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 مقدمه -1

 زنان مشارکت میزان و نقش ارتقای هدف با 1397 سال ابتدای در ایران فناوری و نوآوری مدیریت انجمن زنان کارگروه

 سهیلت راستای در نوآوری و حرکت و فناوری علم، عرصه در زنان حضور احتمالی موانع ملی، شناسایی فناوری توسعه در

 اجرایی از طریق استگرفت و از ابتدا تا کنون تالش نموده شکل در کشور نوآوری و فناوری علم، عرصه در زنان حضور

 نوآوری و فناوری علم، هایحوزه در کردهتحصیل زنان اثربخشی افزایش به منجر خود بلندمدت و کوتاه هایبرنامه کردن

 .گردد

 است: این کارگروه وظایف اصلی خود را بصورت زیر تعریف نموده

 ات، راستای انتقال تجربیمند بین زنان فعال و عالقمند به فعالیت در حوزه فناوری و نوآوری در ایجاد ارتباط نظام

 سازی الزم به این منظور،ها و شبکهها، تسهیل همکاریبسیج حمایت

 های کمی و کیفی در زمینه نقش زنان در جامعه فناوری، نوآوری، کارآفرینی فناورانه و مدیریتی انجام پژوهش

 و مهندسی کشور،

 ی و نوآوری،شناسایی موانع رشد کمی و کیفی زنان در مشاغل مبتنی بر فناور 

 ّی،بررسی و ارائه پیشنهادات سیاستی در مورد افزایش نقش زنان در توسعه علمی و فنی و نوآوری مل 

 ،برگزاری دوره های آموزشی مناسب در صورت لزوم 

 ،مستند سازی تجربیات موفق و ناموفق زنان در حوزه علم و فناوری و نوآوری در کشور 

 رفی بهترین تجارب ملی و بین المللی،الگو سازی و الهام بخشی از طریق مع 

 .ایجاد شبکه ارتباطی با نهادهای ملی مربوط و نهادهای بین المللی مشابه برای استفاده از تجربیات آنها 

 هسته اولیه کارگروه -2

تی شار)خانمها دکتر بمتعاقب برگزاری جلسات هم اندیشی بین گروهی از اعضای انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران 

ضای محترم با اعراد، دکتر کرمی پور، دکتر پسندیده، دکتر فرنودی، دکتر هشدار، و مهندس بداغی( و برگزاری جلسه 

هیات مدیره انجمن و تهیه و ارائه گزارش توجیهی، کارگروه زنان و تکنولوژی انجمن با اهداف برشمرده فوق و در راستای 

 تشکیل شد.  1397)پیوست این گزارش( در ابتدای تابستان مصوب مدت و میان مدت تحقق برنامه کوتاه

 تکامل -3

در ادامه برگزاری جلسات اولیه، برخی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته مدیریت فناوری و نوآوری و سایر  .1

. بدین شدند عالقمند ،های  مرتبط نیز با کارگروه آشنا و به همراهی و همکاری با کارگروه در ادامه مسیررشته

مرکز صبح یک هفته در میان در  9ی ال 7چهارشنبه در روزهای  1397از اواسط پاییز تا اواخر زمستان منظور 

میان کارگروه و عالقمندان تشکیل شد. در این میان تبادالت مشترک جلسات ، تحقیقات سیاست علمی کشور
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پیشنهاد تخصصی شدن تا  شداعثبو تضارب دیدگاههای مختلف حاضران در جلسات کارگروه،  آرا 

 پژوهش کمیته. چهار کمیته تخصصی با عناوین ذیل، ارائه گردد های کارگروه ذیلفعالیت

 سازی توانمند و آموزش کمیته  .2

 سمینار و نشست کمیته .3

 الملل بین و سازی شبکه کمیته .4

 فعالیتهای انجام شده -4

های زیر طبقهرا در سرفصل 1398تا انتهای تابستان  تشکیل کارگروهی های انجام شده از ابتداتوان فعالیتبطور کلی می

