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فرصتهای شغلی ،سرمایهگذاری و کارآفرینی در صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات
کمیته ارتباط با صنعت بخش  IEEEایران

 -1ساختار و مدل اجرایی
امروزه عرصهه فناوری و تولید علم ،نه با تعداد مقاالت منتشهر شهده توسهر مراکز علمی؛ بلکه بر اسهاس شهاخ های
حیاتی رشد دانش بنیان از جمله تعداد ثبت اختراعات انجام شده ،نرخ دست آوردهای اقتصادی از تبدیل اختراعات1به
کسه وکار و درآمد سهنجیده می شهود .از این رو در زمینه تجاریسهازی نتایج تحقیقات و نوآوریهای انجام شهده توسهر
مراکز تحقیقاتی و شههرکتهای دانشبنیان در سههطح دنیا و از جمله کشههورمان ایران در صههنایع مختلف ،تغییرات و
پیشهرفتهای بسهیاری به وجود آمده اسهت .وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیز به منظور ایجاد یک راهبرد منسهجم
و هماهنگ با تغییرات بخش ارتباطات و فناوری اطالعات و با هدف رشههد و توسههعه پایدار  ICTو همچنین محوریت
توسههعه سههرمایهآفرینی از فعالیتهای پژوهشههی و کاهش ریسههک عملکردی ،زمانبندی و سههرمایهگذاری در توسههعه
محصهوالت با فناوری باال ،بر آن شهد تا با بهرهگیری از ابزاری مناسه  ،نقش اسهاسهی در تصهمیمگیری و کاهش ریسهک
در مرحله تزریق مالی به منظور تجاریسهازی دسهتاوردهای تحقیق ،توسهعه و نوآوری ( )RDI2صهنایع  ICTایفا نماید.
ابزار تصهمیمسهاز MRL & TRLکه در دهه  70میالدی توسهر ناسها اجرایی گردید ،در سهال  2007در اتحادیه اروپا
به یک ابزار اسهتاندارد ارزیابی بلو فناوری در مراحل مختلف توسهعه محصهول تبدیل شهد .اینکه دولت از کدام پروژهها
و فناوریهایی حمایت کند؛ به نحوی که از یک سهو در جهت توسهعه و امنیت ملی و از سهوی دیگر در راسهتای تقاضهای
بازار باشهد ،با بهرهگیری از این ابزار قابلحل خواهد بود .به عنوان نمونه می توان با اسهتفاده از این ابزار تحلیلی ،پاسه
مناسهبی برای نحوه حمایت حاکمیت از بومیسهازی و جذب فناوری ( FAB3سهاخت مدارات الکترونیک مجتمع ) 4در
ابعاد میکرونی در اختیار داشت.
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 -2تصویر کالن مدل عملیاتی
به منظور ایجاد یک مدل کالن و نقشه راه جهت تبیین برنامههای عملیاتی ،یک تصویر کالنی 5از ورودیها ،فرآیندها
و خروجیها ترسیم گردید .بر اساس این تصویر کالن ،اسناد باالدستی در بخش باالیی تصویر قرار گرفته و اهداف کالن
ملی و توسعهای ،در بخش ذیل آن ترسیم شده است (شکل  .)1همچنین این مجموعه اهداف به عنوان یک مکانیزم
حاکمیتی ،بر فرآیندها بطور مستقیم و بر خروجیها بطور غیرمستقیم تأثیرگذار می باشند .منابعی که در سمت راست
تصویرکالن ترسیم شده به عنوان ورودیهای اصلی در تبیین مسائل ،چالشها ،توانمندیها ،فرصتها و درنهایت در
تعیین اولویتهای فناورانه تأثیرگذار است .بنابراین درپایان ،براساس اسناد باالدستی ،اهداف ،ورودیها و مجموعه
فرآیندها ،برنامههای عملیاتی استخراج می گردد که در بخش سمت چپ تصویر کالن ترسیم شده است.
سیاستها و برنامههای کالن  ،وظایف و مسئولیتها مواردی هستند که بواسطه اسناد باالدستی ،الزام و یا توصیه
شدهاند .این اسناد شامل قوانینی مانند قانون برنامه ششم توسعه کشور و احکام دائمی برنامههای توسعهای ،نقشهی
جامع علمی کشور و سایر اسناد بخشی همچون سند تبیین الزامات شبکهی ملی اطالعات ،سند اولویتهای توسعه
فضای مجازی ،سند امنیت فضای تولید تبادل اطالعات ،سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و
احکام ابالغی به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات میباشند .از سیاستها و برنامههای کالن ،اهداف کالن ملی و
توسعهای برای بخش ارتباطات و فناوری اطالعات استخراج می شوند .رشد و توسعه صنعت  ،ICTهمگام با رشد پایدار
و توسعه دانش بنیان و در راستای امنیت ملی ،سرمایهی انسانی ،اقتصاد زیستمحیطی ،فرهنگی و اجتماعی ترسیم
شده است .منابعی که در این مسیر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته اند شامل :روندهای جهانی فناوری ، 7وضعیت
کنونی 6ایران و جهان ،نیازها و خواستههای نهادها ،سازمانها ،شرکتها و اصناف می باشند .اولویتهای فناورانه و
پژوهشی  ICTدر  4حوزه:
 )1سختافزار ،شبکه و مدیریت
 )2نرمافزار ،برنامههای کاربردی و خدمات
 )3امنیت اطالعات و ارتباطات
 )4بخش فضایی
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تقسیمبندی شده است .با استفاده از نظرات خبرگان و ورودیهای مذکور ،اولویتهای فناورانه و پژوهشی هر حوزه
لیست می گردد .در ادامه با استفاده از ابزار  TRL &MRLاین اولویتها جانمایی شده و بر مبنای محل قرارگیری
هر فناوری در ماتریس مذکور ،رویکرد عملیاتی ،حمایتی و برنامهای یا راهبردی متناظر آن فناوری تبیین خواهد شد.

