام

ی 
ها

گاه 
نش

دا
ی

رد
ارب

ی ک
لم

engineering 43علوم فنی و مهندسیع

humanities 43علوم انسانی

agriculture 43کشاورزی

ش 
موز

ت آ
سا

ؤس
م

لی
عا

basic science 53علوم پایه

engineering 56علوم فنی و مهندسی

humanities 53علوم انسانی

agriculture 53کشاورزی

اور
 فن

ی
ها

اد
نه

ــاور دانشــگاه امــام  ــز رشــد واحدهــای فن مرک
خمینــی (ره)

jihad imam rc3

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  تحقیقاتــی  کــز  مرا
قزویــن

medicine rc3

کز فناورانه دانشگاه آزاد azad rc3مرا

jihad3جهاد دانشگاهی قزوین

science and technology park3پارک علم و فناروی

و  کشــاورزی  آمــوزش  و  تحقیقــات  مرکــز 
طبیعــی منابــع 

agriculture rc3

ILSF3شتابگر چشمه نور ایران
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مختصاتشناسهشاخهعنواننوع

زار
د با

ها
ن

یع
صنا

کشاورزی food  &  agriculture6صنایع غذایی وصنایع 

textile3صنایع نساجی و صنایع چرم

chemical6صنایع شیمیایی

wood3صنایع سلولزی و صنایع چوب

کانی غیرفلزی iron  &  minerals9صنایع فلزی و صنایع 

medicine3صنایع پزشکی

electricity  &  electronic3صنایع برق و الکترونیک

machine6صنایع ماشین سازی

ی
ورز

شا
agriculture3زراعتک

gardening3باغداری

diary3دامپروری

ت
دما

خ

health2بهداشت

tourism1گردشگری

services7خدمات

4-4-2- نقشه مختصات نهادها

مطابــق بــا آن چــه در جــدول فــوق مشــاهده اســت، میتــوان توزیــع نهادهــای علــم و فنــاوری بــازار در 

ــع  ــرد. نهادهــای موجــود در رب ک ــر مشــاهده  ــه طــور ســاده و مفهومــی در نمــودار زی ــراف مجــاورت را ب گ

شــمال شــرقی نمــودار، نهادهــای دارای حجــم مجــاورت بســیار پاییــن در نظــام علــم و فنــاوری هســتند. 

ایــن نهادهــا هرچــه بــه مبــدأ مختصــات نزدیــک می شــوند، توانســته اند همیــن تعــداد انــدک مجــاورت 

کننــد. در ربــع شــمال غربــی  را بــا تنــوع بیشــتری بــا نهادهــای مختلــف نظــام علــم و فنــاوری برقــرار 

کــه شــدت مجــاورت متوســطی بــا ســایر نهادهــای علــم و فنــاوری و  نمــودار، نهادهایــی معرفــی شــده اند 

کــه توانســته اند بــه مبــدأ مختصــات نزدیــک شــوند،  کرده انــد. در ایــن میــان نیــز نهادهایــی  بــازار برقــرار 

کــه مجاورت هــای خــود را بــا نهادهــای متنوعــی برقــرار  مجاورت هــای نرمال تــری دارنــد. بــه ایــن معنــا 

کرده انــد. همیــن مفهــوم در ربــع جنــوب غربــی نمــودار نیــز وجــود دارد. دو نهــاد بــازاری در اســتان 
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کانی هــای غیرفلــزی و همچنیــن بخــش خدمــات در ایــن ربــع قــرار  گــروه صنایــع فلــزی و  قزویــن، یعنــی 

گرفته انــد. ایــن دو نهــاد در ایــن اســتان، نســبت بــه ســایر نهادهــا، شــدت مجــاورت بســیار باالیــی دارنــد. 

کانی هــای غیرفلــزی دارای مجاورت هــای بســیار نرمــال  گــروه صنایــع فلــزی و  در میــان ایــن دو صنعــت، 

گرفته اســت، امــا بخــش خدمــات، در  کــه در مرکزیــت نظــام علــم و فنــاوری قــرار  اســت، بــه نحــوی 

گرفتــه اســت و مجــاورت آن تنهــا بــا ســایر بخش هــای خدماتــی جــدی  گــراف مجــاورت قــرار  حاشــیۀ 

اســت. امــا ایــن نهــاد نتوانســته  اســت مجاورت هــای مناســبی را بــا نهادهــای علــم، نهادهــای فنــاوری و 

کند. کشاورزی برقرار  گروه های صنعتی و 

 نمودار 10. موقعیت نهادهای علم وفناوری در استان قزوین
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4-4-3- جدول موقعیت نهادها

شدت ارتباطتعداد ارتباطخوشهxyشناسه

agriculture 1-0.34330.3486114679

basic science 1-0.02190.0526112476

engineering 10.6336-0.51391223093

humanities 1-0.1686-0.1578122997

medicine 1-0.5453-0.190519498

agriculture 2-0.04890.67621171307

basic science 20.39110.2733110327

engineering 21.0951-0.42081213912

humanities 20.1979-0.02571211438

agriculture 30.03750.70221151165

basic science 30.60730.256112555

engineering 30.9835-0.15941212115

humanities 30.2121-0.16141211592

agriculture 4-0.25850.486113482

engineering 40.6512-0.6381192636

humanities 4-0.085-0.1336120824

agriculture 50.18140.7695111361

basic science 50.3990.656719245

engineering 50.98530.08691213960

humanities 50.3650.35591222186
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شدت ارتباطتعداد ارتباطخوشهxyشناسه

agriculture rc-0.28590.7388212173

azad rc0.0945-0.678223524

jihad-0.5144-0.5475214104

ILSF0.3377-0.7173219129

imam rc-0.0384-0.6472271196

medicine rc-0.6652-0.552629247

Science and technology park0.1699-0.53142342569

chemical0.3422-0.20493304504

electricity & electronic0.548-0.2263281435

food & agriculture-0.00440.4093343648

iron & minerals0.8838-0.43273258259

machine0.69380.09293303289

medicine-0.5865-0.6202321633

textile-0.20370.24493291541

wood-0.31850.28963251417

agriculture-3312/06613/0418770

diary-0.18980.6576416506

gardening-0.37140.6461419783

health-1.0503-0.30155282002

services-1.5263-0.14045195285

tourism-2.2527-0.40335182238
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گراف مجاورت استان قزوین  -4-4-4

کلی نهادها 4-4-5- نقشۀ چگالی 

گراف مجاورت 4-4-6- تحلیل 

باتوجــه بــه داده هــای موجــود ر نقشــه های مزیــت اســتان قزویــن،  بخــش خدمــات در مجمــوع بــازار 

گردشــگری و خدمــات درمانــی دارای مزیــت مطلــق )رتبــه اول( بــوده و پــس  در ایــن اســتان شــامل 

کشــاورزی دارای مزیــت نســبی ) رتبــه دوم( اســت. در ایــن میــان، صنعــت و معــدن علی رغــم  ازآن 
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کانومــی منطقــه فاقــد مزیــت )رتبــه آخــر( اســت. بــه بیــان دیگــر، رتبــه پاییــن  حجــم بــاالی فعالیــت، در ا

کوچــک بــودن حجــم فعالیــت صنعتــی در اســتان نیســت بلکــه  در مزیــت صنعتــی اســتان بــه معنــی 

کــرده اســت  مجمــوع داده هــای جمعیتــی،  جغرافیایــی،  زیســت محیطــی،  اجتماعــی و فرهنگــی ایجــاب 

کمتــری  کــه بخــش صنعــت و معــدن نســبت بــه ســایر بخش هــای اقتصــادی اســتان قزویــن مزیــت 

داشــته باشــد. 

کــه نظــام علــم و فنــاوری اســتان قزویــن تــا چــه انــدازه توانســته اســت با نقشــه  حــال ســؤال اینجاســت 

گــراف مجــاورت نهادهــای علــم و فنــاوری  ــه  کلــی ب مزیــت اســتان تطابــق داشــته باشــد؟ در یــک نــگاه 

کــه نهادهــای علــم و فنــاوری اســتان علی رفــم تعــدد بــاال و تنــوع نســبتًا  گفــت  اســتان قزویــن می تــوان 

مناســب، ارتباطــات وســیعی بــا بخش هــای مزیــت دار اســتان ندارنــد. ثانیــًا رشــته های دانشــگاهی، 

کشــاورزی و علــوم انســانی  کــز تحقیقاتــی در حــوزۀ  گروه هــای پژوهشــی و شــرکت های دانش بنیــان و مرا

و علــوم پایــه، برخــالف رشــته های فنــی و مهندســی انتوانســته اند رتباطــات متنــوع و مناســبی بــا بخــش 

گرفته انــد.  گــراف مجــاورت قــرار  کننــد و لــذا در حاشــیۀ  بــازار برقــرار 

کــز تحقیقاتــی( در اســتان  کــز رشــد، شــرکت های دانش بنیــان و ســایر مرا نهادهــای فناوری)اعــم از مرا

ــراف ارتباطــات نتوانســته اند  گ ــا  ــق ب ــازار عمــل می کننــد و مطاب ماننــد جزیــره ای جداافتــاده از بخــش  ب

کننــد. این  کشــاورزی و خدمــات اقتصــاد اســتان قزویــن ایفــا  نقــش تعیین کننــده ای در توســعه صنعتــی، 

نهادهــا بــا بخش هــای مزیــت دار اســتان علی الخصــوص بخــش خدمــات ارتباطــات مناســبی ندارنــد. 

کلــی بــر محــور صنایــع بــزرگ اســتان یعنــی صنایــع فلــزی  نظــام علــم و فنــاوری اســتان قزویــن بــه طــور 

کانی هــای غیرفلــزی،  صنایــع شــیمیایی و ماشــین ســازی رشــد یافته انــد. نهادهــای علــم )اعــم از  و 

گــرد آمده انــد و ظرفیت هــای  دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی( نیــز بــر محوریــت ایــن صنایــع 

ــای  ــا بخش ه ــا ب ــن نهاه ــی ای ــت ارتباط ــا ظرفی ــد. ام کرده ان ــرار  ــع برق ــن صنای ــا ای ــبی را ب ــی مناس ارتباط

کشــاورزی را نیــز در نظــام علــم و فنــاوری اســتان  خدماتــی بســیار ضعیــف اســت. ایــن نهادهــا، بخــش 

ــد.   ــرار نداده ان چنــدان مــورد توجــه ق

گــراف مجــاورت اســتان قزوین، عمــده مــدار مرکــزی بــه نهادهــای علــم و صنایــع اســتان  بنابرایــن در 

گرفته انــد. تعلــق دارد و ســایر نهادهــای بــازار در مدارهــای میانــی و حاشــیه ای قــرار 
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4-4-6-1- تحلیــل وضعیــت نهادهــای علــم  )دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی( در 
نظــام علم وفنــاوری اســتان قزویــن

گــراف مجــاورت قــرار دارنــد و وزن مجــاورت  گروه هــای آموزشــی اســتان قزویــن در مــدار مرکــزی  عمــده 

گروه هــای آموزشــی علــوم پایــه،  علــوم انســانی و  کشــاورزی بنســبت  آن هــا بــا بخــش  بــازار انــدک اســت. 

گــروه آموزشــی فنــی  بــه علــوم فنــی و مهندســی شــدت ارتبــاط بســیار پایین تــری دارنــد. در ایــن میــان 

و مهندســی در دانشــگاه های دولتــی، آزاد و مؤسســات آمــوزش عالــی، ارتباطــات بســیاری بــا صنایــع 

کرده انــد.  محــوری اســتان برقــرار 

شــاخه های فنــی و مهندســی در دانشــگاه ها و مؤسســات  آمــوزش عالــی اســتان درعیــن برخــوردار 

ــد.  ــرار نکرده ان ــازار برق ــا بخــش ب ــی ب ــاال،  ارتباطــات متوازن ــودن از وزن مجــاورت ب ب

شــاخه های علــوم انســانی دانشــگاه های مختلــف نیــز علی رغــم ماهیــت خدماتــی، عمــدۀ ظرفیــت 

کرده انــد حــول ایــن بخش هــا متمرکــز شــده اند.  مجــاورت خــود را بــا بخش هــای صنعتــی اســتان برقــرار 

گردشــگری و خدمــات  ــه بخش هــای مزیــت دار اســتان یعنــی خدمــات شــامل  ایــن شــاخه ها نســبت ب

کــه شــاخه های علــوم انســانی در ایــن اســتان بــا  درمانــی مجــاورت بســیارپایینی دارنــد. بــه ایــن معنــی 

گرایــش توســعۀ صنعتــی رشــد یافته انــد.  نیــز بــا 

کشــاورزی  کشــاورزی دانشــگاه های مختلــف اســتان قزویــن هرچنــد حــول بخش هــای  رشــته های 

مســتقر شــده اند امــا شــدت ارتباطــات آن بــا ایــن بخــش از ســطح مناســبی برخــوردار نیســت. همچنیــن 

کشــاورزی اســتان بــا توجــه بــه مزیــت نســبی ایــن بخــش در اســتان بســیار پاییــن  حجــم رشــته های 

کــرد.  کشــاورزی مشــاهده  اســت. نتیجــه ایــن امــر را می تــوان در عــدم توســعۀ دانش بنیــان بخــش 

کشــاورزی  کشــاورزی در ایــن اســتان عمومــًا فاقــد تحصیــالت تخصصــی دانشــگاهی در حــوزۀ  ــران  کارب

کشــاورزی، مدیریــت آب  هســتند و نتوانســته اند از زمینه هــای دانشــی مناســب جهــت بهره ورســاختن 

کننــد.  کاهــش پیامدهــای منفــی حاصــل از آن اســتفاده  کشــاورزی و  و بهینه ســازی فراینــد 

کارویــژه تعریف شــده، تمرکــز خــود  شــاخه های علــوم پزشــکی در دانشــگاه های اســتان، بــا توجــه بــه 

گــراف مجــاورت نیــز از مجــاورت ایــن شــاخه ها بــا بخش هــای خدمــات  را بــر حــوزه درمــان قــرار داده انــد. 

صنعتــی  فعالیت هــای  و  آموزشــی  گــروه  ایــن  میــان  ارتبــاط  فقــدان  امــا  می کنــد.  حکایــت  درمانــی 

آموزشــی و پژوهشــی در دانشــگاه های  کــه ظرفیت هــای شــاخه های  از آن دارد  کشــاورزی نشــان  و 
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کشــاورزی و رفــع مصائــب  علــوم پزشــکی اســتان، ناظــر بــه پیشــگیری از بروندادهــای منفــی صنعتــی و 

بهداشــتی و درمانــی ایــن بخش هــا چنــدان رشــد نکــرده اســت. توســعۀ شــاخه های آموزشــی و پژوهشــی 

کار،  کار و محیــط  کشــاورزی، بهداشــت اجتماعــی، بهداشــت  ناظــر بــه مســائل بهداشــت صنعتــی و 

بــر شــدت مجــاورت دانشــگاه علــوم  کشــاورزی و … می توانــد  اســتانداردهای ســالمت در صنعــت و 

پزشــکی بــا نهــاد بــازار بیفزایــد. البتــه توســعۀ آزمایشــگاه های مختلــف تخصصــی در ایــن اســتان در 

گام هــای مثبــت بخش هــای فنــاور در حــوزۀ درمــان و خدمــات درمانــی ناظــر  ســال های اخیــر، نشــان از 

کشــاورزی حکایــت دارد.  بــه بخش هــای صنعتــی و 

4-4-6-2- تحلیل وضعیت نهادهای فناور در نظام  علم و فناوری استان قزوین

پــارک علم وفنــاوری اســتان قزویــن )مختصــات 3( و مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه امــام 

خمینــی )ره( )مختصــات 3( مــی تواننــد ضمــن افزایــش تعــداد ظرفیت هــای مرتبــط بــا نهــاد بــازار، 

چــه  گــر  ا ســازند  فراهــم  شهرســتان  صنعتــی  توســعۀ  هدایتگــری  بــرای  را  متوازنــی  بالقــوۀ  موقعیــت 

بااین حــال،  اســت.  انــدک  بســیار  بــازار  نهادهــای  بــا  آن هــا  ارتباطــات  شــدت  فعلــی،  وضعیــت  در 

کــه حکایــت از تنــوع در شــاخه های پژوهشــی فنــاور دارد ایــن فرصــت  مجاورت هــای متنــوع ایــن نهادهــا 

کــه بــا بــه فعلیــت رســاندن ارتباطــات ایــن بخش هــا بــا بخش هــای بــازاری،  را فراهــم ســاخته اســت 

بتواننــد در دانش بنیان ســازی اجــزاء بــازار علی الخصــوص بخــش صنعــت و معــدن اثربخــش باشــند. 

منابــع  و  کشــاورزی  آمــوزش  و  تحقیقــات  مرکــز   ،)3 )مختصــات  دانشــگاهی  جهــاد  عالوه برایــن، 

طبیعــی )مختصــات 3( و مرکــز تحقیقــات ســینتک دانشــگاه آزاد اســالمی )مختصــات 3( علی رغــم حجــم 

فعالیــت نه چنــدان بــاال، توانســته اند ظرفیت هــای ارتباطــی متوازنــی را بــا بخش هــای مختلــف صنعتــی 

کننــد.  کشــاورزی برقــرار  و 

بســیار  بــا بخــش خدمــات  اســتان  فنــاور در  نهادهــای  ارتباطــی همــۀ  بااین حــال، ظرفیت هــای 

ضعیــف اســت و بــه همیــن دلیــل فعالیت هــای خدماتــی )گردشــگری ، خدمــات بهداشــتی و درمانــی و 

گــراف مجــاورت بــا فاصلــۀ بســیار زیــادی از ایــن نهادهــا قــرار دارنــد. تغییــر اســتراتژی  ســایر خدمــات( در 

گردشــگری،  توســعه در ایــن نهادهــا و حرکــت  آن هــا بــه ســمت دانش بنیان ســازی بخــش خدمات)اعم از 

خدمــات درمانــی، حمــل و نقــل، خدمــات تجــاری و بازرگانــی، خدمــات مشــاوره ای اقتصــادی و تأمیــن 

کــه مزیــت اصلــی  مالــی، خدمــات مشــاورۀ اجتماعــی، خدمــات وب و شــبکه های اطالع رســانی و …( 
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اســتان قزویــن اســت می توانــد بــا جهــش در شــدت ارتباطــات ایــن نهادهــا، آن هــا را بــه پیشــران واقعــی 

کنــد. توســعه تبدیــل 

4-4-6-3- تحلیل وضعیت بازار در نظام علم وفناوری استان قزوین

کیفــی نهادهــای علــم  و نهادهــای فنــاور در  کمــی و  ــراف مجــاورت، توســعۀ  گ ــا داده هــای  ــق ب مطاب

کــه  کشــور باعــث شــده اســت  شهرســتان قزویــن به خاطــر فشــار نیــاز اســتان و علی الخصــوص مرکــز 

ــداد  ــم تع ــا علی رغ ــن نهاده ــا ای ــد. ام ــش یاب ــیار افزای ــازار بس ــای ب ــه نهاده ــبت ب ــا نس ــن نهاده ــم ای حج

زیــاد واحدهــا و فعالیت هــا، شــدت مجــاورت مناســبی را بــا نهادهــای بــازار در اســتان برقــرار نکرده انــد. 

کــه اواًل توســعۀ ایــن نهادهــا عمومــًا ناشــی از  بــه عبــارت دیگــر، داده هــای پژوهــش نشــانگر آن اســت 

کشــور بــوده اســت و ثانیــًا محصــوالت ایــن  فشــار برونــزا علی الخصــوص فشــار تقاضــای دانشــجوی مرکــز 

نهادهــا )اعــم از دانشــجویان و پژوهش هــا( عمومــًا مصرف کننــده بیرونــی داشــته اســت. ایــن موجــب 

کوچــک نمایــش  گــراف مجــاورت نظــام علــم و فنــاوری اســتان، بــا حجــم  کــه ایــن نهادهــا در  شــده اســت 

داده شــوند. 

کــه می تواننــد  ح اقداماتــی می پردازیــم  بــه شــر بــازاری اســتان،  بــا بررســی بخش هــای  در ادامــه 

شــدت مجــاورت میــان نهادهــای علــم و فنــاوری و نهادهــای بــازاری اســتان را افزایــش دهنــد. 

4-4-6-3-1- بخش صنعت و معدن

گروه هــای  کــه تمامــی  گــراف مجــاورت اســتان قزویــن می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید  بــا بررســی 

صنعتــی اســتان ضمــن حضــور در مــدار مرکــزی، ظرفیت هــای ارتباطــی قــوی بــا نهادهــای علــم و فنــاوری 

کانی هــای غیرفلزی)مختصــات ٩( صنایــع غذایــی  گــروه صنایــع فلــزی و  کرده انــد. ارتبــاط چهــار  ایجــاد 

کشــاورزی )مختصات6(، صنایــع شــیمیایی )مختصــات 6( و صنایــع ماشــین ســازی )مختصــات  و 

گروه هــای صنعتــی در عیــن اینکــه  گرفته انــد. مابقــی  6( بســیار قوی تــر بــوده و در مــدار مرکــزی قــرار 

ــه  ک ــت  گف ــوان  ــن می ت ــد. بنابرای ــی برخوردارن ــات پایین ــدت ارتباط ــد از ش گرفته ان ــرار  ــزی ق ــدار مرک در م

کــه برخــی از آن هــا  کرده انــد  گروه هــای صنعتــی در اســتان قزویــن به طــور نســبتًا متوازنــی رشــد  همــۀ 

ــی  ــان، برخ ــن می ــتند. در ای ــن هس ــات پایی ــر دارای وزن ارتباط ــی دیگ ــاال و برخ ــات ب دارای وزن ارتباط

از صنایع)چهــار صنعــت یــاد شــده( وارد مرحلــۀ فرســودگی و تولیــد پیامدهــای منفــی شــده اند و ســایر 

صنایــع، عمدتــًا در مرحلــۀ تثبیــت قــرار دارنــد. در دســتۀ اول از صنایــع، حفــظ و ارتقــاء صنعــت نیازمنــد 
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ارتباطــات و  از افزایــش وزن  بــازاری اســت و دســتۀ دوم از صنایــع ناچــار  دانش بنیان ســازی فنــی و 

همچنیــن دانش بنیان ســازی بــازاری خــود هســتند. 

عــدم مجــاورت قابل قبــول ایــن صنایــع بــا نهادهــای علــم و نهادهــای فنــاور و البتــه مشــاهدات 

کــه ایــن چهــار دســته از صنایــع، عمومــًا صنایــع از  عمومــی از وضعیــت صنایــع اســتان نشــانگر آن اســت 

ســطح فنــاوری متوســط برخوردارنــد و بــه مرحلــه تولیــد پیامدهــای جانبــی منفــی رســیده اند. بنابرایــن 

ح  اقدامــات اصلــی جهــت اصــالح تعامــل نهادهــای علــم و نهادهــای فنــاور بــا مجموعــۀ صنایــع بــه شــر

زیــر اســت:

کــز آمــوزش عالــی اســتان درجهــت توســعۀ دانش بنیــان صنایــع    مدیریــت دانــش و پژوهــش در مرا

ــزرگ فــوق به منظــور تبدیــل ایــن صنایــع از ســطح فنــاوری  اســتان علی الخصــوص چهــار صنعــت ب

)high-tech( بــه ســطح فنــاوری برتــر )Medium tech(متوســط

اصــالح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب بــا صنایــع چهارگانــه   

کارشناســی کاردانــی و  در مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی و پرهیــز از افزایــش ظرفیــت در مقاطــع 

کادر پژوهشــی در دانشــگاه ها و نهادهــای فنــاور درراســتای    جهت دهــی جــذب هیئــت علمــی و 

تأمیــن دانــش فنــی ســطح بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری 

ــز    ک ــرای اســاتید و پژوهشــگران در دانشــگاه ها و مرا تنظیــم نظــام ارتقــاء و ایجــاد مشــوق های الزم ب

فنــاور اســتان در مســیر توســعۀ دانش بنیــان بخــش صنعتــی

کز رشد در دانشگاه ها ناظر به این صنایع   تأسیس و توسعۀ مرا

راه انــدازی صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری غیردولتــی )صندوق هــای خطرپذیــر( به منظــور توســعۀ   

و  دانش بنیــان  رشــد،  کــز  مرا شــرکت های  از  حمایــت  بــا  اســتان  صنعتــی  بخش هــای  در  نــوآوری 

ــق: ــی از طری ــعۀ صنعت ــق و توس ــای تحقی واحده

ارائه خدماتی مانند ارائه ضمانت نامه، ارائه تسهیالت، مشارکت در اجرای پروژه- 

ــرکت های -  ــا و ش ــرای SMEه ــی( ب ــته های انگیزش ــه بس ــه )ارائ ــی نوآوران ــات حمایت ــۀ خدم ارائ

نوپــا ماننــد ارائــه تســهیالت انتقــال فنــاوری، معافیــت مالیاتــی، ارائــه وام، بــرای برخــورداری از 

کالن اســتان تســهیالت شــرکتهای دانشــبنیان و  ... در زمینــه اولویت هــای ســه گانه 
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کــز تحقیــق و توســعه    گســترش شــرکت های دانش بنیــان )توســط پــارک علم وفنــاوری( و مرا ایجــاد و 

)ازجملــه  صنایــع  ایــن  منفــی  جانبــی  عــوارض  کاهــش  به منظــور  صنعتــی(  واحدهــای  )توســط 

و…(  اجتماعــی  آســیب های  زیســت محیطی،  آلودگی هــای 

ــه میــان دانشــگاه ها و صنایــع پیشــرو اســتان    اجــرای پروژه هــای مشــترک توســعه صنعتــی و فناوران

کــز  و همچنیــن ارائــه خدمــات مشــاوره توســط دانشــگاهیان بــه صنایــع پیشــرو اســتان بــا ایجــاد مرا

مشــاوره صنعتــی

برپایــی نمایشــگاه های تخصصــی، فن بازارهــا، فرصت هــای ســرمایه گذاری و ... در ســطوح اســتانی   

و ملــی در زمینــه اولویت هــای صنعتــی اســتان

ــا دانشــگاه علــوم پزشــکی به منظــور توســعۀ شــاخه های    توســعۀ نهادهــای علــم و فنــاوری مرتبــط ب

محیــط  بهداشــت  اجتماعــی  بهداشــت  صنعتــی،  بهداشــت  حوزه هــای  در  پژوهشــی  و  آموزشــی 

منفــی  پیامدهــای  کاهــش  هــدف  بــا   … و  صنعتــی  فضاهــای  بهداشــتی  استانداردســازی  کار، 

آن هــا محصــوالت  بهداشــتی  کیفیــت  ارتقــاء  همچنیــن  و  صنایــع  زیســت محیطی 

ــک،    ــارت الکترونی ــان )تج ــی دانش بنی ــوزۀ بازاریاب ــان در ح ــرکت های دانش بنی ــترش ش گس ــاد و  ایج

بازاریابــی شــبکه ای، بازارهــای دوســویه و…( بــرای تجاری ســازی محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل 

کشــور ج از  و خــار

ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان بــرای بازاریابــی دانــش فنــی موجــود در صنایــع بــزرگ اســتان در   

کشــورهای همســایه میــان ســایر اســتان ها و در 

انســانی    تأمیــن ســرمایۀ  به منظــور  اســتان  کارآفرینــی در دانشــگاه ها  و توســعۀ واحدهــای  ایجــاد 

کار ماهــر بــرای آن هــا کمــک بــه تزریــق نیــروی  صنایــع و 

تشــویق دانش آموختــگان فنــی و مهندســی بــه ســمت ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان خصوصــی و   

کــز رشــد علــم و فنــاوری از طریــق ارائــۀ تســهیالت خــاص بــه آنهــا تعاونــی در پارکهــا و مرا

کــز پژوهشــی ســایر اســتان ها در حوزه هــای صنعتــی    تأســیس واحدهــای پژوهشــی مشــترک بــا مرا

فــوق به منظــور دانش بنیان ســازی فنــی و بــازاری صنایــع و رفــع پیامدهــای منفــی آن هــا توســط 

ــاور اســتان ــم و نهادهــای فن نهادهــای عل
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تشــکیل انجمن هــای علمــی دانشــگاهی بــرای ارتباط گیــری بــا ایــن صنایــع و رفــع نیازهــای دانشــی   

و فنــی و همچنیــن ایجــاد زیرســاخت مشــاوره بــرای انتقــال دانــش فنــی ایــن صنایــع بــه اســتان های 

همجــوار

کشــور بــرای انتقــال، انتشــار و تبــادل دانــش و    ج از  ایجــاد شــبکه های پژوهشــی در داخــل و خــار

فنــاوری درجهــت بهینه ســازی فراینــد تولیــد در ایــن صنایــع بــا محوریــت دانشــگاه بین المللــی امــام 

خمینــی )ره(

صنایــع    ایــن  دانش بنیان ســازی  به منظــور  اســتانی  فناورانــه  و  پژوهشــی  ح هــای  طر از  حمایــت 

علم وفنــاوری نهادهــای  توســط 

گروه هــای صنعتــی در اســتان )شــامل صنایــع نســاجی و صنایــع چــرم، صنایــع ســلولزی    ســایر 

و صنایــع چــوب، صنایــع پزشــکی، صنایــع بــرق و الکترونیــک( همگــی بــا مختصــات 3 و حجــم 

کمتــر از 1541، نیازمنــد طی کــردن فراینــد تثبیــت، بازاری ســازی و مزیت ســازی در چرخــۀ  ارتباطــات 

گیــرد: علم وفنــاوری هســتند. بدیــن منظــور اقدامــات زیــر بایــد انجــام 

اصــالح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب بــا دانــش فنــی و   

کارشناســی بــرای تأمیــن تکنیســین مــورد نیــاز  کاردانــی و  دانــش بــازاری در ایــن صنایــع در مقاطــع 

ــر بومی گزینــی  کیــد ب ــا تأ ایــن صنایــع ب

گســترش شــرکت های دانش بنیــان در حــوزۀ    ظرفیت ســازی و مزیت ســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و 

بازاریابــی دانش بنیــان )تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکه ای( بــرای تجاری ســازی محصــوالت 

کشــور ج از  ایــن صنایــع در داخــل و خــار

ارائــۀ خدمــات مشــاوره ای و فنــی در حــوزۀ بازاریابــی بــه ایــن صنایــع توســط نهادهــای علم وفنــاوری   

مرکزی

ایجاد زیرساخت فنی و بازاری الزم برای حرکت به سمت تکمیل زنجیرۀ تولید در این صنایع  

کشاورزی 4-4-6-3-2- بخش 

کشــاورزی )زراعــت، باغــداری و دامپــروری همگی بــا مختصــات 3( دارای ارتباطات  نهادهــای بخــش 

گرفته انــد. ایــن نهادهــا علی رغــم ســبقۀ تاریخــی و ســنتی فــراوان، از  گــراف قــرار  کــم و در مدارمرکــزی 
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کــه همــواره از  معضــالت دانشــی و فنــاوری بســیاری رنــج می برنــد. و همیــن امــر موجــب شــده اســت 

ســوی بحران هــای محیط زیســتی، بحــران بهــره وری، بحــران آب و بحران هــای تجاری)تعرفــه، واردات 

و …( تهدیــد شــوند. 

کــه بــه  کننــد چــرا  ایــن نهادهــا بــرای ادامــۀ فراینــد توســعه ناچارنــد مســیر دانش بنیان ســازی را طــی 

کاهــش حاصلخیــزی زمیــن،  ــاد،  مرحلــۀ جــدی از پیامدهــای منفــی )بهــره وری پاییــن، مصــرف آب زی

کشــت( رســیده اند. بنابرایــن  کاهــش مقیــاس زمین هــای دارای قابلیــت  قــدرت رقابت پذیــری انــدک، 

کشــاورزی بــا اتخــاذ اقدمــات زیــر زمینــۀ دانش بنیانــی ایــن  الزم اســت نهادهــای علم وفنــاوری در بخــش 

بخــش را فراهــم ســازند:

کشــاورزی بــه ســرمایۀ انســانی ماهــر ازطریــق توســعۀ ســطوح    تبدیــل نیــروی انســانی در بخــش 

ســایر  فنــی  شــاخه های  و  کاربــردی  و  علمــی  دانشــگاه های  در  کارشناســی  و  کاردانــی  دانشــی 

عالــی آمــوزش  مؤسســات 

ــاورزی    کش ــوزۀ  ــین های ح ــرورش تکنیس ــرای پ ــاورزی ب کش ــا  ــط ب ــته های مرتب ــت رش ــترش ظرفی گس

بــر  کیــد  تأ بــا  زمینــه(  ایــن  در  علمی کاربــردی  رشــته های  نیــز  و  کارشناســی  و  کاردانــی  )ســطوح 

دانشــجو بومی گزینــی 

ــازاری در بخــش    تولیــد و انتشــار دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای تغییــر فرایندهــای مدیریتــی، فنــی و ب

کشــاورزی از طریــق: کشــاورزی به ســوی توســعۀ دانش بنیــان بخــش 

کشاورزی-  کز رشد  تأسیس مرا

کشاورزی-  کز تحقیقات  ایجاد مرا

کشاورزی دانش بنیان-  حمایت از پروژه های تحقیقاتی در زمینۀ 

کشــور به منظــور تولیــد و انتقــال -  ج از  ایجــاد شــبکۀ پژوهشــی بــا ســایر دانشــگاه های داخــل و خــار

کشــاورزی بــا محوریــت دانشــگاه بین المللــی امــام خمینــی )ره( فناوری هــای برتــر در حــوزۀ 

و    تصمیم ســازی  نظــام  مدیریتــی،  فرایندهــای  بــه  ناظــر  سیاســت گذاری  بســته های  تدویــن 

کشــاورزی در اســتان توســط مرکــز تحقیقــات  مقررات گــذاری در زمینــۀ دانش بنیان ســازی بخــش 

کشــاورزی جهــاد 
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به منظــور    کشــاورزی  بخــش  بــا  مرتبــط  صنایــع  توســط  توســعه  و  تحقیــق  واحد هــای  توســعۀ 

بهینه ســازی فراینــد دانــش فنــی و بــازاری الزم در تولیــد محصــوالت، بهینه ســازی مصــرف آب و 

کیفیــت مــواد غذایــی بهبــود 

کشــاورزی و    تأســیس شــرکت های دانش بنیــان بــرای بهبــود فرایندهــای دانشــی در دانــش فنــی 

کشــاورزی  شــیوه های مدیریتــی و بازاری ســازی و ایجــاد بازارهــای دوســویه در بخــش 

کشــاورزی بــه ســمت ایجــاد    کشــاورزی و اقتصــاد  تشــویق دانش آموختــگان رشــته های مرتبــط بــا 

کــز رشــد علــم و فنــاوری از طریــق ارائــۀ  شــرکت های دانش بنیــان خصوصــی و تعاونــی در پارکهــا و مرا

تســهیالت خــاص بــه آنهــا

ــای    ــک، داروه ــوالت ارگانی ــد محص ــد تولی ــود فراین ــور بهب ــان به منظ ــرکت های دانش بنی ــیس ش تأس

گیاهــی و افزایــش بهــره وری ایــن محصــوالت در مقیــاس ســطح

4-4-6-3-3- بخش خدمات درمانی

گــراف مجــاورت در مــدار میانــی  بخــش خدمــات پزشــکی و درمانــی در اســتان قزویــن براســاس 

گرفتــه و از اهمیــت نســبتًا باالیــی برخــوردار اســت )مختصــات 2 و حجــم 770(. طبــق نقشــه های  قــرار 

مزیــت نیــز اســتان  قزویــن به لحــاظ خدمــات پزشــکی و درمانــی دارای مزیــت مطلــق اســت. ایــن مزیــت 

کــه نهادهــای فنــاوری از قبیــل پــارک علم وفنــاوری و جهــاد دانشــگاهی در ایــن حــوزه  باعــث شــده اســت 

ــزا و اختــالف ســطح  ــه تهــران، توســعۀ برون ســرمایه گذاری هایی را انجــام دهنــد. بااین حــال، نزدیکــی ب

خدمــات درمانــی نســبت بــه تهــران، بــازار خدمــات درمانــی در ایــن شهرســتان را بــا مخاطراتــی مواجــه 

کمبــود ایــن خدمــات در دیگــر شهرســتان های اســتان قزویــن و  کــرده اســت. البتــه به خاطــر فقــدان یــا 

کــه  همچنیــن نیــاز روبه رشــد اســتان بــه ایــن خدمــات، حــوزۀ بهداشــت و درمــان ایــن ظرفیــت را دارد 

کنــد. نظــام  ــه خــود جلــب  ــازار درخورتوجهــی را ب گســترش و توســعۀ دانش بنیــان خدمــات خــود، ب ــا  ب

علم وفنــاوری در ایــن راســتا اقــدام زیــر را بایــد انجــام دهــد:

کید بر بیماری ها و معضالت بومی   تولید دانش و توسعۀ حوزه های پژوهشی و درمانی با تأ

افزایــش ســطح درگیــری نهادهــای علم وفنــاوری مرتبــط بــا بخــش درمــان بــا مســائل واقعــی ناظــر بــه   

ــازاری رشــدیافته )ازقبیــل آلودگی هــای زیســت محیطی، بهداشــت  پیامدهــای منفــی بخش هــای ب

کشــاورزی( روانــی و اجتماعــی، آموزش هــای بهداشــت محیــط،  بهداشــت صنعتــی و بهداشــت 
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ســرریز خدمــات دانشــی در حــوزۀ بهداشــت و درمــان بــه از شهرســتان قزویــن بــه ســایر  شهرســتان ها   

کادر درمانــی، شــبکۀ مدیریتــی، تجهیــزات فناورانــۀ برتــر ازطریــق تأمیــن هیئــت علمــی، 

حــوزۀ    بازاریابــی  دانش بنیــان  شــرکت های  ایجــاد  بــا  پزشــکی  و  درمانــی  خدمــات  بــازار  تســهیل 

بیمارســتانی  هتلینــگ  دوســویۀ  بــازار  و  ســالمت  توریســم  پزشــکی، 

ــش و    ــال دان ــا و انتق ــرای ارتق ــی ب ــی و خارج ــگاه های داخل ــایر دانش ــا س ــی ب ــبکه های دانش ــاد ش ایج

