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 کارگاه آموزشی
 

 از ايده تا بازار 
 

 

 

 

 
 
 

 مهدي غالمي
 

و برنامه ريزي بنياد ملي نخبگان كشو وهش  ارشد  پژ اس   ركارشن

 

  اولبخش: 
 

 و تحلیل پتنت    اطالعاتی جستجوی اختراعاز بانك های مبانی مالکیت فکری، استفاده              

 بخش دوم: 
 

ل  ارزش گذاری فنـاوری، مبانی تجـاری سازی، تدوین طرح كسب و كار و اصو                  
 مذاكره انتقال تکنولوژی

  سومبخش   : 
  

 حمایت های بنیاد ملی نخبگان كشور از فن آفرینان و مخترعان 
 

 :فهرست مطالب
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 :تعاریف

 .  فرآیند ورود یک ابداع یا اختراع به بازار است(: INNOVATION) نوآوری 

 .موتور محرک اقتصاد دانش محور نوآوری است                  

 :واژه های نزدیك نوآوری عبارتند از     

 .های جدید فعالیت ذهنی اندیشه های نو و ایده(: CREATIVITY)خالقیت 

به ظهور رساندن یا اعالم چیزی که وجود داشته ولی کسی  (: DISCOVERY)اكتشاف 

 (.مثل کشف میکروب یا یک گونه گیاهی)قبال آنرا متوجه نشده است 

 .محصول یا فرآیند جدید و دارای کاربرد(: INVENTION)اختراع 

چرخه ايده 
 تا محصول

 ایده پردازی

 اجرای ایده

(تولیدنمونه)  

 تجاری سازی
راه اندازی  

 خط تولید

توسعه شرکت 
و برتری نسبت 

 به رقبا

 انتخاب وهدف دادن به مسئله-
 (بانک اطالعاتدايده)ايده يابي -
آيا شدني است؟ ارزيابي ايده-  

آيا هزينه را كاهش مي دهد؟  
آيا شرايط را بهتر مي كند؟  

آيا به موقع است؟  
... 

 (Know How)دانش فني 
 طراحي محصول
 توليد محصول
 مستند سازي

 مالکيت فکري
 (Intellectual Property) 

 اختراع-
 (Invention) 

 طرح صنعتی-
 (Industrial Design) 

 نام تجاری-
 (Trade Mark) 

 (Business Plan)طرح تجاري 
 مدل كسب و كار

 ؟ تحقيقات بازار و بازاريابي

  اولبخش: 
 

 و تحلیل پتنت    اطالعاتی جستجوی اختراعاز بانك های مبانی مالکیت فکری، استفاده              
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 2000ایده های  ی برای سال 
 (1940در سال )

 .آينده اي را كه امروز تجسم مي كنيم دست نيافتني نيست اگر بدانيم كه مي خواهيم چگونه به آن برسيم

يک ايده وقتي قابليت ثبت مي يابد . ايده قابل ثبت نيست
كه شرايط حقوقي حمايت هاي مرتبط با مالکيت فکري 

 .  را داشته باشد

 خالقیتو ها  آفرینشمعنای وسیع كلمه، عبارت است از حقوق ناشی از در : مالکیت فکریحقوق 

 . و ادبیهنری فکری، در زمینه های علمی، تحقیقاتی، فنی، های 
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مدت حمایت 
 قانونی

مصادیق مالکیت  توصیف مثال
 فکری

سال 20 بیوپلیمر دارویی تولید  محصول یا فرآیندی که جدید باشد و در   
 بخشی از صنعت بکار رود

 اختراع

 عالمت تجاری نشان متمایز کننده شرکت ها عالمت هواپیمایی هما نا محدود

سال 25  طرح صنعتی مشخصه ظاهری و زیباشناختی کاال نقشه فرش 

محصول   موقعیت جغرافیایی در کیفیت پسته رفسنجان، فرش کاشان نا محدود
 اثرگذار باشد

نشان مبدا 
 جغرافیایی

مدت عمر صاحب اثر به 
سال پس از  50اضافه 

 مرگ او

نرم افزارهای   فیلمنامه،
 آموزشی

...فیلم، موسیقی و  داستان،  كپی رایت 

محصولی است که راه تازه ای را جهت انجام کاری ارائه می دهد یا راه حل فنی جدیدی را برای حل  : اختراع

 Inventive)گام ابتــکاری باشد ، دارای (Novelty)نو باشد اختراع باید . مشکلی پیشنهاد می کند

Step)   ، دارای كاربـرد باشد(Practical Use ) و برای جامعه منفعت داشته باشدتولید ارزش نماید و. 

