
 

 

 

 

 یازده مثال از اقتصاد دانشی 

 تهیه شده در واحد توسعه مدیریت                                                     آقای مهندس غالمرضایی )کارشناس توسعه مدیریت(

 

از مشاغل  یادیتعداد زشواهد  بر اساس اقتصاد دانشی یعنی خلق ارزش با استفاده از هوش انسان.

 . را دارند دیدانش جد جادیایی و توانا وسیعدانش  ز بهایکه ناند تغییر پیدا کرده یابه حرفه

 بیان شده است. یاقتصاد دانشهای روشنی از مثال ریز در

 طراحی -

 ها و تجارب جدید. مانند طراحی داخلی یک رستوران.ایجاد محصوالت، خدمات، محیط

 مهندسی -

طراحی نوع جدیدی ای از طراحی که به دانش وسیعی از ریاضی و علوم پایه نیاز دارد. مانند یک شاخه

 .سریع السیراز قطارهای 

 فناوری اطالعات -

 ند.کنیرا خودکار م های مورد استفاده انسانکاربرد یهاکه برنامه ییهاستمیس عملیاتی کردنو  جادیا

 کند.ها ایجاد میمانند یک توسعه دهنده نرم افزار که ابزارهایی برای سازماندهی و کاوش داده

 کار فرایندهای کسب و -

تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیندهای کسب و کار. مانند یک مدیر تولیدی که از حسابداری مدیریت برای 

 کند.وری و کیفیت خط تولید استفاده میبهبود بهره

 بازاریابی -

ی را های تبلیغاتبازاریابی شامل تبلیغ، توسعه محصول، توزیع و فروش. مانند یک فرد خالق که آگاهی

 کند.مشارکت و الهام بخشیدن به مشتریان طراحی میبرای 

 رضایت مشتری -

توسعه و جلب رضایت مشتری. برای مثال، مدیر یک هتل که بطور مداوم خدمت به مشتریان را بهبود 

 دهد.می

 تحقیق و توسعه -

باعث ایجاد ای( که اندازی)مقدمهبرای کشف دانش جدید یا ایجاد ارزش جدید. مانند یک راهیی فرآیندها

 شود.یک مدل کسب و کار جدید می

 هارسانه -
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 ها.ها و بازیها ، وبالگها، مجلهها، روزنامهها و ویدیوها، کتابها مانند فیلمتوسعه اطالعات و سرگرمی

 تحصیالت -

 دائمی دنیفرا کیبه عنوان  یریادگیاست که در آن  کرده لیکار تحص یرویبر ن یمبتنی اقتصاد دانش

 برو آموزش  حفظ کردن که در آنها است ییهاستمیساز موزش آ انتقالنشان دهنده  که شود.یم دهید

  د.نکنیم را تشویق یکشف، حل مسئله و طراح اساس

 فرهنگ -

ان . به عنویآشپز و خیتار ،یمعمار ،یشینما یمانند هنر، هنرها ییهانهیمرتبط با فرهنگ در زم عیصنا

 منطقه است. آن  یتوسعه صنعت گردشگر درگیرمنطقه که یک  خیتار متخصص آشنا به کیمثال، 

 مهارت -

 و رتبزرگ بیرق کیرقابت با  یراه معمول برا کیصنعتگر.  کیمهارت  مبتنی برمحصوالت و خدمات 

 تیفیک یرا برا یبوم یکه محصوالت کشاورز یک کشاورزیاست. به عنوان مثال،  کامال خودکار رقیب

 کند.یکنندگان کاال رقابت نم دیبا تول میبه طور مستق و کند، یم دیبرترشان تول
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