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مقدمه
 ه از موضوویی کو  . آب هم اکنون به اصلی ترین موضوع کشوو  تدولیش هولس ا و      موضوع

کشوو    الها پیش قابش ملیری  د  ابعاد مختلف بودس ا   وبسویا   کشوو  هوا از ه لوه    
.  ا ا  از ه له آنها کشو  آمریک. ها  بز گ صنعتی نیز با این موضوع د گیر هستنل 

        ن یکی از ابعاد مختلف این موضووع ننواو   هوا  آب هویرین کون ا و  کوه د  کشوو ما
.   وضعی  منا ب و دا ا  برنامه ها  ا تراتژیک صنعتی نیس  

      و  آنچنانکه د  کشو مان مر وم ا   ، هرگاس موضوویی تدولیش بوه موضوویام مهوم کشو
لس بایث میشود هجوم وا طه ها  مختلف با ینوان  رمایه گذا  و نروهنلس و یا تامین کنن

کوا   آنچه که  نعال د  کشو  موهود ا   ی لتا بر محو  وا دام. تشلیل بحران می هود 
ه بعضوا  ایون نعالیو  هوا اگر و    .  د  این زمینه و یا یا پی انکا   نصب تجهیزام  می باهول  

او   بوویژس  نقلان ننو . ا زه نل می باهنل ولی با ی ق و و ع  موضوع هیچ تنا دی نلا نل
و  ایون  د  بخشها  حساس این  یست ها و یلم توان و یالقه بخش خصوصی به کا  بور   

.  موضوع بایث ایجاد خال تکنولوژ  هلیل  د  آینلس خواهل هل
     ک پلتفورم   با توهه به نقش تحقیقام کا برد  و اتصال آن با صونع  د  تو وعه نیواز بوه یو

تولیل  تکنولوژ   نل وههی و  نل مامو یتی و نیز طیف گستردس ا  از واحل ها  صنعتی
ه محو  هم موضوع نوق می توانل بعنوان یکی از موضویاتی ک. و ا کان تص یم گیرمی باهل

ربیوام کشوو    انزایی و نیز خلق و تو عه و انتقال نناو   ها  مربوطه باهل  و با اتکا به تج
.  ها و بویژس اتحادیه ا وپا د  خلق و تو عه این پلتفرمها انجام هود 



به عبارت ساده 
یک پلت فرم تکنولوژی نوعی سازماندهی است که  

ند بر روابط علمی و تخصصی ذینفعان تاکید می ک
 .



نگاه دیگر به موضوع 

عزم ملی یعنی چه ؟
برنامه ریزی شده است یا خود جوش ؟
. عزم ملی  یک پارادایم اجتماعی است 

.مدیریت این پارادایم سازو کار خاصی می طلبد 
. این سازو کار در مسایل غیر سیاسی  ، باید پایدار باشد 

.پلت فرم تکنولوژی این سازو کار است 



 ؟چيستتکنولوژی پلت فرم

 تعریف می  در اتحادیه اروپا این پلت فرم ها بدین گونهپلت فرم های تکنولوژی طبق تعاریف توسعه دهندگان
.:شوند

صنع ازهاییهاخهد حضو طریقازکها  متفاوتیذینفعانبرا  ها  وبیآو دننراهم•
ا،آنهطریقازوآو دسبل   ای لیاتیبرنامه ها وزمان بنل  هاوتو عه ا وتحقیقاولوی  ها 

.آو د  بلبلنلملموملممیانبرا  اپایلا هلنها ون ودس یز برنامه قاب مدنا بر اتو عه

د  اتأثیررینبیشتکهموضویاتیبر اتو عهوتحقیقمنابعصرفبتواناینکهبرا ا   ویکرد •
یل  انخودحلاکثربه ااقتصادد انزودسا زشزنجیرسکشمی توانآنهاطریقازوداهتهصنع 
.ن ودمت رکز

یحتصحومرتب کردنبرا کها  مکانیزمهاییو وههاایجادمعنا بهتکنولوژ نرمپل •
برآو دس اصنعتینیازها تاهونلتقسیم بنل کلیل اهلافبهمی تواننلکهنناو   هایی الش ها 

برا  زمزمان بنل  ها وباهنلاثربخشمی تواننلآینلس قاب  ها برا کهآنچها اسبراین. ازنل
هستنل،محو تکنولوژ کهکا هاییوخلمامنیزوپایلا تو عهپایه  کههلیلنناو   ها تو عه
. ازنلمتحول اصنعتی نتی اختا تاهونلنراهم

