 بندی نمود:

 شورای راهبری تشکیل -4-1

ه تصمیم ریزی و هدایت هر چه بهتر قعالیتها، کارگروتر شدن آنها و به منظور برنامهها و تخصصیتر شدن فعالیتبا گسترده

از همه عالقمندان دعوت  1397در انتهای زمستان  فراخوان عمومی به ایجاد و شورای راهبری نمود. بدین منظور طی یک

شد تا در صورت تمایل، برای انتخابات شورا، کاندید شوند. پس از اعالم کاندیداها، رای گیری بصورت آنالین انجام شد 

ار خانم دکتر د از سرکبودنکه عبارت و تعداد پنج نفر با باالترین رای به مدت شش ماه برای شورای راهبری انتخاب شدند

 یترام سادات فرنودی، سرکار خانم مهندسلاپور، سرکار خانم دکتر صنمآزیتا کرمیراد، سرکار خانم دکتر زهره بشارتی 

  مرضیه شاوردی.دکتر لو و سرکار خانم امین

در سالن  8:30الی  7این شورا از زمان تشکیل تا کنون هر دو هفته یکبار )بطور معمول( شنبه ها از ساعت شایان ذکر است 

 جلسات خود را برگزار نموده است.جلسات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 

 1397آذر –پنل تخصصی کارگروه در کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری برگزاری  -4-2

 گرفت قرار بررسی و بحث مورد ایران در اقتصادی عرصه در زنان فعالیت و حضور موانع و هاچالش نمهمتری ین پنل،در ا 

 .شدند ارائه ایران نوآوری و فناوری مدیریت انجمن زنان کارگروه آینده هایفعالیت و هابرنامه اهداف، اهم و

 آمدگوییشخو از پس نشست، مدیر عنوان به فرا، فناوری و دانش رهپویان شرکت عامل مدیر فرنودی، دکتر خانم ابتدا در

 .فرمودند ارائه را مطالبی آن تشکیل ضرورت و نشست موضوع مورد در مدعوین، و حضار به

مقدمه» عنوان تحت های انرژی برق، معاون مرکز پژوهشی توسعه نوآوری راد،بشارتی دکتر خانم توسط سخنرانی، اولین

 خنرانی،س این در ایشان. شد ایراد «ایران نوآوری و فناوری مدیریت انجمن در تکنولوژی و زنان کارگروه تشکیل بر ای

 کشورهای اقتصادی فعالیتهای در جنسیتی نابرابری تغییرات روند بررسی به کارگروه، این تشکیل ضرورت تبیین از پس

 سطح رد کارگروه این مشابه نهادهای فعالیتهای اهم از مختصری ارائه از پس و پرداختند گذشته سالهای طی در مختلف

 در و هنمود احصاء را ایران نوآوری و فناوری مدیریت انجمن در تکنولوژی و زنان کارگروه تشکیل اهداف المللی،بین
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 .تندداش ایراد را اناتیبیا هدف، جامعه این از حمایت برای شده تعیین وظایف و کارگروه این هدف جامعه مورد

 امید دافزودن و داشته کوتاهی اشاره فناوری مدیریت انجمن از کارگروه این انتظار مورد حمایتهای به خاتمه، در ایشان

 کشور فناوری و لمع عرصه درزنان  اقتصادی فعالیت وضعیت در مثبتی تغییرات ایجاد باعث کارگروه، این فعالیتهای است

 .گردد المللی بین و ملی سطح در آنان جایگاه اعتالی و

 

 ریهایفناو مطالعات پژوهشکدهو رییس  فناوری توسعه سیاستهای و راهبردها گروه مدیر میرعمادی،طاهره  دکتر خانم

 آغاز و کیلتش از خرسندی ابزار با ابتدا در اصلی، سخنران دومین عنوان به ایران، صنعتی و علمی پژوهشهای سازمان نوین

