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Abstract: 
Technology and knowledge-based companies are one of the main axes of developing the 

knowledge-based economy in the country, and therefore the capabilities of these companies are 

important. In the last two decades, relatively large financial and legal support has been provided 

to these companies, but their managerial and organizational empowerment has often been 

neglected. Accordingly, the Innovation and Prosperity Fund (from 2015 to 2021) has provided 

empowerment services to knowledge-based companies. In this article, through a case study 

method and using the available documents, statistics and evidences and conducting 21 semi-

structured interviews, the historical narrative of the formation and development of 

empowerment services, its patterns and limitations from the beginning to the present has been 

discussed. Based on the research findings, three factors: understanding the necessity of such 

services, the existence of similar structures and institutions at the international level and the 

emphasis of senior management of the fund on the importance and necessity of empowerment 

services have been effective in shaping these services. Also, the three shortcomings of non-

synchronization of empowerment services with other financial services of the fund are the lack 

of capable companies and specialized personnel to provide empowerment services and 

concentration of services in the developed provinces are the challenges facing these services in 

the future. Findings of this article have policy implications for knowledge-based economy 

policymakers in developing empowerment services for knowledge-based companies. 
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  چکیده

های فناور و دانش بنیان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور هستند و به همین شرکت

مالی و های نسبتاً زیاد باشد. در دو دهه اخیر حمایتها دارای اهمیت میهای این شرکتجهت سازوکارهای توانمندی

ها معموالً مغفول بوده است. بر این ها صورت پذیرفته، اما توانمندسازی مدیریتی و سازمانی آنحقوقی از این شرکت

ها حمایت از شرکتو در راستای اجرایی نمودن قانون  1400تا سال  1394اساس صندوق نوآوری و شکوفایی از سال 

های اقدام به ارائه خدمات توانمندسازی به شرکت 2 ها و اختراعاتو مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری

دانش بنیان نمود. در این مقاله از طریق روش مطالعه موردی و با بهره گیری از مستندات موجود، آمار و شواهد و 

گیری و توسعه خدمات توانمندسازی، الگوها و یخی شکلمصاحبه نیمه ساختار یافته، به بیان روایت تار 21انجام 

سه عامل درک ضرورت وجود های تحقیق، های آن از آغاز شکل گیری تاکنون پرداخته است. بر اساس یافتهمحدودیت

و تاکید مدیریت ارشد صندوق بر اهمیت و  المللیبینچنین خدماتی، وجود ساختارها و نهادهای مشابه در سطح 

اند. همچنین سه کاستی عدم همزمانی خدمات گیری این خدمات موثر بودهشکلئه خدمات توانمدسازی بر ضرورت ارا

توانمندسازی با سایر خدمات مالی صندوق، کمبود شرکت توانمند و نیروی متخصص برای ارائه خدمات توانمندسازی 

های این مقاله باشد. یافتهمیدر آینده  ی پیش روی این خدماتهاهای برخوردار از چالشو تمرکز خدمات در استان

های دانش بنیان سازی شرکتگذاران اقتصاد دانش بنیان در توسعه خدمات توانمندهای سیاستی برای سیاستداللت

 نماید.ارائه می
 

   .تحلیل تاریخی ،شرکت دانش بنیان ،مطالعه موردی، صندوق نوآوری و شکوفایی ،توانمندسازی واژگان كلیدي:

                                                           
1 .  مسئول مکاتبات: naghizadeh@nrisp.ac.ir 

که در این مقاله به اختصار با عنوان قانون دانش بنیان  است "ها و اختراعاتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریحمایت از شرکت"نام کامل قانون  2

 شود.اطالق می
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 مقدمه -1

به  1389ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات در سال قانون حمایت از شرکت

باشد که در زمینه هایی میهای این قانون حمایت از شرکتتصویب رسید. یکی از مهمترین بخش

ین جهت در (. به هم1389دانش بنیان، قانون شوند )های برتر و با ارزش افزوده باال ایجاد میفناوری

ها، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی پیش بینی این قانون برای حمایت از این شرکت

هزار شرکت دانش  6هزار میلیارد تومان تاسیس گردید. همچنین بیش از  3گردید که با سرمایه اولیه 

ها، مورد از این شرکت 2000بیش از  ،1400تا سال  اند کهبنیان در کشور تاکنون شناسایی شده

 (.1400و فناوری ریاست جمهوری،  معاونت علمیباشند )های نوپا میشرکت

های نوپا در کشورهای مختلف مورد های دانش بنیان به ویژه مجموعهضرورت توانمندسازی شرکت

نقی زاده و عات مختلف )(. آنچه در مطال1398نقی زاده و نامداریان، ) بررسی و تحلیل قرار گرفته است

( بیان شده است تاکیدی بر اهمیت توجه به Acs et al., 1990 ؛Clark, 2001؛ 1397همکاران، 

های های نوپا در همه ابعاد اعم از مدیریتی، سازمانی و مالی است و صرف حمایتتوانمندسازی شرکت

تجربیات متعدد اهمیت توجه به ها نخواهد شد. در کشور ایران نیز مالی منجر به موفقیت این شرکت

های کوچک کند. تجربیاتی همچون قانون حمایت از شرکتهمه ابعاد توسعه یک شرکت نوپا را تائید می

 و متوسط و صرف توجه به تامین مالی و عدم تحقق نتایج مورد انتظار، موید همین موضوع است. 

های دانش بنیان نوپا، ری در شرکتبا توجه به اهمیت این موضوع و تحقق توسعه فناوری و نوآو

هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل تاریخی از نحوه شکل گیری و ارائه خدمات توانمندسازی به 

های باشد. خدمات توانمندسازی شرکتهای دانش بنیان نوپا در صندوق نوآوری و شکوفایی میشرکت

فایی شروع گردید و عمده تمرکز آن بر در صندوق نوآوری و شکو 1394دانش بنیان از نیمه دوم سال 

های دانش بنیان نوپا بود. در ارائه خدمات توانمندسازی مدیریتی، سازمانی و تجاری سازی برای شرکت

شود. های پیشین مرور شده و در بخش سوم روش شناسی پژوهش تشریح میادامه مقاله ابتدا پژوهش

پردازد و در بخش انتهایی نیز جمع العه موردی میبخش چهارم به تحلیل و بررسی نتایج حاصل از مط

 گردد.بندی ارائه می

 

 مرور پیشینه -2

های دانش بنیان نوپا و فناور نقش کلیدی در افزایش نوآوری و بهره وری تولید، تجاری شرکت

سازی دانش و تولید محصوالت کاربردی جدید و به طور کلی پیشرفت اقتصادی و ایجاد نوآوری را دارا 

میت در ایجاد اشتغال برای نیروهای دانشی و تحصیلکرده دارای اه هابنگاههستند و همچنین نقش این 

های دانش بنیان و فناور نوپا (. شرکتSaarenketo et al., 2004; Little, 1997; Laranja, 1995است )

های متعددی در بازار و توسعه محصول مواجه هستند. آمار تخمینی برای موفقیت و رشد پایدار با ریسک
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نقی زاده و ) باشدمید درص 60تا  40های دانش بنیان در کشورها و صنایع مختلف بین موفقیت شرکت

