
نوآوریخوشههای
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چیست؟خوشه
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شرکتهایجغرافیاییتراکمهمانواقع،درخوشهها(2001)پورترتعریفاساسبر✓
ومرتبطعصنایبنگاههایخدمات،ارائهکنندگانتخصصی،عرضهکنندگانمرتبط،همبه

در(تجاریانجمنهایواستانداردمؤسساتدانشگاهها،قبیلاز)همکارنهادهای
.میکنندنیزهمکارییکدیگربارقابت،برعالوهکهاستخاصیحوزههای

مکانیمحدودهدرکهمیدانندشرکتهاازبزرگینسبتمجموعهراخوشهها(1999)اشتامروآلتنبرگ✓
شرکتهاتخصصوشرکتیبینتجارت،(خوشه)آندرودارندمشخصتخصصیپیشینهداشته،قرارخاصی

اماارد،ندوجوداتفاقنظرصاحبنظرانمیانخوشهتعریفخصوصدرکهدارندعقیدهدو،این.استچشمگیر
صادیاقتفعالیتهایمکانیتمرکزبهمفهوم،عامتریندرخوشهواژهکهنمودجمعبندیاینگونهمیتوان

.میکنداشارهخاصدرزمینهای

بهواندمیتخوشهتشکیلکهمیکنندتأکیدنکتهاینبرنیز(1995)اشمیتزوهمفری✓
.شودمنجرمقیاسصرفههایازبرخورداری
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ابمکملیاومرتبطبنگاههایازتمرکزیراصنعتیخوشههای:(2006)فلدروزن✓
بازارزیرساختهایکهمیداندتعاملیوارتباطی،تجاریمعامالتبرایعملیکانالهای

این.مواجهاندمشابهتهدیدهایوفرصتهاباوگذاشتهاشتراکبهراخدماتوکار
صنعتیایخوشههطبیعتدربنگاههمکاریواجتماعیتعامالتنقشبهبیشترتعریف
.دارداشاره

عتوزیارزشافزودهیفعالیتهایجانبیوعمودی،افقیپیوندازاستعبارتخوشه(2007)براونکری✓
دیگریکباعاملها.میشوندمربوطخاصخوشهیبهعاملهاتمامکههمجوارمختلفعواملوسیلهبه،یافته
وممستقیتعامالتهمچنینمیکنند،معینراخوشهمرزهایکهمیباشندافزودهایارزشزنجیرهیبنای

.یافتخواهدانعکاسمتوسط،وضعیفپیوندهایدرکهمیدهدرخعاملهااینمیانغیرمستقیم

وصخاهایمزیتوجودسبببهکههستندجغرافیاییمنطقهیکدرصنایعازهمگنمجموعهایخوشهها✓
دیگریعبارتبه.استگرفتهشکلاقتصادیاهدافبامهارتوفنچوناجتماعییافتهقوامهایسرمایهیا

طریقازکهاستصنعتیرشتهیکدرفعالتخصصینهادهایوهاتشکلها،سازمانشرکتها،ازمجموعهای
.میشودمجموعهآنهایقابلیتافزاییهمبربهقادرایشبکهمتراکمروابط
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خوشهویژگیهای
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شرکتهاازمجموعهایجفرافیاییتمرکز

خاصحوزه

سودآورهمکاری

هایشبکدرونمستقیمغیرومستقیمتعامل

همکاریکناردررقابت✓
مقیاسصرفه✓
زیرساختاشتراک✓
تجاریتعامالتعملیکانال✓
افزودهارزش✓

تخصصیکنندگانعرضه✓
خدماتکنندگانارائه✓
مرتبطصنایعهایبنگاه✓
همکارنهادهای✓
دانشگاه✓
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خوشهحیاتچرخه
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مدتبلنداندازچشمباسازمانیعنوانبهخوشه

آیندهبرایمشخصمسیرخطدارای

خوشهرشدبرایذاتیمنطقیوجود

استمتفاوتوخاصخوشههررشدشرایط
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پیدایش

توسعه

بلوغ

زوال

تغییر
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پیدایش

هاشرکتشدنجمعهمگردبهشروعورشدبهتمایل
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توسعه

خوشههبورودبرایبیشترشرکتهایتمایلوداخلیروابطایجاد



12

بلوغ

پایدارروابطومستحکمشبکهشکلگیری



13

زوال

فعالشرکتهایبرایخوشهمحاسنیافتنکاهش



14

تغییر

نوینوجذابحوزههایبرتمرکز
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خوشههامزیت
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شرکتهارشد

ناحیهرشد

اقتصادیرشد

بازارهایفرصتآوردندستبه✓
ریسکوهاهزنیهکاهش✓
استانداردهاباشدنمنطبق✓
نوآوریروندباهمراهی✓

المللیبینوملیصورتبهناحیهشدنشناخته✓
سرمایهجذب✓
کسبوکاردوستعنوانبهناحیهشدنشناخته✓

کسبوکارشبکهایجادبااقتصادبهکمک✓
اقتصادیخاصمناطقایجاد✓
اقتصادیرقابتیمزیتایجاد✓
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نوآوریخوشه



19

نوهایایدهتجاریسازیبرایتالشبهمعطوفنوآوری✓
.است

دخیلابنگاههتوسعهورشددربسیاریگوناگونعوامل✓
بهآنقایبمحیطیمتغییرشرایطبهتوجهبالیکناست،
.استوابستهشاننوآوریظرفیتبهشدت

اندازه،صنعتنوعبهنوآوری،نوعودرجهطبیعتاً✓
.داردیبستگآنیافتگیتخصصدرجهوسطحشرکت،

بسیارومتراکمهایخوشهدرجدیدصنایعچرا✓
صنعتیتجمعاتاینچراکنند؟میظهورتخصصی
صلحاشرکتهاییانوپاشرکتهایازمتشکلجدید،