های انجام كار و  روش ،.......(های داروئی، جراحی و  روش) های معالجه انسان  های ریاضی، روش ها، روش تئوری  -          

 .از حیطه اختراع خارج خواهند بود ، مواردی كه خالف موازین شرعی و عرف اجتماعی استتجارت، كشف مواد طبیعی

 

بـرای یـك دوره مشـخ    ( مختـرع )حق امتیاز قانونی است كه به صاحب یا مالك اصلی : ثبت اختراع         

 .داده می شود تا نتیجه اختراع خود را واگذار نماید، بفروشد و یا استفاده كند( سال 20 "معموال) 

 .پس از انقضای مدت مالکیت اختراع، عموم می توانند از نتایج آن استفاده نمایند       
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 باعث ،اخترع ثبت برای آن اظهار از قبل اختراع یك عمومی افشــا هرگونه :نکته

 .باشد نداشته را ثبت  قابلیت دیگر اختراع كه شود می
 

 

 :بزرگ اشتباه

 داخل مجالت و ها کنفرانس)مقاله قالب در دارند اختراع ثبت قابلیت که هایی طرح افشای   

 .اینترنت در تبلیغات و کشور از خارج های نمایشگاه در نمایش ،(خارج و
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 متولی ثبت اداره/نام مركز نوع خدمت

  اداره ثبت اختراع ثبت اختراع
 
 مالکیت صنعتی اداره كل

 اداره ثبت عالئم تجاری ثبت عالمت تجاری

 اداره ثبت طرح های صنعتی ثبت طرح صنعتی

 اداره ثبت نشان مبدا جغرافیایی ثبت نشان مبدا جغرافیایی

  دفتر حقوقی و مالکیت معنوی ثبت آثار ادبی و هنری
 مرکز رسانه دیجیتال ثبت نرم افزار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

ثبت گونه جدید گیاهی و ذخایر  
 ژنتیکی گیاهی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  
 کشاورزی

 وزارت جهاد كشاورزی

 وزارت دفاع موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی ثبت اختراعات دفاعی

 وزارت آموزش و پرورش کانون فکری کودکان و نوجوانان ثبت اسباب بازی

 

 متولیان و حامیان ثبت دارایی های فکری در ایران

 

 :جستجوي اختراعات    
 

 اختراعات داخلی: 
 وبگاه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور -1          

 وبگاه روزنامه رسمی کشور -2         
 اختراعات خارجی(PATENTS:) 

 سایت ها و بانک هاي اطالعاتی مجانی -1         
 سایت ها و بانک هاي اطالعاتی پولی -2        

 

  ،(ها كتاب و علمی مقاالت) شود نمی یافت دیگر جای در كه اطالعاتی درصد 80

 (آمریکا اختراعات ثبت اداراه) .باشد می دسترسی قابل ها پتنت اطالعات در
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          وبگاه سازمان ثبت اسناد و امالک كشور     ( 1
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 وبگاه روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران( 2

©All rights reserved                 Mehdi Gholami 

©All rights reserved                 Mehdi Gholami 

©All rights reserved                 Mehdi Gholami 

 نتيجه جستجو
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o  جستجوی پتنت(PATENT )در بانك های اطالعاتی خارجی: 

!!بين المللی وجود خارجی نداردپتنت   

 فکری مالکیت حقوق بودن سرزمینی اصل :مهم بسیار نکته یك
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 شماره ثبت پتنت
 تاریخ تشکیل پرونده

تاریخ گرنت شدن پتنت 
 جهت ثبت

 نام وكیل ثبت

 خالصه توضیحات مربوط به پتنت

 روش مختلف جستجو
(تاریخ فایل شدن یا تاریخ ثبت)   

وضعیت اختراعات فایل شده و  
 اختراعات ثبت شده

 جستجوی انواع دیگر موارد ثبتی
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 لینك های مربوط به پتنت

 جستجو در داخل پتنت

 شماره و تاریخ ثبت

 نام مخترع و وكیل ثبت

 اطالعات طبقه بندی اختراع

 اختراعات مرتبط

 ارجاع اختراع

 ادعاهای اختراع

 نقشه های اختراع

 لینك دانلود اختراع
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 ح شده جستجوي اختراع با عنوان ماشين اصالح با سيستم جمع کننده موهاي اصال: مثال
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:کليد واژه(فيلدهاي مختلف)زمينه هاي مختلف   
همه زمينه ها  

ن  عنوا
خالصه اختراع  

تاريخ صدور   
شماره اختراع  

ت تاريخ درخواس  
شماره سريال درخواست نامه  

ت درخواس نوع   
نام وکيل  

. 

. 

. 

 

 کليد واژه اول 
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 جستجوي اختراع با عنوان جاروبرقی روباتيک : مثال

عنوان مورد نظرجستجو   

مشخصات مربوط به اختراع   

خالصه اختراع   

شماره ثبت اختراع   
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ثبت اختراعتاریخ    

 نتيجه جستجو

 ادعاهاي مربوط به اختراع
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 مثالی از نحوه جستجو و استفاده از کدهاي مربوطه
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 .وصيه می شوداین روش جستجو براي زمانی که شماره ثبت اختراع مورد نظر را دارید ت
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   : ایاطالعاتی حرفه های  بانكنمونه ای از 

Qpat   و   Orbit 
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میلیون اختراع بروز   70کشور شامل  90اطالعات اختراعات 

 .شده بصورت کامل در اختیار مشترکین قرار می گیرد
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 تحلیل پتنت
 :مهمترین اهمیت تحلیل پتنت عبارتند از 

