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داللتهاي  و ارائه ارائه الگويی جهت توسعه اكوسیستم نوآوري در حوزه كاربرد پرتوها

 سیاستی

 
 

 چکیده 
 اریحجم بس ،یانسان یرویو ن یکشور از لحاظ فناور هسته ایدر صنعت  ادیز اریبس یهایو توانمند هاتیجذاب رغمیامروزه عل

 یریگ به شکل یمناسب توسعه صنعت یهااستیاست تا ضمن س ازین . لذااستبالاستفاده مانده  آن یداخل یهاتیرفاز ظ یادیز

 ییارائه الگوپژوهش حاضر، هدف لذا شود.  ژهیتوجه و در این حوزه کشور یرشد اقتصاد جهیو در نتفناوری هسته ای  ازارب

 یهااحصاء چالش یدر راستا سواالت تحقیقو بر این اساس می باشد برد پرتوها زه کاردر حو ینوآور ستمیجهت توسعه اکوس

جامعه . می گردندمطرح بخش  نیا استگذارانیو س رندگانیگ میبه تصم یاستیس یها هیارائه توصو اکوسیستم نوآوری توسعه 

ن بخش فعاالعلمی، بخشهای مختلف ، نمایندگان می و تجربیپژوهش صنعت هسته ای کشور و جامعه آماری آن خبرگان عل

حاضر از نظر هدف،  قیتحقمی باشند.  صنعتفعال در این  یتیرمالی حاکممالی و غی خصوصی و دولتی و نهادهای حمایتی

پژوهش  نیابوده است. یشیمایو از نوع پ یفیتوص ،، کیفیبا توجه به ماهیت پژوهش ها ادهد یگردآور وهیو از نظر ش یکاربرد

صنعت در  نین انفر از خبرگا 27با   یتخصص یها از نشست ،یا و در آن ضمن مطالعات کتابخانه تاس یمطالعه مورد کی

هدف تحقیق استفاده می نماید. جهت دستیابی به  ادیداده بن هینظام مند نظر کردیرو از استفاده شده و قیهدف تحق یراستا

حضور اثرگذار بر شامل  اکوسیستم نوآوری در حوزه کاربرد پرتوهادهد عناصر کلیدی توسعه تحقیق نشان میهای افتهی

توسعه  نفشه راه نیتدوو  برند سازمان  یازسازب، یاتم یسازمان انرژ یساختار درون ییبازآرا، کاربرد یولمت گرانیباز

  .باشدمی یاتم یسازمان انرژ تیبا محور یآورنو ستمیوساک

 

 ای.هستهری اوفن، کاربرد پرتوها، اکوسیستم نوآوری واژگان كلیدي:
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a model for the development of innovation ecosystem in the field of 

application of radiation and provide policy implications 
 

 

 

 

Abstract 

Nuclear industry as a strategic industry and nuclear energy as a source of clean energy in 

many developed countries as one of the drivers of economic development, especially in the 

agricultural, medical and industrial sectors. In Iran, due to many factors in this industry, 

despite very significant progress in the field of infrastructure, in the field of application and 

commercialization has not been able to achieve the desired development. In the present study, 

a systemic approach while examining the innovation ecosystem in the field of radiation 

application and using the data theory theory method, while analyzing the challenges of 

developing an innovation ecosystem in the field of radiation application, solutions appropriate 

to key challenges and appropriate policy recommendations and implications for Country is 

provided. Findings from the research show that the key elements of innovation ecosystem 

development in the field of application of radiation in the country include the presence of 

influential actors in charge of application, rearrangement of the internal structure of the 

Atomic Energy Organization, brand reconstruction and development of innovation 

ecosystem-centered roadmap It is nuclear and this is the basis for the conceptual model of 

developing the domestic share in the country's oil and gas industry. 

 

Keywords: Innovation ecosystem, application of rays, nuclear technology. 
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 مقدمه
وزن ژئوپلیتیکی، ی تاثیرگذار در تولید قدرت و افزایش هال قرن بیست و یکم یکی از مهمترین مولفهدر قرن بیستم و دهه اوّ

 و ایهسته انرژی تولید فرایند استقالل و کامل دسترسی که کشورهایی و هادولتŠarac et al( .2016))است ایهستهانرژی 

 ((Slevin & Henry, 2021) رهای جهان هستندکشو قدرتمندترین از دارند را ایهسته سوخت چرخه

رو به رو است. بحران  زین گرید یجد اریبحران بس کیبا  یتیو امن یاقتصاد یهابر بحرانجهان عالوه هامروزهمچنین 

مورد  اریکشورها دارد بس یداخل تیامن یو حت یاقتصاد داتی، نرخ تولهارف زانیبر م یمیمستق ریثأاز آن جهت که ت یانرژ

 یهاهمچون سوخت یبودن منابع انرژ ریناپذ دیبه تجدباتوجهبه عنوان مثال، جهان قرار گرفته است.  یکشورها تیاهم

و سایر مصارف  برق نیمتا یبرا ایهسته یاستفاده از راکتورها نهیگز تیجمع ادیو ازد یطیمح ستیز یهاینگران ،یلیفس

 ,.Torres-Bayona et al) و مقرون به صرفه است نانیقابل اطم ینرژمنبع ا کیرسد چرا که می مطلوب به نظر اریبس انرژی

 یاز کشورها یاریپاک در بس یبه عنوان منبع انرژ یاتم یو انرژ یصنعت راهبرد کیبه عنوان  یاصنعت هسته .(2021

 یو صنعت یپزشک ،یکشاوز یهابه خصوص در بخش یمحرک توسعه اقتصاد یاز موتورها یکیبه عنوان  افتهیتوسعه 

 .(Goldring, 2013; Kubendran et al., 2020)دارد.  یفراوان یکاربردها

هایی در را از بعد کالن عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار دهیم، در سمت عرضه تاکنون تالش کاربرد پرتوهااگر توسعه 

 ی اتمی صورت گرفته است، به عنوان مثال دیدگاه پژوهشگاه علوم و فنونر سطح سازمان انرژه کاربرد پرتوها دجهت توسع

نامه  ، آیینسازیتجاریسیس و توسعه دفتر أضمن ت سازیتجاریتا  هادر جهت تکمیل چرخه ایده از پژوهشکده ایهسته

یرعامل آن از نظر اجرایی، د پرتوها که مدسیس شرکت کاربرأت گرنت اساتید، آیین نامه حق مالکیت فکری و معنوی، و یا 

تالش عرضه کننده در این جهت دارد. از سمت تقاضا و  ت از اهمیتباشد، حکایمی سازمان انرژی اتمی رئیس معاون

جهاد )در حوزه پزشکی(، وزارت  نهادهای متولی دیگر در حوزه کاربردها مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عرضه  برداشت همچنان این است که ()در حوزه صنعتی کشاورزی( و وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه)در  کشاورزی

صنعت با  نیاز عوامل ا یاریبس لیبه دل رانیدر کشور الذا سته است کاربرد را توسعه دهد و تببین نماید. کننده به خوبی نتوان

 یسازی نتواسته است به توسعه مطلوبها، در حوزه کاربرد و تجاریزیرساخت یقابل توجه در حوزه اریبس یهاشرفتیوجود پ

اجزا و کارکردهای  جامع در نظر گرفتناکوسیستم نوآوری در حوزه  توسعه فناورانه  حیصح یراستگذایزمه سال .ابدیدست 

در   Khalil,2004)  براساس) افزار سازمان و مغزافزار افزار، سخت افزار، بعد نرم 4هر  ضمن بررسیاکوسیستم نوآوری 

جهت  ییلذا هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوت.  به آن پرداخته اس یکه تاکنون کمتر پژوهش باشدیمعه فناوری هسته ای توس

اء صنعت اجزضمن بررسی ت اصلی پژوهش سواال و در این راستاباشد  یدر حوزه کاربرد پرتوها م ینوآور ستمیتوسعه اکوس

مطرح شده بعد  4 و بررسی هر باشند، موثر می کاربرد پرتوها نوآوری در حوزه هسته ای کشور که در توسعه اکوسیستم