هستند؟نوپاشرکتهایاز
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خوشهنوآوریخوشهصنعتیموضوع

نوعکسبوکار
کسبوکارهایمرتبط،
مکملومشابهدریک

صنعتخاص

نکسبوکارهاوبازیگرا
فمتنوعدرصنایعمختل

محلتجمیع
یکمکانجغرافیایی
مشخص،عموماًخارج

شهر

یکمکانجغرافیایی
مشخص،عموماًداخل

شهر

هدفتجمیع
نابعدسترسیآسانتربهم

موجوددرخوشهجهت
رشدکسبوکار

نابعدسترسیآسانتربهم
موجوددرخوشهجهت
نوآوریوخلقارزش

جدید

شکلگیری
کسبوکارهای

جدید

بهندرتدراینخوشهها
شاهدشکلگیری

کسبوکارهایجدید
هستیم

بهوفوردراینخوشهها
شاهدشکلگیری

کسبوکارهایجدید
هستیم
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خوشهسازوکار
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بخشکلیدیپدیدمیآید4یکخوشهازهمکاری

شرکتها

پشتیبانشرکتهای

خوشهبخشتریناصلی✓

راکسبوکارهاجانبینیازهایکهشرکتهایی✓
.دهندمیپوشش

کنندهتامینشرکتهای✓

خدماتیشرکتهای✓
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نرمزیرساخت

علمیشبکه✓
اقتصادیشبکه✓
داخلیشبکهسازی✓

سختزیرساخت

فیزیکیفضای✓
حضوریارتباطات✓

بخشکلیدیپدیدمیآید4یکخوشهازهمکاری



24
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هپارامترهایکلیدیخوش



26

نهادیپارامترهای

کارآفرین

علمینهادهای

سرمایهکنندهتامیننهادهای

شرکتها

تسهیلگرنهاد
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کارآفرینیونوآوری

اندازه

ساختاریپارامترهای

فیزیکینزدیکی

همکاری

تنوع



کارآفرینیونوآوری

سرمایهگذاریتحقیقوتوسعه

سرمایهگذاریخطرپذیر

نرختولداستارتاپها

28



29

اندازه

تعدادکارمندان

تعدادشرکتها



فیزیکینزدیکی

تجمعفضایی
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همکاری

فعالیتشبکه



تنوع

ناهمگنیدانش



33



34
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ارتباطیپارامترهای

همکاریبرای
اهدافمشترک

تبدیلشدنبه✓
یباالسیستمباکارای

کارسیستمیدر✓
مقابلکارفردی

شبکهسازی
کسبوکار

ارتباطرسمیو✓
هاغیررسمیبینشرکت

فرهنگرقابتو✓
همکاریهمزمان

هماهنگیبین
بخشهایمختلف

همانگیبینبخش✓
خصوصیودولتی

جلوگیریاز✓
مانعگذاریدولتی

کارتیمی

وارتباطبیندانش✓
کسبوکار

ایجادارتباطبین✓
شرکتهایبزرگو

SMEها
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مطالعاتموردی
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کلیدیرقابتیمزیت

تگزاسآستین،

فناوریهایشرکتزودهنگامحضور✓

قاتتحقیکنسرسیومودانشگاهپایهبر✓
.استشدهایجاد

هازیرساخت

کشوروشهردرمناسبارتباطیراههای✓

خوشهتوسعهبرایزمینوجود✓

کالیفرنیابهنسبتترارزان✓
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قویرهبری–افراد

یومکنسرستاگرفتکمکایالتیواستانیسطحدرمدارانسیاستوکسبوکارهارهبرانازدانشگاه✓
.کندجذبخودهبنیزرانیمههادیتولیدکنندههایکنسرسیومتوانستسپس.کندجذبراپیشرفتهفناوریهای

.داشتخوشهاینتحقیقاتتواناییرشددرایکلیدینقشکنسرسیومهااین

ایحرفهمحققین–افراد

،IBM).کردنددعوتناحیهبهرامهمشرکتهایمنطقهدولتینهادودانشگاهکنسرسیومها،جذبازقبل✓
Motorolaمنطقهتینآسدانشگاهواقعدر.کردندایجادپیشرفتهفناویباشرکتهایهستهشرکتهااین(...و

شدنمطرحاینعوضدروکردتبدیلتحقیقاتیکنسرسیومهایوشرکتهاحضوربرایجذابمحلیبهرا
.شونددانشگاهاینجذببهتریاساتیدودانشجویانتاشدسبب
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ماهرکارنیروی–افراد

خوشهنایشدنجذاببا.کردندتامینخوشهاینبرایراماهرکارنیرویآستیندرفعالدانشگاههاوفرهنگ✓
.کردندحرکتخوشهاینسمتبهولیسیلیکونازحتیافرادازبسیاری

اطالعاتچرخش–فرهنگ

بیشتریرعتسباایدههااشتراکوهمکاریفرهنگتاشدندسببپیوستندخوشهاینبهکهکنسرسیومیدو✓
.شودایجاد

مردمیامکانات–فرهنگ

باالییندگیزکیفیتکهداردشهرتفرهنگیوموسیقیبهمندعالقهروز،بههزینه،کمشهریبهآستینشهر✓
.داردکارآفرینانوافرادجذببرایخوبیجاذبهعلتهمینبه.دارد
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کسبوکاریهایتوانایی

ودانشبرعالوهافرادمیشودسببکهداردوجودخوشهایندرکارآفرینانتوانمندسازیبرایزیادیطرحهای✓
.باشندداشتهنیزکسبوکاریتواناییهاینوآوری

سرمایهبهدسترسی

محلی،ولتدرااولیهسرمایهدلیلهمینبهوبودبهرهبیپذیرخطرگذارانسرمایهازآستینمسیر،ابتدایدر✓
آنبهرخطرپذیگذارانسرمایهخوشهرشدباسپسوکردندتامینفعالشرکتهایازبرخیوآمریکادولت