(. شواهد مطرح شده همگی حاکی از وجود عدم Gerber, 1999؛ Desouza et al., 2006؛ 1398نامداریان، 

 های دانش بنیان است.قطعیت و ریسک معنادار در موفقیت و پایداری شرکت

ای دانش ههای گوناگونی عوامل اثرگذار بر توانمندسازی و رشد پایدار شرکتهمچنین در پژوهش

 Van Praagبنیان و فناور نوپا بررسی شده است. تحقیقات مختلف در زمینه نقش مهارت کارآفرینی )

et al., 2007( سرمایه انسانی ،)Colombo et al., 2005( تامین مالی و رقابت ،)Ng et al., 2016 توانایی ،)

( و عوامل Rannikko, 2012فرینانه )(، بسیج منابع و گرایش کارآWright et al., 2015ها )مدیران شرکت

دستیابی به منابع دانش برون  ،1( اشاره دارند. همچنین کاموریو و همکاران ,.2002Rowen et alمحیطی )

 ,.Kamuriwo et al)دانند دارای اهمیت میها در رشد سریعتر این شرکت راسازمانی و توسعه دانش 

توسعه منابع بحرانی همچون تیم مدیریتی، تامین مالی اولیه و توسعه  (2016) 2میوزو و دیویتو(. 2017

از نظر  (1400فرتاش و همکاران )اند. های دانش بنیان مطرح نمودهفناوری را باعث تسریع رشد شرکت

ی بزرگ، هاتامین مالی، فراهم کردن همکاری با شرکت متحدهاداره کسب و کارهای کوچک ایاالت 

 .(SBA, 2021)باشدمی هاسترش بازار داخلی از عوامل موثر بر رشد این شرکتتوسعه صادرات و گ

حل یابی برای حل مساله مشتری، دانش فنی و مهندسی، تنظیم تمرکز بر راه (1400سالمی و همکاران )

ی دانش بنیان هارا عوامل توسعه توانمندی نوآوری شرکتکارکردهای مدیریتی و ایجاد انضباط درونی 

 باشدمیی فناور مورد تاکید هادر موفقیت شرکت المللیبینی هاهمچنین عامل همکاری .ددانمی

 (.1398قاضی نوری و همکاران، )

های دانش بنیان و فناور وجود دارد. در های متفاوتی پیرامون عوامل موفقیت شرکتبندیدسته

های محیطی مورد تاکید و ویژگیهای سازمانی، منابع سازمان های فردی، ویژگییک دسته بندی ویژگی

های یویژگ (1397نقی زاده و همکاران )در دسته بندی دیگر (. 2008Shea et al., ’Oقرار گرفته است)

ثر وهای دانش بنیان نوپا مهای محصول، حاکمیت شرکتی را در رشد پایدار شرکتموسسان، ویژگی

های مالی، فنی و ای از توانمندید مجموعهفقیت نیازمنبرای موهای دانش بنیان اند.  شرکتدانسته

دانش  (. این بدان معناست که یک شرکت1398نقی زاده و نامداریان، عملیاتی و مدیریتی هستند)

های دانش بنیان بنیان نوپا بایستی دارای سه توانمندی کلیدی فنی، مالی و مدیریتی باشند. شرکت

های سایر حوزه بی هستند ولی لزوما این امر درهای مناسدر بعد دانشی و فنی دارای توانمندی

ها برای نهادهای تأمین مالی شود. اهمیت ایجاد این توانمندیمحقق نمی مدیریتیتوانمندی به ویژه 

شود زیرا این نهادها عالوه بر مأموریت ذاتی خود در توسعه های فناور در دنیا نیز دوچندان میشرکت

ش دهند و نمایند که میزان بازگشت منابع هزینه شده خود را افزایفناوری و نوآوری بایستی تالش 

 (.1398نامداریان،  ونقی زاده ) شده را کاهش دهندریسک نکول و عدم بازگشت تسهیالت ارائه

                                                           
1 Kamuriwo et al 
2 Miozzo and DiVito 
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شرکت یا "بنیان ها و موسسات دانش بنیان، شرکت یا مؤسسه دانشدر قانون حمایت از شرکت

منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق موسسه خصوصی یا تعاونی که به 

و اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری سازی نتایج تحقیق و اهداف علمی

های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه توسعه )شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه فناوری

(. هم اکنون 1389، دانش بنیانقانون تعریف شده است ) "شودرهای مربوط تشکیل میدر تولید نرم افزا

و فناوری ریاست جمهوری،  معاونت علمیاند )شرکت دانش بنیان نوپا تائید شده 2000در کشور بیش از 

1400.) 

و  باشند. ولی در کسبهای دانش بنیان نوپا در کشور دارای توان فنی و تخصصی باالیی میشرکت

های مدیریتی و سازمانی باشد و توانمندیهای فنی پاسخگوی حل مسائل نمیکار لزوما توانمندی

همچون توانمندی مالی، بازاریابی، نیروی انسانی و غیره نیز نیاز است. صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به 

هم در رسیدن به اهداف  عنوان بزرگترین نهاد تامین مالی دانش بنیان کشور به اهمیت این توانمندسازی

توسعه فناوری و نوآوری و هم اهداف بازگشت پذیری مالی خود پی برده است. به همین جهت در سال 

اندازی شد. در این مقاله واحدی تحت عنوان دفتر توانمندسازی در صندوق نوآوری و شکوفایی راه 1394

 1394های دانش بنیان از سال به تحلیل تاریخی نحوه شکل گیری خدمات توانمندسازی به شرکت

رخ  1397و ابتدای سال  1396پردازم. پایدارسازی خدمات توانمندسازی صندوق در نیمه دوم سال می

این خدمات وسعت قابل توجهی یافته است. برای درک  1400سال  ابتدایتا  1398داده و در بازه زمانی 

ت در سه سال اول فعالیت بررسی شده و در بیشتر از نحوه شکل گیری این خدمات، پایدارسازی خدما

ها و توسعه خدمات تا انتهای دوره ارزیابی مورد بحث قرار گرفته های مرتبط با رفع چالشادامه تحلیل

 300هزار نفر ساعت خدمات اموزشی ارائه گردید. همچنین بیش از  13، بیش از 1397است. تا مرداد 

های دانش استاندارد دریافتی توسط شرکت 180ند. بیش از شرکت از خدمات مشاوره ای استفاده نمود

ها برخی از آمار ها در نمایشگاهحمایت از حضور شرکت 183بنیان مورد حمایت قرار گرفت و همچنین 

خدمت  14باشد. در این دوره های دانش بنیان در این دوره میمربوط به خدمات ارائه شده به شرکت

نیز با سیر  1399و  1398های پا ارائه شد. همچنین این خدمات در سالهای دانش بنیان نوبه شرکت

های دانش بنیان را در بر های توانمندسازی شرکتصعودی ادامه یافته است و گستره بیشتری از مولفه

 . (1400صندوق نوآوری و شکوفایی، گیرد )می

یتی از کسب و کارهای نوپا ضرورت ارائه خدمات توانمندسازی در کشور در کنار سایر خدمات حما

و فناور  به خوبی درک شده است. ولی پیرامون نحوه اجرایی سازی و تکامل و اتصال هر چه بیشتر آن 