 بررسی روند تحوالت فناوری  ( الف

 یتعیین مسیر حرکت شرکت های دانش بنیان در هر کدام از حوزه های فناور( ب

 لوژیانتخاب شرکای مناسب برای مشارکت های استراتژیک فناوری و تبادل تکنو( ج

 :تحلیل پتنت به چهار سطح زیر تقسیم بندی می شود

شناسایی رقبا و شرکتهای فعال و صاحب فناوری موردنظر : تحلیل در سطح رقابتی 

جهت تصمیم گیری و سیاستگذاری برای دستیابی به : تحلیل در سطح استراتژیک

 یک فناوری خاص

بدست آوردن ایده جدید و استفاده فنی از اطالعات موجود در : تحلیل در سطح فنی

 پتنت و ارتقای فناوری های موجود، همچنین جلوگیری از دوباره کاری

جهت دعاوی حقوقی : تحلیل در سطح حقوقی 

 

 بخش دوم: 

 

    ارزش گذاری فنـاوری، مبانی تجـاری سازی، تدوین طرح كسب و كار و                      

 اصول مذاكرات انتقال تکنولوژی

 :فناوری از نگاه 

 : دانشمندان -1

 محصول نهایی پژوهش -       

 اختراع -       

 دانش فنی -       
 

 :مهندسان -2

 ابزار یا فرآیند ساخت محصوالت بهتر  -       
 تبدیل نتایج تحقیقات به محصوالت قابل ارائه به بازار -   

 :بازاریابان -3
 چالش جدید  -      
 فرصتی برای کسب منفعت -      
 ریسک -      

 

 :وكال -4
 کپی رایت، حق پتنت، مالکیت فکری -      

 

 :مدیران شركت ها -5

 دارایی شرکت   -     

©All rights reserved                 Mehdi Gholami 
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: تعریف فناوری                             

 
 

 نیاز( چند)دستاوردهای علمی و تجربی به منظور پاسخ به یك یا  عملیكاربرد        

 در یك محصول
ABS  ،در اتومبیلDVD  ،در ویدئو یا كامپیوترLCD   در تلویزیون و... 

 در یك فرآیند تولیدی 
Robot  ، در خط تولید یا مونتاژAGV  ،در حمل ونقل كارگاهیAS/RS  در
  ...و  داریانبار

 در یك فعالیت پشتیبانی 
CAD/CAM  ،در طراحی و ساخت نمونهCAPP  ،در طراحی فرآیندMRP 

 ...در برنامه ریزی تولید و 
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 بندی فناوریطبقه    
 

 بر اساس پیچیدگی و سرعت تغییر

 Low Tech 

Medium Tech 

High Tech 

   بر اساس اهمیت استراتژیک

 Distinctive/Critical Tech 

Basic Tech 

External Tech 

 بر اساس حوزه کاربرد 

Product Tech 

Process Tech 

… 
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 گذاری فناوری   دالیل ارزش 
 

 تسهیل در تصمیم گیری 

 تأمین منابع مالی برای توسعه و تجاری سازی آن 

  امکان سنجی واگذاری امتیاز استفاده از فناوری 

و نیز پاسخ به سواالت زیر: 

 کاالی جدید چه سهمی از بازار را به خود اختصاص می دهد؟

 آیا ساخت و عرضه کاالی جدید سودآور است؟ روند فروش آن در آینده چگونه است؟

 آیا مورد استقبال مصرف کننده در بازار هدف قرار خواهد گرفت؟

 عکس العمل رقبا در قبال عرضه کاال چه خواهد بود؟
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 در فناوری مورد نظر سرمایه گذاری کنیم یا نه؟ بطور کلی آیا 
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.  شود یهمتراز، برابر فرض م ییا فناوری ها یبا جایگزین کردن هزینه ی آن، با هزینه همان فناور یارزش هر فناور   
بعنوان مثال هزینه های میلیاردی برای تولید ماشین های بدون دود  . روش مناسبی نمی باشد، چون هزینه ارزش نیست

 .و یا هزینه های مربوط به ساخت موتور با سوخت هسته ای

   
 : بر هزینه یمبتن یارزش گذار -1
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 :  بر بازار یمبتن یارزش گذار -2 
مشابه یا قابل مقایسه با   یو تحلیل اطالعات بازار و معامالت فناوری ها یاز طریق دستیاب  یتعیین ارزش هر فناور    

 .از مشکالت این روش کمبود نمونه های مشابه در بازار جهت قیمت گذاری است. فناوری مورد نظر می باشد

   
 :  بر درآمد یمبتن یارزش گذار -3 
تعیین  یچندین سال برا( یجریانات نقد)شده  یپیش بین یآت یدر این روش درآمد خالص از طریق تنزیل درآمدها    

 .  شود یمورد نظر بکاربرده م یارزش فناور
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 : یبر نرخ رویالت یمبتن یارزش گذار -4 
 
مشابه مورد   یکه در گذشته در خصوص فناوری ها یاز طریق مبنا قراردادن یک نرخ رویالت  یتعیین ارزش هر فناور   

 . توافق بوده است

   
 :  یترکیب یارزش گذار -5 
 

 .گردد یمورد نظر تعیین م یارزش فناورذکر شده،  یارزش گذار یاز روش ها یبا استفاده از ترکیب   

   

 

