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مقدمه
هدف از تدوین این کتابچه ارائه اطالعاتی به جویندگان کار ،دانشجویان فارغالتحصیل از مقاطع تحصیلی
مختلف رشتههای فنی و مهندسی است.
این کتابچه میتواند راهنمای خوبی برای کسانی که در جامعه به دنبال ایجاد کسبوکارهای فناورانه اعم
از ایجاد هستههای فناوری ،شرکتهای خصوصی ،شرکتها دانشبنیان و استارتآپها باشد.
شرکتهایی که در این راهنما معرفی خواهند شد جنبه تبلیغاتی نداشته و صرفاً از آنها بهعنوان منابع و
امکانات بالفعل موجود در کشور یاد میشود.
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پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد ،دروازهای بهسوی اشتغال

منبع :روابط عمومی مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
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استارتآپها ،ایجاد یک کسبوکار کوچک با آیندهای بزرگ

منبع :روابط عمومی مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
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مجموعه کتابهای معرفیشده توسط مرکز توسعه فناوری صنعت برق و
انرژی برای فناوران و کارآفرینان

منبع :روابط عمومی مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
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تجربیات کارآفرینان برتر از کتب «دانش به ثروت» پارک علم و فناوری
پردیس را بخوانید

منبع :روابط عمومی پارک علم و فناوری پردیس
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برای کارآموزی در شرکتهای دانشبنیانها و استارتآپها
جشنوارههای برگزار میشود ،در آنها شرکت نمایید.

منبع :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان
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مطالعه مشاورههای رایگان ریاست جمهوری در  36سرفصل برای
دانشبنیانها
مرکز شرکتها و مؤسسات دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در
راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان خدمات مشاوره رایگان در سـرفصـلهای
بیمهای و مالیاتی ،عمومی و مدیریت ،حقوقی و مالکیت فکری ،ارزیابــی و توسـعه
محصول ،توسعه و بازار فروش ،صادرات و واردات و توسعه فنی ارائه میکند .در سرفصل
مشاوره بیمهای و مالیاتی محورهای مشاوره بیمه تأمین اجتماعی ،مشاوره مالیاتی ،هیئتهای حل اختالف بیمه تأمین
اجتماعی و هیئتهای حل اختالف مالیاتی مطرحشده است.
در بخش مشاوره عمومی و مدیریت نیز محورهایی ازجمله مشاوره ارجاع کار و معامالت دولتی (مناقصات ،مشاوره
استراتژی و توسعه کسبوکار ،مشاوره استقرار در مراکز رشد و پارکها ،مشاوره استقرار در فضاهای صنعتی و
نیمهصنعتی استان تهران و مشاوره روابط عمومی و مدیریت ارتباط با مشتری مطرح میشود همچنین موضوعاتی
ازجمله مشاوره روشهای مذاکره با سرمایهگذاری مشاوره مدیریت و ساختار سازمانی ،مشاوره منابع انسانی و
آسیبشناسی ،مشاوره ورود به بورس و فرابورس و مشاوره تأمین مالی و سرمایه پذیری از دیگر موضوعانی است که در
حوزه مشاوره عمومی و مدیریت موردتوجه قرارگرفته است.
در بخش حقوقی و مالکیت فکری محورهایی ازجمله مشاوره حقوقی (قراردادها و دعاوی) ،مشاوره ثبت اختراع
بینالمللی | مشاوره ثبت عالئم تجاری ،مشاوره جستوجو ،تحلیل و استفاده از محتوای پتنت .،مشاوره تخصصی قانون
کار ،مشاوره حقوق بینالملل و مشاوره حقوقی تبادل فناوری مورد تأکید است ..در دسته ارزیابی و توسعه محصول نیز
مشاوره طراحی صنعتی و بستهبندی محصوالت ،مشاوره قیمتگذاری محصول و مشاوره اخذ پروانه بهداشتی ساخت
مطرحشده است .در بخش توسعه و بازار فروش عناوینی چون مشاوره بازاریابی دیجیتال ،مشاوره بازاریابی و فروش،
مشاوره تحقیقات بازار ،مشاوره بازاریابی بینالملل و مشاوره تحقیقات بازار بینالملل موردتوجه قرارگرفته است .در
دسته صادرات و واردات محورهایی با عناوین مشاوره گمرک و واردات ،مشاوره بازرگانی بینالمللی و فرایندهای صادرات،
مشاوره استراتژی صادرات ،مشاوره نقلوانتقال ارزی مشاوره حملونقل بینالملل و مشاوره اصول و فنون مذاکرات و
مکاتبات تجاری بینالملل مطرح است .در حوزه توسعه فنی محصول نیز موضوع مشاوره توسعه فنی محصوالت فناوری
اطالعات و ارتباطات مطرحشده است .هر شرکت میتواند در یک سال از تعداد  ۲۵جلسه مشاوره (بهصورت حضوری یا
تلفنی با مجازی با مکاتبهای) و تا سقف  ۵۰میلیون ریال استفاده کند همچنین سقف استفاده از خدمات در هر یک از
سرفصلهای ذکرشده ،حداکثر برابر با  ۱۰جلسه تا سقف  ۲۰میلیون ریال در هرسال است .آن برای استفاده از هر یک
از سرفصلهای هیئت حل اختالف نیز هر شرکت میتواند در سال دومرتبه تا سقف  ۲۰میلیون ریال درخواست خدمت
کند
منبع :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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با مرکز نوآوری دانشگاهها مثل مرکز نوآوری پردیس دانشکدههای فنی
دانشگاه تهران ارتباط ایجاد نمایید.

پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه ،میزبان معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه
تهران و شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بود تا فاز نخست مرکز نوآوری آن بهطور رسمی پذیرای نوآوری و
ایدههای خالقانه دانشگاهیان دانشگاه تهران شود .معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در حاشیه افتتاح این مرکز نوآوری
از نگاه تازهای که به حوزه فناوری و توسعه فناوری در دانشگاهها آغازشده است گفت و ادامه داد« :دانشگاه تهران پایلوت
برنامههای نوآورانه را آغاز کرده است و دانشگاههای نسل سوم و چهارم با نگرش تازه دانشگاهها به نوآوری ،یک گام به واقعیت
نزدیک شدهاند .».به گفته ستاری ،دانشگاههای کشور در مدار حمایت از نوآوری دانشگاهیان و پیوستن به زیستبوم کارآفرینی
و نوآوری قرار دارند و قرار است دیگر دانشگاههای کشور هم آغازکننده این تحوالت باشند .او بابیان اینکه جوانان خالق پس
از نشستن پشت میزهای تحصیل ،امروز کارآفرینی نوآورانه را در شرکتهای دانشبنیان و استارتآپی آغاز میکنند ،افزود:
«خلق ارزشافزوده و ایجاد اشتغال برای دیگر همدانشگاهیان ،کار ارزشمندی است که به دست فعاالن خالق و کارآفرین این
کسبوکارها اتفاق میافتد» معاون علمی و فناوری ارج و ارزش نهادن به کارآفرینی دانشگاهیان را یکی از نشانههای تحول
دانشگاهها دانست و گفت« :تحصیل و کارآفرینی اکنون یک ارزش قلمداد میشود؛ این کار میتواند امید را به جامعه تزریق
کند .دانشگاههایی هستند که حاضرند روی نوآوری بسیاری از جوانان کارآفرین سرمایهگذاری کنند که این الگوی دیگر
دانشگاههاست ».رئیس بنیاد ملی نخبگان تأکید کرد :دانشگاه باید آغوش باز خود را به روی سرمایهگذاران فناوری و نوآوری
باز کند .دانشگاه میتواند بخش عمدهای از بودجه خود را از طریق قراردادهای فروش دانش و محصوالت فناورانه دانشگاهی
کسب کند .».ستاری بابیان اینکه پژوهش باید جایگاهی ویژه برای سرمایهگذاری بخش خصوصی بگشاید تا به محصول یا
خدمت کارآمد منجر شود ،افزود« :اگر به دنبال این هستیم که محصول کارآمد را به دست مردم برسانیم باید زمینهای را
فراهم کنیم تا بخش خصوصی به میدان سرمایهگذاری روی پژوهش و نوآوری وارد شود .خوشبختانه در پارکهای فناوری ما
این سازوکار سرمایهگذاری رایج است ،بهطوریکه سرمایهگذاری بخش خصوصی نسبت به دولت چند برابر بیشتر است و این
حضور پررنگ ،متضمن و مقدمهای بر ظهور یک نتیجه سازگار با نیاز جامعه خواهد بود ».در ادامه این مراسم ،مجید نیلی
احمدآبادی مدیر مرکز نوآوری پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران گفت« :تا دیروز بیشترین شغل دانشجویان در صنعت
بود اما امروزه مشتریان خروجی دانشگاهها بازار کار دانشبنیان است .».به گفته عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران ،اقتصاد
دانشگاه در زمانهای قرار دارد که مرزهای بین دانشگاه و شرکتهای بزرگ و صنعت در حال کمرنگ شدن است .به همین
منظور امکان دو تخصصه بودن با طرح جهاد و انتخاب آزاد  ۱۵واحد توسط دانشجویان از فعالیتهایی است که در این حوزه
انجامشده است .نیلی اضافه کرد :ایجاد محیط شاداب دانشجویی زیرساختهای پیشرفته و امکان هماهنگی پردیسهای
مختلف از دیگر مسائلی است که باید نوآوری در ارتباط با صنعت را شکل دهد ».ایران را کار روی مرکز نوآوری پردیس
دانشکدههای فنی دانشگاه تهران از دو سال پیش آغاز شد و اکنون مجموعهای از تیمهای استارتآپی که از چند سال گذشته
کارشان را در دانشگاه  -تهران آغاز کردهاند و اکنون به مرحلههای سرمایهگذاری رسیدهاند ،در این مرکز گرد هم آمدهاند .این
مرکز نوآوری باهدف تحقق پیوستار آموزش ،پژوهش و فناوری و قرار گرفتن در مدار دانشگاه خالق ،کارآفرین و پژوهش محور
ایجادشده است .مرکز اصلی با  ۳۴۰۰متر مساحت در دانشکده مهندسی مکانیک راهاندازی میشود که به گفته ناصر سلطانی،
رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران ،بهطورقطع در ایران بینظیر و در جهان کمنظیر خواهد بود.
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با استارتآپها حوزههای مختلف آشنا شوید.

