ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎھﮫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﮐ ﺎر ﮔ ﺎھ ﮫ ﺎی » ﻧﺤﻮ ه ﺗ ﺎ ﺳﯿ ﺲ ﺷﺮ ﮐﺘ ﮫ ﺎی داﻧ ﺶ ﺑﻨﯿ ﺎن « و » ﭼﮕﻮﻧﮕ ﯽ اراﺋﻪ اﯾ ﺪ ه ھ ﺎی ﻓﻨ ﺎوراﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮا ﮐﺰ ر ﺷ ﺪ « در ﻣﺮ ﮐﺰ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮ ﮔﺰار ﺷ ﺪ .

ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺮﯾﺰ :
ﺑﻪ ھﻤﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﺎوری و ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ  ،ﮐﺎرﮔﺎھﮫﺎی »ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن« و »ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﻪ اﯾﺪه ھﺎی
ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ « روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  23/9/95از ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻋﻼﻣﻪ ﺟﻌﻔﺮی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﯾﺎﺳﺖ  ،ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ  ،ﻣﺪﯾﺮان  ،اﺳﺎﺗﯿﺪ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ  ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻻر ﻋﻼﻣﻪ ﺟﻌﻔﺮی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻧﺤﻮه
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺪه ھﺎ و ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه دﮐﺘﺮ ﺣﺎج ﻋﻠﯿﻠﻮ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺿﻤﻦ ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮان در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه  ،ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرﺗﮫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در
ﻣﺤﯿﻄﮫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ »:درآﻣﺪزاﯾﯽ در ﺣﻮزه داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ در وزارت ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری،
ﻧﮕﺎه ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻏﯿﺮﻣﻌﻘﻮﻟﯽ اﺳﺖ.« .
اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ »:ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ظﺮﻓﯿﺖھﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮋوھﺸﯽ در ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻣﺎ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ھﺴﺘﻨﺪ«.
در اداﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﺋﯽ ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوری و ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ« ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﺛﺮوت اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
در ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﯿﺰ آﻗﺎی ﻣﮫﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪﯾﺎری ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﻪ اﯾﺪه ھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از  ١ﺗﺎ  ١٠٠درﺻﺪ ﺳﮫﺎم آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ واﺣﺪ ﭘﮋوھﺸﯽ و ﯾﺎ از  ۵١ﺗﺎ  ١٠٠درﺻﺪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﯾﺎ واﺣﺪھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﮫﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺘﺮ از  ۵٠درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
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