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بوم نوآوری یستزتدوین سازوکارهای اجرایی هدایت و حمایت از 

 شهر تهران 

 

 معاونت ...

 : مدیریت پژوهش های راهبردی مدیریت 
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  عنوان پروژه:  -1

 شهر تهران ینوآور بوم¬ستیزاز  تیو حما تیهدا ییرااج یسازوکارها نیتدو

 پروژه:  سطح -2

   (               عمده)معامالت سطح بزرگ معامالت متوسط(سطح متوسط(                 (جزئی)معامالت سطح کوچک   

 بردارپیشنهاد دهنده و بهره -3

 ریزی شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه .بردار: هرهب   ریزی شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه  پیشنهاد دهنده:

 کلمه( 222)حداکثر   مسئلهبیان و تشریح  -4

نوآوری بازوی کلیدی حل مسائل عدیده شهرها در جهان معاصر است. امروزه رشد نوآوری بین شهرها عامل تعیین 

ای نوآوری شهری رخ می دهد. شهرها کننده افزایش رقابت پذیری و رشد محسوب می شود که این امر در بستر نظام ه

به کارگیری آن نیازمند شناخت مناسب از ابعاد، عوامل و مسائل نظام  برای رشد نوآوری و افزایش شتاب انتشار و

 نوآوری شهری می باشند.

ی و زیست تعریف مفهوم نوآوری، در ادبیات توسعه شهری، با توجه به پیوند غیر قابل انکار میان ابعاد اجتماعی، اقتصاد

با این حال نوآوری در همین زمینه خاص)توسعه  محیطی بسیار دشوار تر از تعریف این مفهوم در معنای عام است.

شهری( است که در دهه های گذشته به اهمیت فزاینده ای دست یافته است. تا جایی که معانی و مفاهیم خاص خود را 

راین یک ارتباط دو طرفه بین شهر بعنوان بستر و رشد فناوری و بناب(. UAI,2017: 3)برای شهرها و شهروندان دارد

نوآوری بعنوان فرآیندی پویا و خودسازمانده وجود دارد که هردو مدام همدیگر را باز تعریف نموده و جریان روزمره 

ایی، زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهند. چرخه شروع و توسعه نوآوری در بستر سیستم های مختلف فض

نهادی، بخشی و اقتصادی ادبیات جدیدی را در مطالعات نوآوری شکل داده است که با مفهوم نظام نوآوری رایج است. 

در برشی از این مفهوم، روند شکلگیری، توسعه و تداوم نوآوری در شهرها مورد بررسی قرار می گیرد که در قالب 

دف نظام های نوآوری توسعه، انتشار و کاربردی کردن نوآوری ه مفهوم نظام نوآوری شهری بسط و توسعه یافته است.

است هر چند که ممکن است این اهداف از پیش برای آنها معین و مکتوب نشده باشد و یا هرکدام از بازیگران نوآوری 
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نظام از منظر برنامه ریزی شهری هم تاثیر بهبود  (.bergek,2011:4دنبال اهداف خاص خود در نظام نوآوری باشند)

های نوآوری بر شهر و هم بهره گیری از ظرفیت های موجود در شهر برای بهبود نوآوری مورد بحث و بررسی است. در 

این میان فرض کلیدی، تاثیر مثبت و مستقیم توسعه نوآوری بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان و رقابت پذیرتر کردن 

ارات و ابزارهای قانونی زمینه توسعه و بهبود نظام نوآوری شهری را شهرها است. بنابراین مدیران شهر باید در حد اختی

فراهم نمایند. شهر تهران هم بعنوان پایتخت کشور و هم بعنوان یک کالنشهر در یک دهه اخیر منشاء شکل گیری 

ندگی نوآوری و کسب وکارهای نوین)اسنپ، دیجی کاال، زود فود و...( بوده است که هرکدام به شکلی بر کیفیت ز

شهروندان تاثیر گذاشته است. شهرداری تهران در مواجه با این کسب و کارهای خدماتی و تجاری نوین و نیز کسب و 

کارهای اجتماعی و مردمی که لزوما منافع اقتصادی و مالی گسترده ای ندارند، تا کنون جهت گیری مشخص و سند 

برنامه تدوین  ،سیاست های بهبود نظام نوآوری شهری تعیینبرای برنامه ای ارائه نداده است. یکی از مهمترین اقدامات 

راهکارهای عملیاتی هدایت  است. انتظار این است در این طرح نوآوری شهری هدایت و حمایت از زیست بوم  عملیاتی

اهبردی یا بنابراین سند کنونی در پی برنامه رارائه شود.  و چگونگی اجرای آنها شهری وریآزیست بوم نو از و حمایت

 تعیین جهت گیری های کلی نبوده و خروجی آن باید منتج به برنامه عملیاتی بشود.

