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 چکیده
ی مبتنی بر سعرمای  شعده اسعت و کشوربا ب  سات اقتصاد مبتنی بر    ی مبتنی بر مواد اولی  و توسعه  ی مبتنی بر دانایی جایگزین توسعه  امروزه توسعه  

ی برخی از دانشعاندان، دیدگاه آینده دیدگابی دانایی محور است  ک  در آن جب   باان اقتصعاد دانش محور در حال حرکت بتعتندب ب  یدیده  دانایی یا 
 منابع انتانی، جب  دانایی و جب  فناوری ابایت باالیی داردب 

نوآوری  باشععی   زیراالاللی میبینبای اقتصععادی در سعع   تالیهّفو نوآوری در  دانشندش افزایش چشععاگیر ، شععابد بای اخیردر دب از سععوی دیگر، 
بای ای از فهّالیتی مجاوی ی دانش ب  رشععد اقتصععادی و بهبود اجتاایی اسععت و در برگیرندهنوآوری فرآیند ترجا  باسععتخلق دانش  یترین جنب مه 

جدید یا بهبود اساسی در کاربرد محصوال ت و  ت یا خدما ت ی کردن محصوالفی و تجارمهرّدر قالب نوآوری یلای، فناوری، سعازمانی، مالی و تجاری استب  
 :منابع جدید تأمین کننده مانند یتوسه  ،گشودن دربای بازار جدید ،یندبای موجودآیند تولید جدید یا بهبود اسعاسعی در فر  آفی فرمهرّ، خدما ت موجود

 ای در رشدشود و ندش تهیین کنندهدر جوامع ظابر می اسعاسی در ساختاربای ننهتی و سازمانی ایجاد تغییرا ت و  بااد اولی ، تجهیزا ت و دیگر ورودیموّ
 کندبی اقتصادی ایفاء میو توسه 

 گران و، ننهتگبارانکنندگان، تداهاکنندگان، سرمای بای نوآوران ، ایجاد یک بازار متشعک  از یره  سعازی فناوری بای مه  در فرایند تجارییکی از جنب 
باشدب در این راستا در طی چندسال اخیر اقداماتی در این زمین  انجام گرفت  است  ک  یکی از سعایر خبرگان و متصصعصان در حوزه نوآوری و فناوری، می  

است ک  با تأکید بر ندش و باشدب در این م اله  سهی بر آن می 1بازاربابای فناوران ، ایجاد فنسعازی نوآوری این اقداما ت مفید و سعازنده در فرآیند تجاری 
 بای نوآوری پرداخت  شودبیت پروژهی یک مدل کاربردی جهت مدیرب  ارائ بازاربا، مأموریت فن

 
 بازاربا فن نوآوری، پروژه، مدیریت :ها کلیدواژه
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 مقدمه -1

 

الاللی، گبر از جامه  سععنتی ب  جامه  اطالیاتی و باینین تغییر اقتصععاد ملی ب  اقتصععاد جهانی، نیازمند جامه  بین تحوال ت و تغییرا ت سععریع و شععتابان

باشدب بی تردید کارآفرینی ندشی بتیار کلیدی در توسه  اقتصادی و رابکاربای مصتلفی جهت فراب  کردن امکان رشعد و توسعه  اقتصادی در جامه  می  

ی اقتصادی دست پیدا تواند ب  توسه ی اقتصادی است  ک  بدون آن بیچ کشوری نای، کارآفرینی موتور توسه 2ردب ب  قول شعومییتر پایدار با  جوامع دا

ی پایدار محتععو  بای انعلی یک بنگاه اقتصعادی و از یوام  انعلی توسعه     کندب در نظام اقتصعادی توسعه  یافت ، نوآوران، نعاحبان فکر و ایده، سعرمای     

 ب]1[شوندمی

شععودب تدویت کارآفرینی و ایجاد بتععتر امروزه در کشععوربای مصتلت توج  خانععی در دانش مدیریت و اقتصععاد ب  کارآفرینی اقتصععادمدار و کارآفرینان می

ک فرینی، یی جهانی کارآی اقتصعادی، از ابزار پیشعرفت اقتصعادی کشعوربا، بویشه کشعوربای در حال توسعه  استب بر اساس بیانی       مناسعب برای توسعه   

باشد ک  بتیاری از کشوربای توسه  بای کارآفرینان  وجود داردبکارآفرینی مدول  بتیار مهای میبابتعتگی قوی میان رشعد اقتصعادی و سع   فهالیت    

بای آنها ارزش یدهبای انتانی و ادارند و این در حالی اسعت ک  در اقتصعاد مدرن، تصص   یافت  و در حال توسعه ، توج  جدی ب  آن مببول داشعت  و می  