 هی( توص2کشور کدامند؟  در حوزه کاربرد پرتوها در اکوسیستم نوآوریتوسعه  یها ( چالش1عبارتند از:  (2004خلیل)توسط 

توسعه  یتا راهگشا امند؟کد در حوزه کاربرد پرتوها اکوسیستم نوآوریتوسعه  ی شده یبوم یراهکارها و الگو ،یاستیس یها

   باشد کشور یبرا یو اقتصاد یماعاجت یهاشو ارز امدهایبخش و به تبع آن، پ نیدر ا یصنعت

 

 پیشینه تحقیق -1
 ايهستهدر صنعت  كاربرد پرتوها -1-1

 شود:می به دو دسته کلی تقسیم ایهسته( کابردهای فناوری 2018انرژی اتمی) المللیبینبر اساس گزارش آژانس 
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 (powe)ای هستهتولید برق -1

 (non-powe) (کاربردهای غیر انرژی )کاربرد پرتوها-2

 یجهان به حد تیجمعباشد. می ، استفاده از آن در صنعت کشاورزیایهستهویانه انرژی ای صلح جکاربرده جملهاز 

 ایشوند، می خاک تیتقو ای یاریآب یهاکه تنها محدود به اصالح روش یکشاورز نینو یهاروش گریاست که د افتهی شیافزا

 ارهیمردم س یازهاین یتوانند پاسخگو ینم ییتنهاه ب یکنسروساز ایاد انجم چونهم ییمواد غذا ینگهدار یسنت یندهایفرآ

 (Moran, 1987). باشند

 ی،اهیبردن حشرات و آفات گ نیکنترل و از ب ، چون گندم، برنج و پنبه یاهانیگ یکیو جهش ژنت یبارده یهاطرح

زمان  شیافزایی، محصوالت غذا دنیانداختن زمان رس ریبه تاخ ، با اشعه گاما ییاز جوانه زدن محصوالت غذا یریجلوگ

 ایهستهترین کاربردهای انرژی از مهم هاروسیبردن و نیو از ب یکروبیم یآلودگ زانیکاهش م یی و محصوالت غذا ینگهدار

 . ((Matsumoto et al., 2012) باشد.می در صنعت کشاورزی

ندارند.  یو بهداشت یدنیمناسب به آب آشام یکنند که دسترسمی یزندگ یجهان در مناطق تیششم جمع کیاز  شیب

 ،یآلودگ لکشف و کنتر ،ینیرزمیو ز یسطح یهاآب تیهدا ،ینیرزمیز زیآبخ یهاحوزه ییشناسا یبرا ایهسته یهاکیتکن

 شودمی استفاده زیسدها ن یمنیدر کنترل نشت و ا نیهمچن هاکیکنت نیروند. از امی به کار ایکردن آب شور و آب در نیریش
.(Goleń et al., 2007) 

)سنجش  ییپرتو یسنج یدب، با اشعه یابی نشت آنها عبارتند از نیدارد، از جمله مهمتر یادیز یکاربردهانیز صنعت  در

 یخوردگ زانیم ییپرتو سنجش، کار نیقطعات در ح یدگیسائ زانیم ییپرتو سنجش، امواج( کیزیور و فنشدت تشعشعات ، 

 (Krug et al., 2021) .در معادن ابیعناصر نا کشفو  با اشعه یسنج موادمعدن یچگال، قطعات

 را ایهسته یهاروگاهیاست. ن ایهستههمان برق  ای ستهیالکتر دیلدر حوزه تو یکاربرد انرژ نیترو شناخته شده نیمهمتر

 یهاروگاهیدر ن درواقع .پردازندمی برق دیبه تول ندهیآال یگازها دیکه بدون تول دینام ایهسته یکاربرد فناور نیتوان مهمترمی

که  ایهسته یهاروگاهیبر نشده است. عالوه یمعمول یهاروگاهیبخار ن گید نیبخار، جانش مولدبا  تنها راکتور همراه ایهسته

 شرانشیمانند پ گرید یهانهیدر زم یترعیوس یکاربردها ایهسته یهاروگاهیکنند، نمی نیمأرا ت عیبرق شهرها و صنا

 Castano et al., 2007; de Faria) دارند. زین رهیو غ ییافض یهانهیشکن، سف خی یهایکشت ،ییایدر یناوها ،هاییایردریز

Castro Fleury et al., 2021). ی این مقدار که عمده شودمی تولید ایهستهدرصد برق جهان توسط انرژی  10حاضر، درحال

 انجامهای موثری در قسمت زیرساخت این مورد فعالیت مدتاًعبه صورت عملیاتی در کشور آمریکاست  و کشورهای آسیایی 

 .(2022انرژی اتمی،  المللیبین)آژانس  دهندمی

)آپارتاید  ایهستهدر فضای ناعادالنه و تبعیض آمیز مناسبات  دارندمی ( در مطالعه ای بیان1391) پور و همکارانیوسف

ملی و  تواند باعث انبساط و یا انقباض قدرتای میهستهخت و( در جهان کنونی، دسترسی ایران به چرخه سایهسته

با کشورهای در حال  ایهستههای از جانب قدرت ایهستهآلود مناسبات ی وابسته آن شود. در فضای نامعقول و تنشهامقوله

ی و طبیعی خود بهتر تهای ذاتواند از موقعیت و پتانسیلمی رسد که ایرانمی ، به نظرایهستهیابی به چرخه سوخت دست

 5/11میلیارد بشکه نفت خام ) 5/137ذخایر جهانی( و  16تریلیون متر مکعب گاز طبیعی) 32دن استفاده کند. ایران با دارا بو

ذخایر جهانی( مقام دومین کشور دارنده بیشترین ذخایر نفت )پس از عربستان( و گاز )پس از روسیه( را دارد. چرخه سوخت 

را در علوم مختلف و  ایهستهتنها دولت ایران، انرژی هشود که نمی دارمانی منجر به تولید قدرت ملی معنیزایران  ایهسته

یعنی « مثلث استراتژیک انرژی»تولیدات صنعتی وارد کرده و به تولید انبوه برساند؛ بلکه مسئولین امر و رهبران سیاسی بتوانند 

ی نهادسازی و این الزمه .کنندل انرژی جهانی تبدیل کرده و ایران را به قدرت اوّ عرا تجمی ایهستهنفت، گاز طبیعی و انرژی 
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 و ارتباط صحیح نهادها با یکدیگر است.

 در مطالعه ای ضمن بررسی بازیگران موثر در تولید برق از انرژی اتمی، به این نتیجه رسیدند 1396افشاری در سال 

توان به شرایط از آن جمله میباشند که ن منابع متعدد تولید برق دارای اهمیت مییعوامل متعددی درانتخاب گزینه مناسب از ب

نطقه، دارا بودن منابع فسیلی، عوامل اقتصادی، فنی و مسایل زیست محیطی مربوطه اشاره کرد. در این جغرافیایی و اقلیمی م

سمت کاربرد ر آن، گرایش عمومی بهببه وضعیت زیست محیطی جهانی و اثرات قابل توجه بخش انرژی راستا باتوجه

عنوان یک روش ای بهن منابع آتی تامین برق، انرژی هستهیی باالتر و تولید برق با آلودگی کمتر است. از میاهایی با کاراروش

براین مزیت دارای ای در سطح جهان شناخته شده است که عالوهتولید انرژی با انتشار در حد صفر گازهای گلخانه

اطمینان دسترسی به لکتریکی با مصرف سوخت بسیار ناچیز، مین مقدار بسیار چشمگیری از انرژی اأهایی همچون تیویژگ

برداری، مدیریت گذاری، عملیات بهرههای تولید همچون ساخت، سرمایهمنبع سوخت و از دیدگاه اقتصادی پایین بودن هزینه

سنگ ار زغالی در کنه مناسبعنوان گزینتواند بهباشد که میبرداری میهزائدات و نیز برچیدن سایت پس از اتمام زمان بهر