 کلمه( 122)حداکثر اهداف  -5

  توسعه نوآوری شهری در کالنشهر تهرانتقویت و هدف اصلی : 

  در خصوص تقویت اکوسیستم نوآوری کالنشهر تهرانتعیین راهکاری اجرایی 

  نوآوری کالنشهر تهران وتعیین نقش شهرداری و سایر دستگاه ها اکوسیستم ترسیم نگاشت نهادی 

  همکاری شرکت های دانش بنیان وشهرداری  ارائه راهکاری اجرایی تقویت 

 وری کالنشهر تهران آسایر عناصر زیست بوم نو ارائه راهکاری عملیاتی تقویت همکاری و تعامل شهرداری تهران با 

 خدمات شهری ومسائل مدیریت شهری کت های دانش بنیان فعال در حوزه حمایت از شرکت های نواورانه و شر 

  ارئه راهکارهای عملیاتی چگونگی عرضه خدمات شهرداری به شرکت های دانش بنیان  
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 کلمه( 322)حداکثر مبانی حقوقی )سند/اسناد فرادستی/سوابق و پیشینه موضوع( -6

  برنامه پنج ساله سوم شهر تهران 22ماده 

  نوآوری کالنشهر تهران سند نظام 

  توسعه کشور  ششم برنامه قانون  4ماده 

   مصوبات و بخشنامه های شورای اسالمی شهر تهران در خصوص نوآوری، کارآفرینی و خالقیت 

 از شرکت ها و موسسات دانش بنیان  قانون حمایت 

 کلمه( 52)حداکثر قلمرو سازمانی، محدوده مکانی  و زمانی  -7

 9411  فروردین تیلغا 9911تیرمحدوده زمانی: گانه شهر تهران       22مناطق محدوده مکانی:                                   رداری تهران شه قلمرو سازمانی:

 

 رئوس شرح خدمات  -8

 شرح عنوان مرحله مراحل

 مرحله اول 
مبانی نظری نوآوری شهری و 

 اکوسیستم نوآوری شهری

 و خارجی در خصوص اکوسیستم نوآوری شهری،  ز داخلیمرور کتاب ها و مقاالت به رو

 نوآوری شهری، 

مرحله 

 دوم 

کالنشهرهای پیشرو در  مرور تجارب

زمینه حمایت از اکوسیستم نوآوری 

 شهری 

  تجارب موفقیت و تجارب شکست زیست بوم نوآوری شهری 

 ی برنامه های کالنشهرهای دنیا برای حمایت زیست بوم نوآوری شهر سیاست ها و 

 رسی و تحلیل سازمان ها، ارگان ها و مراکز مرتبط با  نوآوری شهری در کالنشهرهای بر

 دنیا

مرحله 

 سوم
 روش شناسی

 تحلیل داده هاو  روش های مورد استفاده برای گردآوری 

 معرفی و تعریف شاخص ها و متغیرها 

  ماری و حجم نمونه و روش نمونه گیریآتعریف جامعه 

 های سنجش روایی و پایایی پژوهشروش 

  روش جمع بندی و استنتاج 

 ها نسبت به سایر روش ها ارائه شود *توضیحات در خصوص و چرایی انتخاب روش 
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 شرح عنوان مرحله مراحل

مرحله 

 چهارم
 مرور اسناد باالدستی و قوانین مربوطه 

  سند نظام نوآوری کالنشهر تهران 

 های کلی نظام در خصوص علم، نوآوری و فناوری سیاست 

 علم و فناوری کشور  سند 

  بخش علم و فناوری برنامه های پنج ساله توسعه کشور 

 ، رآفرینی و کا مصوبات و بخشنامه های شورای اسالمی شهر تهران در خصوص نوآوری

 خالقیت  

 سند ملی توسعه فرابخشی نظام ملی نوآوری و کارآفرینی 

  برنامه های پنج ساله توسعه شهر تهران 

 ت ها و موسسات دانش بنیاناز شرک تقانون حمای 

  سایر قوانین مرتبط با شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نواورانه 