 ب]2[کنند افزوده بیشتری تولید می

ی باالاز دیگر سعو، رشعد و توسعه  اقتصعادی در یک جامه  داللت بر افزایش رفاه اقتصعادی و اجتاایی یک ملت در بلندمد ت دارد و رسیدن ب  نر  رشد      

باشد ک  رشد نبال آن بتتند و یلت آن وجود منافع و مزایایی میاقتصعادی و درجا ت باالی توسعه  یافتگی از جال  ابدافی اسعت ک  با  اقتصعادبا ب  د    

 ب]2[آورداقتصادی ب  ارمغان می

از  بتیاری در م الها ت مصتلت ب  بررسعی یوام  اررگبار بر رشد اقتصادی در کشوربای مصتلت و از جال  ایران پرداخت  شده استب در این میان و از نظر 

ی پیشعرفت جامه  و رشعد اقتصعادی ب  ینوان مهیاری از آن، م ار رار بوده و گتترش آن ب  افزایش تولید و    ر زمین تواند دکارشعناسعان، کارآفرینی می  

اندازی و مدیریت کتب و کاربای با در قالب راهدرآمد سعران  در جامه  بیانجامدب کارآفرینی ب  ینوان فرآیند شعناسعایی، ارزیابی و بهره برداری از فرنعت    

 کندبای را در رشد اقتصاد ملی ایفا میی کاال یا خدما ت جدید، ندش برجتت رائ جدید با بدف ا

توانند با دل بتعتن ب  توان باالی تولیدی و اجرای چند طر  ابتکاری ساده، بر رقبای منه ت، نوآور، فرنت گرا و ک  بزین  فایق آیندب  با نایامروزه بنگاه

نوآوران  خود  بایکنند ک  کارکنان و مدیران بتوانند اسعتهداد و خالقیت خودشان را بارور کنند و ب  راحتی فهالیت  با باید شعرای ی را فراب  بنابراین بنگاه

د، با دارنی موقهیتبا و ایجاد حرکت در جهت توسه با و موقهیترا در جهت موفدیت بنگاه ب  اجرا درآورندب کارآفرینان با مهارتی ک  در تشصی  فرنت

 ب]1[گردند یدی در تحدق این ابداف محتو  میپیشگامان حد

ای ببای ننهتی و ب  سیتت باشدب لبا در یک کشور، ب  سیتت بای جدید میبا و طر سازی ایدهبای توسعه  و گتترش کارآفرینی، تجاری یکی از راه

ند  کراد در این زمین  باشند  و آنی  بویشه ابایت پیدا میبا، مؤسعتعا ت و اف  ی شعرکت گوی نیازبای متنوع و پیییدهفناوری، باید چنان باشعند ک  جوا  

خارجی  بایبا و موستا ت داخلی از یک سو، و بین آنها و شرکتایجاد یک زیر سیتت  تواناند برای مهرفی، اشای  و تتهی  مبادال ت فناوری بین شرکت

 ب]3[شوند و  میاز سوی دیگر استب فن بازاربا یکی از ینانر حیاتی این زیر سیتت  با محت

یفاگر توانند اشوند، میی فناوری برپا میکنندهبای تتهی بای فناوری و ب  ابتاام سازمانبای تحدیداتی یا پار بازاربا ک  اغلب با مشعارکت شهر  فن 

 ب]4[بای آینده موجود و مهرفی فناوری بایی فناوری باشند  ک  یبارتند از مهرفی، اشای  و تتهی  انتدال فناوریبای حتاسی در فرآیند توسه ندش

ی فناوری پرداخت  و ندش بای  نوآوران  در حوزهشعود هان مهرفی مراکز و بازاربای نوآوری و فناوری، ب  ابایت مدیریت پروژه در این م اله  سعهی می 

باشععد ک  در بصش دوم ب  تهریت ی حاهععر ب  این نععور ت میبازاربا را در اشععای  و تتععهی  این فرآیند مهرفی ناودب برای این منظور سععاختار م اله فن

بازاربا و ندش آنها پرداخت  فن ی بازاربای نوآوری و فناوری و بصصوصنوآوری، مدیریت نوآوری و ندش آن در توسه  پرداخت  شده، در بصش سوم ب  ارائ 

 گیری ارائ  خوابد شدبنتیج  پنج و در نهایت در بصش  بای نوآوران  پرداخت  شده ی مدل پیشنهادی مدیریت پروژهب  ارائ  شده، در بصش چهارم
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  نوآوری، مدیریت نوآوری و نقش آن در توسعه  -2

 
کنند  در واقع بیان می  ،4و جان بتانت3در راب   با نوآوری و مفهوم آن در ادبیا ت مدیریت تهاریت متهددی ارائ  شده استب جو تید