فنــاوری در حــوزۀ پزشــکی 

ــش در    ــن بخ ــا ای ــب ب ــی متناس ــته های تحصیل ــعۀ رش ــق توس ــجو ازطری ــرش دانش ــام پذی ــالح نظ اص

مقاطــع تخصصــی و فوق تخصصــی 

تنوع بخشــی بــه رشــته های تحصیلــی حــوزۀ پزشــکی و بهداشــت و درمــان به منظــور حــل مشــکالت   

کشــاورزی ناشــی از توســعۀ صنعتــی و 

کیفیــت بهداشــتی صنایــع غذایــی به منظــور توســعۀ زیرســاخت های    کنتــرل  ایجــاد آزمایشــگاه های 

الزم تأســیس شــهر غــذا و بارانــداز مــواد غذایــی در اســتان

بهبــود ســطح دانــش و فنــاوری در بخــش بهداشــت و درمــان اســتان به منظــور ایجــاد زیرســاخت   

کشــاورزی دانش بنیــان جهــت استانداردســازی بهداشــتی فراینــد توســعۀ 

4-4-6-3-4- ظرفیت های بازاری مغفول مانده در نظام علم و فناوری

علی رغــم وجــود ظرفیت هــای فــراوان )مطابــق بــا نقشــه های مزیــت( در بخــش خدمــات ازجملــه 

ایــن  در  و…(  بازاریابــی  اقتصــادی،  )حقوقــی،  مشــاوره  و  حمل ونقــل  بــازاری،  خدمــات  گردشــگری، 

شهرســتان، ایــن فعالیت هــا در نظــام علم وفنــاوری ارتباطــات بســیار ضعیفــی دارنــد. ضــرب مزیــت 

گردشــگری در  کــه بخــش  گردشــگری در مجــاورت انــدک، ایــن نتیجــه را حاصــل می کنــد  بــاالی بخــش 

اســتان ضمــن وجــود قابلیــت توســعۀ بســیار بــاال، به شــدت مغفــول مانده اســت و صنایــع و فعالیت های 

گردشــگری الکترونیــک، هتلــداری و …(  گردشــگری)صنایع دســتی، حمــل و نقــل،  بــازاری ناظــر بــه 

حتــی مراحــل نــوزادی خــود را نیــز طــی نکرده انــد. لــذا ســرمایه گذاری در توســعۀ ایــن بخــش در اســتان 

می توانــد عوایــد بــازاری بســیاری را پدیــد آورد. بنابرایــن اقدامــات زیــر در نظــام علم وفنــاوری بایــد در 

گرفتــه شــود: نظــر 

گردشگری به دلیل مزیت استان در زمینۀ این خدمات   تأسیس رشته های تحصیلی ناظر به 
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ــی،    ــگری )طبیع گردش ــی در  ــازی و ظرفیت یاب ــور مزیت س ــان به منظ ــرکت های دانش بنی ــیس ش تأس

مذهبــی، باســتانی، ســالمت و…( 

برپایــی نمایشــگاه های تخصصــی و معرفــی فرصت هــای ســرمایه گذاری در ســطوح اســتانی، ملــی و   

گردشــگری و خدمــات  بین المللــی به منظــور توســعۀ بــازار اســتان در حــوزۀ 

گردشــگری در    تأســیس شــرکت های دانش بنیــان منطقــه ای به منظــور تجاری ســازی ظرفیت هــای 

افــق بلندمــدت

گردشــگر و توریســم الکترونیــک توســط نهادهــای    توســعۀ بازارهــای دوســویه در حــوزۀ  حمل ونقــل 

ــارک علــم و فنــاوری و …( کــز رشــد، پ فناور)جهــاد دانشــگاهی، مرا

گردشــگری و    توســعۀ زیرســاخت های فنــی و دانشــی المــز جهــت توســعۀ صنایــع خــالق بــا محوریــت 

کــز رشــد، پــارک علــم و فنــاوری و …( صنایــع دســتی توســط نهادهــای فناور)جهــاد دانشــگاهی، مرا

توسعۀ بازارهای دوسویه در حوزۀ توریسم طبیعی، تجاری و توریسم مذهبی در شهرستان  

بــا بخش هــای    توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب  ازطریــق  پذیــرش دانشــجو  نظــام  اصــالح 

خدماتــی و مشــاوره ای به منظــور تأمیــن نیــاز نیــروی انســانی آموزش دیــده و متخصــص در ایــن 

حوزه هــا

خدمــات    حــوزۀ  در  الکترونیــک  تجــارت  فعالیــت  موضــوع  بــا  دانش بنیــان  شــرکت های  تأســیس 

)… و  حمل ونقــل  )مشــاوره ای، 

گردشــگری، حمــل و نقــل و ســایر خدمــات )رشــته    تشــویق دانش آموختــگان رشــته های مرتبــط بــا 

گمــرک، مدیریــت بازرگانــی و …( بــه  گردشــگری، تاریــخ، اقتصــاد، مدیریــت، اقتصــاد حمــل و نقــل، 

کــز رشــد علــم و فنــاوری  ســمت ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان خصوصــی و تعاونــی در پارکهــا و مرا

از طریــق ارائــۀ تســهیالت خــاص بــه آنهــا
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گراف نهادهای علم و فناوری استان 4-4-7- نقشه های 

4-4-7-1- دانشگاه های دولتی

basic science 1 4-4-7-1-1- علوم پایه 

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

agriculture 1 کشاورزی   -4-1-7-4-4
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medicine 1 4-4-7-1-5- علوم پزشکی 

4-4-7-2- دانشگاه های آزاد

basic science 2 4-4-7-2-1- علوم پایه 
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engineering 2 4-4-7-2-2- علوم فنی و مهندسی 

humanities 2 4-4-7-2-3- علوم انسانی  
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agriculture 2 کشاورزی   -4-2-7-4-4

4-4-7-3- دانشگاه های پیام نور

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

humanities 3 4-4-7-3-3- علوم انسانی 
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agriculture 3 کشاورزی   -4-3-7-4-4

کاربردی 4-4-7-4- دانشگاه های جامع علمی 

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

agriculture 4  کشاورزی  -3-4-7-4-4
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4-4-7-5- مؤسسات آموزش عالی

basic science 5 4-4-7-5-1- علوم پایه 

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

agriculture 5 کشاورزی   -4-5-7-4-4
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4-4-7-6- نهادهای فناور

imam rc 4-4-7-6-1- مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه امام خمینی )ره( 

medicine rc کز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  4-4-7-6-2- مرا
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azad rc کز فناورانه دانشگاه آزاد  4-4-7-6-3- مرا

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

agriculture rc کشاورزی و منابع طبیعی 4-4-7-6-6- مرکز تحقیقات و آموزش 
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ILSF 4-4-7-6-7- شتابگر چشمه نور ایران 

گراف مجاورت شهرستان ها 4-5-  تحلیل 

4-5-1- شهرستان آبیک

4-5-1-1- جدول نهادهای علم و فناوری

مختصاتشناسهشاخهعنواننوع نهاد

ی
اور

 فن
م و

عل
اد 

نه

humanities 13علوم انسانیدانشگاه پیام نور

engineering 22علوم فنی و مهندسیموسسه آموزش عالی اوج

عالــی  آمــوزش  موسســه 
بصیــر

engineering 33علوم فنی و مهندسی

humanities 33علوم انسانی

موسســه آمــوزش عالــی 
غیــاث الدیــن

basic science 41علوم پایه

engineering 48علوم فنی و مهندسی

humanities 41علوم انسانی

موسســه آمــوزش عالــی 
موالنــا

engineering 55علوم فنی و مهندسی

humanities 53علوم انسانی
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مختصاتشناسهشاخهعنواننوع نهاد

زار
 با

اد
نه

صنایع شهرستان

کشاورزی food & agriculture6صنایع غذایی وصنایع 

textile3صنایع نساجی و صنایع چرم

chemical9صنایع شیمیایی

wood3صنایع سلولزی و صنایع چوب

کانی غیرفلزی iron & minerals8صنایع فلزی و صنایع 

medicine3صنایع پزشکی

صنایع برق و الکترونیک
 electricity &

electronic
5

machine6صنایع ماشین سازی

کشاورزی

agriculture1زراعت

gardening2باغداری

diary1دامپروری

خدمات

health1بهداشت

tourism1گردشگری

services1خدمات

4-5-1-2- جدول موقعیت نهادها

شدت ارتباطتعداد ارتباطخوشهxyشناسه

humanities 1-0.01580.2842112467

engineering 20.5435-0.42622122018

engineering 30.1459-0.486313737

humanities 3-0.1055-0.3115315712
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شدت ارتباطتعداد ارتباطخوشهxyشناسه

basic science 41.5550.374846738

engineering 40.58980.49864166574

humanities 40.89620.36974141011

engineering 51.077-0.39345142845

humanities 50.3121-0.24445141875

chemical0.3168-0.00056204477

electricity & electronic0.6615-0.05146182414

food & agriculture-0.38090.13866203204

iron & minerals0.9166-0.1086185257

machine0.39950.16086193400

medicine-0.3179-0.2608615682

textile-0.49090.04756211306

wood-0.2582-0.03956191841

agriculture-0.890.191878379

diary-0.82250.251876266

gardening-0.8995-0.003878386

health-1.0420.0136814210

services-1.0726-0.0021819309

tourism-1.1179-0.0038811104
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کلی نهادها گراف روابط   -3-1-5-4

4-5-1-4- تحلیل وضعیت نهادهای علم وفناوری در نظام علم وفناوری 

گــراف مجــاورت، نهادهــای علم وفنــاوری شهرســتان آبیــک اعــم  براســاس یافته هــای حاصــل از 

از دانشــگاه پیــام نــور، موسســه آمــوزش عالــی اوج، موسســه آمــوزش عالــی بصیــر، موسســه آمــوزش 

ــا در مختصــات نامتوازنــی توزیع شــده اند. تأســیس  ــی موالن ــی غیــاث الدیــن و موسســه آمــوزش عال عال

ایــن  گروه هــای آموزشــی، مقاطــع تحصیلــی، جــذب هیئــت علمــی و ظرفیــت پذیــرش دانشــجو در 

کــه اســتراتژی اصلــی نهادهــای علم وفنــاوری در ایــن شهرســتان عمدتــًا در  نهادهــا نشــانگر آن اســت 

کارشناســی( و نــه متخصصین  کاربــر صنعتــی )کاردانی و  مســیر توســعۀ صنعــت و معــدن در ســطح تربیــت 

صنایــع دانش بنیــان بــوده اســت. بنابرایــن شــاخه های فنــی و مهندســی در ایــن نهادهــا عمدتــًا  بــا 

گــراف )مختصــات 2، 3، 5 و 8( قــرار دارنــد امــا  حجــم متوســط و بــاال و در نواحــی میانــی و مرکــزی 

کوچکــی داشــته و ســطح  گروه هــای آموزشــی علــوم انســانی و علــوم پایــه )مختصــات 1 و 3( حجــم بســیار 

کشــاورزی و علــوم پزشــکی در ایــن نهادهــا وجــود  گروه هــای آموزشــی  اهمیــت  بســیار پایینــی دارنــد و 

نــدارد. ایــن عدم توازن هــا الزم اســت بــه نفــع مزیت هــا، ظرفیت هــا و نیازهــای بــازار منطقــه اصــالح 

شــود. در ادامــه بــه تحلیــل وضعیــت بــازار و فرایندهــای اصالحــی نظــام علم وفنــاوری در ایــن شهرســتان 

می پردازیــم. 

4-5-1-5- تحلیل وضعیت بازار در نظام علم وفناوری 

کنــون و در میــان شهرســتان های اســتان قزویــن  مطابــق بــا نقشــه هــای مزیــت شهرســتان آبیــک تا

گردشــگری و خدمــات درمانــی( به طــور  کشــاورزی،  کلــی )صنعــت،  نتوانســته اســت در هیــچ شــاخۀ 
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گرچــه اســتراتژی توســعۀ ایــن شهرســتان مبتنی بــر بخــش صنعــت  بالفعــل مزیــت مطلــق داشــته باشــد، ا

و معــدن بــوده و طبــق آمــار 1395، تعــداد 257واحــد در ایــن بخــش از ایــن شهرســتان فعــال اســت. در 

ادامــه بــه بیــان تفصیلــی ایــن ظرفیت هــا و راهبردهــای توســعۀ نظــام علــم و فنــاوری درجهــت تقویــت، 

تثبیــت یــا اصــالح آن هــا می پردازیــم.  

4-5-1-5-1- ظرفیت های رشدیافتۀ بازاری

ظرفیت هــای بــازاری دارای قابلیــت ارتبــاط وثیــق بــا نهادهــای علــم و فنــاوری در شهرســتان آبیــک 

عبارت انــد از:

 صنایع شیمیایی  

کانی فلزی و غیرفلزی   صنایع 

صنایع غذایی  

صنایع ماشین سازی  

صنایع برق و الکترونیک  

بــه بیــان دیگــر، نهادهــای علــم و فنــاوری اعــم از دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی در ایــن 

شهرســتان مجموعــًا رشــته های تحصیلــی متناســب بــا ایــن صنایــع را به طــور نســبتًا متــوازن ایجــاد 

کلــی در ایــن شهرســتان نظــام علــم و  کرده انــد و زمینــۀ ارتبــاط بهــره ور میــان آن هــا وجــود دارد. به طــور 

گام بعــدی بــرای تداوم  گرفتــه اســت. بنابرایــن  فنــاوری عمدتــًا حــول رشــته های فنــی و مهندســی شــکل 

کــردن آن هاســت. در ایــن راســتا بایــد اقدامــات زیــر را در  فراینــد توســعه در ایــن صنایــع،  دانش بنیــان 

ایــن حــوزه انجــام داد:

کــز آمــوزش عالــی شهرســتان درجهــت توســعۀ دانش بنیــان    مدیریــت دانــش و پژوهــش در مرا

صنایــع فــوق

ایــن    بــا  متناســب  تحصیلــی  رشــته های  توســعۀ  ازطریــق  دانشــجو  پذیــرش  نظــام  اصــالح 

کارشناســی و  کاردانــی  مقاطــع  در  ظرفیــت  کاهــش  و  تکمیلــی  تحصیــالت  مقاطــع  در  صنایــع 

ــی    ــش فن ــن دان ــتای تأمی ــود درراس ــگاه های موج ــی در دانش ــت علم ــذب هیئ ــی ج جهت ده

ســطح بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری فــوق
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کز رشد در دانشگاه ها ناظر به این صنایع   تأسیس مرا

ــق و    ــز تحقی ک ــاوری( و مرا ــارک علم وفن ــط پ ــان )توس ــرکت های دانش بنی ــترش ش گس ــاد و  ایج

کاهــش عــوارض جانبــی منفــی ایــن صنایــع  توســعه )توســط واحدهــای صنعتــی( به منظــور 

)ازجملــه آلودگی هــای زیســت محیطی، آســیب های اجتماعــی و…( 

)تجــارت    دانش بنیــان  بازاریابــی  حــوزۀ  در  دانش بنیــان  شــرکت های  گســترش  و  ایجــاد 

الکترونیــک، بازاریابــی شــبکه ای، بازارهــای دوســویه و…( بــرای تجاری ســازی محصــوالت 

کشــور ج از  ایــن صنایــع در داخــل و خــار

4-5-1-5-2- ظرفیت های بازاری مغفول مانده در نظام علم و فناوری 

ــن  ــاوری ای ــم و فن ــعۀ عل ــیر توس ــه مس ک ــد  ــان می ده ــک نش ــتان آبی ــاورت شهرس ــراف مج گ ــل  تحلی

ــر بخــش صنعــت و معــدن پیمــوده شــده اســت و ســایر بخش هــا شــامل  کیــد ب ــا تأ ــًا ب شهرســتان عمدت

کنــد. ایــن بخش هــا  ــازاری خــود را در ایــن نظــام پیــدا  ــگاه ب کشــاورزی و خدمــات نتوانســته اســت جای

کشــاورزی عبارت انــد از: به طــور خــاص در بخــش 

زراعت   

باغداری  

دامداری  

کــه هیــچ ظرفیــت ارتباطــی میــان ایــن بخــش و نهادهای علم  کــی از آن اســت  یافته هــای پژوهــش حا

ــی  ــه دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عال ک ــه ایــن معنــا  ــدارد ب و فنــاوری در شهرســتان آبیــک وجــود ن

کشــاورزی  هســتند، هیــچ نهــاد علمــی یــا پژوهشــی ناظــر  در ایــن شهرســتان فاقــد رشــته های مرتبــط بــا 

کشــاورزی جــز در مــواردی نــادر، در مســیر ســنتی خــود  کشــاورزی در ایــن شهرســتان وجــود نــدارد و  بــه 

کشــاورزی ســطح زیرکشــت درخورتوجهــی دارد  گرچــه  کــه ا گفــت  حرکــت می کنــد. بــه عبارتــی می تــوان 

ــه بهــره وری نهاده هــای  ــر 38706هکتــار( امــا آمارهــای مربــوط ب ــا ســالنامۀ آمــاری 1394 براب )مطابــق ب

کــه ایــن بخــش هنــوز مراحــل اولیــۀ نــوزادی در نظــام منطقــه ای  زراعــی و دامــی و باغــی نشــانگر آن اســت 

کشــاورزی توســط نظــام علــم و فنــاوری مســتلزم  نــوآوری را طــی نکــرده اســت و بنابرایــن مزیت ســازی در 

گــردد. ایــن اقدامــات صرفــًا  ح زیــر توســط نهادهــای علــم و فنــاوری اتخــاذ  کــه اقداماتــی بــه شــر آن اســت 

ناظــر بــه مرحلــۀ نــوزادی ایــن بخــش اقتصــادی اســت. 
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کشــاورزی    کشــاورزی بــرای پــرورش تکنیســین های حــوزۀ  بــا  تأســیس رشــته های مرتبــط 

کیــد بــر  کارشناســی و نیــز رشــته های علمی کاربــردی در ایــن زمینــه( بــا تأ کاردانــی و  )ســطوح 

دانشــجو بومی گزینــی 

کشــاورزی شهرســتان توســط نهادهــای علــم و فنــاوری مرکــزی    ارتقــای ســطح دانــش فنــی در 

کشــاورزی و پــارک علــم و فنــاوری  ازقبیــل دانشــگاه آزاد اســالمی قزویــن،  مرکــز تحقیقــات 

اســتان )به دلیــل نبــود زیرســاخت الزم در دانشــگاه و مؤسســات آمــوزش عالــی شهرســتان(

ارتباطــات  نتوانســته اســت  ایــن شهرســتان  نیــز در  کشــاورزی، بخــش خدمــات  عالوه بــر بخــش 

گــراف مجــاورت، همــۀ زیربخش هــای  کنــد. براســاس  ــا نهادهــای علم وفنــاوری برقــرار  درخورتوجهــی ب

گردشــگری و ســایر فعالیت هــای خدماتــی  خدمــات در ایــن شهرســتان ازجملــه بهداشــت و درمــان، 

ــادی را  ــای اقتص ــی از فعالیت ه کم ــیار  ــم بس ــه حج ــی عالوه براین ک ــتند یعن ــد 1 هس ک ــات  دارای مختص

کمــی بــا نهادهــای علم وفنــاوری دارنــد و لــذا در منطقــۀ  بــه خــود اختصــاص داده انــد، ارتباطــات بســیار 

بخــش  مزیــت شهرســتانی،  نقشــه های  براســاس  به طــور خــاص،  گرفته انــد.  قــرار  گــراف  حاشــیه ای 

کــز خدمــات درمانــی( در ایــن شهرســتان  خدمــات درمانــی )شــامل ســرانۀ بیمارســتان، پزشــک و مرا

رتبــۀ پنجــم در میــان شــش شهرســتان اســتان قزویــن را دارد. همچنیــن ایــن شهرســتان ازلحــاظ مزیــت 

کــه بیانگــر ضعــف ایــن بخــش در ایــن شهرســتان  گردشــگری نیــز حایــز رتبــۀ پنجــم در اســتان اســت 

کشــاورزی، در  کلــی ماننــد بخــش  کــه بخــش خدمــات به طــور  گفــت  بنابرایــن می تــوان  می باشــد. 

کشــاورزی علی رغــم ســابقۀ  کــه بخــش  نظــام علم وفنــاوری در مرحلــۀ نــوزادی قــرار دارد بــا ایــن تفــاوت 

بــا  نــوآوری  طوالنی تــر و حجــم فعالیــت باالتــر، نتوانســته اســت روابــط خــود را در نظــام منطقــه ای 

کنــد  امــا حــوزۀ خدمــات حتــی مرحلــۀ ســرمایه گذاری اولیــه را نیــز طــی  نهادهــای علم وفنــاوری برقــرار 

نکــرده اســت و طبیعتــًا روابــط چندانــی بــا ایــن نهادهــا نــدارد. به طــور خــاص، می تــوان بــه ایــن واقعیــت 

کــه دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی ایــن شهرســتان فاقــد رشــته های مرتبــط بــا بخــش  کــرد  اشــاره 

کــه می تواننــد روابــط بیشــتری  گردشــگری و خدمــات درمانــی هســتند. حتــی رشــته های علــوم انســانی 

کوچکــی دارنــد )مختصــات 1 و 3  ــا بخــش خدمــات داشــته باشــند، در دانشــگاه های مختلــف حجــم  ب

ح زیــر اســت: گــراف مجــاورت(. بــا توجــه بــه مــوارد فــوق، اقدامــات ناظــر بــه بخــش خدمــات بــه شــر در 

مزیــت    فقــدان  به دلیــل  گردشــگری  بــه  ناظــر  رشــته های تحصیلــی  تأســیس  از  خــودداری 

کوتاه مــدت )تــا 5 ســال(  گردشــگری در ایــن شهرســتان در افــق  بالفعــل در زمینــۀ 
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حــوزۀ    در  ملــی(  یــا  )اســتانی  مرکــزی  دانش بنیــان  شــرکت های  ظرفیت هــای  به کارگیــری 

مذهبــی،  )طبیعــی،  گردشــگری  در  ظرفیت یابــی  و  مزیت ســازی  به منظــور  گردشــگری 

10ســال(  تــا   7( بلندمــدت  افــق  در  باســتانی( 

ظرفیت هــای    تجاری ســازی  به منظــور  منطقــه ای  دانش بنیــان  شــرکت های  تأســیس 

10ســال( تــا   7( بلندمــدت  افــق  در  گردشــگری 

ایجــاد پیامدهــای  بــه ســطح  ایــن شهرســتان  بــه رســیدن ســطح توســعۀ صنعتــی در  بــا توجــه 

گســترش خدمــات درمانــی و پزشــکی و نیــز  منفــی )اعــم از زیســت محیطی و اجتماعــی و فرهنگــی(، 

بهداشــت اجتماعــی و فرهنگــی از ضرورت هــای فراینــد توســعۀ علم وفنــاوری در ایــن شهرســتان اســت. 

بااین حــال، در نهادهــای علم وفنــاوری بومــی ایــن منطقــه چنیــن زیرســاختی وجــود نــدارد. بنابرایــن:

 تأمیــن نیازهــا و ایجــاد زیرســاخت های فناورانــه خدمــات درمانــی و بهداشــت محیــط در ایــن   

ــا  کوتاه مــدت )ت شهرســتان توســط نهادهــای مرکــزی )اســتانی و ملــی( علم وفنــاوری در افــق 

5 ســال(

تأمیــن نیازهــا و ایجــاد زیرســاخت های فناورانــه پزشــکی اجتماعــی در ایــن شهرســتان توســط   

کوتاه مــدت )تــا 5 ســال( نهادهــای مرکــزی )اســتانی و ملــی( علم وفنــاوری در افــق 

تربیــت تکنیســین های مــورد نیــاز بخــش خدمــات درمانــی توســط نهادهــای علم وفنــاوری   

ــا 10ســال( بومــی در افــق بلندمــدت )7 ت

4-5-1-5-3- ظرفیت های نیازمند فرایند تثبیت و رشد دانش بنیان

در میــان فعالیت هــای بــازاری ایــن شهرســتان ســه صنعــت چــوب و ســلولزی، نســاجی و صنایــع 

گرفته انــد )مختصــات 3(. توســعۀ ایــن  گــراف قــرار  کوچــک و در ناحیــۀ مرکــزی  پزشــکی دارای حجــم 

نهادهــا هنــوز بــه ســطح ایجــاد پیامدهــای منفــی نرســیده اســت و نظــام علم وفنــاوری بایــد بــا افزایــش 

درحال حاضــر،  آورد.  فراهــم  را  آن هــا  دانش بنیــان  رشــد  و  تثبیــت  زمینــۀ  صنایــع،  ایــن  بــا  ارتبــاط 

گــراف مجــاورت، ارتبــاط معنــاداری بیــن ایــن ســه صنعــت و نهادهــای علم وفنــاوری در منطقــه  در 

مالحظــه نمی شــود. فراینــد تثبیــت و رشــد دانش بنیــان ایــن صنایــع نیازمنــد راهبــرد زیــر در نهادهــای 

اســت: علم وفنــاوری 
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ــا ایــن صنایــع در    اصــالح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب ب

کیــد بــر بومی گزینــی  کارشناســی بــرای تأمیــن تکنیســین مــورد نیــاز ایــن صنایــع بــا تأ کاردانــی و  مقاطــع 

گســترش شــرکت های دانش بنیــان در حــوزۀ    ظرفیت ســازی و مزیت ســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و 

بازاریابــی دانش بنیــان )تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکه ای( بــرای تجاری ســازی محصــوالت 

کشــور ج از  ایــن صنایــع در داخــل و خــار

تأســیس و تقویــت رشــته های مدیریــت بازرگانــی و بازاریابــی به منظــور افزایــش نفــوذ بــازاری ایــن   

ــع  صنای

ارائــۀ خدمــات مشــاوره ای و فنــی در حــوزۀ بازاریابــی بــه ایــن صنایــع توســط نهادهــای علم وفنــاوری   

مرکزی

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

)humanities 1(  4-5-1-7-1- علوم انسانی

کوچــک در ناحیــۀ مرکــزی  همــراه بــا قابلیــت ارتباطــات نامتــوازن شــدید بــا نهادهــای مرکــزی  مختصــات: 3 الــف: شــاخۀ 
کانــی فلــزی و غیرفلــزی و صنایــع غذایــی و قــوی شــامل صنایــع شــیمیایی، صنایــع ماشین ســازی، صنایــع 

راهبرد:  

4-5-1-8- موسسه آموزش عالی اوج

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

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

)humanities 3( 4-5-1-9-2- علوم انسانی

4-5-1-10- موسسه آموزش عالی غیاث الدین

)basic science 4( 4-5-1-10-1- علوم پایه
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)engineering 4( 4-5-1-10-2- علوم فنی و مهندسی

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

4-5-1-11- موسسه آموزش عالی موالنا

)engineering 5( 4-5-1-11-1- علوم فنی و مهندسی
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)humanities 5( 4-5-1-11-2- علوم انسانی

4-5-2- شهرستان آوج وآبگرم

4-5-2-1- جدول نهادهای علم و فناوری
مختصات شناسهشاخهعنواننوع

ی
اور

 فن
م و

 عل
ی

ها
اد

دانشگاه آزاد اسالمینه
engineering 14علوم فنی و مهندسی

humanities 14علوم انسانی

دانشگاه پیام نور

basic science 27علوم پایه

engineering 27علوم فنی و مهندسی

humanities 27علوم انسانی

agriculture 27کشاورزی
زار

د با
ها

ن

صنعت و معدن

کشاورزی food & agriculture6صنایع غذایی وصنایع 

chemical6صنایع شیمیایی

cellulose & wood2صنایع سلولزی و صنایع چوب

کانی غیرفلزی iron & minerals8صنایع فلزی و صنایع 

machine5صنایع ماشین سازی

agriculture3زراعت

gardening3باغداری

diary3دامپروری

health9بهداشت

tourism6گردشگری

services6خدمات
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4-5-2-1- جدول موقعیت نهادها

شدت ارتباطتعداد ارتباطخوشهxyشناسه

food & agriculture-0.22950.033711381

gardening-0.04630.27861940

health-0.0519-0.0034111198

services-0.24140.15111369

tourism-0.18790.222718106

agriculture 21.419-0.0678211197

basic science 21.3644-0.0.16929206

engineering 21.232-0.0039212199

humanities 21.2183-0.0998210200

cellulose & wood-0.498-0.07953737

chemical-0.46970.013131585

iron & minerals-0.7079-0.0771311139

machine-0.6697-0.076231282

engineering 1-1.3025-0.09134676

humanities 1-1.2144-0.08744987
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کلی نهادها گراف روابط   -3-2-5-4

گراف مجاورت 4-5-2-4- تحلیل 
)total strenth( در جــدول موقعیــت شهرســتان  فعالیــت  بــه حجــم  مربــوط  براســاس داده هــای 

گرچــه حجــم بــازار  آوج وآبگــرم، تمامــی فعالیت هــای بــازاری در مدارهــای مرکــزی و میانــی قــرار دارنــد. ا

کشــاورزی و خدمــات توزیــع شــده  در ایــن شهرســتان به طــور نســبتًا متوازنــی میــان صنعــت و معــدن، 

کوچــک  ــه ســایر شهرســتان ها بســیار  ــازار در ایــن شهرســتان نســبت ب کلــی حجــم ب اســت، امــا به طــور 

کمتــری دارنــد. توســعۀ صنعــت ایــن شهرســتان عمدتــًا بــر محــور صنایــع فلــزی  اســت و وزن ارتباطــات 

گرفتــه اســت.  کشــاورزی شــکل  کانی هــای غیرفلــزی و صنایــع شــیمیایی و تاحــدی صنایــع غذایــی و  و 

کشــاورزی فاقــد  ــه نقشــه های مزیــت، ایــن شهرســتان در بخــش صنعــت و معــدن و نیــز  ــا توجــه ب ب

گردشــگری و خدمــات درمانــی نســبت بــه ســایر شهرســتان های  مزیــت بالفعــل اســت امــا در بخــش 

اســتان مزیت هــا درخورتوجهــی دارد. قرارگرفتــن بخــش بهداشــت و درمــان در مــدار میانــی )مختصــات 

ــازار  ــه ســایر نهادهــای ب گرچــه وزن آن نســبت ب ــاال در ایــن بخــش اســت و ا ــی ب 9(  بیانگــر وزن ارتباطات

در ایــن شهرســتان درخورتوجــه اســت، امــا نســبت بــه ســایر شهرســتان های ایــن اســتان، رقــم خیلــی 

گرچــه توانســته اســت در مــدار مرکــزی قــرار  کشــاورزی ا زیــادی نیســت و در حــد متوســط اســت. بخــش 

بگیــرد، وزن ارتباطاتــی پاییــن آن بیانگــر وجــود ارتباطــات ضعیــف میــان ایــن بخــش و ســایر نهادهــای 

نظــام علــم و فنــاروی اســت.  

نیــز  فنــاوری  نهادهــای  و  عالــی(  آمــوزش  و مؤسســات  )دانشــگاه ها  علــم  نهادهــای  عالوه برایــن، 

کننــد و در نقــاط  نتوانســته اند نظــام ارتباطــی مؤثــری را در ایــن شهرســتان بــرای حمایــت از بــازار فراهــم 

گرفته انــد.  گــراف مجــاورت قــرار  حاشــیه ای 
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4-5-2-4-1- تحلیل وضعیت نهادهای علم وفناوری در نظام علم وفناوری 

توزیــع دانشــجو و مقاطــع تحصیلــی در میــان دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی شهرســتان 

آوج وآبگرم و در مقاطع مختلف تحصیلی در سال 1395 در نمودار زیر آورده شده است. 

نمودار 11. توزیع دانشجویان و مقاطع تحصیلی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شهرستان آوج وآبگرم )1395(
منبع: یافته های پژوهش، مطابق با داده های موسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

ایــن شهرســتان تنهــا دارای دو دانشــگاه پیــام نــور )بــا مختصــات  7( و آزاد اســالمی )بــا مختصــات 4( 

کاردانــی دانشــجو دارنــد و ایــن امــر بیانگــر ظرفیــت ناچیــز ایــن  کارشناســی و  کــه فقــط در مقاطــع  اســت 

گــراف مجــاورت  شهرســتان در توســعۀ نهادهــای علم وفنــاوری اســت. موقعیــت ایــن دو دانشــگاه در 

کوچــک( نشــان از ظرفیــت ارتباطــی ضعیــف ایــن دو  )در مــدار حاشــیه ای و بــا وزن ارتباطــی متوســط و 

دانشــگاه بــا نهادهــای بخــش بــازار دارد. 

4-5-2-4-2- تحلیل وضعیت بازار در نظام علم وفناوری 

و  مرکــزی  مدارهــای  در  شهرســتان  ایــن  در  بــازار  بخــش  مجــاورت،  گــراف  داده هــای  بــا  مطابــق 

کوچــک ایــن فعالیت هــا بیانگــر  گرفتــه اســت و از ایــن نظــر دارای تــوازن اســت امــا حجــم  میانــی قــرار 

ســطح توســعۀ پاییــن بــازار ایــن شهرســتان اســت. هیچ یــک از صنایــع ایــن شهرســتان نتوانســته اســت 

کمــک  کنــد و لــذا نیازمنــد ظرفیت ســازی و مزیت یابــی بــه  کامــل ســپری  فرایندهــای نــوزادی را به طــور 

نهادهــای علم وفنــاوری هســتند. 

 ۱۳۹۷ رذآ   |   )امرفراک تاحالصا ددجم لامعا( ییاهن شرازگ نیوزق ناتسا یروانف و ملع شیامآ دنس نیودت :هژورپ ناونع

 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک

 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم

 

 ۳۳۲ زا 193 ۀحفص

 
 )۱۳۹۵( مرگبآوجوآ ناتسرهش یلاع شزومآ تاسسؤم و اههاگشناد رد یلیصحت عطاقم و نایوجشناد عیزوت .۱۱ رادومن

 
 یلاع شزومآ یزیرهمانرب و شهوژپ ۀسسوم یاههداد اب قباطم ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 رد طقف هک تسا )۴ تاصتخم اب( یمالسا دازآ و )۷  تاصتخم اب( رون مایپ هاگشناد ود یاراد اهنت ناتسرهش نیا

 یاهداهن ۀعسوت رد ناتسرهش نیا زیچان تیفرظ رگنایب رما نیا و دنراد وجشناد ینادراک و یسانشراک عطاقم

 و طسوتم یطابترا نزو اب و یاهیشاح رادم رد( ترواجم فارگ رد هاگشناد ود نیا تیعقوم .تسا یروانفوملع

  .دراد رازاب شخب یاهداهن اب هاگشناد ود نیا فیعض یطابترا تیفرظ زا ناشن )کچوک

  یروانفوملع ماظن رد رازاب تیعضو لیلحت .۲ .۴ .۲ .۵ .۴

 و تسا هتفرگ رارق ینایم و یزکرم یاهرادم رد ناتسرهش نیا رد رازاب شخب ،ترواجم فارگ یاههداد اب قباطم

 .تسا ناتسرهش نیا رازاب نییاپ ۀعسوت حطس رگنایب اهتیلاعف نیا کچوک مجح اما تسا نزاوت یاراد رظن نیا زا

 دنمزاین اذل و دنک یرپس لماک روطهب ار یدازون یاهدنیارف تسا هتسناوتن ناتسرهش نیا عیانص زا کیچیه

  .دنتسه یروانفوملع یاهداهن کمک هب یبایتیزم و یزاستیفرظ

 یزاسیرازاب و یزاستیزم ،تیبثت دنیارف دنمزاین یاهشخب 

 نزو نیرتشیب ،۱۳۹ نزو و ۸  تاصتخم اب یزلفریغ یاهیناک و یزلف عیانص ،یرازاب یاهتیلاعف نایمزا

 اب ود ره یزرواشک عیانصو ییاذغ عیانص و ییایمیش عیانص .تسا هتفرگ رارق یزکرم رادم رد و دراد ار تاطابترا

۰ 

۵۰ 

۱۰۰ 

۱۵۰ 

۲۰۰ 

۲۵۰ 

۳۰۰ 

۳۵۰ 

 رون مایپ هاگشناد یمالسا دازآ هاگشناد

 یصصخت یرتکد یا هفرح یرتکد دشرا یسانشراک یسانشراک ینادراک
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4-5-2-4-2-1- بخش های نیازمند فرایند تثبیت، مزیت سازی و بازاری سازی

کانی هــای غیرفلــزی بــا مختصــات  8 و وزن 139،  ازمیــان فعالیت هــای بــازاری، صنایــع فلــزی و 

گرفتــه اســت. صنایــع شــیمیایی و صنایــع غذایی  بیشــترین وزن ارتباطــات را دارد و در مــدار مرکــزی قــرار 

کشــاورزی هــر دو بــا مختصــات 6 و بــا وزن ارتباطــی بــه ترتیــب 85 و 81 و صنایــع ماشین ســازی  وصنایــع 

بــا مختصــات 5 و وزن ارتباطــی 82، دارای حجــم متوســط و بــه ترتیــب در مدارهــای مرکــزی و میانــی قرار 

کوچــک و در مــدار میانــی قــرار  دارنــد. صنایــع ســلولزی و صنایــع چــوب در ایــن شهرســتان دارای حجــم 

گرفتــه اســت. بــا توجــه بــه حجــم نســبتًا پاییــن صنایــع و نیــز فقــدان مزیــت صنعتــی در ایــن شهرســتان، 

ایــن صنایــع نیازمنــد طی کــردن فراینــد مزیت ســازی و بازاری ســازی در چرخــۀ علم وفنــاوری هســتند. 