 های آتی مد نظر قرار گیرد. مین انرژی برق در دههأجهت ت

 اقتصادی و بهبود سطح زندگی آحاد جامعه از یک سو رشد و توسعه نمایند می بیان( 1397) احمدی پور و همکاران

دیگر وابستگی اقتصادی د و ازطرفهای تولیدی و گسترش آنها تأمین شوفعالیت ی تداوماایجاب کرده است که انرژی الزم بر

ی اقتصادی و اجتماعی به درآمد این بخش و هابخشدرآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و وابستگی انکارناپذیر  کشور به

ت اری از منابع انرژی را با ابهام مواجه کرده در صوردبربهره های آینده چگونگیپذیری این منابع در دههبه احتمال قوی، پایان

به ویژه در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم،  ای در جهانهستهمربوط به گسترش انرژی  رفع موانع و مسایل سیاسی

کند ای ایفا میها و انتشار گازهای گلخانهنقش مهمی در کاهش آلودگی محیطیهای آینده در رهیافت زیستدر دههاین انرژی 

شتر در بازارهای جهانی و صدور محصوالت با کیفیت و توسعه اقتصادی برای حضور بی کشور ایران نیز در فرایند رشد .است

 پزشکی و خدمات همچون کشاورزی، یهابخشهمچنین توسعه  شده جهانی، باال و مورد تأیید استانداردهای پذیرفته

 ف خواهد داشت و در اینهای مختلزمینه ای درتکنولوژی و کاربرد علوم و فنون هسته انتقال کشورهای صنعتی نیاز فزاینده به

آورند وجودآورده و میکشورمان به ها برای انتقال آن بهصاحب این تکنولوژی یی که کشورهایهامحدودیتبه توجهرهگذر با

های صتای و استفاده از فرهای هستهذاران در انجام پروژهگسیاست راهی بجز عزم و اراده محکم و پشتیبانی و حمایت جدی

مختلف  هایخوداتکایی در زمینهجهت نیل به ای،هسته و ارتقای تکنولوژی داخلی المللیبینپراکنده و محدود در بازارهای 

سازی پرتوها انجام دیرهای بسیاری در جهت کارباکنون تالشسازمان انرژی اتمی ت .ای وجود نخواهد داشتکاربردی هسته

 داده است. 

 

 وزه كاربرد پرتوهاوآوري در حاكوسیستم ن -1-2

ای که برای سازمان اجراکننده آن جدید باشد، اعم از ایده جدید در فرایندها، در توان اجرای هر ایدهنوآوری را می

(. اما وقتی این 1394و سعدآبادی،  یمحصول، در شیوه مدیریت، در بازاریابی، فروش و ...، تعریف کرد )محمدی، الیاس

های کوچک و ن بازیگران مختلف از جمله شرکتهای همکارانه بیافزایی بین طیف متنوعی از تالشهمنوآوری ناشی از 

توان گفت این نوآوری در بستری تحت عنوان گذاری باشد، میها، مراکز تحقیقاتی و مؤسسات سرمایهبزرگ، دانشگاه

 .(Wessner, Audretsch and Grimm, 2005رخ داده است ) اکوسیستم نوآوری

ای به نوآوری، رواج اکوسیستم نوآوری، از جمله مفاهیمی است که در راستای رشد توجه و عالقه محققان به نگاه شبکه

ه ابتدا ک. این اصطالح، بر پایه مفهوم اکوسیستم کسب و کار، (Gomes, Facin, Salerno and Ikenami, 2016)یافته است 
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ها و با ارتباطات آزاد بین بازیگران، از جمله شرکتای او اکوسیستم را شبکهمطرح شد، بنا شده است.  Moore (1993)توسط 

 (1395نیا و همکاران، )امیری دهند؛های خود را حول یک نوآوری با یکدیگر ارتقاء میکند که تواناییسایر نهادها تعریف می

 )Adner2006 (دارند.  2و رقابت 1دیگر همکاریگذارند و همچنین با یکمنابع خود را به اشتراک می ودانش، فناوری، مهارت 

 کند.لین بار به جای واژه اکوسیستم کسب و کار از واژه اکوسیستم نوآوری استفاده میبرای اوّ

بندی کرد. از منظر هدف، قسیمتتوان از چند منظر اند را میهای نوآوری پرداختههایی که به موضوع اکوسیستمپژوهش

 Gomes, Facin, Salerno and Ikenami, 2016; Hwang)اند، توسعه مفهوم اکوسیستم نوآوری پرداختهها به برخی از پژوهش

and Horowit, 2012; Rabelo and Bernus, 2015; Shaw and Allen, 2016)در حالی که برخی دیگر بررسی اکوسیستم ،-

و یا اکوسیستم  (Xu, Wu, Minshall and Zhou, 2017)بعدی اند، مثل اکوسیستم چاپگرهای سهن دادهاهای خاص توجه نش

 ,Durst and Poutanen، )4توان به مطالعه مروری(. از منظر روش، می ,2017Mazzucato and Robinson) 3سازمان ناسا

 ,Ritala, 2016Chen, Liu and He ;) 5موردی ه( مطالع2013 ,;;;;;;;;; ;;; ;;;;;; ,;;;;;;;; ,;;;;;;;;; ;2017

2013as, Assimakopoulos and Gies, Agourid6سازی(، مدل( ،; Weil, Sabhlok and Cooney, 2011Engler and Kusiak, 

اشاره نمود. از منظر چرخه عمر اکوسیستم، برخی مقاالت به   ,Spena, Trequa and Bifulco)2016( 7( و پژوهش علمی2014

(، برخی دیگر به Spena, Trequa and Bifulco, 2016; Surie, 2017, Wu, Ye, Ding, Lu and Euwema, 2017رحله تولد )م

اند. از منظر توجه داشته (Rong, 2011)( و برخی نیز به مرحله پایانی چرخه عمر Kwak, Kim and Park, 2017)مرحله رشد 

 ,Mazzucato and Robinsonهای متفاوتی از صنایع از جمله صنعت فضایی )توان به نمونهصنعت و محیط جغرافیایی، می

های متنوعی از محدوده ( و طیفDedehayir and Seppänen, 2015201720172012016( و صنعت استخراج مس )2017

(، در سطح Valkokari, Amitrano, Bifulco and Valjakka, 2016) مرتبط با چندین کشور،های جغرافیایی مثل اکوسیستم

های رغم پژوهش( اشاره نمود. البته علیOksanen and Hautamäki, 2014و یا در سطح یک شهر ) (Surie, 2017)یک کشور 

 Oh, Phillips, Park andماتی وجود دارد )عریف مفهوم اکوسیستم نوآوری و حوزه کاربرد آن ابهاتالذکر، همچنان در فوق

Lee, 2016.) 

کننده تنها یک لینک با ی مشارکتهابخشمدل مبتنی بر ارزش است که  اکوسیستم نوآوری هایترین مدلیکی از رایج

ستم ارائه های مختلف تعاریف متفاوتی از مرز اکوسیف و دیدگاهای مرکزی دارند و از آن دور هستند. اگرچه بنابر اهدشبکه

توان گفت نمی ی اکوسیستم به ندرت با مرزهای صنعت سنتی، همپوشانی دارند وشود؛ اما این نکته روشن است که مرزهامی

ده شود، آن را به یکه فقط شامل محصوالت و تولیدکنندگان است. بهتر است به جای آنکه اکوسیستم به عنوان یک صنعت د

رود. بنابراین ی کاربردی پیش میهای برنامهنظر گرفت که در جهت توسعه، کشف و عرضهای در حال تحول در مثابه جامعه

توانایی تطبیق و تکامل است. یک اکوسیستم سالم، مولد است و تکنولوژی به  اکوسیستم نوآوری های اصلییکی از ویژگی

ی کمتری در پی دارند و هم بازارهای هزینه طور مداوم در حال تبدیل به نوآوری هستند، یعنی همههای دیگر بهمراه ورودی

 (Wei et al., 2020; Xie & Wang, 2021; Yi et al., 2021)دهند. ای را در افق خود قرار میگسترده جدید و

