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 روزبه عباس زاده  نام و نام خانوادگی شرکت کننده
  مقاله /گزارش علمی عنوان

 آشنایی با نقش سازمان هاي پژوهشی در افزایش نوآوري بنگاه هاي اقتصادي کوچک و متوسط  نشست اهمیت
 )WAITRO(  جهانی سازمانهاي تحقیقات صنعتی و تکنولوژیکانجمن  سازمان تخصصی برگزارکننده

 SIRIM مراکز همکار

 ایران، چین، مالزي، اندونزي، تایلند، مراکش، کنیا، جامائیکا، ترینیداد و ... کشورهاي شرکت کننده

 مراکز مورد بازدید
SIRIM که تقریبا شبیه سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی بود بیان شد که این سازمان  : در بازدید از این مرکز

% بودجه آن از دولت تامین می شود و باقیمانده آن از منابع دیگر مثل 30تبدیل به یک شرکت شده است و فقط حدود 
 ن و ... تامین می شود.ارائه خدمات، استانداردسازي، تحقیق و توسعه، آزمایشگاه، طراحی بسته بندي، انجام آزمو

 دستاورد

 آشنایی با 
 و حمایت هاي دولتی در این زمینه )SME( بنگاه هاي اقتصادي کوچک و متوسطنحوه همکاري با  -
 (نه فقط محصول) در بخشهاي مختلف حمایت هاي مرتبط با ایجاد نوآوري -
 و شنیدن تجربیات سایر کشورها SMEمزایاي شبکه سازي براي کمک به  -
 و پیگیري و ایجاد اعتماد ذهنیت براي نوآوري و چالش ها و موانع موجودتغییر  -
 مثل طراحی یک برنامه SMEروند فناوري در صنایع و نحوه معرفی فرصت ها به  -
 Fab)، انجام آزمایش براي ترغیب افراد و ایجاد محیط هایی براي بالفعل سازي ایده ها نمونه سازي اولیه -

Lab) 
 نتایجقضاوت در مورد  و  ارزیابی -
 در جلسه با شرکتها  و آماده سازي هاي ابتدایی )SPIN( تکنیک هاي مربوط به انجام پرسش -

 از نکات قابل توجه انجام فعالیت هاي گروهی در کارگاه بود. 

اقدامات آتی براي پیگیري 
 دستاورد نشست

نمونه سازي اولیه، انجام  از جمله  دستاوردهاارائه تجربیات به همکاران  و تالش براي پیاده سازي برخی از  -
 (Fab Lab)آزمایش براي ترغیب افراد و ایجاد محیط هایی براي بالفعل سازي ایده ها 

 ) در جلسه با شرکتها  و آماده سازي هاي ابتداییSPINتکنیک هاي مربوط به انجام پرسش ( -
 تصویر مربوط به حضور شرکت کننده در نشست و یا هنگام ارائه مقاله ضروري است. *



 

 







 