به نیازهای نهادهای مالی تاکنون تحقیقی در کشور انجام نشده است. بدین جهت بررسی تاریخی و 

تواند در های پیش رو میها و فرصتها و نحوه شکل گیری، خدمات ارائه شده، چالشتحلیلی ضرورت

 ارائه هر چه بهتر این خدمات مورد استفاده باشد.
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 روش شناسی -3

تاریخی تجربه ارائه خدمات توانمندسازی در صندوق -در این پژوهش، موضوع بررسی تحلیلی

باشد. با توجه به اینکه رفتار رویداد قابل کنترل های دانش بنیان نوپا مینوآوری و شکوفایی به شرکت

. به (Yin, 2003, 2012) از روش مطالعه موردی استفاده گردید پردازدمینیست و به چگونگی و چرایی 

باشد از روش مطالعه موردی استفاده دلیل آنکه پژوهش مذکور به دنبال بررسی تحلیل مورد بررسی می

 .شد

باید چهار ویژگی مطرح شده برای ارزیابی کیفیت مطالعه موردی برآورده (، 2012ین )بر اساس 

ین . باشدمی مطالعه ردمو مفهوم برای درست ی عملیاتیهامقیاس انتخاب معنی به سازه گردد. اعتبار

جمع آوری مدارک از منابع مختلف، زنجیره ای از شواهد راهکارهای تحقق اعتبار سازه ای را ( 2012)

داند که در این تحقیق هر سه ابزار بکارگرفته و استفاده از مطلعین کلیدی جهت مطالعه و نقد گزارش می

 پژوهش نتایج وها یافته بودن موجه و اعتمادپذیری به موردی مطالعات در درونی اعتبارشده است. 

منجر به تحقق  هادر تحقیق مذکور بهره گیری از منابع چندگانه و مصاحبه. (Yin, 2003دارد ) داللت

اجماع سه سویه )در این پژوهش از طریق (، 1989آیزنهارت )اعتبار درونی گردید. بر اساس رویکرد 

د و رویدادها صورت گرفته( افزایش اعتبار درونی و بیرونی را نیز ها، مستندات، سلسله شواهمصاحبه

های مطالعه موردی و ایجاد پایگاه داده، اعتمادپذیری پژوهش همچنین پروتکل مصاحبه .نمایدمحقق می

انجام شده است. در ( 2013ین )را افزایش داد. کلیه اقدامات منجر به اعتبار پژوهشی بر اساس رویکرد 

مصاحبه با متخصصان شامل سیاستگذاران و کارشناسان این حوزه انجام شد. یازده نفر  21این تحقیق 

نفر از مصاحبه شوندگان از مدیران ارشد در ارائه  6از مصاحبه شوندگان دارای مدرک دکتری می باشند. 

باشند. انتخاب مصاحبه میی دانش بنیان در نهادهای مسئول هاخدمات توانمندسازی به شرکت

گزارش عملکرد ندگان بر اساس شناخت متخصصان و همچنین روش گلوله برفی انجام شد. همچنین شو

صندوق نوآوری و شکوفایی گزارش عملکرد دفتر توانمندسازی (، 1400صندوق نوآوری و شکوفایی )

و ( 1396، 1394صندوق نوآوری و شکوفایی )ی راهبردی خدمات توانمندسازی هابرنامه(، 1397)

در کنار ( 1400علمی و فناوری ریاست جمهوری ) تمعاونی اطالع رسانی های مندرج در پایگاههاداده

 در این تحقیق مورد بهره برداری قرار گرفتند. مقاالتمستندات علمی همچون 
های مشخص برای  پژوهش و ارائه آن در آغاز مطالعه همانگونه که بیان شد، مطرح کردن هدف

تاریخی اصلی بررسی تحلیل  روش تحلیل موردی است. در این پژوهش هدفموردی، مرحله اول در 

های دانش بنیان نوپا در صندوق نواوری و شکوفایی خدمات توانمندسازی شرکت و توسعه گیریشکل

( 1باشد. سپس برای تحلیل مورد انتخاب شده نیازمند یک الگوی تحلیلی که در سه سطح )شکل می

 . شودمیارائه 
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 چارچوب مفهومی پژوهش -1شکل 

 

باشد. نظام در الگوی تحلیلی ارائه شده، در سطح اول مرتبط با دالیل شکل گیری ارائه خدمت می

پردازد. سطح دوم به انواع اندازی خدمات توانمندسازی در صندوق میارائه خدمت به ضرورت و نحوه راه

ها و بهبودهای قابل انجام سوم نیز به کاستی پردازد. سطحخدمات ارائه شده و ابعاد پوشش داده شده می

پردازد. در ادامه بر اساس الگوی تحلیلی روایتی مشروح ارائه در حین اجرا که به هر دلیلی اجرا نشده می

 شده است.

 

توانمندسازی در صندوق نوآوری و  خدماتشکل گیری و توسعه سیر تاریخی ها: یافته -4

 شکوفایی

های خاص های برگزیده در حوزههای مالی از شرکتدر کشور تجربیات متعددی در زمینه حمایت

ها، های مالی از تعاونیتوان حمایتشمسی وجود دارد. مهمترین این تجربیات را می 80و  70در دهه 

های تسیاسهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات دانست. کسب و کارهای کوچک و زودبازده و شرکت

با  1382بودجه سال  13و پس از تصویب تبصره  1382های فناور نوپا فاوا از سال حمایتی از شرکت

برداری از وجوه اداره نام طرح تکفا )توسعه کاربری فناوری اطالعات( آغاز شد. در این تبصره اجازه بهره

فاوا مصوب گردیده است های فناور وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات جهت حمایت از شرکت 1شده

های حمایت از کسب و کارهای کوچک و (. یک دسته دیگر، سیاست1398نقی زاده و نامداریان، )

زودبازده بود که با انحراف باالیی روبرو شد و یکی از دالیل این انحراف، تمرکز صرف بر تامین مالی بدون 

 توانمندسازی بود.

های ارائه شده، صندوق مشابه و ریسک باالی نکول وام هایبر اساس این تجربیات و بررسی صندوق

رئیس صندوق به  1394در مرداد سال "نوآوری و شکوفایی تصمیم به ارائه خدمات توانمندسازی نمود. 

