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سخن نخست

به وجود آمدن تغییرات سریع در فناوری های 
روز دنیا و مسائل اجتماعی جامعه ی امروز از 
جمله عواملی هســتند که باعث ایجاد مراکز 

نوآوری شده است. 
مراکــز نــوآوری بــا همــان ایــده ی جذب 
ایجاد شده اند  افراد  نوآوری های  و  خالقیت ها 
و بــه دنبــال عرضه ی یک محصــول به بازار 
هســتند، البته محصولی که بر مبنای دانش و 

باشد.  پژوهش ساخته شده 
آنهــا با تامیــن بودجــه ی فعالیــت خود از 
شــرکت هایی که به آنها وابســته هستند و یا 
شرکت هایی که طرح ها را به آنها می فروشند، 
به حیات خود ادامه می دهند، البته سهمی از 
بودجــه در نظام حاکم هر حکومت هم دارند.

افزایــش تعداد افراد تحصیلکــرده، مخصوصا 
در پنجاه ســال گذشــته، فکر ایجــاد مراکز 
نــوآوری را در بین محیط هــای آکادمیک و 

صنعتی شکل داده است. 
طبق تعریف صندوق حمایت از پژوهشــگران 
و فنــاوران، »مرکــز نوآوری، مرکزی اســت 
متشــکل از یــک یا چنــد تیم نــوآور که با 
همــکاری مراکــز تحقیقاتی و شــرکت های 
متقاضــی محصوالت جدیــد در یک حوزه ی 
تخصصی در چارچــوب برنامه ای بلندمدت با 

می کنند.« همکاری  هم 
تیــم  یــک  از  مقابــل،  شــتاب دهنده ها  در 
اســتارت آپ کــه دارای ایده ای مــورد تایید 
اســت، حمایت می کنند. در واقــع ایده های 
و  را گلچین می کنند  استارت آپ های مختلف 
بهترین آنها که در کمترین زمان به بیشترین 

انتخاب می کنند.  را  برسد  سود 

آنها شــرکتی با گروه اســتارت آپ تاسیس و 
در مقابل ســرمایه گذاری اولیه و آموزش ها و 
خدماتی که به صاحبان ایده می دهند سهمی 
از شــرکت را در اختیــار می گیرنــد، البتــه 
می تواند تاســیس شــرکت هم در کار نباشد 
و در قبــال حمایت هــای مالــی و معنوی از 
طرح ها، ســهمی از آینده ی تولیدی محصول 

بگیرند. اختیار  را در 
معمــوال  شــتاب دهنده هــا فعالیت هایــی با 
ســرعت باال انجام می دهنــد و بعد آن را به 
حالت شــرکتی مســتقل رها می کنند )پس 
نهایی طــرح و ســرمایه گذاری  از پذیــرش 
بیشــتر شــتاب دهنده( البته با سهام محفوظ 
این گونه  نوآوری  مراکز  در  ولی  شتاب دهنده، 
عمل نمی کنند و در هسته های پژوهشی خود 
در زمینه هــای مختلف به مطالعه ی طرح های 
با  را  مختلف می پردازند و بحث تجاری سازی 
یک شــریک یا همکار صنعتی یا دولتی انجام 

می دهند. 
البته این مراکز از پژوهشــگرانی که ایده های 
مناسب دارند هم دعوت به همکاری می کنند. 
نکته ی دیگر که بایستی به آن توجه کرد این 
است که شــتاب دهنده ها می توانند انتفاعی یا 
غیرانتفاعی باشــند ولی مراکز نوآوری عموما 

هستند. دولت ها  به  وابسته 
شــتاب دهنده ها معموال با برگزاری مسابقاتی 
به جذب ایده می پردازند، ولی مراکز نوآوری 

نیستند.  این گونه  معموال 
افراد خود درخواست بررسی ایده را می دهند 
و یا به عنوان یک پژوهشــگر از آنها دعوت به 

می شود.  همکاری 

شــتاب دهنده ها معموال کوتاه مدت هســتند، 
عمومــا حداکثــر 6 ماه، ولــی مراکز نوآوری 

کار می کنند.  بلندمدت  پروژه های  با  اکثرا 
شتاب دهنده ها معموال هر ایده ای که در ابتدا 
حتی هیچ ربطی به علم ندارند را می پذیرند، 
ولی در مراکز نوآوری معموال کارها بر مبنای 

انجام می شود. تحقیق  و  پژوهش 

اپیزود یک:
افتتاح مرکز نوآوری پژوهشگاه صنعت نفت

نفت،  وزارت  اطالع رســانی  پایگاه  به گزارش 
روز دوشــنبه )25 آذرماه 1398( در جریان 
مرکز  تیــک آف،  پترولیوم  رویــداد  برگزاری 
نوآوری پژوهشگاه صنعت نفت با حضور وزیر 

شد. افتتاح  نفت 
طبــق گفتــه ی توفیقــی رئیس پژوهشــگاه 
از  انگیزه ی اصلی پژوهشــگاه  صنعت نفــت، 
ایجاد مرکز نوآوری، ایجاد ظرفیت های جدید 
اســت تا از کســب وکار جوانان حمایت کنیم 
و بــا بهره منــدی از جوانانی با اســتعداد که 
می توانند منشــأ خلق ارزش افزوده ی بیشتر 

و بیشــتر شوند، به سرمایه ی خود بیفزاییم.
وي بــا تاكيد بــر اينكه در طول ســال هاي 
گذشته شاهد تالش وزير نفت در شكل گيري 
افــزود:  عرصــه ی اكوسيســتم ها بوده ايــم، 
تشــكيل ايــن اكوسيســتم ها را مي توان در 
ايجاد رشــته هاي مرتبط بــا حوزه ی نفت در 
دانشــگاه هاي رتبه اول كشور، فارغ التحصيلي 
صدها دانشجوی با اســتعداد در اين رشته و 
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