گیــرد: بدیــن منظــور اقدامــات زیــر بایــد انجــام 

اصــالح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب بــا دانــش فنــی   

کارشناســی بــرای تأمیــن تکنیســین  کاردانــی و  و دانــش بــازاری در ایــن صنایــع در مقاطــع 

کیــد بــر بومی گزینــی  مــورد نیــاز ایــن صنایــع بــا تأ

گســترش شــرکت های دانش بنیــان در    ظرفیت ســازی و مزیت ســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و 

حــوزۀ بازاریابــی دانش بنیــان )تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکه ای( بــرای تجاری ســازی 

محصــوالت ایــن صنایــع 

نهادهــای    توســط  صنایــع  ایــن  بــه  بازاریابــی  حــوزۀ  در  فنــی  و  مشــاوره ای  خدمــات  ارائــۀ 

ملــی( و  )اســتانی  مرکــزی  علم وفنــاوری 

ایجــاد زیرســاخت فنــی و بــازاری الزم بــرای حرکــت بــه ســمت تکمیــل زنجیــرۀ تولیــد در ایــن   

صنایــع

کشــاورزی در شهرســتان آوج وآبگــرم علی رغــم قرارگرفتــن در مــدار مرکــزی، حجم  فعالیت هــای بخــش 

فعالیــت بســیار پایینــی  دارد )زراعــت بــا وزن ارتباطــی 31، باغــداری بــا وزن ارتباطــی 40 و دامپــروری بــا 

کشــاورزی در پایین تریــن ســطح اســتان به لحــاظ مزیــت  وزن ارتباطــی 27(. ایــن شهرســتان در بخــش 

ــر  ــا اتخــاذ اقدمــات زی کشــاورزی ب ــرار دارد. بااین حــال، الزم اســت نهادهــای علم وفنــاوری در بخــش  ق

زمینــۀ مزیت ســازی و بازاری ســازی ایــن بخــش را فراهــم ســازند:

کشــاورزی بــه ســرمایۀ انســانی ماهــر ازطریــق توســعۀ ســطوح    تبدیــل نیــروی انســانی در بخــش 
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کاربــردی و شــاخه های فنــی ســایر  کارشناســی در دانشــگاه های علمــی و  کاردانــی و  دانشــی 

مؤسســات آمــوزش عالــی

گســترش شــرکت های دانش بنیــان    ظرفیت ســازی و مزیت ســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و 

ــاورزی کش ــد  ــاختن تولی ــرای بهینه س ــاز ب ــورد نی ــی م ــش فن ــار دان ــد و انتش ــور تولی به منظ

بــه فرایندهــای مدیریتــی، نظــام تصمیم ســازی    ناظــر  تدویــن بســته های سیاســت گذاری 

در  کشــاورزی  بخــش  بهــره وری  افزایــش  و  دانش بنیان ســازی  زمینــۀ  در  مقررات گــذاری  و 

کشــاورزی شهرســتان توســط مرکــز تحقیقــات جهــاد 

بخــش خدمــات در ایــن شهرســتان بــا قرارگرفتــن در مــدار مرکزی و با حجم متوســط و بــزرگ، ظرفیت 

کــرده اســت. به طــور خــاص، خدمــات بهداشــت و  ارتباطــی خوبــی را در نظــام علم وفنــاوری ایجــاد 

درمــان بــا مختصــات 9 و بــا توجــه بــه مزیــت ایــن شهرســتان در ایــن بخــش )رتبــۀ دوم در اســتان(، 

بیشــترین وزن ارتباطاتــی در ایــن شهرســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت )198(. وجــود ایــن 

کــه بخــش خدمــات  مزیــت و درعین حــال حجــم پاییــن ظرفیــت ارتباطــی ایــن بخــش بیانگــر آن اســت 

پزشــکی و درمانــی در ایــن شهرســتان رشــد برونــزا داشــته اســت و در تعامــل نظام منــد بــا ســایر اجــزای 

ــت  ــرای حرک ــه را ب ــت زمین ــن مزی ــود ای ــال، وج ــدارد. درعین ح ــرار ن ــتان ق ــن شهرس ــاوری در ای ــام فن نظ

بــه ســمت ظرفیت ســازی و مزیت یابــی بــرای ارائــۀ خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــه شهرســتان  های 

گردشــگری ســالمت فراهــم ســاخته اســت. بنابرایــن اقدامــات زیــر بــرای توســعۀ ایــن  مجــاور و توســعۀ 

بخــش ضــروری اســت:

افزایــش ســطح درگیــری نهادهــای علم وفنــاوری بــا بخــش درمــان و مســائل واقعــی ناظــر بــه   

کانی هــای غیرفلــزی  پیامدهــای منفــی بخش هــای بــازاری رشــدیافته در صنایــع فلــزی و 

و صنایــع شــیمیایی )ازقبیــل آلودگی هــای زیســت محیطی، بهداشــت روانــی و اجتماعــی، 

کشــاورزی( آموزش هــای بهداشــت محیــط،  بهداشــت صنعتــی و بهداشــت 

گروه هــا و رشــته های تحصیلــی متناســب بــا بخــش خدمــات درمانــی و پزشــکی    تأســیس 

شهرســتان علم وفنــاوری  نهادهــای  توســط 

بــرای    الزم  فنــی  و  دانشــی  زیرســاخت های  ایجــاد  و  دانش بنیــان  شــرکت های  تأســیس 

ســالمت گردشــگری  در  ظرفیت ســازی  و  مزیت یابــی 
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گرفتــه اســت و بــا توجــه بــه مزیــت ایــن  گردشــگری ایــن شهرســتان نیــز در مختصــات 6 قــرار  بخــش 

شهرســتان در ایــن بخــش، زمینــۀ ســرمایه گذاری و تقویــت ایــن بخــش وجــود دارد. بااین حــال، ماننــد 

ــه بخــش  ک کوچــک ایــن بخــش )69( بیانگــر آن اســت  ــازار ایــن شهرســتان، حجــم  ســایر بخش هــای ب

خدمــات در نظــام علم وفنــاوری در مرحلــۀ نــوزادی قــرار دارد و نتوانســته اســت روابــط خــود را در نظــام 

ــه ایــن واقعیــت  ــوان ب کنــد. به طــور خــاص، می ت ــرار  ــاوری برق ــا نهادهــای علم وفن ــوآوری ب منطقــه ای ن

کــه دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی ایــن شهرســتان فاقــد رشــته های مرتبــط بــا  کــرد  اشــاره 

ح  گردشــگری و خدمــات هســتند. بــا توجــه بــه مــوارد فــوق، اقدامــات ناظــر بــه ایــن بخــش بــه شــر بخــش 

زیــر اســت:

گردشــگری در نهادهــای علم وفنــاوری مرکــزی )اســتانی و ملــی(    اســتفاده از ظرفیــت دانشــی 

ــگری  گردش ــش  ــازی در بخ ــازی و ظرفیت س ــرای بازاری س ب

گردشگری در دانشگاه های شهرستان     تأسیس رشته های تحصیلی ناظر به 

حــوزۀ    در  ملــی(  یــا  )اســتانی  مرکــزی  دانش بنیــان  شــرکت های  ظرفیت هــای  به کارگیــری 

گردشــگری )طبیعــی، مذهبــی،  گردشــگری به منظــور فعال ســازی مزیت هــا و ظرفیت هــای 

باستانی و سالمت( در افق بلندمدت  

و    مزیت یابــی  ظرفیت یابــی،  به منظــور  منطقــه ای  دانش بنیــان  شــرکت های  تأســیس 

گردشگری   تجاری سازی ظرفیت های 

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

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

)humanities 1( 4-5-2-6-2- علوم انسانی

4-5-2-7- دانشگاه پیام نور

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

)humanities 2( 4-5-2-7-3- علوم انسانی

)agriculture 2( کشاورزی   -4-7-2-5-4
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4-5-3- شهرستان البرز

4-5-3-1- جدول نهادهای علم و فناوری

مختصات شناسهشاخهنهادنوع

ی
اور

 فن
م و

عل
ی 

ها
اد

نه

دانشگاه پیام نور الوند

engineering 12علوم فنی و مهندسی

humanities 16علوم انسانی

agriculture 13کشاورزی

مؤسسه آموزش عالی البرز

basic science 21علوم پایه

engineering 24علوم فنی و مهندسی

humanities 22علوم انسانی

کباتان engineering 38علوم فنی و مهندسیمؤسسه آموزش عالی ا

ــی بینــش و  ــوزش عال مؤسســه آم
دانــش

engineering 42علوم فنی و مهندسی

agriculture 42کشاورزی

زار
 با

اد
نه

صنایع

کشاورزی food & agriculture3صنایع غذایی وصنایع 

textile3 صنایع نساجی و صنایع چرم 

chemical6 صنایع شیمیایی

wood3 صنایع سلولزی و صنایع چوب 

کانی غیرفلزی iron & minerals7 صنایع فلزی و صنایع 

medicine3 صنایع پزشکی

electricity & electronic2 صنایع برق و الکترونیک

machine9 صنایع ماشین سازی

کشاورزی

agriculture2زراعت 

gardening2باغداری

diary2دامپروری

خدمات

health2بهداشت

tourism2گردشگری

services2خدمات
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4-5-3-2- جدول موقعیت نهادها
شدت ارتباطتعداد ارتباطخوشهxyشناسه

agriculture 1-0.3532-0.1272110783

engineering 10.54950.48221101317

humanities 10.2044-0.23691134237

basic science 21.4093-0.5822120

engineering 21.2776-0.34232152845

humanities 21.0201-0.45162131120

engineering 30.69920.33213146773

agriculture 4-0.35760.41554101963

engineering 4-0.00840.8159481602

chemical0.1511-0.01875164637

electricity & electronic0.21860.52555161516

food & agriculture-0.4715-0.00625181151

iron & minerals1.19090.10595147358

machine0.2230.42455186023

medicine0.01430.1664513743

textile-0.4487-0.20835181344

wood-0.2306-0.25255161188

agriculture-0.8408-0.180561184

diary-0.82-0.16846929

gardening-0.8571-0.188861286

health-0.8488-0.162671571

services-0.8118-0.1576717624

tourism-0.9092-0.18667876
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کلی نهادها گراف روابط   -3-3-5-4

گراف مجاورت 4-5-3-4- تحلیل 

بــدون شــک در میــان شهرســتان  های اســتان قزویــن، صنعتی تریــن شهرســتان در مقیــاس ســطح 

و در مقیــاس جمعیــت، شهرســتان البــرز اســت. وجــود قریــب بــه 1600 واحــد صنعتــی در ایــن شهرســتان 

از میــان تقریبــًا 3700 واحــد اســتان، بیانگــر وزن بســیار زیــاد صنعــت در ایــن شهرســتان اســت. ایــن 

کمتریــن مســاحت در اســتان، بیشــترین جمعیــت )203276نفــر براســاس  کــه علی رغــم  درحــال اســت 

کــم بــاالی جمعیــت در ایــن شهرســتان  کــه بیانگــر ترا آمــار ســال 1390( بعــد از شهرســتان قزویــن را دارد 

اســت. نزدیک شــدن صنعــت در ایــن شهرســتان بــه حــد اشــباع و پدیــدار شــدن پیامدهــای منفــی اعــم 

کنــار بهــره وری نه چنــدان بــاالی  از پیامدهــای زیســت محیطــی، اجتماعــی و فرهنگــی و بهداشــتی در 

کــه مزیــت بالفعــل بخــش صنعتــی در ایــن  بخش هــای صنعتــی در ایــن شهرســتان موجــب شــده اســت 

کنــار ظرفیــت انــدک معــادن در ایــن  کاهــش یابــد. بهــره وری بســیار پاییــن بخــش معــدن در  شهرســتان 

کاهــش داده اســت. انعــکاس ایــن  شهرســتان مزیــت بخــش صنعــت و معــدن را مجموعــًا در شهرســتان 

کــه شهرســتان البــرز علی رغــم صنعتــی بــودن، فاقــد مزیــت بالفعــل نســبی  رویدادهــا موجــب شــده اســت 

و مطلــق صنعتــی باشــد، مگــر آن کــه بتوانــد بــا تزریــق جــدی دانــش فنــی، بــازاری و اجتماعــی و بــا جهــش 

کنــد.  تکنولوژیــک در صنعــت، نقایــص خــود را جبــران 
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داده هــای مربــوط بــه حجــم فعالیــت )total strenth( در جــدول موقعیــت شهرســتان البــرز، محوریــت 

ــازاری نیــز بــه  بخــش صنعتــی را در نظــام علم وفنــاوری به خوبــی نمایــان می کنــد. ســایر فعالیت هــای ب

گــراف توزیع شــده اند.  کــه بــا بخش هــای صنعتــی دارنــد در مدارهــای مختلــف  تناســب شــدت ارتباطــی 

در نظــام توزیــع بخش هــای بــازاری، یکــی از بازارهــای نامتــوازن در اســتان قزویــن، بــازار شهرســتان 

کانی هــای  البــرز اســت. فاصلــۀ قوی تریــن نهــاد نظــام علم وفنــاوری در ایــن شهرســتان )صنایــع فلــزی و 

کشــاورزی و  غیرفلــزی بــا وزن ارتباطــات 7358( از ســایر ابعــاد بــازار بســیار زیــاد اســت و بخش هــای 

نهادهــای  کندگــی  پرا کنــده شــده اند.  پرا بســیار دور و در مدارهــای حاشــیه ای  بــا فاصلــه  خدمــات 

گروه هــای آموزشــی، رشــته های تحصیلــی  کــه  گــراف مجــاورت نشــان دهنده آن اســت  علم وفنــاوری در 

ــی  ــای ارتباط ــاد ظرفیت ه ــت ایج ــًا درجه ــاوری عموم ــام علم وفن ــای نظ ــن نهاده ــا در ای ــع آن ه و مقاط

کاربــران صنعتــی )تکنیســین( به کارگرفتــه شــده اســت.  قــوی بــا نهادهــای صنعتــی و در ســطح پــرورش 

 8 )مختصــات  کباتــان  ا آموزش عالــی  مؤسســۀ  فنی ومهندســی  گــروه  دربــارۀ  به ویــژه  مســئله  ایــن 

کــه بیشــترین حجــم ظرفیــت ارتباطــات را در نهادهــای علــم  و وزن 6773( به وضــوح پدیــدار اســت 

ایــن شهرســتان بــه خــود اختصــاص داده اســت. نهادهــای فنــاوری مرتبــط بــا نهــاد علــم هنــوز در ایــن 

ــا  ــازار ت ــذا حلقــه واســط صنعــت و زنجیــره ارتباطــی نهــاد علــم و نهــاد ب شهرســتان شــکل نگرفته انــد و ل

کنــون نتوانســته اســت تکمیــل شــود. 

4-5-3-4-1- تحلیل وضعیت نهادهای علم وفناوری در نظام علم وفناوری 

البــرز و در مقاطــع  آمــوزش عالــی شهرســتان  توزیــع دانشــجو در میــان دانشــگاه ها و مؤسســات 

مختلــف تحصیلــی در ســال 1395 در نمــودار زیــر آورده شــده اســت. 
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 شناد

 یصصخت یرتکد یکشزپ یرتکد دشرا یسانشراک یسانشراک ینادراک

نمودار 12: توزیع دانشجویان و مقاطع تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در شهرستان البرز )1395(
منبع: یافته های پژوهش، مطابق با داده های موسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

گرچــه  کارشناســی متمرکــز اســت ا کاردانــی و  آمــوزش عالــی در ایــن شهرســتان عمدتــًا بــر مقاطــع 

کارشناســی  کباتــان در مقطــع  مؤسســه آمــوزش عالــی البــرز و بــه میــزان اندکــی موسســۀ آمــوزش عالــی ا

ــان در رشــتۀ فنــی و مهندســی  کبات ــی ا ارشــد نیــز دانشــجو پذیرفتــه شــده اســت. موسســۀ آمــوزش عال

متعــدد، ظرفیــت  رشــته های صنعتــی  توســعه  بــا  دانشــجو،  انــدک  تعــداد  اســت علی رغــم  توانســته 

کانی هــای غیرفلــزی،  بــا نهادهــای بخــش صنعــت به ویــژۀ صنایــع فلــزی و  را  گســترده ای  ارتباطــی 

ــی البــرز نیــز علی رغــم  کنــد. موسســۀ آمــوزش عال صنایــع شــیمیایی و نیــز صنایــع ماشین ســازی برقــرار 

تعــداد زیــاد دانشــجو و تعــدد رشــته های فنــی و مهندســی، بــه دلیــل نامتجانس بــودن رشــته های ایــن 

ــاد  ــی ایج ــاورت درخورتوجه ــت مج ــت ظرفی ــته اس ــتان، نتوانس ــن شهرس ــزرگ ای ــع ب ــا صنای ــگاه ب دانش

کنــد. دانشــگاه پیام نــور الونــد بــا ایجــاد رشــته های مدیریــت صنعتــی و حســابداری و تعــداد دانشــجوی 

کنــد و شــاخۀ علــوم انســانی  زیــاد در ایــن رشــته ها، توانســته اســت ظرفیــت مجــاورت مناســبی را ایجــاد 

گرفتــه اســت.  ــراف قــرار  گ ــا مختصــات 6 در مــدار مرکــزی  آن ب
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کشــاورزی و خدمــات بســیار ضعیــف اســت. تنهــا دو  بــا بخــش  ارتبــاط نهادهــای علم وفنــاوری 

دانشــگاه پیــام نــور الونــد و موسســۀ آمــوزش عالــی بینــش و دانــش دارای رشــته های مرتبــط بــا بخــش 

کارشناســی هســتند و ســایر دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی فاقــد ایــن رشــته  کشــاورزی در مقطــع 

کشــاورزی )شــامل باغــداری، زراعــت و دامپــروری( و  گــراف مجــاورت بخش هــای  هســتند. بنابرایــن در 

خدمــات )گردشــگری، خدمــات بهداشــت و درمــان و دامپــروری( در حاشــیه قــرار دارنــد )مختصــات 2(. 

4-5-3-4-2- تحلیل وضعیت بازار در نظام علم وفناوری 

کیفــی نهادهــای علم وفنــاوری در شهرســتان  کمــی و  گــراف مجــاورت، توســعۀ  مطابــق بــا داده هــای 

گرفتــه اســت به گونه ای کــه ســایر بخش هــای  البــرز بســیار نامتــوازن و بــا محوریــت شــدید صنعــت شــکل 

کشــاورزی و خدمــات به شــدت بــه حاشــیه رانــده شــده اســت. در ایــن شهرســتان، صنایــع  بــازار اعــم از 

ــرار  ــۀ رشــدیافتگی ق کانی هــای غیرفلــزی، صنایــع ماشین ســازی و صنایــع شــیمیایی در مرحل فلــزی و 

دارنــد و ســایر صنایــع و بخش هــا نیازمنــد فراینــد تثبیــت یــا ظرفیت ســازی و مزیت ســازی هســتند. 

4-5-3-4-2-1- ظرفیت های رشدیافتۀ بازاری

کانی هــای غیرفلــزی دارای ظرفیــت ارتباطــات نامتــوازن قــوی )مختصــات 7 بــا وزن  صنایــع فلــزی و 

ارتباطــات 7358(، صنایــع ماشین ســازی بــا ارتباطــات متــوازن قــوی )مختصــات 9 و وزن ارتباطــات 

6023( و صنایــع شــیمیایی دارای ظرفیــت ارتباطــات متــوازن متوســط )مختصــات 6 بــا وزن ارتباطــات 

4637( هســتند. ایــن صنایــع از ســطح فنــاوری متوســط )medium-tech( برخوردارنــد و بــه مرحلــۀ 

تولیــد پیامدهــای جانبــی منفــی رســیده اند. نظــام علم وفنــاوری در ایــن شهرســتان ظرفیــت تأمیــن 

کــرده اســت. بــرای  گــروه صنعتــی ایجــاد  تکنیســین مــورد نیــاز را در بســیاری از حوزه هــای ایــن دو 

دانش بنیان ســازی و رفــع پیامدهــای منفــی و بهبــود فرایندهــای بــازاری در ایــن صنایــع اقدامــات 

ح زیــر اســت: ــه شــر ــا ایــن صنایــع ب اصلــی نظــام علم وفنــاوری در تعامــل ب

ــوق    ــع ف ــان صنای ــعۀ دانش بنی ــت توس ــتان درجه ــز اس ــی مرک ــوزش عال ــز آم ک ــت مرا ــتفاده از ظرفی اس

 )high-tech( بــه ســطح فنــاوری برتــر از ســطح فنــاوری متوســط  ایــن صنایــع  به منظــور تبدیــل 

ازطریــق:

کز تحقیقاتی نهادهای علم وفناوری مرکزی-  کز رشد و مرا ایجاد شعبه های منطقه ای مرا
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ــاز ایــن -  ــرای ارتقــای دانــش فنــی مــورد نی ــاز ب کادر پژوهشــی مــورد نی تأمیــن هیئــت علمــی و 

ــع صنای

ایجــاد شــبکۀ  پژوهــش میــان دانشــگاه های مرکــزی و دانشــگاه های شهرســتانی بــرای ارتقــای - 

بهــره وری ایــن صنایــع

کــز فنــاوری -  اســتفاده از ظرفیــت علمــی و پژوهشــی دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی و مرا

ج به منظــور بهبــود فراینــد دانشــی صنایــع فــوق )به دلیــل  کــر و تحقیــق توســعۀ تهــران و 

قرارگرفتــن در مســیر تهــران(

اصــالح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب بــا ایــن صنایــع   

کاردانــی و  کمــی پذیــرش دانشــجو در مقاطــع  در مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی و پرهیــز از توســعۀ 

کارشناســی 

جهت دهــی جــذب هیئــت علمــی در دانشــگاه های موجــود درراســتای تأمیــن دانــش فنــی ســطح   

بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری فــوق 

کــز تحقیــق و توســعه    گســترش شــرکت های دانش بنیــان )توســط پــارک علم وفنــاوری( و مرا ایجــاد و 

)ازجملــه  صنایــع  ایــن  منفــی  جانبــی  عــوارض  کاهــش  به منظــور  صنعتــی(  واحدهــای  )توســط 

و…(  اجتماعــی  آســیب های  زیســت محیطی،  آلودگی هــای 

ــک،    ــارت الکترونی ــان )تج ــی دانش بنی ــوزۀ بازاریاب ــان در ح ــرکت های دانش بنی ــترش ش گس ــاد و  ایج

بازاریابــی شــبکه ای، بازارهــای دوســویه و…( بــرای تجاری ســازی محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل 

کشــور ج از  و خــار

ایــن صنایــع  در ســایر    فنــی موجــود در  بازاریابــی دانــش  بــرای  ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان 

همســایه کشــورهای  در  و  اســتان ها 

صنایــع    ایــن  دانش بنیان ســازی  به منظــور  اســتانی  فناورانــه  و  پژوهشــی  ح هــای  طر از  حمایــت 

علم وفنــاوری نهادهــای  توســط 

4-5-3-4-2-2- ظرفیت های بازاری نیازمند فرایند تثبیت در نظام علم وفناوری 

ــع  کشــاورزی، صنای ــع  ــع غذایــی وصنای گروه هــای صنعتــی در ایــن شهرســتان )شــامل صنای ســایر 
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نســاجی و صنایــع چــرم، صنایــع ســلولزی و صنایــع چــوب، صنایــع پزشــکی، صنایــع بــرق و الکترونیــک 

تثبیــت،  فراینــد  نیازمنــد طی کــردن  از 1516(  کمتــر  ارتباطــات  بــا مختصــات 2 و 3 و حجــم  همگــی 

بازاری ســازی و مزیت ســازی در چرخــۀ علم وفنــاوری هســتند. بدیــن منظــور اقدامــات زیــر بایــد انجــام 

گیــرد:

اصــالح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب بــا دانــش فنــی و   

کارشناســی بــرای تأمیــن تکنیســین مــورد نیــاز  کاردانــی و  دانــش بــازاری در ایــن صنایــع در مقاطــع 

ــر بومی گزینــی  کیــد ب ــا تأ ایــن صنایــع ب

گســترش شــرکت های دانش بنیــان در حــوزۀ    ظرفیت ســازی و مزیت ســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و 

بازاریابــی دانش بنیــان )تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکه ای( بــرای تجاری ســازی محصــوالت 

کشــور ج از  ایــن صنایــع در داخــل و خــار

ارائــۀ خدمــات مشــاوره ای و فنــی در حــوزۀ بازاریابــی بــه ایــن صنایــع توســط نهادهــای علم وفنــاوری   

مرکزی

ایجاد زیرساخت فنی و بازاری الزم برای حرکت به سمت تکمیل زنجیرۀ تولید در این صنایع  

کشــاورزی در شهرســتان البــرز )شــامل زراعــت، باغــداری و دامپــروری( دارای حجــم    فعالیت هــای بخــش 

که  گرفته انــد. ایــن وضعیــت بیانگر آن اســت  ارتباطــات بســیار انــدک و در مــدار میانــی )مختصــات 2( قــرار 

کشــاورزی  نهادهــای علم وفنــاوری و ســایر ابعــاد نظــام بــازار در ایــن منطقــه ارتباطــات قــوی را بــا بخــش 

کامــاًل به صورت ســنتی رشــد کرده اســت یا اینکــه نیازهای  برقــرار نکرده انــد و کشــاورزی در ایــن منطقــه یــا 

دانشــی و فناورانــۀ خــود را برونــزا تأمین کرده اســت. بنابراین الزم اســت نهادهای علم وفنــاوری در بخش 

کشــاورزی بــا اتخــاذ اقدمــات زیــر زمینــۀ دانش بنیانــی ایــن بخــش را فراهم ســازند:

کشــاورزی بــه ســرمایۀ انســانی ماهــر ازطریــق توســعۀ ســطوح    تبدیــل نیــروی انســانی در بخــش 

ســایر  فنــی  شــاخه های  و  کاربــردی  و  علمــی  دانشــگاه های  در  کارشناســی  و  کاردانــی  دانشــی 

عالــی آمــوزش  مؤسســات 

ــازاری در بخــش    تولیــد و انتشــار دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای تغییــر فرایندهــای مدیریتــی، فنــی و ب

کشــاورزی توســط نهادهــای علم وفنــاوری مرکــز  کشــاورزی به ســوی توســعۀ دانش بنیــان بخــش 

ــق: ــتان ازطری اس
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کشاورزی-  کز رشد  تأسیس مرا
کشاورزی-  ایجاد واحدهای تحقیقات 

کشاورزی دانش بنیان-  حمایت از پروژه های تحقیقاتی در زمینۀ 

تدویــن بســته های سیاســت گذاری ناظــر بــه فرایندهــای مدیریتی، نظــام تصمیم ســازی و مقررات گذاری   

کشــاورزی کشــاورزی در شهرســتان توســط مرکز تحقیقات جهاد  در زمینۀ دانش بنیان ســازی بخش 

کشــاورزی و    تأســیس شــرکت های دانش بنیــان بــرای بهبــود فرایندهــای دانشــی در دانــش فنــی 

کشــاورزی  شــیوه های مدیریتــی و بازاری ســازی و ایجــاد بازارهــای دوســویه در بخــش 

4-5-3-4-2-3- ظرفیت های بازاری مغفول مانده در نظام علم و فناوری 

نهادهــای  بــا  درخورتوجهــی  ارتباطــات  اســت  نتوانســته  شهرســتان  ایــن  در  خدمــات  بخــش 

گــراف مجــاورت، همــۀ زیربخش هــای خدمــات در ایــن شهرســتان  کنــد. براســاس  علم وفنــاوری برقــرار 

گردشــگری و ســایر فعالیت هــای خدماتــی دارای مختصــات 2 هســتند  ازجملــه بهداشــت و درمــان، 

کمــی از فعالیت هــای اقتصــادی را بــه خــود اختصــاص داده انــد،  یعنــی عالوه براین کــه حجــم بســیار 

ــد.  گرفته ان ــرار  ــراف ق گ ــی  ــۀ میان ــذا در منطق ــد و ل ــاوری دارن ــای علم وفن ــا نهاده ــطی ب ــات متوس ارتباط

کــه بیانگــر ضعــف ایــن  گردشــگری حایــز رتبــۀ آخــر در اســتان اســت  ایــن شهرســتان ازلحــاظ مزیــت 

ــۀ ســرمایه گذاری  گردشــگری و ســایر خدمــات حتــی مرحل بخــش در ایــن شهرســتان می باشــد. حــوزۀ 

ــگاه ها  ــه دانش ک ــرد  ک ــاره  ــت اش ــن واقعی ــه ای ــوان ب ــاص، می ت ــور خ ــت. به ط ــرده اس ــی نک ــز ط ــه را نی اولی

گردشــگری و خدمــات  ــا بخــش  ــد رشــته های مرتبــط ب ــی ایــن شهرســتان فاق و مؤسســات آمــوزش عال

ح زیــر اســت: هســتند. بــا توجــه بــه مــوارد فــوق، اقدامــات ناظــر بــه ایــن بخــش بــه شــر

از    گردشــگری در نهادهــای علم وفنــاوری مرکــز اســتان و خــودداری  از ظرفیــت دانشــی  اســتفاده 

ــدان  ــل فق ــالمت( به دلی ــگری س گردش ــز  ــه ج ــگری )ب گردش ــه  ــر ب ــی ناظ ــته های تحصیل ــیس رش تأس

کوتاه مــدت )تــا 5 ســال(  گردشــگری در ایــن شهرســتان در افــق  مزیــت بالفعــل در زمینــۀ 

گردشــگری    به کارگیــری ظرفیت هــای شــرکت های دانش بنیــان مرکــزی )اســتانی یــا ملــی( در حــوزۀ 

گردشــگری )طبیعــی، مذهبــی، باســتانی( در افــق بلندمــدت  به منظــور مزیت ســازی و ظرفیت یابــی در 

)7 تــا 10ســال( 
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گــراف مجــاورت در مــدار میانــی قــرار  بخــش خدمــات پزشــکی و درمانــی در ایــن شهرســتان براســاس 

کوچکی دارد )مختصات 2 و وزن ارتباطات 71(. طبق نقشــه های مزیت شهرســتان  گرفته و حجم بســیار 

کمتریــن مزیــت اســت.  البــرز در میــان شهرســتان  های اســتان به لحــاظ خدمــات پزشــکی و درمانــی دارای 

ــه ایــن  ــرای دسترســی ب وجــود ایــن شهرســتان در مســیر اســتان های البــرز و تهــران، زمینــۀ مناســبی را ب

کــرده اســت. عالوه برایــن، بــروز پیامدهــای  شهرســتان بــرای توســعۀ  بخــش بهداشــت و درمــان ایجــاد 

منفــی فــراوان از ناحیــۀ توســعۀ صنعتــی در ایــن شهرســتان، نیــاز مبــرم به توســعۀ نظــام بهداشــت و درمان 

کــرده اســت. بنابرایــن اقدامــات زیــر بــرای توســعۀ ایــن بخــش ضــروری اســت:  را دوچنــدان 

بــه    ناظــر  واقعــی  مســائل  و  درمــان  بخــش  بــا  علم وفنــاوری  نهادهــای  درگیــری  ســطح  افزایــش 

کانی هــای غیرفلــزی، صنایــع  ــازاری رشــدیافته در صنایــع فلــزی و  پیامدهــای منفــی بخش هــای ب

و  روانــی  بهداشــت  زیســت محیطی،  آلودگی هــای  )ازقبیــل  شــیمیایی  صنایــع  و  ماشین ســازی 

کشــاورزی( بهداشــت  و  صنعتــی  بهداشــت  محیــط،   بهداشــت  آموزش هــای  اجتماعــی، 

اســتفاده از ظرفیــت علمــی و فناورانــۀ بخــش بهداشــت و درمــان مرکــز اســتان و نیــز اســتان های   

ــن  ــان در ای ــت و درم ــش بهداش ــعۀ بخ ــرای توس ــه ب ــاخت های اولی ــاد زیرس ــرای ایج ــران ب ــرز و ته الب

شهرســتان

کلی نهادها 4-5-3-5- نقشۀ چگالی 
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4-5-3-6- دانشگاه پیام نور الوند

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

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

4-5-3-7 مؤسسه آموزش عالی البرز

)basic science 2(  4-5-3-7-1- علوم پایه
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)engineering 2( 4-5-3-7-2- علوم فنی و مهندسی

)humanities 2( 4-5-3-7-3- علوم انسانی

کباتان 4-5-3-8- مؤسسه آموزش عالی ا

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

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

4-5-4- شهرستان بوئین زهرا

4-5-4-1- جدول نهادهای علم و فناوری

مختصاتشناسهشاخهعنواننوع
ی

اور
 فن

م و
عل

ی 
ها

اد
نه

دانشگاه آزاد اسالمی

basic science 11علوم پایه

engineering 12علوم فنی و مهندسی

humanities 12علوم انسانی

دانشگاه پیام نور

basic science 22علوم پایه

engineering 22علوم فنی و مهندسی

humanities 23علوم انسانی

agriculture 22کشاورزی

ــی  ــی فن ــوزش عال ــز آم مرک
و مهندســی

basic science 31علوم پایه

engineering 35علوم فنی و مهندسی
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مختصاتشناسهشاخهعنواننوع

ی
اور

 فن
م و

عل
ی 

ها
اد

نه

دانشگاه پیام نور رامند

engineering 42علوم فنی و مهندسی

humanities 43علوم انسانی

agriculture 43کشاورزی

اســالمی  آزاد  دانشــگاه 
ل شــا

engineering 52علوم فنی و مهندسی

humanities 52علوم انسانی

دانشگاه پیام نور شال
engineering 62علوم فنی و مهندسی

humanities 63علوم انسانی

gc-azad3مرکز رشد دانشگاه آزادمرکز رشد

زار
 با

اد
نه

صنعت و معدن

کشاورزی food & agriculture3صنایع غذایی وصنایع 

textile3صنایع نساجی و صنایع چرم

chemical6صنایع شیمیایی

wood3صنایع سلولزی و صنایع چوب

کانی غیرفلزی iron & minerals8صنایع فلزی و صنایع 

medicine3صنایع پزشکی

صنایع برق و الکترونیک
 electricity &

electronic
3

machine3صنایع ماشین سازی

کشاورزی

agriculture3زراعت

gardening2باغداری

diary2دامپروری

خدمات

health2بهداشت

tourism2گردشگری

services2خدمات
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4-5-4-2- جدول موقعیت نهادها

شدت ارتباطتعداد ارتباطخوشهxyشناسه

agriculture-0.53910.1899911210

agriculture 2-0.19380.6418214359

agriculture 4-0.39590.2359412417

basic science 11.4957-0.253416243

basic science 20.26181.110227496

basic science 31.8347-0.011336274

chemical0.24980.16448252017

diary-0.52050.150119131

electricity & electronic-0.2243-0.1382819215

engineering 10.6732-0.1868115759

engineering 20.02390.6406216703

engineering 30.98390.0833142444

engineering 4-1.1302-0.3222416

engineering 50.5226-0.6556510623

engineering 6-1.133-0.3158616

food & agriculture-0.40030.1216823911

gardening-0.64540.0264911191

gc-azad-0.0560.0501720162

health-0.6872-0.08981012250

humanities 10.7687-0.2502116669

humanities 20.16230.5538217999
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شدت ارتباطتعداد ارتباطخوشهxyشناسه

humanities 40.0394-0.14744151246

humanities 50.2315-0.5965514531

humanities 6-0.018-0.44026141040

iron & minerals1.0098-0.0528224969

machine0.19130.113821185

medicine0.1795-0.3005818418

services-1.0475-0.28941022138

textile-0.4957-0.0032821235

tourism-0.8864-0.162910981

wood-0.25520.1344819300

کلی نهادها گراف روابط   -3-4-5-4
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گراف مجاورت 4-5-4-4- تحلیل 

)total strenth( در جــدول موقعیــت شهرســتان  فعالیــت  بــه حجــم  مربــوط  براســاس داده هــای 

ــازاری در مدارهــای مرکــزی و میانــی قــرار دارنــد. بااین حــال، حجــم  بوئین زهــرا، تمامــی فعالیت هــای ب

ــازاری،  ــازار به طــور متوازنــی میــان فعالیت هــای مختلــف توزیــع نشــده اســت. ازمیــان فعالیت هــای ب ب

گرفته انــد. درواقــع  کانی هــای غیرفلــزی و صنایــع شــیمیایی در مرحلــۀ رشــدیافتگی قــرار  صنایــع فلــزی و 

بخــش عمــده ای از بــازار شهرســتان بوئین زهــرا متشــکل از ایــن دو صنعــت اســت و ســایر صنایــع نســبت 

بــه ایــن دو صنعــت حجــم بســیار اندکــی دارنــد.