 عرصه در فعال زنان جامعه برای آینده در تواندمی هاییکارگروه چنین که مفیدی اثرات با رابطه در کارگروه، این کار به

 نزنا مشارکت ناهنجارهای و هنجارها» عنوان با سخنرانی ارائه با ایشان. نمودند امیداوری ابزار باشد،داشته فناوری و علم

 ریاضی و پایه علوم مهندسی، هایرشته در خانم التحصیالنفارغ وضعیت مقایسه به ،«نوآوری و فناوری و علم عرصه در

  ند.پرداخت جهان و ایران در

 زا استقبال ضمن ایران، نوآوری و فناوری مدیریت انجمنریاست  منطقی،منوچهر  دکتر آقای نشست، این ادامه در

 در ود،خ پیشین تجربیات ارائه از پس و نموده آمادگی ابراز حمایت و همکاری نوع هر جهت کارگروه، این فعالیتهای

 جهت شنهاداتیپی خودرو،ایران نظیر صنعتی، هایحوزه و مرتبط هایزمینه در زنان این کارگروه  با مرتبط فعالیتهای زمینه

 .نمودند ارائه عرصه این در زنان ترفعّال حضور

 سخنرانی ایراد اب شکوفایی، و نوآوری صندوق سابق رئیس و کاشان دانشگاه علمی هیئت عضو سلطانی، دکتر آقای ادامه در

 در جهان و ایران در زنان فعالیتهای از مقایسهای آمار «وکار کسب فضای در زنان کارآفرینی نقش بررسی» عنوان تحت
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 مردان از رباالت کارآفرینی زمینههای در زنان مشارکت نرخ دنیا در که افزودند و نمودند ارائه کارآفرینی زمینه

 .باشدمی کارگشا راهکارهای ارائه و شناسیآسیب بررسی، مستلزم که است معکوس آمار این ایران در متأسفانه اما است؛

 

 

 نرانیسخ ایراد با شریف، صنعتی دانشگاه نانو فناوریهای و علوم پژوهشکده رئیس زاد،ایرجیاعظم  دکتر خانم ادامه، در

 الشهایشانت و پیشین سالهای طول در فناوری و علم عرصه در خود تجربیات ارائه به «فناوری تحوالت و زنان» عنوان تحت

 ند.پرداخت عرصه این در زنان حضور تسهیل جهت

 مباحث به ترمتفاوت کمی نگاه با جمهوری، ریاست فناوری مطالعات پژوهشکده رئیس طباطبائیان، دکتر آقایدر خاتمه  

 حضور از موفقی هاینمونه میتوان اسالم و ایران تاریخ به نگاهی با ایشان، نظر از. داشتند ایراد را خود نظرات شده،مطرح

 مسلمانان، و ایرانیان همیشگی توجه از نشان که کرد مشاهده را آیدمی نظر به مردانه کامالً نظر به که هاییعرصه در زنان

 . استداشته اجتماع در زنان حضور به

 زمینه این در نظر تبادل و بحث به و نمودند ارائه هاسخنرانی مورد در را خود نظرات مدعوین، ازبرخی  نشست، پایان در

 قابل نکته. ردک پیدا ادامه جلسه در حاضرین با پاسخ و پرسش صورت به جلسه بیشتر، تعامل هدف با همچنین. پرداختند

 به ایشان هتوج و نشست این در حضور به ترکیه آرچلیک کارخانه نوآوری سابق مدیر میدانلی، عفت خانم عالقه توجه،

بر روی سایت انجمن  پانل )گزارش تفصیلی بود هاییبرنامه چنین از حمایت جهت کالن سطح گذاریهایسیاست امور

 .موجود است( و تکنولوژی منوی کارگروه زنان
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 فصلیهای نشست -4-2

