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 چكيده
مدل مناسب  یشده است. با توجه به ضرورت طراح سیتاس رانیدر ا ییهوا هایشررتتاز  تیبا هدف حما ییهوا یپارک فناور

 کردیاز رو سررت ایپو و دهیچیپ یپارک امر یو از آنجا ته طراح دیو جد یتخصررصرر یعنوان پارتهب ییهوا یپارک فناور جادیا یبرا

به  یروهگ سازیمدل کردیموضوع و با اس فاده از رو اتیبا مطالعه ادب مقاله  نیاس فاده شد. در ا هاپویایی شرناسری تیفی سری ر  

شد ته  نیپارک تدو یتتان مخصوص طراح هایراهبردمدل   لیبراساس تحت تینهادرپرداخ ه شرد.  یاسر خرا  مدل عتت و معتول

مشرر رک و در تنار ه  موسرر ررات نوپا و  تیو محصررول  فعال یورپارک شررامل نقشرره راه فنا ینقشرره راهبرد نیعبارتند از: تدو

در  هاشرتتبه  یدهجهت  نفعانذی گریصنعت و دانشگاه و د نیب یشربکه ارتباط جادیبزرگ  ا یهااز شررتت یشریزا یهاشررتت

سعه پروژه هدف  تو لیکمت تیعمتکرد با محور یابیارز    یس جادیپارک  ا ی یساخ ار ماتر  ایحرفه تیریپروژه هدف  مد یراس ا

پروژه هدف  فرهنگ  لیتوچک جهت تکم هایخوشه جادیا  یو ان قال فناور تیریمرتز مد جادیا  بندیبخشو  رشیپذ ساخ ارهای

 .ی  میس تیریمد  یساز

 

 .یگروه سازیمدل  هاپویایی شناسی سی    کردیرو  ییهوا یپارک فناورواژگان كليدي: 
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 مقدمه -1
 یهاجهان در سال یدیاز هفت صنعت تت یکی ییهوا یعصرنا

 یعصررنا یشرو به افزا یو تاربردها یازها. ن[21و  9]اسررت یندهآ

آن در  یارزش افزوده بالا نینمخ تف و همچ هایبخشدر  ییهوا

ر آن ب ییو القا یرم رر قی غ ی  اق صرراد تشررورها و ا رات م رر ق

شده  ینهزم ینتتان تشورها در ا یزیربرنامهمنجر به  یگرد یعصنا

تشور در حال توسعه به  یکعنوان به یزن یرانا  روین. ازا[9]است

در  یندارد و همچن یازن متیتوسرررعره  یبرا ییهوا هرایفنراوری

 ینا یقبا تتف یدوجود دارد ته با یفراوان یلپ ان  ییهوا یهاحوزه

در این تشور رق  زد.  یبرا یندهرا در آ یش ریب یدو  دسر اوردها

در  32تشور در دی ماه سال  یسرند جامع توسعه هوافااراسر ا 

به تصررویب رسررید. در این سررند به  شررورای عالی انقتاف فرهنگی

ی دانش بنیان هاشرتتهوایی از طریق توسعه  هایفناوریتوسعه 

تاتید شده است. در جهت اجرایی  المتتیبینسازی متی و شبکهو 

از  یمشارتت منحصربفردشدن اهداف سند جامع توسعه هوافاا 

 از یکیلازم است ته  یدانشرگاه  دولت  صرنعت و بخش خصروص

 ینا ینب ییه  افزا یدمشرررارتت و تول ینا یجادا سررراخ رارهرای

. با توجه است ییمدرن هوا یو توسعه پارک فناور یجاد  اهابخش

ی ضرررور  دارد یاتوسررعه یهابرنامهپارک در  اینته  ییگاهبه جا

 صورت پذیرد. آن یمناسب برا یطراح است ته

بزرگ و  یهاآناز جمتره سرررازمر یعت  و فنراور هرایپرارک

در زنجیره توسررعه   یننو یعنوان سرراخ ارته به اسررت یایچیدهپ

 ینقشررر یراخ یهادههدر  و فنراوریدانش  اق صرررادب مب نر بر

تتان توسرررعه  یهابرنامهها و یراسرررتسررر یرا در اجرا یردیتت

 شررررای . اسرررت گرف ه رعهدهتشرررورها ب اج ماعی –یاق صررراد

اق صرررادی در هر منطقرره و در ن یجره تفراوت در نوع -اج مراعی

د و مشررکتات و د م رر قر شرروتوانها میهایی ته در پارکشرررتت

های مخ تفی از ها باعث شررده اسررت ته مدلنیازهای این شررتت

واضررا است  فناوری در جهان بوجود آید. تامتاهای عتمی و پارک

های عتمی و فناوری در های پارکبرنامه و هاها  روشتره اولویرت

پارک تخصصی   از طرف دیگر. [26اسرت]مناطق مخ تف م فاوت 

ز بر فناوری هوایی ه  از حیث تخصصی بودن و ه  از حیث تمرت

ه با توج ینبنابراطتبد. های خاص خود را میویژگیصنعت هوایی 

 یدرس هاگر ب یفناور هایپارکته  ییموضوع و از آنجا یتبه اهم

بود و  دقرادر بره تحقق اهرداف مورد ننر نخواهر  دنشرررو یطراح

 ازین  یراندر ا ییهوا یفناور یبودن پارک تخصص یدجد ینهمچن

  یانم ین. در ااسرررتمدل مناسرررب  یزیرو طرح یقبه مطالعه دق

 

2 International Association of Science Parks (IASP) 

ابعاد  همهته ب واند موضررروع را از  یمنراسرررب در طراح یکردرو

های دیردگاهو ب وانرد عوامرل مخ تف مرتب  را از  تنرد یبررسررر

 را هاآنها و رواب  م قابل بین مخ تف شرررناسرررایی و پیچیدگی

 ردیکبا اسرر فاده از رو یقتحق ینالذا  لازم اسررت. شررناسررایی تند

ه (  بگروهی سازیمدل)و روش  هاشرناسری تیفی سی    پویایی

مثبت و  یهاپرداخ ه و نقاط و اهرم ییهوا یپرارک فناور یطراح

 یس تاسرر یم ول یعال یرانو مد یاسرر گذارانرا به سرر یا ربخشرر

اسرر فاده از  .یدنمایارائه م ییهوا یو توسررعه پارک فناور یریتمد

ه ین دلیل است تبه ا هاپویایی شرناسری تیفی سری ر  رویکرد 

 هایدیدگاهبا  نفعانذیم ئته پیچیده و دارای عوامل زیاد  دارای 

 [؛9اسرررت]مخ تف و عردم وجود مردلی یکررارچره و جامع قبتی 

ت ته اس یکردیرو هاشرناسی تیفی سی   پویایی یکردروچراته 

 برای تجزیه و تحتیل تواندمی بدون نیاز به توسعه یک مدل تمی

صرنع ی  اق صررادی  اج ماعی و زی ت محیطی   م رائل پیچیده

در یک دوره بتندمدت مورد  هاآن هایسریاستبررسری رف ارها و 

گروهی در این  سررازیمدلاسرر فاده از روش اسرر فاده قرار گیرد. 

 .شودمی نفعانذیمخ تف  هایدیدگاهرویکرد سبب اس خرا  
 

 مرور ادبيات موضوع -2

 ییهوا يپارک فناور -2-1

یرک پارک   1عتمی هرایپرارکالمتتی بین بره نقرل از انجمن

هدف افزایش  روت در جامعه از طریق ارتقاء  باعتمی سرررازمرانی 

حاضررر در پارک و  هایشرررتتفرهنگ نوآوری و رقابت در میان 

موس ات م کی بر عت  و دانش است. برای دس یابی به این هدف 

  اهدانشرررگاهجریان دانش و فناوری را در میان یک پارک عتمی  

 به حرتتخصوصی و بازار  هایشرتتموس ات تحقیق و توسعه  

م کی بر نوآوری را  هایشرتتو رشرد  تندمیانداخ ه و مدیریت 

 [.25]تندمیاز طریق مراتز رشد و فرایندهای زایشی  ت هیل 

 اسررت IASPعاررو  ییهوا ینهپارک فعال در زم 23در حدود 

)دانش ییدر حوزه هوا یصررورت تخصررصررهب هاآناز  یچکدامته ه

و معمولا در  ی رررت( فعرال ن9یهوافارررا و فارررانورد ی هوانورد

 ی مانند صرررنعت خودرو  آموزش و منابع ان ررران یگرد یهاحوزه

و  رونیررکالک  یررد مواد جررد ی ررررت ز ی نو  مح یهررایانرژ

 ی یمیایشررر فنراوریو  یمیشررر یوتکنولوژی ب یکروالک رونیرک م

 یزرل یک و رسررانه  اپ  ICT نرم افزار  ی جانب یزاتو تجه یوترتامر

 .[5و  9است]فعال  یزو ... ن

ته در  استفعال  یادیز ییهوا یتخصص هایپارک یادر دن اما

چون پارک نک ررجن   یهایپارکبا وجود  یکاتشررور آمر یانم ینا
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 .  [5است]صدر و ... در یدافتور