شکل :1نحوه تعیین اولویتها و راهبردهای صنعت ( ICTدر ابتدا منطبق بر اسناد باالدستی موجود ،اهداف را در نظر
می گیریم .سپس به تجزیه و تحلیل مسائل  ،چالشها  ،منابع و فرصتها با توجه به اولویتهای فناوری و پژوهشی و مراجعه
به سازمانها و شرکتها و روندهای توسعه صنعت  ICTدر ایران و جهان پرداخته که نتیجه آن منجر به رویکردی برای
برنامه عملیاتی میشود و در نهایت بازخورد آن مستقیما برروی اهداف اثرگذار خواهد بود).
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 -3ابزار تحلیل تعیین سطح آمادگی فنی و بازار
یکی از ابزارهای کاربردی در زمینه تصمیمسازی نحوه ورود فناوری به بازار ابزار ،تحلیل تعیین سطح آمادگی فناورانه
و سطح آمادگی بازار می باشد که توسر ناسا 8در دهه هفتاد میالدی توسعه یافت و مورد استفاده قرار گرفت .ابزار
مذکورکه امکان ارزیابی بلو فناوری را در مراحل توسعه محصول امکانپذیر میسازد ،به صورت گسترده در سطح
کشورهای پیشرفته در سازمانهای صنعتی و دولتی مورد استفاده قرارگرفته است .به بیانی دیگر ،ابزار  TRLامکان
ارزیابی بلو فناوری خاص حاصل از فرآیندهای نوآوری ،تحقیق ،توسعه و همچنین مقایسه سازگاری ،مابین انواع
مختلف فناوری بهکاررفته در ساختار یک تجهیز یا سیستم را امکانپذیر میسازد و برخالف ابزارهای مشابه دیگر ،ابزار
مذکور ،سطحی که فناوری در آن قرار دارد را به صورت کاربردی شناسایی میکند .شرکتها و سازمانها در ادامه با
ایجاد مفهوم مکمل سطح آمادگی بازار ،ابزار تحلیل  TRL &MRLرا ایجاد نمودند که در سال  2007در اتحادیه
اروپا به یک روش استاندارد برای تدوین برنامههای راهبردی و عملیاتی تبدیل شد.
در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات که تغییرات سریع و تنوع فناوریها روز به روز بر پیچیدگیهای تصمیمگیری آن
افزوده است؛ بکارگیری چنین ابزاری ،تحلیل این امکان را فراهم می آورد که بر مبنای هر دو اهرم بازار و فناوری،
تصمیمات مناس  ،متناس