 1397اسفند  8 -اولین نشست فصلی -4-2-1

نفر از عالقمندان و فعاالن عرصه مدیریت و  40در ابتدای نشست که با حضور 

گذاری علم و فناوری در ایران تشکیل شد، ابتدا سرکار خانم دکتر سیاست

 آمارهای در زنان نقش"در مورد ، استاد دانشگاه صنعتی شریف،  نصیری کنار 

پروژه انجام های افتهبه ارائه ی "جهان و ایران مقایسه – فناوری و علم جامعه

 پرداختند. شده در این زمینه در فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران

 وآورین صندوق توانمندسازی مدیر -مرضیه شاوردی دکتر سپس سرکار خانم  

 "ادند: و ادامه د اشاره کردند شکوفایی و نوآوریدر صندوق   خالق و فناور زنان توانمندسازی هایبرنامهبه  -شکوفایی و

زایش بنیان، افاهدافی که در این برنامه داریم عبارت است از: حمایت از توسعه نقش زنان فناور و خالق در اقتصاد دانش

های ها و استعدادهای زنان، کاهش شکاف جنسیتی در شرکتهای مدیریتی، افزایش اعتماد به توانمندیتوانمندی

 "وکار. ی نوین زنان در فضای کسبهابنیان و حمایت از ایدهدانش

 ارگروهکبه معرفی  زنان( کارگروه راهبری شورای عضومدرس دانشگاه و پور )در ادامه سرکار خانم دکتر آزیتا کرمی

برای حضار پرداختند.در خاتمه نیز به پرسش و پاسخ میان  نوآوری و فناوری مدیریت انجمندر  فناوری و علم در زنان

 (.است موجود زنان کارگروه منوی ،انجمن سایت روی بر نشست  تفصیلی گزارش)سخنرانان و حضار پرداخته شد 
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 1398ماه خرداد 8 چهارشنبه -دومین نشست فصلی -4-2-2

امین لو ارائه گردید. در ادامه سرکار خانم صفورا اللهی به کارگروه توسط سرکار خانم مهندس  عملکرد در ابتدا گزارش

 بیان و یاندیشهم حضار به در خاتمه .خود در دانشگاه لوند سوئد پرداختند مطالعاتی فرصت هایآموزه و ارائه تجربیات

 پرداختند.کارگروه  هایفعالیت ارتقای نحوه درباره نظرات
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 های تخصصیکمیته -4-3

 پژوهشکمیته  -4-3-1

 ینوآور فناوری، علم، جامعه در زنان نقش زمینه در کیفی و کمی پژوهشهای انجام ریزی برنامهاین کمیته با هدف 

 توان بصورت زیر بیان کرد: های فعالیت آن را میذیل کارگروه زنان تشکیل شده و سرفصل فناورانه کارآفرینیو

 کشور در نوآوری و فناوری توسعه عرصه در زنان حضور زمینه در کمی آمار آوری جمع 

 کشورها سایر در همچنین کشور در مشابه تحقیقات بررسی 

 فناوری و زنان حوزه مطالعات از انتظار مورد نتایج و روشها ، اهداف تبیین 

 ایران در فناوری و زنان حوزه تحقیقات انجام ریزی برنامه 

  ا کمیته آموزش()مشترک ب زنان در مشاغل مبتنی بر فناوریبررسی تجربیات سایر کشورها در ارتباط با توانمند سازی 

 (ازیسشبکه کمیته با مشترک) کشور داخل در تکنولوژی و زنان حوزه در گذار تاثیر و فعال نهادهای شناسایی 

 (سازیکهشب کمیته با مشترک)المللی بین سطح در فناوری و زنان حوزه در گذار تاثیر و فعال نهادهای شناسایی 
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و جلسه را برگزار نموده  4این کمیته تا کنون تعداد باشد. صفورا اللهی میمهندس دبیر این کمیته سرکار خانم 

 است.را آماده کرده "رانیا ی درو فناور علمحوزه  در زنان "با عنوان  یپروپوزال

 کمیته آموزش -4-3-2 

 ناورانهف کارآفرینی نوآوری، فناوری،علم،  جامعه در زنانبرای آموزش و توانمندسازی  ریزی این کمیته با هدف برنامه