سکوپوس در حوزه اکوسیستم، ا و ISC، های وب آو ساینسمستند یافت شده در پایگاه ومدرک  9000بیش از از میان 

های پویا، دانشگاه، هم خلقی ارزش، فناوری و چین ی مرتبط مربوط به مدیریت دانش، استراتژی، قابلیتهابیشترین کلیدواژه

                                                      
1. Cooperation  

2. Competition  

3. NASA  

4. Literature review  

5. Case study  
6. Modeling  

7. Action research  
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 ایهستهوری حوزه ی کاربردها در انرژی آبوده است و به صورت خاص، تاکنون پژوهش و مطالعه ای در حوزه اکوسیستم نو

 است.انجام نشده 

به عنوان متولی اصلی  ایهستهدر حوزه کاربرد پرتوها نهادهای مختلفی در حال فعالیت هستند. پژوهشگاه علوم و فنون 

ه است. تهای موثری در این خصوص برداشو توسعه مرکز نوآوری رسا گام سازیتجاریپژوهش در حوزه ضمن ایجاد دفتر 

، ایهستهپژوهشکده کشاورزی ، ایهستها، پژوهشکده پالسما و گداخت یی مانند پژوهشکده کاربرد پرتوههاپژوهشکده

پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، پژوهشکده ، پژوهشکده فتونیک و فناوریهای کوانتومی، ایهستهپژوهشکده چرخه سوخت 

 کشور دارد.  ایهستههش در  صنعت ونقش محوری در حوزه پژ ایهستهراکتور و ایمنی 

های ای در حوزهآمیز فناوری هستهبا هدف بسط و توسعه کاربردهای صلح 1390د پرتوها در سال شرکت توسعه کاربر

ی هاکار کرد. از جمله مهمترین کاربردزیست، امنیت و تحقیقات علمی آغاز بهسالمت و بهداشت، پزشکی، کشاورزی، محیط

وداروهای تشخیصی و درمانی، در حوزه سالمت و توان در حوزه پزشکی به پرتودرمانی و تولید رادییم پرتو در جهان

اشت به استریل نمودن تجهیزات پزشکی، دفع آفات کشاورزی و افزایش ماندگاری مواد غذایی، در صنعت به بهبود بهد

زیست به غیرمخرب و در حفاظت از محیط یهاهای صنعتی و آزمونخواص پلیمری، کاشت یونی، تولید رادیوایزوتوپ

 های آلوده و تصفیه پسماندهای شهری، صنعتی و بیمارستانی اشاره نمود.و خاک اهپاکسازی آب

های پرتودهی الکترون و گاما و برداری از سامانهاین شرکت به عنوان زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی با بهره

از محصوالت و مواد را طیف وسیعی قادر است  المللیبینی هااستانداردها و گواهینامه ی کنترل کیفی و نیز اخذهاآزمایشگاه

های گوناگون را های پرتودهی با کاربریپرتودهی نماید. همچنین با ایجاد مجموعه تخصصی مهندسی قادر است انواع سامانه

 طراحی نموده و احداث نماید.

[ در مقطع رانی]در ا یاتههس یارائه دهنده رشته مهندس یهادانشگاهکشور نیز   هایهای کشور نیز دانشگاهدر بین دانشگاه

تهران،  یبهشت دیتهران(، دانشگاه شه کیتکن ی)پل ریرکبیام یدانشگاه صنعت ف،یشر ی: دانشگاه صنعتیارشد و دکتر یکارشناس

، MITها برتر آمریکا مانند میشیگان، که دانشگاه هگونباشد. همانمی قاتیدانشگاه علوم و تحق راز،یدانشگاه اصفهان، دانشگاه ش

 هستند. ایهستههای  و گرایش هایی با شاخههاانسین و تگزاس نیز دارای رشتهیسکو

است. البته دانشگاه  قاتیدانشگاه علوم و تحق یراکتور در مقطع کارشناس-یاهسته یارائه دهنده رشته مهندس دانشگاه تنها

 گرید 93از سال  یول رفتیپذیدانشجو م ایهسته یمهندس یدر مقطع کارشناس 92تا  90دوره سال  یطآباد هم در آزاد نجف

 85و از کنکور  دادیرا ارائه م یگراش پرتو پزشک ،یدر مقطع کارشناس قاتیدانشگاه علوم و تحق شیپ هاالبته مدت رفتینپذ

در  قاتیدانشگاه علوم وتحق ،یدر مقطع ارشد و دکتر . درضمناسترفتهیپذ یکارشناس یراکتور دانشجو شیفقط در گرا

 .ردیپذیو چرخه سوخت دانشجو م یراکتور، پرتوپزشک شیراگ

ای های هستهای کشور یک مرجع نظارتی دولتی است که برای توسعه ایمنی در تأسیسات و فعالیتمرکز نظام ایمنی هسته

کارکنان، مردم، منظور حصول اطمینان از حفاظت ای و منابع پرتو بههمند کردن استفادة ایمن از انرژی هستو پرتوی و نظام

 و تهیه "این مرکز ، از طریق  .آور پرتوها در سطح کشور تشکیل شده استر اثرات زیانزیست در برابهای آینده و محیطنسل

 برداریبهره و ساخت پروانه صدور " ،"ایمنی ارزیابی" ،"پرتوی و ایهسته ایمنی هایدستورالعمل و مقررات ضوابط، تدوین

 .نمایدمی اعمال را خود قانونی هاینظارت "قانون اعمال و نظارت بازرسی،"  و "مرتبط مجوزهای و

شده در این مرکز، در چارچوب وظایف قانونی و نظارتی خود، اصول، ضوابط، رهنمودها و استانداردهای ایمنی پذیرفته

دهد و ا مورد بررسی و مطالعه قرار میالمللی انرژی اتمی و مراجع نظارتی سایر کشورها رنیالمللی ازجمله آژانس بسطح بین

نماید س از مطابقت با قوانین موجود کشور و تشخیص مرکز مورد پذیرش، اصالح یا رأساً اقدام به تدوین میبرحسب مورد پ
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 .است یاتم یانرژ لیذ یمنیه سازمان نظام اکحوزه است  نیدر ا هاچالشاز  یکیالبته  .تا در سطح کشور اجرا شود

گردد اکوسیستم نوآوری در حوزه کاربرد پرتوها آنچنان که باید و می های فعال در این حوزه، مالحظهجود نهادلذا با و

 ستمیجهت توسعه اکوس ییارائه الگوشاید توسعه پیدا نکرده است. لذا در این پژوهش با استفاده از دیدگاه سیستمی به 

  شود. می و ارائه سیاستها و داللتها مناسب پرداخته کشور ایهستهدر حوزه کاربرد پرتوها در صنعت  یوآورن

 

 شناسی پژوهشروش -2
پیمایشی  وتوصیفی  ، کیفی و از نوعبه ماهیت پژوهشباتوجه هااز نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده پژوهش حاضر

ای ریه داده بنیاد، نظریهظناستفاده شده است.  1رد نظام مند نظریه داده بنیادکپژوهش، از رویبرای رسیدن به هدف می باشد. 