   :از جهت ارزشگذاری یك فناورییمورد ناطالعات  مهمترین
 

 یفناورمشخصه  -     

 یفناور یكاربردها -      

 ستیتکنولوژ یابیگزارش ارز -      

 نه هایاطالعات هز -      

 اطالعات بازار    -      

 (های مشابه یفناور/ محصول / بنگاه )رقبا  -      

 فناوری های مشابه یواگذار شده قبل یازهایاطالعات امت -      

 مشابه در دسترس یها یاز فناوریامت یقراردادها -      

 وكتب یاطالعات منتشره مربوط به فناوری های مشابه در مجالت تجار -      

 اطالعات پتنت های مشابه ثبت شده -      
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6/8/2012 

17 

:فاكتورهای مهم در تعیین ارزش یك فناوری  

 اعتبار و حسن شهرت صاحب فناوری 

میزان حمایتها و مجوزهای حقوقی 

كاهش هزینه ها در نتیجه بکارگیری فناوری 

قیمت تمام شده محصول در مقایسه با قیمت محصول مشابه در بازار 

وابستگی فناوری به صاحب ایده و مالك طرح 

وجود مستندات كاربردی طرح 

انحصاری بودن فناوری و مزایای رقابتی طرح 

كیفیت محصول و انطباق آن با استانداردهای مرتبط 

ظرفیت تولید و نوع و اندازه بازار هدف 

طول عمر فناوری 

 (ریسك بازار، ریسك مشتری، ریسك قیمت و )میزان ریسك و خطر پذیری طرح... 

مراحل توسعه فناوری و قابلیت توسعه ای طرح 

 

ت
س
شک
ل 
ما
حت
ا

 

ل جدید
صو
ح
ك م
ی ی
ش گذار

ارز
 

 مراحل توسعه فناوری

 7مرحله  6مرحله  5 مرحله 4مرحله  3مرحله  2مرحله  1مرحله
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   شرح                 نرخ تنزیل )%(        سطح ریسك
خیلی اندكریسک                  10-20  بهبود محصول موجود     

30-20                          ریسک کم   محصول جدید، فناوری موجود و بازار موجود  

35-25 ریسک متوسط به همراه رقابتباال همانند     

                  

40-30                        ریسک زیاد محصول جدید، فناوری جدید و بازار موجود      

                  

45-35 ریسک خیلی زیاد محصول جدید، فناوری جدید و بازار جدید      

      

70-50 ریسک فوق العاده باال محصول جدید، فناوری تأیید نشده و بازار جدید      

 فاكتورهای تنزیل در ارزشـگذاری یك فناوری
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 افتهخط مشی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی در انتقال یک فناوری توسعه ی: یک مثال

 درصد سهم محقق و صاحب ایده 50

 درصد سهم واحد تحقیقاتی 20

 درصد سهم سازمان پژوهش ها 20

 درصد سهم واحد تجاری سازی 10

   ساله كشور   20سند چشم انداز 

   گسترش بازار محصوالت دانایی محور و دانش بنیان،         : قانون برنامه چهارم توسعه 45ماده

  تجاری سازی دستاورد های پژوهشی و نوآوری 

   ایجاد و توسعه شركت های دانش بنیان و تقویت  :  قانون برنامه چهارم توسعه 47ماده 

 همکاری های بین المللی   

   الیحه ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری 2ماده  10تا  5بندهای 

:دانشالزامات موجود در كشور برای توجه مراكز پژوهشی و تحقیقاتی به تولید ثروت از   

.    امروزه تجاری سازی یک هدف آرمانی مورد توجه کشورها و شرکت های مختلف دنیا است    

  تجاری سازی نتایج تحقیقات  : اساسنامه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی 2ماده

 .را از وظایف این سازمان تعیین کرده است

الیحه شركت های دانش بنیان و توافقنامه حمایت از تعاونی های دانش بنیان 
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 :(Commercialization) سازی تجاری تعریف

  قابل فرآیندهای و خدمات محصول، به را اختراع یا تحقیق نتیجه ایده، كه است فرآیندی          

 .كند می تبدیل بازار در عرضه
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 سرمایه گذار

 كارگزار

 صاحب ایده

 طرف هاي درگير در فرآيند تجاري سازي
 

©All rights reserved                 Mehdi Gholami 

:الزامات طرف هاي درگير در فرآيند تجاري سازي  
  

 :صاحب ايده

واقعی و علمی بودن ايده 

  مالکيت ايده 

  ايده در چه مرحله اي است؟ 

 ارزش گذاري 

مستندات 

توجيه اقتصادي 

مدل فروش و مشارکت 

 

 :سرمايه گذار
ميزان جديت و نياز واقعی 

صداقت و اخالق حرفه اي 

قدرت تصميم گيري 

توان مالی و امکانات 

توان پياده سازي ايده 

 :کارگزار
  دارا بودن ماهيت حقوقی و

 اعتبار
مورد وثوق بودن طرفين 
اجرايی کردن عقد قرارداد 
توان نظارت 
توان حل اختالفات طرفين 
توان علمی و فنی 

 

 

 

