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 آشنایی با اصطالحات نوآوری  

 اکوسیستم و سیستم
ست Ecosystem عبارت اکوسیستم ست و به مجموعهشناز فرهنگِ واژگان زیستوم بیا زی شده ا سی عاریه گرفته  صر فیزیکی و اجزاء حیاتی ا ای از عنا

شود کل آن مجموعه عالوه بر تأمین منابع شود که ارتباط توأم با نیازِ متقابل با یکدیگر دارند. این ارتباط صرف نظر از مقیاس و نوع، سبب میگفته می

 منظور از به بیان دیگر  گویند.هم می Environment مورد نیاز سایر اجزا را نیز تأمین کند. در زبان انگلیسی به اکوسیستم مورد نیاز خود، منابع

سیستم از اجزای شود. کنند گفته میبق قوانین مشخصی با هم همکاری میاند و طجزا که با هدف مشخصی گرد هم آمدهسیستم به مجموعه ای از ا

توان رفتار تعریف کرد. با حذف هر یک از اجزای ها میبرای سککیسککتم .اجزای سککیسککتم با یکدیگر در ارتباط و تعامل هسککتند .شککودمیمتعدد تشکککیل 

ها سیستم .توان هدف تعریف کردها میبرای بسیاری از سیستم .شودمعموالً برای سیستم یک مرز تعریف می .کندسیستم، رفتار کلی سیستم تغییر می

 (2و  1 :منابع) .ی باز و بسته تقسیم کردوان به دو دستهترا می

گردد و روابا بین بازیگران و اجزا از قوانین سکیسکتم توسکا حاکمیت یا رگوالتوری اعمای می شکود. اما در اکوسکیسکتم همه  یز به رگوالتوری برنمی

شکل میطریق همکاری سطح حداقلی از طرف رگوالتوری اعمای میهای دوجانبه  سعه همکاریگیرد. قوانین با یک  های دوجانبه بین شود اما مانع تو

شت زمان، خود بازیگران بازیگرا ست. با گذ سعه مین نی شکل داده و تو ستم را  سی شتر مواقع از ترکیب ما با ر دهند. به بیان دیگاکو ستم در بی سی اکو

ترین ها تشکککیل شککده و در عین حای معروفمثالً خودرو مثالی از یک سککیسککتم اسککت که از موتور، دینام، باتری و مانند این. شککودمحیا سککاخته می

 د.دهناکوسیستم هم همان اکوسیستم طبیعی است که حیوانات، گیاهان و اجزای غیرزنده آن را شکل می

 
 ستم،  یک سی این است که با حذف یک جز از ترین تفاوت اکوسیستم با سیستمبزرگ

تواند به هدف خود برسد بیند و نمیاین است که با حذف یک جز از یک سیستم، سیستم به شدت آسیب می ترین تفاوت اکوسیستم با سیستمبزرگ 

ستم می سی سیب وارد می شود امایا به زبانی دیگر حذف یک جز منجر به نابودی  ضا احتماالً به آن آ ستم حذف یکی از اع سی کند اما منجر به از در اکو

شد که  را مجتمع تجاری  ندمنظوره میکارافتادن کامل آن نمی شد زیرا با شود. با این تعریف، احتماالً قابل درک با ستم با سی تواند مثالی از یک اکو

ستم حذف نمی سی سیب میحذف یکی از اجزای آن، اکو ضایت بیند. اگر هایپرمارکت را از کوروش حذف کنیم، احتمشود اما آ االً مقداری از مجموع ر

حتی تسکککمه موتورش را، کل ش را حذف کنیم، یا گر از خودرو دینامدانیم دقیقاً  قدر؟ اما ایابد اما نمیکنندگان به مجتمع کوروش کاهش میمراجعه

   (منابع) شود.ارزشی که از آن داشتیم )که ما را به مقصد رساندن بود( تماماً نابود می
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سعه محصوی نوین مرکز پژوهشی بین رشته ای مهندسی کسب وکار و تو

م های فنی دانشگاه تهران با هدف توسعه پارادایپردیس دانشکدهدر 

 "مهندسی طراحی و توسعه محصوی نوین"در حوزه  "طراحی و توسعه"