فرآیند ، نوآوری ب  مهنای ساختن چیزی جدید گرفت  شده استب از دیدگاه این دو نویتنده، Innovareی التین ( از واژهInnovationنوآوری)

 استببا ب  طور گتترده، بای جدید و کاربردی کردن این ایدهبا ب  ایدهتبدی  فرنت

 :ارائ  شده است ی نوآوریبرا بای مشابهی از سوی برخی از منابع مهتبرتهریتاز سوی دیگر، 

نوآوری ننهتی  (،1892کندب از دیدگاه فریان )مهرفی میبای جدید برداری از ایدهبهره را آورینو ،واحد نوآوری دپارتاان ننهت و تجار ت بریتانیا

ید ولین استفاده تجاری از تجهیزا ت جدتولیدی، مدیریتی و تجاری در بازاریابی یک محصول جدید یا بهبود یافت  یا ا بای فنی، طراحی،شام  فهالیت

اجرا و فروش رساندن یک تحول آنی تکنولوژیکی و مهرفی یک تکنولوژی جدید )نوآوری  ینوآوری لزوما ب  مهنای ب  مرحل  بباشدیا بهبود یافت ، می

 ب]6[ باشدبرداری از تغییرا ت بتیار کوچک در تکنولوژی موجود )نوآوری تدریجی، یا بهبود متتار( نیز میبنیادی( نیتت، بلک  شام  بهره

ک  توسط آن از تغییرا ت ب  ینوان فرنتی برای ایجاد تغییر در تجار ت یا  کندهرفی میمکارآفرینان  یابزار ویشه را  نوآوری (،1896پیتر دراکر )

 بتوان آن را آموخت و ب  کار گرفتتوان ب  ینوان یک قانون ارائ  کرد، مینوآوری را می کند،  و بیان میکنندخدما ت، استفاده می

با ب  نوآوری، در یابندب رویکرد این شرکتبای نوآوران  ب  مزیت رقابتی دست میبا از طریق فهالیتشرکت کند ک (، بیان می1881مایک  پورتر )

 ببای جدید انجام کاربای کنونی استبای جدید و روشتر آن، شام  تکنولوژیمهنای وسیع

نوآور، کتب و کاری است ک  ورای یک کتب و کار کند ک   ، ینوان می6ی تکنولوژی دوبلین(، در سصنرانی خود در موست 1889رییارد برانتون ) 

خو ،  بایبای جدید نیتتند، بلک  ترکیبی بتتند از ایدهبا تنها متشک  از ایدهکندب این گون  کتب و کاربای موجود رشد و ناو پیدا میچارچو 

 ب]6[ خوابندکارکنان با انگیزه و در  غریزی از چیزی ک  مشتریان می

اشد بکند  نوآوری شام  خلق کاال، خدمت یا فرآیندی می، بیان می"تکنولوژی: رمز موفدیت در رقابت و خلق ررو تمدیریت "طارق خلی  در کتا  

 ب]5[و یا بازاریابی و تجاری کردن آن  ک  برای یک سازمان، جدید استب نوآوری مهرفی ب  بازار است، یا با کاربرد آن چیز جدید برای سازمان

بای نوآوری ک  توسط جوزف شومییتر ارائ  شده است، بندیترین دست اندب یکی از مه بای گوناگون دست  بندی ناودهمحددان نوآوری را از جنب 

 کند:نوآوری را بدین گون  تدتی  بندی می

 مهرفی یک محصول جدید و یا ایجاد تغییرا ت کیفی در محصول کنونیب ب1

 نوآوری در فرآیندب ب2

 ایجاد بازاربای جدیدب ب3

 توسه  و ایجاد منابع جدید یره  مواد اولی ب  ب4

 تغییرا ت در تشکیال ت و سازمان اجراییب ب6

 بای چشاگیرکندب بر اساس این تدتی  بندی، نوآورییا تکاملی تدتی  بندی می 7 یا اندالبی و تدریجی 5ی بنیادیطارق خلی  نوآوری را ب  دو دست 

یا  بای تدریجیی دیگر، نوآوریسازندب دست دبند یا ننایع جدیدی میاشندب آنها ننایع را تغییر میبی اختراع استوار میبنیادی مهاوالً بر پای 

ا باند، اما ندش مهای در بهبود یک کاال، فرآیند یا خدمت دارندبآنها تدریباً رایج بتتند و درون شرکتبا کوچکتکاملی بتتندب این دست  از نوآوری

 ب]6[کنند تا جایگاه رقابتی خود را در بازار حفظ ناایندبا کاک میا ب  شرکتشوندبآنهیا یک ننهت خلق می