.آوردندرو

مقرراتقوانین

ایجادکارآفرینانبرایمناسبیشرایطومیآیدحساببهکسبوکارهاداردوستعنوانبهتگزاسمحیط✓
.میکند
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خالصه

تگزاسآستین،

پدیدالکترونیکدانشپایهبرآستینخوشه
ت،ایالمحلی،دولتدانشگاه،تالشباکهآمد

تدوسمقرراتپایدار،فرهنگدولتی،سرمایه
جاافتادهشرکتهایحضوروکسبوکاردار

.شدتسهیل
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کلیدیرقابتیمزیت

پنسیلوانیاپیتسبورگ،

دوضورحسبببهباالتحقیقاتیقوایدارای✓
ملونکارنگیوپیتسبورگدانشگاه

هازیرساخت

دولتهمکاریبامناسبامکاناتایجاد✓
محلینهادهایوشرکتهاومحلی

هخوشتوسعهبرایزمینوجودازاطمینان✓
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قویرهبری–افراد

Thornburghتوسطنوآورانهتکنولوژیهایبرایگرنتایجاد✓

ایحرفهمحققین–افراد

.داشتندحضوردانشگاههادرقبلازحرفهمحققین✓

نیزCMUنشگاهداهمچنین.بودافتادهجاودرمانیمرکزیعنوانبهپیتزبورگدانشگاهبودنمطرحکلیدینکته✓
زمینهوددرتادادخوشهاینبهراامکاناینمصنوعیهوشوکامپیوترعلومزمنیهدرشدنشناختهعلتبه
.کندفعالیتاطالعاتتکنولوژیهمچنینوداروییموادوتکنولوژیبایو

ماهرکارنیروی–افراد

زمینهدروزشآمبرایتدابیریتابودالزمبازاماداشتندمناسبکارسابقهکهداشتندحضورافرادیمنطقهدر✓
.شوددادهآنهابهکامپیوترعلوموسالمت
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مردمیامکانات–فرهنگ

کمهریشهمچنین.دارندحضورورزشیرشتههایاکثردرآنتیمهایوداردمناسبیفرهنگیسابقهشهراین✓
.میآیدحساببههزینه

کسبوکاریهایتوانایی

.شوندپوشیدهخالءهازمینهایندرتاکردایجادکارآفرینیمرکزهایمحلیدولت✓

تقاضاوجود

واقعدریکندمعملتولیداتکنندهمصرفعنوانبهخودکهپیتزبورگدانشگاهپزشگیمرکزحضورعلتبه✓
.بودشدهتامینابتداازخوشهاینبازار
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سرمایهبهدسترسی

اتشدسببامرهمین.میشدتامیندولتیسرمایههایازدانشگاههانیازموردسرمایهتوجهقابلبخش✓
بهنیزذیرخطرپگذارانسرمایهبعداهمچنین.کنندمستقرمنطقهایندرراخودتجهیزاتنیزمطرحشرکتهای

.میکردندگذاریسرمایهمشترکصورتبهدولتیسرمایهباکهکردندورودحوزهاین

مقرراتقوانین

بامواجههیوهشاستارتاپهابهتکنولوژیمراکزاماداردبیشتریچالشهایآستینخوشهبهنسبتخوشهاین✓
.شودتسهیلآنهاکارتامیدهندتوضیحرامقرراتیموانع
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خالصه

پنسیلوانیاپیتسبورگ،

تالشهایبهزیادیحدتاخوشهاینایجاد
Thornburghبستگیویریزیبرنامهو

تحقیقاتی،پایههایوجودهمچنین.داشت
هزینهوکیفیتبافرهنگدولتی،زیادسرمایه

گیریچشمنقشگیریشکلایندرکم
.داشتند
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کلیدیرقابتیمزیت

سانفرانسیسکو–ولیسیلیکون

زمینهدراولیهشرکتهایخانه✓
.استبودهنیمههادیها

دانشگاههایتحقیقاتودانشکدهبه✓
تهداشدسترسینیزبرکلیواستنفورد

.است

هازیرساخت

ازاطمینانبرایمحلینهادهایباهماهنگی✓
مناسبارتباطاتوجود

ایندرزمینگسترشتوانازاطمینان✓
ناحیه



48

قویرهبری–افراد

Fredrickبهولیسیلیکونریشه✓ Termanرادانشجویانکهبوداستنفورددانشگاهرئیسکهمیگرددبر
راتارتاپهااستاکرداندازیراهرااستنفوردصنعتیپارکومیکردخودشانکسبوکاراندازیراهبهتشویق
.دهدرشد

Williamحضورهمچنین✓ Shockley(ترانزیستورمخترع)بودعلتبرمزیدناحیهایندر.

ایحرفهمحققین–افراد

شرکتهایوبرکلیاستنفورد،توسطکهبودزیادیاستعدادهایحضورعلتبهولیسیلیکوناولیهتوسعه✓
.بودافتادهجاوانیدرممرکزیعنوانبهپیتزبورگدانشگاهبودنمطرحکلیدینکته.بودندشدهتربیتخصوصی
اینبهراامکاناینمصنوعیهوشوکامپیوترعلومزمنیهدرشدنشناختهعلتبهنیزCMUدانشگاههمچنین
.کندفعالیتاطالعاتتکنولوژیهمچنینوداروییموادوتکنولوژیبایوزمینهدودرتادادخوشه

.کردایفازمینهایندرمهمینقشنیزمحققینمهاجرت✓
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ماهرکارنیروی–افراد

تکنولوژیکیتشرکایجادوسرمایهجذببرایمحلیداشتنداعتقادچراکهرفتندولیسیلیکونبهکارآفرینان✓
.است

.میکردندتامینرامناسبکارنیروینیزبرکلیواستنفورد✓

اطالعاتچرخش–فرهنگ

کاریهمروحیهرسمی،غیرزیادتعامالتتر،آسانصورتبهکارمندانجذبامکانای،شبکهاقتصادآزادی،✓
.اندشدهولیسیلیکونرشدسبببیشترانعطافورازداریمقابلدر