                                                           
 تعاونی و خصوصی بخش توسعه و گذاری سرمایه اهداف تحقق منظور به دولتی یهاشرکت داخلی منابع محل از سنواتی بودجه قوانین پیوست در که اعتباراتی  1

 .شودمی پرداخت عامل یهابانک طریق از سود یارانه و تسهیالت قالب در

ضرورت ها و نظام شکل گیری ارائه خدمت: 1سطح 

الگوی و انواع خدمات ارائه شده در دوران شکل گیری: 2سطح 

کاستی ها و بهبودهای قابل تحقق حین ارائه خدمات : 3سطح 
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اندازی و مدیریت دفتر توانمندسازی را داد. جلسه ای را خدمت ایشان رفتم و گفتند ما من پیشنهاد راه
اندازی کنیم. البته بیشتر تاکید روی خواهیم راهایم و میاین خدمات انجام دادهمطالعاتی را برای ارائه 

های فناوری و حضور در جوایز فناوری و نوآوری و به طور کلی دو خدمت تدوین ره نگاشت برای حوزه
 اندازی در مورد نحوه ارائهمدیریت فناوری بود. به نظر ضرورت به درستی درک شده بود ولی هنوز چشم

خدمات و تنوع آنها وجود نداشت. البته بخشی از این درک ضرورت تابع حضور رئیس وقت صندوق در 
(. 11م )"هیات مدیره انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران و عالقه ایشان به حوزه مدیریت فناوری بود

صندوق وجود  های گردآوری شده، لزوما درک واحدی از ضرورت ارائه این خدمات درالبته طبق داده

نداشت به گونه ای که یکی از اعضای هیات عامل صندوق در ابتدا موافق تشکیل این واحد و ارائه خدمات 

ما باید وارد عملیات شویم. مثال همین االن چند شرکت دانش بنیان حوزه "آن نبود. ایشان معتقد بود 
ی شرکت شویم. ارائه این خدمات به شکل هایا دو مورد آنها وارد فعالیت یکپروبیوتیک داریم. برویم در 

ارکان باالدستی صندوق شامل  1393مطابق مصوبات صندوق، در اسفند سال  (.2م )"زود استعمومی

 هیات امناء و هیات عامل مصوبه هزینه کرد در خدمات توانمندسازی را تائید کرده بودند. 

مالی در این  توجه به این واقعیت که تامیندر سازوکار تامین مالی مرتبط با خدمات توانمندسازی، 

باشد از نظر مصاحبه شوندگان بسیار مهم است. بدین جهت در از جنس تسهیالت بالعوض می ،بخش

ها و سازوکارهای آن کلیه سلسله مراتب را طی نموده باشد و به سازوکارهای دولتی بایستی آئین نامه

شد به نظر من امکان تحقق این کار نبود. ل گرفته نمیاگر مصوبات به طور کام"تصویب رسیده باشد. 
زم از یکی از دالیلی که خدمات توانمندسازی در صندوق سریع رشد کرد توجه به دریافت مصوبات ال

و نحوه  هیات امناء و هیات عامل بود. من خاطرم است که مصوبه ای دریافت کرده بودند که مصادیق
انداز راه به رئیس هیات عامل تفویض کرده بودند و این خیلی کارهزینه کرد خدمات توانمندسازی را 

ها باالست و سازوکار آن با تسهیالت مالی دیگر متفاوت بود چون خدمات توانمندسازی خرد و درخواست
توان ضرورت ارائه این خدمات را تابع سه عامل دانست. الف( درک ضرورت به طور کلی می(.  3 م)"است

های منتخب، های مالی پیشین از بنگاهتی با توجه به تجربیات ناموفق کشور در حمایتوجود چنین خدما

ندوق بر اهمیت ص مدیریت ارشدو ج( تاکید  المللیبینب( وجود ساختارها و نهادهای مشابه در سطح 

 فناوری و ارائه خدمات مرتبط با آن در قالب خدمات توانمندسازی. مدیریتو ضرورت 

بر  خدمات توانمندسازی بر اساس برنامه راهبردی اول خدمات توانمندسازی الگوی شکل گیری

داری (. الگوی اصلی بهره بر1394صندوق نوآوری و شکوفایی، هدف اصلی اتخاذ شده است ) 4اساس 

هبردی اول الگوی ارائه شده طرح را 2شده در شش گام و از الگوی سفر مشتری الهام گرفته بود. شکل 

 دهد. خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی را نشان می
 

                                                           
و  هاهمچنین روایتباشد. ها و روایت منابع دسته اول میها بر اساس مصاحبهها و روایتباشد. الزم به ذکر است مصاحبهمی 1مصاحبه شونده شماره  منظور 1

 1در قالب مصاحبه شونده های دانش بنیان در صندوف نوآوری و شکوفایی( گذار و اولین مدیر واحد توانمندسازی شرکت)بنیان تجربیات کاری مرتبط نویسنده

 در مقاله ذکر شده است.
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در ابتدای کار مشکل اصلی این بود که هنوز تصویری از خدمات توانمندسازی و بالتبع آن "
ها وجود نداشت. برای این مورد از رئیس صندوق ها و مصوبههای حقوقی همچون آیین نامهزیرساخت

ترازیابی کردیم که روز اول به من کار خاصی واگذار نکند. سه کار اصلی کردیم. اول  40خواستم که 
الگوی توسعه اچ پی و اتحادیه اروپا خیلی کمک کرد. بعد جلسات کارگروه مشاوران گذاشتیم و نظر 
متخصصان را گرفتیم و کار سوم دیگر این بود که با معاونین و مدیران صندوق جلسه گذاشتم و شناخت 

تدوین کردم. خیلی اثرگذار بود.  95ال از صندوق را کامل کردیم. بعد برنامه راهبردی اول را تا پایان س
های آتی خدمات توانمندسازی در صندوق همین برنامه بود. سه کار از نظر من یکی از دالیل موفقیت

اصلی کرد. اول حمایت مدیریت ارشد صندوق و هیات عامل را جذب نمودم. دوم محدوده خدمات 
ا به اسم توانمندسازی به دفتر تحمیل کنند. توانمندسازی را شفاف کردیم و اجازه ندادیم هر چیزی ر

در نهایت هم اقدامات را همسو و همگرا کردیم. به گونه ای که تقریبا در همه جلسات راهبردی، الگوی 
شد. البته کال برنامه راهبردی اول بیشتر با برنامه ریزی دفتر توانمندسازی به عنوان معیار مطرح می

برنامه ریزی شده بود بیشتر  97ولی برنامه راهبردی دوم که تا پایان ها بود. رویکرد ایجاد زیرساخت
در کنار رویکردهای راهبردی استفاده از ابزارهای نوین نیز در توسعه خدمات  (.1م ) "خدمت گرا بود

رویکرد فعاالنه حوزه توانمندسازی به فناوری اطالعات و "توانمندسازی مورد تاکید قرار گرفته است. 
خدمات بر بستر آنالین یکی از دالیل گسترش این خدمات بود. دفتر توانمندسازی سایت ویژه خودش 

های را باال آورد و شبکه اجتماعی آنها از کل صندوق تعداد عضو بیشتری داشت. به ویژه ارائه آموزش
گذاشتند رونا نبود، گستره خدمات را توسعه داد. من خاطرم است تور آنالین میآنالین، در زمانی هم که ک

 (.3م ) "استان به استان که منجر به ناراحتی برخی از مدیران شده بود که چرا ما حضور نداریم
مطالعات ترازیابی در حوزه توانمندسازی در برنامه راهبردی اول در سه سطح مطالعات نظری پایه، 

صندوق نوآوری و شکوفایی، ) های داخلی و ترازیابی نهادهای مالی مشابه انجام شده بودمونهمطالعات ن

(، تئوری Bailetti, 2012های کارآفرینی فناورانه )(. در مطالعات نظری، الگوهای ارائه شده در حوزه1394

های پویا توانمندی(، Churchill et al., 1983) ها(، نظریه رشد شرکتTidd et al., 2011) منبع محور

(Lichtenstein et al., 2001(و معماری سازمانی )eTOM, 2015 تحلیل و بررسی شده بود. در مطالعات )