مرحله 

 پنجم

ارزیابی ساختار، سیاست ها و اقدامات 

 شهرداری در خصوص نوآوری شهری 

 سیاست های شهرداری در خصوص حمایت از زیست بوم نوآوری  مات واارزیابی اقد

 شهری

  ی تهرانروری در شهرداآاختار اداری مرتبط با نوس و ارکانبررسی 

 های مربوطه ارزیابی مصوبه و دستورالعمل  

مرحله 

 ششم

دانی و نیاز سنجی شرکت یپیمایش م

دانش بنیان و کسب و کارهای 

 نواورانه  

  گردآوری و تحلیل آمار و اطالعات شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوآورانه

 هران فعال در شهرداری ت

  گردآوری آمار و اطالعات مرتبط با عناصر مختلف نظام نوآوری در کالنشهر تهران 

  شناسایی نهادها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی مرتبط با نوآوری شهری و آسیب

 اری تهرانشناسی شیوه تعامل با شهرد

مرحله 

 هفتم 
 حمایت از زیست بوم نوآوری شهری در کالنشهر تهران ارائه راهکارهای عملیاتی هدایت و   جمع بندی و نتیجه گیری 

مرحله 

  نهایی
 هدایت و حمایت از زیست بوم نوآوری برنامه عملیاتی  خروجی وکاربست 

توانند در پیشنهادهای فنی)پروپوزال(، شرح بدیهی است رئوس شرح خدمات به صورت اولیه تهیه و تدوین شده است و مجریان محترم می مالحظه:

 ت را  با بکارگیری تخصص، خالقیت و نوآوری خود بسط و تدقیق نمایند.خدما

 کاربست -9

 هدایت و حمایت از زیست بوم نوآوری برنامه عملیاتی  -9
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 )ماه( 91 انجام پروژه زمانمدتبرآورد  -12

  عنوان مرحله مراحل
انجام  زمانمدت

 مرحله )ماه(

وزن هر مرحله 

 کلبهنسبت 

 درصد(پروژه )

 5 1 نی نظری نوآوری شهری و اکوسیستم نوآوری شهریمبا مرحله اول 

 5 1 مرور تجارب کالنشهرهای پیشرو در زمینه حمایت از اکوسیستم نوآوری شهری  مرحله دوم 

 5 1 روش شناسی مرحله سوم

 5 1 مرور اسناد باالدستی و قوانین مربوطه  مرحله چهارم

 11 2 شهرداری در خصوص نوآوری شهری  ارزیابی ساختار، سیاست ها و اقدامات مرحله پنجم

 25 2 پیمایش میدانی و نیاز سنجی شرکت دانش بنیان و کسب و کارهای نواورانه   مرحله ششم

 21 1 جمع بندی و نتیجه گیری  مرحله هفتم 

 25 1 خروجی وکاربست  مرحله نهایی 

 111 11 مجموع:

 *توضیحات: 

 ر ها و تجربیات مورد انتظاحداقل تخصص -11

متخصص سیاستگذاری علم، نواوری و فناوری ، متخصص مدیریت تکنولوژی، متخصص کارآفرینی، متخصص اقتصاد، متخصص برنامه 

 ریزی شهری، متخصص حقوق، متخصص مدیریت شهری، متخصص جامعه شناسی 

 (ریال) 84,1040004000 ی انجام پروژههاکل هزینه برآورد -12

 شود.می، حذف (RFP)جدول آنالیز هزینه در نسخه فراخوان شرح خدمات: 1 مالحظه

الزحمه ساعتی کارکنان که  هر ساله به بر اساس جدول حق ازیموردنهای یک تخصصالزحمه هزینه کارشناسی به تفک: محاسبه میزان حق2مالحظه 

 گیرد. شود، صورت میروز و ابالغ می

 اسناد و مدارک پیشنهادی جهت استفاده در تنظیم پروپوزال -13

  سند نظام نوآوری کالنشهر تهران 

 و فناوری  های کلی نظام در خصوص علم، نوآوریسیاست 

 ی کشور سند علم و فناور 

  بخش علم و فناوری برنامه های پنج ساله توسعه کشور 
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 رآفرینی و خالقیت کا ، اسالمی شهر تهران در خصوص نوآوری بخشنامه های شورای مصوبات و  

 سند ملی توسعه فرابخشی نظام ملی نوآوری و کارآفرینی 

 نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده

 تاریخ و امضا
 

  

  