میــان  مطلــق  مزیــت  دارای  درمــان  بخــش  در  شهرســتان  ایــن  مزیــت،  نقشــه های  براســاس 

ســایر  بــه  نســبت  کشــاورزی  و  معــدن  و  صنعــت  بخش هــای  در  و  اســت  اســتان  شهرســتان های 

شهرســتان های اســتان دارای مزیــت نســبی )رتبــۀ 2( اســت. ایــن شهرســتان به طــور بالفعــل فاقــد 

اســت.  گردشــگری  بخــش  در  مزیــت 

کانی هــای غیرفلــزی و صنایــع شــیمیایی  ــًا بــر محــور صنایــع فلــزی و  توســعۀ ایــن شهرســتان عمدت

گرفتــه اســت، امــا بــا توجــه بــه حجــم ارتباطــات بســیار انــدک ســایر صنایــع، بخــش صنعــت  شــکل 

هــم نتوانســته اســت محوریــت توســعۀ ایــن شهرســتان را بــر عهــده بگیــرد. بــه عبــارت دیگــر، توزیــن 

گــراف مجــاورت در میــان نهادهــای علم وفنــاوری هیــچ محوریــت نظام منــدی را بــرای  ارتباطــات در 

کشــاورزی و خدمــات نیــز نتوانســته اند ظرفیت هــای  بخــش صنعــت نشــان نمی دهــد. بخش هــای 

کننــد. عالوه برایــن، نهادهــای علــم  درخورتوجهــی را بــرای ارتبــاط بــا نهادهــای علم وفنــاوری ایجــاد 

)دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی( و نهادهــای فنــاوری نیــز نتوانســته اند نظــام ارتباطــی مؤثــری را 

کننــد.  ــازار فراهــم  ــت از ب ــرای حمای در ایــن شهرســتان ب

4-5-4-4-1- تحلیل وضعیت نهادهای علم وفناوری در نظام علم وفناوری 

توزیــع دانشــجو در میــان دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی شهرســتان بوئین زهــرا و در مقاطــع 

مختلــف تحصیلــی در ســال 1395 در نمــودار زیــر آورده شــده اســت. 
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 نیوزق ناتسا یهاگشناد داهج :یرجم
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 یلاع شزومآ یزیرهمانرب و شهوژپ ۀسسوم یاههداد اب قباطم ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

اتدمع ناتسرهش نیا رد یلاع شزومآ
ً

 دازآ یاههاگشناد هچرگا تسا یسانشراک و ینادراک حوطس هب فوطعم 

 یسدنهم و ینف یلاع شزومآ زکرم .دنراد وجشناد زین دشرا یسانشراک عطقم رد ارهزنیئوب رونمایپ و یمالسا

 نیا یلصا عیانص اب ار ترواجم تیفرظ نیرتشیب تسا هتسناوت )یسدنهم و ینف یاههتشر رد ۵  تاصتخم(
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 یصصخت یرتکد یکشزپ یرتکد دشرا یسانشراک یسانشراک ینادراک

نمودار 13. توزیع دانشجویان و مقاطع تحصیلی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شهرستان بوئین زهرا )1395(

منبع: یافته های پژوهش، مطابق با داده های موسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

گرچــه  کارشناســی اســت ا کاردانــی و  ــًا معطــوف بــه ســطوح  ــی در ایــن شهرســتان عمدت آمــوزش عال

کارشناســی ارشــد نیــز دانشــجو دارنــد. مرکــز  دانشــگا ه های آزاد اســالمی و پیام نــور بوئین زهــرا در مقطــع 

آمــوزش عالــی فنــی و مهندســی )مختصــات  5 در رشــته های فنــی و مهندســی( توانســته اســت بیشــترین 

کانی هــای غیرفلــزی و  ظرفیــت مجــاورت را بــا صنایــع اصلــی ایــن شهرســتان یعنــی صنایــع فلــزی و 

کنــد. دانشــگاه آزاد اســالمی بوئین زهــرا نیــز بــا قرارگرفتــن در مختصــات 2،  صنایــع شــیمیایی ایجــاد 

گرچــه  کــرده اســت. دانشــگاه پیــام نــور بوئین زهــرا ا ظرفیــت ارتبــاط متوســطی را بــا ایــن دو صنعــت برقــرار 

گرفتــه اســت، ظرفیــت ارتباطــی ضعیفــی بــا صنایــع محــوری ایــن شهرســتان  گــراف قــرار  در مــدار میانــی 

دارد. ســایر دانشــگاه های ایــن شهرســتان نتوانســته اند ظرفیــت ارتباطــی منســجمی را بــا بــازار منطقــه 

کننــد و عمــدۀ ظرفیــت ارتباطــی ایــن دانشــگاه ها بــا نهــاد بــازار معطــوف بــه رشــته های علــوم  ایجــاد 

انســانی )مدیریــت و حســابداری( اســت. مجــاورت خاصــی میــان تمامــی نهادهــای علم وفنــاوری بــا 

ســایر صنایــع شهرســتان وجــود نــدارد. 

کشــاورزی و خدمــات بســیار ضعیــف اســت. تنهــا دانشــگاه  ارتبــاط نهادهــای علم وفنــاوری بــا بخــش 

کارشناســی دارد و ســایر دانشــگاه ها و مؤسســات  کشــاورزی در مقطــع  پیــام نــور رامنــد دارای رشــتۀ 
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ــامل  ــاورزی )ش کش ــای  ــاورت بخش ه ــراف مج گ ــن در  ــتند. بنابرای ــته هس ــن رش ــد ای ــی فاق ــوزش عال آم

باغــداری، زراعــت و دامپــروری( و خدمــات )گردشــگری، خدمــات بهداشــت و درمــان و دامپــروری( در 

گرچــه جــزء مزیت هــای ایــن شهرســتان اســت امــا  حاشــیه قــرار دارنــد )مختصــات 2(. خدمــات درمانــی ا

کــه روابــط آن در نظــام علم وفنــاوری به صــورت برونــزا  گــراف بیانگــر آن اســت  قرارگرفتــن آن در حاشــیۀ 

تعریــف شــده اســت. 

ــرده  ــدا نک ــی پی ــترش چندان گس ــوز  ــه هن گرچ ــتان ا ــن شهرس ــالمی در ای ــگاه آزاد اس ــد دانش ــز رش مرک

کــه بــا به فعلیت رســیدن آن هــا می توانــد موقعیــت  کــرده اســت  کارویژه هایــی را بــرای خــود تعریــف  اســت، 

گــراف مجــاورت در جایــگاه محــوری و بــا ارتباطــات متعــدد و متــوازن بــا ابعــاد مختلــف بــازار  خــود را در 

کشــاورزی و خدمــات قــرار دهــد.  اعــم از صنعــت و معــدن و 

4-5-4-4-2- تحلیل وضعیت بازار در نظام علم وفناوری 

کیفــی نهادهــای علم وفنــاوری در شهرســتان  کمــی و  گــراف مجــاورت، توســعۀ  مطابــق بــا داده هــای 

گرفتــه اســت. در ایــن بخــش، صنایــع فلــزی  بوئین زهــرا نامتــوازن و بــا محوریــت صنعــت و معــدن شــکل 

کانی هــای غیرفلــزی و صنایــع شــیمیایی در ایــن شهرســتان در مرحلــۀ رشــدیافتگی قــرار دارنــد و ســایر  و 

صنایــع و بخش هــا نیازمنــد فراینــد تثبیــت یــا ظرفیت ســازی و مزیت ســازی هســتند. 

4-5-4-4-2-1- ظرفیت های رشدیافتۀ بازاری

کانی هــای غیرفلــزی دارای ظرفیــت ارتباطــات نامتــوازن قــوی )مختصــات 8 بــا  صنایــع فلــزی و 

حجــم 4969( و صنایــع شــیمیایی دارای ظرفیــت ارتباطــات متــوازن متوســط )مختصــات 6 بــا حجــم 

2017( هســتند. ایــن صنایــع از ســطح فنــاوری متوســط )medium-tech( برخوردارنــد و بــه مرحلــۀ 

تولیــد پیامدهــای جانبــی منفــی رســیده اند. نظــام علم وفنــاوری در ایــن شهرســتان ظرفیــت تأمیــن 

کــرده اســت. بــرای  گــروه صنعتــی ایجــاد  تکنیســین مــورد نیــاز را در بســیاری از حوزه هــای ایــن دو 

دانش بنیان ســازی و رفــع پیامدهــای منفــی و بهبــود فرایندهــای بــازاری در ایــن صنایــع اقدامــات 

ح زیــر اســت: اصلــی نظــام علم وفنــاوری در تعامــل بــا ایــن صنایــع بــه شــر

ــوق    ــع ف ــان صنای ــعۀ دانش بنی ــت توس ــتان درجه ــز اس ــی مرک ــوزش عال ــز آم ک ــت مرا ــتفاده از ظرفی اس

 )high-tech( بــه ســطح فنــاوری برتــر از ســطح فنــاوری متوســط  ایــن صنایــع  به منظــور تبدیــل 
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ازطریــق:

کز تحقیقاتی نهادهای علم وفناوری مرکزی-  کز رشد و مرا ایجاد شعبه های منطقه ای مرا

ــاز ایــن -  ــرای ارتقــای دانــش فنــی مــورد نی ــاز ب کادر پژوهشــی مــورد نی تأمیــن هیئــت علمــی و 

ــع صنای

ایجــاد شــبکۀ  پژوهــش میــان دانشــگاه های مرکــزی و دانشــگاه های شهرســتانی بــرای ارتقــای - 

بهــره وری ایــن صنایــع

اصــالح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب بــا ایــن صنایــع   

کاردانــی و  کمــی پذیــرش دانشــجو در مقاطــع  در مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی و پرهیــز از توســعۀ 

کارشناســی 

جهت دهــی جــذب هیئــت علمــی در دانشــگاه های موجــود درراســتای تأمیــن دانــش فنــی ســطح   

بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری فــوق 

کــز تحقیــق و توســعه    گســترش شــرکت های دانش بنیــان )توســط پــارک علم وفنــاوری( و مرا ایجــاد و 

)ازجملــه  صنایــع  ایــن  منفــی  جانبــی  عــوارض  کاهــش  به منظــور  صنعتــی(  واحدهــای  )توســط 

و…(  اجتماعــی  آســیب های  زیســت محیطی،  آلودگی هــای 

ــک،    ــارت الکترونی ــان )تج ــی دانش بنی ــوزۀ بازاریاب ــان در ح ــرکت های دانش بنی ــترش ش گس ــاد و  ایج

بازاریابــی شــبکه ای، بازارهــای دوســویه و…( بــرای تجاری ســازی محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل 

کشــور ج از  و خــار

ایــن صنایــع  در ســایر    فنــی موجــود در  بازاریابــی دانــش  بــرای  ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان 

همســایه کشــورهای  در  و  اســتان ها 

صنایــع    ایــن  دانش بنیان ســازی  به منظــور  اســتانی  فناورانــه  و  پژوهشــی  ح هــای  طر از  حمایــت 

علم وفنــاوری نهادهــای  توســط 

4-5-4-4-2-2- ظرفیت های بازاری نیازمند فرایند تثبیت در نظام علم وفناوری 

ــع  کشــاورزی، صنای ــع  ــع غذایــی وصنای گروه هــای صنعتــی در ایــن شهرســتان )شــامل صنای ســایر 

نســاجی و صنایــع چــرم، صنایــع ســلولزی و صنایــع چــوب، صنایــع پزشــکی، صنایــع بــرق و الکترونیــک 
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کمتــر از 911( نیازمنــد طی کــردن  و صنایــع ماشین ســازی همگــی بــا مختصــات 3 و حجــم ارتباطــات 

فراینــد تثبیــت، بازاری ســازی و مزیت ســازی در چرخــۀ علم وفنــاوری هســتند. بدیــن منظــور اقدامــات 

گیــرد: زیــر بایــد انجــام 

اصــالح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب بــا دانــش فنــی   

کارشناســی بــرای تأمیــن تکنیســین  کاردانــی و  و دانــش بــازاری در ایــن صنایــع در مقاطــع 

کیــد بــر بومی گزینــی  مــورد نیــاز ایــن صنایــع بــا تأ

گســترش شــرکت های دانش بنیــان در    ظرفیت ســازی و مزیت ســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و 

حــوزۀ بازاریابــی دانش بنیــان )تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکه ای( بــرای تجاری ســازی 

کشــور ج از  محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل و خــار

نهادهــای    توســط  صنایــع  ایــن  بــه  بازاریابــی  حــوزۀ  در  فنــی  و  مشــاوره ای  خدمــات  ارائــۀ 

مرکــزی علم وفنــاوری 

ایجــاد زیرســاخت فنــی و بــازاری الزم بــرای حرکــت بــه ســمت تکمیــل زنجیــرۀ تولیــد در ایــن   

صنایــع

کشــاورزی در شهرســتان بوئین زهــرا علی رغــم باالبــودن حجــم فعالیت هــای  فعالیت هــای بخــش 

کشــاورزی  کشــاورزی )زراعــت، باغــداری و دامپــروری( و نیــز مزیــت نســبی ایــن شهرســتان در بخــش 

)رتبــۀ دوم در اســتان( دارای حجــم ارتباطــات بســیار انــدک و در مــدار میانــی )مختصــات 2( و مرکــزی 

کــه نهادهــای علم وفنــاوری و ســایر  گرفته انــد. ایــن وضعیــت بیانگــر آن اســت  گــراف )مختصــات 3( قــرار 

کشــاورزی در  کشــاورزی برقــرار نکرده انــد و  ابعــاد نظــام بــازار در ایــن منطقــه ارتباطــات قــوی را بــا بخــش 

کــرده اســت یــا اینکــه نیازهــای دانشــی و فناورانــۀ خــود را  کامــاًل به صــورت ســنتی رشــد  ایــن منطقــه یــا 

ــا اتخــاذ  کشــاورزی ب کــرده اســت. بنابرایــن الزم اســت نهادهــای علم وفنــاوری در بخــش  ــزا تأمیــن  برون

اقدمــات زیــر زمینــۀ دانش بنیانــی ایــن بخــش را فراهــم ســازند:

کشــاورزی بــه ســرمایۀ انســانی ماهــر ازطریــق توســعۀ ســطوح    تبدیــل نیــروی انســانی در بخــش 

ســایر  فنــی  شــاخه های  و  کاربــردی  و  علمــی  دانشــگاه های  در  کارشناســی  و  کاردانــی  دانشــی 

عالــی آمــوزش  مؤسســات 

ــازاری در بخــش    تولیــد و انتشــار دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای تغییــر فرایندهــای مدیریتــی، فنــی و ب
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کشــاورزی توســط نهادهــای علم وفنــاوری مرکــز  کشــاورزی به ســوی توســعۀ دانش بنیــان بخــش 

ــق: ــتان ازطری اس

کشاورزی-  کز رشد  تأسیس مرا

کشاورزی-  ایجاد واحدهای تحقیقات 

کشاورزی دانش بنیان-  حمایت از پروژه های تحقیقاتی در زمینۀ 

و    تصمیم ســازی  نظــام  مدیریتــی،  فرایندهــای  بــه  ناظــر  سیاســت گذاری  بســته های  تدویــن 

کشــاورزی در شهرســتان توســط مرکــز تحقیقــات  مقررات گــذاری در زمینــۀ دانش بنیان ســازی بخــش 

کشــاورزی جهــاد 

کشــاورزی و    تأســیس شــرکت های دانش بنیــان بــرای بهبــود فرایندهــای دانشــی در دانــش فنــی 

کشــاورزی  شــیوه های مدیریتــی و بازاری ســازی و ایجــاد بازارهــای دوســویه در بخــش 

4-5-4-4-2-3- ظرفیت های بازاری مغفول مانده در نظام علم و فناوری 

نهادهــای  بــا  درخورتوجهــی  ارتباطــات  اســت  نتوانســته  شهرســتان  ایــن  در  خدمــات  بخــش 

گــراف مجــاورت، همــۀ زیربخش هــای خدمــات در ایــن شهرســتان  کنــد. براســاس  علم وفنــاوری برقــرار 

گردشــگری و ســایر فعالیت هــای خدماتــی دارای مختصــات 2 هســتند  ازجملــه بهداشــت و درمــان، 

کمــی از فعالیت هــای اقتصــادی را بــه خــود اختصــاص داده انــد،  یعنــی عالوه براین کــه حجــم بســیار 

ــد.  گرفته ان ــرار  ــراف ق گ ــی  ــۀ میان ــذا در منطق ــد و ل ــاوری دارن ــای علم وفن ــا نهاده ــطی ب ــات متوس ارتباط

ــف  ــر ضع ــه بیانگ ک ــت  ــتان اس ــارم در اس ــۀ چه ــز رتب ــگری حای گردش ــت  ــاظ مزی ــتان ازلح ــن شهرس ای

نظــام  در  بخــش خدمــات  کــه  گفــت  بنابرایــن می تــوان  ایــن شهرســتان می باشــد.  در  بخــش  ایــن 

علم وفنــاوری در مرحلــۀ نــوزادی قــرار دارد و نتوانســته اســت روابــط خــود را در نظــام منطقــه ای نــوآوری 

گردشــگری و ســایر خدمــات حتــی مرحلــۀ ســرمایه گذاری  کنــد. حــوزۀ  بــا نهادهــای علم وفنــاوری برقــرار 

ــگاه ها  ــه دانش ک ــرد  ک ــاره  ــت اش ــن واقعی ــه ای ــوان ب ــاص، می ت ــور خ ــت. به ط ــرده اس ــی نک ــز ط ــه را نی اولی

گردشــگری و خدمــات  ــا بخــش  ــد رشــته های مرتبــط ب ــی ایــن شهرســتان فاق و مؤسســات آمــوزش عال

ح زیــر اســت: هســتند. بــا توجــه بــه مــوارد فــوق، اقدامــات ناظــر بــه ایــن بخــش بــه شــر

گردشــگری در نهادهــای علم وفنــاوری مرکــز اســتان و خودداری از تأســیس    اســتفاده از ظرفیــت دانشــی 



سند آمایش علم و فناوری استان قزوین 202

گردشــگری ســالمت( به دلیــل فقــدان مزیــت بالفعــل  گردشــگری )بــه جــز  رشــته های تحصیلــی ناظــر بــه 
کوتاه مــدت )تــا 5 ســال(  گردشــگری در ایــن شهرســتان در افــق  در زمینــۀ 

ــگری    گردش ــوزۀ  ــی( در ح ــا مل ــتانی ی ــزی )اس ــان مرک ــرکت های دانش بنی ــای ش ــری ظرفیت ه به کارگی
افــق  در  باســتانی(  مذهبــی،  )طبیعــی،  گردشــگری  در  ظرفیت یابــی  و  مزیت ســازی  به منظــور 

بلندمــدت )7 تــا 10ســال( 

تأســیس شــرکت های دانش بنیــان منطقــه ای به منظــور ظرفیت یابــی، مزیت یابــی و تجاری ســازی   
گردشــگری در افــق بلندمــدت )7 تــا 10ســال( ظرفیت هــای 

گــراف مجــاورت در مــدار میانــی  بخــش خدمــات پزشــکی و درمانــی در ایــن شهرســتان براســاس 
ــه طبــق  ک ــی اســت  کوچکــی دارد )مختصــات 2 و حجــم 250(. ایــن در حال گرفتــه و حجــم نســبتًا  ــرار  ق
نقشــه های مزیــت شهرســتان بوئیــن زهــرا در میــان شهرســتان  های اســتان به لحــاظ خدمــات پزشــکی 
و درمانــی دارای مزیــت مطلــق )رتبــۀ 1( اســت. وجــود ایــن مزیــت و درعین حــال حجــم پاییــن ظرفیــت 
کــه بخــش خدمــات پزشــکی و درمانــی در ایــن شهرســتان رشــد  ارتباطــی ایــن بخــش بیانگــر آن اســت 
برونــزا داشــته اســت و در تعامــل نظام منــد بــا ســایر اجــزای نظــام فنــاوری در ایــن شهرســتان قــرار نــدارد. 
درعین حــال، وجــود ایــن مزیــت زمینــه را بــرای حرکــت بــه ســمت ظرفیت ســازی و مزیت یابــی بــرای 
گردشــگری ســالمت فراهــم  ارائــۀ خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــه شهرســتان  های مجــاور و توســعۀ 
ارتباطــی اســتان های اصفهــان، مرکــزی، همــدان  ایــن شهرســتان در مســیر  ســاخته اســت. وجــود 
ــالمت  ــگری س گردش ــعۀ   ــرای توس ــتان ب ــن شهرس ــه ای ــی ب ــرای دسترس ــبی را ب ــت مناس ــران، وضعی و ته

کــرده اســت. بنابرایــن اقدامــات زیــر بــرای توســعۀ ایــن بخــش ضــروری اســت:  ایجــاد 

بــه    ناظــر  واقعــی  مســائل  و  درمــان  بخــش  بــا  علم وفنــاوری  نهادهــای  درگیــری  ســطح  افزایــش 
کانی هــای غیرفلــزی و صنایــع  پیامدهــای منفــی بخش هــای بــازاری رشــدیافته در صنایــع فلــزی و 
آموزش هــای  اجتماعــی،  و  روانــی  بهداشــت  زیســت محیطی،  آلودگی هــای  )ازقبیــل  شــیمیایی 

کشــاورزی( بهداشــت محیــط،  بهداشــت صنعتــی و بهداشــت 

گروه هــا و رشــته های تحصیلــی متناســب بــا بخــش خدمــات درمانــی و پزشــکی توســط    تأســیس 
شهرســتان علم وفنــاوری  نهادهــای 

ــی و    ــرای مزیت یاب تأســیس شــرکت های دانش بنیــان و ایجــاد زیرســاخت های دانشــی و فنــی الزم ب

گردشــگری ســالمت ظرفیت ســازی در 
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کلی نهادها 4-5-4-5- نقشۀ چگالی 

4-5-4-6- دانشگاه آزاد اسالمی

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

)humanities 1( 4-5-4-6-3- علوم انسانی
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4-5-4-7- دانشگاه پیام نور

)basic science 2( 4-5-4-7-1- علوم پایه

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

)agriculture 2( کشاورزی  -4-7-4-5-4
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4-5-4-8- دانشگاه فنی مهندسی

)basic science 3( 4-5-4-8-1- علوم پایه

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

)engineering 4( 4-5-4-9-1- علوم فنی و مهندسی

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

4-5-4-10- دانشگاه آزاد اسالمی شال

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

4-5-4-11- دانشگاه پیام نور شال

)engineering 6( 4-5-4-11-1- علوم فنی و مهندسی
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)humanities 6( 4-5-4-11-2- علوم انسانی

)gc-azad( 4-5-4-12- مرکز رشد دانشگاه آزاد
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کستان 4-5-5- شهرستان تا

4-5-5-1- جدول نهادهای علم و فناوری

مختصاتشناسهشاخهعنواننوع

ی
اور

 فن
م و

عل
ی 

ها
اد

نه

کستان دانشگاه آزاد اسالمی تا

basic science 1٣علوم پایه

engineering 1٣علوم فنی و مهندسی

humanities 1٣علوم انسانی

medicine 1٢علوم پزشکی

agriculture 1٣کشاورزی

کستان دانشگاه پیام نور تا

basic science 2٣علوم پایه

engineering 2٣علوم فنی و مهندسی

humanities 2٣علوم انسانی

agriculture 2٣کشاورزی

کستان مؤسسۀ آموزش عالی تا
engineering 3٢علوم فنی و مهندسی

humanities 3٣علوم انسانی

humanities 4٣علوم انسانیمؤسسۀ آموزش عالی نیکان

دانشگاه آزاد اسالمی اسفرورین
engineering 5٢علوم فنی و مهندسی

humanities 5٣علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسالمی ضیاء آباد
engineering 6١علوم فنی و مهندسی

humanities 6٣علوم انسانی

زار
 با

اد
نه

صنعت و معدن

کشاورزی food & agriculture٣صنایع غذایی و 

textile٣صنایع نساجی و چرم

chemical6صنایع شیمیایی

wood٣صنایع چوب و سلولزی

کانی غیرفلزی iron & minerals٩صنایع فلزی و 

medicine٣صنایع پزشکی

electricity & electronic٣صنایع برق و الکترونیک

machine٣صنایع ماشین سازی



213فصل4؛برآوردالگووتحلیلدادهها

مختصاتشناسهشاخهعنواننوع

زار
 با

اد
نه

کشاورزی
agriculture٣زراعت

gardening٣باغداری

diary٣دامپروری

خدمات

health٣بهداشت

tourism٢گردشگری

services٣خدمات

4-5-5-2- جدول موقعیت نهادها

شدت ارتباطتعداد ارتباطخوشهxyشناسه

agriculture-0/7173-0/1701810348

agriculture 1-0/74950/0332116995

agriculture 2-0/31550/1998214930

basic science 1-0/76770/4616110385

basic science 2-0/08940/768428341

chemical0/3853-0/04937264068

diary-0/7194-0/092888263

electricity & electronic0/7867-0/08297251025

engineering 1-0/56750/44331181072

engineering 20/22770/73882161199

engineering 30/97750/34333151533

engineering 51/068-0/15815141258

engineering 61/4063-0/27746142329
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شدت ارتباطتعداد ارتباطخوشهxyشناسه

food  &  agriculture-0/0833-0/04647252231

gardening-0/739-0/311810345

health-0/6742-0/3821922456

humanities 1-0/44240/3818119728

humanities 2-0/05430/5786219734

humanities 30/44360/39223171017

humanities 40/6845-0/5524162375

humanities 50/5633-0/1167516720

humanities 60/5374-0/3574617900

iron & minerals0/68530/14127227456

machine0/43040/18077261622

medicine0/2205-0/7518720723

medicine 1-0/81410/409417250

services-0/8595-0/6343925810

textile-0/0193-0/17917261465

tourism-0/9712-0/7132913471

wood0/1669-0/19797241269
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کلی نهادها گراف روابط   -3-5-5-4

گراف مجاورت 4-5-5-4- تحلیل 

کســتان بــه دســت می آیــد ایــن  گــراف مجــاورت نهادهــای علــم و فنــاوری در تا کلــی  آن  چــه از شــمای 

ــروه  گ ــان  ــن می ــت. در ای خ داده اس ــع ر ــت صنای ــا محوری ــعه ب ــتان، توس کس ــتان تا ــه در شهرس ک ــت  اس

کانی هــای غیرفلزی)بــا حجــم ارتباطــات بســیار بــاالی٧456 و مختصــات ٩( و بــا فاصلــۀ  صنایــع فلــزی و 

گــروه صنعتــی دوم یعنــی صنایــع شــیمیایی)با وزن ارتباطــات406٨ و مختصــات 6(،  وزنــی بســیار بــاال از 

کلیــه ارتباطــات نظــام علــم و فنــاوری را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده اســت و لــذا ظرفیت هــای هم جــواری  

ــروه صنعتــی و بعــد از آن  گ ــت ایــن  ــر محوری ــی ب کســتان به طورکل ــم و فنــاوری در تا موجــود در نظــام عل

ارتباطــات١6٢٢(،  ماشین ســازی)وزن  صنایــع  اســت.  گرفتــه  قــرار  شــیمیایی  صنایــع  صنعتــی  گــروه 

کشــاورزی)وزن ارتباطــات ٢٢٣١( ، صنایــع نســاجی)وزن ارتباطــات ١465( و صنایــع  صنایــع غذایــی و 

چــوب و ســلولزی)وزن ارتباطــات ١٢6٩(  نیــز در ایــن شهرســتان از درجــۀ مجــاورت باالیــی برخوردارنــد و 

کننــد.  کمــک  توانســته اند بــه تقویــت مــدار توســعۀ صنعتــی در ایــن شهرســتان 

گــروه فنــی و مهندســی در دانشــگاه آزاد اســالمی ضیــاء آبــاد بــا اجــزاء نظــام علــم  فاصلــۀ بســیار زیــاد 

گــراف مجــاورت در ایــن شهرســتان به شــدت افزایــش یابــد و  کــه شــعاع  و فنــاوری موجــب شــده اســت 
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ــه مبــدأ   ــه بســیاری از نهادهــا، علی رغــم فاصلــه نه چنــدان نزدیــک ب ک همیــن امــر موجــب شــده اســت 

کــه از ٣0 نهــاد در نظــام  مختصــات، در شــعاع مرکــزی تعریــف شــوند. شــرایط فــوق موجــب شــده اســت 

کســتان، در عمــدۀ  کــه تا گفــت  گیرنــد. بنابرایــن می تــوان  علــم و فنــاوری، ٢٣ نهــاد در مختصــات ٣ قــرار 

نهادهــای علــم و فنــاوری، دارای مشــابهت بــاال و مجــاورت انــدک و تــوازن نســبی)مختصات ٣( اســت و 

گــروه فنــی و مهندســی دانشــگاه  کانی هــای غیرفلــزی و همچنیــن  گــروه صنایــع فلــزی و  دو نهــاد یعنــی 

کرده انــد.  ضیــاء الدیــن، عــدم توازن هــای باالیــی را در ظرفیت هــای مجــاورت ایجــاد 

کشــاورزی)اعم از زراعــت، باغــداری و دامپــروری( در نظــام ســنتی توســعه  علی رغــم اهمیــت بــاالی 

کســب  ــازار در نظــام علــم و فنــاوری نتوانسته اســت مجاورت هــای الزم را  کســتان، ایــن بخــش از ب در تا

ــذا توســعۀ  گرفتــه اســت. ل ــا وزن مجــاورت بســیار پاییــن و در شــعاع مرکزی)مختصــات ٣( قــرار  کنــد و ب

کشــاورزی در ایــن شهرســتان، بیــرون از نظــام علــم و فنــاوری روی داده اســت و اجــزاء نظــام علــم و 

ــند.  ــاورزی باش کش ــرای  ــی ب ــوم چندان ــته اند مق ــاوری نتوانس فن

کســتان در حاشــیۀ شــعاع مرکــزی قــرار  گــراف مجــاورت تا بخــش خدمــات، توریســم و بهداشــت در 

گرفتــه اســت و ظرفیــت مجــاورت بســیار انــدک میــان ایــن بخش هــا و ســایر اجــزاء نظــام علــم و فنــاوری، 

گــراف قــرار داده اســت. در ادامــه  گوشــۀ جنــوب شــرقی  ایــن بخش هــا را در قالــب خوشــه ای نامتــوازن در 

بــه تفکیــک بــه تحلیــل نهادهــای فــوق پرداختــه می شــود. 

4-5-5-4-1- تحلیل وضعیت نهادهای علم وفناوری در نظام علم وفناوری 

کســتان اعــم  گــراف مجــاورت، نهادهــای علم وفنــاوری شهرســتان تا براســاس یافته هــای حاصــل از 

کســتان،  کســتان، مؤسســۀ آمــوزش عالــی تا کســتان، دانشــگاه پیــام نــور تا از دانشــگاه آزاد اســالمی تا

ــاد،  ــی نیــکان، دانشــگاه آزاد اســالمی اســفرورین و دانشــگاه آزاد اســالمی ضیــاء آب مؤسســۀ آمــوزش عال

گونــه ای نامتــوازن توزیع شــده اند.  همگــی بــا وزن انــدک و در مختصات هــای ١، ٢ و ٣ بــه 

گروه هــای آموزشــی، مقاطــع تحصیلــی، جــذب هیئــت علمــی و ظرفیــت پذیــرش دانشــجو  تأســیس 

کــه اســتراتژی اصلــی نهادهــای علم وفنــاوری در ایــن شهرســتان  در ایــن نهادهــا نشــانگر آن اســت 

کــه بــر علــوم انســانی متمرکــز اســت( در مســیر توســعۀ  عمدتًا)بــه جــز مؤسســه آموزش عالــی نیــکان 

ــه متخصصیــن صنایــع  کارشناســی( و ن ــی و  ــر صنعتــی )کاردان کارب صنعــت و معــدن و در ســطح تربیــت 

دانش بنیــان بــوده اســت. بنابرایــن شــاخه های فنــی و مهندســی در ایــن نهادهــا )بــا مختصــات ٣ و وزن 
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کمی باالتــر دارنــد قــرار دارنــد تنهــا  گروه هــا، وزن اهمیــت  ارتباطــات بــاالی ١000( عمدتــًا  نســبت بــه ســایر 

کشــاورزی هســتند.  گروه های آموزشــی  کســتان دارای  کســتان و پیام نور تا دانشــگاه های آزاد اســالمی تا

ــداد  کمی)تع ــعۀ  ــا توس ــا ب گروه ه ــن  ــتان، ای کس ــتان تا ــاورزی در شهرس کش ــاالی  ــت ب ــه اهمی ــه ب ــا توج ب

گــراف مجــاورت نزدیــک  کیفی)مقاطــع تحصیلــی( می تواننــد بــه ســرعت بــه نقــاط محــوری  دانشــجو( و 

ــروه  گ ــی،  ــت فعل ــال در وضعی ــد. بااین ح ــت آورن ــه دس ــام ب ــن نظ ــود را در ای ــی خ ــت واقع ــوند و اهمی ش

کســتان)با مختصــات ١ و وزن ارتباطــات ٩٩5( ظرفیــت مجــاورت بســیار اندکــی  کشــاورزی دانشــگاه آزاد تا

کشــاورزی دانشــگاه پیام نــور )بــا مختصــات ٢ و وزن مجــاورت ٩٣0(،  بــا اجــزاء نظــام علــم و فنــاوری دارد. 

تفــاوت چندانــی نــدارد. 

کمتــر از ١000(، نســبت  گروه هــای آموزشــی علــوم انســانی و علــوم پایــه )مختصــات 3 و وزن مجــاورت 

ــد. در ایــن  کوچک تــری داشــته و نیــز ســطح اهمیــت  پایینــی دارن گروه هــای آموزشــی حجــم  ــه ســایر  ب

کارشناســی و  گروه هــای علــوم انســانی، بــا وجــود رشــته های اقتصــاد و مدیریــت در ســطوح  میــان البتــه 

گــراف  کننــد و در  کاردانــی توانســته اند نســبت بــه علــوم پایــه، ظرفیت هــای مجــاورت بیشــتری را ایجــاد 

مجــاورت توزیــع نرمال تــری داشــته باشــند.

بــا توجــه بــه مــوارد فــوق، الزم اســت ایــن عدم توازن هــا بــه نفــع مزیت هــا، ظرفیت هــا و نیازهــای بــازار 

منطقــه اصــالح شــود. در ادامــه بــه تحلیــل وضعیــت بــازار و فرایندهــای اصالحــی نظــام علم وفنــاوری در 

ایــن شهرســتان می پردازیــم. 

4-5-5-4-2- تحلیل وضعیت بازار در نظام علم وفناوری 

کســتان در میــان فعالیت هــای مختلــف اقتصــادی، در صنعــت  مطابــق بــا نقشــه های مزیــت، تا

کــه در قســمت قبــل بیــان شــد، فراینــد توســعه  دارای مزیــت بالفعــل مطلــق اســت. لــذا همان گونــه 

ــرده اســت. در ایــن میــان، معــدودی از صنایــع  ک ــر محــور توســعۀ صنعتــی رشــد  در ایــن شهرســتان، ب

توانســته اند محوریــت جریــان توســعه در ایــن شهرســتان را بــر عهــده بگیرنــد. 

گردشــگری فراوان)اعــم از جاذبه هــای  کســتان بــا توجــه بــه جاذبه هــای  عــالوه بــر بخــش صنعتــی، تا

کنــار شهرســتان آوج و آبگــرم مزیــت  کشــاورزی(، در ایــن شــاخه نیــز در  طبیعــی، تاریخــی، فرهنگــی و 

کســتان مزیــت نســبی  کشــاورزی و خدمــات نیــز شهرســتان تا باالیــی دارد. در ســایر بخش هــا یعنــی 

مجــاور،  شهرســتان های  بازارهــای  میــان  در  کســتان  تا شهرســتان   کــه  می دهــد  نشــان  ایــن  دارد. 
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آن  از  ســریع تر  را  فنــاوری  و  علــم  نظــام  در  پیشــرفت  فراینــد  می تــوان  و  دارد  مناســب تری  وضعیــت 

کنــد. در ادامــه بــه بیــان تفصیلــی ایــن ظرفیت هــا و راهبردهــای توســعۀ نظــام علــم و  شهرســتان ها طــی 

فنــاوری درجهــت تقویــت، تثبیــت یــا اصــالح آن هــا می پردازیــم.  

4-5-5-4-2-1- ظرفیت های رشدیافتۀ بازاری

کســتان، عمومــًا ظرفیت هــای صنعتــی هســتند.  ــازاری رشــد یافتــه در شهرســتان تا ظرفیت هــای ب

کســتان را نیــز  کــه قابلیــت مجــاورت وثیــق بــا نهادهــای علــم و فنــاوری در شهرســتان تا ایــن ظرفیت هــا 

ــد از: ــد عبارت ان دارن

کانی فلزی و غیرفلزی    صنایع 

صنایع شیمیایی  

صنایع ماشین سازی  

کشاورزی   صنایع غذایی و 

صنایع چوب و سلولزی  

صنایع نساجی  

بــه بیــان دیگــر، نهادهــای علــم و فنــاوری اعــم از دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی در ایــن 

ــا ایــن  گروه هــای تحصیلــی متناســب ب شهرســتان مجموعــًا رشــته های تحصیلــی، مقاطــع تحصیلــی و 

ــی دارای  ــاظ فن ــه لح ــز ب ک ــن مرا ــالن ای غ التحصی ــد و فار کرده ان ــاد  ــوازن ایج ــبتًا مت ــور نس ــع را به ط صنای

قابلیــت توســعۀ ایــن صنایــع هســتند. لــذا زمینــۀ دانشــی الزم جهــت ارتبــاط بهــره ور میــان آن هــا وجــود 

ــًا حــول رشــته های فنــی و مهندســی  کلــی در ایــن شهرســتان نظــام علــم و فنــاوری عمدت دارد. به طــور 

گرفتــه اســت. رشــد یافتگــی صنایــع فــوق و ظرفیــت مجــاورت فــراون در ایــن صنایــع، آن هــا را بــه  شــکل 

مرحلــۀ آغــاز پیامدهــای منفی)زیســت محیطی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی( وارد ســاخته اســت. 