 .به سرمایه گذاری کمتری نیاز داشته باشد -1

 .به نیروی کار زیادی نیاز نداشته باشد -2

 .مواد اولیه و نهاده های الزم آن در دسترس باشد -3

 .قابلیت استفاده از شبکه توزیع موجود را داشته باشد -4

 .حجم بازار مناسبی را بدست آورد -5

 .از ارزش افزوده باالیی برای مشتریان برخوردار باشد -6

 .خریداران به دفعات برای خرید آن اقدام نمایند -7

 .نیاز بازار به عرضه کاالی جدید کامال قابل محسوس باشد -8

 .حاشیه سود و میزان درآمدزایی باالیی داشته باشد -9

 .شداستفاده از آن نیاز به تدوین استانداردها و مقررات دولتی نداشته با -10

 

 چه ایده هایی را برای تجاری سازی انتخاب کنیم؟
 

 :از ميان ايده هاي در دسترس، ايده هايي را انتخاب كنيد كه شرايط زير را دارا باشد       
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 مورد  100هر در دنیا ازPatent   ( دانش فنی مدون )مورد به نقطه بلوغ  8تا  6، حدود

و تولید محصول و  مورد آن موفق به طی فرایند کامل نوآوری  3تا  2رسیده و فقط حدود 

 .ارایه به بازار می شوند

100 Patents 6 - 8 B.P 2 - 3 products 
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 :روش های انتقال فناوری
 
 :روش های غیر تجاری و غیر رسمی( الف

 کپی سازی و مهندسی معکوس -1          
 مطالعه اسناد اختراع -2            
 جاسوسی صنعتی -3            
 بازدید از نمایشگاهها و کارخانجات -4            
 استفاده از متخصصان کلیدی   -5            
 :روش های تجاری، قراردادی و رسمی( ب

 قرارداد لیسانس اختراع -1          
 قرارداد انتقال دانش فنی -2            
 قرارداد استفاده از عالمت تجاری -3            
به یک شرکت اختیار داده می شود که تولیدات و محصوالت      : قرارداد فرانشیز -4            

 .شرکت دیگر را بفروشد و مبلغی دریافت نمایدتتتتتتتتتتتتتت 
 قرارداد سرمایه گذاری مشترك -5            
 قرارداد ساخت و بهره برداری -6            
 قرارداد تحقیق و توسعه -7            
 قرارداد خدمات مهندسی -8            
 قرارداد همکاری فنی -9            

 :پارامترهای موثر در انتخاب مسیر مناسب برای تجاری سازی
 

  سرمایه گذاری مالی الزم 

  پتانسیل برگشت سرمایه 

  فرایند/ محصول/ طبیعت خود فناوری 

   بازار هدف و بهترین روش دستیابی به آن 
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 فروش پتنت 

  (فروش لیسانس)لیسانس دهی 

   دانش بنیانتاسیس شركت های 

  فروش مستقیم محصوالت فناورانه 

  استفاده از آژانس های انتقال فناوری 

 

: فناوری/ مسیرهای تجاری سازی نتایج تحقیقات  
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 لیسانس دهی

©All rights reserved                 Mehdi Gholami 

یا فرد فکری دارایی از استفاده اجازه شرکت یا فرد یک به که است قانونی مجوز یک لیسانس 

  واگذار مستقیم، واگذاری یا فروش برخالف .دهد می آن بهای پرداخت قبال در را دیگر شرکت

  .دارد می نگاه خود برای را فکری دارایی مالکیت حقوق همچنان لیسانس کننده

بیشتر توسعه حتی و توزیع فروش، ساخت، مسئولیت که است این دهی لیسانس اصلی مزیت 

  باعث اینرو، از .شود می داده انتقال لیسانس کننده دریافت به فرآیند یا محصول فناوری،

 .گردد می سازی تجاری فرآیند در الزم گذاری سرمایه کاهش

یا نبوده دسترس در بازاریابی و محصول توسعه برای مالی منابع که مواردی در دهی لیسانس 

 .بود خواهد انتخاب بهترین باشد، محدود بسیار

 مناسبتنظیم یك توافقنامه  :نکته كلیدی در لیسانس دهی

 :برخی از نکات كلیدی كه باید در مذاكرات و تنظیم یك توافقنامه لیسانس مدنظر قرارگیرد عبارتند از

  التزام دریافت كننده لیسانس در مورد ارائه برنامه های تفکیکی خود برای استفاده تجاری از موضوع 

  تعریف روشنی ازIP موضوع توافقنامه لیسانس 

   (در مورد ثبت اختراعات همان زمان عمر ثبت اختراع می باشد)مدت زمان توافقنامه 

   مقادیر، نحوه و شرایط پرداخت ها 

 محدودیت جغرافیایی استفاده از لیسانس 

  گارانتی فناوری 

   حقوق دارنده لیسانس در رابطه با هر گونه ارتقاء احتمالیIP توسط دریافت كننده لیسانس 
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 :دانش بنیان دانشگاهیتاسیس شركت های 
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 تجاری سازی به کمک آژانس های انتقال فناوری