دانتتند، از این رو ب  مدیریت آن نیز توج  نداشتندب شومییتر از اولین کتانی بود ک  ب  این پدیده توج  کردب ای تصادفی میبا پدیدهنوآوری  را مد ت

بای بای نوآوری، تی مدیریتی بر اساس یک چارچو  یکیارچ  ح  متال  و در  ارتباط میان جریانمدیریت نوآوری رویکردی جامع برای ح  متائ  

بای فردی در برابر تغییرا ت بای مدیریتی،کنترل و مداومتسازی سیاستسازمانی و تکام  سازمان استب در واقع مدیریت نوآوری ب  موهویا ت پیاده

 ب]7[پردازد می

ماموریتهای سازمان، جتتجوی فرنتهای منحصر بفرد، تهیین باراستایی استراتشیهای سازمان با این فرنتها، تهریت شاخ  بای مدیریت نوآوری بر روی 

 ب]9[ باشدگیری فرنتهای منحصر بفرد میموفدیت و ارزیابی متتار فرنتها، تارکز داردبنوآوری نیاز ب  نبوغ ندارد اما نیازمند تههدی کام  در پی

ی سنتی در مورد نوآوری ک  براساس تحدیدا ت )تئوری فشار تکنولوژی( باشدب یدیدهبنیان برروی فرآیندبا و رویکردبای نوآوری تاریرگبار میاقتصاد دانش 

 با و دیگر بازیگران بود  با تئوری فهلی شبک  اجتاایی نوآوری جایگزین شده استب در این تئوری دانش ندشی اساسی در شتا و تهام  میان شرکت

کندب در اقتصاد دانش بنیان، نوآوری مرکزی برای دستاوردبا در دنیای کتب و کار شده استب با این افزایش ابایت، بصشیدن ب  نوآوری بازی می
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 بازاربای دربای رقابتی خود اند تا بتوانند مزیتبای کوچک و بزرگ شروع ب  ارزیابی مجدد محصوال ت، خدما ت و حتی فربنگ سازمانی خود ناودهسازمان

 ب]9[جهانی را حفظ ناایند

ب تواند انجام دبدترین  کاکی است ک  مدیریت میوری مه گیرد و افزایش بهرهوری کار دانش محور نشا ت میدر اقتصاد امروز، رشد یادتاً از افزایش بهره

دانش بنیان )از خدما ت دبندگان دانش بنیان تا تولیدکنندگان  بای،کارگران دانش و بهره وری آنهاستب سازمان 21بای با  ارزش یک شرکت در قرن دارایی

ت بای خصونی و دولتی مصتلباشندب در این موقهیت،سازمانوری دانش نیازمند مدیریت فرآیندبای نوآوری میبا فناوریهای پیشرفت ( برای افزایش بهره

ای بکار را بکار گرفت  اندب موستا ت آموزش یالی، مدارس کتب و کار و شرکت با و ابزاربایی مصتلت برای کارآفرینی و مدیریت نوآوری در کتب وروش

ک  بصش دولتی در حال طراحی و راه اندازی طرحهای آموزشی و پرورشی با باشند در حالیبای مناسب در حال توسه  میخدما ت مشاوره از جال  روش

 ب]9[ بدف اشای  بهترین طر  در میان با  کتب و کارباست

 

 

 بازارهای نوآوری و فناوری -3

 

ی مبتنی بر سعرمای  شعده اسعت و کشوربا ب  سات اقتصاد مبتنی بر    ی مبتنی بر مواد اولی  و توسعه  ی مبتنی بر دانایی جایگزین توسعه  امروزه توسعه  

گابی دانایی محور است  ک  در آن جب  ی برخی از دانشعاندان، دیدگاه آینده دید دانایی یا باان اقتصعاد دانش محور در حال حرکت بتعتندب ب  یدیده  

 منابع انتانی، جب  دانایی و جب  فناوری ابایت باالیی داردب 

نوآوری  باشععی   زیراالاللی میبینبای اقتصععادی در سعع   الیتهّفو نوآوری در  دانشندش افزایش چشععاگیر ، شععابد بای اخیردر دب از سععوی دیگر، 

بای ای از فهّالیتی مجاوی ی دانش ب  رشععد اقتصععادی و بهبود اجتاایی اسععت و در برگیرندهوری فرآیند ترجا نوآ باسععتخلق دانش  یترین جنب مه 

جدید یا بهبود اساسی در کاربرد محصوال ت و  ت یا خدما ت فی و تجاری کردن محصوالمهرّدر قالب نوآوری یلای، فناوری، سعازمانی، مالی و تجاری استب  