و در زمان درست گرفته شود .به عنوان نمونه می توان با استفاده از این ابزار تحلیلی،

گزینههای تصمیم گیری ،برای نحوه حمایت حاکمیت از بومیسازی و جذب فناوریهایی همچون  FABو با توسعه
نسل پنجم در اختیار ایشان قرار داد.

شکل :2تصویر کالن راهبردها و برنامه های

عملیاتی6.
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)The National Aeronautics and Space Administration (NASA
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 -4سطح آمادگی فناوری ()TRL
سطح آمادگی فناوری سنجهای ،برای ارزیابی وضعیت توسعه فنی یک فناوری جدید است .این مدل ابتدا در اواخر دهه
هفتاد میالدی در دفتر ملی هوافضای آمریکا ( ناسا ) تدوین شد و از آن پس ،تعداد و تعاریف سطوح آمادگی تا اندازهای
تغییر یافته است .در جدول شماره  ،1یک مدل  9مرحله ای به ترتی

زیر برای تعیین سطح آمادگی فناوری به کار

گرفته می شود.
جدول :1سطح آمادگی فناوری()TRL
سطح آمادگی فنی ()TRL
9

راه اندازی سیستم نهایی در محیر واقعی/راه اندازی خر تولید

8

تکمیل سیستم نهایی و دستیابی به شرایر الزم برای کاربرد عملیاتی /افزایش مقیاس تولید به سطح تولید
پایلوت

7

اثبات عملکرد نمونه اولیه در محیر واقعی

6

دستیابی به نمونه اولیه کارآمد در محیطی که به محیر عملکرد واقعی شباهت دارد

5

دستیابی به نمونه آزمایشگاهی کارآمد در محیطی که به محیر عملکرد واقعی شباهت دارد

4

دستیابی به نمونه آزمایشگاهی کارآمد در محیر آزمایشگاهی

3

اثبات عملکرد در سطح مدل ریاضیاتی و آزمایشهای اولیه

2

مدلسازی ایده اصلی فناوری و کاربرد آن

1

مشاهده و درک اصول علمی پایه و گزارش آنها

5

 -5سطح آمادگی بازار ()MRL
سطح آمادگی بازار سنجهای ،برای درک و کمیسازی ویژگیهای بازاری یک محصول جدید و ترجمه آنها به قابلیت-
های فنی درون شرکت توسعهدهنده محصول است .توجه به سطح آمادگی بازار می تواند خطر شکست بازار را کاهش
دهد .این مفهوم ،شکل عملیاتی شده و بسریافتهی مفهوم سطح آمادگی تقاضا ( )DRL 9است که ابتدا در سال 2007
در سازمان فضایی فرانسه ( )ORENAمطرح شد .سطوح نهگانه آمادگی بازار به ترتی زیر در جدول شماره  2تعریف
می شوند.

جدول :2سطح آمادگی بازار )(MRL
سطح آمادگی بازار()MRL
9

ظرفیت جذب در بازار جهانی

8

اقدامات پشتیبانی برای جذب در بازار جهانی

7

ظرفیت جذب دربازار داخلی

6

خلق راه حل مطابق با نیاز تحلیل شده بازار

5

شناسایی متخصصان دارای توانمندی

4
3

تحلیل توانمندیها و منابع ضروری موجود برای ارائه راه حل
شناسایی توانمندیهای سیستمی مورد نیاز برای خلق راه حل (مانند راهبری پروژه) ،ترجمه ویژگیهای مورد
انتظار محصول /خدمت جدید به توانمندیهای فنی مورد نیاز برای خلق راه حل

2

شناسایی ویژگیهای مورد انتظار محصول/خدمت جدید،کمیسازی ویژگیهای مورد انتظار محصول/خدمت
جدید

1

شکلگیری این احساس که((چیزی کم است)) ،شناسایی یک نیاز بخصوص

شکل 3و  4به ترتی بیانگر ماتریس سطح آمادگی بازار و سطح آمادگی فناوری و راهبردهای کلی خروجی ماتریس
 MRL&TRLاست که برای درک و آنالیز بهتر موضوع قرارگرفته است.