یی استخراج  شده که در جریان پژوهش به صورت منظم گردآوری و تحلیل شده اند. سه رویکرد هااست که مستقیما از داده

مند اشتراوس و کوربین و در نهایت نظام رویکرد گلیسر،مسلط در نظریه پردازی داده بنیاد عبارتند از: رویکرد ظاهرشونده 

، از های اصلی استفاده از این رویکرد، این است که به جای آزمون فرضیهایده. (1397 )عزیزی، گرایانه چارمزرویکرد ساخت

ین شکل رظری که به بهتی از مفاهیم ناشان به عنوان داده، به منظور فراهم کردن مجموعهگزارش کالمی افراد در مورد تجارب

شود: می در این رویکرد، از سه نوع کدگذاری استفاده هاجزیه و تحلیل دادهرا توصیف کند، استفاده شود. برای ت هاداده

ی هاو مشخصه هابه کوچک ترین واحد خود شکسته و مقوله هاکدگذاری باز، محوری و انتخابی. در طی کدگذاری باز، داده

ای، مداخله گر، راهبردها و مینهشناسایی و مقوله محوری، ز هاوری، رابطه بین مقولهحکدگذاری مدر  شود.می آنها کشف

 گرددمی برقرار و مدل نهایی تکوین هاشود. در کدگذاری انتخابی نیز ارتباط بین مقوله محوری با سایر مقولهمی پیامدها، تعیین

علمی و تجربی نفر از خبرگان  27صاحبه عمیق با مش از طریق ژوهی پهاگرداوری داده(. 2،1390)اشتراوس و کوربین

راد خبره، مواردی مانند آشنایی با ا در شناسایی افتالش پژوهش حاضر بر این بوده است ت ، انجام شد.کاربرد پرتوهای حوزه

زار، نرم بعد سخت اف 4 هر شنایی باوشش آپ اکوسیستم نوآوری در حوزه کاربرد پرتوها، اجزا و کارکردهای آن و همچنین

تعداد افراد مصاحبه شونده را بر اساس ( 1جدول )افزار در حوزه کاربرد پرتوها در نظر گرفته شود.  زافزار و سازمانمغافزار، 

 میدهد: نارهای مدنظر نشامعی

 ااد افراد مصاحبه شونده بر اساس معیارهتعد -1جدول 

 یارمع تبط بافراد مرتعداد ا معیارهای انتخاب افراد مصاحبه شونده

که مرتبط با حوزه  و کاربردهای آن یهسته اعلوم  دکتری و پسادکتری در حوزه گاندانش آموخت

 پژوهش حاضر فعالیت تحقیقاتی نمموده اند

4 

 6 در سازمان انرژی اتمی البت موثربیش از ده سال سابقه فعبا  نین و مدیران اجراییمعاو

 3 هستته اینعت ص ابط تبابخشی مرنهادهای حاکمیتی و فرخبرگان 

در  تی هسته ایو صنع پزشکی هسته ایای، کشاورزی هسته زه حو و مدیران اجرایی خبرگاناساتید، 

 سال سابقه فعالیت 10با بیش از و نهادهای مرتبط  هاوزارتخانه 

4 

 3 سال سابقه فعالیت در صنعت هسته ای 10شرکتهای کوچک و متوسط با بیش از 

 3سال  5از  سته ای با بیشتبط با صنعت هو آگاهی رسانی مر ، استانداردگذاریالین مای تامینهاده خبرگان

                                                      
1. Grounded theory 

2. Strauss and Corbin 
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 سابقه فعالیت

 4 رنشگاههای کشوه ای در داعلمی در حوزه علوم هستهیات  دانشیار و باالتربا مرتبه علمی  تیدااس

 

استفاده شد و انجام  های انتخاب نمونهراب یروش گلوله برفو با استفاده از  گیری هدفمندبه هدف تحقیق، از نمونهتوجهبا 

خبره نظر تحقیق با توجه به معیارهای مددر این رویکرد، از افراد خواسته شد  نظری ادامه یافت. تا رسیدن به اشباع هامصاحبه

شامل  مصاحبه سواالت عرفی نمایند.نظری مباع بیشتر و تکمیل اطالعات و رسیدن به اشبه مصاحهت ی بعدی را ج

ی و راهکارهای پیشنهادتوسعه اکوسیستم نوآوری در حوزه کاربرد پرتوها  یهاچالشی کلیدی در رابطه با احصای هاسشپر

ه یزان کیفیت نظریرا برای سنجش م 1( معیار قابلیت اعتبار3901کوربین) س واشتراو بودند.و پیامدهای آن  هاچالشرفع این 

 اند.داده بنیاد پیشنهاد داده 

در صنعت هسته   عواملیبه صورت  (1390)تراوس و کوربین در نظریه داده بنیادبر اساس رویکرد اشش پژوه فرعی سواالت

عوامل )عوامل علی(، شوندیمنجر م رد پرتوهاه کاربوزوری در حاکوسیستم نوآ عدم توسعهیا  توسعه ،که به بروز ای کشور 

نوآوری در  اکوسیستم یا عدم توسعه انند موجب توسعهمی تود و ای کشور نیستن ا در صنعت هستهلزومریشه ای که  کالن و

وسعه موجب تد مان انرژی اتمی که می تواننپرتوها شوند)عوامل زمینه ای(، عوامل درونی و ساختاری ساز حوزه کاربرد

)شرایط سازندیدشوار م ای لیهتس را یانهیو زم یعوامل عل یرگذاریتأثو پرتوها گردند کوسیستم نوآوری در حوزه کاربرد ا

ی و در نهایت پیامدها اپرتوهجهت توسعه اکوسیستم نوآوری در حوزه کاربرد استی سیو توصیه های  ، راهبردهامداخله گر(

 ،یافزار¬، نرمیافزار¬در چهار بعد سختنوآوری در حوزه کاربرد پرتوها ستم اکوسیعه توس جاری سازی توصیه ها و

 یو مورد بحث و بررس ی( و متناسب با سوابق، تجربه و تخصص خبرگان، طراحKhalil,2000) یافزار¬انو سازم یمغزافزار

  قرار گرفتند.

ر استفاده شد. در شاخص تناسب، نتایج اعتباهش از شاخص تناسب و کاربردی بودن برای سنجش قابلیت در این پژو 

نفر از   9ای ین منظور پس از اتمام پژوهش، نتایج آن بری مشارکت کنندگان قابل قبول باشد. برای اپژوهش باید برا

ی پژوهش هم باید به دانش هاد کاربردی بودن، یافتهیید قرار گرفت. در بعدگان ارسال و از نظر آنها مورد تأکننمشارکت

 حوزه مربوط ی پیش رو درهادرک و مدیریت علمی موقعیت هم بتوان از آن برایدر حوزه مورد مطالعه بیفزاید و وجود م

 استفاده کرد. کاربردی بودن نیز با استفاده از نظر سه نفر از مشارکت کنندگان تایید گردید.

 

 هاو يافته اهتحلیل داده -3
ضبط شده،  ل مصاحبهمتن کام د. پس از انجام هر مصاحبه، ابتداطول انجامیه به دقیق 120الی 90طور متوسطهر مصاحبه به

له انجام و در هر مرحله، در سه مرح هااسب برای کدگذاری فراهم شود. کدگذاری مصاحبهرایط منشد تا شمی سازیپیاده

کرد. این اقدام، آنقدر می ا اضافهیدی رمراجعه نموده و برخی کدها را حذف و یا کد جد هاحبهطور دائم به متون مصامحقق به

 ی اشباع نظری رسید.وهش به مرحلهادامه یافت تا پژ

 انتخابی استخراج شد. کد 5کد محوری و  23کدباز،  72طی سه مرحله کدگذاری، تعداد  نهایتاً

له محوری س مقو. بر این اسا(1397 )عزیزی، باشدمی اصلی مورد بررسیهمان موضوع  )پديده اصلی(: مقوله محوري

 انتخاب شد. وزه کاربرد پرتوهاتوسعه اکوسیستم نوآوری در حژوهش، در این پ

                                                      
1. Credibility 
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شوند. در حقیقت عوامل می ی مورد بررسی منجری پدیدهها و متغیرهایی هستند که به بروز یا توسعهرخداد :یعوامل علّ

 )عزیزی، کندمی ه و شناخته شده، ایفامطالع مورد یای مستقل را در مقابل متغیر وابسته یا همان پدیدهی، نقش متغیرهعلّ

توسعه اکوسیستم نوآوری در حوزه کاربرد  ثیرگذار بر فرایندأی تعلّ عواملترین کنندگان، مهماین اساس، مشارکتبر   .(1397

 ،منابع نیأمت، تقاضا کیتحر، یصنعت هسته ا یگر میتنظ، یهسته ا یدانش فن یکپارچگی، یساز یتجار یتوانمند راپرتوها 

