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نقش بخش خصوصی در کارآفرینی اجتماعی

Public-Private-Partnership (PPP) Model: روش موفق تر

(سال5بیش از )بازگشت سرمایه طوالنی تر 

مقدار بیشتری از دشواری های رایج کسب و کار
...(اعم از انواع مالیات، انواع بیمه ها، عوارض ها، مجوزها و )

!تاریخ و جغرافیا: اما ابعاد اثرگذاری یک کنش اجتماعی بزرگ عبارتند از



ورجذابیت استفاده از ظرفیت متخصصان خارج از کش

وظیفه گرایی: بخش دولتی

نتیجه گرایی: بخش خصوصی

آموزش های تطبیقی و انتقال تجربه: مردم

.روی برگرداندن به سمت کشور به معنی بازگشتن نیست

واقع بینانه و منصفانه



(VC)سرمایه گذار خطرپذیر 50حدود 

شتاب دهنده70بیش از 

شهرک و پارک علمی و فناوری44

مرکز رشد195

مرکز نوآوری25

ده ها شرکت خصوصی فعال در حوزه ی حمایت از کارآفرینی و نوآوری

یبررسی اجمالی وضعیت ایران در نوآوری و کارآفرین



نماینده بخش خصوصی ایران در این جمع
محمود کریمی

مدیرعامل پیشین کارخانه نوآوری هم آوا
عالی مدیرعامل فناپ در سرمایه گذاری جسورانهمشاور 

متعلق به هلدینگ سرآمد وابسته به بیمه ی سامان( Plannet)سرآمد مدیر ارشد شبکه نوآفرینی 
، بومرنگ و پیرانو عضو هیات مدیره ی آریانا

آریاسیمرغ مدیرعامل پیشین شرکت سرمایه گذاری 
خزانه دار و عضو هیات مدیره ی انجمن اتیسم ایرانهیات امنا، عضو 

(2015-2007)ایران در اروپا  TRIZانجمننماینده 

:مشاوره ایزمینه تخصصی آموزشی و 

TRIZ  نظام یافتهو      نوآوری

(تا امروز2007)کره ی جنوبی در ایران  TRIZ Centerنماینده 
دارای تجارب رسانه ای مختلف در گذشته



تاریخچه

Knowledge Diffusion Network
(KnowDiff.net)

Canada

15 Years ago

Visiting Lecturer Program (VLP)

Non-Profit Activities



Iran Knowledge

Iran

5 Years ago

One Trip, One Seminar

تاریخچه

For-Profit Activities



فعالیت ها

For-Profit Activities

متخصصان ایرانی
وربازگشته به کش

هم_با_مابک#

مسئوالن_با_مابک#

مردم_با_مابک#

متخصصان ایرانی
خارج از کشور

یک سفر

یک سمینار

*پروژه های متفرقه 

سخنرانی در دانشگاه ها
 سخنرانی کلیدی

کنفرانس ها
پنلیست کنفرانس ها
سمینارهای تخصصی
کارگاه های تخصصی
وبینارها

b2b

b2c

b2c

b2g

b2b

Migrated Aback
#maback



سخنراندر برگزاری ایران نالجتحلیل عملکرد 
کاریروز 1214-ماه 57-سال 5مدت در 

رویداد7روز 10هر / رویداد در ماه 15/ رویداد در روز 0.7میانگین 

میانگین نمره تعدادحوزه ی تخصصی
(5از )مخاطبان 

میانگین تعداد  
در هر  شرکت کنندگان 

رویداد

جمع تعداد 
شرکت کنندگان

مدت زمان ارتباط با
(روز)مخاطب 

مدت زمان تنظیم 
سخنرانی از زمان  

ارتباط
(روز)