 :منابع جدید تأمین کننده مانند یتوسه  ،گشودن دربای بازار جدید ،یندبای موجودآیند تولید جدید یا بهبود اسعاسعی در فر  آفی فرمهرّ، خدما ت موجود

 ای در رشدشود و ندش تهیین کنندهدر جوامع ظابر می ایجاد تغییرا ت اسعاسی در ساختاربای ننهتی و سازمانی و  بااد اولی ، تجهیزا ت و دیگر ورودیموّ

 کندبی اقتصادی ایفاء میو توسه 

و  ، ننهتگرانگبارانکنندگان، تداهعاکنندگان، سعرمای   متشعک  از یرهع    مراکزبای نوآوران ، ایجاد سعازی فناوری بای مه  در فرایند تجارییکی از جنب 

ی فهالیت آنها با و دامن  اندی اخیر ایجاد شدهبادر کشعور ایران نیز این مراکز در سال  باشعدب سعایر خبرگان و متصصعصعان در حوزه نوآوری و فناوری، می   

 در ادام  بصور ت اجاالی ب  مهرفی این بازاربا پرداخت  خوابد شدب باشدبتوج  ب  ابایت روزافزون بازاربای فناوری در حال افزایش می

 

 

 مراکز رشد دانشگاهی  -3-1

 

گباری و اقداما ت نور ت گرفت  تفاو ت جزئی در مدل و شوندب البت  از نظر نوع سرمای میی دانشگاه تاسیس مراکز رشد دانشگابی، در دانشگاه یا ب  وسیل 

ی ی این گون  مراکز وجود داردب وج  مشتر  این مراکز رشد این است ک  آنها مهاوالً از امکانا ت ایجاد شده در درونشان برای رشد و توسه اندازه

 ب]8[ کنندلوژیکی استفاده میبای تحدیداتی جدید کتب و کاربای تکنوفهالیت

گیرد، جای تهجب نیتت ک  اغلب مراکز رشد انتدال با و اکتشافا ت از تحدیدا ت یلای و دانشگابی ریش  میاز آنجایی ک  اغلب اخترایا ت، نوآوری

 خروجی تبدی  و ارزیابی شناسایی، رشد، مراکز این ماموریتب شده باشند پبیرفت  یا ایجاد یلای، موستا ت و بادانشگاه سازی تکنولوژی توسطوتجاری

 گباری پایدارسرمای  ک  است ایتداد این بر مبتنی ،تکنولوژی سازیتجاری و انتدال شدی مراکز رفلتف ب است سود یا درآمد ب  یلای و دانشگابی تحدیدا ت

دبد )آقاجانی و می افزایش را یاومی جهت منافع در تازه یندبایفرآ و جدید محصوال ت با،فناوری جدید کاربردبای خلق احتاال ننهت، و تجار ت در

میزان ارتباط آنها با دانشگابی است ک  از این مرکز حاایت  یکی از یوام  مه  برای یالکرد کتب و کاربای مراکز رشد دانشگابی، (ب1399طالب نشاد،

 ب]11[ کندمی

 یالوه .آمدند وجود ب  دانشگابی و جدید نوآوران  تحدیدا ت سازیتجاری و تکنولوژی انتدال پیشبرد بدف با و بادانشگاه کنار در رسای رشد مراکز اولین

 با زنی رشد مراکز انواع سایر بدف، این بر توسه ، و تحدیق و دانشگابی بایمدل تکنولوژی، سازیتجاری بایمدل مانند رشد، مراکز خاص انواع تاکید بر

 ب  و کنندمی تولید را ایده از حان  خدما ت و محصوال ت ک  باییشرکت تشکی  و ایده ناحبان و کارآفرینانبای ایده سازی وکاربردی رشد ب  کاک

 کارآفرینان تهام  از انتدال تکنولوژی، ناشی در مناسبی بایواس   و بامحیط رشد مراکز باینین بکنندمی کاک باایده سازیتجاری ب  رسانند،فروش می

 رایب جامه  نیاز مورد متصص  انتانی نیروی پرورش و آموزش کشور یالی آموزش تحصیلی بایدوره مه  بایچالش از یکی بنابراین ببتتند باشرکت و

 متتد ، یا شرکتی کارآفرینی ینوان با جدید وکاربای باان کتب یا ادارا ت و بببب( جدید نهادبا، مؤستا ت، کارخانجا ت، با،شرکت(بایسازمان اندازی راه
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  ب توج  با سازمانی کارآفرینی ینوان با موجود بایسازمان درون در نوآوری و تحول ایجاد نیاز برای مورد متصص  انتانی نیروی پرورش و آموزش نیز و