کاهــش شــدید  چنان چــه عناصــر دانــش بــازاری و دانــش فنــی برتــر در ایــن صنایــع وارد نشــود، ضمــن 

گام بعــدی بــرای  بهــره وری در مراحــل بعــد، پیامدهــای جبران ناپذیــری را بــر منطقــه وارد می کننــد. لــذا 

کمــی آن هــا  کــردن آن هــا و در ضمــن پرهیــز از توســعۀ  تــداوم فراینــد توســعه در ایــن صنایــع،  دانش بنیــان 

پیــش از دانش بنیان ســازی اســت. در ایــن راســتا بایــد اقدامــات زیــر را در ایــن حــوزه انجــام داد:



219فصل4؛برآوردالگووتحلیلدادهها

کــز آمــوزش عالــی شهرســتان درجهــت توســعۀ دانش بنیــان صنایــع    مدیریــت دانــش و پژوهــش در مرا

ق فو

ــا ایــن صنایــع در    اصــالح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب ب

کارشناســی ــی و  کاردان کاهــش ظرفیــت در مقاطــع  مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی و 

جهت دهــی جــذب هیئــت علمــی در دانشــگاه های موجــود درراســتای تأمیــن دانــش فنــی ســطح   

بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری فــوق

کز رشد در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ناظر به این صنایع   تأسیس مرا

کــز تحقیــق و توســعه    گســترش شــرکت های دانش بنیــان )توســط پــارک علم وفنــاوری( و مرا ایجــاد و 

)ازجملــه  صنایــع  ایــن  منفــی  جانبــی  عــوارض  کاهــش  به منظــور  صنعتــی(  واحدهــای  )توســط 

و…(  اجتماعــی  آســیب های  زیســت محیطی،  آلودگی هــای 

ــک،    ــارت الکترونی ــان )تج ــی دانش بنی ــوزۀ بازاریاب ــان در ح ــرکت های دانش بنی ــترش ش گس ــاد و  ایج

بازاریابــی شــبکه ای، بازارهــای دوســویه و…( بــرای تجاری ســازی محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل 

کشــور ج از  و خــار

4-5-5-4-2-2- ظرفیت های بازاری مغفول مانده در نظام علم و فناوری 

کــه مســیر توســعۀ علــم و فنــاوری ایــن  کســتان نشــان می دهــد  گــراف مجــاورت شهرســتان تا تحلیــل 

کیــد بــر بخــش صنعــت و معــدن و در میــان صنایــع نیــز عمدتــًا بــر محــور صنایــع  شهرســتان عمدتــًا بــا تأ

کشــاورزی،  و  غیرفلــزی، صنایــع شــیمیایی، صنایــع ماشین ســازی، صنایــع غذایــی  و  فلــزی  کانــی 

کشــاورزی و  صنایــع چــوب و ســلولزی و صنایــع نســاجی پیمــوده شــده اســت و ســایر بخش هــا شــامل 

کنــد.  گروه هــای صنعتــی نتوانســته اند جایــگاه بــازاری خــود را در ایــن نظــام پیــدا  خدمــات و البتــه ســایر 

ــد از: ــاورزی عبارت ان کش ــش  ــاص در بخ ــور خ ــا به ط ــن بخش ه ای

زراعت  

باغداری  

دامداری  
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ارتباطــات ٣4٨(  کــه زراعت)مختصــات ٣ و وزن  از آن اســت  کــی  گــراف مجــاورت حا یافته هــای 

دامپــروری )مختصــات ٣ و وزن ارتباطــات ٢6٣( و باغداری)مختصــات ٣ و وزن ارتباطــات ٣45( از 

کســتان هســتند. ایــن اتفــاق در حالــی روی  گــراف مجــاورت شهرســتان تا کم ارتباط تریــن بخش هــا در 

کشــاورزی داشــته  کــه ایــن شهرســتان در بــرش تاریخــی ظرفیــت بســیار باالیــی در توســعۀ  داده اســت 

کنــار مجــاورت انــدک آن بــا نهادهــای علــم و  کشــاورزی در ایــن شهرســتان در  اســت. پیــری نظــام 

کــه در طــور تطــور نهادهــای علــم و فنــاوری در ایــن شهرســتان، اقبــال  فنــاوری نشــان دهنــدۀ آن اســت 

کــه  کمرنــگ بــوده اســت. ایــن امــر موجــب شــده  کشــاورزی بســیار  ــازاری بــه  بــه تزریــق دانــش فنــی و ب

کشــاورزی  کشــاورزی در ایــن شهرســتان به گونــه ای غیــر بهــره ور بــوده باشــد و فراینــد توســعۀ  تــداوم 

کاهــش ســطح اشــتغال و …(  بــه مرحلــه ای جــدی از پیامدهــای منفی)کاهــش بهــره وری، بحــران آب، 

کاهــش  کشــاورزی  کشــت  کــه بــا تــداوم وضعیــت فعلــی، بــه ناچــار ســطح زیــر  گونــه ای  رســیده باشــد. بــه 

کمــا این کــه  کشــاورز منطقــه بــا بحران هــای اجتماعــی و اقتصــادی مواجــه می شــود.  می یابــد و جمعیــت 

در بســیاری از مــوارد ایــن شــرایط محقــق شــده اســت. عبــور از ایــن شــرایط بحرانــی در صورتــی ممکــن 

کمــی، بــه طــور جــدی دانش بنیــان  کشــاورزی در ایــن منطقــه ضمــن پرهیــز از توســعۀ  کــه  می شــود 

شــود. 

کشــاورزی  کشــاورزی علی الخصــوص صنایــع ماشــین آالت  بــا  اتصــال صنایــع مرتبــط  همچنیــن 

کشــاورزی بــا نظــام علــم و فنــاوری در  و صنایــع تبدیلــی و غذایــی می توانــد درجــۀ مجــاورت بخــش 

کســتان را افزایــش دهــد. بنابرایــن در ایــن بخــش الزم اســت بــا اعمــال سیاســت های مختلــف مســیر  تا

کنــد.  ــر پیــدا  کشــاورزی تغیی ــع  ــه نفــع توســعۀ صنای توســعۀ صنعتــی ب

کســتان و دانشــگاه  در میان دانشــگاه های این شهرســتان، خوشــبختانه در دانشــگاه آزاد اســالمی تا

کشــاورزی)گرایش های مختلــف(،  کشــاورزی از قبیــل مهندســی  گــروه  پیــام نــور رشــته های ناظــر بــه 

ــت و  ک، مهندســی مدیری کشــاورزی، مهندســی آب و خــا گیاهــی، مکانیزاســیون  مهندســی تولیــدات 

کــه در ایــن شهرســتان، توجــه نهــاد علــم  آبادانــی روســتاها راه انــدازی شــده اند و ایــن نشــان می دهــد 

کشــاورزی نســبت بــه ســایر شهرســتان های اســتان دوچنــدان اســت. امــا تعــداد انــدک دانشــجوی  بــه 

کشــاورزی در ایــن شهرســتان و عــدم تکمیــل مقاطــع تحصیلــی موجــب شــده اســت ظرفیــت مجــاورت 

ــا وجــود زیرســاخت های  ــدک باشــد. در ایــن شــرایط و ب کشــاورزی همچنــان ان ــا بخــش  ایــن نهادهــا ب

کارشناســی،  کاردانــی و  کشــاورزی در مقاطــع  کمــی دانشــجوی  الزم در نهــاد علــم الزم اســت بــا توســعۀ 
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تأســیس دورۀ دکتــرا علی الخصــوص در  و  ارشــد  کارشناســی  افزایــش ظرفیــت دوره  بــا  و عالوه برایــن 

ــش  ــن بخ ــعه داده و ای ــاورزی را توس کش ــش  ــاورت در بخ ــۀ مج ــتان، خوش کس ــالمی تا ــگاه آزاد اس دانش

را ضمــن دانش بنیان ســاختن و رهایــی از پیامدهــای منفــی، بــه مــدار مرکــزی نظــام علــم و فنــاوری در 

ــا توجــه بــه ایــن مــوارد الزم اســت در مســیر تحقــق راهبــرد توســعۀ ارتباطــات  کــرد. ب کســتان نزدیــک  تا

ــرد:  ــورت پذی ــر ص ــات زی ــتان، اقدام کس ــاورزی در تا کش ــازی  ــن دانش بنیان س ــازاری و همچنی ب

ــاورزی    کش ــوزۀ  ــین های ح ــرورش تکنیس ــرای پ ــاورزی ب کش ــا  ــط ب ــته های مرتب ــت رش ــترش ظرفی گس

بــر  کیــد  تأ بــا  زمینــه(  ایــن  در  علمی کاربــردی  رشــته های  نیــز  و  کارشناســی  و  کاردانــی  )ســطوح 

دانشــجو بومی گزینــی 

کشــاورزی شهرســتان توســط نهادهــای علــم و فنــاوری مرکــزی ازقبیــل    ارتقــای ســطح دانــش فنــی در 

کشــاورزی توســط ایــن دانشــگاه و بــا مشــارکت  کســتان و تأســیس مرکــز رشــد  دانشــگاه آزاد اســالمی تا

کشــاورزی اســتان مرکــز تحقیقــات 

بــا    کســتان  تا کشــاورزی  برتــر  محصــوالت  روی  بــر  کشــاورزی  تخصصــی  تحقیقــات  کــز  مرا ایجــاد 

اســتان کشــاورزی  تحقیقــات  مرکــز  محوریــت 

ــق صــادرات    ــازاری و رون تأســیس شــرکت های دانش بنیــان جهــت توســعۀ فعالیت هــای تجــاری و ب

کســتان بــا محوریــت پــارک علــم و فنــاوری کشــاورزی تا محصــوالت 

به منظــور    کشــاورزی  بخــش  بــا  مرتبــط  صنایــع  توســط  توســعه  و  تحقیــق  واحده هــای  توســعۀ 

بهینه ســازی فراینــد دانــش فنــی و بــازاری الزم در تولیــد محصــوالت، بهینه ســازی مصــرف آب و 

کیفیــت مــواد غذایــی بهبــود 

کشاورزی   توسعۀ صنایع ارگانیک غذایی با توسعۀ شرکت های دانش بنیان خرد در حوزۀ 

کشــاورزی بــا هدفگیــری توســعۀ صادرات    کســتان بــه بــازار بین المللــی و بارانــداز محصــوالت  تبدیــل تا

کشــورهای روســیه، ترکیــه و آســیای میانــه از طریق: کشــاورزی بــه 

کشاورزی-  تأسیس و حمایت از شرکت های دانش بنیان تجاری در حوزۀ 

کشــاورزی بــا راه انــدازی بازارهــای دوســویۀ بین المللــی در حمــل و نقــل -  توســعۀ حمــل و نقــل 

کشــاورزی  محصــوالت 
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تأســیس شــهر بــزرگ مــواد غذایــی)food city( و نمایشــگاه مــواد غذایــی بــا هــدف طــی مراحــل - 

کشــاورزی و  کیفیــت محصــوالت  کنتــرل  استانداردســازی، برندینــگ، انجــام آزمایش هــای 

بــا محوریــت نهادهــای فنــاوری اســتان)جهاد دانشــگاهی، مرکــز تحقیقــات جهــاد  دامــی 

ــاوری و …( ــم و فن ــارک عل ــاورزی، پ کش

نهادهــای  بــا  درخورتوجهــی  ارتباطــات  اســت  نتوانســته  شهرســتان  ایــن  در  خدمــات  بخــش 

گــراف مجــاورت، همــۀ زیربخش هــای خدمــات در ایــن شهرســتان  کنــد. براســاس  علم وفنــاوری برقــرار 

ــد ٢ و ٣ و  ک ــات  ــی دارای مختص ــای خدمات ــایر فعالیت ه ــگری و س گردش ــان،  ــت و درم ــه بهداش ازجمل

کنش هــای نظــام علــم و فنــاوری  کمتــر از ٨١0 هســتند. ایــن یعنــی حجــم بســیار اندکــی از  وزن ارتباطــات 

گونــه ای نســبتًا متــوازن ناظــر بــه بخــش خدمــات اســت. به طــور  کســتان البتــه بــه  در شهرســتان تا

خــاص، براســاس نقشــه های مزیــت شهرســتانی، بخــش خدمــات درمانــی )شــامل ســرانۀ بیمارســتان، 

کــز خدمــات درمانــی( در ایــن شهرســتان رتبــۀ ســوم در میــان شــش شهرســتان اســتان  پزشــک و مرا

ــای  ــت نهاده ــا محوری ــرون زا و ب ــًا ب ــتان عموم ــعۀ ایــن بخــش در شهرس قزویــن را دارد. مع الوصــف توس

ــا تأســیس  کســتان ب کشــور( صورت گرفتــه اســت. تنهــا دانشــگاه آزاد تا ــز  ــز اســتان و مرک علــم مرکزی)مرک

کنــد. بــا توجــه  رشــتۀ پرســتاری توانســته اســت مجــاورت ضعیفــی را بــا حــوزۀ بهداشــت و درمــان برقــرار 

بــه ایــن مــوارد الزم اســت اقدامــات زیــر در حــوزۀ علــم و فنــاوری ناظــر بــه بخــش بهداشــت و درمــان 

گیــرد:  صــورت 

ایــن    در  محیــط  بهداشــت  و  درمانــی  خدمــات  فناورانــه  زیرســاخت های  ایجــاد  و  نیازهــا  تأمیــن 

ــال( ــا 5 س ــدت )ت کوتاه م ــق  ــاوری در اف ــی( علم وفن ــتانی و مل ــزی )اس ــای مرک ــط نهاده ــتان توس شهرس

تربیــت تکنیســین های مــورد نیــاز بخــش خدمــات درمانــی توســط نهادهــای علم وفنــاوری بومــی در   

افــق بلندمــدت )7 تــا 10ســال(

انجــام مطالعــات اولیــه جهــت ظرفیت یابــی، مزیت ســازی و معرفــی حــوزۀ ســالمت بــه عنــوان مزیــت   

نســبی شهرســتان بوئیــن زهــرا توســط نهادهــای فنــاوری در حــوزۀ علــوم پزشــکی در مرکــز اســتان

ــان از    ــت و درم ــش بهداش ــتان و بخ ــم شهرس ــای عل ــان نهاده ــی می ــاورت بوم ــات مج ــاد ارتباط ایج

کاربران و تکنســین های  طریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی ناظــر بــه علوم پزشــکی در ســطح تربیــت 

کارشناســی ارشــد( کارشناســی و  کاردانــی،  اجرایــی بخــش بهداشــت و درمان)مقاطــع 
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کســتان به منظــور ایجــاد    بهبــود ســطح دانــش و فنــاوری در بخــش بهداشــت و درمــان شهرســتان تا

کشــاورزی دانش بنیــان زیرســاخت جهــت استانداردســازی بهداشــتی فراینــد توســعۀ 

کیفیــت بهداشــتی صنایــع غذایــی به منظــور توســعۀ زیرســاخت های    کنتــرل  ایجــاد آزمایشــگاه های 

کســتان الزم تأســیس شــهر غــذا و بارانــداز مــواد غذایــی در شهرســتان تا

کنــار شهرســتان آوج و آبگــرم در رتبــۀ اول در  گردشــگری در  البتــه ایــن شهرســتان ازلحــاظ مزیــت 

کــه بیانگــر ظرفیــت بــاالی ایــن بخــش در ایــن شهرســتان می باشــد. ضــرب مزیــت بــاال در  اســتان اســت 

گردشــگری در ایــن شهرســتان ضمــن وجــود  کــه بخــش  مجــاورت انــدک، ایــن نتیجــه را حاصــل می کنــد 

ــه  ــر ب ــازاری ناظ ــای ب ــع و فعالیت ه ــت و صنای ــده اس ــول مان ــدت مغف ــاال، به ش ــیار ب ــعۀ بس ــت توس قابلی

گردشــگری الکترونیــک، هتلــداری و …( حتــی مراحل نوزادی  گردشــگری)صنایع دســتی، حمــل و نقــل، 

کســتان می توانــد  خــود را نیــز طــی نکرده انــد. لــذا ســرمایه گذاری در توســعۀ ایــن بخــش در شهرســتان تا

عوایــد بــازاری بســیاری را در ایــن شهرســتان پدیــد آورد. 

گردشــگری به دلیــل فقــدان مزیــت بالفعــل در    خــودداری از تأســیس رشــته های تحصیلــی ناظــر بــه 

کوتاه مــدت )تــا 5 ســال(  گردشــگری در ایــن شهرســتان در افــق  زمینــۀ 

ــگری    گردش ــوزۀ  ــی( در ح ــا مل ــتانی ی ــزی )اس ــان مرک ــرکت های دانش بنی ــای ش ــری ظرفیت ه به کارگی

افــق  در  باســتانی(  مذهبــی،  )طبیعــی،  گردشــگری  در  ظرفیت یابــی  و  مزیت ســازی  به منظــور 

بلندمــدت )7 تــا 10ســال( 

گردشــگری در    تأســیس شــرکت های دانش بنیــان منطقــه ای به منظــور تجاری ســازی ظرفیت هــای 

افــق بلندمــدت )7 تــا 10ســال(

صنایــع    حــوزۀ  تجــاری)در  گردشــگر  جــذب  و  تجــاری  نقــل  و  حمــل  دوســویۀ  بازارهــای  توســعۀ 

غذایــی( بــا تأســیس و حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان در حــوزۀ توریســم الکترونیــک، بازاریابــی 

الکترونیــک و حمــل و نقــل الکترونیــک

4-5-5-4-2-3- ظرفیت های نیازمند فرایند تثبیت و رشد دانش بنیان

در میــان فعالیت هــای بــازاری ایــن شهرســتان صنایــع پزشــکی)مختصات ٣ و وزن مجــاورت ٧٢٣( 

و صنایــع بــرق و الکترونیــک) بــا مختصــات ٣ و وزن ارتباطــات ١0٢5( در حــال طــی مراحــل نــوزادی 
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گفــت ایــن صنایــع بــه طــور نســبی نیازمنــد طــی فراینــد تثبیــت و  توســعه هســتند و مجموعــًا می تــوان 

ــه  ک ــا مزیت هــای منطقــه ای، موجــب می شــود  بلــوغ هســتند. البتــه عــدم ســنخیت ایــن دو صنعــت ب

ــۀ  ــه مرحل ــا ایــن وجــود، رســیدن آن هــا ب ــا ب کمــی در ایــن صنایــع چنــدان مناســب نباشــد، ام توســعۀ 

ــت:  ــر اس ــات زی ــرای اقدام ــد اج ــه نیازمن ــازی بهین ــب و تجاری س ــازاری مناس ــعۀ ب توس

گســترش شــرکت های دانش بنیــان در حــوزۀ    ظرفیت ســازی و مزیت ســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و 

بازاریابــی دانش بنیــان )تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکه ای( بــرای تجاری ســازی محصــوالت 

کشــور ج از  ایــن صنایــع در داخــل و خــار

تأســیس و تقویــت رشــته های مدیریــت بازرگانــی و بازاریابــی به منظــور افزایــش نفــوذ بــازاری ایــن   

ــع  صنای

ارائــۀ خدمــات مشــاوره ای و فنــی در حــوزۀ بازاریابــی بــه ایــن صنایــع توســط نهادهــای علم وفنــاوری   

مرکزی

کلی نهادها 4-5-5-5- نقشۀ چگالی 
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کستان  4-5-5-6- دانشگاه آزاد اسالمی تا

)basic science 1( 4-5-5-6-1- علوم پایه

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

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

4-5-5-7- دانشگاه پیام نور 

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

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

کستان  4-5-5-8- مؤسسۀ آموزش عالی تا

)engineering 3( 4-5-5-8-1- علوم فنی و مهندسی
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)humanities 3( 4-5-5-8-2- علوم انسانی

4-5-5-9- مؤسسۀ آموزش عالی نیکان 

)humanities 4( 4-5-5-9-1- علوم انسانی
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4-5-5-10- دانشگاه آزاد اسالمی اسفرورین 

)engineering 5( 4-5-5-10-1- علوم فنی و مهندسی

)humanities 5( 4-5-5-10-2- علوم انسانی
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4-5-5-11- دانشگاه آزاد اسالمی ضیاء آباد 

)engineering 6( 4-5-5-11-1- علوم فنی و مهندسی

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

4-5-6-1- جدول نهادهای علم و فناوری
مختصات شناسهشاخهعنواننوع

ی
اور

 فن
م و

عل
ی 

ها
اد

نه

دانشگاه آزاد اسالمی

basic science 13علوم پایه

engineering 16علوم فنی و مهندسی

humanities 13علوم انسانی

agriculture 13کشاورزی

بین المللــی  دانشــگاه 
امــام خمینــی )ره(

basic science 23علوم پایه

engineering 26علوم فنی و مهندسی

humanities 23علوم انسانی

agriculture 23کشاورزی

دانشگاه پیام نور

basic science 33علوم پایه

engineering 33علوم فنی و مهندسی

humanities 33علوم انسانی

agriculture 33کشاورزی

دانشــگاه جامــع علمــی و 
کاربردی

basic science 43علوم پایه

engineering 46علوم فنی و مهندسی

humanities 43علوم انسانی

agriculture 43کشاورزی

دانشگاه علوم پزشکی

engineering 53علوم فنی و مهندسی

humanities 53علوم انسانی

medicine 55علوم پزشکی

دانشگاه فرهنگیان
basic science 63علوم پایه

humanities 63علوم انسانی

موسسات آموزش عالی

basic science 72علوم پایه

engineering 76علوم فنی و مهندسی

humanities 73علوم انسانی
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مختصات شناسهشاخهعنواننوع

ی
اور

 فن
م و

عل
ی 

ها
اد

نه

نهادهای فناور

jihad3جهاد دانشگاهی قزوین

کــز تحقیقاتــی دانشــگاه علــوم پزشــکی  مرا
قزویــن

medicin rc5

و  کشــاورزی  آمــوزش  و  تحقیقــات  مرکــز 
طبیعــی منابــع 

agriculture rc3

مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه امــام 
ــی )ره( خمین

imam rc9

پارک علم و فناوری
 science and technology

park
9

syntech3مرکز فناوری و نوآوری سینتک دانشگاه آزاد

medicine gc3مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی 

گیر medicine institute3پژوهشکده پیشگیری بیماری های غیروا

زار
 با

اد
نه

صنعت و معدن

کشاورزی food & agriculture6صنایع غذایی وصنایع 

textile6صنایع نساجی و صنایع چرم

chemical3صنایع شیمیایی

wood6صنایع سلولزی و صنایع چوب

کانی غیرفلزی iron & minerals3صنایع فلزی و صنایع 

medicine3صنایع پزشکی

electricity & electronic3صنایع برق و الکترونیک

machine3صنایع ماشین سازی

کشاورزی

agriculture6زراعت

gardening6باغداری

diary6دامپروری

خدمات

health6بهداشت

tourism4گردشگری

services8خدمات
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4-5-6-2- جدول موقعیت نهادها
شدت ارتباطتعداد ارتباطخوشهxyشناسه

agriculture 1-0.4559-0.4441116318

basic science 1-0.6284-0.406515195

engineering 1-0.5252-0.30851211371

humanities 1-0.5712-0.1014123633

agriculture 2-0.213-0.3188216478

basic science 2-0.6031-0.066127253

engineering 2-0.6841-0.12772201137

humanities 2-0.56780.095222777

agriculture 3-0.1419-0.2993316491

basic science 3-0.5278-0.095837242

engineering 3-0.3608-0.1667320748

humanities 3-0.49350.0782323584

agriculture 4-0.1111-0.1008416433

basic science 4-0.33990.064347209

engineering 4-0.3620.0181421937

humanities 4-0.36970.1252423445

medicine 51.09530.75155131323

engineering 50.74980.799759189

humanities 50.69750.7847515172

basic science 6-0.71520.32236477

humanities 6-0.69110.3685610222

basic science 7-1.19740.22572120

engineering 7-1.01340.12627191015
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شدت ارتباطتعداد ارتباطخوشهxyشناسه

humanities 7-0.9340.1904722419

agriculture rc0.5184-0.2041814181

imam rc-0.53090.28758321764

jihad-0.34530.4298816119

medicine gc1.08270.279189217

medicine institute1.10790.316589118

medicine rc1.25180.917689885

science and technology park-0.43460.26268362505

syntech-0.7730.4371819473

textile0.5443-0.48299311293

wood0.4489-0.5314927889

chemical0.10630.107933742

electricity&electronic0.4829-0.2185923403

food&agriculture0.2861-0.23369351155

iron&minerals-0.7132-0.2318919769

machine0.1736-0.3464927664

medicine1.03440.1661920317

agriculture0.3545-0.460710161186

diary0.3131-0.381012896

gardening0.3496-0.549610171227

health0.78140.39121128860

services1.2394-0.687311232549

tourism1.6852-0.781311221640
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کلی نهادها گراف روابط   -3-6-5-4

گراف مجاورت 4-5-6-4- تحلیل 

براســاس داده هــای مربــوط بــه حجــم فعالیــت )total strenth( در جــدول موقعیــت، شهرســتان 

قزویــن تقریبــًا در همــۀ ابعــاد نظــام علم وفنــاوری نســبت بــه ســایر شهرســتان های اســتان از موقعیــت 

کــه تعــداد واحدهــا و میــزان فعالیــت نهــاد در ایــن شهرســتان بســیار  برتــری برخــوردار اســت بــه ایــن معنــا 

کشــاورزی  باالتــر از ســایر شهرستان هاســت. براســاس نقشــه های مزیــت اســتان، ایــن شهرســتان در 

ــت نســبی )رتبــۀ دوم( و  گردشــگری مزی ــی دارای مزیــت مطلــق )رتبــه اول( اســت، در  و خدمــات درمان

در صنعــت و معــدن فاقــد مزیــت )رتبــۀ آخــر( اســت. البتــه رتبــۀ پاییــن در مزیــت صنعتــی بــه ایــن معنــا 

کــه حجــم بخــش صنعــت و معــدن در ایــن شهرســتان پایین تــر از ســایر شهرستان هاســت بلکــه  نیســت 

کــرده اســت  مجمــوع داده هــای جمعیتــی، جغرافیایــی، زیســت محیطی، اجتماعــی و فرهنگــی ایجــاب 

کمتــری داشــته  کــه بخــش صنعــت و معــدن »نســبت بــه« ســایر بخش هــای ایــن شهرســتان، مزیــت 

باشــد. 

کــه نظــام علم وفنــاوری آن هــا بــر محــور صنعــت رشــد  برخــالف ســایر شهرســتان های اســتان قزویــن 

ــی( و نهادهــای  یافتــه اســت، در ایــن شهرســتان نهادهــای علــم )دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عال

کــز تحقیقاتــی( توانســته اند ارتباطــات  کــز رشــد، جهــاد دانشــگاهی و مرا فنــاوری )پــارک علم وفنــاوری، مرا
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کننــد و نقــش مرکــزی بالقــوه در نظــام علم وفنــاوری را بــر عهــده بگیرنــد.  وســیعی بــا بخــش بــازار برقــرار 

حــوزۀ  نهادهــای  بــه  مرکــزی  مــدار  منطقــۀ  عمــدۀ  شهرســتان،  ایــن  مجــاورت  گــراف  در  بنابرایــن، 

گرفته انــد.   علم وفنــاوری تعلــق دارد و نهادهــای بــازار در مدارهــای میانــی و حاشــیه ای قــرار 

4-5-6-4-1- تحلیل وضعیت نهادهای علم در نظام علم وفناوری 

توزیــع دانشــجو در میــان دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی شهرســتان قزویــن و در مقاطــع 

مختلف تحصیلی در سال 1395 در نمودار زیر آورده شده است. 

نمودار 14. توزیع دانشجویان و مقاطع دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شهرستان قزوین )1395(

منبع: یافته های پژوهش، مطابق با داده های موسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

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

و دانش آموختــگان و ظرفیــت آموزشــی بــاال، توانســته اســت ظرفیــت مجــاورت بســیار باالیــی بــرای 

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

گــراف مجــاورت  کنــار یکدیگــر موجــب شــده اســت شــاخه های مختلــف دانشــی در دانشــگاه آزاد در  در 

عمدتــًا در مــدار مرکــزی و بــا ارتباطــات متــوازن توزیــع شــود. 

ــر از دانشــگاه  کمت ــز علی رغــم تعــداد دانشــجویان بســیار  ــی امــام خمینــی )ره( نی دانشــگاه بین الملل

آزاد اســالمی، به دلیــل تنــوع در رشــته ها و مقاطــع تحصیلــی، وضعیتــی مشــابه دارد. ایــن دانشــگاه در 
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 نیوزق ناتسا یزیرهمانرب تیریدم نامزاس :امرفراک
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کارآفرینــی  توانســته اســت  کنــار تأســیس مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور، پژوهشــکدۀ آینده پژوهــی و مرکــز 

کنــد و درمــدار مرکــزی  کشــاورزی برقــرار  ظرفیــت ارتباطــی متوازنــی را بــا بخش هــای صنعــت و معــدن و 

کمتــر اســت.  گرچــه شــدت ارتباطــات آن نســبت بــه دانشــگاه آزاد  گیــرد، ا گــراف قــرار 

گرفتــه اســت و ظرفیــت  ــرار  ــراف ق گ ــزی  ــز در مــدار مرک ــردی نی کارب ــور و علمــی  ــام ن دانشــگاه های پی

ــه ایــن  ک ــا ایــن تفــاوت  کشــاورزی در خــود دارد ب ــا بخش هــای صنعــت و معــدن و  ــادی را ب ارتباطــی زی

ــت.  ــص اس ــه متخص ــی( و ن ــران صنعت ــین )کارب ــت تکنیس ــطوح تربی ــتر در س ــی بیش ــت ارتباط ظرفی

کنــار مرکــز تحقیقــات خــود و در مجــاورت بــا بخــش خدمــات  دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن در 

ــن  ــد. ای ــکیل داده ان ــراف تش گ ــیه ای  ــدار حاش ــتقلی را در م ــًا مس ــۀ تقریب ــی، مجموع ــتی و درمان بهداش

کــه میــان ایــن مجموعــه و ســایر نهادهــای علم وفنــاوری، تفکیــک معنــاداری  وضعیــت بیانگــر آن اســت 

ح وظایــف  ناظــر بــه موضــوع مســئولیت ایجــاد شــده اســت. دانشــگاه علــوم پزشــکی مطابــق بــا شــر

تعیین شــده تمرکــز مســتقیم خــود را بــر فعالیت هــای حــوزه درمــان قــرار داده اســت. فقــدان ارتبــاط 

ــه  ــر ب ــای ناظ ــه ظرفیت ه ک ــان از آن دارد  ــاورزی نش کش ــی و  ــای صنعت ــگاه و فعالیت ه ــن دانش ــان ای می

کشــاورزی در قالــب شــاخه های پژوهشــی مختلــف از جملــه  پیشــگیری از بروندادهــای منفــی صنعتــی و 

کشــاورزی  کشــاورزی، بهداشــت اجتماعــی، اســتانداردهای ســالمت در صنعــت و  بهداشــت صنعتــی و 

و… هنــوز ایجــاد نشــده اســت. حتــی دیگــر نهادهــای علم وفنــاوری نیــز در ایــن زمینــه فاقــد ظرفیت هــای 

الزم هســتند. 

4-5-6-4-3- تحلیل وضعیت نهادهای فناوری در نظام علم وفناوری 

پــارک علم وفنــاوری اســتان قزویــن )مختصــات 9( و مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه امــام 

خمینــی )ره( )مختصــات 9( توانســته اند ضمــن افزایــش تعــداد ظرفیت هــای مرتبــط بــا نهــاد بــازار، 

موقعیــت بالقــوۀ متوازنــی را بــرای هدایتگــری توســعۀ صنعتــی شهرســتان فراهــم ســازند. عالوه برایــن، 

کشــاورزی و منابــع طبیعــی  نهادهــای جهــاد دانشــگاهی )مختصــات 3(، مرکــز تحقیقــات و آمــوزش 

)مختصــات 3( و مرکــز تحقیقــات ســینتک دانشــگاه آزاد اســالمی )مختصــات 3( علی رغــم حجــم فعالیــت 

کشــاورزی برقــرار  کمتــر، توانســته اند ظرفیت هــای ارتباطــی متوازنــی را بــا بخش هــای مختلــف صنعتــی و 

گرچــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــا مختصــات 6 ظرفیــت ارتباطــی نســبتًا متوازنــی دارد،   کننــد. ا

کلــی ضعیــف اســت و بــه همیــن دلیــل  ــا بخــش خدمــات به طــور  ظرفیت هــای ارتباطــی ایــن نهادهــا ب
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گــراف مجــاورت  فعالیت هــای خدماتــی )گردشــگری بــا مختصــات 4 و ســایر خدمــات بــا مختصــات 8( در 

ــد.  گرفته ان ــرار  ــی ق در مــدار حاشــیه ای و میان

4-5-6-4-3- تحلیل وضعیت بازار در نظام علم وفناوری 

کیفــی نهادهــای علم وفنــاوری در شهرســتان  کمــی و  گــراف مجــاورت، توســعۀ  مطابــق بــا داده هــای 

کــه حجــم ایــن نهادهــا نســبت بــه  کشــور باعــث شــده اســت  قزویــن به خاطــر فشــار نیــاز اســتان و 

نهادهــای بــازار بســیار افزایــش یابــد و درنتیجــه ایــن نهادهــا علی رغــم تعــداد زیــاد واحدهــا و فعالیت هــا، 

کوچک تــر نشــان داده شــده اند.  گــراف  در ایــن 

4-5-6-4-3-1- ظرفیت های رشدیافتۀ بازاری

صنعتــی  گروه هــای  تمامــی  کــه  می دهــد  نشــان  قزویــن  شهرســتان  مجــاورت  گــراف  بررســی 

ــا نهادهــای علم وفنــاوری  توانســته اند ضمــن حضــور در مــدار مرکــزی، ظرفیت هــای ارتباطــی قــوی را ب

کشــاورزی )مختصــات 6 بــا وزن 1155(،  گــروه صنایــع غذایــی و  کننــد. در ایــن میــان، ارتبــاط ســه  ایجــاد 

ــا وزن  ــا وزن 1293( و صنایــع ســلولزی و چــوب )مختصــات 6 ب صنایــع نســاجی و چــرم )مختصــات 6 ب

گروه هــای صنعتــی شــامل صنایــع پزشــکی )مختصــات 3 بــا وزن 317(،  889( نســبتًا قــوی اســت و ســایر 

صنایــع بــرق و الکترونیــک )مختصــات 3 بــا وزن 403(، صنایــع شــیمیایی )مختصــات 3 بــا وزن 742(، 

کانی هــای غیرفلــزی )مختصــات 3 بــا وزن 769( و صنایــع ماشین ســازی )مختصــات 3  صنایــع فلــزی و 

بــا وزن 664( شــدت ارتبــاط ضعیــف ولــی متــوازن دارنــد.  