مردمیامکانات–فرهنگ

دلیلهمینبه.میباشدزندگیبرایجذابمحلیطبیعی،منابعوهواییوآبمساعدشرایطعلتبهفرانسیسکو✓
ببسکهرفتباالمحلایندرزمینقیمتنوآوریخوشهرشدباوداردوجودمنطقهایندرزیادیامکانات

.شودبیشترآستینمانندترارزانمناطقدررشدمیزانشد



50

کسبوکاریهایتوانایی

سرمایهبهمناسبیدسترسیهمچنینواستمشهورخودشتابدهندههایواینکیوبیتورهابهولیسیلیکون✓
.داردخطرپذیر

سرمایهبهدسترسی

هممایهسرتامینمنابعخصوصی،شرکتهایمحصوالتسمتبهدفاعیمحصوالتسمتازتغییرباهمزمان✓
دلیلنهمیبه.شدشناختهتازهراهکارهایونوایدههایبرایمحلیعنوانبهولیسیلیکونوکردندتغییر

.کردندحرکتخوشهاینسمتبهگذارسرمایهفرشتگانوخطرپذیرگذارانسرمایه

مقرراتقوانین

ایجادکارآفرینانبرایمناسبیشرایطومیآیدحساببهکسبوکارهاداردوستعنوانبهتگزاسمحیط✓
.میکند



51

تقاضاوجود

آنرونیکیالکتمحصوالتبرایکهاستولیسیلیکونرشدعللازیکیمشتریعنوانبهدفاعوزارتحضور✓
.میدادشکلرامناسبتقاضای

.استمناسبتقاضایوجوددالیلازیکینیز1952سالدرناحیهایندرIBMآزمایشگاهشدنبازهمچنین✓



52

خالصه

سانفرانسیسکو–ولیسیلیکون

وزارتحمایتباودومجهانیجنگازپس
شکلزیادیتکنولوژیکشرکتهایدفاع

بخشدرخواستآنازپسکهگرفتند
املتعفرهنگ.داشتهمراهبهنیزراخصوصی

تحقیقاتموسساتاطالعات،چرخشو
ازکنندهحمایتقوانیندولتی،سرمایهپیشرفته،
نهادهایودانشگاهرهبریمهاجر،پذیرش
خشبودانشگاهدولت،بینارتباطوخصوصی
خوشهاینرشددرراکلیدینقشخصوصی

.اندکردهایفا



53

الزاماتراهاندازیخوشه



54

پارامترهابندیاولویت

کلیدیرقابتیمزیت

سرمایهبهدسترسی

قویرهبری–افراد

ایحرفهمحققین–افراد

کسبوکاریهایتوانایی

تقاضاوجود

هازیرساخت

اطالعاتچرخش–فرهنگ

مقرراتقوانین

ماهرکارنیروی–افراد

مردمیامکانات–فرهنگ

صبوری



55

دیکلیرقابتیمزیت

ومهارتخوشهاینکه.استموفقیتعاملتریناصلیرقابتیمزیتداشتن✓
فعالرکتهایشبرایباشدداشتهمحصوالتتولیدبرایتکنولوژیکیتوانایی

بهیازناستممکنرقابتیمزیت.میکندایجادرقابتیمزیتخوشهآندر
دستهبتجربهکهمهندسینیودانشمندانمعموالکهباشدداشتهتغییر
.کنندپیشبینیرانیازموردتغییراتاینمیتواننداندآورده



سرمایهبهدسترسی

56

ودشگرفتهنظردراستارتاپهارشدبرایمناسبایبودجهبایستیخوشهفعالیتشروعبرای✓

.استپررنگبسیاردولتیسرمایهنقش✓

خارجیهسرمایبهوباشندپایبندسرمایهایجادورشدبهبایدخودشاننیزفعالشرکتهایهمچنین✓
.میشودآنهاشکستسببکهنکنندپیداوابستگی

ارانگذسرمایهخوشهگیریشکلابتدایدرکهاستآنتاملقابلنکته✓
ولتیدسرمایهبایددلیلهمینبهونداردگذاریسرمایهبهتمایلخطرپذیر

.شودتامین

درگذارانسرمایهاستممکنکهداداهمیتموضوعاینبهبایدهمچنین✓
.نباشندساکنناحیهحدوددروباشندمختلفیمناطق



قویرهبری–افراد

57

.استکلیدیباشندپایبندخوشهایجادبهکهافرادییافردداشتن✓

.دهندقراریکدیگرکناردرراگوناگونمنابعبتوانندتااسترهبریتیمیارهبرداشتنالزمهاولین✓

.باشددیگریفردهریاودولتکار،وکسبدانشگاه،ازمیتواندرهبر✓

وهکردپیداکاهشرهبریاهمیترسیدپایدارشرایطبهخوشهکههنگامی✓
.نندمیکپیدابیشتریاهمیتبازارمشوقهایوخوشهاقتصادیپیشرفت

زیرساختهایوکافیآموزشداشتنازتااستالزمدرستگذاریسیاست✓
.گیردشکلزادرونخوشهتاشودحاصلاطمینانمناسب



ایحرفهمحققین–افراد

58

استجدیکیفیت،بامحققافرادبهنیاز✓

شکلرایطشاستممکن...وتحقیقاتیمرکزدانشگاه،مانندمحققنیرویتامینبراینهادیداشتنوجود✓
.دهدتغییرراخوشهگیری

تامیناطنقسایرازراخودالزمنیرویمیتوانندندارندراامکانیچنینکهنقاطی✓
.باشدسختاستممکنکهکنند