در جهت توسرررعه صرررنعت  ییهوا یپارک فناور یزن یراندر ا

 ییو ننام هوا هاسی   هدف ارتقا با  و یصرورت تخصصهب ییهوا

 یننو یساخ ارها یسرازیگزینجا  یتنهادرموجود و  یو هوانورد

محصرررولات  یدسررراخت  تول ی طراح هایبخش یهتتمرتب  در 

 همچنینو  یو برازرگان یخردمرات فن ی و نگهردار یرتعم یی هوا

 هایبخش رد یو تجار یگذاریهسرررما یهایتفعالمشررارتت در 

پارک   یجهن . دراسرررت یاندازدر حال راه ییهوا حوزهمرتب  با 

و  یکررارچگیدر ان رررجرام   یگرام مثبرت و مهم ییهوا یفنراور

 یو دول  یخصررروصررر هایبخشاز جمته  هابخشهمه  ییافزاه 

ینی زماین پارک در  تار تند. ییخواهد در حوزه هوایاسررت ته م

در تنار  تر -آزاد راه تهران درهک ار  69م ررراحرت حردود  بره

 قرار دارد. ی مخ تف صنعت هواییهاآنسازم

  هاشناسی سيستمپویاییرویكرد  -2-2

با تارهای  2353از دهه  هاشررناسرری سرری رر  پویاییرویکرد 

آغاز گردید. وی با ان شررار سرره ت اف معروف خود یعنی  4فارسرر ر

جهان  هایپویاییشرررهری و  هایپویاییهرای صرررنع ی  پویرایی

 95  94  13]گذاری تردرا پایه هاپویایی شرناسی سی   رویکرد 

ائل م تا  تندمیتمک  هاشرناسری سی   پویایی. رویکرد [97و 

و ود شدرس ی دیده ه اق صادی ب –ی اج ماعی هاسی    پیچیده

 .  [94]شودروشی مناسب حل ان خاف با 

 اهسرری رر  شررناسرری پویاییآیا "حال باید به این سرروال ته 

پاسخ  "مناسرب این م رئته)طراحی پارک فناوری هوایی( اسرت 

 ایم ئته. برای پاسرخ به این سوال نیاز به مشخ  شدن نوع داد

بق . طتندمیبه حل آن تمک  هاشناسی سی   پویاییته است 

ی چون پویررایی و پیچیرردگی  یادبریررات مروضررروع مرعیررارهررا

ی و انباشررر ی و نیاز های ادغامتمیتچندپارام ریک  وجود رف ار 

پویایی شررناسرری های م ررائل های بتندمدت از ویژگیحلبه راه

. از آنجا ته م ئته این مقاله [64و  62  59  4]اسرت هاسری ر  

ب یار پویا و پیچیده  شامل چندین فرایند واب  ه به   عدم وجود 

یا سازمانی(   فناورانهحل اق صادی  حل قطعی برای آن)راهیک راه

رف ن عوامل مخ تفی از جمته فرایندهای محیطی  ننرگنیراز به در

ها و عتائق مخ تف)با   وجود دیدگاهفناوریاج ماعی  اق صررادی و 

  هفناوراندلیل تغییرات مخ تف(  عردم اطمینران بالا به  نفعرانذی

اق صرررادی  سررریراسررری و ...  وجود رف ارهای غیرخطی غیرقابل 
 

4 Farrester 

5 Vensim PLE 

6 Qualitative System Dynamics (QSD) 

7 Grosche, Rothlauf & Heinzl 

8 Inam et al. 

های م فاوت دورهل وجود تراخیرهرای زمانی با دلیره بینی برپیش

  تعداد فناوریهای انباشررر ی مانند سرررطا زمرانی  وجود تمیت

های موردننر برای این پروژه حلموسررر رررات م ررر قر و ... و راه

ساله  13سراله و حداتثر  5های بتندمدت و حداقل در افق حلراه

 ست.امناسب  هاپویایی شناسی سی   در ن یجه رویکرد  است 

ناسی شپویاییهای رویکرد بنابراین در این تحقیق براساس گام

ی از . اب دا تعریف دقیق[62و  52  91  92]هراتیفی سررری ررر  

  سرررس با ترسرری  نمودار عتت و معتولی سرری رر  ارائه و م ررئته 

ته ئافزایش بصیرت ن بت به م در جهت  آنهای حات  بر پویایی

و به رین مدل پارک  شناسایی شده 5افزار ون ی با اسر فاده از نرم

 . شودمیفناوری هوایی در ایران اس خرا  

 2313در دهه  6هاشررناسرری تیفی سرری رر  پویاییمفهوم 

 بدون نیاز به توسررعه هاسرری رر  عنوان راهی برای تفکر درباره به

در رویکرد   دیگرعبررارتبررهیررک مرردل ترمی معرفی شررررد. 

ی یعن سازیمدلتا مرحته دوم  هاشرناسری تیفی سری ر  پویایی

های نمودار عتت و ف ه و براساس تحتیلرسرازی پیشمرحته مفهوم

. [99و  9]گرددها و راهکارهای مناسب ارائه میسریاسرتمعتولی 

 ی( براآن یذات گف گوهایها و با بحث)یفیمدل ت یکسررراخرت 

در  یچیدگیو پ یناناز عدم اطم ییبرا سرررطا برالا یموضررروعرات

 شناسی تیفیپویایی یهاروش ی مناسب بوده وسرن  یسرازیتم

 اترتار تر ویعسر ییهاینشب یبیصورت تقرهتواند بیم هاسری   

ر . این رویکرد دفراه  تندی سن  یهاشرناسری سری   پویاییاز 

 های شرررناخ ینقشررره مانندهای تیفی مقرای ررره با دیگر روش

با دامنه گ ررر رده و در مطالعات  یموضررروعات یمخصررروصرررا وق 

و نیاز به درک عتّی  شرررودمیدرننرگرف ه  ی و طراحیپژوهیندهآ

از رویکرد  .[99]مناسررب اسررت ها و ارتباطات م قابل باشرردپدیده

تاف   روتهای مخ تفی اس فاده شده است. گرونی نتیفی در حوزه

 یچارچوبعنوان به ینمودار حتقه عتّ یجرادا( بره 1325)7و هینزل

درک  برایو  یتاخدمی هاسررری ررر   ینوآور یندفرا یلتحت یبرا

ی آن ارشررر رره یررانم قررابررل م یهررایتر از واب ررر گیقعرمر

 سرررازیمدل( از طریق 1325)1. اینام و همکاران[41]اندپرداخ ه

صورت مدل عتت و هرا در پات  ان بخاک  یمشکتات شورتیفی  

( 1325)3اسن وی و تارتر. [47]معتولی اس خرا  و تحتیل تردند

سررتامت  یهاشررناسرری تیفی سرری رر  پویایی سررازیمدلبه 

( نمودار عتررت و 1324)23و همکرراران یلورن . [13]انرردپرداخ رره

9 Esensoy and Carter 

10 Laurenti et al. 
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را با اس فاده از  یمحصرول یهاسری ر  بر  یطیا رات مح یمعتول

اس خرا   یاصررت یرهایم غ ییجهت شرناسررا یگروه سرازیمدل

( از این رویکرد و با 1321)22میرانرگ گو و همکاران .[43]تردنرد

گروهی برای ساخت نمودار عتت و معتولی برای  سرازیمدلروش 

ی ا رگذار بر عمتکرد ایمنی و سررتامت شررغتی اس فاده عوامتدرک 

 .[43]اندترده

 گروهی  سازيمدل -2-3

 سازیمدلاشاره به فرایند  21مشرارت ی یا گروهی سرازیمدل

صورت هب 29با درگیر تردن مش ریان هاشرناسری سری ر  پویایی

 سرررازیمدل  دیگرعبارتعمیق در فرایند سررراخت مدل دارد. به

های تفکر سی  می از طریق است ته بر پایه روش روشیگروهی 

توسرر  برقراری جت ررات م عدد  به دنبال  نفعانذیدرگیر تردن 

ده ی پیچیهاسرری   یاف ن عوامل اصرتی و تا یرگذار در بررسرری 

و  11]با سررطوح عمیقی از عدم اطمینان و ابهامات اسررت آمیخ ه

44]. 

تواند به خوبی و با وضوح تعریف شده م ئته مورد مطالعه می

 4]باشد 24باشد و یا اینکه م ئته ناق  و یا آشف ه و دره  و بره 

ته موقعیت  دهدمی. موقعیت یا م ررئته آشررف ه زمانی ر  [65و 

گاه تننده با نچندگانه)دربرگیرنده افراد مشارتت نفعانذی: شرامل

و  44  4افراد با نگاه تتی به سرری رر  ( اسررت]جزئی و بخشرری و 

یا مواردی ته  [45و  4]نفعانذیوجود اهرداف م فاوت بین  [.66

ح ی در مورد   ننرات افراد در سری ر   تامتا باه  م فاوت است

 25تنندهموضوعات اغفال [.64و  4]وجود م ئته نیز اخ تاف دارند

سررازی های درننرگرف ه شررده و ن ایا اح مالی پیادهو سرریاسررت

باشد  یا در رابطه با م رائتی [12]دارای عدم اطمینان اسرت هاآن

 [.66ته بر رف ار تل سی    مو ر است]
 نفعانذیدلیل وجود هم رررئته طراحی پارک فناوری هوایی ب

م ارراد  وجود موضرروعات  م فاوت و گاهی یهادیدگاهمخ تف با 

آشرررف ه اسرررت. لذا  ایم رررئتهمخ تف و عدم اطمینان محیطی 

گروهی  سررازیمدلو  هاشررناسرری تیفی سرری رر  پویاییرویکرد 

   [.44]رویکردی مناسب است
 پيشينه تحقيق -2-4

وسیعی از م ائل مورد  در گ  ره هاشرناسری سری   پویایی

 مدیریت توان بهاسررر فراده واقع شرررده اسرررت ته از جمته می
و طراحی  راهبردیریزی برنامه سیاس گذاری و  [95و  23]شهری

 

11 Goh et al. 

12 Participative Model Building(PMB)/Group model 

building(GMB) 

13 Client 

  96  16]اق صررراد و مدیریت منابع  [55و  91  93  13]یکرارچه

 بیولوژیکی و پزشررکی  سررازیمدل  یمدیریت اج ماع  [53و  51

  خدمات ان رررانی  مینامردیریت زنجیره ت افزار مهنردسررری نرم

و  27  2]صنع ی هایپویاییوتار  آموزش  انرژی  مدیریت ت رب

جرم و  [ 43و  41]  منابع طبیعی  مدیریت نوآوری و فناوری[45

 .اشاره ترد [2]جنایت

پورسرررراجیرران و  عت  و فنرراوری هررایپررارکدر زمرینرره 

ر د یمنابع ان رران تیریمد یتعامت یارائه الگو( به 2931)رانهمکا

 ی م یس یهاییایپو کردیبر رو دیتابا ت یعت  و فناور یپارک ها

 هایپارکتوسررعه پایدار  مدل پویای 26و ونگ هو. [1]اندپرداخ ه

. همچنین زرگر  مهدی آبادی [46]را ایجاد ترده اسررتعتمی تار 

 با فناوری توسعه در دانشگاه و صنعت ارتباط نقش و شهابی به تحتیل
 مقاله نیاز به ارتباط. در این [24]اندسررری ررر می پرداخ ه رویکرد
ضرورت  اه ضرروری دان ر ه شرده است ته عمتادانشرگ  و  صرنعت