 توان بصورت زیر بیان کرد: های فعالیت آن را میکشور ذیل کارگروه زنان تشکیل شده و سرفصل

 علم، فناوری و نوآوری و زنان حوزه در اختصاصی آموزشی نیازهای تبیین 

 مرتبط مراجع و منابع جستجوی 

 با کمیته  فناوری )مشترک بر مبتنی مشاغل در زنان سازی توانمند با ارتباط در کشورها سایر تجربیات بررسی

 پژوهش(

 ینوآور و یفناورعلم،  یها حوزه در زنان یساز توانمند جهت یآموزش یهادوره یبرگزار یبرا یزیربرنامه 

د. این کمیته تا باشمی، آوین پردازان اندیشه مهندسی شرکتمدیر عامل  ،دکتر فاطمه پاشاییدبیر این کمیته سرکار خانم 

 .سازی پروپوزال توانمدسازی و آموزش زنان این حوزه هستنددر حال آمادهجلسه را برگزار نموده است و  3کنون تعداد 
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 الملل بینو سازی شبکهکمیته   -4-3-3

 برای مشابه المللی بین نهادهای و مربوط ملی نهادهای با افراد و  مالتاو تع ایجاد و گسترش شبکه هدف با کمیته این

 :کرد بیان رزی بصورت توانمی را آن فعالیت هایسرفصل و شده تشکیل زنان کارگروه ذیل  آنها تجربیات از استفاده

 هدف جامعه بخصوص موضوع به عالقمندان بین آنالین گفتگوی فضای ایجاد 

  در داخل کشورشناسایی نهادهای فعال و تاثیر گذار در حوزه زنان و فناوری 

 هماهنگی و برگزاری جلسات با فعاالن نهادهای شناسایی شده در داخل کشور 

 شناسایی نهادهای فعال و تاثیر گذار در حوزه زنان و فناوری در سطح بین المللی 

  بین المللی و زمینه سازی برای انجام فعالیتهای مشترک در آینده مرتبطایجاد ارتباط با نهادهای 

کانون خارجی) تعاملداخلی  و  جلسه چندباشد. این کمیته تا کنون تعداد میمهندس لیال زارع ته سرکار خانم دبیر این کمی

و  است( داشتهشریف التحصیالنفارغ نجمنو ا 2019 اینوتکس نمایشگاه در حضور، امیرکبیر صنعتی دانشگاه هرباک

   .نموده استه المللی تهیسازی و کسترش ارتباطات ملی و بینهای شبکهمنظور ارتقای فعالیتنویس پروپوزالی را بهپیش

 

 کمیته نشست و سمینار -4-3-4

به طور فردی توسط  ،های جاری کارگروه بود و داوطلبی هم برای عضویت نداشتاین کمیته به دلیل اینکه جز فعالیت

 :کرد بیان زیر بصورت توانمی را آن فعالیت هایسرفصلشاوردی و امین لو پیگیری شد. ها خانم

 فناوری مدیریت انجمن عضو زنان بین ساالنه  نشست دو برگزاری 

 کشور در نوآوری و فناوری مدیریت حوزه در گذار تاثیر و اندیشه صاحب زنان با جلسات برگزاری  

 منظم صورت به فناوری مدیریت کنفرانس در فناوری و زنان پنل برگزاری 

 (سازیهشبک کمیته با مشترک)کشور داخل در شده شناسایی نهادهای فعاالن با جلسات برگزاری و هماهنگی 

 

سازی برای تعامالت بیشتر کارگروه با برخی از دستگاهها نظیر معاونت های فصلی کارگروه در کنار زمینهنشستبرگزاری 

 ، حاصل فعالیت این کمیته تاکنون می باشد.1STEPزنان ریاست جمهوری و رویداد 
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