 :دو ویژگی مهم این آژانس ها

    دسترسی به شبکه ای از مشتاقان دریافت لیسانس و سرمایه گذاران 

   دهی فناوری و سرمایه گذاری ارزشگذاری، لیسانس تجربه گسترده در زمینه 

©All rights reserved                 Mehdi Gholami 

!من چقدر با بازار فاصله دارم؟  
:سوال مهمیک   



6/8/2012 

23 

©All rights reserved                 Mehdi Gholami 

:ارایه یک مثال  

 :جدیدی ساخته اید كه دارای قابلیت های زیر است mp3 playerفرض كنید یك 

 

امکان استفاده از حافظه جانبی با ظرفیت باال 
 

دارای صفحه لمسی 
 

قابلیت پخش عکس و فیلم 
 

قابلیت عکسبرداری و فیلم برداری و ضبط صدا 
 

دفترچه یادداشت روزانه 
 

©All rights reserved                 Mehdi Gholami 
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نوشتن یک طرح کسب و کار شما را مجبور می کند به شکل نظام 
یک ایده ممکن است در نظر اول فوق العاده به . یافته فکر کنید

نظر بیاید اما وقتی زوایای مختلف آن بررسی و حرف های خود را به 
 .اعداد و ارقام تبدیل کنید شاید پی ببرید چندان هم جذاب نیست

 
 

 (سرمایه گذار ریسک پذیر)ایگنر کلینر                                        
 

 طرح کسب و کار
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زراعت            حضرت آدم   

خیاطادریس                   

نجارنوح                        

بزازابراهیم                     

شبانیموسی                   

زره گرداوود                    

زنبیل بافیسلیمان              

تجارتصالح                     

 زکریا                   گلیم بافی

   گازرعیسی                  

تجارت   حضرت محمد               

زراعت   حضرت علی                  
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 گروههای عالقه مند به طرح كسب و كار

 پذیرسرمایه گذاران مخاطره    
 
 سرمایه گذاران بخش خصوصی     
 
 دستگاههای اجرائی و برنامه ریزان اقتصادی كشور     
 

 موسسات وام دهنده       
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 ایده های كسب و كار

 مطالعه و بررسی بازار داخلی و بازار های منطقه ای و بین المللی -                      

 (منابع معدنی، محصوالت کشاورزی، دامی، گیاهان دارویی، ضایعات )مطالعه پتانسیل های یک منطقه  -                     

 . . .(پارچ سوت زن ، اسپری زعفران و ) نوآوری در کاالهای موجود و یا روش های سنتی انجام کار -                      

 توجه به نوآوری های  صورت گرفته در خارج از کشور -                     

 نیازهای برآورده نشده -                     

©All rights reserved                 Mehdi Gholami 
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 .هیچ فرمول استانداردی برای تهیه یك برنامه كسب و كار وجود ندارد

©All rights reserved                 Mehdi Gholami 

هيچ چيز در جهان قدرتمندتر از ايده اي نيست 
 .كه در زمان مناسبش عرضه گردد
 ويکتور هوگو                                                               
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 اجزای اصلی برنامه تجاری

 طرح روی جلد

 (executive summary)خالصه مدیریت  
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.  خالصه مدیریتی به من یک ایده کلی می دهد که چرا یک کسب و کار جذاب است
من در خالصه مدیریتی به دنبال عبارتی شفاف درباره رسالت بلند مدت شرکت، تیم 

 .مدیریتی، فن آوری و انطباق آن با نیاز بازار می گردم
 (سرمایه گذار ریسک پذیر)آن وینبالد                                                                             
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 (description)شرح كسب و كار  

©All rights reserved                 Mehdi Gholami 
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 :چشم انداز شركت هوندا     

 .  جامعه در اثر رهبری اجتماعی هوندا بهتر خواهد شد

 اندازه بازار هدف كوچك است یا بزرگ؟

 هزینه های ورود به بازار زیاد است یا كم؟ 

 مزیت های است؟ چه برتری در بازار بر مبنای  

 خصوصیات منحصر به فرد محصول یا خدمت شما چیست؟ 

 از نگاه مشتری، خرید از شما چه منافعی دارد؟ 

 … محدوده سنی، محدوده درآمد و :ویژگی های جمعیت شناسی مشتریان شامل

 ...و شناسایی رقبای مستقیم، شناسایی رقبای غیر مستقیم، نقاط ضعف و قوت : تحلیل رقبا شامل

                                قیمت تمام شده و قیمت گذاری خرده فروشی، قیمت گذاری كمتر از رقبا، : استراتژی قیمت گذاری

 ...و  قیمت گذاری باالتر از رقبا، چند قیمتی

 (market analysis)  تحلیل بازار       
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 ...کیفیت، امکانات، قطعات یدکی، بسته بندی و : محصول

 
 ...تخفیف ها، وام های خرید، اجازه تاخیر پرداخت و : قیمت

 
 ...تعدد و موقعیت مکان های توزیع، شیوه رساندن محصوالت و : مکان

 
 (اشانتیون)رسانه ای، وب سایت، محصوالت مجانی  تبلیغاتبرشور و کاتالوگ، : محرک های بازار

 در بازاریابیتاثیرگذار موفقیت عوامل 
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 چند تبلیغات جذاب و خالقانه
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 جدال در تبلیغات

http://mail.google.com/mail/goog_1240130940819
http://mail.google.com/mail/goog_1240130940819
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 !!یک تبلیغ خالقانه ایرانی