. تمرتز و مرز [24]دهدعت  و فناوری را نشان می هایپارکوجود 

و  بر منطقه بوده هاپارکمدل این دو تحقیق تنها به ا رات بیرونی 

داختی پرارک را درننرنگرف ره اسرررت. حراجی غتام  هرایپویرایی

های رف اری پویاییورسررراجیان در زمینه اسرر خرا  سررریزدی و پ

های عت  و فناوری با اسررر فاده از موسررر رررات م ررر قر در پارک

. در مقاله آنان مدل عتت [7]اندتار ترده هاشناسی سی   پویایی

های موس ین و الزامات و معتولی رف ار موسر رات تحت سیاست

مشرررکتات  رفت ازتارهایی برای برونپارک ترسررری  شرررده و راه

و  ختاف تحقیق هو[. این تحقیق بر7]موسر رات ارائه شرده است

داختی پارک و  هایپویراییو زرگر و همکراران بیشررر ر بر  ونرگ

غتام . حاجی اسررتبر موسرر ررات م رر قر در پارک ن آتا یرات 

پارک تحقیقات و  هایسررریاسرررتسرررریزدی و منطقی به تحتیل 

های سی  می ویاییفناوری هوایی نک جن با اس فاده از رویکرد پ

در مقاله خود ضرررمن معرفی پارک فناوری  هاآن. [5]اندپرداخ ه

همچنین . نداپارک را نیز مدل تردههای هوایی نک رجن  سیاست

پارک عت  و فناوری یزد بر  هایسیاستبه تحتیل و بررسری تا یر 

توسررعه فناوری موسرر ررات م رر قر درآن با اسرر فاده از رویکرد 

تحقیقات حاجی غتام  [.5اند]سررری ررر می پرداخ ههرای پویرایی

ته از  در این مقاله نزدیک به رویکرد ماسررتسررریزدی و منطقی 

داختی و خارجی پارک را مورد بررسررری  هایپویاییدیدی جامع 

انرد. همچنین نک ره مه  در این تحقیقرات روش تحقیق قرار داده

14  Ill-defined or Messy problem 

15 Elusive 

16 Ho and Wang 
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 .استصورت مطالعه موردی هته بآن است 
شررناسرری پویاییبه مروری بر تاربردهای  2 شررماره در جدول

اشاره شده است. همانطور ته مشاهده  در صنعت هوایی هاسی   

های زیادی از صنعت حوزهدر  هاپویایی شرناسی سی    شرودمی

 هوایی مورد اس فاده قرارگرف ه است.
در صنعت  هاشناسی سيستمپویایی: مروري گذرا از كارهاي 1 جدول

 هوایی

 نویسنده/ نویسندگان تحقيقموضوع 

 [53] پیش بینی تقاضا ناوگان هوایی

 [56] خطوط هوایی

 [61و  42  14] بینی تقاضا م افرت هواییپیش

 69و  15  11] ساخت و تعمیر و نگهداری هواپیما

 [54و  41  93] های هواییسایر حوزه

مشخ  شد ته  2 شماره با بررسی تحقیقات و مقالات جدول

در حوزه  هاشرناسرری سری رر  پویاییهر چند اسر فاده از رویکرد 

بوده و های عمتیاتی حوزهاما بیشرر ر تمرتز بر  اسررتهوایی زیاد 

سررریاسررر گذاری و تحتیل مدیریت فناوری و  تم ر به موضررروع

 . پرداخ ه شده استفناوری در این صنعت  هایپارک

رویکردی جرامع به تحقیق برا این   توان گفرتنهرایرت میدر

پردازد. در ن یجه این بررسرری پارک فناوری در صررنعت هوایی می

دور از تمرتز ه تحقیق از یرک طرف دارای جامعیت در تحتیل و ب

  و از طرف دیگر اسرررتبر بخش خاص)داخل پارک یا خار  آن( 

پرداخ ه  مطرالعه موردی بوده و به بررسررری پارک فناوری هوایی

 جدید است.ته پارتی تخصصی و  است
 

 شناسی تحقيقروش -3

 اهداف تحقيق -3-1

همانطور ته اشرراره شررد هدف اصررتی از این تحقیق طراحی 

 شرررناسررری پویاییپرارک فنراوری هوایی با اسررر فاده از رویکرد 

باشرد و به عبارت دیگر طرح ریزی و توسعه مدل می هاسری ر  

بومی پرارک فنراوری هوایی در ایران. در این راسررر را اهداف این 

( تعیین عوامل مو ر بر ایجاد پارک فناوری 2تحقیق عبرارتنرد از: 

( نمررایش تعرامتررات بین عوامرل مو ر بر ایجرراد 1هوایی در ایران  

مطتوف  هایاسرررتسررری( تعیین 9پارک فناوری هوایی در ایران  

 .برای تدوین به رین مدل برای پارک فناوری هوایی در ایران
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 سوالات تحقيق -3-2

این  در ندارد. هیفرضلذا است  یات شافاز آنجا ته  قیتحق نیا

( چه عوامتی بر ایجاد پارک 2تحقیق سررروالات تحقیق عبارتند از: 

عوامل ( تعامتات بین 1فنراوری هوایی در ایران تث یر می گذراند   

( 9مو ر بر ایجراد پرارک فناوری هوایی در ایران چگونه اسرررت   

 .به رین مدل ایجاد پارک فناوری هوایی در ایران تدام است 
 روش تحقيق -3-3

پویایی شررناسرری تیفی در این تحقیق با اسرر فاده از رویکرد 

هوایی و شرررای  صنعت  هایپارکعوامل مرتب  با  27هاسری ر  

. به شرررودمیهوایی ایران بصرررورت مدل عتت و معتولی ترسررری  

پویایی شررناسرری  سررازیمدلعبارت دیگر در این تحقیق با روش 

. درک این شودمیمدل بومی پارک اسرر خرا   هاتیفی سری ر  

موضروع حایز اهمیت است ته تمام مفاهی  این پژوهش از طریق 

ین اآید. به عبارت دیگر عی بدست میاس ن ا  تجربی اطتاعات واق

ریق از طشده بتکه تتاش  شدهپروژه با آزمون و ا بات فرضیه آغاز ن

 نفعانذیهوایی دنیا و همچنین مصررراحبه با  هایپارکبررسررری 

درگیر بر پارک فناوری هوایی به یک تئوری و مدل مناسب دست 

 . یاف ه شود

ق را نمایش روش اجرای این تحقی 2در ادامه نمودار شرررکل 

اب دا با این تحقیق مشخ  است  2. همانطور ته از شکل دهدمی

ها و اطتاعات از ی و جمع آوری دادههاآنانجرام مطرالعرات ت ابخ

های فناوری هوایی دنیا و ادبیات موضوع و همچنین بررسی پارک

رسررریده عت  و فناوری ایران به دو خروجی  هایپرارکهمچنین 

پارک فناوری هوایی  و خروجی دوم  نفعانذی. خروجی اول است

عت  و  هایپارک ساخ ارهایترسی  مدل مرجع مب نی بر مطالعه 

 عاننفذیو شناسایی  نفعانذی. در ادامه با آنالیز باشردمی فناوری

 نفعانذیتتیردی از طریق مطالعات میدانی و انجام مصررراحبه با 

ر بر پارک فناوری درگیر بر پرارک فنراوری هوایی  عوامرل ا ر گذا

هوایی در ایران شرناسایی و مدل گروهی )مدل عتت و معتولی( با 

. سرس این مدل با شررودسراخ ه میاسر فاده از نرم افزار ون ری  

. شررودمیمدل مرجع با اسرر فاده از روش ن رربت فاصررته مقای رره 

نهای ا با شررناسررایی نقاط ا ر گذار )نقاط اهرمی( مدل مورد ننر  

مناسب را اس خرا  و رویکرد و مدل  هایراتژیاس سریاست ها و 

 مناسب را ارائه می نمایی .
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 : نمودار مراحل انجام تحقيق1 شكل

 

 روش گردآوري اطلاعات -3-4
بندی تحقیقات عتمی از ننر هدف  تحقیق با توجه به تق رری 

طرح از ننر . همچنین اسرررت "تحقیق تاربردی"حاضرررر از نوع 
  تحقیق حاضررر از نوع تحقیق تحقیق)یا روش گردآوری اطتاعات(

بدین معنا ته محقق بدون تغییر در  ؛اسررتپیمایشرری  -توصرریفی
پردازد و از ابزارهای شرررای  به بررسرری و توصرریف موضرروع می

 آوریبرای جمعشامل بررسی آرشیوی و مصاحبه گروهی پیمایش 
 تند. نیاز خود اس فاده میهای موردداده

 جامعه آماري تحقيق -3-5
در پاسرررخ به این سررروال ته چه ت رررانی جامعه آماری ما را 

دهند یا به عبارت دیگر چه ت انی بای  ی در جت ات می تشکیل
اسر فاده شرده است.  نفعانذیاز آنالیز   درگیر شروند سرازیمدل
داختی)س اد  نفعانذیعدد شامل  12بدست آمده  نفعانذیتعداد 

مردیری ی  مرتز رشرررد  واحرد چنردم ررر اجره پارک  تارتنان  
و واحدهای ی ارائه دهنده خدمات عمومی و تخصررصی هاشررتت

و مراتز  هادانشرررگاهفنراوری( و خارجی)صرررنعت هوایی  دولت  
گذاری  تارآفرینان و نخبگان  تحقیقاتی  سرررازمان های سررررمایه

. با استعت  و فناوری و سرایر صرنایع و خدمات دیگر(  هایپارک
نفع ی ذیهاآنتوجه به ضررورت تخصر  و خبرگی لازم از سازم

 هایی چون تحصیتاتدر معرفی افراد عتاوه بر متاک  درخواست شد
)مدیریت مرتب  با  )تارشررناسرری ارشررد به بالا(  پ ررت سررازمانی

)سررابقه تافی(  به ارتباط سررابقه  ن( و تجربهآفناوری و مدیریت 

 

18 Anderson and Richardson 

 تاری و عتمی فرد با موضوع تحقیق توجه تافی شود.