گروه هــای صنعتــی در شهرســتان قزویــن به صــورت نســبتًا  کــه همــۀ  گــراف نشــان می دهــد  ایــن 

متــوازن رشــدیافته هســتند و از ســطح فنــاوری متوســط )medium-tech( برخوردانــد، بــه مرحلــۀ تولیــد 

پیامدهــای جانبــی منفــی رســیده اند. بنابرایــن اقدامــات اصلــی نظــام علم وفنــاوری در تعامــل بــا ایــن 

ح زیــر اســت: صنایــع بــه شــر

کــز آمــوزش عالــی شهرســتان درجهــت توســعۀ دانش بنیــان صنایــع    مدیریــت دانــش و پژوهــش در مرا

)high-tech( فــوق به منظــور تبدیــل ایــن صنایــع از ســطح فنــاوری متوســط بــه ســطح فنــاوری برتــر

ــا ایــن صنایــع در    اصــالح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب ب

کارشناســی ــی و  کاردان کاهــش شــدید ظرفیــت در مقاطــع  مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی و 
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جهت دهــی جــذب هیئــت علمــی در دانشــگاه های موجــود درراســتای تأمیــن دانــش فنــی ســطح   

بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری فــوق

کز رشد در دانشگاه ها ناظر به این صنایع   تأسیس و توسعۀ مرا

کــز تحقیــق و توســعه    گســترش شــرکت های دانش بنیــان )توســط پــارک علم وفنــاوری( و مرا ایجــاد و 

)ازجملــه  صنایــع  ایــن  منفــی  جانبــی  عــوارض  کاهــش  به منظــور  صنعتــی(  واحدهــای  )توســط 

و…(  اجتماعــی  آســیب های  زیســت محیطی،  آلودگی هــای 

ــک،    ــارت الکترونی ــان )تج ــی دانش بنی ــوزۀ بازاریاب ــان در ح ــرکت های دانش بنی ــترش ش گس ــاد و  ایج

بازاریابــی شــبکه ای، بازارهــای دوســویه و…( بــرای تجاری ســازی محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل 

کشــور ج از  و خــار

ایــن صنایــع  در ســایر    فنــی موجــود در  بازاریابــی دانــش  بــرای  ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان 

همســایه کشــورهای  در  و  اســتان ها 

واحدهــای    توســط  اســتان  شهرســتان های  ســایر  بــه  صنایــع  ایــن  فنــی  دانــش  ســرریز  انتقــال 

علم وفنــاوری پــارک  و  دانشــگاهی  رشــد  کــز  مرا صنعتــی،  تحقیق وتوســعۀ 

ــاوری    ــای علم وفن ــه نهاده ــع ب ــا ایــن صنای ــم مرتبــط ب ــای عل ــود در نهاده ــی موج ــال دانــش فن انتق

رشــد  کــز  مرا مشــترک،  پژوهشــی  واحدهــای  تأســیس  ازطریــق  اســتان  شهرســتان های  ســایر  در 

کادر پژوهشــی مــورد نیــاز در ایــن  دانشــگاهی در ســایر شهرســتان ها و نیــز تأمیــن هیئــت علمــی و 

شهرســتان ها و توســعۀ تعامــالت آموزشــی و پژوهشــی ســازنده در میــان واحدهــای علم وفنــاوری 

ســایر    بــه  قزویــن  شهرســتان  از  فنــاوری  انتقــال  به منظــور  دانش بنیــان  شــرکت های  تأســیس 

ن ها ســتا شهر

تشــکیل انجمن هــای علمــی دانشــگاهی بــرای ارتباط گیــری بــا ایــن صنایــع و رفــع نیازهــای دانشــی   

و فنــی و همچنیــن ایجــاد زیرســاخت مشــاوره بــرای انتقــال دانــش فنــی ایــن صنایــع بــه ســایر 

همجــوار اســتان های  و  شهرســتان ها 

کشــور بــرای انتقــال، انتشــار و تبــادل دانــش و    ج از  ایجــاد شــبکه های پژوهشــی در داخــل و خــار

فنــاوری درجهــت بهینه ســازی فراینــد تولیــد در ایــن صنایــع بــا محوریــت دانشــگاه بین المللــی امــام 
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خمینــی )ره(

صنایــع    ایــن  دانش بنیان ســازی  به منظــور  اســتانی  فناورانــه  و  پژوهشــی  ح هــای  طر از  حمایــت 

علم وفنــاوری نهادهــای  توســط 

ــا توســعۀ بخــش صنعــت  ــادی ب کشــاورزی نیــز در شهرســتان قزویــن مشــابهت زی وضعیــت توســعۀ 

بــا مختصــات  باغــداری و دامپــروری همگــی  کشــاورزی )زراعــت،  و معــدن دارد و نهادهــای بخــش 

گرفته انــد. ایــن نهادهــا بــرای ادامــۀ فراینــد  گــراف قــرار  6( دارای اهمیــت متوســط و در مــدار مرکــزی 

کــه بــه مرحلــۀ جــدی از پیامدهــای منفــی  کننــد چــرا  توســعه ناچارنــد مســیر دانش بنیان ســازی را طــی 

کاهــش  کاهــش حاصلخیــزی زمیــن، قــدرت رقابت پذیــری انــدک،  )بهــره وری پاییــن، مصــرف آب زیــاد، 

کشــت( رســیده اند. بنابرایــن الزم اســت نهادهــای علم وفنــاوری در  مقیــاس زمین هــای دارای قابلیــت 

ــا اتخــاذ اقدمــات زیــر زمینــۀ دانش بنیانــی ایــن بخــش را فراهــم ســازند: کشــاورزی ب بخــش 

کشــاورزی بــه ســرمایۀ انســانی ماهــر ازطریــق توســعۀ ســطوح    تبدیــل نیــروی انســانی در بخــش 

ســایر  فنــی  شــاخه های  و  کاربــردی  و  علمــی  دانشــگاه های  در  کارشناســی  و  کاردانــی  دانشــی 

عالــی آمــوزش  مؤسســات 

ــازاری در بخــش    تولیــد و انتشــار دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای تغییــر فرایندهــای مدیریتــی، فنــی و ب

کشــاورزی در دانشــگاه های امــام خمینــی )ره( و  کشــاورزی به ســوی توســعۀ دانش بنیــان بخــش 

آزاد اســالمی ازطریــق 

کشاورزی-  کز رشد  تأسیس مرا

کشاورزی-  کز تحقیقات  ایجاد مرا

کشاورزی دانش بنیان-  حمایت از پروژه های تحقیقاتی در زمینۀ 

کشــور به منظــور تولیــد و انتقــال -  ج از  ایجــاد شــبکۀ پژوهشــی بــا ســایر دانشــگاه های داخــل و خــار

کشــاورزی بــا محوریــت دانشــگاه بین المللــی امــام خمینــی )ره( فناوری هــای برتــر در حــوزۀ 

و    تصمیم ســازی  نظــام  مدیریتــی،  فرایندهــای  بــه  ناظــر  سیاســت گذاری  بســته های  تدویــن 

کشــاورزی در شهرســتان توســط مرکــز تحقیقــات  مقررات گــذاری در زمینــۀ دانش بنیان ســازی بخــش 

کشــاورزی جهــاد 
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کشــاورزی و    تأســیس شــرکت های دانش بنیــان بــرای بهبــود فرایندهــای دانشــی در دانــش فنــی 

کشــاورزی  شــیوه های مدیریتــی و بازاری ســازی و ایجــاد بازارهــای دوســویه در بخــش 

ــای    ــک، داروه ــوالت ارگانی ــد محص ــد تولی ــود فراین ــور بهب ــان به منظ ــرکت های دانش بنی ــیس ش تأس

گیاهــی و افزایــش بهــره وری ایــن محصــوالت در مقیــاس ســطح

گــراف مجــاورت در مــدار مرکــزی قــرار  بخــش خدمــات پزشــکی و درمانــی در ایــن شهرســتان براســاس 

گرفتــه و از اهمیــت نســبتًا باالیــی برخــوردار اســت )مختصــات 6 و حجــم 860(. طبــق نقشــه های مزیــت 

نیــز شهرســتان قزویــن در میــان شهرســتان  های اســتان به لحــاظ خدمــات پزشــکی و درمانــی دارای 

کــه نهادهــای فنــاوری از قبیــل پــارک علم وفنــاوری و  مزیــت مطلــق اســت. ایــن مزیــت باعــث شــده اســت 

جهــاد دانشــگاهی در ایــن حــوزه ســرمایه گذاری هایی را انجــام دهنــد. بااین حــال، نزدیکــی بــه تهــران، 

توســعۀ برونــزا و اختــالف ســطح خدمــات درمانــی نســبت بــه تهــران، بــازار خدمــات درمانــی در ایــن 

کمبــود ایــن خدمــات در دیگــر  کــرده اســت. البتــه به خاطــر فقــدان یــا  شهرســتان را بــا مخاطراتــی مواجــه 

شهرســتان های اســتان قزویــن و همچنیــن نیــاز روبه رشــد اســتان بــه ایــن خدمــات، حــوزۀ بهداشــت و 

گســترش و توســعۀ دانش بنیــان خدمــات خــود، بــازار درخورتوجهــی  کــه بــا  درمــان ایــن ظرفیــت را دارد 

کنــد. نظــام علم وفنــاوری در ایــن راســتا اقــدام زیــر را بایــد انجــام دهــد: را بــه خــود جلــب 

افزایــش ســطح درگیــری نهادهــای علم وفنــاوری مرتبــط بــا بخــش درمــان بــا مســائل واقعــی ناظــر بــه   

ــازاری رشــدیافته )ازقبیــل آلودگی هــای زیســت محیطی، بهداشــت  پیامدهــای منفــی بخش هــای ب

کشــاورزی( روانــی و اجتماعــی، آموزش هــای بهداشــت محیــط،  بهداشــت صنعتــی و بهداشــت 

ســرریز خدمــات دانشــی در حــوزۀ بهداشــت و درمــان بــه ســایر شهرســتان های اســتان ازطریــق   

کادر درمانــی، شــبکۀ مدیریتــی، تجهیــزات فناورانــۀ برتــر تأمیــن هیئــت علمــی، 

حــوزۀ    بازاریابــی  دانش بنیــان  شــرکت های  ایجــاد  بــا  پزشــکی  و  درمانــی  خدمــات  بــازار  تســهیل 

بیمارســتانی  هتلینــگ  دوســویۀ  بــازار  و  ســالمت  توریســم  پزشــکی، 

ــش و    ــال دان ــا و انتق ــرای ارتق ــی ب ــی و خارج ــگاه های داخل ــایر دانش ــا س ــی ب ــبکه های دانش ــاد ش ایج

فنــاوری در حــوزۀ پزشــکی 

ــش در    ــن بخ ــا ای ــب ب ــی متناس ــته های تحصیل ــعۀ رش ــق توس ــجو ازطری ــرش دانش ــام پذی ــالح نظ اص

مقاطــع تخصصــی و فوق تخصصــی 
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تنوع بخشــی بــه رشــته های تحصیلــی حــوزۀ پزشــکی و بهداشــت و درمــان به منظــور حــل مشــکالت   

کشــاورزی ناشــی از توســعۀ صنعتــی و 

4-5-6-4-3-2- ظرفیت های بازاری مغفول مانده در نظام علم و فناوری 

کــه در بخــش قبــل بیــان شــد، عمــدۀ صنایــع در شهرســتان قزویــن به مرحلۀ رشــدیافتگی  همانگونــه 

کشــاورزی و خدمــات درمانــی نیــز وضعیــت بــه همیــن  بــا ســطح فنــاوری متوســط رســیده اند. در بخــش 

بخــش  در  مزیــت(  نقشــه های  بــا  )مطابــق  فــراوان  ظرفیت هــای  وجــود  علی رغــم  امــا  اســت  منــوال 

گردشــگری، خدمــات بــازاری، حمل ونقــل و مشــاوره )حقوقــی، اقتصــادی، بازاریابــی  خدمــات ازجملــه 

و…( در ایــن شهرســتان، ایــن فعالیت هــا در نظــام علم وفنــاوری ارتباطــات بســیار ضعیفــی دارنــد. البتــه 

همیــن ســطح روابــط ضعیــف از ســایر شهرســتان های اســتان بســیار باالتــر اســت. بنابرایــن اقدامــات زیــر 

گرفتــه شــود: در نظــام علم وفنــاوری بایــد در نظــر 

ــتان در زمینــۀ ایــن    ــت ایــن شهرس گردشــگری به دلیــل مزی ــه  ــی ناظــر ب ــته های تحصیل ــیس رش تأس

خدمــات

ــی،    ــگری )طبیع گردش ــی در  ــازی و ظرفیت یاب ــور مزیت س ــان به منظ ــرکت های دانش بنی ــیس ش تأس

مذهبــی، باســتانی، ســالمت و…( 

توسعۀ بازارهای دوسویه در حوزۀ  حمل ونقل  

بــا بخش هــای    توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب  ازطریــق  پذیــرش دانشــجو  نظــام  اصــالح 

خدماتــی و مشــاوره ای به منظــور تأمیــن نیــاز نیــروی انســانی آموزش دیــده و متخصــص در ایــن 

حوزه هــا

خدمــات    حــوزۀ  در  الکترونیــک  تجــارت  فعالیــت  موضــوع  بــا  دانش بنیــان  شــرکت های  تأســیس 

)… و  حمل ونقــل  )مشــاوره ای، 
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کلی نهادها 4-5-6-5- نقشۀ چگالی 

4-5-6-6- دانشگاه آزاد اسالمی

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

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

4-5-6-7- دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

)basic science 2( 4-5-6-7-1- علوم پایه
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)engineering 2( 4-5-6-7-2- علوم فنی و مهندسی

)humanities 2( 4-5-6-7-3- علوم انسانی
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)agriculture 2( کشاورزی  -4-7-6-5-4

4-5-6-8- دانشگاه پیام نور

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

)humanities 3( 4-5-6-8-3- علوم انسانی
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)agriculture 3( کشاورزی  -4-8-6-5-4

کاربردی 4-5-6-9- دانشگاه جامع علمی و 

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

)humanities 4( 4-5-6-9-3- علوم انسانی
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)agriculture 4( کشاورزی  -4-9-6-5-4

4-5-6-10- دانشگاه علوم پزشکی

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

)medicine 5( 4-5-6-10-3-علوم پزشکی
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4-5-6-11- دانشگاه فرهنگیان

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

)humanities 6( 4-5-6-11-2- علوم انسانی
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4-5-6-12- موسسات آموزش عالی

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

)engineering 7( 4-5-6-12-2- علوم فنی و مهندسی
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)humanities 7( 4-5-6-12-3- علوم انسانی

4-5-6-13- نهادهای فناور

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

)medicine institute( گیر 4-5-6-13-3- پژوهشکدۀ پیشگیری از بیماری ها غیروا
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4-5-6-13-4- مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی

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

)science and technology park( 4-5-6-13-7- پارک علم و فناوری
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)syntech( 4-5-6-13-8- مرکز فناوری و نوآوری سینتک دانشگاه آزاد





بیان چشم انداز،  
اهداف، راهبردها و 
اقدامات

فصل 5





کالن توسعۀ علم وفناوری در استان قزوین 5-1- اهداف 
کشور در زمینۀ علم وفناوری - 1 قرارگرفتن درمیان پنج استان برتر 

پیشــتازی در مرزهــای دانــش و فنــاوری و نــوآوری در میــان اســتان های منطقــه و الهام بخشــی در - 2

کشــور توســعۀ علم وفنــاوری در 

افزایــش ســهم محصــوالت و خدمــات مبتنی بــر دانــش و فنــاوری برتــر بــه بیــش از 50درصــد تولیــد - 3

ناخالــص داخلــی اســتان

متوازن ســازی نظــام علم وفنــاوری و تبدیــل آن بــه پیشــران فراینــد توســعه و مقابله با شکســت های - 4

گذار( در توســعۀ نظام علم وفناوری اســتان سیســتمی )نهادی، همجواری و 

پویاســازی نهادهــای علم وفنــاوری درجهــت پاســخگویی هوشــمند بــه نیازهــای دانشــی و فنــی - 5

ــدیافتگی ــوغ و رش ــوزادی، بل ــطوح ن ــاورزی در س کش ــات و  ــع، خدم صنای

و - 6 نیازهــا  اولویت هــا،  بــا  متناســب  نافــع  و  نویــن  فناوری هــای  و  علــوم  توســعۀ  بــه  دســتیابی 

بــازاری و  فنــاوری  علمــی،  نهادهــای  در  آن هــا  به کارگیــری  و  اســتان  مزیت هــای 

کشــورهای - 7 ــز علمــی معتبــر ملــی و  ک ــا مرا ــر در حوزه هــای علــوم و فنــاوری ب گســترش همــکاری مؤث

همســایه 
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5-2- اولویت های توسعۀ علم وفناوری در استان قزوین
اســتخراج اولویت هــای علم وفنــاوری اســتان در ســند حاضــر حاصــل ترکیــب رویکردهــای تــوازن و 

ــور  ــاس و به منظ ــن اس ــر ای ــت. ب ــری اس ــی و آینده نگ ــوری، ظرفیت یاب ــه ای، مزیت مح ــواری منطق همج

ــت  ــا در نگاش ــۀ مجاورت ه ــی درج ــه وضع شناس ــته ب ــا وابس ــتیبانی از آن ه ــۀ پش گون ــا،  ــق اولویت ه تحق

نظــام  آینده نگــری  و  پیش بینــی  و  اســتانی  ظرفیت هــای  و  مزیت هــا  اســتخراج  منطقــه ای،  نهــادی 

علم وفنــاوری در اســتان قزویــن اســت. بدیــن ترتیــب، اولویت هــای اصلــی نظــام علم وفنــاوری در ســه 

ســطح زیــر قــرار دارد:

گردشــگری و - 1 توســعۀ علــوم و فنــون و نهادهــای علم وفنــاوری ناظــر بــه خدمــات به ویــژه 

حمل ونقــل   و  درمانــی  خدمــات 

توسعۀ نوآوری و دانش بنیان کردن فرایند فنی بخش های رشدیافته صنعتی - 2

کشــاورزی )زراعــت، باغــداری و - 3 تزریــق دانــش فنــی و ارتقــای ســرمایۀ انســانی در بخــش 

دامپــروری(

5-3- چشم انداز توسعه علم وفناوری استان قزوین

اســتان قزویــن در افــق 1424 بــا تکیــه بــر قــدرت الیــزال الهــی و بــا اســتفاده از ظرفیت هــای منطقــه ای، اســتانی 
ــود: خواهــد ب

دارای نظام علم وفناوری متوازن، برتر و پیشران توسعه  

توســعۀ    در  الهام بخــش  و  منطقــه  اســتان های  میــان  در  نــوآوری  و  فنــاوری  و  دانــش  مرزهــای  در  پیشــتاز 
کشــور در  علم وفنــاوری 

برخوردار از نهادهای علم وفناوری پویا در تولید و توســعۀ علم وفناوری و نوآوری و توانا در دانش بنیان ســاختن   
کشــاورزی در سطح استان صنایع، بازاری ســازی دانش بنیان بخش خدمات و پایدارســازی 

کشورهای همسایه   دارای ارتباطات مؤثر علمی و فناورانه با نهادهای علم وفناوری 

کلیدی چشم انداز گان  5-3-1- تعریف واژ

کیفی درجۀ مجاورت مؤثر میان نهادهای علم و فناوری و بازار    کمی و  توازن: افزایش 

پیشران توسعه: عامل محرک اصلی و شتاب دهندۀ فرایند توسعه  
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پویایی: قابلیت انعطاف باال برای هماهنگی با تغییرات فنی و دانشی بازاری  

دانش بنیان سازی: تزریق دانش فنی برتر در فرایند تولید  

بازاری سازی دانش بنیان: تزریق دانش فنی برتر در فرایند توزیع و بازاریابی  

کارآمدی ها و پیامدهای منفی و نقایص فنی در آن   پایدارسازی: تثبیت فرایند تولید و رفع نا

پیشتازی: رسیدن به مرزهای نوآوری و جابه جایی مرزهای دانش  

الهام بخش بودن: استانداردسازی و ایجاد قابلیت الگوبرداری  

ارتباطات مؤثر: شبکۀ ارتباطی واقعی بین نهادی با درجۀ مجاورت باال  

5-4- ســناریوهای پیشــرفت به ســمت وضعیــت بهینــۀ نظــام علم وفنــاوری 
در اســتان قزوین

اتخــاذ هــر تصمیمــی در فراینــد تحــول نظــام علــم و فنــاوری می توانــد آینــده ای متفــاوت را بــرای 

ــام  ــمایل نظ ــه ش ــکل دهی ب ــم در ش ــای تصمی ــدد متغیره ــد. تع ــم زن ــتان رق ــاوری در اس ــام علم وفن نظ

گســترۀ تحــوالت در ایــن نظــام. لــذا در نظــام  علم وفنــاوری نیــز خــود عاملــی می شــود بــر طیفــی بــودن 

علم وفنــاوری بــا طیــف وســیعی از آینده هــا طــرف هســتیم. مطابــق بــا نظریــۀ خوشــه های مجــاورت، 

برخــی از ایــن آینده هــا، بهینــه هســتند و برخــی دیگــر نیــز در طیفــی از بهینگــی و غیربهینگــی قــرار 

می گیرنــد. 

ــردن عدم توازن هــای نهــادی و قرارگرفتــن نهادهــای  ــا ازبین ب وضعیــت بهینــۀ نظــام علم وفنــاوری ب

گــراف مجــاورت نهادهــا  علم وفنــاوری در مســیر توســعۀ پایــدار حاصــل می شــود. در ایــن وضعیــت، 

به صــورت رزگونــه و متمرکــز در مبــدأ مختصــات تبدیــل خواهــد شــد. نمــودار زیــر نشــان دهندۀ ایــن 

وضــع بهینــه اســت:
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نمودار 15. وضعیت بهینۀ نظام علم و فناوری

کــه در آن نهادهای بازار با شــدت ارتباطات باال و متــوازن، حول نهادهای  حالــت بهینــه وضعیتــی اســت 
کلمــه  علم وفنــاوری قــرار بگیرنــد. در چنیــن حالتــی، نهادهــای علم وفنــاوری می تواننــد به معنــای واقعــی 

کنش هــای نهادهــای بــازاری شــوند و توســعۀ همه جانبــۀ دانش بنیــان را محقــق ســازند.  هدایت گــر1 

کــدام از نهادهــا بــا توجــه بــه مختصــات موجــود خــود، می بایــد  بــرای تحقــق ایــن وضعیــت بهینــه، هــر 
کثــر شــدت مجــاورت دســت یابنــد. در نمودارهای زیر، مســیرهای  کننــد تــا بــه حدا مســیری بهینــه2 را طــی 

کدام از نهادها از مختصات موجود به سمت وضعیت بهینه ترسیم شده است.  بهینۀ حرکت هر 

1- . driver
2- . Optimal Path

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

نمــودار 17. ســناریوهای تغییــر بــه ســمت وضــع بهینــه 
بــرای مختصــات 2
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وضــع  ســمت  بــه  تغییــر  ســناریوهای   .18 نمــودار 
3 مختصــات  بــرای  بهینــه 

نمــودار 19.ســناریوهای تغییــر بــه ســمت وضــع بهینــه 
بــرای مختصــات 4

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

وضــع  ســمت  بــه  تغییــر  ســناریوهای   .21 نمــودار 
6 مختصــات  بــرای  بهینــه 
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نمــودار 22. ســناریوهای تغییــر بــه ســمت وضــع 
بهینــه بــرای مختصــات 7

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

گراف هــای مجــاورت، نهادهــای علم وفنــاوری بــرای رســیدن بــه وضعیــت  کلــی براســاس  به طــور 

ارتباطــات  متنوع ســازی  اول،  اســتراتژی  کننــد:  اســتفاده  می تواننــد  کلــی  اســتراتژی  دو  از  بهینــه، 

کنــد.  کــه قابلیــت ارتبــاط بــا آن هــا وجــود دارد افزایــش پیــدا  کــه تعــداد نهادهایــی  اســت بــه ایــن معنــا 

ازطریــق  مرتبــط  نهادهــای  تعــدد  ایــن  عالــی  آمــوزش  و مؤسســات  دانشــگاه ها  در  مثــال،  به عنــوان 

ــازار  گروه هــای آموزشــی و پژوهشــی و تأســیس رشــته های جدیــد ناظــر بــه نهادهــای موجــود ب افزایــش 

خ می دهــد. اســتراتژی دوم، افزایــش شــدت ارتباطــات بــا نهادهــای موجــود اســت بــه ایــن معنــا  ر

گرچــه ارتباطاتــی بــا نهادهــای موجــود بــازاری وجــود دارد امــا ایــن ارتباطــات شــدت الزم بــرای  کــه ا

گروه هــای آموزشــی  اثربخشــی نهادهــای علم وفنــاوری را نــدارد. به عنــوان مثــال، دانشــگاه های دارای 

گرچــه ارتباطاتــی را بــا صنایــع مختلــف یــا ســایر نهادهــای نظــام علم وفنــاوری دارنــد،  فنی ومهندســی ا

ایــن ارتباطــات می توانــد ازطریــق افزایــش مقاطــع تحصیلــی، افزایــش تعــداد دانشــجویان و نیــز افزایــش 

ــود.  ــت ش ــی تقوی ــالت تکمیل ــت تحصی ظرفی

کــز تحقیــق و توســعه نیــز می تواننــد بــا  کــز رشــد، پــارک علم وفنــاوری و مرا نهادهــای فنــاور ازقبیــل مرا

ایجــاد حوزه هــای جدیــد پژوهشــی، تأســیس واحدهــای تحقیــق و توســعۀ جدیــد، تأســیس شــرکت های 

کننــد. براســاس اســتراتژی  دانش بنیــان ناظــر بــه فعالیت هــای موجــود بــازار و… اســتراتژی اول را دنبــال 

دوم، افزایــش تعــداد شــرکت های دانش بنیــان در شــاخه های موجــود، افزایــش واحدهــای تحقیــق 

فنــاوری موجــود و…  در حوزه هــای  پژوهشــگران  تعــداد  افزایــش  در شــاخه های موجــود،  توســعۀ  و 
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می توانــد شــدت ارتباطــات موجــود میــان نهادهــای فنــاور و دیگــر نهادهــای نظــام علم وفنــاوری را 

افزایــش دهــد. 

راهبردهــای تغییــر هرکــدام از مختصات هــا بــه ســمت مختصــات بهینه تــر در مســیر بهینه ســازی، در 

جــدول زیــر بیــان شــده اســت.

جدول 29. حرکت از وضع موجود در مسیر بهینه

استراتژی حرکت بهینهمختصات ثانویهمختصات اولیه 

متنوع سازی ارتباطات12

افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود14

متنوع سازی ارتباطات15
افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود

متنوع سازی ارتباطات23

افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود25

متنوع سازی ارتباطات26
افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود

افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود36

متنوع سازی ارتباطات45

افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود47

متنوع سازی ارتباطات48
افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود

متنوع سازی ارتباطات56

افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود58

متنوع سازی ارتباطات59
افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود

افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود69

متنوع سازی ارتباطات78

متنوع سازی ارتباطات89
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ــر  ــراف زی گ ــوان در  ــه را می ت ــه ســمت وضــع بهینــه در نهادهــای نه گان مجموعــۀ ســناریوهای تغییــر ب

کــدام از نهادهــا بــا مختصــات متفــاوت، بــا اتخــاذ ســناریوهای  کــرد. در مســیر بهینه ســازی، هــر  مشــاهده 

تغییــر مربــوط بــه خــود، رفته رفتــه بــه ســمت وضعیــت بهینــه )مختصــات 9( حرکــت می کننــد. مختصــات 

کــه خوشــه های مجــاورت بــه تکامــل رســیده اســت و هــم تنــوع و هــم شــدت  9 بیانگــر حالتــی اســت 

ارتباطــات نهــادی بیشــینه شــده اســت. البتــه رســیدن همــۀ نهادهــا بــه مختصــات 9 به معنــای همســانی 

ــه شــدت و تعــداد ارتباطــات میــان ایــن نهــاد و ســایر  ک ــه ایــن معناســت  کامــل نهادهــا نیســت، بلکــه ب

کثــر مقــدار ممکــن رســیده اســت. بنابرایــن ممکــن اســت نهــادی  نهادهــای نظــام علم وفنــاوری بــه حدا

کوچــک باشــد امــا بتوانــد بــا تکامــل خوشــۀ ارتباطــات خــود،  بــه وضــع بهینۀ  دارای حجــم واقعــی فعالیــت 

خــود برســد. به عنــوان مثــال ممکــن اســت موسســۀ آمــوزش عالــی بــا حجــم دانشــجویان بســیار پاییــن، بــا 

تکامــل در خوشــه در مختصــات 9 قــرار بگیــرد امــا موسســۀ دیگــری علی رغــم تعــداد دانشــجوی بــاال، 

کــه ایــن وضعیــت ناشــی از ضعــف ارتباطــات آن نهــاد در  مختصــات دورتــری از وضــع بهینــه داشــته باشــد 

ــراف مجــاورت  گ کوچک بــودن دایــرۀ یــک نهــاد در  ــا  نظــام علم وفنــاوری اســت. بنابرایــن، بزرگ بــودن ی

لزومًا به معنای باالبودن حجم اقتصادی و مالی و نیروی انسانی آن نهاد نیست. 

کلی تحول نظام علم وفناوری به سمت وضعیت بهینه نمودار 24. نمای 

همان طورکــه پیــش از ایــن اشــاره شــد، هــر نهــاد بســته بــه وضعیــت موجــود خــود، ســناریوهای 

کندبراســاس ســناریوهای مختلــف، نهادهــای  متفــاوت را بــرای رســیدن بــه وضــع بهینــه می توانــد اخــذ 
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بــه  افــق 1424  را در  اســتان  بــا پیمــودن مســیر بهینــه، نظــام علم وفنــاوری  علم وفنــاوری می توانــد 

بــه  بســته  البتــه  ســازد.  محقــق  اســتان  ایــن  در  را  دانش بنیــان  توســعۀ  و  برســاند  بهینــه  وضعیــت 

مختصــات نهــادی موجــود، برخــی از ایــن نهادهــا ممکــن اســت زودتــر از افــق مذکــور بــه وضعیــت بهینــۀ 

کــدام از نهادهــا  خــود برســند. . مجموعــۀ  ایــن ســناریوها و افــق زمانــی تحقــق وضعیــت بهینــه بــرای هــر 

ــر آورده شــده اســت. در جــدول زی

جدول 30. سناریوهای تغییر به سمت مسیر بهینه در افق زمانی

مختصات 
نهاد

تحلیل وضعیت موجود
سناریوهای تغییر به 

سمت وضع  بهینه

وضعیت بهینه در افق زمانی

1404141014161424

ارتباط نامتوازن شدید- 1

2369الف

569ب

4569ج

0د

2

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

ســط متو

369الف

569ب

69ج

3
ارتباط متوازن ضعیف- 
ارتباط نامتوازن شدید با نهادهای مرکزی- 

69الف

4

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

ســط متو

789الف

89ب

589ج

569د

5
ارتباط نامتوازن متوسط- 
ارتباط متوازن متوسط- 

69الف

9ب

89ج

6
ارتباط متوازن متوسط- 
ارتباط نامتوازن شدید با نهادهای مرکزی- 

9الف
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مختصات 
نهاد

تحلیل وضعیت موجود
سناریوهای تغییر به 

سمت وضع  بهینه

وضعیت بهینه در افق زمانی

1404141014161424

7
ارتباط نامتوازن شدید- 
ارتباط نامتوازن ضعیف با نهادهای مرکزی- 
ارتباط نامتوازن قوی با نهادهای جانبی- 

89الف

9الفارتباط متوازن/نامتوازن متوسط- 8

ارتباط متوازن قوی- 9

براســاس مجموعــۀ ســناریوها و مســیرهای بهینــه مذکــور بــرای رســیدن بــه وضــع مطلــوب نظــام 

آمایــش  ســند  نظــارت  و  اجرایــی  ســازوکار  و  اقدامــات  راهبردهــا،  قزویــن،  اســتان  در  علم وفنــاوری 

می شــود.  معرفــی  ادامــه  در  علم وفنــاوری 

5-5- راهبردهای پیشرفت علم وفناوری در استان قزوین

کالن 5-5-1- راهبردهای 

کشــور و  سیاســت های  بــا توجــه بــه احــکام ابالغــی توســط اســناد باالدســتی ملی )نقشــۀ جامع علمی 

کلــی توســعۀ علم وفنــاوری( و نیــز اســناد باالدســتی اســتانی )ســند آمایــش ســرزمین اســتان قزویــن( و 

گراف هــای مجــاورت و  اســناد مــوازی )ســند آمایــش آمــوزش عالــی اســتان قزویــن( و مقیــد بــه تحلیــل 

ــر  ح زی ــه شــر کالن پیشــرفت علم وفنــاوری در اســتان قزویــن ب نقشــه های مزیــت اســتانی، راهبردهــای 

اســت:

جهت دهــی آمــوزش، پژوهــش، فنــاوری و نــوآوری بــه ســمت حــل مشــکالت و رفــع نیازهــای واقعــی - 1

ــی و اســناد ملــی  ــه آمایــش ســرزمین، آمایــش آمــوزش عال ــا توجــه ب کشــور ب ــات اســتان و  و اقتضائ

باالدســتی 

کشور- 2 جهت دادن چرخۀ علم وفناوری و نوآوری به ایفای نقش مؤثر در اقتصاد استان و 

کارآفریــن و - 3 کیــد بــر پــرورش انســان های متقــی و  تربیــت و توانمندســازی ســرمایۀ انســانی بــا تأ

خودبــاور و خــالق، نــوآور و توانــا در تولیــد علم وفنــاوری و نــوآوری متناســب بــا ارزش هــای اســالمی و 

کشــور و تأمیــن نیــاز علم وفنــاوری اســتان از ظرفیــت بومــی نیازهــای اســتان و 
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کشورهای همسایه- 4 تعامل فعال و اثرگذار در حوزۀ علم و فناروی با استان های همجوار و 

به ویــژه - 5 خدمــات  بخــش  دانش بنیــان  گســترش  و  رشــد  بــرای  مزیت ســازی  و  ظرفیت ســازی 

گردشــگری و حمل ونقــل و افزایــش شــدت مجــاورت ایــن بخــش در نظــام  خدمــات درمانــی، 

اســتان توســعۀ  بــه محــور  آن  تبدیــل  و  علم وفنــاوری 

توســعۀ نوآورانــه و دانش بنیان کــردن فراینــد فنــی صنایــع رشــدیافته )شناسایی شــده براســاس - 6

کاهــش پیامدهــای منفــی ایــن صنایــع گراف هــای مجــاورت( و  تحلیــل 

کشــاورزی و افزایــش ســطح بهــره وری و - 7 تزریــق دانــش فنــی و ارتقــای ســرمایۀ انســانی در بخــش 

کاهــش پیامدهــای منفــی آن

ایجــاد زیرســاخت های فنــی و دانشــی بــرای افزایــش ســهم بــازار در صنایــع نیازمنــد فراینــد تثبیــت - 8

گراف هــای مجــاورت( و ارتقــای  )بــا شــدت مجــاورت متوســط شناسایی شــده براســاس تحلیــل 

مســیر توســعۀ ایــن صنایــع بــه ســمت فناوری هــای برتــر

5-5-2- راهبردهای استانی

5-5-2-1- راهبردهای بخش های رشدیافته

گســترش بخــش تحقیــق و توســعه و تحصیــالت تکمیلــی در نهادهــای علم وفنــاوری به منظــور - 1

ارتقــای ســطح فنــاوری و نــوآوری

کاهــش پیامدهــای منفــی و ارتقــای ســطح - 2 تولیــد و انتقــال دانــش فنــی ســطح بــاال به منظــور 

بهــره وری

کیــد بــر نیروهــای بومــی به منظــور پایدارســازی فراینــد توســعۀ - 3 تربیــت نیــروی متخصــص فنــی بــا تأ

ســرمایۀ انســانی 

تولیــد و انتقــال دانش هــای اقتصــادی و اجتماعــی مرتبــط به منظــور متوازن ســازی ارتباطــات و - 4

ایجــاد تعــادل در نظــام علم وفنــاوری 

کارشناسی- 5 کاردانی و  کمی حوزه های آموزشی در سطوح  جلوگیری از توسعۀ 
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گســترش شــبکه های دانشــی و فناورانــه در ســطح ملــی و بین المللــی درجهــت تولیــد - 6 ایجــاد و 

کاهــش  و انتقــال دانــش و فنــاوری الزم به منظــور افزایــش ســهم دانــش فنــی در فراینــد تولیــد و 

پیامدهــای منفــی در ایــن بخش هــا

راهبردهای بخش های نیازمند فرایند تثبیت

5-5-2-2- افزایش تعداد و وزن ارتباطات نهادهای علم وفناوری با این بخش ها 

و - 1 بازاری ســازی  تقویــت  به منظــور  فناورانــه  و  پژوهشــی  آموزشــی،  حوزه هــای  کمــی  توســعۀ 

ی ز ی ســا ر تجا

تولید و انتقال دانش فنی سطح باال به منظور اصالح مسیر توسعه و پایدارسازی این بخش ها- 2

و - 3 تولیــد  نظــام  در  دانــش  ســهم  افزایــش  و  فناورانــه  و  نوآورانــه  فعالیت هــای  بــه  شتاب بخشــی 

بازاری ســازی

بومی ســازی ســرمایۀ - 4 به منظــور  )تکنیســین(  کاربــر  فنــی  نیــروی  تربیــت  و  بومی گزینــی دانشــجو 

اشــتغال آفرینی توســعۀ  و  انســانی 

ــا - 5 ــب ب ــی متناس کم ــعۀ  ــاز توس ــورد نی ــی م ــادی و مال ــی و اقتص ــی و فن ــاخت های دانش ــن زیرس تأمی

مزیت هــا

گســترش شــبکه های دانشــی و فناورانــه در ســطح ملــی و بین المللــی درجهــت تولیــد و - 6 ایجــاد و 

انتقــال دانــش و فنــاوری الزم به منظــور بازاری ســازی دانش بنیــان فعالیت هــای ایــن بخش هــا و 

تکمیــل زنجیــرۀ ارزش افــزوده

5-5-2-3- راهبردهای بخش های مغفول ماندۀ دارای قابلیت توسعه

طراحــی و اجــرای پروژه هــای تحقیقاتــی به منظــور شناســایی و معرفــی مزیت هــا و ظرفیت هــای - 1

طبیعــی، فنــی، اقتصــادی و اجتماعــی

ایجاد زیرساخت های دانشی و فنی الزم برای طی مراحل نوزادی در فرایند توسعه- 2

توســعۀ ظرفیت هــا در نهادهــای علم وفنــاوری به منظــور ایجــاد ظرفیــت ارتبــاط بین بخشــی بــا - 3

ایــن حوزه هــا
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گسترش ظرفیت دانشی و فنی در این بخش ها- 4 نهادسازی در حوزۀ علم وفناوری به منظور 

اســتفاده از ظرفیت هــا و توانمندی هــای نهادهــای علم وفنــاوری مرکــزی )اســتانی و ملــی( بــرای - 5

ــا ــن بخش ه ــا ای ــط ب ــب وکارهای مرتب کس ــی  ــدازی و شتاب بخش راه ان

گســترش شــبکه های دانشــی و فناورانــه در ســطح ملــی و بین المللــی درجهــت تولیــد و - 6 ایجــاد و 

انتقــال دانــش و فنــاوری الزم به منظــور راه انــدازی و شتاب بخشــی فعالیت هــای ایــن بخش هــا

5-6- اقدامــات نهادهــای علم وفنــاوری ناظــر بــه توســعۀ بــازار در اســتان 
قزویــن

افزایــش - 1 کاهــش پیامدهــای منفــی و  دانش بنیــان ســازی فراینــد توســعۀ صنعتــی در مســیر 

ســطح بهــره وری صنعتــی در بخــش صنعــت و معــدن ازطریــق:

کــز آمــوزش عالــی اســتان درجهــت توســعۀ دانش بنیــان صنایــع    مدیریــت دانــش و پژوهــش در مرا

و  غذایــی  صنایــع  غیرفلــزی،  کانی هــای  و  فلــزی  صنایــع  بــزرگ  صنعــت  چهــار  به ویــژه  اســتان 

از ســطح  ایــن صنایــع  تبدیــل  کشــاورزی،  صنایــع شــیمیایی و صنایــع ماشین ســازی به منظــور 

)high-tech( برتــر  فنــاوری  ســطح  بــه   )Medium tech(متوســط فنــاوری 

اصــالح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب بــا صنایــع چهارگانــه   

کارشناســی کاردانــی و  در مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی و پرهیــز از افزایــش ظرفیــت در مقاطــع 

کادر پژوهشــی در دانشــگاه ها و نهادهــای فنــاور درراســتای    جهت دهــی جــذب هیئــت علمــی و 

تأمیــن دانــش فنــی ســطح بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری 

ــز    ک ــرای اســاتید و پژوهشــگران در دانشــگاه ها و مرا تنظیــم نظــام ارتقــاء و ایجــاد مشــوق های الزم ب

فنــاور اســتان در مســیر توســعۀ دانش بنیــان بخــش صنعتــی

کز رشد در دانشگاه ها ناظر به این صنایع   تأسیس و توسعۀ مرا

مالــی خطرپذیــر    تأمیــن  فنــاوری غیردولتــی و صندوق هــای  و  راه انــدازی صندوق هــای پژوهــش 

کــز رشــد،  به منظــور توســعۀ نــوآوری در بخش هــای صنعتــی اســتان بــا حمایــت از شــرکت های مرا

دانش بنیــان و واحدهــای تحقیــق و توســعۀ صنعتــی از طریــق:
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ارائه خدماتی مانند ارائه ضمانت نامه، ارائه تسهیالت، مشارکت در اجرای پروژه- 

ــرکت های -  ــا و ش ــرای SMEه ــی( ب ــته های انگیزش ــه بس ــه )ارائ ــی نوآوران ــات حمایت ــۀ خدم ارائ

نوپــا ماننــد ارائــه تســهیالت انتقــال فنــاوری، معافیــت مالیاتــی، ارائــه وام، بــرای برخــورداری از 

کالن اســتان تســهیالت شــرکتهای دانشــبنیان و  ... در زمینــه اولویتهــای ســه گانه 

کــز تحقیــق و توســعه    گســترش شــرکت های دانش بنیــان )توســط پــارک علم وفنــاوری( و مرا ایجــاد و 

)ازجملــه  صنایــع  ایــن  منفــی  جانبــی  عــوارض  کاهــش  به منظــور  صنعتــی(  واحدهــای  )توســط 

و…(  اجتماعــی  آســیب های  زیســت محیطی،  آلودگی هــای 

کــز تحقیقاتــی جامعه شناســی و روانشناســی اجتماعــی و بهداشــت اجتماعــی به منظــور    تأســیس مرا

کنتــرل آســیب های اجتماعــی به ویــژه آســیب های ناشــی از پیامدهــای منفــی توســعۀ  شناســایی و 