 (. 2)جدول معرفی گردیده اند ین متغیرها تحت عنوان عوامل بخشیا. دانندمی یو نوآور ینیکارآفر جیترو، توجه تیاولو

 

 كدهاي شرايط علی -2جدول 

مقوله  هامصاحبه شونده مقوله

 فرعی)مفهوم(

 مولفه

 

عوامل 

 بخشی

P1-P2-P3-P4-P5-

P6-P7-P8-P9-P10-

P11-P12-P13-P17 

تجاری  مندیتوان

 سازی

،  ایتههستفاوت فاصله دانش پژوهشگاه  به تکنولوژی 

، توانمندی ایهستهولوژی نسبت به فاصله دانشگاه به تکن

، انگیزه  و توان هانیروی انسانی متخصص در پژوهشکده

در تجاری کردن محصول،  هانیروی انسانی پژوهشکده

ر )غیسازیتجاریتوسعه دانش توسط تخصص مرتبط با 

 نی(  ف

P1-P2-P3-P4-P5-

P6-P7-P8-P26 

یکپارچگی دانش 

 هسته ای فنی

آگاهی به  فنی موجود،حفظ دانش  کپارچگی ومدیریت، ی

وری در صنعت،، تمایل به کاربرد فناوری در کاربرد فنا

العات به روز دنیا در حوزه فناوری صنعت، دسترسی به اط

، ایتهسه، جریان دانش میان بازیگران فناوری ایهسته

در  ایهستهها و مجالت تخصصی صنعت میزان همایش

 هاهژوهشکدهیل جریان دانش از پحوزه کاربرد، میزان تس

 هاارتاپمتوسط و استهای کوچک و به شرکت

P7-P8-P9- P11-

P12- P10-P6-P13-

P25 

تنظیم گری صنعت 

 هسته ای

در حوزه کاربرد پرتوها،  ایهستهگری صنعت تنظیم

در حوزه کاربرد پرتوها، هدایت  ایفمند رسانههدایت هد

رد در حوزه کارب ایهستهان تباط نهادها و بازیگرف ذو ار

 پرتوها

P1-P2-P3-P4-P5-

P6-P7-P8-P9-P10-

P11-P12-P13-P18 

 ریک تقاضاتح

ل تجهیزات، حمایت از تولید به حمایت از ساخت بار اوّ

ضع ی کشاورزی، پزشکی و صنعت، وهامقیاس در حوزه

هت استفاده از نهادهای اصلی متولی قوانین حمایتی ج

آموزش زارت بهداشت، درمان و مانند جهاد کشاورزی، و

انین حمایتی مالی و قو ..،.ت وپزشکی، وزارت صم

 های کوچک و متوسطها، شرکتغیرمالی استارتاپ
P9- P11-P12-P13-

P12- P19-P16-P3-

P1-P5-P6-P7-P17 

فناوری تخصصی در  های پژوهش واز صندوقیت حماتامین مالی 
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مقوله  هامصاحبه شونده مقوله

 فرعی)مفهوم(

 مولفه

ایت از ، حمهای پژوهشکدههاایده سازیتجاریجهت  تخصصی

 هانامهب تفاهمدر قال هاسازی ایدهو کاربردی ازیستجاری

 ی بین دستگاهیهامین مالی در پروژهأو ت

P6-P7-P8-P9-P10- 

P1-P2-P3-P4-P5-

P11-P12-P13-P15 

گفتنان کاربرد 

 پرتوها

سازی پرتوها، ان سازمان در زمینه کاربردیمدیر توجیه

سازی ه کاربردیتوجیه  مدیران نهادها و بازیگران در زمین

مطبوعات و صدا  نندما هاپرتوها، استفاده مناسب از رسانه

 و سیما متناسب با مخاطب

P13-P12- P14-P11-

- P2-P3-P4-P5-P6-

P7-P8-P9-P10-P11-

P12-P20-P19 

موانع قانونی و 

 ذهنی کارآفرینی

 سته ایه

های خصوصی از جدابیت آگاهی کارآفرینان و بخش

، ایهستهر صنعت ود دهای موجاقتصادی و روند فرصت

 ایتههسهای نوآور  در حوزه بسترسازی شرکت

 

 

ای مینهکند. شرایط زمی اقدام فراهم ای از شرایط خاص است که زمینه را برای بروز رفتار/مجموعه اي:شرايط زمینه

 نیب یمهایتحرگان به کنندای اکثر مشارکتدر بعد زمینه(. 1397 )عزیزی، ن نیستسازماای دارد و تحت کنترل حالت ریشه

 یهسته ا یفناور تیماه، یفرهنگ و باور عموم، یبخش خصوص یبرا هیاول یگذار هیسرما تیمطلوب، یهسته ا نیفعال یالملل

ا تحت عنوان عوامل فرابخشی مطرح . این متغیرهاشاره داشتند یطیمح ستیز یبهایسآو  یو رگوالتور یاستانداردگذار، 

 (. 3)جدول گردیده اند

 

 ايكدهاي شرايط زمینه-3جدول 

 فهمول مقوله فرعی)مفهوم( هامصاحبه شونده مقوله

عوامل 

 فرابخشی

P1-P2-P4-P5-P6-

P11-P12-P21 

تحریمهای بین المللی 

 فعالین هسته ای

در لیست  ایهستهعت قرار گرفتن فعالین صن

ی غیرصلح آمیز، هادر حوزه المللیبینهای تحریم

و  یاستگذاریس صصی جهتتعدد نهادهای غیر تخ

 ایهستهی در صنعت ریگ میتصم

P10-P11-P12-P13-

P14- P4-P11-P12 

لوبیت سرمایه مط

برای  اولیه گذاری

 بخش خصوصی

بازگشت سرمایه  لیه زیاد، نرخگذاری اوّسرمایه

بودجه سازمان در حوزه کاربرد  و سیدمانی  طوالنی،

 یرساختبا بودجه در ارتباط با توسعه ز و مقایسه آن

P1-P2-P3-P4-P5-

P6-P7-P8-P9-P10-

P11-P12-P13-P20 
 ور عمومیفرهنگ و با

ی از ترس در وورد به عموم یفرهنگ و باورها

تباط با ، فرهنگ و بارو عمومی در ارایههستصنعت 

ی علمی خود در ورود به صنعت اثربخشی و توانای

 ایهسته

P19-P16-P3-P1-P5-های جایگزین، وابستگی فرایند تولید تنوع فناوریهیت فناوری هسته ما



 

13 

 

 فهمول مقوله فرعی)مفهوم( هامصاحبه شونده مقوله
P6-P7-P8-P9-P9-

P11-P12-P13-P24 
به سایت اصلی  ایهستهبسیاری از تجهیزات  ای

ح بذر، در اصال ایهستهی سازمان، تنوع کاربرد فناور

جهیزات پزشکی و در نهال، در برداشت، در تولید ت

… 
P19-P16-P3-P1-P5-

P6-P7-P1-P2-P3-

P4-P5-P6-P7-P8-

P9-P10-P11-P12-

P13-P25 

استانداردگذاری و 

 رگوالتوری

های مناسب در عدم وجود استانداردها و دستورالعمل

ردها و رسانی استانداحوزه کاربرد پرتوها، عدم اطالع

سازی های مناسب، ضعف در بومیالعملدستور

 هادها و دستورالعملاستاندار

P1-P2-P3-P4-P5-

P6-P7-P8-P9-P10-

P11-P12-P13-P23 

آسیبهای زیست 

 محیطی

میزان آلودگی هوا و شناخت فناوری به عنوان 

فناوری پاک، تضمین کیفیت سالمت جامعه در 

 ایهستهارتباط با مصرف محصوالت با فناوری 

 

 هستند. اینسازمان انرژی اتمی ایران ی از جمله مدیران شرایطی هستند که تحت کنترل عوامل درون گر:يط مداخلهشرا

سازمان انرژی اتمی سازند. در این زمینه باید به محیط درونی می ای را تسهیل یا دشوارثیرگذاری عوامل علی و زمینهأرایط تش