 گيرينمونه -3-6
نفر را مورد  21-23اندازه  21اندرسون و ریچاردسون و ونیکس

. از [64و  19]پنردارندنفر را خیتی بزرگ می 15قبول و گروه برا 
از  و استآنجا ته از یک طرف نیاز به افراد برای مصاحبه انفرادی 

 هاینگاهمخ تف و  نفعانذیمصاحبه بررسی هدف از   طرف دیگر
وه رگیری تصادفی ساده از هر گبا اسر فاده از نمونه اسرتمخ تف 

فردی( ان خراف شرررد. بنرابراین تعداد  نفعرانذیذینفع یرک نفر)
 نفر تعیین شد. 12فردی برای مصاحبه  نفعانذی

 

 هاي پژوهشیافته -4
 مدل مرجع -4-1

 و با هاپارکبرای ساخت مدل مرجع مب نی بر ادبیات موضوع 
ی م رررائل مه  و تا یرگذار بر هراآناسررر فراده از روش ت رابخر

فناوری هوایی مورد بررسررری قرار گرف ه و هدف از این  هایپارک
فناوری هوایی و  هایپارکبررسررری  شرررنراخرت عوامل مو ر در 

بدین  اسررت.)مدل مرجع(  نهایت ترسرری  مدل عتت و معتولیدر
فناوری هوایی در جهان معرفی شد و پس  هایپارکاب دا   مننور
فناوری هوایی  هایپارکشرررامل  هراپرارکنمونره از این  9از آن 

معرفی و مورد بررسررری  [6]  بیت رررکو و تکنوگ اف[3]نک رررجن
پارک داختی  1موشررکافانه قرار گرفت. سرررس به بررسرری دقیق 

در  ه شررد.و فارس پرداخ  [5]عت  و فناوری یزد هایپارکشررامل 



 
 علي حاجي غلام سریزدي و منوچهر منطقي

 

 09 8931شماره سي و هشت، زمستان  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

اینجا با تجمیع این مطالعات به همراه بررسررری مقالات مخ تف و 
ت و معتولی اولیه اسرر خرا  شررده ها  مدل عتیپس از تمام بررسرر

 16نمودار با  23اسرت. نمودار عتت و معتولی تل سری    شامل 

های نام نمودارها و حتقه 1شرررماره  . در جدولاسرررتحتقه عتّی 
 آورده شده است. هاآن

 

 ها : توضيح مختصر نمودارها و حلقه2جدول

 نام حلقه نام نمودار ردیف

 های اولیه پارک و پذیرش موس اتریزی و فعالیتنمودار برنامه 2

 : بازاریابی و پذیرش موس اتR1حتقه

 نفعانذیریزی جهت جتب حمایت : برنامهR2حتقه

 ان خاف مدل پارک و بازار: R3حتقه

 نمودار تخصصی بودن پارک 1

 مناسب پارک بندیبخش: R4حتقه

 : محی  مناسب پارکR5حتقه

 ی صنعت هواییهاشرتت: یکرارچه سازی R6حتقه

 نمودار مدیریت پارک 9
 : تی  مدیری ی و ت هیتات پارکR7حتقه

 : تی  مدیری ی و پذیرش موس اتR8حتقه

 ها و ساخ ار فیزیکی پارکحمایتنمودار  4

 : ساخ ار فیزیکی پارکR9حتقه

 های دانش و فناوری:حمایتR10حتقه

  : حمایت های مالیR11حتقه

 : مدیریت تکنولوژیR12حتقه نمودار مدیریت تکنولوژی 5

 نمودار ارزیابی عمتکرد پارک و موس ات 6

 : ارزیابی عمتکرد موس اتR13حتقه

 ارزیابی عمتکرد پارک: R14حتقه

 : فشارهای پارک بر موس ات براساس ارزیابی عمتکردB1حتقه

7 
 

 نمودار مرتز رشد

 : ایجاد موس ات نوپا در مرتز رشدR15حتقه

 : مراتز رشد اقماریR16حتقه

 های مرتز رشد در افزایش نر  موفقیت موس ات نوپا: حمایتR17حتقه

 تجمع موس ات در پارکافزایی ناشی از نمودار ه  1
 هاشرتت: ه  افزایی ناشی از تجمع R18حتقه

 جویی مقیاس و تجمع پارک: صرفهR19حتقه

 نمودار ارتباط صنعت و دانشگاه 3

 هاآن: شناسایی نیازهای صنعت و پاسخگویی به R20حتقه

 : توسعه دانشگاهR21حتقه

 : دانشگاه و صنعت در بهبود فناوریR22حتقه

 نمودار ا رات بیرونی پارک 23

 ای پارک: توسعه منطقهR23حتقه

 :توسعه متی پارکR24حتقه

 : جذف نخبگان و تارآفرینانR25حتقه

 مدل گروهی -4-2
)نیمه باز( و عمیق  در این تحقیق از مصاحبه نیمه ساخ ارمند

 شاملاس فاده شده است. هدف مصاحبه اس خرا  سه لایه م غیر 

 ته بای  ی در هاآنو ن ایا م عاقب  هاآنم غیرهای م ئته  عتل 
-اقدامات و زمان 9 شماره در جدول   است.نقشه عتّی ترسی  شوند

 بندی جت ه مصاحبه آورده شده است. 
 بندي آن: اقدامات جلسه مصاحبه و زمان3جدول 

 زمان گام ردیف
 دقیقه 25 صورت مخ صرهب هاشناسی سی   پویاییمعرفی و بیان هدف پروژه و تشریا رویکرد  2

 دقیقه 25 معرفی پارک فناوری هوایی 1

9 
 هوایی اس خرا  م غیرهای درگیر در پارک فناوری

 ها(ضتعی 6)ایجاد 

 م غیرهای تا یرگذار بر پارک فناوری هوایی

 م غیرهای تا یرپذیر از پارک فناوری هوایی دقیقه 33

 )نمودار تصویر غنی( هاآنبندی م غیرها و ترسی  ارتباط بین خوشه

 دقیقه 45 )بیان ارتباط بین م غیرها( ترسی  نمودار عتت و معتولی 4
 دقیقه 25 تتان( هایراهبرد) مدل مناسب پارک فناوری هوایی طراحی 5

 ساعت 3كل زمان جلسه:  بنديجمع 6
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دلیل ت  بودن تعداد سوالات از روایی مح وایی اس فاده شد. هب
در روایی مح وایی به بررسرری اینکه سرروالات مصرراحبه با مح وا 

نفر از  7. بدین مننور با  شرررودمیپرداخ ه   همخوانی دارد یرا نه
با تخص  درباره پارک عت  و فناوری   ننرانم خصصان و صاحب

ی روای هاشررتت فناور  صرنعت هوایی و پویایی شرناسری سی   
در مصرراحبه   مح وایی مصرراحبه چک و تایید شررد. از طرف دیگر

گروهی طی سرره  سررازیمدلنیاز به بررسرری پایایی وجود ندارد. 
پارک فناوری هوایی برگزار  نفعانذیجت رره با صرراحب ننران و 

حتقه و در  11گردید. نمودار تل سی    حاصل از این جت ات از 
های اتخاذی پارک سرریاستنمودار تشرکیل شرده اسررت.  7قالب 

یره صورت داههای ترسی  شده  بحتقهمب نی بر ننر م خصصان و 
مه به تشریا تک تک آورده شده است. در ادا 9در شرکل شرماره 

 .شودمیها پرداخ ه حتقه

 نمودار ارتباط پارک با صنعت هوایی  -4-3

بیان  R1حتقه تشکیل شده است. حتقه  5از  9شرکل نمودار 
شود. تند ته با توسعه پارک ارتباط با صنعت هوایی بیش ر میمی

پارتی تخصصی در صنعت هوایی   از آنجا ته پارک فناوری هوایی
 .های موسرر ررات بای رر ی از طرف تقاضررا گرف ه شررودایده  اسررت

موسر ات مب نی بر نیازهای صنعت هوایی فعالیت   دیگرعبارتبه
با افزایش ارتباط با صرررنعت و دسررر یابی به   تنرد. در ن یجهمی

  ایده برای موسرر ررات افزایش یاف ه و این منجر به هاآننیازهای 
شود. یکی از عوامل مه  ها میایجاد موسر ات مب نی بر این ایده

ته از این  استدر تارایی پارک تعداد موسر ات م  قر در پارک 
د. گردنهایت منجر به توسررعه پارک میدریابد و طریق افزایش می

ز صررنعت هوایی و راهبرد ها مب نی بر نیاچون ایده  از طرف دیگر
ها و موسرر ررات در جهت زنجیره هدف تنوع فعالیت اسررت پارک 

دلیل هپارک( ب راهبرد) افزایش یاف ه ته این با مدیریت سری  می
شرررود. های هدف پارک میها منجر به تکمیل پروژهتنوع فعالیت

های شرراخ  مه  تارایی پارک تخصررصرری هوایی برختاف پارک
  . به عبارت دیگراسررت "هدف یهال پروژهتکمی"فناوری عمومی 

 ایهای فناوری عمومی موس ات مب نی بر فناوری و ایدهدر پارک
و مب نی بر حوزه بازار یا عتاقه و ... بدسرت آورده است ته خود از 

 اهآند ته شاخ  ارزیابی شررومیفعالیت پارک در پارک پذیرش 
اما  ؛شودمی سرازی و فروش آن ایده را شاملبیشر ر جنبه تجاری

چون پارک تخصصی هوایی در جهت توسعه صنعت هوایی فعالیت 
میل شاخ  عمتکرد آن تک  تند و دارای هدفی مشخ  استمی

 .ها در راس ای این هدف استپروژه
 

 
 :  نمودار ارتباط پارک با صنعت هوایی3شكل 

 

ماهیت ننامی و محرمانه بودن صرررنعت را نشررران  R2حتقه 

های دهد. این ماهیت صررنعت هوایی منجر به ایجاد محدودیتمی

گردد ته این نیز سررربب قطع ارتباطی و عدم گردش اطتاعات می

نهایت ایده  درجریان دسرر یابی به اطتاعات و نیازهای صررنعت و 

 ویتگردد. پارک در این حتقه بای رر ی با تقبرای موسرر ررات می

تاهش قوانین دسرررت و پا گیر ارتبراط برا صرررنعت ته منجر به 

 سعی در رفع این نقیاه تند.شود  می

های مذتور بیشر ر ناشی از فرهنگ حات  ازآنجاته محدودیت

نه قوانین و مقررات. در حتقه   بر فاا و محی  صنعت هوایی است

R3 ت موفقیتتان ته ب یار در  راهبردعنوان یک سازی بهفرهنگ

ل رو پارک در مقابتننده موانع پیشپارک نقش داش ه و جتوگیری

در ننر گرف ه شده است.   محی  غیرتعامتی صرنعت هوایی اسرت

توسعه پارک

ارتباط با صنعت هوایی
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پارک   سررازی از دو طریق ا رگذار اسررت. در م رریر اولفرهنگ

تررا از این طریق  اسرررتدنبررال ت رررب اطمینرران صرررنعررت هبرر

صنعت های ارتباطی را تاهش دهد ته ت ب اطمینان محدودیت

سررازی و حفح حقوم مالکیت فکری و همچنین تارایی با فرهنگ

سررازی پارک با مفهوم  شررود. در م رریر دومپذیر میپارک امکان

سرررازی صرررنعت از اهداف و مزایای خود و مراموریت خود و آگاه

های و مزایا  سررعی در ورود به راهبردهمچنین ارائه دسرر اوردها 

 پارک با  دیگرعبارت. بهتندبزرگ صررنعت هوایی می هایشرررتت

های صررنعت اسررت ت ررهیتات و مزایای خود ته مب نی بر ویژگی

تند ته چه نقشررری در تاهش زمان تولید و قیمت تمام بیران می

شرده  افزایش تیفیت  ارتقا نیروی ان رانی  ارتقا فاای تاری و ... 