منبع :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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گذراندن دوره پسادکتری در پژوهشگاه نیرو برای دارندگان مدرک
تحصیلی دکتری

منبع :معاونت پژوهشی پژوهشگاه نیرو
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برای معرفی خود جهت پیدا کردن موقعیتهای شغلی مناسب یک حساب
لینکدین و ایران تلنت ایجاد نمایید.

منبع :لینکدین و ایران تلنت
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مطالعه اطالعات مندرج در ماهنامه دائمی مرکز توسعه فناوری صنعت
برق و انرژی (پیک رویش) باألخص قسمت "بیشتر بدانیم"

منبع :روابط عمومی مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
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مشاهده برنامههای آموزش کسبوکار تلویزیونی صداوسیمای جمهوری
اسالمی ایران

منبع :صداوسیمای جمهوری اسالمی ابران
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مطالعه کتابچه  110برنامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان

منبع :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

14

کتابچه راهنمای جویندگان کار

ایجاد رزومه تخصصی خود در وبسایتهای کاریابی

منبع :وبسایتهای ای -استخدام و ایران استخدام
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برای بهتر دیده شدن و کسب درآمد" ،وردپرس" یاد بگیرید.

وردپرس یک نرمافزار آنالین است که توسط آن میتوانید وبسایت شخصی خود را بهراحتی راهاندازی کرده و
مهارت ها ،تخصص و دانش خود را در آن همانند یک ویترین برای دیگران عرضه نمایید.
شما با استفاده از وردپرس بهآسانی در چند دقیقه بدون هیچدانشی از برنامهنویسی میتوانید هر نوع وبسایتی را که
بخواهید بهصورت کامالً حرفهای راهاندازی کنید .مدیریت وردپرس بسیار آسان است بهگونهای که شما میتوانید در
هرزمانی که بخواهید بدون نیاز به هیچ وسیلهی جانبی با موبایل یا کامپیوتر تمام قسمتهای سایت خود را مدیریت
کنید .و کمتر از دو ساعت میتوانید کار با آن را یاد بگیرید.
شما اگر هیچ شغل یا حتی ایدهای ندارید با وردپرس میتوانید برای خود کسب درامد کنید بدینصورت که با یادگیری
آنیک وب مستر شوید و برای دیگران سایت طراحی نمایید.

منبع :وردپرس
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برای یافتن کسبوکار مناسب با تخصص خود از "مچ میکینگها" استفاده
کنید.

یکی از روشهای کارآفرینی برای جویندگان کار ایجاد سازوکار  Matchmakingدر مراکز رشد ،پارکها و مراکز
نوآوری است .اشخاص حقیقی و یا حقوقی که عالقهمند به فعالیت کسبوکار فناورانه در حوزه برق و انرژی هستند
رزومه خود را در سایت مرکز توسعه فناوری بارگذاری میکنند و مرکز این اطالعات را پس پردازش مختصر در اختیار
کلیه شرکتهای مستقر در مرکز و سایر مراکز رشد و پارکهای همکار قرار میدهد .هدف این است ارتباط مؤثری
بین صاحبان کسبوکار و افرادی که جوینده کار هستند ایجاد شود.
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کسب صالحیت حرفهای از مراکز فنی و حرفهای

برای اخذ صالحیت حرفهای باید در مراکزی همچون سازمان فنی و حرفهای ،آموزشهای شایسته محور را آموخت که
شایستگیها بهصورت زیر هستند:

شایستگیهای پایه

شایستگیهای فنی

شایستگیهای
حرفهای

شایستگیهای غیر فنی

شایستگیهای فناوری

شایستگیهای مادامالعمر

منبع :سازمان فنی و حرفهای کشور
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کسب مهارتهای فنی و حرفهای از طریق گذرانیدن دورههای فنی و
حرفهای

منبع :سازمان فنی و حرفهای کشور
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آشنایی با استانداردهای رشته و گرایش تحصیلی خود

منبع :سازمان ملی استاندارد ایران
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ادامه تحصیل در مقاطع باال در دانشگاههای فنی و حرفهای

دکتری حرفهای

مهندس ارشد

دکتری حرفهای
سطح هفت
کارشناسی ارشد
سطح شش

مهندس

تکنیسین ارشد

تکنیسین

اوپراتور

کارگر ماهر

کارشناسی
سطح پنج
تکنیسین ارشد
سطح چهار
تکنیسین
سطح سه
کمک تکنیسین
سطح دو
کارگر ماهر
سطح یک
منبع :سازمان ملی استاندارد ایران
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مشاهده سلسله سمینارهای نقشه راه مهندسی برق (تحلیل بازارکار
مهندسی برق)

منبع :نیرا شاپ
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