 ب]11[ باشدمی تهریت شده وظایت و ابداف

 بندی ناود:توان ب  شک  زیر دست مراکز رشد را می

 .کننداغلب نهادبای دولتی یا مراکز غیر انتفایی ب  منظور حاایت از کارفرمایان تأسیس می این مراکز رشد را :مراکز رشد صنعتی -

 ستفادها امکان و شوندمی مهنوی تأسیس مالکیت حدوق و فنی دانش از : این انکوباتوربا ب  منظورتتهی  استفاده تجاریکز رشد دانشگاهیامر -

 بکنندمی فراب  را کتابصان  و کارگاه آزمایشگاه، مانند دانشگابی امکانا ت از

 بدبندمی ارای  را اداری فضای از غیر امکاناتی و نیتتند خانی فیزیکی فضای دارای مهاوالً انکوباتوربا این :مجازی رشد کزامر -

 تجاری فهالیتهای پیشرفت برای پشتیبانی بایسرویس از کاملی مجاوی  دارای انکوباتوربا از طبد  این مهاول طور ب : المللیبین رشد کزامر -

 یکیب رتباطندا در الاللیبین و داخلی سرمای  گباران تحدیداتی، مراکز با،دانشگاه با انکوباتوربا اینب است نادرا ت روی بر بیشتر باآن تارکز و بتتند

 ب]12[ است خود ب  مربوطی درمحدوده انکوباتوربا از شبک  ای ایجاد گروه،این فرد ب  منحصر بایویشگی از

 

 های علمی تحقیقاتیپارک  -3-2

 

بای بزرگ از طریق باکاری تنگاتنگ با یک بای جدا شده از شرکتبای جوان یا بصششرکت باشند ک  در آنبای یلای و تحدیداتی مکانی میپار 

بوه کاال کاال و ن  تولید ان یبای اولی با امکان تکوین ناون پردازند و در این شرکتتحدیداتی مجاور خود ب  امر تحدیق و توسه  می یدانشگاه و یا موست 

پیوند ننهت و تحدیدا ت در جهت بای یلای ابدافی مانند بای فناوری بتتندب پار بای یلای و پار ی پار با شام  دو دست ب این پار فراب  است

ای بند ک  فهالیت انلی اک ریت سازمانبای یلای نویی پار  تجاری بتتار کنندب ب  یبارتی پایش نوآوری و توسه  سریع اقتصادی را دنبال میافز

 گتترش و با بدفشوند بای ننهتی ایجاد میبای فناوری مهاوالً در مجاور ت ق باما پار  دبدبننهتی تشکی  می یبا را تحدیق و توسه موجود در آن

نایع با ارتداء فناوری نگیرند و بدف انلی از کارکرد آندانشگابی من د  شک  می ارتباطا ت تحدیداتی ننایع موجود در من د  با واحدبای تحدیداتی و

 موجود در ق ب ننهتی مربوط  و افزایش توان رقابتی آن باستب

  بر ک )یا خدماتی( بای نوین شبابت دارد ب  کاک واحدبای تولیدیتجاری با فناوری -ننهتی یویشه یبیشتر ب  یک من د بای دیگر برخی از پار 

 ب]13[شوند فناوری نوین( ایجاد می خاص )مهاوالً یاقتصادی در یک زمین  یب  منظور تکای  خوش  اساس نیاز بازار و یادتاً

 

 انکوباتور  -3-3
 

 از یفیط طریق از کارآفرین بایشرکت رشد ب  بصشیدن سریت و توسه  برای ک  شوندمی اطالقی بایبرنام  و اقتصادیی توسه  ابزاربای ب  انکوباتوربا

 ب]14[ اندشده طراحی منابع و خدما ت

 خودشان  ک چ ب  آن نتبت تریارزان و ترکیفیت با ایحرف  خدما ت و کار و کتب ب  دارند،می دریافت ک  امکاناتی طریق از توانندمی انکوباتوربا ایضای

 کنند گباریسرمای  اجرایی برای موهویا ت را وقتشان از نیای توانندمی جدید کاربای و کتب مدیران شروع، زمان درب کنندپیدا  دست بیابند، توانندمی

 ب]16[باشد  کارآمدتر و سریهتر تواندمی انکوباتوربا داخ  در آنها مدیریت ک 

 خدما ت، از گتترده طیفی یارای  بر یالوه ک  دریافت تحدیق یک م الًب پرداخت  اند انکوباتوربا فهالیت روشهای بهترین ارزیابی ب  مصتلفی تحدیدا ت

 ب  ک  نداشده واقع ایمن د  در یا بتتند یا آزمایشگابی پزشکی دانشگابی، پشوبشی مرکز یک با قوی ایراب   دارای یا باال یالکرد دارای توربایانکوبا