 و توسعهرشد برای پلتفرم تکنولوژی مدلي

1-توسعهرقابتیمدل

نرمل پتو عهو هلاهلافبهد تیابیبرا مللساز نیزو ویکردهاتلوینهنگامبه
 اصاد اقتواهت اییدیگرخط مشی ها  ایرباا تداطد زیاد اثراممی توانلتکنولوژ 

.ن اینلایجاد
 ادیهاتحه اننل)پرداخته انل،صنعتیخط مشی ها مطالعامبه ویکرداینباکههوامعید

کامالًاثرامی، قابتبازا د آنپشتیدانینیزوتحقیقامد نوآو  تو عهبرا تالش(ا وپا
.نهادس انلبرها خوداز امشخصی

2-ذینفعانمشارکت

 متو طوکو کمقیاسبااقتصاد بنگاهها مشا ک(SMES) نشانگر ویکردها،ایند
ویژس ا ی اه دا ا بز گصنایعبهه دستهبخشیبعنوانآنهانعالی کها  موضوعاین
.ا  بودسآنانبرا  قابتیقل مایجادد 



 تکنولوژیمراحل برپايي پلت فرم

گردهم آيي كليه ذينفعان: مرحله اول

وتعریفرا بذینفعانکلیهگرده اییبابایستینرمپل یکبرپایی

د  انآانق ها کهتکنولوژ نرمپل منشو یا شم انلازمل كتهیه

طریقازکا این.ا  مالزممی کنل،تر یمآینلس ال20تا10

یکتعین.می هودانجامویژسگرده ایییکیاو  ینا یکبرگزا  

ادا  اقلامامبهبخشیلن ری برا زمانینظرازکا آغازنقطه

.ا  مهمبسیا ذیربط





 تکنولوژیمراحل برپايي پلت فرم

یراهبردواصليحوزه هایتعريف:دوممرحله

 موضوعتریناصلیینوانبهآبموضوعخصوصد اکنونهمکهوضعیتیبرمدنا

آند یبایستذینفعانکلیهودادانجامبایلمی انعالی  هاییا  مطرحکشو 

کانیزم ها موهلستعریفدقیقبصو منعالیتهابنابراین.باهنلداهتهمشا ک 

ییند .ونل همیتعییننیزآنهاازپشتیدانیبرا هزینه ا و رمایه ا منابعتأمین

دانش،یشانزابهنیازکه طوحید آنهابامتنا بآموزهیبرنامه ها بایستیحال

ازآگاهیایجادبرا نهایتاً.هونلتعییندا نلتحقیقامنتایجبکا گیر ومها م

.هودرااهوطراحیمنا با تداطیواطالع   انیبرنامهبایستیاقلامامپیشرن 



 تکنولوژیمراحل برپايي پلت فرم

تحقيقاتپياده سازی:سوممرحله

 با.ننلمی کپیادس   از  اتو عهوتحقیقاهرایی اهدردها ذینفعان،کها  مرحلهایند
وركمشتاقلاماما  ،هلسد تیابیآنهابهذینفعانتو طقدالًکه اهدردهاتعریف

وی هودمیکپا  ه  از آنهاد هلستعریفترهزییاهلافوهلسانجامهلس ا تقسیم بنل 
دا د الیاصنقشکهذینفعانازیکی.می هونلدندالآنهانتایجبرا اسبعل نعالی  ها 

.داه خواهلبریهلسنیز اکلیه اهنگیوظیفه 
واقعهکبگونه ا آنهااهرا د ا تفادسمو دمنابعبینتعادل طحومیزانانزایش(الف

.ن اینلحصولقابش ااهلافوهونلتنظیمبینانه
کالناهت اییواقتصاد تو عه شم انلازها واهلافازپشتیدانی(ب.
هونلبهرس و  وتکنولوژ دانش، طحانزایشبایث(ج.
هونلذیربطصنعتی گسترسد نناو   تو عهازپشتیدانیبایث(د.
باهنلداهتهنظرد  اآنهاهابجاییوباهنلآتیبازا ها  ونلباتطابقد (س.
نیزوبازا هااقتصاد نشا ها ازناهیاحت الیتغیرامبتواننلکههونلانتخاببگونه ا (و