به  کنندگان، مشارکتاست.  ، و سایر عوامل کلیدی درون سازمانیهامنابع، قابلیت راد،درونی شامل افتوجه شود. محیط  ایران

غیرها تحت این مت. اشاره نمودند یتعامل و روابط عمومو  دهیچیو پ یساختار موازدو صورت  بهگر ترین عوامل مداخلهمهم

 (. 3)جدول عنوان عوامل درون سازمانی مطرح گردیده اند

 
 ط مداخله گركدهاي شراي -4 جدول

 مولفه فرعی)مفهوم(مقوله  هامصاحبه شونده مقوله

عوامل 

درون 

 سازمانی

P1-P2-P3-P4-P5-

P6-P7-P8-P9-P10-

P11-P12-P13-P17 
 ساختار موازی و پیچیده

روند صدور مجوز  ،یساختار سازمان تیشفاف

توسط بخش  زاتیتجه دیتول ندیدر فرا

  ،یخصوص

P3-P4-P7-P8-P9-

P10-P21 
 و روابط عمومی تعامل

د پژوهشگران غیر عضو ی تردهامحدودیت

الع سازمان به محوطه سازمان، محدودیت اط

ه کاربرد از طریق سایت رسانی خدمات حوز

دودیت معرفی افراد و اعضا هیات سازمان، مح

ی بین هاعلمی سازمان، روند تصویب پروژه

دستگاهی در حوزه کاربرد پرتوها و تعیین سهم 

ثیرگذاری سازمان بر أان تمشارکت، میز

ی اجرایی دیگر در حوزه کاربرد هادستگاه

و معنوی در  پرتوها، حق مالکیت فکری

 پرتودهی شده محصوالت
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ش توسعه دان کنندگان،پیامدها، خروجی حاصل از به کارگیری راهبردها هستند. در این پژوهش، مشارکت پیامدها:

امدهای را پییی زااشتغالی و اقتصاد توسعه، جامعه یجانو  ییغذا تیامن سالمت و نیتام، ایهسته یتخصص و کاربرد

 (.4)جدول  معرفی نمودند حاصل از به کارگیری راهبرهای ذکر شده،

 

 كدهاي مربوط به پیامدها -4جدول 

 مولفه مقوله فرعی)مفهوم( هامصاحبه شونده مقوله

 

 

 پیامدها

P9-P10-P11-P12 
توسعه دانش تخصص 

 ایهسته و کاربردی

در کشور،  ایهستهل کاربردی و اجرایی صنعت توسعه با

 با رویکرد کاربردی در کشور ایهستهه دانش توسع

P2-P3-P4-P5-P6-

P7-P8-P9-P25-

P11- 

تامین سالمت و امنیت 

 غذایی و جانی جامعه

ه لی دامی و کشاورزی، حل مسأهاله نهادهأحل مس

له سأت محور شدن محصوالت غذایی، حل مصادرا

الت غذایی، توسعه تولید تجهیزات ماندگاری محص

های خاص، تشخیص و درمان بیماریپزشکی در حوزه 

ب محصوالت کشاورزی به سالمت مردم حل مساله آس

 و کودها هادر اثر استفاده از سم

P9-P10-P11-P12-

P13 
 توسعه اقتصادی

صادرات محصوالت مطابق با  در اثر ارزآوری برای کشور

، درآمدزایی برای سازمان به یالمللبینداردهای استان

فناوری محور، درآمدزایی برای بخش عنوان نهاد دولتی 

 GDPرمایه گذاران، افزایش خصوصی و س

P16-P3-P1-P5-

P6-p27 
 اشتغال زایی

مشارکت جوانان بیرون از سازمان در قالب شرکتهای 

 ، افزایشایهستهط و استارتاپها در بخش کوچک و متوس

ی پژوهشی هازمان در اثر تبدیل ایدهشرکتهای زایشی سا

 به کاربرد

 
گامهای مدل ارائه می گردند که بر اساس بخشی از ردها نیز در ، راهبوس و کوربیننیاد با رویکرد اشترابر اساس نظریه داده ب

 طرح می شوند.تی و در بخش بحث و نتیجه گیری مصیه های سیاسب توقالقی پژوهش حاضر، راهبردها در طمن
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: مدل  مفهومی تحقیق1شکل 

 عوامل بخشی

وسیستم نوآوري در حوزه وسعه اكت

پرتوها كاربرد  

درون  عوامل

 سازمانی

تعامل و روابط 

 عمومی

ساختار موازی و 

 پیچیده

فرابخشیعوامل   

تحریمهای بین 

المللی فعالین 

 هسته ای

مطلوبیت سرمایه 

گذاری اولیه برای 

 بخش خصوصی

فرهنگ و باور 

 عمومی

فناوری  ماهیت

 هسته ای

استانداردگذاری 

 والتوریو رگ

 هسته ای

آسیبهای زیست 

 محیطی

تنظیم گری  تقاضا تحریک

 صنعت هسته ای

یکپارچگی دانش فنی 

 هسته ای

گفتنان کاربرد 

 پرتوها

موانع قانونی و ذهنی 

 کارآفرینی هسته ای

تامین مالی 

 تخصصی

توانمندی تجاری 

 سازی
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 گیري بحث و نتیجه

صنعت  ییجراو ا یتوسعه بال کاربردتواند منجر به پیامدهایی مانند می ری در حوزه کاربرد پرتوهاتوسعه اکوسیستم نوآو

از گردد.  اشتغال زایی و توسعه اقتصادی در کشور، جهتیو در ن یکاربرد کردیبا رو ایهستهتوسعه دانش  و در کشور ایهسته

و کشور  یادر حوزه کاربرد پرتوها در صنعت هسته ینوآور ستمیجهت توسعه اکوس ییحاضر ارائه الگو قیهدف تحقاین رو، 

آن در داخل  فناوری هسته ای و کاربردهایتا کنون مطالعات متعددی در حوزه  .باشدیم یاستیس یهاو داللت هااستیارائه س

خاص پرداخته نه ای میزوزه های کاربرد در حها یا به اولویت بندی شده است اما عمده ی آن و خارج از کشور انجام

 ؛1399مجاهد، ای نگریسته اند)سته به مساله توسعه صنعت هحقوقی یا از منظر (، 1398مطالعات مجدآبادی و علم خواه، اند)

Blinder, 2021) ؛ 1399نش فر، کریمی فرد و بی)مورد بررسی قرار داده اند بین المللی دیپلماسیو  سیاسینظر ز میا ا

Rentetzi, 2021 )مانند مختلف بررسی نموده اندهای وسعه صنعت را در کشوریا ملزومات ت((Solberg et al., 2020)  و

. ستنپرداخته ا  توسعه اکوسیستم نوآوری در این صنعت به صورت جامعصیه های سیاستی و تو چالشهاژوهشی به تاکنون پ

و سیاسی، به صورت شهای انجام شده در کشور نیز با توجه به شرایط خاص ایران از نظر ژئوپولتیکی در بین پژوه همچنین

. ژوهش داخلی و یا خارجی صورت نگرفته استنیز تا کنون پص و جامع در ارتباط با توسعه کاربرد پرتوها در ایران خا

موثر و توسعه  یدیکل میو مفاههاچالش ،کشور یادر صنعت هستهعال ف گرانیموثر و باز یجامع نهادها یضمن بررس بنابراین،

تراس و اشبر اساس چارچوب  ادیداده بن هینظر با استفاده از ر گرفت و قرا یصنعت مورد بررس نیدر ا ینوآور ستمیاکوس

 ینوآور ستمیاکوس وسعهت چارچوب، عوامل موثر بر مقوله محوری که شامل نیادر . دیگرد شنهادیر پمورد نظ یالگو، نیکورب

مورد بررسی قرار گرفتند  ازمانیعوامل درون سبخشی و ، عوامل عوامل فرابخشی ، در سه بعد باشدمی در حوزه کاربرد پرتوها

 دید.مدهای مطلوب تحقیق پیشنهاد گرجهت دستیابی به پیا توصیه های سیاستیو 

ه سطح فرابخشی، بخشی و درون سدر مطرح شده  یاستیس یها هیتوص نیپژوهش مهم تر یها افتهیراستا، بر اساس  نیدر ا