 ب]15[ دارند را وکار کتب کیفیت با خدما ت دبنده ارای  بایشرکت و تکنولوژیکی بایشرکت ب  دسترسی امکان راحتی

 شکتت نر  کابش ب  جهت کاک در یندباآفر از وسیهیی محدوده ک  است ان الحی این باست کار و کتبی توسه  دینامیک یندآفر انکوباتوری

 و سر کار و کتب کوچک واحدبای با مهاوالً رشد مرکز بشودمی دارند شام  را ررو ت و اشتغال ایجادی بالدوه توان ک  آنها رشد افزایش و نوپا بایشرکت

 تامین را موفق و رشد حال در وکاربای کتب ایجاد برای الزم ویشگی س  رشد مراکز .آوردمی فراب  برای کارآفرینان مناسبی حاایتی محیط و دارد کار

 نتیج  دو ب  توانمی اینجا درب بازار در الزم ایتبار و جایگاه گباران،سرمای  و پشتیبانان ب  دسترسی کارآفرینی، و یادگیری محیطک  یبارتند  از  کنندمی

 خدما ت با رشد مرکز بایشرکت تلفیق وبای کوچک و متوسط بنگاه ارتداء بین اییاده بایوشانی اول،  دستیافت رشد مراکز تهاریت با ارتباط در اساسی

 بقراردارند خدما ت فیزیکی بایجنب  مبنای بر باتفاو ت دوم، بدارد وجود وکار کتب حاایتی

 یبارتی  ب  یا و باویشگی و شرایط ب  توج  با و برده بهره خانی مدل از کشوری بر در رشد مراکز و فنآوری بایپار ، شده انجام تحدیدا ت اساس بر

 مند ایفاساختار نظام این در اطرافشان محیط بر تأریرگباری و باههت این جبران جهت در را متفاوتی ندش کشور آن در نوآوری ملی نظام بایههت

 یی خدما ت پشتیبانارائ  و موفدیتشان شانس افزایش برای باآن از حاایت و نوپا بایشرکت تأسیس شغ ، ایجاد میتوان را رشد مراکز ابدافب کنندمی

 ب دانتت جدید یلای اکتشافا ت از استفاده و فنآوری انتدال نوسازی، بازار، ب  یره  قاب  یندفرآ و محصول یکی توسه  آنها، ب 
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 های دانش بنیانشرکت  -3-4

 

  یا تهاونی است کی خصونی موستا ت دانش بنیان شرکت یا موست با و شرکت  بای دانش بنیانیک قانون حاایت از شرکت یدر ایران بر اساس ماده

 سازیکاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری)شام  گتترش و  دق ابداف یلای و اقتصادیتح محور،ی اقتصاد دانشتوسه  ب  منظور ب  افزایی یل  و ررو ت،

 افزاربای مربوط تشکی شه در تولید نرمفراوان ب  وی یبا ارزش افزوده بای برتر وفناوری یدر حوزه تحدیق و توسه  )شام  طراحی و تولید کاال و خدما ت(

 ب]19[شود می

ان منبع نوبای دانش خود ب  یرود ک  از داراییبایی بکار میشرکت بای دانش بنیان برای تونیتگون  ینوان شده است ک  موست در تهریفی دیگر این 

 ب]18[کنندانلی رقابت استفاده می

 افراد با  وشایتتگی با،توانایی با،مهار ت از ایمجاوی  زیرا  شودمی گفت  محور دانش بایشرکت فناوری، و بای یل پار  در متتدر بایشرکت ب 

 ب]21[ دبدمی قرار خود اوج در باشرکت این در نوآوری و خالقیت ک  بتتند دارا را متصص 

 ب ور ه توس و ک  دستاوردبای تحدیق مهنی بدینب یابدمی تحدق نوآوری ظرفیت با متناسب اشتغال، ایجاد و اقتصادی رشد بنیان، دانش بایشرکت در

 در اوریفن توان از برداریبهره و نوآوری در مهای یام  نتیج  و در میگردد تبدی  نوین سیتت  یا و فرآیند محصول، ب  گباریسرمای  طریق از پیوست 

تی یک یام  حیاسازی ب  ینوان باشد، تجاریبا میموفدیت و بدای سازمان یکنندهتضاینیک محصول  رسانیدن بازار ب  ک  جاآن ازب است ملی اقتصاد

 ب]19[ شودم ر  می

بای از جال  تواناندی بای زیادی،با ب  تالشتوان رقابتی این شرکت پایداری آن در مداب  تحوال ت جهانی استب ،بنیانمهاترین ویشگی یک سازمان دانش

ی باکاری اجزاء با نتیج ب در این سازمانای در استفاده از فناوری برای رشد سریع دارندبای دانش بنیان تواناندی ویشهشرکت داردبفناوران  بتتگی 