و کمک به رفع  "طراحی و مهندسی کسب وکارهای دانش بنیان"و 

 نیازهای علمی و پژوهشی کشور در طراحی و توسعه اکوسیستم نوآوری

ه زنجیره یان و از طریق طراحی و ایجاد و توسعو کارآفرینی فناور دانش بن

ت، السازی محصوارزش آموزش، پژوهش و شبکه توسعه فناوری و تجاری

اور فرایندها و خدمات جدید با دو رویکرد مبتنی بر نیاز مشتری و فن

حوزه  های مرتبا با اینمحور و به منظور ارتقاء ساختار مدیریتی پروژه

دکتر سعادت سرشت به عنوان موسس و آقای جناب  .شودتاسیس می

پوری به عنوان و جناب آقای دکتر محمدرضا میگون رئیس مرکز پژوهشی

رئیس هیأت مؤسس مرکز پژوهشی و جناب آقای دکتر آصف کریمی به 

 عنوان عضو هیأت مؤسس مرکز پژوهشی فعالیت دارند.

 

 

 
 

 

 

 

 

بنیاد ملی نخبگان با هدف توانمندسازی و مشارکت دانشجویان مستعد 

برای حل مسائل کشور با اجرای طرح شهید احمدی روشن، 

های دانشجویان صاحب استعداد برتر را در جهت شناسایی توانمندی

نماید. در این طرح استادان خبره مسائل واقعی کشور هدایت میو حل 

ناسایی مسائل و مشکالت دانشگاهی و متخصصان برتر صنعتی با ش

های نخبگانی مسأله محور را با مشارکت هسته اصلی کشور،

دانشجویان برگزیده تشکیل داده و به صورت علمی و تخصصی در 

 پردازند.به حل آنها میقالب طرحی مشخص و در بازه زمانی معین 

نفر از اعضای هیئت  2۰ درراستای همکاری و مشارکت در این طرح

 های فنی به بنیاد ملی نخبگان معرفی شدند.علمی پردیس دانشکده

 ترین اهداف این طرح عبارتند از:اصلی

مشکالت های دانشجویان مستعد در جهت حل یاستفاده از توانمند •

 جامعه

 ن مستعد برای شناسایی مسائل راهبردی کشورهدایت دانشجویا •

 ایجاد شبکه دانشجویان مستعد و خبرگان دانشگاهی و صنعتی •

های اجرایی، مراکز علمی و بخش خصوصی افزایش اعتماد دستگاه •

 به برگزیدگان

 های اجتماعی و روحیه خودباوری دانشجویانافزایش مهارت •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اه ت فناوری راهبردی بیوتکنولوژی در کشور و دانشگبا توجه به اهمی

تهران، همایش زیست فناوری دانشگاه تهران با هدف شناسایی 

گذاری توسعه این های زیست فناوری و سیاستدستاوردها و پتانسیل

تعدادی از اساتید پردیس . در این راستا، خواهد شدحوزه برگزار 

ی ری در پردیس فنبه عنوان فعاالن زیست فناو فنیهای دانشکده

 شناسایی شده و اطالعات آنها به دفتر همایش ارسای شده است.  

 
نامه پیشنهادی تفاهمپیشنویس  های بیشتردر راستای ایجاد همکاری

2 

 اخبار نوآوری

 

سا تو 1399نوآوری آزادی که در بهمن ماه ا عنایت به بازدید از کارخانه ب

 فنی صورت پردیس هایدانشکده پژوهشینین معاومعاون پژوهشی پردیس و 

 های فنیپردیس دانشکدهبین های مشترک راستای توسعه همکاری درگرفت و 

از  گردید. هدفمنعقد به مدت سه سای نامه و کارخانه نوآوری هم آوا، تفاهم

های دهو توسعه اکوسیستم کارآفرینی دانشک نامه ایجاد بسترانعقاد این تفاهم

ی، تجهیزات، فنی و هم آوا با استفاده از کلیه امکانات طرفین اعم از نیروی انسان

 باشد.ای میاطالعات کتابخانه
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