بنیان معاونت ملی نیز تجربیات کریدور خدمات فناور نانو، کریدور خدمات صادرات محصوالت دانش

ر نهادهای مشابه شرکت توسعه و فناوری ریاست جمهوری از اصلی ترین آنها بودند. همچنین دعلمی

تکنولوژی مالزی، بانک توسعه کسب و کار کانادا، کسب و کار انتاریو کانادا، مرکز توسعه فناوری و کسب 

ها شامل الف( تسهیالت در و کارهای کوچک آرکانزاس بررسی شده بودند. سه نتیجه اصلی این ترازیابی

باشد؛ ب( تسهیالت غیر مالی عمدتا بر مالی مینهادهای مشابه در دو سطح تسهیالت مالی و غیر 

محورهای برنامه ریزی رهبردی، مطالعات پایه ای بازار و فناوری، طرح کسب و کار و امکان سنجی، 

های مستمر تاکید دارند؛ و ج( نهادهای ها و آموزشهای تجاری و افزایش درآمد و کارآیی هزینهتوانمندی
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ها جهت توسعه نوآوری هیالت غیرمالی را با هدف توانمندسازی شرکتمشابه، سرمایه گذاری خود در تس

 باشد.دهند؛ میو فناوری و بازگشت به موقع تسهیالت مالی انجام می

شرکت  1014شرکت که  1645های دانش بنیان در زمان تدوین برنامه راهبردی اول تعداد شرکت

در سه مرحله اول رشد ( 1983رچیل و لویس )چدرصد شرکت مطابق الگوی  62نوپا بودند. یعنی تقریبا 

خود)شکل گیری، بقاء و آغاز موفقیت( بودند. در نهایت بر این اساس ابعاد توانمندسازی در رویکردی 

نزدیک به ابعاد الگوهای معماری سازمانی در سه کالن حوزه الف( استراتژی، هوشمندی و مدیریت 

های هر کالن زیر حوزه 1دیریت بنگاه دیده شد. جدول فناوری، ب( مدیریت عملیات فنی و تجاری و م

 حوزه را ترسیم نموده است.
 

صندوق نوآوری و شکوفایی، های دانش بنیان در صندوق نوآوری و شکوفایی)های توانمندسازی شرکت: حوزه1جدول 

1394) 

 هاي توانمندسازيزیرحوزه حوزه

استراتژي،  -1

هوشمندي و مدیریت 

 فناوري

 توانمندسازی در حوزه استراتژی، برنامه ریزی و تفکر راهبردی -1-1

 های نوآورانه و فناورانهتوانمندسازی در حوزه نقشه راه فعالیت -1-2

 توانمندسازی در حوزه هوشمندی و مدیریت فناوری -1-3

مدیریت عملیات  -2

 فنی و تجاري

 توانمندسازی در حوزه مدیریت تجاری -2-1

 در حوزه تولید محصول جدید و شناخت و مدیریت چرخه عمر محصولتوانمندسازی  -2-2

 عملیات تولید توانمندسازی در حوزه -2-3

 حوزه تضمین کیفیت محصولتوانمندسازی در  -2-4

 توانمندسازی در حوزه مدیریت زنجیره تامین -2-5

 مدیریت بنگاه -3

 توانمندسازی در حوزه مدیریت پروژه -3-1

 در حوزه مدیریت فرآیندها و اثربخشی سازمانیتوانمندسازی  -3-2

 توانمندسازی در حوزه مدیریت سرمایه انسانی -3-3

 توانمندسازی در حوزه مدیریت ارتباطات خارجی و داخلی -3-4

 توانمندسازی در حوزه مدیریت دارایی، مالی و ریسک  -3-5

 توانمندسازی در حوزه مدیریت حقوقی -3-6

 زه مدیریت دانشتوانمندسازی در حو -3-7

 توانمندسازی در حوزه صادرات دانش بنیان -3-8
 

به طور کلی سه رفتار کلیدی انجام شده در ابتدای شکل گیری حوزه توانمندسازی صندوق را 

توان این سه مورد دانست. الف: تدوین برنامه راهبردی، ب: تعیین محدود فعالیت و ارائه خدمات می

ایت از خدمات توانمندسازی یا کاهش اختالف نظرها در سطح مدیران ارشد توانمندسازی و ج: ایجاد حم

 صندوق.
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کمبود نیروی را ها در ارائه خدمات توانمندسازی مطابق با مطالعات انجام شده یکی از چالش

وقتی ترازیابی کردیم عمده خدمات مبتنی بر آموزش یا ". گیردمیدر نظر متخصص جهت ارائه خدمات 
بود. اینها خوب هستند ولی کافی نیستند. نیاز بود شبکه ارائه دهندگان خدمت ایجاد مومیهای عمشاوره

نفر به  6کنیم. ضمن اینکه الگوی خودمان را از بانک توسعه کسب و کار کانادا برداشته بودیم. کال با 
شویم. در نتیجه نفر می 5ساله حداکثر  5داد. ما گفته بودیم در افق همه کانادا خدمات توانمندسازی می

های تجاری سازی و ارائه خدمات توانمندسازی توانمند خیلی دادیم. ولی شرکتباید شبکه توسعه می
کم بود. چون قرار بود کسب و کار را به آنها بسپاریم. مثال اگر طرف قرار بود مشاوره تجاری سازی بدهد 

در تائید همین نکته یکی دیگر از . (4م )"هدبود نه اینکه مشاوره اشتباهی بدباید واقعا کار را بلد می

سال همین مشکل باقی است. بدنه مشاوره و منتور  6هنوز هم بعد از "مصاحبه شوندگان معتقد است 
حرفه ای در کشور کم داریم. باید یک برنامه ملی برای این بخش هم داشته باشیم. مثال همین صادرات. 

کنیم. یک آدم بدون تجربه با تحصیالت غیر مرتبط که زبان متخصص صادرات دانش بنیان باید تربیت 
 هایکی از مصاحبه شوندگان رمز موفقیت شرکت .(5م )"تواند این کار را بکندخارجی بلد است که نمی

ما هیچ کشوری در دنیا نداریم " :کندمیداند و بیان میی مشاوره هادر بلند مدت را حضور این شرکت
مشکل در "(. 6م )"های مشاوره قوی نداشته باشندقوی داشته باشد ولی شرکت فناورهای که شرکت

توان برای آن خدمات متعدد تعریف کرد ولی سوال کلیدی این است که های نوپا زیاد است و میشرکت
 (.7م )"این خدمات را چگونه انجام دهیم یا بهتر بگویم چه کسی انجام دهد 

ات توانمندسازی صندوق، تعداد نیروهای ستادی کم و استفاده های در ارائه خدمیکی از سیاست

ارائه دهنده خدمت در شبکه  100حضور بیش از "گسترده از شبکه ارائه دهندگان خدمات بود. 
 (. 8م )"دادهای ملی را هم توسعه های اجرایی، ظرفیتتوانمندسازی، ضمن کاهش هزینه

آغاز گردید و از رویکرد زیر  1396برنامه راهبردی دوم خدمات توانمندسازی صندوق از سال 

ساختی به رویکرد خدمت محور تغییر شکل داد. از دالیل ذکر شده برای این تغییر شکل، فراهم شدن 

 1397-1396های الزم برای ارائه خدمت در صندوق بوده است. طبق برنامه راهبردی سال زیرساخت

های دسته 2جدول (. 1396صندوق نوآوری و شکوفایی، دسته اصلی تقسیم شده است ) 5دمات در خ

 مختلف خدمتی را در برنامه راهبردی دوم توانمندسازی ارائه نموده است.
 

