باسمهتعالي

گزارش عملكرد پژوهشكده مطالعات فناوريهاي نوين در سه سال اخير
 1398 ،1397و 1399
پژوهشكده مطالعات فناوريهاي نوين با هدف انجام مطالعات راهبردي در عرصه مديريت فناوري و انجام پژوهش ،آموزش
و مشاوره در حوزه سياستهاي علوم ،فناوري و نوآوري ،اکو سيستم کارآفريني و توسعه و بهبود توانمندي سيستمهاي
صنعتي ايجاد شده است که در قالب چهار گروه پژوهشي راهبردها و سياستهاي توسعه فناوري؛ نوآوري و کارآفريني؛
ارزيابي و آينده پژوهي فناوري و فرهنگ و فناوري فعاليت مينمايد.
مأموريت کليدي
5

گروههاي پژوهشي
4

هيأتعلمي
5

کارشناسان پژوهشي
3

انتشار منظم فصلنامه مديريت توسعه فناوري
با همكاري انجمن مديريت فناوري ايران

همكاري با بخش جوان و بينالملل
جشنواره خوارزمي در کارگروه تخصصي

همكاري با جشنواره خوارزمي در بخش

پرورش دانشجويان مقطع دکتري

طرحهاي موفق در توليد ملي

در رشته سياستگزاري علم و فناوري

صنايع و مديريت فناوري

راهنمايي و مشاوره دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاهها و مراکز

همكاري آموزشي و تدريس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور

آموزش عالي کشور
داوري و نظارت بر اجراي پروژههاي متعدد در مراکز آموزش عالي و
پژوهشي کشور

همكاري پژوهشي با دانشگاههاي فرانسه و کانادا

ملي و بينالمللي
پژوهشيمعتبر
هايژورنالهاي
متعدد در
داخلي
داوري مقاالتطرح

▄ تعداد طرح هاي پژوهشي داخلي در سال 3 : 97
ترسيم نقشه راه گذار از سياستهاي علم و فناوري به سياستهاي نوآوري
مجري :دکتر طاهره ميرعمادي
تدوين الگويي براي ارزشگذاري فناوريهاي در حال تجاريسازي صنايع تخميري (حوزه زيست فناوري)
مجري :دکتر قاسم رمضانپور نرگسي
بررسي نقاط قوت و ضعف ،تهديدها و فرصتهاي پيش روي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در تأسيس
شرکتهاي دانشبنيان توسط اعضاي هيأتعلمي
مجري :دکتر نگين فالح حقيقي

▄ تعداد طرح هاي پژوهشي داخلي در سال 1 :98
شناسايي و تبيين الويتهاي تحقيق و توسعه سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در زنجيره ارزش آب مبتني بر
سند راهبرد تحقيق و توسعه فناوري سازمان
مجري :دکتر طاهره ميرعمادي

▄ تعداد طرح هاي پژوهشي داخلي در سال 1 :99
طراحي مدل رشد شرکت هاي دانش بنيان با رويكرد شرکتهاي دانش بنيان مستقر در مرکز رشد سازمان پژوهش هاي
علمي و صنعتي ايران
مجري :دکتر جمال خاني جزني
طرح هاي پژوهشي داخلي
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مجموع
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1

5

طرحهاي پژوهشي با اعتبار بيروني
▄ تعداد طرحهاي پژوهشي بيروني در سال 2 :97
تدوين الگويي براي ارزيابي مراحل رشد شرکتهاي دانش بنيان مستقر در مراکز رشد (مطالعه موردي :پارك علم و
فناوري گيالن و مرکز رشد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران)
مجري :دکتر قاسم رمضانپور نرگسي
بررسي راهكارهاي و الگوهاي يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده در شرکت اروم نارين
مجري :دکتر نگار ارمغان

▄ تعداد طرحهاي پژوهشي بيروني در سال  :98طرحي در اين سال خاتمه نيافته است.