 ... .آزمایش نشان می دهد 

 !دروغ یا واقعیت؟

  (Financial analysis)  تحلیل مالی   
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 (action plan)عملیاتی برنامه  

 پرورش مرحلة در آیا .بود خواهد چه توسعه برای شما اجرایی برنامة بداند باید شما طرح خواننده

 قانونی، مالحظات) مجوز کسب برای اقداماتی اگر .توسعه و تحقیق مرحلة در یا هستید ایده

 حتی و مالی منابع جذب اختراع، یا شرکت ثبت زمین، گرفتن ،(... و ایمنی بیمه، محیطی، زیست

 به کار واگذاری و تامین کنندگان با همکاری حوهن .بنویسید را داده اید انجام انسانی نیروی

  اجرایی موارد و پروژه اجرای محل به مربوط اطالعات قسمت این در .دهید توضیح را پیمانکاران

 .نمایید ذکر باید نیز را
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 اسناد تکمیلی و پیوست ها
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 خالقانه ولی از اصول پیروی می کند   -1

 .خالصه، مستقیم و دارای جزییات می باشد سریعا سر اصل موضوع می رود و به نتیجه اشاره می کند -2

 .  بر داردسال آینده را نیز در  5تا  3برای امروز نوشته می شود ولی  -3

 (از اصطالحات خیلی فنی استفاده ننمایید)است یک برنامه رسمی ولی به سادگی قابل خواندن  -4

 .باشد می( همه چیز را فرض ننمایید) ، آینده نگرانه و واقع بینانه چشم انداز دار ولی منطقی -5

 .است و الزامات را به روشنی بیان می نمایدمنحصر بفرد  -6

 .می باشد و به روشنی استراتژی خروج خود را بیان می کند به لحاظ مالی مطمئن ولی انعطاف پذیر -7

 .به فرمت تجاری استاندارد و پذیرفته شده وفادار است -8

 .(به این سوال که مشتری چرا باید کاال را از شما بخرد پاسخ می دهد) بر روی مشتری متمرکز می شود  -9

 .بر روی مدل فروش و کانال توزیع متمرکز می شود و موانع ورود برای دیگران را شناسایی می نماید -10

 .بر روی ریسک های کار بصورت عینی بحث می کند -11
©All rights reserved                 Mehdi Gholami 

 موفق برنامه كسب و كار خصوصیات یك
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چند  

نکته  

مهم  

در  

مورد  

تدوین  

طرح 

كسب  

 :و كار

 .درآمدزا باشد قرار است چگونه ارائه شدهبرنامه   :مدل کسب وکار

 .چگونه یک ایده را به ارزش اقتصادی تبدیل نمایدفرآیند پیشنهادی در طرح مدل کسب و کار بیان می کند که  

  
Example: Ring-pull Cans 

 

 The inventor licensed the system to Coca-Cola 

at 1/10 of a penny per can. During the period of 

validity of the patent the inventor obtained 

148,000 UK pounds a day on royalties. 

 

 :یک مدیر موفق عالوه بر تخصص، مهارت های زیر را نیز می داند

تدوین طرح کسب و کار -                                   

مهارت های مدیریتی -                                          

اطالع از قوانین و مقررات کسب و کار -                                          

(شناسائی و حل مسئله)تصمیم گیری  -                                          

اصول و فنون مذاکره و تنظیم قرارداد -                                          

تحلیل بازار و بازاریابی -                                          

 آشنائی با یک زبان خارجی -                                          

 آشنایی با بانک های اطالعاتی و استفاده از اینترنت -                                          
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 :منابع مالی قابل پیش بینی در طرح كسب و كارتامین  
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 .تقسیم می شوند خصوصیو  دولتینهادهای حامی و سرمایه گذارن موجود در کشور در دو دسته کلی 

 :سرمایه گذاران دولتی

زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری: 

 صندوق حمایت از پژوهشگران کشور -                        

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری -                        

 مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری -                        

 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو -                        

 بنیاد ملی نخبگان -                        

زیر مجموعه های وزارت صنایع و معادن: 

 طرحهای صنایع نوین -                        

 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران -                        

 شرکت گسترش کارآفرینی -                        

 طرح کمک به نمونه سازی ماشین آالت و تجهیزات صنعتی -                        

 صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک -                        

 صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک -                        

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -                        

 طرح مطالعات کاربردی و تحقیقات اساسی بخش صنعت و معدن -                        

 : سرمایه گذاران خصوصی

صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی: 

 (پارك فناوری پردیس)صندوق توسعه فناوری نوین  -                        

 صندوق تحقیق و توسعه بخش صنعت و معدن -                        

 صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی -                        

 صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان -                        

                         

صندوق ها و موسسات وابسته به مركز همکاری های فناوری و نوآوری: 

 صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران -                        

 موسسه توسعه فناوری نخبگان -                        

 صندوق ضمانت فناوری -                        

 

 (                     كارآفرین)شركتهای سرمایه گذار ریسك پذیر 
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 چالشهای فراروی كسب و كارهای دانش بنیان