 (1396صندوق نوآوری و شکوفایی، : خدمات توانمندسازی ارائه شده در برنامه راهبردی دوم )2جدول 

 توضیحات خدمت توانمندسازي

 یادگیری

 های آموزشی آنالین و حضوریدوره 

 های آموزشی انالین و حضوریکارگاه 

 های تخصصیسمینارها و کنفرانس 

 حوزه تخصصی 16های آنالین و حضوری حل مشکل در مشاوره  مشاوره ساعتی
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 توضیحات خدمت توانمندسازي

های حمایت از زیرساخت

 رقابتی

  های دانش بنیان توسط شرکت المللیبینحمایت از دریافت استانداردهای ملی و 

 المللیبینهای دانش بنیان در جوایز ملی و حمایت از حضور شرکت 

تجاری سازی و مدیریت 

 فناوری
 های تجاری سازی و مدیریت های دانش بنیان از پروژهحمایت از بهره برداری شرکت

 فناوری

های راهبردی تدوین برنامه

 هادر سطح خوشه

 های ری و محصوالت فناورانه با رویکرد کاربردی ویژه خوشهتدوین نقشه راه فناو

 فناوری
 

برنامه ارائه شد. یکی از مدیران  15طرح و  5در برنامه راهبردی دوم با تجربه از برنامه راهبردی اول 

از برنامه راهبردی اول و نتایج آن تجربه خوبی بدست آورده بودیم. برای "کند: وقت صندوق روایت می
برنامه عملیاتی ذیل آن تعریف کردیم. شتاب  16مورد کاهش دادیم و  5های راهبردی را به طرحهمین 

ارائه خدمات به شکل قابل مالحظه ای افزایش یافته بود. دلیلش هم به نظر من اجرای مناسب برنامه 
ی ارائه های قانونی و فکری خوبی طرح ریزی کرده بودیم و بستر براراهبردی اول بود. ما زیرساخت

، سی و 97شد کارهای بزرگتر کرد. خاطرم است ما در شروع سال خدمت گسترده آماده بود. حاال می
یکی از مصاحبه شوندگان بیان .  (1م )"دو خدمت تعریف کرده بودیم که قرار بود به مرور انجام دهیم

استانداردها و جوایز بود. ولی تمرکز عمده خدمات در یکسال و نیم اول روی خدمات آموزش، "کند: می
ها به اقتصاد خدمات توسعه بیشتری یافت به خصوص خدمات توسعه بازار و اتصال شرکت 96از سال 

 80های انجام شده باالی میزان رضایت گزارش شده مطابق پیمایش(. 9م )"اصلی مدنظر قرار گرفت

مختلفی برای این مورد قائل هستند. (. متخصصان دالیل 1397صندوق نوآوری و شکوفایی، درصد بود )

ها از خدمات توانمندسازی بود. با اینکه نکته جالب میزان رضایت شرکت"گوید: یکی از متخصصان می
هایی داشتند ولی میزان رضایت از خدمات نسبت به میزان و سرعت تسهیالت مالی نارضایتی هاشرکت

(. 10م ) "اندها به این خدمات نیاز داشتههد شرکتددرصد بود و این نشان می 80توانمندسازی باالی 

ها وجود داشت به طور مثال از یکی از متخصصان ها و روایتهای متعارضی نیز در مصاحبهالبته نگاه

گیرید و کال میزان رضایت از تسهیالت بالعوض باالست. چون شما خدمت را رایگان می": روایت شد
گیرند راضی هستند ولی موقع پس لی مثال وام زمانی که همه میقرار هم نیست چیزی پس بگیرید. و

  .(11م )"شونددادن همه ناراضی می

هایی روایت گردیده است. در راستای ارائه خدمات یکی از اما در ارائه این خدمات نیز کاستی

دمات هایی که مصاحبه شوندگان تاکید نمودند لزوم همراهی خدمات توانمندسازی با سایر خکاستی

هایی که به یکی از تالش"صندوق بود که در برنامه راهبردی دوم نیز قید شده بود ولی به انجام نرسید. 
نتیجه نرسید و هنوز هم به نظرم به نتیجه نرسیده است این بود که خدمات توانمندسازی همزمان با 

هم گفتم که میز پذیرش سایر خدمات ارائه شود. من به رئیس صندوق و معاون توسعه آن زمان صندوق 
شود همزمان با راهنمایی برای را به دفتر توانمندسازی بدهید. وقتی شرکت وارد میز پذیرش می
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توان خدمات توانمندسازی را شروع کرد. چون معموال یک زمانی برای ارائه تسهیالت تسهیالت مالی، می
زی مدیریتی و سازمانی به کشید و این فرصت مطلوبی بود که برخی خدمات توانمندساطول می

های نوپا داده شود. حتی پیشنهاد من این بود که مثل سایر کشورها برخی خدمات منوط به طی شرکت
شود با این های توانمندسازی شود. ولی همیشه به دلیل اینکه فرایند ارائه خدمات طوالنی میدوره

شود شرکت کنترل پروژه است. مگر می موضوع مخالفت شد ولی به نظر من کلید تحول در ارائه خدمات
یا مدیریت نقدینگی بلد نباشد بعد پول وام به آنها بدهیم. فرض اینکه پول صندوق را هم پس دهد لزوما 

مشکل اصلی در ارائه خدمات توانمندسازی ورود به " (.1م )"شودبه توسعه فناوری و نوآوری ختم نمی
نیازمند اتصال به سایر خدمات صندوق بود. این مشکل فقط در های عمیق تر توانمندسازی بود که الیه

های روستایی هم بود و هست. دلیلش های کشور مثل تکفا یا حمایت از طرحصندوق نبود در بقیه طرح
ها در شکل دادن خدمات ترکیبی و پیچیده تر است. برای همین خدمات تک بعدی هم عدم بلوغ سازمان

 (.12م ) "گیرداجرا قرار میو ساده تر همیشه در محور 

پیرامون نتایج و اثربخشی خدمات در میان متخصصان مورد مصاحبه یک اتفاق نظر وجود دارد. 