صنعتــی در اســتان

کنتــرل    ــی در زمینــۀ آســیب هــای اجتماعــی به منظــور شناســایی و  ــز مشــاوره ای درمان ک تقویــت مرا

آســیب های اجتماعــی به ویــژه آســیب های ناشــی از پیامدهــای منفــی توســعۀ صنعتــی در اســتان

اجــرای پروژه هــای مشــترک توســعه صنعتــی و فناورانــه میــان دانشــگاه ها و صنایــع پیشــرو اســتان و   

همچنیــن ارائــه خدمــات مشــاوره توســط دانشــگاهیان بــه صنایــع پیشــرو اســتان

برپایــی نمایشــگاه های تخصصــی، فن بازارهــا، فرصت هــای ســرمایه گذاری و ... در ســطوح اســتانی   

و ملــی در زمینــه اولویت هــای صنعتــی اســتان

ــا دانشــگاه علــوم پزشــکی به منظــور توســعۀ شــاخه های    توســعۀ نهادهــای علــم و فنــاوری مرتبــط ب

محیــط  بهداشــت  اجتماعــی  بهداشــت  صنعتــی،  بهداشــت  حوزه هــای  در  پژوهشــی  و  آموزشــی 

منفــی  پیامدهــای  کاهــش  هــدف  بــا   … و  صنعتــی  فضاهــای  بهداشــتی  استانداردســازی  کار، 

آن هــا محصــوالت  بهداشــتی  کیفیــت  ارتقــاء  همچنیــن  و  صنایــع  زیســت محیطی 

ــک،    ــارت الکترونی ــان )تج ــی دانش بنی ــوزۀ بازاریاب ــان در ح ــرکت های دانش بنی ــترش ش گس ــاد و  ایج

بازاریابــی شــبکه ای، بازارهــای دوســویه و…( بــرای تجاری ســازی محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل 

کشــور ج از  و خــار

ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان بــرای بازاریابــی دانــش فنــی موجــود در صنایــع بــزرگ اســتان در   

کشــورهای همســایه میــان ســایر اســتان ها و در 
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انســانی    تأمیــن ســرمایۀ  به منظــور  اســتان  کارآفرینــی در دانشــگاه ها  و توســعۀ واحدهــای  ایجــاد 

کار ماهــر بــرای آن هــا کمــک بــه تزریــق نیــروی  صنایــع و 

تشــویق دانش آموختــگان فنــی و مهندســی بــه ســمت ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان خصوصــی و   

کــز رشــد علــم و فنــاوری از طریــق ارائــۀ تســهیالت خــاص بــه آنهــا تعاونــی در پارکهــا و مرا

کــز پژوهشــی ســایر اســتان ها در حوزه هــای صنعتــی    تأســیس واحدهــای پژوهشــی مشــترک بــا مرا

فــوق به منظــور دانش بنیان ســازی فنــی و بــازاری صنایــع و رفــع پیامدهــای منفــی آن هــا توســط 

ــاور اســتان ــم و نهادهــای فن نهادهــای عل

تشــکیل انجمن هــای علمــی دانشــگاهی بــرای ارتباط گیــری بــا ایــن صنایــع و رفــع نیازهــای دانشــی   

و فنــی و همچنیــن ایجــاد زیرســاخت مشــاوره بــرای انتقــال دانــش فنــی ایــن صنایــع بــه اســتان های 

همجــوار

کشــور بــرای انتقــال، انتشــار و تبــادل دانــش و    ج از  ایجــاد شــبکه های پژوهشــی در داخــل و خــار

فنــاوری درجهــت بهینه ســازی فراینــد تولیــد در ایــن صنایــع بــا محوریــت دانشــگاه بین المللــی امــام 

خمینــی )ره(

صنایــع    ایــن  دانش بنیان ســازی  به منظــور  اســتانی  فناورانــه  و  پژوهشــی  ح هــای  طر از  حمایــت 

علم وفنــاوری نهادهــای  توســط 

تثبیــت فراینــد توســعۀ صنعتــی، بازاری ســازی و مزیت ســازی در صنایــع نســاجی و صنایــع - 2

الکترونیــک  و  بــرق  صنایــع  و  پزشــکی  صنایــع  چــوب،  صنایــع  و  ســلولزی  صنایــع  چــرم، 

ازطریــق:

اصــالح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب بــا دانــش فنــی و   

کارشناســی بــرای تأمیــن تکنیســین مــورد نیــاز  کاردانــی و  دانــش بــازاری در ایــن صنایــع در مقاطــع 

ــر بومی گزینــی  کیــد ب ــا تأ ایــن صنایــع ب

گســترش شــرکت های دانش بنیــان در حــوزۀ    ظرفیت ســازی و مزیت ســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و 

بازاریابــی دانش بنیــان )تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکه ای( بــرای تجاری ســازی محصــوالت 

کشــور ج از  ایــن صنایــع در داخــل و خــار
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ارائــۀ خدمــات مشــاوره ای و فنــی در حــوزۀ بازاریابــی بــه ایــن صنایــع توســط نهادهــای علم وفنــاوری   

مرکزی

ایجاد زیرساخت فنی و بازاری الزم برای حرکت به سمت تکمیل زنجیرۀ تولید در این صنایع  

کاهــش پیامدهــای منفی)بحــران آب، - 3 کشــاورزی در مســیر  دانش بنیان ســازی فراینــد توســعۀ 

کیفیــت پاییــن محصــوالت و …( و افزایــش ســطح بهــره وری ازطریــق:

کشــاورزی بــه ســرمایۀ انســانی ماهــر ازطریــق توســعۀ آموزش هــای    تبدیــل نیــروی انســانی در بخــش 

کاربــردی و  کارشناســی در دانشــگاه های علمــی و  کاردانــی و  عمومــی و نیــز تقویــت ســطوح دانشــی 

شــاخه های فنــی ســایر مؤسســات آمــوزش عالــی

ــاورزی    کش ــوزۀ  ــین های ح ــرورش تکنیس ــرای پ ــاورزی ب کش ــا  ــط ب ــته های مرتب ــت رش ــترش ظرفی گس

بــر  کیــد  تأ بــا  زمینــه(  ایــن  در  علمی کاربــردی  رشــته های  نیــز  و  کارشناســی  و  کاردانــی  )ســطوح 

دانشــجو بومی گزینــی 

ــازاری در بخــش    تولیــد و انتشــار دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای تغییــر فرایندهــای مدیریتــی، فنــی و ب

کشــاورزی از طریــق: کشــاورزی به ســوی توســعۀ دانش بنیــان بخــش 

کشاورزی-  کز رشد  تأسیس مرا

کشاورزی-  کز تحقیقات  ایجاد مرا

کشاورزی دانش بنیان-  حمایت از پروژه های تحقیقاتی در زمینۀ 

کشــور به منظــور تولیــد و انتقــال -  ج از  ایجــاد شــبکۀ پژوهشــی بــا ســایر دانشــگاه های داخــل و خــار

کشــاورزی بــا محوریــت دانشــگاه بین المللــی امــام خمینــی )ره( فناوری هــای برتــر در حــوزۀ 

و    تصمیم ســازی  نظــام  مدیریتــی،  فرایندهــای  بــه  ناظــر  سیاســت گذاری  بســته های  تدویــن 

کشــاورزی در اســتان توســط مرکــز تحقیقــات  مقررات گــذاری در زمینــۀ دانش بنیان ســازی بخــش 

کشــاورزی جهــاد 

به منظــور    کشــاورزی  بخــش  بــا  مرتبــط  صنایــع  توســط  توســعه  و  تحقیــق  واحد هــای  توســعۀ 

بهینه ســازی فراینــد دانــش فنــی و بــازاری الزم در تولیــد محصــوالت، بهینه ســازی مصــرف آب و 

کیفیــت مــواد غذایــی بهبــود 
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کشــاورزی و    تأســیس شــرکت های دانش بنیــان بــرای بهبــود فرایندهــای دانشــی در دانــش فنــی 

کشــاورزی  شــیوه های مدیریتــی و بازاری ســازی و ایجــاد بازارهــای دوســویه در بخــش 

کشــاورزی بــه ســمت ایجــاد    کشــاورزی و اقتصــاد  تشــویق دانش آموختــگان رشــته های مرتبــط بــا 

کــز رشــد علــم و فنــاوری از طریــق ارائــۀ  شــرکت های دانش بنیــان خصوصــی و تعاونــی در پارکهــا و مرا

تســهیالت خــاص بــه آنهــا

ــای    ــک، داروه ــوالت ارگانی ــد محص ــد تولی ــود فراین ــور بهب ــان به منظ ــرکت های دانش بنی ــیس ش تأس

گیاهــی و افزایــش بهــره وری ایــن محصــوالت در مقیــاس ســطح

دانش بنیان ســازی فراینــد توســعۀ خدمــات بهداشــت و درمــان در مســیر جبــران پیامدهــای - 4

منفــی صنایــع و افزایــش ســطح خدمــات بهداشــتی و درمانــی ازطریــق:

کید بر بیماری ها و معضالت بومی   تولید دانش و توسعۀ حوزه های پژوهشی و درمانی با تأ

افزایــش ســطح درگیــری نهادهــای علم وفنــاوری مرتبــط بــا بخــش درمــان بــا مســائل واقعــی ناظــر بــه   

ــازاری رشــدیافته )ازقبیــل آلودگی هــای زیســت محیطی، بهداشــت  پیامدهــای منفــی بخش هــای ب

کشــاورزی( روانــی و اجتماعــی، آموزش هــای بهداشــت محیــط،  بهداشــت صنعتــی و بهداشــت 

ســرریز خدمــات دانشــی در حــوزۀ بهداشــت و درمــان بــه ســایر  اســتان ها ازطریــق تأمیــن هیئــت   

کادر درمانــی، شــبکۀ مدیریتــی، تجهیــزات فناورانــۀ برتــر علمــی، 

حــوزۀ    بازاریابــی  دانش بنیــان  شــرکت های  ایجــاد  بــا  پزشــکی  و  درمانــی  خدمــات  بــازار  تســهیل 

بیمارســتانی  هتلینــگ  دوســویۀ  بــازار  و  ســالمت  توریســم  پزشــکی، 

ــش و    ــال دان ــا و انتق ــرای ارتق ــی ب ــی و خارج ــگاه های داخل ــایر دانش ــا س ــی ب ــبکه های دانش ــاد ش ایج

فنــاوری در حــوزۀ پزشــکی 

اصــالح نظــام پذیــرش دانشــجو ناظــر بــه پیامدهــای منفــی بخش هــای صنعتــی در مقاطــع تخصصــی   

و فوق تخصصــی

تنوع بخشــی بــه رشــته های تحصیلــی حــوزۀ پزشــکی و بهداشــت و درمــان به منظــور حــل مشــکالت   

کشــاورزی ناشــی از توســعۀ صنعتــی و 
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کیفیــت بهداشــتی صنایــع غذایــی به منظــور توســعۀ زیرســاخت های    کنتــرل  ایجــاد آزمایشــگاه های 

الزم تأســیس شــهر غــذا و بارانــداز مــواد غذایــی در اســتان

بهبــود ســطح دانــش و فنــاوری در بخــش بهداشــت و درمــان اســتان به منظــور ایجــاد زیرســاخت   

کشــاورزی دانش بنیــان و ســالمت محصــوالت  جهــت استانداردســازی بهداشــتی فراینــد توســعۀ 

غذایــی

و - 5 حمل ونقــل  گردشــگری،  بخــش  در  نــوزادی  مراحــل  طــی  و  ظرفیت ســازی  و  مزیت ســازی 

ازطریــق: مشــاوره ای  خدمــات 

گردشگری به دلیل مزیت در زمینۀ این خدمات   تأسیس رشته های تحصیلی ناظر به 

ــی،    ــگری )طبیع گردش ــی در  ــازی و ظرفیت یاب ــور مزیت س ــان به منظ ــرکت های دانش بنی ــیس ش تأس

مذهبــی، باســتانی، ســالمت و…( 

گردشــگر و توریســم الکترونیــک توســط نهادهــای    توســعۀ بازارهــای دوســویه در حــوزۀ  حمل ونقــل 

ــارک علــم و فنــاوری و …( کــز رشــد، پ فناور)جهــاد دانشــگاهی، مرا

گردشــگری و    توســعۀ زیرســاخت های فنــی و دانشــی المــز جهــت توســعۀ صنایــع خــالق بــا محوریــت 

کــز رشــد، پــارک علــم و فنــاوری و …( صنایــع دســتی توســط نهادهــای فناور)جهــاد دانشــگاهی، مرا

بــا بخش هــای    توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب  ازطریــق  پذیــرش دانشــجو  نظــام  اصــالح 

خدماتــی و مشــاوره ای به منظــور تأمیــن نیــاز نیــروی انســانی آموزش دیــده و متخصــص در ایــن 

حوزه هــا

خدمــات    حــوزۀ  در  الکترونیــک  تجــارت  فعالیــت  موضــوع  بــا  دانش بنیــان  شــرکت های  تأســیس 

)… و  حمل ونقــل  )مشــاوره ای، 

گردشــگری در    تأســیس شــرکت های دانش بنیــان منطقــه ای به منظــور تجاری ســازی ظرفیت هــای 

افــق بلندمــدت

گردشــگری، حمــل و نقــل و ســایر خدمــات )رشــته    تشــویق دانش آموختــگان رشــته های مرتبــط بــا 

گمــرک، مدیریــت بازرگانــی و …( بــه  گردشــگری، تاریــخ، اقتصــاد، مدیریــت، اقتصــاد حمــل و نقــل، 
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کــز رشــد علــم و فنــاوری  ســمت ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان خصوصــی و تعاونــی در پارکهــا و مرا

از طریــق ارائــۀ تســهیالت خــاص بــه آنهــا

در  بــازار  توســعۀ  بــه  ناظــر  علم وفنــاوری  نهادهــای  اقدامــات   -7-5
شهرستان ها 

5-7-1- شهرستان آبیک

افزایــش - 1 کاهــش پیامدهــای منفــی و  دانش بنیــان ســازی فراینــد توســعۀ صنعتــی در مســیر 

کانی هــای غیرفلــزی، صنایــع  ســطح بهــره وری صنعتــی در صنایــع شــیمیایی، صنایــع فلــزی و 

غذایــی، صنایــع ماشین ســازی و صنایــع بــرق و الکترونیــک ازطریــق:

کــز آمــوزش عالــی شهرســتان درجهــت توســعۀ دانش بنیــان صنایــع    مدیریــت دانــش و پژوهــش در مرا

ق فو

ــا ایــن صنایــع در    اصــالح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب ب

کارشناســی ــی و  کاردان کاهــش ظرفیــت در مقاطــع  مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی و 

جهت دهــی جــذب هیئــت علمــی در دانشــگاه های موجــود درراســتای تأمیــن دانــش فنــی ســطح   

بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری فــوق

کز رشد در دانشگاه ها ناظر به این صنایع   تأسیس مرا

کــز تحقیــق و توســعه    گســترش شــرکت های دانش بنیــان )توســط پــارک علم وفنــاوری( و مرا ایجــاد و 

)ازجملــه  صنایــع  ایــن  منفــی  جانبــی  عــوارض  کاهــش  به منظــور  صنعتــی(  واحدهــای  )توســط 

و…(  اجتماعــی  آســیب های  زیســت محیطی،  آلودگی هــای 

ــک،    ــارت الکترونی ــان )تج ــی دانش بنی ــوزۀ بازاریاب ــان در ح ــرکت های دانش بنی ــترش ش گس ــاد و  ایج

بازاریابــی شــبکه ای، بازارهــای دوســویه و…( بــرای تجاری ســازی محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل 

کشــور ج از  و خــار

فراینــد توســعۀ صنعتــی در صنایــع چــوب و ســلولزی، نســاجی و صنایــع پزشــکی - 2 تثبیــت 

ازطریــق:
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ــا ایــن صنایــع در    اصــالح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب ب

کیــد بــر بومی گزینــی کارشناســی بــرای تأمیــن تکنیســین مــورد نیــاز ایــن صنایــع بــا تأ کاردانــی و  مقاطــع 

گســترش شــرکت های دانش بنیــان در حــوزۀ    ظرفیت ســازی و مزیت ســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و 

بازاریابــی دانش بنیــان )تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکه ای( بــرای تجاری ســازی محصــوالت 

کشــور ج از  ایــن صنایــع در داخــل و خــار

تأســیس و تقویــت رشــته های مدیریــت بازرگانــی و بازاریابــی به منظــور افزایــش نفــوذ بــازاری ایــن   

ــع  صنای

ارائــۀ خدمــات مشــاوره ای و فنــی در حــوزۀ بازاریابــی بــه ایــن صنایــع توســط نهادهــای علم وفنــاوری   

مرکزی

کشــاورزی به منظــور ارتقــای ســطح بهــره وری در اســتفاده - 3 دانش بنیان ســازی فراینــد توســعۀ 

از آب و تولیــد محصــول ازطریــق:

کشاورزی   توسعۀ آموزش های عمومی برای ارتقای سطح بهره وری نیروی انسانی بخش 

ــاورزی )ســطوح    کش ــوزۀ  ــین های ح ــرورش تکنیس ــرای پ ــاورزی ب کش ــا  ــته های مرتبــط ب ــیس رش تأس

کارشناســی و نیــز رشــته های علمی کاربــردی در ایــن زمینــه( کاردانــی و 

کشــاورزی شهرســتان توســط نهادهــای علــم و فنــاوری مرکــزی ازقبیــل    ارتقــای ســطح دانــش فنــی در 

کشــاورزی و پــارک علــم و فنــاوری اســتان )به دلیــل  دانشــگاه آزاد اســالمی قزویــن،  مرکــز تحقیقــات 

نبــود زیرســاخت الزم در دانشــگاه و مؤسســات آمــوزش عالــی شهرســتان(

گردشگری ازطریق:- 4 مزیت سازی و ظرفیت سازی و طی مراحل نوزادی در بخش 

گردشــگری به دلیــل فقــدان مزیــت بالفعــل در    خــودداری از تأســیس رشــته های تحصیلــی ناظــر بــه 

کوتاه مــدت )تــا 5 ســال(  گردشــگری در ایــن شهرســتان در افــق  زمینــۀ 

ــگری    گردش ــوزۀ  ــی( در ح ــا مل ــتانی ی ــزی )اس ــان مرک ــرکت های دانش بنی ــای ش ــری ظرفیت ه به کارگی

افــق  در  باســتانی(  مذهبــی،  )طبیعــی،  گردشــگری  در  ظرفیت یابــی  و  مزیت ســازی  به منظــور 

بلندمــدت )7 تــا 10ســال( 
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گردشــگری    تجاری ســازی ظرفیت هــای  به منظــور  تأســیس شــرکت های دانش بنیــان منطقــه ای 

در افــق بلندمــدت )7 تــا 10سال(مزیت ســازی و ظرفیت ســازی و طــی مراحــل نــوزادی در بخــش 

خدمــات درمانــی ازطریــق:

مزیت سازی و ظرفیت سازی و طی مراحل نوزادی در بخش خدمات درمانی ازطریق: - 5

ایــن    در  محیــط  بهداشــت  و  درمانــی  خدمــات  فناورانــه  زیرســاخت های  ایجــاد  و  نیازهــا  تأمیــن 

ــال( ــا 5 س ــدت )ت کوتاه م ــق  ــاوری در اف ــی( علم وفن ــتانی و مل ــزی )اس ــای مرک ــط نهاده ــتان توس شهرس

توســط    شهرســتان  ایــن  در  اجتماعــی  پزشــکی  فناورانــه  زیرســاخت های  ایجــاد  و  نیازهــا  تأمیــن 

ســال(  5 )تــا  کوتاه مــدت  افــق  در  علم وفنــاوری  ملــی(  و  )اســتانی  مرکــزی  نهادهــای 

تربیــت تکنیســین های مــورد نیــاز بخــش خدمــات درمانــی توســط نهادهــای علم وفنــاوری بومــی در   

افــق بلندمــدت )7 تــا 10ســال(

5-7-2- شهرستان آوج وآبگرم

تثبیت فرایند توسعۀ صنعتی، بازاری سازی و مزیت سازی در صنایع شهرستان ازطریق:- 1

اصــالح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب بــا دانــش فنــی و   

کارشناســی بــرای تأمیــن تکنیســین مــورد نیــاز  کاردانــی و  دانــش بــازاری در ایــن صنایــع در مقاطــع 

ــر بومی گزینــی  کیــد ب ــا تأ ایــن صنایــع ب

گســترش شــرکت های دانش بنیــان در حــوزۀ    ظرفیت ســازی و مزیت ســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و 

بازاریابــی دانش بنیــان )تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکه ای( بــرای تجاری ســازی محصــوالت 

ایــن صنایــع 

ارائــۀ خدمــات مشــاوره ای و فنــی در حــوزۀ بازاریابــی بــه ایــن صنایــع توســط نهادهــای علم وفنــاوری   

مرکــزی )اســتانی و ملــی(

ایجاد زیرساخت فنی و بازاری الزم برای حرکت به سمت تکمیل زنجیرۀ تولید در این صنایع  

کشاورزی ازطریق:- 2 تثبیت فرایند بازاری سازی و مزیت سازی در بخش 
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کشــاورزی بــه ســرمایۀ انســانی ماهــر ازطریــق توســعۀ آموزش هــای    تبدیــل نیــروی انســانی در بخــش 

کاربــردی و  کارشناســی در دانشــگاه های علمــی و  کاردانــی و  عمومــی و تقویــت ســطوح دانشــی 

شــاخه های فنــی ســایر مؤسســات آمــوزش عالــی

گســترش شــرکت های دانش بنیــان به منظــور    ظرفیت ســازی و مزیت ســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و 

کشــاورزی تولیــد و انتشــار دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای بهینه ســاختن تولیــد 

و    تصمیم ســازی  نظــام  مدیریتــی،  فرایندهــای  بــه  ناظــر  سیاســت گذاری  بســته های  تدویــن 

کشــاورزی در شهرســتان  مقررات گــذاری در زمینــۀ دانش بنیان ســازی و افزایــش بهــره وری بخــش 

کشــاورزی توســط مرکــز تحقیقــات جهــاد 

تثبیت فرایند بازاری سازی و مزیت سازی در بخش بهداشت و درمان ازطریق:- 3

بــه    ناظــر  واقعــی  مســائل  و  درمــان  بخــش  بــا  علم وفنــاوری  نهادهــای  درگیــری  ســطح  افزایــش 

کانی هــای غیرفلــزی و صنایــع  پیامدهــای منفــی بخش هــای بــازاری رشــدیافته در صنایــع فلــزی و 

آموزش هــای  اجتماعــی،  و  روانــی  بهداشــت  زیســت محیطی،  آلودگی هــای  )ازقبیــل  شــیمیایی 

کشــاورزی( بهداشــت محیــط،  بهداشــت صنعتــی و بهداشــت 

گروه هــا و رشــته های تحصیلــی متناســب بــا بخــش خدمــات درمانــی و پزشــکی توســط    تأســیس 

شهرســتان علم وفنــاوری  نهادهــای 

ــی و    ــرای مزیت یاب تأســیس شــرکت های دانش بنیــان و ایجــاد زیرســاخت های دانشــی و فنــی الزم ب

گردشــگری ســالمت ظرفیت ســازی در 

گردشگری ازطریق:- 4 تثبیت فرایند بازاری سازی و مزیت سازی در بخش 

ــرای    ــزی )اســتانی و ملــی( ب گردشــگری در نهادهــای علم وفنــاوری مرک اســتفاده از ظرفیــت دانشــی 

گردشــگری  بازاری ســازی و ظرفیت ســازی در بخــش 

گردشگری در دانشگاه های شهرستان    تأسیس رشته های تحصیلی ناظر به 

ــگری    گردش ــوزۀ  ــی( در ح ــا مل ــتانی ی ــزی )اس ــان مرک ــرکت های دانش بنی ــای ش ــری ظرفیت ه به کارگی

گردشــگری )طبیعــی، مذهبــی، باســتانی و ســالمت(  به منظــور فعال ســازی مزیت هــا و ظرفیت هــای 

در افــق بلندمــدت 
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تأســیس شــرکت های دانش بنیــان منطقــه ای به منظــور ظرفیت یابــی، مزیت یابــی و تجاری ســازی   

گردشــگری  ظرفیت هــای 

5-7-3- شهرستان البرز

افزایــش - 1 کاهــش پیامدهــای منفــی و  دانش بنیــان ســازی فراینــد توســعۀ صنعتــی در مســیر 

کانی هــای غیرفلــزی، صنایــع ماشین ســازی و  ســطح بهــره وری صنعتــی در صنایــع فلــزی و 

صنایــع شــیمیایی از طریــق:

ــوق    ــع ف ــان صنای ــعۀ دانش بنی ــت توس ــتان درجه ــز اس ــی مرک ــوزش عال ــز آم ک ــت مرا ــتفاده از ظرفی اس

 )high-tech( بــه ســطح فنــاوری برتــر از ســطح فنــاوری متوســط  ایــن صنایــع  به منظــور تبدیــل 

ازطریــق:

کز تحقیقاتی نهادهای علم وفناوری مرکزی-  کز رشد و مرا ایجاد شعبه های منطقه ای مرا

ــاز ایــن -  ــرای ارتقــای دانــش فنــی مــورد نی ــاز ب کادر پژوهشــی مــورد نی تأمیــن هیئــت علمــی و 

ــع صنای

ایجــاد شــبکۀ  پژوهــش میــان دانشــگاه های مرکــزی و دانشــگاه های شهرســتانی بــرای ارتقــای - 

بهــره وری ایــن صنایــع

کــز فنــاوری -  اســتفاده از ظرفیــت علمــی و پژوهشــی دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی و مرا

ج به منظــور بهبــود فراینــد دانشــی صنایــع فــوق )به دلیــل  کــر و تحقیــق توســعۀ تهــران و 

قرارگرفتــن در مســیر تهــران(

اصــالح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب بــا ایــن صنایــع   

کاردانــی و  کمــی پذیــرش دانشــجو در مقاطــع  در مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی و پرهیــز از توســعۀ 

کارشناســی 

جهت دهــی جــذب هیئــت علمــی در دانشــگاه های موجــود درراســتای تأمیــن دانــش فنــی ســطح   

بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری فــوق 

کــز تحقیــق و توســعه    گســترش شــرکت های دانش بنیــان )توســط پــارک علم وفنــاوری( و مرا ایجــاد و 
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)ازجملــه  صنایــع  ایــن  منفــی  جانبــی  عــوارض  کاهــش  به منظــور  صنعتــی(  واحدهــای  )توســط 

و…(  اجتماعــی  آســیب های  زیســت محیطی،  آلودگی هــای 

ــک،    ــارت الکترونی ــان )تج ــی دانش بنی ــوزۀ بازاریاب ــان در ح ــرکت های دانش بنی ــترش ش گس ــاد و  ایج

بازاریابــی شــبکه ای، بازارهــای دوســویه و…( بــرای تجاری ســازی محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل 

کشــور ج از  و خــار

ایــن صنایــع  در ســایر    فنــی موجــود در  بازاریابــی دانــش  بــرای  ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان 

همســایه کشــورهای  در  و  اســتان ها 

صنایــع    ایــن  دانش بنیان ســازی  به منظــور  اســتانی  فناورانــه  و  پژوهشــی  ح هــای  طر از  حمایــت 

علم وفنــاوری نهادهــای  توســط 

وصنایــع - 2 غذایــی  صنایــع  در  مزیت ســازی  و  بازاری ســازی  صنعتــی،  توســعۀ  فراینــد  تثبیــت 

کشــاورزی، صنایــع نســاجی و صنایــع چــرم، صنایــع ســلولزی و صنایــع چــوب، صنایــع 

ازطریــق: الکترونیــک  بــرق و  پزشــکی، صنایــع 

اصــالح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب بــا دانــش فنــی و   

کارشناســی بــرای تأمیــن تکنیســین مــورد نیــاز  کاردانــی و  دانــش بــازاری در ایــن صنایــع در مقاطــع 

ــر بومی گزینــی  کیــد ب ــا تأ ایــن صنایــع ب

گســترش شــرکت های دانش بنیــان در حــوزۀ    ظرفیت ســازی و مزیت ســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و 

بازاریابــی دانش بنیــان )تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکه ای( بــرای تجاری ســازی محصــوالت 

کشــور ج از  ایــن صنایــع در داخــل و خــار

ارائــۀ خدمــات مشــاوره ای و فنــی در حــوزۀ بازاریابــی بــه ایــن صنایــع توســط نهادهــای علم وفنــاوری   

مرکزی

ایجاد زیرساخت فنی و بازاری الزم برای حرکت به سمت تکمیل زنجیرۀ تولید در این صنایع  

مزیت ســازی، ظرفیت ســازی و بازاریابــی و ایجــاد زیرســاخت های الزم دانشــی و فنــی بــرای - 3

کشــاورزی ازطریــق: کاهــش پیامدهــای منفــی بخــش  ارتقــای ســطح بهــره وری و 



289فصل 5؛ بیان چشم انداز،  اهداف، راهبردها و اقدامات

کشــاورزی بــه ســرمایۀ انســانی ماهــر ازطریــق توســعۀ آموزش هــای    تبدیــل نیــروی انســانی در بخــش 

کاربــردی و  کارشناســی در دانشــگاه های علمــی و  کاردانــی و  عمومــی و تقویــت ســطوح دانشــی 

شــاخه های فنــی ســایر مؤسســات آمــوزش عالــی

ــازاری در بخــش    تولیــد و انتشــار دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای تغییــر فرایندهــای مدیریتــی، فنــی و ب

کشــاورزی توســط نهادهــای علم وفنــاوری مرکــز  کشــاورزی به ســوی توســعۀ دانش بنیــان بخــش 

ــق: ــتان ازطری اس

کشاورزی-  کز رشد  تأسیس مرا

کشاورزی-  ایجاد واحدهای تحقیقات 

کشاورزی دانش بنیان-  حمایت از پروژه های تحقیقاتی در زمینۀ 

و    تصمیم ســازی  نظــام  مدیریتــی،  فرایندهــای  بــه  ناظــر  سیاســت گذاری  بســته های  تدویــن 

کشــاورزی در شهرســتان توســط مرکــز تحقیقــات  مقررات گــذاری در زمینــۀ دانش بنیان ســازی بخــش 

کشــاورزی جهــاد 

کشــاورزی و    تأســیس شــرکت های دانش بنیــان بــرای بهبــود فرایندهــای دانشــی در دانــش فنــی 

کشــاورزی  شــیوه های مدیریتــی و بازاری ســازی و ایجــاد بازارهــای دوســویه در بخــش 

گردشگری و خدمات ازطریق: - 4 ایجاد زیرساخت های دانشی و فنی الزم برای توسعۀ 

از    گردشــگری در نهادهــای علم وفنــاوری مرکــز اســتان و خــودداری  از ظرفیــت دانشــی  اســتفاده 

ــدان  ــل فق ــالمت( به دلی ــگری س گردش ــز  ــه ج ــگری )ب گردش ــه  ــر ب ــی ناظ ــته های تحصیل ــیس رش تأس

کوتاه مــدت )تــا 5 ســال(  گردشــگری در ایــن شهرســتان در افــق  مزیــت بالفعــل در زمینــۀ 

ــگری    گردش ــوزۀ  ــی( در ح ــا مل ــتانی ی ــزی )اس ــان مرک ــرکت های دانش بنی ــای ش ــری ظرفیت ه به کارگی

افــق  در  باســتانی(  مذهبــی،  )طبیعــی،  گردشــگری  در  ظرفیت یابــی  و  مزیت ســازی  به منظــور 

بلندمــدت )7 تــا 10ســال( 

ایجــاد - 5 و  مزیت ســازی و ظرفیت ســازی در بخــش خدمــات درمانــی و بهداشــتی و پزشــکی 

ازطریــق:  بخــش  ایــن  دانش بنیــان  توســعۀ  بــرای  الزم  دانشــی  زیرســاخت های 
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بــه    ناظــر  واقعــی  مســائل  و  درمــان  بخــش  بــا  علم وفنــاوری  نهادهــای  درگیــری  ســطح  افزایــش 

کانی هــای غیرفلــزی، صنایــع  ــازاری رشــدیافته در صنایــع فلــزی و  پیامدهــای منفــی بخش هــای ب

و  روانــی  بهداشــت  زیســت محیطی،  آلودگی هــای  )ازقبیــل  شــیمیایی  صنایــع  و  ماشین ســازی 

کشــاورزی( بهداشــت  و  صنعتــی  بهداشــت  محیــط،   بهداشــت  آموزش هــای  اجتماعــی، 

اســتفاده از ظرفیــت علمــی و فناورانــۀ بخــش بهداشــت و درمــان مرکــز اســتان و نیــز اســتان های   

ــن  ــان در ای ــت و درم ــش بهداش ــعۀ بخ ــرای توس ــه ب ــاخت های اولی ــاد زیرس ــرای ایج ــران ب ــرز و ته الب

شهرســتان

5-7-4- شهرستان بوئین زهرا 

کاهــش پیامدهــای منفی و افزایش ســطح - 1 دانش بنیــان ســازی فراینــد توســعۀ صنعتــی در مســیر 

کانی های غیرفلــزی ازطریق: بهــره وری صنعتــی در صنایــع شــیمیایی و صنایــع فلــزی و 

ــوق    ــع ف ــان صنای ــعۀ دانش بنی ــت توس ــتان درجه ــز اس ــی مرک ــوزش عال ــز آم ک ــت مرا ــتفاده از ظرفی اس

 )high-tech( بــه ســطح فنــاوری برتــر از ســطح فنــاوری متوســط  ایــن صنایــع  به منظــور تبدیــل 

ازطریــق:

کز تحقیقاتی نهادهای علم وفناوری مرکزی-  کز رشد و مرا ایجاد شعبه های منطقه ای مرا

ــاز ایــن -  ــرای ارتقــای دانــش فنــی مــورد نی ــاز ب کادر پژوهشــی مــورد نی تأمیــن هیئــت علمــی و 

ــع صنای

ایجــاد شــبکۀ  پژوهــش میــان دانشــگاه های مرکــزی و دانشــگاه های شهرســتانی بــرای ارتقــای - 

بهــره وری ایــن صنایــع

اصــالح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب بــا ایــن صنایــع   

کاردانــی و  کمــی پذیــرش دانشــجو در مقاطــع  در مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی و پرهیــز از توســعۀ 

کارشناســی 

جهت دهــی جــذب هیئــت علمــی در دانشــگاه های موجــود درراســتای تأمیــن دانــش فنــی ســطح   

بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری فــوق 
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کــز تحقیــق و توســعه    گســترش شــرکت های دانش بنیــان )توســط پــارک علم وفنــاوری( و مرا ایجــاد و 

)ازجملــه  صنایــع  ایــن  منفــی  جانبــی  عــوارض  کاهــش  به منظــور  صنعتــی(  واحدهــای  )توســط 

و…(  اجتماعــی  آســیب های  زیســت محیطی،  آلودگی هــای 

ــک،    ــارت الکترونی ــان )تج ــی دانش بنی ــوزۀ بازاریاب ــان در ح ــرکت های دانش بنی ــترش ش گس ــاد و  ایج

بازاریابــی شــبکه ای، بازارهــای دوســویه و…( بــرای تجاری ســازی محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل 

کشــور ج از  و خــار

ایــن صنایــع  در ســایر    فنــی موجــود در  بازاریابــی دانــش  بــرای  ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان 

همســایه کشــورهای  در  و  اســتان ها 

صنایــع    ایــن  دانش بنیان ســازی  به منظــور  اســتانی  فناورانــه  و  پژوهشــی  ح هــای  طر از  حمایــت 

علم وفنــاوری نهادهــای  توســط 

وصنایــع - 2 غذایــی  صنایــع  در  مزیت ســازی  و  بازاری ســازی  صنعتــی،  توســعۀ  فراینــد  تثبیــت 

کشــاورزی، صنایــع نســاجی و صنایــع چــرم، صنایــع ســلولزی و صنایــع چــوب، صنایــع 

ازطریــق: ماشین ســازی  صنایــع  و  الکترونیــک  و  بــرق  صنایــع  پزشــکی، 

اصــالح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب بــا دانــش فنــی و   

کارشناســی بــرای تأمیــن تکنیســین مــورد نیــاز  کاردانــی و  دانــش بــازاری در ایــن صنایــع در مقاطــع 

ــر بومی گزینــی  کیــد ب ــا تأ ایــن صنایــع ب

گســترش شــرکت های دانش بنیــان در حــوزۀ    ظرفیت ســازی و مزیت ســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و 

بازاریابــی دانش بنیــان )تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکه ای( بــرای تجاری ســازی محصــوالت 

کشــور ج از  ایــن صنایــع در داخــل و خــار

ارائــۀ خدمــات مشــاوره ای و فنــی در حــوزۀ بازاریابــی بــه ایــن صنایــع توســط نهادهــای علم وفنــاوری   

مرکزی

ایجاد زیرساخت فنی و بازاری الزم برای حرکت به سمت تکمیل زنجیرۀ تولید در این صنایع  

مزیت ســازی، ظرفیت ســازی و بازاریابــی و ایجــاد زیرســاخت های الزم دانشــی و فنــی بــرای - 3

کشــاورزی ازطریــق: کاهــش پیامدهــای منفــی بخــش  ارتقــای ســطح بهــره وری و 
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کشــاورزی بــه ســرمایۀ انســانی ماهــر ازطریــق توســعۀ آمــوزش    تبدیــل نیــروی انســانی در بخــش 

کاربــردی و  کارشناســی در دانشــگاه های علمــی و  کاردانــی و  عمومــی و تقویــت ســطوح دانشــی 

آمــوزش عالــی فنــی ســایر مؤسســات  شــاخه های 

ــازاری در بخــش    تولیــد و انتشــار دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای تغییــر فرایندهــای مدیریتــی، فنــی و ب

کشــاورزی توســط نهادهــای علم وفنــاوری مرکــز  کشــاورزی به ســوی توســعۀ دانش بنیــان بخــش 