سرازی صرنعت از پارک منجر به توسعه و تقویت ارتباط دارد. آگاه

رو در مواجه نهایت تاهش موانع پیشدرپارک با صررنعت هوایی و 

 شود.با صنعت می

ها و ت ررهیتات پارک با توسررعه پارک ه  حمایت R4در حتقه 

گردد و ه  با افزایش یاف ه و مب نی بر نیازهای موسررر رررات می

 هاآنموسرر ررات سرربب بهبود برقراری رقابت سررال  و مو ر بین 

سررازی دارد. شررود. الب ه برقراری رقابت سررال  نیاز به فرهنگمی

همچنین از آنجا ته موسر رات مب نی بر نیازهای صنعت و طرف 

 یابد. نر افزایش می هاآننر  موفقیت   اندتقاضرررا شرررکل گرف ه

سررازی اولیه  موفقیت موسر ررات شررامل: توتاه شرردن زمان نمونه

سررازی اولیه و تولید محصررولات  ای دوران نمونههری ررکتاهش 

ها  تطبیق و توتراه شررردن زمران برای اخرذ مجوزها و گواهینامه

نهایت بقا درهای فناوری دنیا با ایران و همراهنگی سرررطا و گرام

ها  تعداد موس ات . با افزایش نر  موفقیت و بقا شرتتسرتهاآن

 گردد.یو تارایی پارک افزایش و منجر به توسعه پارک م

تتیدی و  نفعانذیبا توسرعه پارک و شررناسایی  R5در حتقه 

 نفعانذیسرررمت طراحی مب نی بر نیازهای ه ترا یرگذار  پارک ب

ا ر نفعانذیرود ته این به همراه افزایش تارایی پارک رضایت می

گردد. حمایت می هاآنهای به همراه داشرر ه و باعث جتب حمایت

 .استها یکی از عوامل مه  موفقیت و توسعه پارک نفعانذی

 هانمودار ارتباط پارک با دانشگاه -4-4

حتقه تشکیل شده است. یکی از  1از  4 شرماره شرکل نمودار

برقراری ارتباط بین صررنعت   های عت  و فناوریاهداف مه  پارک

. پارک فناوری هوایی طی راهبرد خود به توسعه اسرتو دانشرگاه 

بین صرنعت  دانشرگاه  دولت و صنایع و نهادهای شربکه ارتباطی 

پردازد. با برقرای ارتباط صنعت تتان می راهبردعنوان یک دیگر به

های صنع ی و فناورانه چه و دانشگاه از طریق شبکه ارتباطی  ایده

گیرد ار میاز طرف دانشرگاه و چه از طرف صرنعت در دس رس قر

نهایت توسعه درسبب ایجاد موس ات و ته همانطور ته ذتر شد  

طور طبیعی توسررعه پارک ناشرری از ارتباط با هشررود. بپارک می

ها و مراتز دانشرررگاه خود نیز منجر به تقویت ارتباط با دانشرررگاه

گردد. این همکاری و ارتباط سبب تقویت توانمندی تحقیقاتی می

 یتشررود ته از یک طرف منجر به تربها میهیئت عتمی دانشررگاه

ای)دانشرجویان و اساتید( خواهد نیروی ان رانی تارآفرین و حرفه

نوان تارآفرین و چه شد و این نیروها ه  در ایجاد موس ات چه به

ای فعال در مدیریت پارک و مشررراوره به عنوان نیروهای حرفهبره

هایت توسرررعه پارک   سررربرب ایجراد موسررر رررات و درنپرارک

 (.  R6گردند)حتقه می

 
 ها: نمودار ارتباط پارک با دانشگاه4 شكل
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ها به عتت توانمنردی هیئرت عتمی دانشرررگراه  از طرف دیگر

ارتبراط برا صرررنعرت منجر به توسرررعه فناوری و دانش تاربردی 

صرررورت تاربردی ه  باعث هشررود. توسررعه فناوری و دانش بمی

 ها و دانشفناوریدلیل فروش این همندی اق صادی دانشگاه ببهره

  گردد در ن یجهها سبب توسعه صنعت میفناوریشده و ه  این 

انگیزه برای ارتباط بیش ر صنعت و دانشگاه از طریق پارک افزایش 

(. در این دو حتقه پارک با ایجاد ب  ر مناسب و R7)حتقه  یابدمی

تحریک ارتباط بین صررنعت و دانشررگاه سرربب تقویت این ارتباط 

مزایایی ته برای هر دو طرف دارد   دلیلهبر صرررورت خودترارهبر

 شود.می

 پسارشد نمودار مركز رشد و  -4-5

حتقه تشکیل شده است. پارک با  1از  5 شماره شرکل نمودار

توسررعه انکوباتورها و مراتز رشررد فناوری و مب نی بر نقشرره راه 

تند. فناوری  ب ر ر لازم جهت ایجاد موس ات جدید را فراه  می

 هایشرررتتبراسرراس نقشرره راه فناوری و نیازهای   از طرف دیگر

ها در پارک بزرگ صرنعت هوایی موسر رات زایشی از این شرتت

بیانگر توسررعه پارک ناشرری از  R8د. حتقه شررو رر قر میایجاد و م

. م ئته مهمی ته در استزایشی  هایشرتتو  مراتز رشدتوسعه 

بزرگ  هایشرررتتاز یک طرف عدم تمایل  اسررت این حتقه مه  

و نوظهور و تمایل  سرررطا بالا هایفناوریبرای فعالیت در زمینه 

  دیگرطرف و از  اسرررتجهت ادامه فعالیت خود و ری رررک تم ر 

 سررطا بالا هایفناوریها و الزامات توسررعه عدم وجود پ ان رریل

ته تمایل زیادی برای فعالیت در این ست نوپا هایشرتتتوسر  

زرگ ب هایشرتتیل باز بودن فاا ناشی از عدم تمایل لدهزمینه ب

 تفعالی عدم دلایل پارک بای رر ی با شررناسررایی  د. در ن یجهدار

 و سررطا بالا هایفناوری زمینه در بزرگ و باسررابقه هایشرررتت

 و زمینه این در نوپا هایشرتت شرک ت عتل شرناسرایی و جدید

 ایجاد برای ب رر ر ایجاد و پارک ت ررهیتات قالب در هاآن رفع

شرتت به توسعه  نوع دو این همکاری و نوپا و زایشی هایشررتت

 جدید برردازد. هایفناوری

گردد. ایجاد موسررر رررات جدید منجر به توسرررعه فناوری می

 یزنجدید و پیشرف ه سبب توسعه محصول و  هایفناوریتوسرعه 

پ ارشد  هایشرتتبراسراس نقشره راه محصرول سربب توسررعه 

ته از مرحته رشد خار  است ی هایشرتت  هاشود. این شرتتمی

 هایشرررتت. اسررتشررده و در پارک و نه در مرتز رشررد م رر قر 

محصول مب نی بر هدف پارک را دهندگان رشرد نقش توسعهپ را

توسرعه محصول از طریق توسعه فناوری و  R9. در حتقه داراسرت

 های هدفپ ارشد شکل گرف ه و باعث تکمیل پروژه هایشررتت

هررای هرردف ه  منجر برره افزایش هگردد. تکمیررل پروژپررارک می

تارایی پارک و توسرعه پارک شرده و ه  به همراه توسعه فناوری 

های جدید و توسررعه مراتز رشررد مب نی بر این سرربب ایجاد ایده

 گردد.ها میایده

 
 : نمودار مركز رشد و پسارشد5 شكل

 

 مدیریت سيستمینمودار  -4-6

حتقه تشکیل شده است. یکی از  1از  6 شرماره شرکل نمودار

. مدیریت اسرررتهرای تتان پارک مدیریت سررری ررر می راهبرد

سی  می بیانگر نگرشی جامع مب نی بر هدف پارک برای فعالیت 

ها و اهداف پارک ته سررربب تامین ماموریت اسرررتموسررر رررات 

ی ازنجیرهمدیریت سری  می با فراه  آوردن   گردد. درن یجهمی

توسعه پارک

توسعه مركز رشد فناوري

ایجاد موسسات

تعداد موسسات مستقر

كارایی پارک
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+

+
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د و همچنین با تنه پروژه هدف پارک را تکمیل میها تاز شرررتت

موجود در این زنجیره و  هایشررررتتبرقراری ارتبراط دقیق بین 

سررربب رشرررد م وازن این  هاآنت رررهیرل گردش اطتاعات بین 

شررود تا ها باعث میگردد. رشررد م وازن شرررتتها میشرررتت

بندی مناسرررب و در سرررطا قابل قبول های هدف در زمانپروژه

تا یر  R10زند. حتقه تکمیرل گردیده و توسرررعه پارک را رق  می

ایی ها با تامین زنجیرهمدیریت سری  می در رشد م وازن شرتت

را در تکمیل  هاآنلرازم و برقراری ارتبراط بین  هرایشررررترتاز 

 دهد.های هدف پارک نشان میپروژه

ی ته در زنجیره سرررری تولید و توسرررعه هایشرررتتعتاوه بر 

ها و موسر ررات فعالیت اسرت )پروژه هدف پارک( فعال  محصرول

ها  مننور اخذ مجوزها  گواهینامه صررورت موازی بههدیگری نیز ب

تا  دو ... بای ررر ی در پارک فعالیت تن تن رل و تارررمین تیفیت

و ها بره این فعالیت  محصرررول و هردف موردننر شرررکرل بگیرد

گف ه  "های مخ تففرایندهای موازی در شررراخه"موسررر رررات 

با مدیریت فرایندهای  R11شرود. مدیرت سری  می در حتقه می

های هدف و هژهای م فاوت نیز سبب تکمیل پروموازی در شراخه

 گردد.نهایت توسعه پارک میدر

 
 : نمودار مدیریت سيستمی6 شكل

 