283.2630837544علوم انسانی

3783.923412673835علوم پایه و مهندسی

754.25392935311علوم پزشکی و پیراپزشکی

4164.0151213711028مدیریت و اقتصاد

44.4223901314هنر

9013.994337907833میانگین کل/ جمع 



فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

1393 3 2 5 6 1 6 5 0 14 47 7 2

1394 1 2 11 3 17 10 3 3 37 93 11 13

1395 9 31 13 6 21 12 5 12 20 74 11 10

1396 13 23 20 25 11 26 5 20 14 76 7 21

1397 15 10 10 8 8 5 4 5 3

میانگین ماه 8.2 13.6 11.8 9.6 11.6 11.8 4.4 8 17.6 72.5 9 11.5
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%3, 28, علوم انسانی

علوم پایه و مهندسی

42%

%8علوم پزشکی و پیراپزشکی

مدیریت و اقتصاد

46%

%1, 4, هنر
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%84, 740, تهران

40, اصفهان

32, مشهد

14, شیراز
8, کیش

5, کرج
4, گرگان 4, همدان

3, ارومیه

1, مراغه

1, یاسوج

شهر مختلف25
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حمایت از کنفرانس  ها
دوره های تعداد 

برگزاری

تعداد دوره های 
حمایت موسسه از 

کنفرانس

تعداد سخنرانان 
از طرف دعوت شده 

موسسه

بیش ازدعوت
یک دوره

بیش از یک 
سخنرانی

در یک دوره

1545298مدیریتالمللی بینکنفرانس 
نگهداری و)همایش مدیریت دارایی های فیزیکی 

1341725(تعمیرات
1441602جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

سمینار زمستانی مباحث پیشرفته در علوم و
436760(WSS)مهندسی کامپیوتر 

431103کنفرانس مدیریت استراتژیک
82704کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری

32616کنفرانس ملی سیستم های اطالعاتی



دوره های تعداد 
برگزاری

دوره های تعداد 
حمایت موسسه 

از کنفرانس

تعداد سخنرانان 
پیشنهادی از 
طرف موسسه

بیش ازدعوت
یک دوره

بیش از یک 
سخنرانی

در یک دوره

22600کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی
152520کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
32201کنفرانس مهندسی مالی و بیم سنجی

11800همایش بحران بی آبی
i4.031600کنفرانس بین المللی انقالب چهارم صنعتی 

21600همایش استارتاپ جاده ابریشم
سمپوزیوم بررسی عملیاتی اکوسیستم های 

11500کارآفرینی بین المللی
41200کنفرانس بین المللی کارآفرینی



کنفرانس  هاسایر 

 و هشتمین کنفرانس ریاضی ایرانچهل
  کنفرانس روش های مدرن در قیمت گذاری های بیمه ای و آمارهای

صنعتی
 یه تا  تغذیه، از تحقیقات علوم پا"اولین کنگره بین المللی

مداخالت بالینی
 نشستIAME

ک  دومین کنگره بین المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتی
ایران

سمینارهای زمستانه ی بیوتکنولوژی
همایش بین المللی قوای محرکه نوین
کنفرانس بین المللی موضوعات نوین در علوم داده

کنفرانس مدیریت تغییر
جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری شهرداری اصفهان
رویداد ملی اینوتک سالمت
 94کنفرانس سالیانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
ی  کنفرانس ساالنه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسان
 95سیلیکون ایران
بوعهفتمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مط
دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی
 سیمدومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی
اختیدومین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازس



مقدار/ تعداد شاخص
نفر280حدود  مدعوتعداد سخنران
جلسه300بیش از  کنفرانس هاتعداد سخنرانی های
(5از )4.12 کنفرانس هامتوسط ارزیابی سخنرانی های

آمار مربوط به کنفرانس های مورد حمایت مؤسسه



درخواست های رسمی همکاری وارد شده

 گلستاندانشگاه

دانشگاه گیالن

دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

گروه صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

 شبکه انتشار دانش(knowdiff)

کنفرانس بین المللی فوتبال کلینیک

موسسه توسعه کارآفرینی بهمن

موسسه هیراد توسعه تجارت

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

 رهبران پروژه اروپایی(EPL)

بنیاد امور بیماری های خاص

 و...