6

شکل :3ماتریس سطح آمادگی بازار و سطح آمادگی فناوری.

7

شکل :4راهبردهای کلی خروجی ماتریس .MRL&TRL
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 -6اولویتها و توانمندیهای صنعت
جدول  :3مثالهایی از اولویتهای صنعت  ICTکشور ایران

9

 -7سازمانها و نهادهای موثر در سرمایهگذاری صنعت ICT
سازمانها و نهادهایی که در سرمایهگذاری صنعت  ICTکشور ایران نقش بسزایی دارند شامل موارد زیر می
باشد:
 )1معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (صندوق نوآوری و شکوفایی)
 )2وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات (وام وجوه اداره شده)
 )3وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صندوق صحا)
 )4شرکتهای توانمند حوزه ICT
 )5پست بانک ( بانک تخصصی ) ICT
 )6بانک صنعت و معدن (بانک تخصصی صنعت)
 )7مشارکت دو و یا چند نهاد فوق با یکدیگر

10

 -8نتیجهگیری
با توجه به مطال عنوانشده در تحقیق حاضر ،از مطالعات و بررسیهای انجام شده در خصوص روند رشد فناوریهای
جدید در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه؛ همچنین مالحظه خر سیر تحوالت منطبق بر نیاز بازار در این
کشورها ،بخصوص در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTکه همزمان با پیچیدگی و رشد بسیار سریع ،تأثیری
روزافزون در زندگی انسان دارد؛ آنچه به وضوح می توان دریافت کرد ،این است که در تمامی موارد ،کشورها ،شرکتها
و افرادی در توسعه تحوالت فناوری و به ثمر رساندن محصوالت نوآورانه ،پیشرفت چشمگیری داشتند که همگام با
ارزیابی محصوالت نوآورانه خود با شاخ های سطح آمادگی فناوری ،سطح آمادگی بازار را نیز در نظر داشته و با
مطالعه دقیق ،نیاز بازار را با فناوری و محصول خود تطابق داده و توسعه پایدار را نیز هدف قراردادهاند .در این زمینه
رصد مداوم بازار و در صورت لزوم ایجاد نیاز دربازارهای جدید یا بهبود بازار فعلی بسیار حائز اهمیت است .لذا برای
حرکت در مسیر رشد در جدول ارائه شده که بهترین حالت پیشرفت و به بار نشستن یک فناوری یا محصول است؛
باید با بررسی پارامترهای یادشده ،موقعیت قرارگرفتن فناوری یا محصول در جدول(وضعیت موجود) تعیین شده و
اصالح مداوم ،با هدف رسیدن به باالترین رتبه جدول (ظرفیت جذب در بازار جهانی همگام با قرارگرفتن در باالترین
سطح آمادگی فناوری) در دستور کار قرار گیرد.
پرواضح است این تحقیق نقطه آغازینی برای محققان ،فعاالن و نوآوران این صنعت بوده و مسلماً قدم گذاشتن در
اینراه به جهت تحقق اهداف کالن در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات کشور و همچنین دستیابی به فناوریهای
موفق بومی ،نیاز به بررسی و تحقیقات جامعتر دارد .
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❖ قانون برنامه ششم توسعه کشور و احکام دائمی برنامههای توسعهای
❖ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات
❖ سند اولویتهای توسعه فضای مجازی
❖ سند امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات
❖ سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی
❖ پیوست حکم وزیر محترم  ICTنقشه جامع علمی کشور و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
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