های دانش بنیان نوپا اینقدر استقبال کنند. در تیر سال کردیم شرکتخود ما هم حقیقتش باور نمی"
مربوط به توانمندسازی بود. البته  درصد تعداد تقاضاهای خدمت صندوق در سامانه غزال 60باالی  97

البته تقریبا این اتفاق نظر وجود دارد که (. 13م ) "از لحاظ حجم ریالی خیلی محدودتر از تسهیالت بود

رسید به نظر می"(. 15و  14م است )می خدمات به میزان کافی، اختصاصی نشده و هنوز در سطح عمو
شود. ضعیت هر شرکت حرکت کنیم نتایج اثربخش تر میهر چه به اختصاصی سازی خدمات متناسب با و
ها با اینکه پر هزینه است ولی برای شرکت المللیبینهای همچنین خدمات صادراتی و حضور در نمایشگاه

ها ها حضور و یک هوشمندی فناوری است. فارغ از مساله همکاریخیلی راهگشا است. هدف از نمایشگاه
 (. 16م )"کنندوری خودشان را نسبت به سایر کشورها ارزیابی میها سطح فناو صادرات، شرکت

 3ها را در توان کاستیبه طور کلی میو مستندات در دسترس،  مصاحبهاز نگاه متخصصان مورد 

دسته الف( عدم همزمانی خدمات توانمندسازی با سایر خدمات مالی صندوق، ب( کمبود شرکت و 

های برخوردار تقسیم ، ج( تمرکز خدمات در استانتوانمندسازیصص برای ارائه خدمات نیروی متخ

های شناسایی شده نشان شوندگان و متخصصان را پیرامون کاستینظرات مصاحبه 3نمود. جدول 

 دهد.می
 

 های خدمات توانمندسازی: کاستی3جدول 

 شوندگان اشاره كننده )شماره مصاحبه شونده(مصاحبه ها / نظراتكاستی

مانی خدمات توانمندسازی با سایر عدم همز

 خدمات مالی صندوق
 18؛ 17؛ 14؛ 13؛ 12؛ 11؛ 10؛ 9؛ 8؛ 5؛ 4؛ 3؛ 2؛ 1

کمبود شرکت و نیروی متخصص برای ارائه 

 خدمات توانمندسازی
 21؛ 20؛ 19؛ 17؛16؛15؛ 14؛ 11؛ 10؛ 9؛ 7؛ 6؛ 5؛ 4؛ 3؛ 1
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 شوندگان اشاره كننده )شماره مصاحبه شونده(مصاحبه ها / نظراتكاستی

 9؛ 8؛ 4؛ 3؛ 1 های برخوردارتمرکز خدمات در استان
 

ی دقیق از هایی دیگر همچون عدم اختصاصی سازی خدمات و عدم وجود دادههاالبته کاستی

سعی شد صرفا  3اشاره شده است. ولی در جدول  های دانش بنیان نوپا نیز در مصاحبههاوضعیت شرکت

 کند.  یمدر ارائه خدمات را مرتفع  هاتواند زنجیره ای از چالشمییی اشاره شود که اصالح آن هاکاستی

های گذشته به بیان نظرات خبرگان اشاره شد. در مورد ارائه خدمات در دو مورد الف و ب در بخش

ها توزیع خدمات در استان"های برخوردار بود. های مختلف نیز تمرکز عمده خدمات در استاندر استان
های دمات داریم. وقتی استانهای دانش بنیان امکان ارائه خمهم بود. البته متاسفانه ما صرفا به شرکت

های شود کرد. حمایتهای دانش بنیان را دارند، کاری نمیدرصد شرکت 15کمتر برخوردار کمتر از 
تعدادی شد. واقعیتش های کمتر برخوردار بود کمتر استفاده میهای استانویژه ای هم که برای شرکت

گرفتیم بنیان شده بودند وقتی تماس می های کمتر برخوردار دانشهایی هم که در استانهمان از
ساختار ارائه خدمات مشاوره و "(. 1م ) "فهمیدیم تقریبا یا ساختار ندارند یا تعطیل هستندمی

های آنالین های کمتر برخوردار ضعیف تر است. به نظر نظامتوانمندسازی کشور ضعیف است و در استان
 (.17 م) "تواند این مشکل را مرتفع کندتا حدی می

 

 گیری نتیجه بحث و -5

های دانش بنیان، ایجاد ساختارهای توسعه دهنده نوآوری همچون ساختار توانمندسازی شرکت

ها به ویژه در بخش مالی و حقوقی بایستی ایجاد گردد. اقداماتی هستند که همزمان با سایر حمایت

 1394آوری و شکوفایی از سال و تاریخی تجربه ارائه خدمات توانمندسازی صندوق نوتحلیل علمی

باشد. بر اساس مطالعه موردی های توسعه یک ساختار نوآوری در کشور میتاکنون نشان دهنده ویژگی

انجام شده ایجاد ساختار توانمندسازی در صندوق ناشی از همزمانی یک نیاز برای تقویت بنیه مدیریتی 

وپا در کنار مطالعات ترازیابی نهادهای مشابه و های نهای دانش بنیان به ویژه شرکتو سازمانی شرکت

خواست مدیریت ارشد است. همچنین توسعه خدمات در صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس نگاهی 

 های جدی نیز روبرو شده است.و عملگرایانه بوده که با محدودیتعلمی

توان در چهار برهه میالگوی شکل گیری خدمات توانمندسازی در صندوق نوآوری و شکوفایی را 

 تقسیم بندی نمود. 3زمانی مطابق شکل 
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 بندی نویسندهجمع) (1400-1392های زمانی ارائه خدمات توانمندسازی در صندوق نوآوری و شکوفایی )دوره :3شکل 

 (بر اساس نتایج تحقیق

 

، صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام به ارائه خدمات و عمدتا وام 1394تا  1392در بازه زمانی سال 

نمود که با توجه به مطالعات و همچنین نیازهای واحدهای دانش بنیان و درک مدیریت ارشد، ضرورت 

دی ، شکل گیری نها1394شکل گیری خدمات توانمندسازی در صندوق شکل گرفت. در نیمه دوم سال 

در صندوق نوآوری و شکوفایی جهت ارائه خدمات توانمندسازی محقق شد. ایجاد دفتر توانمندسازی را 

توان نقطه عطف این دوره تاریخی دانست. همچنین ارائه برنامه راهبردی اول توانمندسازی، دریافت می

ها به ایجاد زیرساخت مصوبات مورد نیاز از هیات عامل صندوق و ارائه تعداد محدودی از خدمات و توجه

های دانش باشد. ویژگی دوره زمانی سوم، پوشش تعداد باالیی از شرکتهای این دوره زمانی میاز ویژگی

بنیان در قالب دریافت حمایت جهت استفاده از خدمات توانمندسازی، آموزش، مشاوره و استانداردهای 

وره ساعتی، حمایت از دریافت استانداردهای مللی دانست. به طور کلی خدمات آموزش، مشاالبینملی و 

مللی البینی دانش بنیان در رویدادهای ملی و هامللی، عارضه یابی و حمایت از حضور شرکتالبینملی و 

(. دوره زمانی 1397صندوق نوآوری و شکوفایی، ) توان مهمترین خدمات این دوره زمانی دانسترا می

باشد. عالوه بر ادامه خدمات خدمات ارائه شده می فراگیریمالی و های چهارم نیز گسترش میزان حمایت

دوره سوم و گسترش آنها، خدمات حفاظت از مالکیت فکری، شبکه سازی و کمک هزینه تحقیق و 

 4جدول در  (.1400صندوق نوآوری و شکوفایی، توسعه را از خدمات جدید این دوره قلمداد نمود )

 ها ارائه شده است.محوری دورهی هر دوره زمانی را به همراه خدمات هانقاط تمایز و ویژگیبندی جمع 
 

 ((1400و صندوق نوآوری و شکوفایی ) بندی نویسندهجمع) ی هر دوزه زمانیها: انواع خدمات و ویژگی4جدول 