 نمودار مدیریت پارک -4-7

حتقه تشکیل شده است. در این  9از  7 شرماره شرکل نمودار

های تتان راهبردته شامل آورده شرده است نمودار راهبرد پارک 

ته بای  ی توس  مدیریت دنبال شود. در نمودارهای اسرت پارک 

ها راهبرد. این اسررت ها تشررریا شرردهدیگر ا رات این سرریاسررت

سازی  ایجاد شبکه ارتباطی بین عناصر مخ تف عبارتند از: فرهنگ

مو ر بر پارک مانند صرنعت  دولت و دانشگاه  مدیریت سی  می  

 ها.نقشه راه محصول و فناوری  راهبرد بازار و شراتت با شرتت

شه راه فناوری مذتور مشخ  است  نق همانطور ته از شرکل

گیرد و نقشه راه محصول براساس میت انشاز نقشره راه محصول 

صررنعت هوایی  R&Dراهبرد پارک  راهبرد صررنعت ته مب نی بر 

 گیرد.است  راهبرد بازار و راهبردها و اسناد بالادس ی شکل می

بره اهمیت مدیریت پارک و سررر اد مدیری ی در  R12حتقره 

ای و توانمند و آشنا موفقیت پارک اشاره دارد. با وجود مدیر حرفه

پارک و تقویت سرر اد مدیری ی راهبردهای اتخاذ شررده توسرر  به 

پارک تقویت شده و راهبردهای ان خابی به به رین شکل تدوین و 

ها  گردد. تحت راهبرد پارک و مب نی بر اهداف و ماموریتاجرا می

دهی تند تا از م  قر در خود را جهت هایشرتتپارک بای ر ی 

ها از دهی شررررتتد. جهتهای هدف تکمیل گرداین طریق پروژه

 گیرد:زیر صورت می راهبرددو 

مو ر و  هایشرتت راهبرد ها: در این الف( شراتت پارک با شرتت

راهبردی( توس  پارک و دیگران  و )ح اس دارای ح راسیت بالا

شررود و پارک با داشرر ن سررهام و از طریق واب رر گی تاسرریس می

 ؛تندمیدهی شرتت تمک ها به پارک به جهتشرتت

ف( راهبرد برازار: با بررسررری و مطالعه بازار و طراحی راهبرد بازار 

 موسررر رررات برای جذاف و مطمئن بازار توسررر  پارک  ایجاد

گیرد. در این راهبرد ته راهبردی بتندمدت غیرح اس صورت می

جذابیت بازار و فروش   و برای موسرر ررات بااهمیت تم ر اسررت

 ات و حرتت در جهت موسر رات و ت رب درآمد عامل بقا موس

 .استاهداف پارک 

اهمیت بخش بازرگانی را در مدیرت پارک مطرح  R13حتقره 

تنرد. برا توسرررعره بخش بازرگانی مدیریت تامین و فروش در می

توسعه پارک

فرایندهاي موازي در

شاخه هاي متفاوت

رشد متوازن شركت ها

زنجيره شركت ها

تكميل پروژه هاي هدف

مدیریت

سيستمی
+

+

+

+

+

+

كارایی پارک

+

+

ارتباط دقيق بين

شركت ها

+

+

گردش اطالعات

+
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گردد. مردیریرت تامین سررربب خرید قطعات  پرارک تقویرت می

های هدف پارک و لرازم برای پروژه هرایفنراوریمحصرررولرات و 

شرود و با مدیریت فروش محصولات موس ات نیز موسر رات می

رسد. یکی از مباحثی ته در جت ات سرازی و به فروش میتجاری

سابقه در صنعت طرح شرد وجود بازرگانان فعال و بام سرازیمدل

 المتتیبینی هاآنتره ارتبراطرات خوبی با سرررازم اسرررت هوایی

بزرگ  هایشررررتتها و همچنین مجوزها و گواهینامهدهنده ارائه

این برازرگرانان اگر پارک با انعطاف بیشررر ری با  .المتتی داردبین

توانند سرربب می  را رفع تند هاآنهای تعامل ترده و دغدغه هاآن

ها برای فناوری و محصرررولات تولیدی اخرذ مجوزهرا و گواهینامه

نهایت درها شده و موسر ات  خرید قطعات و محصولات و فناوری

 های هدف شود.تننده پروژهمنجر به توسعه محصول و تکمیل

 
 : نمودار مدیریت پارک7 شكل

 

وجود محی  ب ررر رره و قوانین و مقررات ننررامی سررربررب 

 اد شود. پارک با تقویت سگیری مدیری ی ب  ه و ننامی میشکل

ای برخوردار از تجربرره گیری از مرردیران حرفررهبهرهمرردیری ی و 

دانشرگاهی و خبره صرنعت  سربب تاعیف مدیریت غت  و ایجاد 

ای برای پارک تربیت مدیران حرفهسررربرک مدیری ی درسرررت و 

ای پارک با مدیران صررنعت گردد. ارتباط پارک و مدیران حرفهمی

هوایی سرربب تغییر در سرربک مدیری ی و خواسررت مدیران ارشررد 

دلیل تبعیت بدنه تارتنان از مدیران ارشررد در ایران هشررود و بمی

شرررود. مدیریت بره بهبود فرهنرگ حرات  بر صرررنعرت منجر می

سرررازی ته یکی از فرهنگتوانمنرد و خترام برا تقویت  ای حرفره

مردیریرت دانش و گردش اطتاعات را  اسرررت راهبردهرای پرارک 

ب برای ایجاد موس ات های مناستقویت و سبب دس رسی به ایده

 (.R14 )حتقه شودسبب توسعه پارک میگردد ته می

 داخلی  ساختارهاينمودار  -4-8

حتقه تشرکیل شرده است. حتقه  5از  1 شرماره شرکل نمودار

R15 ه پردازد. با توسعبه تشرریا ا ر سری    پذیرش مناسب می

مه  سری     سراخ ارداختی پارک   سراخ ارهایپارک و تقویت 

یابد. سرری رر   پذیرش بای رر ی طوری پذیرش نیز توسررعه می

موردننر و  هررایشررررتررتای از طراحی گردد ترره اولررا زنجیره

)پروژه پرارک( را ترامین تند و  انیا  خراصتننرده هردف ترامین

ننر پارک را نیز داشررر ه های موردموردننر قابتیت هایشررررتت

د. از آنجایی ته پارک فناوری هوایی پارتی تخصررصی بوده و باشر

ها را براسررراس هدف خود تتای از شررررنیراز اسرررت ته زنجیره

در سری ر   پذیرش بای ر ی مدیریت سری  می لحا  برگزیند  

ا تقویت سرری رر   پذیرش مب نی بر مدیریت سرری رر می  گردد. ب

د. تارایی پارک شوبرتر و خاص جذف می هایشرتتای از زنجیره

در جذف موسرر ررات برتر افزایش یاف ه و منجر به توسررعه پارک 

 شود.می

 داختی ساخ ارهاینیز با توسعه پارک و تقویت  R16 در حتقه

اهداف و ماموریت ( پارک مب نی بر بندیبخش) پرارک  چیردمان

ته گردد. ازآنجاییپروژه هدف طراحی می  دیگرعبارتپرارک یا به

چیدمان پارک نیز  اسررت پارک فناوری هوایی پارتی تخصررصرری 

گیرد ته های پارک صرورت میتخصرصری و با هدف تکمیل پروژه

بای ررر ی برای این مننور مدیریت سررری ررر می تقویت گردد. با 

چیدمان صرررحیا  مدیریت سررری ررر می شرررکل گرف ه و تقویت 

داختی پارک طراحی  ساخ ارهاییکی از   شرود. از طرف دیگرمی

توسعه پارک

تقویت ستاد مدیریتی
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نر م خصررصان و . طبق ناسررتمناسرب پارک  سرازمانی سراخ ار

 سررازمانی گروهی سرراخ ار سررازیمدلننران در جت رره صرراحب

 "ی(هاآنخز)ساخ ار ماتری ی"مناسب برای پارک فناوری هوایی 

 و پارک عمتکرد ارزیابی اصررتی و بر این اسرراس شرراخ  اسررت

. لذا با ساخ ار مناسب پارک و است "هاپروژه تکمیل" موسر رات

پارک و همچنین مدیریت هرای هدف تبع آن مردیریرت پروژهبره

های هدف تکمیل پروژه  سرری رر می ناشرری از چیدمان مناسررب

 ممکن شده و توسعه پارک رق  خواهد خورد.

