زمان اجرا
1

مطالعات شناخت و تدوین نقشه توسعه خوشه جویشگر

1-1

بررسی مبانی نظری و انجام مطالعات ترازیابی

1-1-1

بررسی مبانی نظری توسعه خوشه حویشگر

2-1-1

بررسی تطبیقی توسعه خوشه جویشگر در سطح ملی و فراملی

3-1-1

ا تا 3
طرح جو.یشگر -عامل توسعه خوشه

تراز یابی

بررسی منافع اقتصادی  ،اجتماعی (زیست محیطی) ،فناورانه ،سیاسی خوشه و
توجیه طرح خوشه

4-1-1

تعیین عوامل کلیدی توسعه خوشه

5-1-1

استخراج ارزشهای محوری خوشه جویشگر

6-1-1

استخراج چالشها و فرصتهای جمعی مشترک خوشه

7-1-1

تعیین مسئولیت های اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی توسعه خوشه

8-1-1

تهیه سیاستها و راهبردهای اولیه توسعه خوشه

9-1-1

تدوین نقشه شناختی توسعه خوشه جویشگر بومی

2-1

نگاشت و راه اندازی خوشه

1-2-1

شناسایی بازیگران درگیر در توسعه زیست بوم خوشه

2-2-1

جمع آوری اطالعات طرف تقاضای شرکتهای اصلی (بازار داخلی و خارجی)

3-2-1

بودجه مورد نیاز

مکانیزم اجرایی

متولی و ذینفعان

طرح جو.یشگر -عامل توسعه خوشه

مصاحبه و جلسات رو در رو

جمع آوری اطالعات طرف عرضه شرکتهای اصلی بر اساس ماهیت جریان خدمات،
اطالعات ،مالی و ارزش ناملموس

4-2-1

تعیین وظایف ،روابط و منافع بازیگران و ذینفعان

5-2-1

جلسه با ذینفعان و استخراج جنبه های کلیدی رقابت پذیری خوشه

5-2-1

شناسایی توانایی و آسیب پذیری ذینفعان خوشه در پاسخ به چالشها و فرصتها

6-2-1

تعیین توانمندی جمعی ذینفعان خوشه جهت اقدام مشترک

7-2-1

جذب بازیگران و تشکیل گروه های کاری و ایجاد تفاهم نامه

3-1

شناسایی عامل توسعه خوشه

1-3-1

جمع آوری اطالعات و تعیین گزینه های ممکن

2-3-1

بررسی امکان پذیری اجرای خوشه

3-3-1

بررسی وضعیت موجود عوامل توسعه خوشه

4-3-1

بررسی اهمیت بازیگران خوشه در زنجیره ارزش ؟

2

ارزیابی و تدوین برنامه توسعه خوشه جویشگر بومی

1-2

ارزیابی روندهای بازار ،زنجیره های ارزش و تحلیل موقعیت رقابتی

2-2

ایجاد چشم انداز توسعه خوشه بر پلیه همکاری راهبردی مشترک

3-2

بررسی و تجلیل وضعیت موجود زیر خوشه

4-2

تدوین نقشه راه توسعه خوشه

5-2

تدوین برنامه اجرایی و مدل کسب و کار توسعه خوشه

6-2

تدوین برنامه انگیزه بخشی مسئولیت اجتماعی ذینفعان خوشه

7-2

تعیین الزامات توسعه منایع ملی

3

اجرای فعالیت های توسعه خوشه

1-3

تدارک منابع پیاده سازی و توسعه خوشه

2-3

تعیین و اجرای پروژه های راهبردی توسعه خوشه

3-3

تخصیص منابع مالی و سرمایه گذاری

4-3

ارائه خدمات پشتیبانی و توسعه کسب و کار

5-3

مدیریت منافع و روابط بازیگران (بخش عمومی -خصوصی)

تحلیل ذینفعان
پانل
تحلیل سوات

طرح جو.یشگر

 3تا 8
تحلیل بازار و زنجیره ارزش عامل توسعه خوشه
تحلیل نهادی
برگزاری جلسه
تحلیل محیطی و تحلیل
موقعیت

 7تا 24
طرح جویشگر -عامل توسعه خوشه
تحلیل نهادی

خروجی مورد انتظار

شاخص های موفقیت

6-3

ثبت و انتقال دانش خوشه جویشگر

7-3

پایش و ارزیابی توسعه خوشه

8-3

شناسایی محدودیت های اجرایی و اصالح راهبردها و برنامه ها

4

پایش سالمت زیست بوم خوشه

1-4

ایجاد ساختار سازمانی و مکانیزم های ارزیابی

2-4

شناسایی روندها و فرصت های توسعه حوشه

3-4

 .ارزیابی کارکردهای خوشه و زیر خوشه

4-4

تامین منابع مورد نیاز و حمایت رسمی از ساختار نهادی خوشه

 19تا 48
عامل توسعه خوشه
آینده نگاری