خوشههبراآنهاوگرفتنظردرایحرفهمحققینبرایباالییحقوقسنگاپور✓
.شدرشدسببوکرداضافهخود

حققینمجذببراینیازموردسرمایهمنابعتامینبهمیتوانندگذارانسیاست✓
.کنندکمک



کسبوکاریهایتوانایی

59

.نمودشرکتبهتبدیلودادرشدراایدهتوانمیچطورداندنمیلزوماداردایدهکهکسی✓

.دهنداورهمشپایدارشرکتبهرسیدنراهدررااستارتاپهامیتوانندخطرپذیرگذارسرمایهشرکتهای✓

.دهستنکمترهزینهبادادنمشاورهبرایمنتورهاازاستفادهدیگرحلراه✓

میتواندنتورمعنوانبهاندداشتهراخودکارکسبکهبازنشستگانیازاستفاده✓
.باشدکنندهکمکبسیار



تقاضاوجود

60

میدهاهمیتخیلیتقاضاوجودنقشبهپورتر✓

یمباشداشتهشدهتولیدنوآورانهمحصوالتخریدبرایمنبعیکهضروریه✓

فعالیتمثال.کنیمتوجهبهشبایدکههستدیگریموردتقاضابهنزدیکی✓
استرالیادرایرباسوبویینگ



هازیرساخت

61

.دهستنزیرساختهاایپایهعواملساختمانهاواسکانشهری،بینوشهریدرونآمدورفتآسانی✓

افرادسازیشبکهوکاالبراینقلیهوسایل✓

کارآفرینانجذببرایاسکان✓

نهادهاوشرکتهاجذببرایمناسبساختمانهای✓



اطالعاتچرخش–فرهنگ

62

.دهندگسترشرافرهنگاینکهمیکنندایفاشتابدهندههاواینکیوبیتورهارااصلینقش✓

جابهترارفرهنگاینتامیگیرندنظردرمنظمغیرجلساتتشکیلبرایرامکانهاییخوشههابرخی✓
.بیاندازند

رساختزیبامیتوانندولیندارندفرهنگایجاددرقاطعینقشگذارانسیاست✓
.کنندفراهمرامقدمهفیزیکی



مقرراتقوانین

63

.باشدراستاهماستارتاپیشیوهباکهاستضروریمنطقهقوانینبهتوجه✓



ماهرکارنیروی–افراد

64

STEMکارکنانوتجارتبهآگاهافرادپرستار،آزمایشگاه،همیار✓ (موادومهندیتکنولوژی،علم،)

مشکلروزبسببآیندهدراستممکناماباشیمداشتهخوبسادهکارکناناولیهمراحلدرنیستنیاز✓
.بشود

.استضروریکندتولیدراماهرکارکنانکهکانالهاییوجودازاطمینانحصول✓



مردمیامکانات–فرهنگ

65

.باشدکاروزندگیبرایمناسبمحلیناحیهکهاستمهم✓

باشداستعدادباروماهافرادحضوردهندهنشانمیتواندمناسبزندگیمحل✓



صبوری

66

ندماناستممکن.داردنیازراباالیینسبتازمانخوشهیکدادننتیجه✓
تگزاسنوآوریناحیهمانندیاوباشدشدهشروع1950سالازولیسیلیکون

امهبرندرراصبوریبایدصورتهردر.باشدکردهکاربهآغاز2010سالاز
..دادقرارنظرموردگذارانسیاستتوسطاستراتژیکریزی



67

مصاحبهباافرادخبره



68

استرالیادرنوآوریهایخوشهحوزهفعال–بختیاریساسانآقایجناببامصاحبه

مصاحبهکلیدینکات

خوشهبهشوندهاضافههایشرکتانگیزهتریناصلیرقابت،✓

حوزهایندرکلیدیاطالعاتبهدستیابی✓

خوشهدرفعالمتخصصیناستخداموجذب✓

.دارندخوشهبهشدناضافهبهتمایلکههاییشرکتبرایشرکتیهایمشوقازاستفاده✓

خودتوسطگذاریسرمایهانجامونوآوریهایخوشهدرجافتادههایشرکتR&Dبخشکردندرگیرلزوم✓
.هاشرکت



69

خوارزمیبنیادمدیرعامل–عسگریامیرآقایجناببامصاحبه

مصاحبهکلیدینکات

لدنبابهمداماینکهنهگیردقرارتوجهموردافزارسختکناردرافزارنرمباید✓
.باشیمنهادسازی

ایجادنقشازوکندحرکتتجاریکنندهتسهیلسمتبهمروربهبایستیکنندهتسهیل✓
.بگیردفاصلهکننده

.داشتتوجهآنبهبایستیحتماکهخوشههاستکلیدینکاتازیکیبازیگردانی✓

.بکنندبایدکارچهدانندنمیودارنداطالعیکدیگرنامازصرفاشریفناحیهداخلنهادهایمثالعنوانبه✓

.کردریعتسرافرآینداینبایدواستکمهدهانتیگوسازیشبکهایراندرمثال.استموثرشدتبهحاکمهایفرهنگ✓



70

سامبازارتوسعهوتحلیلشرکتمدیرعامل–عقالییمجیدآقایجناببامصاحبه

مصاحبهکلیدینکات

.رفتگکمکآنهاازمیتوانگوناگونزمنیههایدرکهرشتهایبینحوزههایبهتوجه✓

صنعتاساسبریاومحورتکنولوژیدستهدوبهدیدگاهتقسیمبندی✓

محورتکنولوژیزمینهدرخوشهپیشبردنپیشنهاد✓

فرآیندهبمتکیخوشههایازتخصصیزمنیههایدر.بازاراساسبریاوداخلیفرآیندهایاساسبرخوشهطراحیبهتوجه✓
.کرداهنگخوشهایجادبهمحورفرآیندیاومحوربازاربایستیخوشهفعالیتنوعبهبسته.میگردداستفادهداخلی

بیزینسبرهمسالاین.شدخواهندتولیدمحصوالتییاواستفنیدانشایجادبرایتالشآیا.خوشهحرکتمسیربهتوجه✓
.داشتخواهدبسزاییتاثیرخوشهمدل