ریسك باال 

مشکالت تاسیس و دوران راه اندازی 

بهره وری پایین به دلیل كمبود تجربه 

عدم آشنایی با بازار و نداشتن برند معتبر 

مشکالت دسترسی به سرمایه، امکانات و ماشین آالت 

(  شما هم اضافه كنید...)و 
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 اصول مذاكرات انتقال فناوری
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 كاربردی محصول و عملکرد آن و شناخت كامل از شرایط و ویژگیهای فنی

 .(قبل از تعریف كامل موضوع هیچگاه قیمت آن مشخ  نشود)اطالع از ارزش فناوری 

 .سعی شود اداره جلسه بطور توافقی انجام شود

 .مدارک تحویلی در حین مذاكره قبال توسط كارشناسان حاضر مورد بررسی و اعالم نظر شود

 .تحت هر شرایطی بایستی هوشیاری خود را حفظ و تا مفهوم كامل مطلب پاسخی بطرف مقابل داده نشود

 .از قضاوت و تصمیم گیری بر سر مطالب مبهم خوداری شود و از طرف مقابل درخواست توضیحات بیشتر شود

 .در صورت عدم توافق، حل مشکالت را به آینده موكول نمایید

 .سعی در یکسان سازی ادبیات محاوره ای گردد

سعی شود جهت عدم تحمیل هزینه های زیاد، حجم سرمایه گذاری انتقال تکنولوژی طی یك قرارداد و بصورت مرحله ای  

 .انجام شود

 .برنامه زمانبندی اجرای طرح حتما منظور شود

 .درصورت موفقیت در مذاكرات، به هیچ وجه ابراز خوشحالی نکنید
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 (  2004آمار سال )نقش كارآفرینی درتحول اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 

سال راه اندازی  كارآفرین
 كسب و كار

 سابقه نام شركت  
 مالی ساالنه گردش

 و تعداد كاركنان
 

 بوش 1886 رابرت بوش

 شركتهای مختلف   كار در-كارورزی
تعمیركاری لوازم الکتریکی  

 تاسیساتیو
 

 میلیارد دالر45
 نفر 280000
 

ونگهداری  تعمیر -تعمیركار ساعت فورد موتور 1896 هنری فورد
 (شركت وستینگهاوس)موتور 

 میلیارد دالر 146
 نفر 213000
 

كونو سوكه 
 ماتسوشیتا

 ناسیونال 1917
 (پاناسونیك) 

 شاگرد مغازه تولید بخاری و دوچرخه
 كارمند اداره برق اوزاكا - فروشی 

 میلیارد دالر   77
 نفر 292000

 میلیارد دالر  16 كفشدوز داس آدی 1920 آدولف داسلر
 نفر 39000

فارغ  -متخص  الکترونیك  سونی 1945 ماسارو ایبوكا
 دانشگاه واسدا التحصیل

 دالر میلیارد 79
 نفر 180000

 سانیو 1947 كابوشیکی كایشا
 پیمانکار فرعی –كارمند ماتسوشیتا 

چراغ  ماتسوشیتا برای ساخت 
 دوچرخه

 میلیارد دالر   14
 نفر 14000
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 سال راه اندازی  کارآفرين
 مالي ساالنه گردش سابقه نام شرکت  کسب و کار

 تعداد کارکنان

 پی -اچ  1939 دیوید پکارد  -ویلیام هیولت
فارغ التحصیالن دانشگاه  

 استنفورد
 میلیارد دالر 114

 نفر 325000

 هوندا موتور 1948 سویچیرو هوندا
 میلیارد دالر 120 تنظیم موتورهای بنزینی تعمیركار

 نفر 181000

 پل آلن –بیل گیتس 
 

 مایکروسافت 1975
-دانشجوی ترک تحصیل كرده هاروارد 
 آشنائی با كامپیوتر و عالقه به كار با آن

 میلیارددالر58
 نفر 93000

 1976 استیو وزنیاک -استیوجابز 
 اپل
 

تکنیسین شركت آتاری و  
 بازی رایانه ای دستگاههای

 میلیارد دالر43
 نفر 35000

 گوگل 1998 لری پیج و سرگئی برین
-دانشجویان دوره دكتری 

 استنفورد
 میلیارد دالر22

 نفر 20000

 جمع گردش مالی و 
 تعداد كاركنان

 میلیارد دالر 734 - - -
 نفر 1700000
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فرآيند از ايده تا بازار
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 برگزيدگان از ميان مخترعان 
 
 برگزيدگان جشنواره هاي مورد تاييد بنياد در حوزه هاي مختلف علوم: 

 جشنواره فن آفريني شيخ بهايي-
 جشنواره هاي خوارزمي-
 جشنواره رازي-
 جشنواره فارابي-

  بنيان و شركتهاي دانش بنيانطرح توانمندسازي تعاوني هاي دانش 

  سومبخش   : 
  

 حمایت های بنیاد ملی نخبگان كشور از فن آفرینان و مخترعان 
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 :حمایت از مخترعان برگزیده
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با سپاس      
 سالمت و سربلند باشيد

 

 
 
 
 
 
  
 

m.gholami@bmn.ir 
Parselite.persianblog.ir 