داختی  سی    ارزیابی عمتکرد  ساخ ارهایبا توسعه پارک و 

ی هامه  در موفقیت پارک ساخ ارهایته یکی از گردد تقویت می

عمتکرد مناسررب و وجود سرری رر   ارزیابی  اسررت.عت  و فناوری 

ه )در زمینه ارائ عمتیاتی سربب شناسایی نقاط ضعف و قوت پارک

و ...( و همچنین  هاآنخردمات و ت رررهیتات  نحوه ارائه و میزان 

شود. با شناخت این نقاط و بهبود موسر رات م  قر در پارک می

ریزی بعدی جهت بهینه تردن ت ررهیتات پارک صورت آن  برنامه

عمتکرد به ری در جهت تامین ها ات و پارکنیز موس گیرد و می

اهداف پارک و موسرر ررات ارائه خواهند ترد ته منجر به تکمیل 

 (.R17)حتقه  گرددهای هدف شده و سبب توسعه پارک میپروژه

با توسررعه پارک فرایندهای پشرر یبانی از جمته  R18در حتقه 

ت ته یکی از عوامل مه  در موفقی یرابدارتقرا می منرابع ان رررانی

های مه  در یکی از زیرساخت وها توسعه فیزیکی پارک و هاپارک

. با ارتقا و توسرعه منابع ان انی تارایی پارک اسرتجذابیت پارک 

های آن یابد و با توسرررعه فیزیکی پارک و زیرسررراختافزایش می

جذابیت پارک بیشرر ر شررده و موسرر ررات بیشرر ر و به ری جذف 

 گردد.توسعه پارک میشود ته این دو منجر به پارک می

های اصررتی ماموریت جزءمه  پارک ته  سرراخ ارهاییکی از 

مدیریت و ان قال   های فناوری استها مخصروصا پارکتمام پارک

یابد. مدیریت و ان قال فناوری با توسرررعه پارک ارتقا می  فنراوری

ا ب طور م  قی زی فناوری شرده ته این امر بهسرامنجر به تجاری

زند و همچنین با یی پارک  توسرررعه پارک را رق  میافزایش تارا

مندی صنعت از آن باعث بهرهسرریز دس اوردهای آن به صنعت و 

توسررعه پارک از این طریق  درن یجههای صررنعت و جتب حمایت

)یا در  (. در اینجا وجود دف ر ان قال فناوریR19 )حتقه گرددمی

یکی از الزامات  [1]تر مرتز تحقیق و توسرررعه فناوریتتیشررکل 

 .استپارک 

 
 داخلی ساختارهاي: نمودار 8 شكل

 نمودار صنعت هوایی -4-9

 حتقه تشکیل شده است. در حتقه 9از  3 شماره شکل نمودار

R20 ه پارک و صنعت ب  با توسعه پارک و تقویت ارتباط با صنعت

ی هانیازمندیهای صنعت هوایی  شناخت آگاهی تامتی از قابتیت

ر مب نی ب  مشر رک و درک منافع مش رک رسیده و بر این اساس

ای از های توچک و زنجیرهپروژه و هدف خاص به ایجاد خوشررره

ننر دسررت های موردهت توسررعه و تکمیل پروژهها در جشرررتت

ها هزینه شرتت  های پارکها و حمایتهزند. با ایجاد این خوشمی

توسعه پارک

توسعه مكانيزم هاي

داخلی

زون بندي مناسب

تخصصی بودن پارک

+

+

+
سيستم پذیرش موسسات

+

طرح ریزي ساختار

مناسب

+

+مدیریت سيستمی

جذب موسسات برتر

كارایی پارک

+

+

+

مدیریت پروژه ها
تكميل پروژه هاي هدف

+

+

+

+
ارزیابی عملكرد

+

+

ارتقا فرایندهاي

پشتيبانی

توسعه فيزیكی
پارک

+توسعه منابع انسانی

+

+

+

زیرساخت هاي پارک

+

+

شناسایی نقاط ضعف و

قوت
+

برنامه ریزي بهتر

+

+

+

مدیریت و انتقال

تكنولوژي

+

تجاري سازي

+

سرریز به صنعت

جلب حمایت ها

+
+

+ +

R 15

R 16

R 17

R 18
R 19
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 یابد. همچنیننیز افزایش می نفعانذیهای تاهش یاف ه و حمایت

در یک مکان و ارتباط  هاآنها و تجمع ای از شرتتوجود خوشره

ها را افزایش داده و منجر به بهبود افزایی بین شرتته  هاآنبین 

شررود. می هاآنع عمتکرد موسرر ررات  تقویت فناوری و تامین مناف

منجر به توسررعه   بهبود یاف ه و با عمتکرد مناسررب هایشرررتت

صررنعت هوایی و ختق ارزش در این صررنعت شررده و سرربب ایجاد 

توسعه صنعت هوایی به   دیگرعبارتد. بهشو روت و غرور متی می

)شررامل دانش فنی  طراحی   معنی تبدیل تولیدات صررنعت هوایی

 هاآنسرررازی و تولید محصرررولات( به  روت از طریق فروش نمونه

فعال خرید و  هایشررررتت. با ایجاد  روت در صرررنعت و اسرررت

جدید  موسررر رررات  هایفناوریگذاری صرررنعت روی سررررمایه

یابد از پارک افزایش می هاآنهای جدید)زایشی( افزایش و حمایت

ه ست تگردد. نک ه قابل توجه این اته منجر به توسرعه پارک می

های پارک براسررراس نیازها و هدف خاص خود به ایجاد خوشررره

ای ورزد ته با تکمیل رشررد و مراحل توسررعهتوچک مبادرت می

از پارک خار  و  هاآنو رفع دغردغره پرارک در این زمینه   هراآن

 د.گیری بر نیاز و هدف بعدی شکل میهای جدیدی مب نخوشه

ا توسعه فن بازار بر و ه  ب صورت م  قی بهتوسعه پارک ه  

تند. در صرررنعت هوایی تمک می R&Dتوسرررعره و گ ررر رش 

د. تندر صررنعت هوایی تمک می R&D ها نیز به توسررعهدانشرگاه

در صنعت هوایی از یک طرف توسعه صنعت هوایی  R&Dافزایش 

را برره همراه دارد و از طرف دیگر منجر برره افزایش فروش از دو 

)در فن بررازار این امکرران فراه   R&Dطریق فروش م ررر قی  

تولید شده حاصل از  هایفناوریشرود( و فروش محصرولات و می

شررود. همچنین توسررعه فن ختق  روت برای صررنعت می و نیزآن 

برازار مب نی بر زنجیره ارزش صرررنعرت هوایی منجر به ارتباط با 

د. تنرا نیز شناسایی و رفع می هاآنصرنایع دیگر شده و نیازهای 

جهت تقویت صرررنعت هوایی در  هاآناز توانمندی   ف دیگراز طر

سرررازی در قطعههای یاز توانمند  عنوان مثالبهگیرد. تمرک می

  دیگرعبارت. بهITهای سرررراه  نفت و توانمندیصرررنعت خودرو  

دیگر صررنایع اسرر فاده ترده و  هایفناوریها و توانمندیپارک از 

توسعه یاف ه توس  موس ات پارک در دیگر  هایفناوریهمچنین 

ند و تیابد و ختق  روت میصررنایع بکار رف ه و فروش افزایش می

و  هاآنهای رفع نیراز صرررنرایع دیگر منجر بره افزایش حمرایرت

د شوگذار مانند دولت و مجتس میگیر و سیاستنهادهای تصرمی 

 (.R21)حتقه  دشواینها منجر به توسعه پارک می ته

های پارک تقویت با توسرررعه پارک زیرسررراخت R22در حتقه 

ها و خدمات مهندسرری و دانشرری  شررده و منجر به بهبود حمایت

ود ها به تقویت و بهبگردد. این زیرساختتامین مالی و تیفیت می

عمتکرد موسر رات منجر شده و از طریق توسعه صنعت هوایی و 

 زند.را رق  میاز پارک توسعه پارک  هاآنهای افزایش حمایت

 
 : نمودار صنعت هوایی9شكل

 تست مدل -4-11

  هاشررناسرری سرری رر  پویاییسررازان های مدلدغدغهیکی از 

. در این استگروهی  سازیمدلهای حاصل از مدلاع بارسرنجی 

تیفی  شرررناسررریپویاییهای مفهومی و مدلمیان اع بارسرررنجی 

از دو روش برای   در این مقالهضرورت بیش ری دارد.  هاسری ر  
 

19 The distance ratio approach 

( ت ررت مدل 2ته عبارتند از:  شررده اسررتت ررت مدل اسرر فاده 

( ت ت مدل براساس رویکرد ن بت 1براسراس ننر م خصرصان و 

 .23فاصته

 تست مدل براساس نظر متخصصان -4-11

های مدلسرررازی گروهی  مدلدر این روش بعد از جت رررات 

توسعه صنعت
هوایی

ایجاد ثروت

فروش
خرید و سرمایه گذاري

توليد

+

+

+

+R&Dصنعت هوایی

فن بازار
+

ارتباط با صنایع دیگر

ایجاد غرور ملی

خلق ارزش

+

+

كاهش هزینه

آگاهی از وضعيت
صنعت

توسعه هم افزایی

ایجاد خوشه هاي
كوچک

منافع مشترک
نيازمندي هاي

مشترک

زنجيره ارزش

+
+

+

زیر ساخت ها

تامين مالی

حمایت هاي مهندسی و

دانشی

كيفيت

+
+ +

توسعه پارک

+ دانشگاه
+

+
+

+

+

+

+

+

جلب حمایت ها +

+

+

+

+

نيازهاي دیگر صنایع

+

+

+

+

بهبود عملكرد موسسات و

تامين منافع

+

+

+

+

ارتباط با صنعت هوایی+
+

+

+

+

+
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عتت و معتولی حاصرل برای افراد مشرارتت تننده فرس اده شد و 

در مورد مدل و صحت آن گرف ه شد و اصتاحات لازم  هاآنننرات 

 در آن صورت گرفت. 

 تست مدل براساس رویكرد نسبت فاصله -4-12

ی و به ارزیابن بت فاصته  یکردروبا اس فاده از در این ق رمت 

گروهی با مدل مرجع  سررازیمدلت ررت مدل ذهنی حاصررل از 

با روش ن بت  Bو  A. ن ایا مقای ه دو مدل پرداخ ه شرده است

( و سطا LDR) هاحتقه(  سطا EDR) فاصته در سه سطا عناصر

ته این اع بار  اسررت( بیانگر شررباهت دو مدل MDR) مدل تامل

 .  [29]دهدمیمدل را نشان 
 

 گيرينتيجه -5

در این مقاله از آنجا ته پارک فناوری هوایی با هدف پیشرفت 

پیشرررف ه موجود در این  هایفناوریدر صررنعت هوایی و توسررعه 

تند و با توجه به نیاز به طراحی مدل مناسررب صررنعت فعالیت می

عت  و فناوری و از آنجا ته پارک فناوری  هرایپرارکبرای ایجراد 

ان تجربه جدید است نیاز به پارتی تخصرصی بوده و در ایر  هوایی

شرررد. میطراحی پارک فناوری آن ه  با نگاهی جامع اح ررراس 

. در ان خاف شد هاشناسی سی   پویاییرویکرد   برای این مننور

عتت و معتولی پارک  سازیمدلاین تحقیق از دو م یر مخ تف به 

با مطالعه ادبیات   . در م ررریر اوله شررردفنراوری هوایی پرداخ 

مل مقالات و ت ب مرتب   بررسرری سه پارک فناوری موضروع شرا

مرردل عتررت و   هوایی خررارجی و دو پررارک عت  و فنرراوری داختی

با اس فاده از رویکرد   . در م یر دومشرناسرایی شدمعتولی مرجع 

پارک  نفعانذیگروهی و اس فاده از ننر م خصصان و  سرازیمدل

مدل عتت و معتولی   ان خاف شده بود نفعانذیته از طریق آنالیز 

با اس فاده از رویکرد ن بت فاصته مدل از   نهایتدر. اس خرا  شد

ته مدل از  شد ت ت و اع بارسنجیطریق مقای ره با مدل مرجع 

 اع بار بالایی برخوردار بود. 