مکهایکمختلفبازیگرانازنگاهایندر.استمناسبترخوشهبرنامههایبردنجلوبرایمحورپلتفرمنگاهداشتن✓
.شدخواهدگرفتهگوناگون



71

مصاحبهکلیدینکات

هرآنالیزشیوهثالمعنوانبه.شونداضافهخوشهبهدارندقصدکهکسبوکارهاییتحلیلوبررسیبرایفرآیندسازیتوضیح✓
.مناسبدستهدرکسبوکارآنقراردادنوخوشهاهدافباآنمطابقتوکسبوکار

.خوشهدرخودR&Dبخشکردندرگیربرایشرکتهاحرکتدادنبهتشویق✓

آنچالشهایونکاتوپیشرفتهموادصنعتمختلفبخشهایاجمالیبررسی✓

کشورآیندهیدرپزشکیوداروصنعتبودنمستعدبهاشاره✓

صنایعازبسیاریصنایعاینپیشبردبرایکهساختمانوالکترونیکنظامی،صنایعخودرو،مانندکشندهصنعتهایبهاشاره✓
.کردخواهدایجادجامعهدرسرشاریرشدوشدخواهنددرگیرنیزدیگر

ازناشیهایسختیعلتبهجهانیبازارچراکهکردتوجهایرانداخلبازاربهخوشهایجادهنگامدراستبهترآنکهتوضیح✓
.نیستدسترسقابلمناسبیحددرسیاسیشرایطوتحریم



72

شریففناوریوعلمپارکمعاون–زادهعظیماحسانآقایجناببامصاحبه

مصاحبهکلیدینکات

نوآوریناحیههایفعالیتشدنتخصصیبرایمحلیعنوانبههاخوشهتعریف✓

.ندکایجادجاافتادهسطحدرهاییشرکتوکندایجادلیدراستنتوانستهناحیه✓

هموتخصصهمکهاستترکیبیسناریویدهدمیجوابکهاینسخهایشاننظربه✓
.دهدپوششراتنوع

.باشدگراتنوعکیوکندتمرکزگراییزمانیچهکهاستحلراهایندنبالبهپارک✓

استپارکنوآوریناحیهدرجاافتادهوخصوصیهایشرکتحضورعدممهمبسیارنکاتازیکی✓

publicیکراخودشریفدانشگاه✓ serviceازنآسرمایهچراکهنیستراحتیکارسیستمیچنینکردنبهینهوداندمی
.نداردداخلیانگیزهورسدمیباالییهایسازمان



73

شنیکاندیگذارسرمایهوکمانشرکتمدیرعامل–روحیرضاآقایجناببامصاحبه

مصاحبهکلیدینکات

بازیگرانبینمشترکمنافعایجادلزوم✓

درآمدزاییوجهانیرنکرفتنباالشهرت،آوردندستبه:دانشگاه✓

کارآفرینیوکاریفضایبهورودوتئوریفضایازشدنخارج:دانشجو✓

یفیتکبهنسبتتوجهبی/ارقامواعدادمبنایبرتبلیغاتیمانورهایانجام:دولت✓

جدیددانشبهدستیابیوکیفیتبودنباال:بزرگهایشرکت✓

.دستاینازافرادیودانانحقوقمدیران،مانندمهندسغیرافرادازگرفتنکمکلزوم✓

دولتنقشکردنرنگکمبرایتالش✓

regulatoryعنوانبهپارکحضور✓ bodyبازیگرنهادهایبهگریتصدیکردنواگذارو



74

مصاحبهکلیدینکات

وولتیدارکانطرفازمشکلایجادعدمتعهدسرمایه،تعهدکاری،تعهد،اخالقیتعهداخالقی،مسائلمانندمسائلبرخی✓
.گیرندقرارتوجهموردباستیرایتکپیرعایت

صادراتبرتمرکزباITحوزهدرآزمایشیخوشهایجادپیشنهاد✓

کشورازخارجدرفعالیتازناامیدیوجوانانبیندرترسوجود✓

ITحوزهدرالمللیبینبازارهایوصادراتمشکلکردنبرطرف✓

نداریحضورخارجدرچراخوبهکارتاگرگویندمیمدیران✓

ارزیدرآمدایجاد✓

کارآفرینانبیندرنفسبهاعتمادحسایجاد✓

ایرانیمحصوالتخریدبرایمسوالندرباورایجاد✓

داردگفتنبرایحرفکهITصنعتبودنبالغ✓



75

مصاحبهکلیدینکات

اصلییلدلعنوانبهپارکودانشگاهبهقدرتاینبودنمحدودوهاشرکتبهگیریتصمیمقدرتواگذاریعدممشکل✓
خوشهبههاشرکتورودعدم

هروشودمیواردکندگیریتصمیمبتواندخودششرکتخوشهدرموقعهر.استگیرتصمیممعنایبهخوشهدررهبر✓
.شوندنمیورودبهحاضرهاشرکتبگیریمبقیهازراپولشوباشیمگیرتصمیمخودخواستیمماموقع



76

شریففناوریوعلمپارکرئیس–پوردهبیدیمجیدآقایجناببامصاحبه

مصاحبهکلیدینکات

دانشگاهمنشانهبزرگوسازینهادجنبهبرتاکید✓

.کندمیحرکتهاکاروکسبازانتفاعسمتبهدارددانشگاه✓

.استنبودهشایستگیاساسبرتخصصیهایحوزهانتخاباینکهبهاشاره✓

.استنداشتهوجودهاحوزهانتخابپشتمنسجمیرویکرد✓

.نوآوریناحیهاجتماعیگذاریتاثیربرتاکید✓

پیشراخودتقلمسنقشبایستیپارکوبماندباقیمطرحآموزشیمرکزیکعنوانبهشریفدانشگاهبایداینکهبهاشاره✓
.کندکمکناحیهرشدبهوبرده