 :باشد یم ریصورت زسازمانی به 

 : شامل موارد زیر می باشد فرابخشیطح در س پیشنهادیسیاست های 

 تیامن شورای عالیخارجه، وزارت  با عتف و در تعامل یعال یشوراعه کاربرد پرتوها در فعال تر سازی بخش توس -1

 حوزه نیدر ا  موثرتر سازی میو تصم یتگذاراسیو ... جهت س یمل

کاربرد  یمتول یهاتعامل با وزارتخانه ره وکضمن مذا هدفایجاد دفتر مشترک کاربرد فناوری هسته ای در صنعت  -2

 و ... یمانند وزارت جهاد کشاورز

در  یدستگاه نیب یهاهدر پروژ یمال نیها و تامدر قالب تفاهم نامه هادهیا یسازیسازی و کاربرداز تجاری تیحما -3

  معافیت های مالیاتیشوقهای مالی و قانونی مانند مقالب 

در حوزه های کشاورزی، صنعت  بخش خصوصی تجهیزات و محصوالت کنندگان تولیدکنندگان و تامینحمایت از  -4

 یاتیمال یها تیمانند معاف یو قانون یالم یدر قالب مشوقها ه ای باشندفناوری هستکه استفاده کننده از  زشکیو پ

خش لیت بو فعانحوه سرمایه گذاری  یهای مورد نیاز و توانمند ما در خصوصبرنامه های تخصصی صدا و سی -5

 مراحل ایده تا تجاری سازیخصوصی در این صنعت و 

 هسته ای فعالیت در حوزه صلح آمیز  و سیاسیقانونی  عدم منععدم تحریم و در خصوص  عمومیی رسانی هآگا -6

گذار قانون ینهادهاهسته ای توسط استفاده از فناوری در حوزه و دستورالعملها رات وانین و مقرق متناسب سازی -7

با همکاری نظام ایمنی هسته استاندارد و ...  یبذر و نهال، سازمان غذا و دارو، سازمان مل یبت گواهمانند موسسه ث

 مان ملی استانداردای و ساز
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نی هسته التوری مناسب با همکاری نظام ایمگودر خصوص استانداردها و ر انداردگذاری و آگاهی رسانی مناسباست -8

 ای و سازمان ملی استاندارد

 ته ای در صورت استفاده از فناوری هسمعه مت جاکیفیت سالضمین سئول تمشخص نمودن م -9

در  یاتم ینقش سازمان انرژ فیمحور ضمن بازتعر یفناور یراهبرد عیخاص صنا یو فناور ینقشه راه علم نیتدو -10

 انداز مناسب در حوزه کاربرد پرتوها در کشورکاربرد پرتوها در شور و مشخص نمودن چشم ستمیاکوس

 : شامل موارد زیر می باشد بخشی در سطح پیشنهادیهای سیاست 

 یاقتصاد یهاتیسازی اقتصاد کشور، از جذابیو تجار ینوآور رانیبه عنوان سف یو بخش خصوص نانیکارآفر یآگاه -1

 در قالب همایشهای تخصصی یاموجود در صنعت هسته یهارصتو ف

 هاپژوهشکده یهادهیسازی اریدر جهت تجا یتخصص یپژوهش و فناور یهااز صندوق تیحما -2

وهشکده های فعال در ، پژوهشگاهها و پژدر حوزه تجاری سازی برای دانشگاههابرگزاری دوره های توانمندسازی  -3

 حوزه فناوری هسته ای

 محورمتوسط فناوری  ، مناسب و هدفمند جهت ورود شرکتهای کوچک وی صحیحسیدمان -4

 : شامل موارد زیر می باشد ن سازمانیدروپیشنهادی در سطح سیاستهای 

از مرحله پژوهش تا  سازماندرونی  بخشهای قشن با توجه به اینکه STIبر اساس رویکرد  اصالح ساختار سازمانی -1

 تعریف شده اند.رد کارب

سازی و انجام پروژه محوریت مشاوره و توانمندسازی در حوزه تجاری مان تجاری سازی با توسعه دپارت جاد وای -2

 ز سازمانمحیط فیزیکی بیرون ان دستگاهی با های مشترک بی

 یتوسعه اقتصاد یاهبردبه نهاد ر یاسیو س یتینخبه محور امن ینهاد راهبرداز سازمان انرژی اتمی عمومی  برندسازی -3

 . دیبه برند دوست خوب در حوزه کاربرد پرتوها آغاز نما یرتعاملیخود از برند مستقل غ لیتبد نیو همچن

باط تا در ارت صوصی نوآورخامی بخش حو صنعت هسته ای در  نهاد توسعه گره توها باربرد پرتغییر نقش شرکت ک -4

خود  یتیبه نقش حاکمهم باتوجهو  دینما ی، آنها را اعتبارسنجسو کیهم از  ،یشده با بخش خصوص فیبهتر و تعر

به  ستمیس یفمند و با نگاه مهندسهد یهایسپاربرون البانجام دهد، در ق زیکالن ن یهایگذارهیسرما تواندیکه م

 .دینما یانیکمک شا یفعال تر شدن بخش خصوص

 واحدهای سازمان زارش عملکردجه ریزی و گدر بود ت به توسعه زیرساختهای فنیپرتوها نسب دافزایش سهم کاربر -5

یست و زیط با در نظر گرفتن شرایط سالمت مح و تولید تجهیزات کارصدور مجوزهای کسب و و تسریع تسهیل  -6

 ختلف سازماندر بخشهای م جامعه

کردها و رارتباط کا تا 1با رویکرد نوآوری باز تاپررنگ تر کردن نقش دفتر تجاری سازی سازمان انرژی اتمی  -7

یی مانند بررسی و مجوز نظام ایمنی هامحدودیتمختلف با در نظر گرفتن  TRLبه سطوح توجهو با STIطیف  نهادهای

 . ی نوآوری باشدهاگر شبکهید و تسهیلفراهم نما را  ایهسته

با  یمشارکت یهاطرح یو اجرا فیجهت تعر یسازنهیزممنظور جامعه به با صنعت و  تر ارتباطتعریف دقیق نقش دف -8

  مختلف یاهو سازمان عیصنا

تا بوده است  ن بر اینتالش محققیهش وکه در این پژاز جمله محدودیتهای تحقیق حاضر می توان بیان نمود با توجه این

. با مصاحبه و نشستهای تخصصی برگزار شودهای توسعه کاربرد پرتوها و راهکار آگاه با چالشهابا خبرگان به صورت جامع 

                                                      
1. Open innovation 
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لحاظ شود ولی بنا  این موردبوده است، سعی شد تا  قف مصاحبه ها رسیدن به اشباع نظریتو حال، با توجه به اینکه شرطاین 

خاص خبرگان و مالحظات دسترسی، در برخی از زمینه ها احساس می شود که چالشها و بر شرایط امنیتی و سیاسی 

 پیشنهادجهت تحقیقات آتی  همچنینقابل تعمیم باشد. ا قابلیت بییشتری نتایج بتا د وان ارائه نمورهای بیشتری نیز می تراهکا

ت و نقش فعلی آنها و نقش مطلوب آنها جهت رتباط با هر یک از اجزاء و بازیگران این صنعگردد محققین محترم در امی

می، انرژی ات مانمانند بازآرایی ساختار سازمواردی  ، همچنینتا رسیدن به اشباع نظریتوسعه اکوسیستم کاربرد پرتوها  

 و مراکز نوآوری تخصصی در صنعت هسته ایامل و شکل گیری شتاب دهنده ها و تعه انرژی اتمی، نحو برندسازی سازمان

طور و صنعت به  ورزی هسته ای، پزشکی هسته ایهر یک از حوزه های کشارتوها در نقشه راه توسعه کاربرد پ تدوین

 پزوهش نمایند. تعامالت فرابخشیو  نذینفعاظر گرفتن و در نجداگانه 
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