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 (س)دانشگاه الزهراء

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دانشگاه شاهرود

دانشگاه یاسوج

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

گروه عمران دانشگاه صنعتی شریف

گروه معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گروه برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه علوم و فنون مازندران

موسسه تحقیقات آب

 اصفهانشبکه پژوهش و فناوری

 خاورمیانهشبکه مهاجرت



3,080

پزشکی

در مجموع
نفر11,447

دیتابیس

:اینجا عضو شوید لطفا

www.iranknowledge.net/elitesdb



:اینجا عضو شوید لطفا

www.iranknowledge.net/elitesdb

(B2G)همکاری با سازمان های دولتی 

 تعامالت بین المللی علم و فناوریمرکز
وزارت امور خارجه، شورای ایرانیان خارج از کشور
مرکز پژوهش های بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
سازمان میراث فرهنگی، معاونت گردشگری



(:b2g)همکاری با سازمان های نیمه دولتی 
(معاونت پژوهشی)دانشگاه تهران •
(دفتر همکاری های علمی بین المللی( )س)دانشگاه الزهرا •
(شکیپژوهشکده فناوری های نوین پز)دانشگاه علوم پزشکی تهران •
دانشگاه گلستان•
(معاونت پژوهشی و فناوری)دانشگاه علوم و فنون مازندران •
(مدیریت برنامه و بودجه)موسسه تحقیقات آب •
(سیاستی-مطالعاتی)شبکه مهاجرت خاورمیانه •
(معاونت بین الملل)پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی •
(ریاست دانشگاه)دانشگاه یاسوج •
(شبکه پژوهش و فناوری)پارک علم و فناوری اصفهان •
(معاونت امور صنعت و معدن)اتاق بازرگانی ایران •
(دفتر امور دستیاری)سازمان نظام پزشکی ایران •

سایر فعالیت ها

:عضو شوید
www.iranknowledge.net/elitesdb



(:b2b)همکاری با سازمان های خصوصی 

سایر فعالیت ها

:عضو شوید
www.iranknowledge.net/elitesdb

دیوار-کافه بازار •
اسنپ•
اسنپ باکس•
بامیلو•
ایوند•
سایپا•
مبین ایران•
آپارات•

فناپ•
بانا•
سیمیا سرویس•
باشگاه کارآفرینی تیوان•
کاراشتاب دهنده ی •
خانه ی کارمان•



دفتر کار شما در ایران= دفتر ما 

سایر فعالیت ها

:عضو شوید
www.iranknowledge.net/elitesdb

انجام امور هماهنگی برای ارتباط های تخصصی و کاری شما در ایران•
تالش برای یافتن بهترین راه حل همکاری شما با میهن•
تنظیم جلسات و هماهنگی های مربوطه•
محلی برای مطالعه، کار و قرار مالقات های شما•
یافتن افراد توانمند برای تشکیل تیم تان•
جلسات شما/ اطالع رسانی و دعوت از مدعوین سخنرانی ها •



!!نمونه های موفق و ناموفق
***پروژه های متفرقه *** 

:عضو شوید
www.iranknowledge.net/elitesdb

سعید سهامی–طرح نصب دیاگ های تحت وب اتوموبیل : موبی کار•
نیما ترابی–طرح نرم افزاری ارتباط بین اهالی یک محله : محله•
صبوری( افشین)رضا –طرح سرویس های اینترنتی مدارس : تاپ رایدز•
(ناموفق)پوران(محمد)دکتر حمید –طرح پنل های خورشیدی شناور بر آب : مبنا•
(نیمه موفق)ارسالن مهتافر و هوتن زجاجی –طرح کشاورزی عمودی شهری : تازه•
...و •



سپاس بی کران

انیان مؤسسه غیرتجاری بین المللی توسعه دانش فردای ایر
(ایران نالج)

(Iran Knowledge Institute)

97زمستان 
www.iranknowledge.net