77

مصاحبهکلیدینکات

رحاضحالدراماکندمیحرکتگراییتخصصسمتبهزمانطیدراست،شدهایجادارگانیکصورتبهناحیهچون✓
.شودمیتررنگپرآیندههایسالطیونیستسازیتخصصیراستایدردانشگاهدغدغه

پارکهبرشدبرایاکوسیستمهایشرکتشودسببوکردهحفظراخودمزیتکهکندحرکتنحویبهبایدپارک✓
.باشندداشتهنیازپارککمکبهوکنندمراجعه

بهcorporateسطحدرهاییشرکتآیندههایسالطیکهبودخواهدصورتاینبهپارکرشدروندکهرسدمینظربه✓
.شدخواهندایجادنوآوریرهبرانوشوندمیواردناحیه

برعهدهنکارآفریناوهاشرکتراپارکرهبریآیندهدرزمانمروربهاماداردعهدهبرپارکرارهبریشودمیبینیپیش✓
.گرفتخواهند

.نباشدرهبرآیندههایسالدرکهاستبهترواستدولتیسازمانیکنهایتدرپارک✓

.هددمیمسیرتغییرحمایتینهادسمتبهآیندهدرواسترهبریوبسترسازیوحمایتحاضرحالدرپارکنقش✓



78

وآورینوفناوریمدیران–جعفرعلیرضاوحسینیحمیدرضاآقایانجناببامصاحبه
شریففناوریوعلمپارک

مصاحبهکلیدینکات

میسببتخصصیهایخوشهایجادکهمقولهاینبهخوشهایجادچراییقراردادن✓
شدرروندازهاشتابدهندهمانندوشدهحفظآیندهدرپارکرقابتیمزیتشود

.نشودگذاشتهکنارهاشرکت

تخصصیخوشهفعالیتاهمیتکردنمشخص✓

خوشهاقتصادیتوجیه✓

تنوعبهنسبتکردنعملتمرکزیتوجیه✓

هاآنکیفیتبردنباالعوضدروکمترخوشهتعداددادنترجیح✓

فناوریمحوریتباتخصصیخوشهایجادکردنتایید✓
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مصاحبهکلیدینکات

co-creationعنوانبهخوشهمزایایازیکیبرتاکید✓

افزاییهم✓

هاشرکتبههدفمندسرویسبرایپارکبهکمک✓

سازیتجاریخدماتشدنهدفمند✓

.دهدمیارائهروابطایجادبرایسازوکاریکند،معجزهنیستقرارسازیخوشه✓

آیندهدرخوشهآهنرباییجنبهبرتاکید✓

رشدهایاهرمازیکیعنوانبهخوشهبهاشاره✓

(هاcorporateبههاSMEوهااستارتاپتبدیل)خوشهیکدرونلیدرسازیبرتاکید✓

یکدیگربانبازیگراخودکهایشبکهبههاشوندهحمایتوهاکنندهحمایتبینواسطهعنوانبهپارکنقشدادنتغییر✓
.باشندداشتهارتباط
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حوزههایایجادخوشه
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حوزهیکدرفعالیتبرتاکید

باهمصاحبشده،انجاممطالعاتاساسبرشدهطیمسیرطولدر
بهلیاایمدیریتمشاورهشرکتتحقیقاتهمچنینوخبرهافراد
اصخحوزهیکرویبراستالزمکهیافتیمدستنتیجهاین

ایجادرانوآوریخوشهواحدموضوعیکحولوکردهتمرکز
اتمشخصفناورییکحولنوآوریخوشهیاندازیراه.نماییم
شدنهشناختهمچنینوباالآوریسودسببتواندمیزیادیحد

.شودمیمردمبیندرناحیه

فناوریازبیشتریقشروبودهترمتنوعپارکفعالیتحوزههرچه
بهابیدستیبرایآنرشدامکانشودشاملراگوناگونصنایعو

.یابدمیکاهشاقتصادیواجتماعیباالیجایگاه
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رایخاصمسیرهریکوداشتهقراریکدیگرباتعارضدرکههستندرویکردیدومحور،تخصصومحورتنوعرویکرد
.زیندبرگرامسیردواینازیکیخودهایاستراتژیراستایدرپارکاستالزمبنابراین.دهندمیقرارپارکپیشروی

وباالستربسیاشریفناحیهدرفعالهایشرکتتنوعحاضرحالدرآنکهعلتبهگفتبایستیچالشاینبهپاسخدر
پوششراباالییعتنوبتواندحدودیتاکهبرداردقدممسیریدربایستیدارداجتماعیمسولیتدانشجویانبهنسبتدانشگاه

.دهد

شدخواهدنفراهمشریفنوآوریناحیههایشرکتمناسبرشدامکانباالسطوحدرتنوعبکارگیریصورتدردیگرطرفاز
.شوندنمیحاصلگیرچشماقتصادیموفقیتهمچنینواجتماعیشناختو

.نمایدعملبهترخودمسیردرکندمیکمکپارکبهوبودهرویکرددواینازترکیبیکهگرددمیمعرفیراهکاریادامهدر

تخصص؟یاتنوع
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یکلحونوآوریخوشهاستبهترکهبودآنگرفتقرارتوجهموردتحقیقاتمسیردرکهایکلیدیهایچالشازیکی
مرتبط؟هایفناوریازایمجموعهحولیاشوداندازیراهصنعت

بهتوجهبا.ردبمیسربهآندرنوآوریناحیهکهداردشرایطیبهباالییبستگیهمگراهایفناورییاوصنعتبینانتخاب
گزینهدهندپوششنیزراتنوعبعدتوانندمیاینکهعلتبههمگراهایفناوریانتخابکهرسدمینظربهشدهمطرحمسائل
.باشدتریمناسب