دوره 

 زمانی
 حجم خدمات هاویژگی ترین خدماتمهم

 دوره اول

(1392-

1394) 

اندازی واحد راه

توانمندسازی و طراحی 

 خدمات

  ارائه خدمات توانمندسازی  برای الزاماتشناسایی

از طریق تجربیات گذشته  و تشکیل نهاد مرتبط با آن

 المللیدر کشور و مطالعه نهادهای مشابه بین

  مدیریت ارشد صندوق از و آشنایی حمایت جلب

ارائه خدمات حوزه مدیریت فناوری و نوآوری و 

 توانمندسازی

--- 

1394-1392  1395-1394  1397-1396  1400-1398  

پیدایش ضرورت 

 شکل گیری

شکل گیری نهادی و برنامه 

 ریزی جهت ارائه خدمات

خدمات گسترش 

 و پایدار سازی

خدمات و فراگیری 

 هاحمایت
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دوره 

 زمانی
 حجم خدمات هاویژگی ترین خدماتمهم

 دوره دوم

(1394-

1395) 

خدمات پایه و عمومی 

 شامل

های آموزشی و دوره 

 مشاوره

 ایجاد دفتر توانمندسازی در صندوق 

  دریافت مجوزهای ارائه خدمات از مراجع

 صندوقگیری تصمیم

  برنامه راهبردی اول خدمات تدوین و اجرای

به عنوان جهت دهنده خدمات  توانمندسازی صندوق

 توانمندسازی در صندوق

 ی هاآغاز ارائه خدمات توانمندسازی به شرکت

 دانش بنیان

 شبکه  نظیری ارائه خدمات هاایجاد زیرساخت

م ارائه دهنده خدمات و بستر مجازی ثبت نا کارگزاران

 تا ارائه خدمات

  پایه مبتنی بر خدمات ارائه خدمات توانمندسازی

 و عمومی

 و همزمانی خدمات توانمندسازی بادم اتصال ع 

 سایر خدمات صندوق

  1394سال :

 صفر

  1395سال :

میلیون  200

 تومان

 دوره سوم

(1396-

1397) 

خدمات آموزش، مشاوره 

ساعتی، حمایت از دریافت 

استانداردهای ملی و 

المللی، عارضه یابی و بین

حمایت از حضور 

های دانش بنیان در شرکت

ملی و رویدادهای 

 المللیبین

 ارائه خدمات و  در مقیاس گسترش قابل مالحظه

 هااز آن ی دانش بنیانهااستقبال شرکت

  تدوین و اجرایی سازی برنامه راهبردی دوم خدمات

 گرایی با رویکرد خدمت توانمندسازی صندوق

 ارائه خدمات توانمندسازی با رویکرد اختصاصی 

یابی، عارضه رظینخدماتی  های مختلف از طریقشرکت

 ای ملی و بین المللیهآموزش شرکتی، استاندارد

 کارگزارانی ارائه خدمت هاگسترش زیرساخت 

 ی علم و فناوری همکارهاخدمات توانمندسازی و پارک

  سایر  و همزمانی خدمات توانمندسازی باعدم اتصال

 خدمات صندوق 

  به مناطق کمتر برخوردار با برگزاری ویژه توجه آغاز

 ؛ 1رهای استانی و ارائه تسهیالت ویژهتو

  1396سال :

میلیون  1700

 تومان

  1397سال :

میلیون  2600

 تومان

دوره 

 چهارم

(1398-

1400) 

خدمات آموزش، مشاوره 

ساعتی، حمایت از دریافت 

استانداردهای ملی و 

المللی، عارضه یابی و بین

  فراگیری خدمات توانمندسازی افزایش گسترده و

  توانمندسازیی مالی هاو افزایش قابل مالحظه حمایت

 تر خدمات توانمندسازی با رویکرد ارائه گسترده

شبکه  ،چک و بزرگی کوهاشرکت تقویت همکاری بین

  1398سال :

میلیون  11100

 تومان

                                                           
ی کمتر های در استانی دانش بنیان و دسترسی محدود به شبکه کارگزاران ارائه دهنده خدمات توانمندسازهااستقرار شرکتدر به دلیل عدم توازن جغرافیایی  1

 .استی کمتر برخوردار بیشتر هاداری از استانی برخوردار به شکل معنیهابرخوردار، حجم خدمات ارائه شده در استان
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دوره 

 زمانی
 حجم خدمات هاویژگی ترین خدماتمهم

حمایت از حضور 

های دانش بنیان در شرکت

رویدادهای ملی و 

المللی، خدمات بین

حفاظت از مالکیت فکری، 

شبکه سازی و کمک 

هزینه تحقیق و توسعه را 

 از خدمات جدید

خدمات مالکیت  نظیرتر سازی و خدمات اختصاصی

 فکری و تحقیق و توسعه

 های ارائه خدمتگسترش زیرساخت 

  و همزمانی خدمات عدم اتصال تداوم

 سایر خدمات صندوق توانمندسازی با

  1399سال :

میلیون  17400

 تومان

 

، عدم همزمانی با سایر تسهیالت مالی صندوق و عدم پذیرش تقدم و نگارندههای بر اساس یافته

هایی همچون طوالنی کردن زمان ارائه تسهیالت، اجباری نمودن برخی خدمات توانمندسازی به بهانه

های ها و نیروهای متخصص جهت ارائه خدمات توانمندسازی و تمرکز خدمات در استانکمبود شرکت

همچنین سه  شوند.خدمات توانمندسازی محسوب می های کلیدیها و کاستیدیتبرخوردار از محدو

الف( اثر قابل توجه مطالعات نظری و ترازیابی در کنار  توانپیشران عمده توسعه خدمات را نیز می

خواست مدیران ارشد جهت ایجاد ساختارهای کارآمد تسهیل کننده نوآوری؛ ب( اهمیت رویکردهای 

مه ریزی شده در توسعه خدمات تجاری سازی و توانمندسازی؛ و ج( تسریع و افزایش راهبردی و برنا

 بر شمرد. ،های گستردههای در دسترس به جای ساختارسازیکیفیت خدمات از طریق توانمندی

بر اساس مطالعه موردی انجام شده در آینده جهت ارائه خدمات توانمندسازی در کشور در حین 

شود  اوالً همزمان با توسعه سازوکارهای تسهیالت مالی، خدمات مالی پیشنهاد می ارائه خدمات تسهیالت

توانمندسازی برای گیرندگان تسهیالت پیش بینی شود و زنجیره دریافت تسهیالت مالی به زنجیره 

خدمات توانمندسازی متصل شود تا کارایی خدمات افزایش یابد؛ دوماً تقویت و عمق بخشی خدمات 

ی از طریق تعریف خدمات جدید، اختصاصی سازی و تقویت شبکه ارائه دهندگان خدمت توانمندساز

ها کمتر برخوردار از طریق انجام گردد؛ و در نهایت ارائه خدمات ویژه به خدمت گیرندگان استان

شود در تحقیقات آتی اثر بخشی خدمات سازوکارهای استانی فعال شود. به عالوه پیشنهاد می

 های دانش بنیان خدمت گیرنده نیز تحلیل و بررسی شود.ز منظر شرکتتوانمندسازی ا
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