.دهنلتطدیقوباهنلپذیرا اکشو ها ایرد هلیلنناو   ها د تغییرام



 تکنولوژیمراحل برپايي پلت فرم

سازماندهي:چهارممرحله

ضامنکهیایلببوهودبایلآنبرا  ازمانیتکنولوژ نرمپل پایلا  از وتلاوممنظو به
بلین.لباهاقتصاد کالن اهدردها حفظوذی لخشاقتصاد بنگاهها هامعه،منانعحفظ
ایجاد اایضاومرتدط ازمانها  ایرازا هدکهمیتوانلکهنهادمردم ازمانیکمنظو 

JOINT)تلفیقیپیشتازبرنامه ها کها  این ازماناینهلفن ایل TECHNOLOGY

INITIATIVES)قابتیعمنانکهن ایل از پیادسوطراحیبگونه ا ذینفعانمشا ک با ا 
مالیه ها برنامنیزومهنل یاقتصادملحوظامبایستیبرنامه اینباه راس.گرددحفظآنها
تغییریاپوودینامیکبصو مکهمؤلفه هاییاثراممختلفمراحشد وبودستوههمو دکامالً

ت الیاحتغیراممو دد  انیازمو داصالحامبتوانوبودسبر  یقابشآنهابرمی ن اینل

.آو دبوهود



 کنپلتفرم تکنولوژی آب شیرینهدف برپایی
یکنوانیبه)کنهیرینآبتکنولوژ پلتفرمبرپاییازاصلیهلف

بو یلهتوانبا   ویکردهاییتعیین(د تگاسیکینوانبهنه یستم

ری ملیوکنترلبرا نیازمو دنناو  خصوصد  ااصلی الش آنها

ی ملیر اکشو د آببحرانکاهشبرا اقتصاد واهت ایی الش

تو عهوتحقیقحوزس ها تعیینهلسذکرکهه انگونهون ود

.می ن ایلاهرا ااصلینقشنراینلایند تکنولوژ 



ساختار و ذینفعان

وبرنامه هاانی هف،کنهیرینآبتکنولوژ نرمپل اهرا وطراحید مونقی بهد تیابیمنظو به
مؤثرطو ب اذینفعانح ای بتوانلکهمنا بختا  ایکایجادطریقازآنهاپیشرن نحوس  نیز

:ونلهد ته بنل زیربصو ممی تواننلذینفعاناین.ا  برخو دا ا ویژساه ی ازن ایلایجاد
مؤلفه ها،ینتأموتولیلزنجیرسیکایضا کلیه برمشت شکهکو کومتو طبز گ،صنایعصنع ؛•

.هستنل یستم هازیرومواد،تجهیزام،قطعام
. اینلنمینعالی قدیشاینازوپی انکا  ومشاو سمهنل ی،وطراحیها زمینهد کههرکتهایی•
ذیربطبنیاندانشها هرک •
ویل یها انج نوکشاو ز ههادوزا مآن،ذیربطها  ازمانونیرووزا می ومی؛نهادها •

هستنلیشدخ یا   گذا   هاوپولیومالیخط مشی ها تهیهد کهنهادهاییو ازمانهامرتدط،صنعتی
.د تگاههاوها یستماینمشتریانازا گستردسطیفنهایتاو

تحقیقاتیمراکزودانشگاس ها•
بودهه گذا انوتو عه ا صنلوق ها بانک ها،قدیشازمالی؛منابعتأمین کننلگان•



کنتکنولوژی آب شیرینکلی پلت فرم شمای 

حوزه های کالن

بمدیریت منابع آ

کاهش اثرات بحران

 رشد تکنولوژی

ذیربط

ادیزیربخشهای اقتص

 صنعت

 خدمات

  کشاورزی

اتی زیرساختهای عملی

 تکنولوژی

 مدیریت

منابع انسانی

  سازمان

.....  و

تحقیق و توسعه 

 منابع

 الویتها

 ذینفعان

جهانی سازی

ای   شبکه تکنولوژی
آب شیرین

کن

تولید ناخالص داخلی

پلت فرم تکنولوژی

اعضاء



 مطالعات موردی
ین د  مطالعام تطدیقی و نگاهی به نقشه  اس کشو  آمریکا د  ا

اهلانی  ا 2020تهیه هلس ا   و تا 2003زمینه که د   ال 
ن ود  تعریف ن ودس ا    میتوان اه ی  این موضوع  ا بیشتر د ك

  .





با تشکر از توجه تان 