رااهمگرهایفناوریازایمجموعهداردوجودنوآوریناحیهدرکهقوتینقاطشناساییباگرددمیپیشنهادجهتبدین
.نماییمراهاندازیآنحولرانوآوریخوشهوکردهانتخاب

میارائهاایلیمدیریتمشاورشرکتمطالعاتاساسبرهستندمستعدنوآوریخوشهراهاندازیبرایکههاییزمینهادامهدر
.گردد

خوشههستهعنوانبههمگراهایفناوریازایمجموعهانتخاب
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درکهیهایحوزهکهرسدمیبنظرشدهانجامهایمصاحبههمچنینوایلیاشرکتتوسطشدهآوریجمعهایدادهبهتوجهبا
آنازیکیولحسازیخوشهاستبهتروباشندهاحوزهسایربهنسبتباالتریپتانسیلدارایگیرندمیقراراشارهموردادامه
.شودانجامها

✓ITوICT

الکترونیک✓

بایوتکنولوژی✓

نانوتکنولوژی✓

انرژی✓

سالمت✓

پیشنهادیهایحوزه
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راهمافزاییامکانخاصایحوزهدراماندارندیکسانیعملکردیکدیگرباکههستندهاییفناوریهمگراهایفناوریازمنظور
.باشندمیزیرصورتبهICTوITزمینهدرهمگراهایفناوریمثالعنوانبه.آورندمیفراهم

رانوینیوکارهایبکسپایههایتکنولوژیاینازاستفادهباتوانندمیگوناگونیبسیارصنابعکهاستآنتوجهقابلنکته
.کنندتاسیس

دانشوتهداشراشوندمیتدریسشریفصنعتیدانشگاهدرکهگوناگونیهایتخصصازاستفادهامکانرویکردیچنین
نشداازنیزهاآنکههمگراهایفناوریازدستهاینمتخصصینهمکاریباتوانندمیگوناگونهایرشتهآموختگان
.کنندایجادراموفقیوکارهایکسبوکردههمکاریهستنددانشگاههمینآموختگان

چیست؟همگراهایفناوریازمنظور

✓Image Processing

✓Data Processing

✓Core Banking

✓Security

✓AI

✓IOT
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چالشهایپیشرو
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ایبرمسیریعنوانبهچالش
جلوبهروحرکت

برهاییچالشبهاستکردهطیبررسیاینکهمراحلیطیدر
عشروجلوسمتبهحرکتبرایرسدمیبنظرکهایمخورده
هاالشچاینابتدابایستیشریفنوآوریناحیهدرسازیخوشه

.بیابیممناسبپاسخوگرفتهنظردررا

واردترآسودهخیالیباتوانیممیهاچالشاینبررسیازپس
موردهاچالشاینکهصورتیدراماشویمسازیخوشیمراحل
تموفقیمسیردررابسیاریخطراتشوندواقعانگاریسهل
انآسعنوانهیچبههاآنازعبورکهدهندمیقرارسازیخوشه
گزارهصورتبهبخشاینادامهدرهاچالشاین.بودنخواهد
.گیرندقرارتحلیلموردبایتسیوشدخواهندمطرحهایی
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اهدافبرایخودضعفوقوتنقاطشناساییبابتواندتاداردپایداراستراتژیومنسجمتفکربهنیازشریفنوآوریناحیه✓
بهنهادیپیشهایفرصتبرخیتااستنیازمسیرایندر.شودنزدیکهاآنبهدهیاولویتباوکردهریزیبرنامهآتی

.نگردندمنحرفخوداهدافازپارکتمرکزتاشوندردپارک

ناحیهریرهبمسولیتکنندهتسهیلنهادعنوانبهپارکحاضرحالدر.دارددرونیرهبرانبهنیازشریفنوآوریناحیه✓
و(ناحیهازخارج)بیرونیجاافتادههایشرکتجنسازرهبرانیبایستیخوشهیکموفقیتبرایاماداردبرعهدهرانوآوری

.باشندداشتهحضور(اندکردهرشدنوآوریناحیهدرونخودکههاییشرکت)درونیجاافتادههایشرکتیا

وداشتهیاساساصالحاتبهنیازناحیهدرونسازیشبکهاست،شدهایجادنوآوریناحیهدرکهایقوینهادسازیبرعکس✓
.ودشتوجهسختزیرساختکناردرنرمزیرساختبهبایستیواقعدر.کندنمیعملموثرصورتبهحاضرحالدر

فرهنگمثالعنوانبه.شودانجاممناسبیسازیفرهنگاستالزموداشتهبیشترتوجهبهنیازفرهنگیهایالمانبرخی✓
.شودمیاحساسبسیارآنخالءکهاستمواردیجملهازاطالعاتچرخش

هاگزاره
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مقایسهاین.ددارکارآفرینیروحیهپرورشبخشدرکمتریگذاریسرمایهشریفدانشگاهها،دانشگاهسایربامقایسهدر✓
نیزایراندرعالفدانشگاهرسدمیبنظرموجوداطالعاتبراساسونیستالمللیبینهایدانشگاهبامقایسهاساسبرصرفا
ازنیزایرانهایدانشگاهسایربهنسبتشریفدانشگاهجایگاهتااستشدهسببامراینواندآوردهرویمسیراینبه

.باشدخطردررقابتیحیث

Privateبهمربوطنیزهادغدغهبرخی✓ sectorشاملدغدغهاین.اندنگرفتهقرارتوجهموردناحیهدرکهداردوجودنیز
ناحیهدرهاییبخشچنینحضورازمانعکهباشدمیحاکمسیاسیفضایواخالقیمسائلگیری،تصمیمبهمربوطمسائل
.استشده

دادهشیفتصادیاقترویکردسمتبهبایستیکهاستپارکبزرگمنشانهرویکردکردتوجهآنبهبایدکهدیگرینکته✓
.یابدافزایششدتبهناحیهوریبهرهتاشود

هاگزاره
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ابزارهایاستراتژیک
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