D09-01-Science and Technology- Basic Definitions
D09-02-Basic Concepts about Innovation

تعاریف اولیه-دانش و فناوری
مفاهیم پایه در مورد نوآوری

D09-03-An Introduction to Knowledge Based Economy

مقدمه ای بر اقتصاد دانش مدار

D09-04-Characteristics of Knowledge Based Economy

ویژگی های اقتصاد دانش مدار

D09-05-Globalization and Knowledge Based Economy

جهانی شدن و اقتصاد دانش مدار

D09-06-Technology Adoption and Transfer -Part I

 قسمت اول-اتخاذ و انتقال فن آوری

D09-07-Technology Adoption and Transfer -Part II

 قسمت دوم-اتخاذ و انتقال فن آوری

D09-08-Introduction to Innovation System
D09-09-Definition of National Innovation System
D09-10-Institutions in National Innovation System

مقدمه ای بر نظام های نوآوری
تعریف نظام های نوآوری ملی
نقش نهادها در نظام های نوآوری ملی

D09-11-Functions of Innovation Systems- Different Viewpoints

دیدگاههای مختلف- کارکردهای نظام های نوآوری

D09-12-Functions of Innovation Systems - An Integrative Views

دیدگاه ادغام یافته- کارکردهای نظام های نوآوری

D09-13-Innovation System and Development
D09-14-Taxonomy of National Innovation System
D09-15-Introduction to Venture Capital Investment
D09-16-Financing Different Stages of Innovation
D09-17-Venture Capital Exit Strategy
D09-18-Different Functions of Venture Capitalists
D09-19-Funding Process in Venture Capital Investment
D09-20-Some Statistics about Venture Capital Investment
D09-21-Venture Nurturing
D09-22-Science and Technology Parks -Definition and Functions
D09-23-Science and Technology Parks -Structure and Typology

نظام های نوآوری در کشورهای در حال توسعه
تقسیم بندی نظام های نوآوری ملی
مقدمه ای بر سرمایه گذاری خطر پذیر
تامین مالی مراحل مختلف نوآوری
راهبردهای خروج از سرمایه گذاری خطر پذیر
کارکردهای مختلف سرمایه گذاران خطرپذیر
فرایند بررسی پیشنهاد در سرمایه گذاری خطر پذیر
چند آمار در زمینه سرمایه گذاری خطر پذیر
حمایت غیر مالی از نوآوری
تعاریف و کارکردها-پارکهای دانش و فناوری
ساختار و تقسیم بندی-پارکهای دانش و فناوری

D09-24-Incubators -History and Definition

تاریخچه و تعاریف-مراکز رشد

D09-25-Incubators -Services and Functions

خدمات و کارکردها-مراکز رشد

D09-26-Incubators -Typology
D09-27-Incubators -Management and Success
D09-28-Incubators -Quantification of Needs

تقسیم بندی-مراکز رشد
مدیریت و عوامل موفقیت-مراکز رشد
کمی سازی نیازها-مراکز رشد

D09-29-Intellectual Property Management

مدیریت مالکیت معنوی

D09-30-Patents

حق ثبت ابداع و اختراع

D09-31-Copyrights and Trademarks
D09-32-Valuation of Intangible Assets
D09-33-Valuation of Intellectual Property

حق تکثیر و حقوق مربوط به اسامی و نشانه های تجاری
ارزش گذاری بر روی سرمایه های نامحسوس
ارزش گذاری بر روی مالکیت معنوی

D09-34-Introduction To Knowledge Society Foresight

مقدمه ای بر آینده نگاری دانش و فناوری

D09-35-Scoping in Knowledge Society Foresight

تعیین حدود آینده نگاری دانش و فناوری

D09-36-Foresight Steering Committee and Management Team
D09-37-Forecasting Approaches Based On Expert Judgment
D09-38-The Delphi Method in Foresight Planning

تیمهای راهبری و مدیریت آینده نگاری
رویکردهای پیش بینی مبتنی بر قضاوت خبرگان
روش دلفی در آینده نگاری دانش و فناوری

D09-39-Forecasting Based on Statistical or Mathematical Analysis رویکردهای پیش بینی مبتنی بر تحلیل های ریاضی
D09-40-Panels for Generating Strategic Intelligence

استفاده از پانل در آینده نگاری دانش و فناوری

D09-41-Scenarios based Foresights

آینده نگاری دانش و فناوری مبتنی بر سناریو

D09-42-Information Inputs For Scenario Workshops

درونداد اطالعات در کارگاه های بررسی سناریو

D09-43-Science and Technology Horizon Scanning
D09-44-Critical Technology Technique
D09-45-Foresight Outputs and Implementation
D09-46-Foresight in Developing Countries

افق یابی دانش و فناوری
روش فناوری کلیدی
عملیاتی سازی نتایج آینده نگاری دانش و فناوری
آینده نگاری در کشورهای در حال توسعه

D09-47-Science, Technology and Innovation Policies

سیاستگذاری دانش فناوری و نوآوری

D09-48-Innovative Clusters - Rationale and Definition

توجیه و تعاریف-خوشه های نوآوری

D09-49-Innovative Clusters - Evolution and Taxonomy

شکل گیری و تقسیم بندی-خوشه های نوآوری

D09-50-Innovative Clusters - Evaluation and Success
D09-51-Regional Innovation System
D09-52-Importance of Institutions in Regional Innovation System
D09-53-Capital Approach to Innovation

ارزشیابی و موفقیت-خوشه های نوآوری
نظام های نوآوری منطقه ای
اهمیت نهادها در نظام های نوآوری منطقه ای
رویکرد سرمایه ای به نوآوری

D09-54-Technology Specific Innovation Systems

نظام های نوآوری ویژه فناوری

D09-55-Governance of Innovation Systems

حاکمیت در نظام های نوآوری

D09-56University-Industry Relationship - Part I

قسمت اول-ارتباط دانشگاه و صنعت

D09-57-University-Industry Relationship - Part II

قسمت دوم-ارتباط دانشگاه و صنعت

D09-58-Technology Management
D09-59-Service Innovation
D09-60-Innovation in Public Sector

مدیریت فناوری
نوآوری در خدمات
نوآوری در بخش دولتی