▄تعداد طرحهاي پژوهشي بيروني در سال 3 :99
تعيين درجه توسعهيافتگي استانها در بخشهاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي و زيربنايي
مجريان :دکتر قاسم رمضانپور نرگسي و دکتر نگين فالح حقيقي
الزامات تحريك بازار در نظام ملي نوآوري
مجري :دکتر حجتاله حاجيحسيني
آسيبشناسي فرايند سياستگزاري منطقهاي در ايران با تأکيد بر نظام درآمد هزينه استاني
مجري :دکتر قاسم رمضانپور نرگسي
طرح هاي پژوهشي با اعتبار بيروني
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مقاالت علمي پژوهشي منتشرشده در مجالت معتبر ملي و بينالمللي
▄ تعداد مقاالت پژوهشي در سال 28 :97
تعداد  28مقاله در نشريات معتبر ملي و بينالمللي
 20مقاله فارسي و  8مقاله انگليسي
▄ تعداد مقاالت پژوهشي در سال 26 :98
تعداد  24مقاله در نشريات معتبر ملي و بينالمللي
 21مقاله فارسي و  5مقاله انگليسي
▄ تعداد مقاالت پژوهشي در سال 15 :99
تعداد  15مقاله در نشريات معتبر ملي و بينالمللي
 11مقاله فارسي و  4مقاله انگليسي

مقاالت پژوهشي منتشر شده در مجالت معتبر ملي و بينالمللي
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مقاالت منتشرشده در مجالت علمي ترويجي
تعداد مقاالت منتشرشده در نشريات علمي ترويجي داخلي در سال 2 :97
تعداد مقاالت منتشرشده در نشريات علمي ترويجي داخلي در سال 3 :98
تعداد مقاالت منتشرشده در نشريات علمي ترويجي داخلي در سال 3 : 99
مقاالت منتشرشده در نشريات علمي ترويجي
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مقاالت ارائه شده در کنفرانسهاي داخلي و خارجي
تعداد مقاالت ارائه شده در کنفرانسهاي داخلي و خارجي در سال 2 :97
تعداد مقاالت ارائه شده در کنفرانسهاي داخلي و خارجي در سال 3 :98
تعداد مقاالت ارائه شده در کنفرانسهاي داخلي و خارجي در سال 2 :99
مقاالت منتشرشده در کنفرانسهاي داخلي و خارجي
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کتابها
▄ کتابهاي منتشر شده در سال 2 :97
مقدمه اي بر ديپلماسي فناوري :دکتر طاهره ميرعمادي
استقبال از کارآفريني در رشتههاي علمي (ايدهها و بينشهايي از علوم مهندسي ،علوم پايه ،پزشكي و هنر)  :دکتر نگين
فالح حقيقي

▄ کتابهاي منتشر شده در سال 2 :98
ارزيابي سياستهاي نوآوري بارويكرد نوآوريهاي پايدار :تحوالت نوين در حوزه نظر و کاربرد :دکتر طاهره ميرعمادي
سرمايه اجتماعي و مديريت دانش :دکتر جمال خاني جزني

▄ کتابهاي منتشر شده در سال 1 :99
مديريت موفق سيستمهاي اطالعاتي در شرکتهاي کوچك و متوسط  :دکتر نگار ارمغان
کتب منتشرشده در انتشارات معتبر دانشگاهي
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همكاري و عضويت در انجمنهاي علمي و تخصصي ملي و بينالمللي
عضويت در انجمنها و مجامع علمي
شوراي مرکز سياست علمي کشور
انجمن مديريت فناوري ايران
عضويت در آکادمي کارآفريني بينالمللي ()Intentac
عضو هيات تحريره و مدير مسئول مجالت معتبر
انجمن مديريت پروژه در ايران
گروه پژوهشي اکول سانترال پاريس  ECPدر حوزه مديريت تجارب در پروژه ها  -فرانسه
انجمن مديريت پروژه  SMaPفرانسه
انجمن مهندسين صنايع  GDR MACSفرانسه

ساير فعاليتها
▄ برگزاري جلسات مصاحبه با متقاضيان جذب در چهار رشته:
سياستگزاري علم و فناوري
مديريت تكنولوژي
کارآفريني
آيندهپژوهي

فارغالتحصيلي دانشجويان مقطع دکتري
تعيين تكليف و فارغالتحصيلي تعداد  5دانشجو در مقطع دکتري

تعيين تكليف طرحهاي معوق
 -1طراحي و پياده سازي مديريت شبكه و فناوري ارتباطي دولت ،دانشگاه و صنعت مطالعه موردي بخش فاوا( فناوري
اطالعات و ارتباطات)
دکتر سعيد زرندي
مجري جديد خانم ژاله مجيب
 -2الزامات تحريك بازار در ئظام ملي نوآوري
دکتر حجت اله حاجي حسيني