ــق: ــتان ازطری اس

کشاورزی-  کز رشد  تأسیس مرا

کشاورزی-  ایجاد واحدهای تحقیقات 

کشاورزی دانش بنیان-  حمایت از پروژه های تحقیقاتی در زمینۀ 

و    تصمیم ســازی  نظــام  مدیریتــی،  فرایندهــای  بــه  ناظــر  سیاســت گذاری  بســته های  تدویــن 

کشــاورزی در شهرســتان توســط مرکــز تحقیقــات  مقررات گــذاری در زمینــۀ دانش بنیان ســازی بخــش 

کشــاورزی جهــاد 

کشــاورزی و    تأســیس شــرکت های دانش بنیــان بــرای بهبــود فرایندهــای دانشــی در دانــش فنــی 

کشــاورزی  شــیوه های مدیریتــی و بازاری ســازی و ایجــاد بازارهــای دوســویه در بخــش 

گردشگری و خدمات ازطریق: - 4 ایجاد زیرساخت های دانشی و فنی الزم برای توسعۀ 

از    گردشــگری در نهادهــای علم وفنــاوری مرکــز اســتان و خــودداری  از ظرفیــت دانشــی  اســتفاده 

ــدان  ــل فق ــالمت( به دلی ــگری س گردش ــز  ــه ج ــگری )ب گردش ــه  ــر ب ــی ناظ ــته های تحصیل ــیس رش تأس

کوتاه مــدت )تــا 5 ســال(  گردشــگری در ایــن شهرســتان در افــق  مزیــت بالفعــل در زمینــۀ 

ــگری    گردش ــوزۀ  ــی( در ح ــا مل ــتانی ی ــزی )اس ــان مرک ــرکت های دانش بنی ــای ش ــری ظرفیت ه به کارگی

افــق  در  باســتانی(  مذهبــی،  )طبیعــی،  گردشــگری  در  ظرفیت یابــی  و  مزیت ســازی  به منظــور 

بلندمــدت )7 تــا 10ســال( 

تأســیس شــرکت های دانش بنیــان منطقــه ای به منظــور ظرفیت یابــی، مزیت یابــی و تجاری ســازی   

گردشــگری در افــق بلندمــدت )7 تــا 10ســال( ظرفیت هــای 
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مزیت ســازی و ظرفیت ســازی و طــی مراحــل نــوزادی در بخــش خدمــات درمانــی و بهداشــتی و - 5

گردشــگری ســالمت و  پزشــکی و ایجــاد زیرســاخت های دانشــی الزم بــرای حرکــت بــه ســمت 

محوریــت شهرســتان در ایــن بخــش در میــان شهرســتان  های مجــاور ازطریــق: 

بــه    ناظــر  واقعــی  مســائل  و  درمــان  بخــش  بــا  علم وفنــاوری  نهادهــای  درگیــری  ســطح  افزایــش 

کانی هــای غیرفلــزی و صنایــع  پیامدهــای منفــی بخش هــای بــازاری رشــدیافته در صنایــع فلــزی و 

آموزش هــای  اجتماعــی،  و  روانــی  بهداشــت  زیســت محیطی،  آلودگی هــای  )ازقبیــل  شــیمیایی 

کشــاورزی( بهداشــت محیــط،  بهداشــت صنعتــی و بهداشــت 

گروه هــا و رشــته های تحصیلــی متناســب بــا بخــش خدمــات درمانــی و پزشــکی توســط    تأســیس 

شهرســتان علم وفنــاوری  نهادهــای 

ــی و    ــرای مزیت یاب تأســیس شــرکت های دانش بنیــان و ایجــاد زیرســاخت های دانشــی و فنــی الزم ب

گردشــگری ســالمت ظرفیت ســازی در 

کستان 5-7-5- شهرستان تا

افزایــش - 1 کاهــش پیامدهــای منفــی و  دانش بنیــان ســازی فراینــد توســعۀ صنعتــی در مســیر 

کانی هــای غیرفلــزی، صنایــع شــیمیایی، صنایــع  ســطح بهــره وری صنعتــی در صنایــع فلــزی و 

کشــاورزی، صنایــع چــوب و ســلولزی و صنایــع نســاجی  ماشین ســازی، صنایــع غذایــی و 

ازطریــق: 

کــز آمــوزش عالــی شهرســتان درجهــت توســعۀ دانش بنیــان صنایــع    مدیریــت دانــش و پژوهــش در مرا

ق فو

ــا ایــن صنایــع در    اصــالح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب ب

کارشناســی ــی و  کاردان کاهــش ظرفیــت در مقاطــع  مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی و 

جهت دهــی جــذب هیئــت علمــی در دانشــگاه های موجــود درراســتای تأمیــن دانــش فنــی ســطح   

بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری فــوق

کز رشد در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ناظر به این صنایع   تأسیس مرا
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کــز تحقیــق و توســعه    گســترش شــرکت های دانش بنیــان )توســط پــارک علم وفنــاوری( و مرا ایجــاد و 

)ازجملــه  صنایــع  ایــن  منفــی  جانبــی  عــوارض  کاهــش  به منظــور  صنعتــی(  واحدهــای  )توســط 

و…(  اجتماعــی  آســیب های  زیســت محیطی،  آلودگی هــای 

ــک،    ــارت الکترونی ــان )تج ــی دانش بنی ــوزۀ بازاریاب ــان در ح ــرکت های دانش بنی ــترش ش گس ــاد و  ایج

بازاریابــی شــبکه ای، بازارهــای دوســویه و…( بــرای تجاری ســازی محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل 

کشــور ج از  و خــار

تثبیــت فراینــد توســعۀ صنعتــی، بازاری ســازی و مزیت ســازی در صنایــع پزشــکی و صنایــع بــرق - 2

و الکترونیــک ازطریــق:

گســترش شــرکت های دانش بنیــان در حــوزۀ    ظرفیت ســازی و مزیت ســازی بــازاری ازطریــق ایجــاد و 

بازاریابــی دانش بنیــان )تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی شــبکه ای( بــرای تجاری ســازی محصــوالت 

کشــور ج از  ایــن صنایــع در داخــل و خــار

تأســیس و تقویــت رشــته های مدیریــت بازرگانــی و بازاریابــی به منظــور افزایــش نفــوذ بــازاری ایــن   

ــع  صنای

ارائــۀ خدمــات مشــاوره ای و فنــی در حــوزۀ بازاریابــی بــه ایــن صنایــع توســط نهادهــای علم وفنــاوری   

مرکزی

مزیت ســازی، ظرفیت ســازی و بازاریابــی و ایجــاد زیرســاخت های الزم دانشــی و فنــی بــرای - 3

کشــاورزی ازطریــق: کاهــش پیامدهــای منفــی بخــش  ارتقــای ســطح بهــره وری و 

کشاورزی   توسعۀ آموزش عمومی به منظور افزایش بهره وری نیروی انسانی بخش 

ــاورزی    کش ــوزۀ  ــین های ح ــرورش تکنیس ــرای پ ــاورزی ب کش ــا  ــط ب ــته های مرتب ــت رش ــترش ظرفی گس

بــر  کیــد  تأ بــا  زمینــه(  ایــن  در  علمی کاربــردی  رشــته های  نیــز  و  کارشناســی  و  کاردانــی  )ســطوح 

دانشــجو بومی گزینــی 

کشــاورزی شهرســتان توســط نهادهــای علــم و فنــاوری مرکــزی ازقبیــل    ارتقــای ســطح دانــش فنــی در 

کشــاورزی توســط ایــن دانشــگاه و بــا مشــارکت  کســتان و تأســیس مرکــز رشــد  دانشــگاه آزاد اســالمی تا

کشــاورزی اســتان مرکــز تحقیقــات 
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بــا    کســتان  تا کشــاورزی  برتــر  محصــوالت  روی  بــر  کشــاورزی  تخصصــی  تحقیقــات  کــز  مرا ایجــاد 

اســتان کشــاورزی  تحقیقــات  مرکــز  محوریــت 

ــق صــادرات    ــازاری و رون تأســیس شــرکت های دانش بنیــان جهــت توســعۀ فعالیت هــای تجــاری و ب

کســتان بــا محوریــت پــارک علــم و فنــاوری کشــاورزی تا محصــوالت 

به منظــور    کشــاورزی  بخــش  بــا  مرتبــط  صنایــع  توســط  توســعه  و  تحقیــق  واحده هــای  توســعۀ 

بهینه ســازی فراینــد دانــش فنــی و بــازاری الزم در تولیــد محصــوالت، بهینه ســازی مصــرف آب و 

کیفیــت مــواد غذایــی بهبــود 

کشاورزی   توسعۀ صنایع ارگانیک غذایی با توسعۀ شرکت های دانش بنیان خرد در حوزۀ 

کشــاورزی بــا هدفگیــری توســعۀ صادرات    کســتان بــه بــازار بین المللــی و بارانــداز محصــوالت  تبدیــل تا

کشــورهای روســیه، ترکیــه و آســیای میانــه از طریق: کشــاورزی بــه 

کشاورزی-  تأسیس و حمایت از شرکت های دانش بنیان تجاری در حوزۀ 

کشــاورزی بــا راه انــدازی بازارهــای دوســویۀ بین المللــی در حمــل و نقــل -  توســعۀ حمــل و نقــل 

کشــاورزی  محصــوالت 

تأســیس شــهر بــزرگ مــواد غذایــی)food city( و نمایشــگاه مــواد غذایــی بــا هــدف طــی مراحــل - 

کشــاورزی و  کیفیــت محصــوالت  کنتــرل  استانداردســازی، برندینــگ، انجــام آزمایش هــای 

بــا محوریــت نهادهــای فنــاوری اســتان)جهاد دانشــگاهی، مرکــز تحقیقــات جهــاد  دامــی 

ــاوری و …( ــم و فن ــارک عل ــاورزی، پ کش

مزیت ســازی و ظرفیت ســازی و طــی مراحــل نــوزادی در بخــش خدمــات درمانــی و بهداشــتی - 4

و پزشــکی ازطریــق: 

ایــن    در  محیــط  بهداشــت  و  درمانــی  خدمــات  فناورانــه  زیرســاخت های  ایجــاد  و  نیازهــا  تأمیــن 

ــال( ــا 5 س ــدت )ت کوتاه م ــق  ــاوری در اف ــی( علم وفن ــتانی و مل ــزی )اس ــای مرک ــط نهاده ــتان توس شهرس

تربیــت تکنیســین های مــورد نیــاز بخــش خدمــات درمانــی توســط نهادهــای علم وفنــاوری بومــی در   

افــق بلندمــدت )7 تــا 10ســال(
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انجــام مطالعــات اولیــه جهــت ظرفیت یابــی، مزیت ســازی و معرفــی حــوزۀ ســالمت بــه عنــوان مزیــت   

نســبی شهرســتان بوئیــن زهــرا توســط نهادهــای فنــاوری در حــوزۀ علــوم پزشــکی در مرکــز اســتان

ــان از    ــت و درم ــش بهداش ــتان و بخ ــم شهرس ــای عل ــان نهاده ــی می ــاورت بوم ــات مج ــاد ارتباط ایج

کاربران و تکنســین های  طریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی ناظــر بــه علوم پزشــکی در ســطح تربیــت 

کارشناســی ارشــد( کارشناســی و  کاردانــی،  اجرایــی بخــش بهداشــت و درمان)مقاطــع 

کســتان به منظــور ایجــاد    بهبــود ســطح دانــش و فنــاوری در بخــش بهداشــت و درمــان شهرســتان تا

کشــاورزی دانش بنیــان زیرســاخت جهــت استانداردســازی بهداشــتی فراینــد توســعۀ 

کیفیــت بهداشــتی صنایــع غذایــی به منظــور توســعۀ زیرســاخت های    کنتــرل  ایجــاد آزمایشــگاه های 

کســتان الزم تأســیس شــهر غــذا و بارانــداز مــواد غذایــی در شهرســتان تا

گردشگری ازطریق: - 5 ایجاد زیرساخت های دانشی و فنی الزم برای توسعۀ 

گردشــگری به دلیــل فقــدان مزیــت بالفعــل در    خــودداری از تأســیس رشــته های تحصیلــی ناظــر بــه 

کوتاه مــدت )تــا 5 ســال(  گردشــگری در ایــن شهرســتان در افــق  زمینــۀ 

ــگری    گردش ــوزۀ  ــی( در ح ــا مل ــتانی ی ــزی )اس ــان مرک ــرکت های دانش بنی ــای ش ــری ظرفیت ه به کارگی

افــق  در  باســتانی(  مذهبــی،  )طبیعــی،  گردشــگری  در  ظرفیت یابــی  و  مزیت ســازی  به منظــور 

بلندمــدت )7 تــا 10ســال( 

گردشــگری در    تأســیس شــرکت های دانش بنیــان منطقــه ای به منظــور تجاری ســازی ظرفیت هــای 

افــق بلندمــدت )7 تــا 10ســال(

صنایــع    حــوزۀ  تجــاری)در  گردشــگر  جــذب  و  تجــاری  نقــل  و  حمــل  دوســویۀ  بازارهــای  توســعۀ 

غذایــی( بــا تأســیس و حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان در حــوزۀ توریســم الکترونیــک، بازاریابــی 

الکترونیــک و حمــل و نقــل الکترونیــک

5-7-6- شهرستان قزوین

افزایــش - 1 کاهــش پیامدهــای منفــی و  دانش بنیــان ســازی فراینــد توســعۀ صنعتــی در مســیر 

ســطح بهــره وری صنعتــی در بخــش صنعــت و معــدن ازطریــق:
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کــز آمــوزش عالــی شهرســتان درجهــت توســعۀ دانش بنیــان صنایــع    مدیریــت دانــش و پژوهــش در مرا

)high-tech( فــوق به منظــور تبدیــل ایــن صنایــع از ســطح فنــاوری متوســط بــه ســطح فنــاوری برتــر

ــا ایــن صنایــع در    اصــالح نظــام پذیــرش دانشــجو ازطریــق توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب ب

کارشناســی ــی و  کاردان کاهــش شــدید ظرفیــت در مقاطــع  مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی و 

جهت دهــی جــذب هیئــت علمــی در دانشــگاه های موجــود درراســتای تأمیــن دانــش فنــی ســطح   

بــاالی مــورد نیــاز و توســعۀ نــوآوری در صنایــع محــوری فــوق

کز رشد در دانشگاه ها ناظر به این صنایع   تأسیس و توسعۀ مرا

کــز تحقیــق و توســعه    گســترش شــرکت های دانش بنیــان )توســط پــارک علم وفنــاوری( و مرا ایجــاد و 

)ازجملــه  صنایــع  ایــن  منفــی  جانبــی  عــوارض  کاهــش  به منظــور  صنعتــی(  واحدهــای  )توســط 

و…(  اجتماعــی  آســیب های  زیســت محیطی،  آلودگی هــای 

ــک،    ــارت الکترونی ــان )تج ــی دانش بنی ــوزۀ بازاریاب ــان در ح ــرکت های دانش بنی ــترش ش گس ــاد و  ایج

بازاریابــی شــبکه ای، بازارهــای دوســویه و…( بــرای تجاری ســازی محصــوالت ایــن صنایــع در داخــل 

کشــور ج از  و خــار

ایــن صنایــع  در ســایر    فنــی موجــود در  بازاریابــی دانــش  بــرای  ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان 

همســایه کشــورهای  در  و  اســتان ها 

واحدهــای    توســط  اســتان  شهرســتان های  ســایر  بــه  صنایــع  ایــن  فنــی  دانــش  ســرریز  انتقــال 

علم وفنــاوری پــارک  و  دانشــگاهی  رشــد  کــز  مرا صنعتــی،  تحقیق وتوســعۀ 

ــاوری    ــای علم وفن ــه نهاده ــع ب ــا ایــن صنای ــم مرتبــط ب ــای عل ــود در نهاده ــی موج ــال دانــش فن انتق

رشــد  کــز  مرا مشــترک،  پژوهشــی  واحدهــای  تأســیس  ازطریــق  اســتان  شهرســتان های  ســایر  در 

کادر پژوهشــی مــورد نیــاز در ایــن  دانشــگاهی در ســایر شهرســتان ها و نیــز تأمیــن هیئــت علمــی و 

شهرســتان ها و توســعۀ تعامــالت آموزشــی و پژوهشــی ســازنده در میــان واحدهــای علم وفنــاوری 

ســایر    بــه  قزویــن  شهرســتان  از  فنــاوری  انتقــال  به منظــور  دانش بنیــان  شــرکت های  تأســیس 

ن ها ســتا شهر

تشــکیل انجمن هــای علمــی دانشــگاهی بــرای ارتباط گیــری بــا ایــن صنایــع و رفــع نیازهــای دانشــی   
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و فنــی و همچنیــن ایجــاد زیرســاخت مشــاوره بــرای انتقــال دانــش فنــی ایــن صنایــع بــه ســایر 

همجــوار اســتان های  و  شهرســتان ها 

کشــور بــرای انتقــال، انتشــار و تبــادل دانــش و    ج از  ایجــاد شــبکه های پژوهشــی در داخــل و خــار

فنــاوری درجهــت بهینه ســازی فراینــد تولیــد در ایــن صنایــع بــا محوریــت دانشــگاه بین المللــی امــام 

خمینــی )ره(

صنایــع    ایــن  دانش بنیان ســازی  به منظــور  اســتانی  فناورانــه  و  پژوهشــی  ح هــای  طر از  حمایــت 

علم وفنــاوری نهادهــای  توســط 

کــز تحقیقاتــی جامعه شناســی و روانشناســی اجتماعــی و بهداشــت اجتماعــی به منظــور    تأســیس مرا

کنتــرل آســیب های اجتماعــی به ویــژه آســیب های ناشــی از پیامدهــای منفــی توســعۀ  شناســایی و 

صنعتــی در اســتان

کنتــرل    ــی در زمینــۀ آســیب هــای اجتماعــی به منظــور شناســایی و  ــز مشــاوره ای درمان ک تقویــت مرا

آســیب های اجتماعــی به ویــژه آســیب های ناشــی از پیامدهــای منفــی توســعۀ صنعتــی در اســتان

کاهــش پیامدهــای منفــی و افزایــش - 2 کشــاورزی در مســیر  دانش بنیان ســازی فراینــد توســعۀ 

ســطح بهــره وری ازطریــق:

کشــاورزی بــه ســرمایۀ انســانی ماهــر ازطریــق توســعۀ آموزش هــای    تبدیــل نیــروی انســانی در بخــش 

کاربــردی و  کارشناســی در دانشــگاه های علمــی و  کاردانــی و  عمومــی و تقویــت ســطوح دانشــی 

شــاخه های فنــی ســایر مؤسســات آمــوزش عالــی

ــازاری در بخــش    تولیــد و انتشــار دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای تغییــر فرایندهــای مدیریتــی، فنــی و ب

کشــاورزی در دانشــگاه های امــام خمینــی )ره( و  کشــاورزی به ســوی توســعۀ دانش بنیــان بخــش 

آزاد اســالمی ازطریــق 

کشاورزی-  کز رشد  تأسیس مرا

کشاورزی-  کز تحقیقات  ایجاد مرا

کشاورزی دانش بنیان-  حمایت از پروژه های تحقیقاتی در زمینۀ 

کشــور به منظــور تولیــد و انتقــال -  ج از  ایجــاد شــبکۀ پژوهشــی بــا ســایر دانشــگاه های داخــل و خــار

کشــاورزی بــا محوریــت دانشــگاه بین المللــی امــام خمینــی )ره( فناوری هــای برتــر در حــوزۀ 
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و    تصمیم ســازی  نظــام  مدیریتــی،  فرایندهــای  بــه  ناظــر  سیاســت گذاری  بســته های  تدویــن 

کشــاورزی در شهرســتان توســط مرکــز تحقیقــات  مقررات گــذاری در زمینــۀ دانش بنیان ســازی بخــش 

کشــاورزی جهــاد 

کشــاورزی و    تأســیس شــرکت های دانش بنیــان بــرای بهبــود فرایندهــای دانشــی در دانــش فنــی 

کشــاورزی  شــیوه های مدیریتــی و بازاری ســازی و ایجــاد بازارهــای دوســویه در بخــش 

ــای    ــک، داروه ــوالت ارگانی ــد محص ــد تولی ــود فراین ــور بهب ــان به منظ ــرکت های دانش بنی ــیس ش تأس

گیاهــی و افزایــش بهــره وری ایــن محصــوالت در مقیــاس ســطح

دانش بنیان ســازی فراینــد توســعۀ خدمــات بهداشــت و درمــان در مســیر جبــران پیامدهــای - 3

منفــی صنایــع و افزایــش ســطح خدمــات بهداشــتی و درمانــی ازطریــق:

افزایــش ســطح درگیــری نهادهــای علم وفنــاوری مرتبــط بــا بخــش درمــان بــا مســائل واقعــی ناظــر بــه   

ــازاری رشــدیافته )ازقبیــل آلودگی هــای زیســت محیطی، بهداشــت  پیامدهــای منفــی بخش هــای ب

کشــاورزی( روانــی و اجتماعــی، آموزش هــای بهداشــت محیــط،  بهداشــت صنعتــی و بهداشــت 

ســرریز خدمــات دانشــی در حــوزۀ بهداشــت و درمــان بــه ســایر شهرســتان های اســتان ازطریــق   

کادر درمانــی، شــبکۀ مدیریتــی، تجهیــزات فناورانــۀ برتــر تأمیــن هیئــت علمــی، 

حــوزۀ    بازاریابــی  دانش بنیــان  شــرکت های  ایجــاد  بــا  پزشــکی  و  درمانــی  خدمــات  بــازار  تســهیل 

بیمارســتانی  هتلینــگ  دوســویۀ  بــازار  و  ســالمت  توریســم  پزشــکی، 

ــش و    ــال دان ــا و انتق ــرای ارتق ــی ب ــی و خارج ــگاه های داخل ــایر دانش ــا س ــی ب ــبکه های دانش ــاد ش ایج

فنــاوری در حــوزۀ پزشــکی 

ــش در    ــن بخ ــا ای ــب ب ــی متناس ــته های تحصیل ــعۀ رش ــق توس ــجو ازطری ــرش دانش ــام پذی ــالح نظ اص

مقاطــع تخصصــی و فوق تخصصــی 

تنوع بخشــی بــه رشــته های تحصیلــی حــوزۀ پزشــکی و بهداشــت و درمــان به منظــور حــل مشــکالت   

کشــاورزی ناشــی از توســعۀ صنعتــی و 



سند آمایش علم و فناوری استان قزوین 300

و - 4 حمل ونقــل  گردشــگری،  بخــش  در  نــوزادی  مراحــل  طــی  و  ظرفیت ســازی  و  مزیت ســازی 

ازطریــق: مشــاوره ای  خدمــات 

ــتان در زمینــۀ ایــن    ــت ایــن شهرس گردشــگری به دلیــل مزی ــه  ــی ناظــر ب ــته های تحصیل ــیس رش تأس

خدمــات

ــی،    ــگری )طبیع گردش ــی در  ــازی و ظرفیت یاب ــور مزیت س ــان به منظ ــرکت های دانش بنی ــیس ش تأس

مذهبــی، باســتانی، ســالمت و…( 

توسعۀ بازارهای دوسویه در حوزۀ  حمل ونقل  

بــا بخش هــای    توســعۀ رشــته های تحصیلــی متناســب  ازطریــق  پذیــرش دانشــجو  نظــام  اصــالح 

خدماتــی و مشــاوره ای به منظــور تأمیــن نیــاز نیــروی انســانی آموزش دیــده و متخصــص در ایــن 

حوزه هــا

خدمــات    حــوزۀ  در  الکترونیــک  تجــارت  فعالیــت  موضــوع  بــا  دانش بنیــان  شــرکت های  تأســیس 

)… و  حمل ونقــل  )مشــاوره ای، 

5-8- سازوکار اجرایی سند آمایش علم وفناوری استان قزوین

5-8-1- نظام اجرا، نظارت، ارزیابی و به روزرسانی سند آمایش علم وفناوری

نیازمنــد وجــود شــاخص های متناســب جهــت ســنجش حرکــت  پایشــی  ارزیابــی و  هــر سیســتم 

کــه بــرای پژوهــش حاضــر درنظــر  به ســوی اهــداف تعیین شــده بــرای نظــام اســت. یکــی از اهــداف اصلــی 

گرفتــه شــده اســت ظرفیت ســنجی و اســتفاده از قابلیت هــا و مزیت هــای موجــود بــرای خلــق مزیت هــای 

کارگرفته  جدیــد در زمینــه علــم و فنــاوری در اســتان اســت. از ســوی دیگــر مطابــق بــا چارچــوب نظــری بــه 

گرفتــه شــده  شــده در ایــن پژوهش، پیشــران و محــرک اصلــی بــرای توســعه علــم و فنــاوری بــازار درنظــر 

ــم و  ــردی و مجــاورت ظرفیت نهادهــای عل کارک ــر مجــاورت  اســت. همچنیــن منطــق نظــری پژوهــش ب

کیــد دارد. مطابــق بــا رویکــرد جدیــد  فنــاور از یــک ســو و نهــاد بــازار و فعالیــت اقتصــادی از ســوی دیگــر تأ

نظــام منطقــه ای نــوآوری،  تمرکــز جغرافیایــی و مجــاورت خوشــه هــا بــرای توســعه علــم و فنــاوری عاملــی 

مهــم و ضــروری بــه شــمار مــی رود. منظــور از خوشــه ها مجموعــۀ نهادهــای علــم، نهادهــای فنــاور و 
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نهادهــای بــازار و بنگاه هــا اســت. بنابرایــن مهم تریــن شــاخص در ارزیابــی توســعه علــم و فنــاوری درجــه 

مجــاورت خوشــه های مذکــور اســت. بــرای ســنجش درجــه مجــاورت نیــز شــاخص های مختلــف در 

ــراف هــای  گ ــا خوشــه دیگــر به صــورت بومــی طراحــی شــده اســت. تشــکیل  مــورد ارتبــاط هــر خوشــه ب

ــعه  ــزان توس ــنجش می ــرای س ــری ب ــاخص بص ــن ش ــد دقیق تری ــان می توان ــع از زم ــر مقط ــاورت در ه مج

علــم و فنــاور در اســتان قزویــن باشــد.

ــاز1 اســت و از ایــن نظــر دارای انعطاف پذیــری  گرفتــه شــده در ایــن ســند از نــوع منبع ب کار  مــدل بــه 

ــق  ــاوری تطبی ــام علم وفن ــاختاری در نظ ــک و س ــرات پارامتری ــا تغیی ــود را ب ــد خ ــد و می توان ــا می باش پوی

دهــد. مشــاهدۀ تغییــرات و مقایســۀ متنــاوب وضعیت هــای نهادهــای علم وفنــاوری، مدیــران اســتانی 

گاه می کنــد و فراینــد ارتقــا یــا تضعیــف نهــاد در  و نهــادی را نســبت بــه وضعیــت تطــور نهادهــای مختلــف آ

نظــام علم وفنــاوری را بــه آن هــا نشــان می دهــد. ایــن خــود مهم تریــن ضمانــت اجرایــی حرکــت در مســیر 

پیشــرفت نظــام علم وفنــاوری اســت. 

کــه بــر  عالوه برایــن ضمانــت اجرایــی ســند آمایــش علم وفنــاوری اســتان بــه وجــود ارکانــی اســت 

ــد  ــی می کنن ــخص ارزیاب ــی مش ــای زمان ــا را در بازه ه ــرد آن ه ــد و عملک ــارت دارن ــند نظ ــرای س ــد اج فراین

کیفیــت عملکــرد و میــزان اثربخشــی ســند در نظــام علم وفنــاوری، در افق هــای زمانــی  و متناســب بــا 

مدنظــر بازبینــی و به روزرســانی می کننــد. ارکان نظــارت و ارزیابــی متشــکل اســت از اجــزای نهــاد علــم،  

کــه اهــداف ســند  نهــاد فنــاوری، نهــاد بــازار و نهــاد سیاســت گذار. پایــش و ارزیابــی بایــد به گونــه ای باشــد 

آمایــش حفــظ شــود و فرایندهــای اجرایــی در راســتای نیــل بــه ایــن اهــداف اصــالح و تقویــت شــود.  

بدیــن منظــور:

الزم اســت »کمیتــۀ راهبــری و نظــارت بــر اجــرای ســند آمایــش علم وفنــاوری« بــا محوریــت نهادهــای - 1

علم وفنــاوری متشــکل از نمایندگانــی از اجــزای اصلــی نهــاد علــم )دانشــگاه ها،  پژوهشــگاه ها و 

کــز رشــد،  ســایر مؤسســات آمــوزش عالــی(، نهــاد فنــاور )پــارک علم وفنــاوری، جهــاد دانشــگاهی، مرا

ــاورزی و بخــش  کش ــاد  ــاف، جه ــی، اصن ــهرک های صنعت ــازار )ش ــاد ب ــعه(، نه ــز تحقیــق و توس ک مرا

ــتان  ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــتانداری، س ــت گذار )اس ــاد سیاس ــان( و نه ــت و درم بهداش

کمیتــه  و ســازمان های دولتــی مرتبــط( تأســیس شــود. فهرســت اعضــا و آیین نامــۀ تشــکیل ایــن 

کارگــروه پژوهــش و فنــاوری اســتان تدویــن و تصویــب شــود.  می بایــد توســط  

1- . Open-source
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کمیتــۀ راهبــری و نظــارت بــر اجــرای ســند آمایــش علم وفنــاوری موظــف اســت پــس از ابــالغ ســند، - 2

فرایندهــای مدیریتــی و اجرایــی الزم بــرای ارزیابــی و نظــارت بــر اجــرای ســند را تدویــن و تصویــب 

کنــد. 

ــر اجــرای ســند آمایــش علم وفنــاوری موظــف اســت ســازوکارهای الزم - 3 کمیتــۀ راهبــری و نظــارت ب

انقــالب  عالــی  شــورای  از  )اعــم  باالدســتی  سیاســت گذار  دســتگاه های  هماهنگ ســازی  بــرای 

فرهنگــی، معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری(، 

نهادهــای سیاســت گذار اســتانی و نهادهــای مجــری در نظــام علم وفنــاوری را فراهــم ســازد. 

خــود - 4 برنامه هــای  و  ح هــا  طر موظف انــد  علم وفنــاوری  نظــام  بــا  مرتبــط  اجرایــی  دســتگاه های 

کمیتــۀ  کننــد و بــه  را درچارچــوب اقدمــات تدوین شــده در ســند آمایــش علم وفنــاوری تعریــف 

کمیتــه موظــف اســت  ــر اجــرای ســند آمایــش علم وفنــاوری ارائــه دهنــد. ایــن  راهبــری و نظــارت ب

ح هــا و برنامه هــای ارائه شــده را در فواصــل زمانــی مشــخص بــه  میــزان پیشــرفت و عملکــرد طر

ــد.  کن ــه  ــتان ارائ ــاوری اس ــش و فن ــروه پژوه کارگ

نظــارت دقیــق بــر اجــرای ســند آمایــش نیازمنــد طراحــی داشــبورد هوشــمند علم وفنــاوری اســتان - 5

و  راهبــری  کمیتــۀ  اســت.  نــوآوری  و  علم وفنــاوری  نهادهــای  وضعیــت  پویــای  رصــد  به منظــور 

گزارش هایــی را  نظــارت بــر اجــرای ســند آمایــش علم وفنــاوری بایــد ضمــن طراحــی ایــن داشــبورد، 

گزارش هــا، مکانیســم به روزرســانی  کنــد و بــا بهره گیــری از ایــن  در بازه هــای زمانــی مشــخص تهیــه 

ســند را در افق هــای مدنظــر انجــام دهــد. 

کــه اعضــای - 6 کنشــگران نهــادی مختلــف در نظــام علم وفنــاوری اســتان به صــورت زیــر اســت  چــارت 

کمیتــۀ راهبــری و نظــارت بــر اجــرای ســند آمایــش علم وفنــاوری از نماینــدگان آن تشــکیل می شــود.
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کیــد بــر آمایــش -  صدقــی بوکانــی، ناصــر و صوفــی صــالح )1389(، نقــش آمــوزش عالــی در توســعه ملــی بــا تا

ســرزمین، همایــش منطقــه ای بومــی ســازی مــدل پیشــرفت آمــوزش عالــی، دانشــگاه آزاد واحــد ســنندج

پژوهش هــای -  مجلــه  اقتصــادی،  جهــش  و  ابداعــات  نــوآوری،  ملــی  نظــام  قهرمــان)١٣٨6(،  عبدلــی 

تــا 126 صــص103   ،31 شــماره  ایــران،  اقتصــادی 

کبیــری جــالل، قضایــی مرتضــی، یوســفی مرتضــی)١٣٩5(، بررســی -  فتحــی زاده احمــد، رحمانــی علــی، 

کاربــردی،  کشــور طــی دورۀ ٩٢-١٣٨٩، پژوهشــنامه مطالعــات  جایــگاه توســعۀ صنعتــی اســتان قزویــن در 

صــص ٢١٧ تــا ٢40. 

فرهنــگ نــژاد محمــد علــی)١٣٩4(، نــوآوری بــاز و نقــش آن در نظــام علــم و فنــاوری بــا رویکــرد اجتماعــی، - 

مجلــه علمی-ترویجــی رهیافــت، شــماره 58 )صــص 13 تــا 24(

قیومی، حمید )1394(، »تعریف و تبیین علم آمایش سرزمین«، پژوهشگاه شاخص پروژه- 

گروینوگــن جــان، اســپیتهوون آنتــون، آنــت وون دن بــرگ)1391(، مقدمــه ای بــر اقتصــاد نهادگــرا، ترجمــه - 

اصــالن قودجانــی، مجلــس شــورای اســالمی، مرکــز پژوهش هــا

گــزارش اقتصــادی اســتان قزویــن ســال -  لزگــی، فهیمــه؛ امینــی، علیرضــا و حســینی، ســیده زهــرا)١٣٩5(، 

1394، قزویــن: معاونــت امــور اقتصــادی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی

مؤمنــی، مصطفــی )1381الــف(، » اشــاره ای بــه خصلــت میــان دانشــی آمایــش ســرزمین و جایــگاه آن در - 

جغرافیــا )قســمت اول(«، رشــد آمــوزش جغرافیــا « تابســتان 1381 - شــماره 62 )از صفحــه 22 تــا 28(. 

مؤمنــی، مصطفــی )1381ب(، » اشــاره ای بــه خصلــت میــان دانشــی آمایــش ســرزمین و جایــگاه آن در - 

جغرافیــا )قســمت دوم(«، رشــد آمــوزش جغرافیــا « زمســتان 1381 - شــماره 63 )از صفحــه 22 تــا 28(. 

مؤمنــی، مصطفــی )1382(، » اشــاره ای بــه خصلــت میــان دانشــی آمایــش ســرزمین و جایــگاه آن در - 

جغرافیــا )قســمت ســوم(«، رشــد آمــوزش جغرافیــا « بهــار 1382 - شــماره 64 )از صفحــه 22 تــا 28(. 

کارکردهــای -  مبینــی دهکــردی، علــی؛ حاتمــی، حمیــد رضــا؛ عزیــزی، مجیــد)١٣٩0(، تعییــن وضــع موجــود 

راهبــردی  دفاعــی  مطالعــات  علمی پژوهشــی  مجلــه  ایــران،  اســالمی  جمهــوری  نــوآوری  ملــی  نظــام 

)صــص67 تــا 94(
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اجتماعــی، -  نــوآوری  مدل هــای  فراترکیــب  مهــران)١٣٩5(،  هرانکــی،  علی؛کشــتکار  دهکــردی،  مبینــی 

مجلــه علمــی پژوهشــی برنامه ریــزی رفــاه و توســعه اجتماعــی، شــماره ٢6، صــص ١0١ تــا 138

کالنتــری اســماعیل)١٣٩5(، مفاهیــم، رویکردهــا و روش هــای نگاشــت نهــادی )بــا -  منتظــر غالمعلــی، 

کیــد بــر مطالعــات نظــام نــوآوری(، مجلــه علمی ترویجــی رهیــات، شــماره 6٢، صــص 55 تــا ٧٢ تأ

مهــدی زاده، محمدرضــا و محمــد تــوکل )1386(، »مطالعــات علــم و فنــاوری: مــروری بــر زمینه هــای - 

جامعه شناســی فنــاوری«، دوفصلنامــه برنامه ریــزی و بودجــه، دوره 12، شــماره 4، پاییــز و زمســتان 

1386 )از صفحــه 85 تــا 124(. 

»فراترکیــب -   ،)1393( قاضی نــوری  سیدســپهر  و  منطقــی  منوچهــر  و  الهــی  شــعبان  و  رضــا  نقــی زاده، 

نــوآوری، ســال ســوم،  بــر ســال های 1990تــا2013«، مدیریــت  نــوآوری منطقــه ای؛ مــروری  مدل هــای 

تــا 56(.  )ازصفحــه 25  زمســتان 1393  شــماره 4، 

 - )24/http://qazvin-nocr. ir/node( کل ثبت احوال استان قزوین وبسایت اداره 

کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین-  وبسایت اداره 

)http://qa. mefa. ir/portal/Home/Default. aspx?CategoryID=0b0ada69-aa6b-4a3b-96be-

c1ecb640484c( 

کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین -  وبسایت اداره 

)http://qa. mefa. ir/portal/Home/Default. aspx?CategoryID=0b0ada69-aa6b-4a3b-96be-

c1ecb640484c( 

وبسایت استانداری قزوین- 

)http://ostan-qz. ir/content/ostan/general-content/755/2991(

وبسایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین - 

)http://www. qchto. ir/?type=static&lang=1&id=38) 

وبسایت شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین - 

)http://www. qazviniec. ir(

http://qazvin-nocr.ir/node/24
http://qazvin-nocr.ir/node/24
http://qa.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=0b0ada69-aa6b-4a3b-96be-c1ecb640484c
http://qa.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=0b0ada69-aa6b-4a3b-96be-c1ecb640484c
http://qa.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=0b0ada69-aa6b-4a3b-96be-c1ecb640484c
http://qa.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=0b0ada69-aa6b-4a3b-96be-c1ecb640484c
http://ostan-qz.ir/content/ostan/general-content/755/2991
http://www.qchto.ir/?type=static&lang=1&id=38
http://www.qazviniec.ir/
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