در راسررر ای پاسرررخ به سررروال اول و دوم تحقیق در رابطه با 

تعامتات بین  وان بر ایجاد پارک فناوری هوایی در ایر عوامرل مو ر

نمودار عتت و معتولی  7حتقه و  11م غیر در قرالب  244  هراآن

ارتباط پارک با   یینمودار ارتبراط پارک با صرررنعت هواشرررامرل 

 تیریمد  ی  میس تیریها  مرتز رشرد و پ رارشرد  مددانشرگاه

 شناسایی شد. ییو صنعت هوا یداخت یپارک  ساخ ارها

به رین مدل ایجاد در راس ای پاسخ به سوال سوم در رابطه با 

های تتان راهبرد 9 شماره در جدولپارک فناوری هوایی در ایران 

گروهی و همچنین مدل  سازیمدلحاصرل از نمودارهای جت ات 

آورده  هاآنصرورت ختاصه به همراه نمودارهای پش یبان همرجع ب

شرناسی پویایی سرازیمدلشرده اسرت. لازم به ذتر اسرت ته در 

گروهی از اب دا و در  سررازیمدلو در جت ررات  هاتیفی سرری رر  

ته مدل  در پایاننقراط اهرمی مدننر قرار گرف ه و   حین فراینرد

را مورد بحث و  هاآن سررازیمدلخبرگان در جت ررات   ایجاد ش

 .انددادهمداقه قرار 
 كلان در طراحی پارک فناوري هوایی هايراهبرد: 3جدول 

 نمودار پشتيبان مرجع هايراهبرد نمودار پشتيبان گروهی سازيمدل راهبرد ردیف

 R9 طراحی ساخ ار فیزیکی پارک R10, 11 مدیریت سی  می 2

 R25 هاآنگیری از ارتباط با نخبگان داختی و خارجی و بهره R2, 3 فرهنگ سازی 1

 R1 سنجی  نیاز سنجی و بازاریابی اولیهمطالعات امکان نمودار بخش مدیریت فناوری در قالب راهبرد پارکنقشه راه محصول و  9

 R2 هاآنهای و جتب حمایت نفعانذیشناسایی  R20 توچک جهت تکمیل پروژه هدف هایخوشهایجاد  4

 R12 مدیریت فناوری R19 ایجاد مرتز مدیریت و ان قال فناوری 5

 R4,8 بندیبخشپذیرش موس ات و  R15, 16 بندیبخشپذیرش   ساخ ارهایتوسعه  6

 R13,14 ارزیابی عمتکرد پارک و موس ات R17 ایجاد سی    ارزیابی عمتکرد با محوریت تکمیل پروژه هدف 7

 R3 ان خاف مدل مناسب و بازار پارک R16, 17 ساخ ار ماتری ی پارک 1

 R8 عنوان برند پارکبه ایحرفهمدیران  مدیریتنمودار بخش  ایحرفهمدیریت  3

 R10,11 ها و ت هیتات مالی  دانشی و فناوریارائه حمایت R12 در راس ای پروژه هدف هاشرتتدهی به جهت 23

 R20 برقراری ارتباط صنعت و دانشگاه R1,6 اننفعذیایجاد شبکه ارتباطی بین صنعت  دانشگاه و دیگر  22
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 فهرست منابع
تدوین استتراتژي زنجيره تممين صتنعت فولاد ایران با استفاده از " ؛درمان  زهرا ؛ماتوئی  احمد ؛افشرار تاظمی  محمدعتی [2]

 . 2911  132-114  ص  53شماره   2911بهار   مجته پژوهش نامه بازرگانی   "هاتحليل پویایی سيستم

 یانمنابع انس یریتمد یتعامل يرائه الگوا" ؛ینقیعتیخی  مشا ؛یمج ب یری ام ؛یدمحمدسع یمی ت رت ؛یوشدار یان ورسرراجپ [1]

 .2931بهار   33شماره   11سال   راهبرد  فصتنامه "يستمیس يهایاییپو یكردبر رو يدبا تمك يعلم و فناور يدر پارک ها

نامه پایان  هاهوایی با استتفاده از رویكرد پویایی شتناستی ستيستم طراحی پارک فناوري ؛حاجی غتام سرریزدی  عتی [9]

تارشرناسری ارشرد(  اسر اد راهنما: دت ر منوچهر منطقی  اسر اد مشاور: دت ر سید سعید هاشمی  دانشگاه عت  و فرهنگ تهران  

2931. 

معماي مسائل دیناميكی: ارائه " ؛ح رن زاده  عتیرضرا ؛مشرایخی  عتینقی ؛رجب زاده قطری  عتی ؛حاجی غتام سرریزدی  عتی [4]

-16    ص2936  تاب  ان 1شماره   12های مدیریت در ایران  دوره   فصتنامه پژوهش"چارچوبی براي فرایند تعریف مسئله

2  2936 . 

  ان شررارات الماس البرز  چاا اول  ستتيستتتم دایناميک ؛یحیی زارع مهرجردی  ؛منوچهر منطقی  ؛حاجی غتام سررریزدی  عتی [5]

 . 2931پاییز  تهران 

هاي فناوري هوایی مكانيزم ارتباطی بين صتنعت هوایی و دانشگاه  معرفی و بررسی پارک"؛ حاجی غتام سرریزدی  عتی [6]

 . 2935اردیبهشت  تهران  مدیریت صنع ی  المتتیبین  اولین تنفرانس "پارک بيلسكو و تكنوگتاف

هاي دانش بنيان مستقر هاي موجود در رفتار شركتدیناميزماستخراج "؛ پورسراجیان  داریوش ؛حاجی غتام سریزدی  عتی [7]

    شیرازدی ماه 1و  7  اولین تنفرانس متی رویکرد سری  می  "هاي علم و فناوري با رویكرد ستيستتم دایناميکدر پارک

2933. 

  "پارس جنوبی زهاي گاتحليتل دینتاميكی تاثير تاخير بر پروژه" ؛زارع مهرجردی  یحیی ؛حراجی غترام سرررریزدی  عتی [1]

 . 2931مدیریت  تهران  آذر ماه  المتتیبینتنفرانس 

 زا استفاده با نكسجن هوایی فناوري و تحقيقات پارک هايسياست تحليل" ؛منوچهر منطقی  ؛عتی سرریزدی  غتام حاجی [3]

 . 2932ماه رآذتهران   تکنولوژی  مدیریت متی تنفرانس ششمین  المتتیبین تنفرانس دومین  "سيستمی هايپویایی رویكرد

هاي پارک علم و فناوري یزد بر توستتعه فناوري تحليل تاثير ستتياستتت" ؛منطقی  منوچهر ؛حاجی غتام سرررریزدی  عتی [23]

   سالپژوهشی مدیریت نوآوری -  فصتنامه عتمی "هاي سيستمیموستستات مستتقر در آن با استفاده از رویكرد پویایی

 .2931  تاب  ان 1دوم  شماره

  سررومین تنفرانس "افزایی در پارک تخصتصتتی فناوري هواییدیناميک هم" ؛منطقی  منوچهر ؛حاجی غتام سرریزدی  عتی [22]

 .  2931تیش  آذر ماه مدیریت تکنولوژی  المتتیبین

 المتتیبین  سرررومین تنفرانس "نفعان پارک فناوري هوایینقشتته غنی ذي" ؛منطقی  منوچهر ؛حاجی غتام سرررریزدی  عتی [21]

 .2931تیش  آذر ماه  مدیریت تکنولوژی 

مستتائل  ليدر تحل یستتازي گروهروش مدل کيستتتماتيستت یابیارز"؛ منطقی  منوچهر ؛حراجی غترام سرررریزدی  عتی [29]

 . 2937  مدیریت در ایرانهای فصتنامه پژوهش  "هاشناسی كيفی سيستمپویایی

 رویكرد تكنولوژي با توسعه در دانشگاه و صنعت ارتباط نقش تحليل" ؛شهابی  عتی ؛آبادی  امیر مهدی ؛محمدزرگر  سید [24]

 . 2913رانس متی مدیریت تکنولوژی  تهران    چهارمین تنف"سيستمی

 . IASP  1321  http://www.iasp.wsسایت  [25]

 ری  پارکدانش و فناو  هاي علمی و فناوري در توستعه اقتصادينقش پارک (؛ترجمه: تریمیان اقبال  مصرطفی)سرنز  لوئیز [26]

 .  2912فناوری پردیس  مهر 

سی      پویایی روش به چندمننوره مخازن از برداریبهره سرازیمدل ؛مهدی رحیمیان ؛ خ ررو ح رینی  ؛زهره خوزانی  شریخ [27]

http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByChar.aspx?Intro=175
http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByChar.aspx?Intro=175
http://www.noormags.com/View/Magazine/ViewArticles.aspx?NumberId=0
http://www.noormags.com/View/Magazine/ViewArticles.aspx?NumberId=0
http://www.shahedmag.com/magtoc.asp?mgID=6793&Number=202&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.shahedmag.com/magtoc.asp?mgID=6793&Number=202&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.iasp.ws/


 
 م سریزدي و منوچهر منطقيعلي حاجي غلا

 

 49 8931شماره سي و هشت، زمستان  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 .2913 تاب  ان  12 شماره هش    سال مهندسی  در سازیمدل مجته

 نوین صنایع مرتز تکنولوژی مدیریت   مجری طرح:گروهكشور هوایی صنایع شناسایی ؛همکاران ؛الته حبیب طباطبائیان  سید [21]

 . 2911معادن  پاییز  و صنایع وزارت

 نامه دوره تارشناسی ارشد مدیریت پایان  تهران موردي نمونه شهرها: كلان در جمعيت رشد هايدیناميک؛ قدوسی  حامد [23]

 .2911دانشگاه صنع ی شریف/دانشکده مدیریت و اق صاد  اس اد راهنما دت ر عتینقی مشایخی  بهار
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