بایی بتتند ک  با خلق دانش و نوآوری جهت ایجاد ارزش در محیط در حدیدت کتب و کاربای دانش بنیان شرکت ب]19[کند موجبا ت رشد را فراب  می

 ب]21[تی ب  فهالیت مشغول بتتند رقاب

 

 بازارهافن -3-5

 

 در گوناگونی بایروش جهان، مصتلت مناطق در باشد وم ر  می کشوربا ننهتی و اقتصعادی  یتوسعه   یوام  ترینمه  از یکی ینوان ب  فناوری امروزه

 رودبمی بکار الاللیبین و ایمن د  محلی، ملی، س و  در فناوری یمبادل  و انتدال تتهی ، راستای

سععازد تا جهان طبیهت را تغییر دبدب ب  یبار ت دیگر فناوری نویی ی آن را قادر میبای فنی اسععت  ک  دارندهای از دانش، مهار ت و تواناییفناوری آمیصت 

بای بکاررفت  در با و سععیتععت  فرآیندبا، روشبا، ابزاربا، ی دانشتوان فناوری را ب  ینوان کلی نگرش برخاسععت  از توانایی و تجرب  اسععتب باینین می 

تر، فناوری، روش انجام کار و ابزاری اسعت ک  توسط آن افراد ب  ابداف خود نائ  خوابند  ی خدما ت تهریت کردب در بیانی سعاده سعاخت محصعوال ت و ارائ   

 ب]4[بای انتان است با کاربرد یالی دانش و ابزاری جهت کاک با تالششد و این فناوری

 تر، شعده است و حتی تر و یایقتر، گتعترده ی یالی یل  انتعان، با گبشعت روزگار، پیییده  فناوری )تکنولوژی(، ب  ینوان روش و فن انجام کاربا و جنب 

بای فناوری زآیند  ای برتری و تفوق ملتی بر مل  دیگر، تغییر شعک  یافت  اسعتب امروزه کشعوربایی ک  پیشعرفت  و پیشعتار ب  شاار می     بصعور ت وسعیل   

کاربای مصتلت و متناسععب با فربنگ خویش تری برخوردار بتععتندب  گروبی از کشععوربای تازه نععنهتی شععده نیز، با اسععتفاده از راه نیرومندتر و پیییده

 ب]4[اند ی س   فناوری کشور خود برآمدهدرندد ارتداء و توسه 

بای نو را فراب  آورده و کشور آمریکا با و خالقیتایجاد و انتشار فناوری، بتتربای جلب ایده ی طوالنی درکشعوربای اروپایی و آمریکایی با داشتن سابد  

با و افراد بتعیاری، مترنعد یافتن فناوری بتتند ک  ب  سود منجر شودب در   بیشعترین آمار اخترایا ت را در خود گنجانده اسعتب در این کشعوربا سعازمان    

آورندب روشن است ک  پاسخ بای تهام  و ارتباط نزدیک دارندگان و متداهیان فناوری را فراب  میلب زیرساختبا اغکشعوربای آسعیای شعرقی نیز، دولت   

با و متصصعصین، در گرو ارتباط نزدیک و تنگاتنگ ایشان با کاربران فناوری استب تبادال ت و تهامال ت فناوری در  ب  تداهعای فناوری و پویا کردن دانشعگاه  

 ب]4[ی فناوری و رفع نیاز بر یک از طرفین مبادل  است توسه کشور، یکی از ارکان 

کند ک  پیشرفت فناوری ب  تنهایی مهاترین ، بیان می"توج  ب  فناوری در سع   ملی  "، در گزارشعی تحت ینوان 9شعورای ملی یلوم و تکنولوژی آمریکا 

تصادی بلندمد ت نی  قرن گبشت ، ناشی از تکنولوژی بوده استب از طرف ی رشعد پایدار اقتصعادی کشعور است و حدود نیای از رشد اق   یام  تهیین کننده

                                                           
8 - United States National Science and Technology Council  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

7 

 

تر از خود فناوری نیتتب ب  یبار ت دیگر، الزم است فناوری  با بازار دیگر تحدیدا ت نشعان داده است  در نظر گرفتن بازار فناوری در اک ر موارد، ک  ابایت 

 ب]22[آن در نظر گرفت  شود 

بای غیرتجاری الاللی و از طریق شععک دبدب ب  این مهنی ک  دانش فنی بصععور ت بینارج از بازار انتدال فناوری، ر  میقتععات انععلی جریان فناوری، خ

باشععدب در این بصش ای منتد  گرددب اما بصش دیگر از جریان انتدال فناوری، بصش تجاری آن مییابد و ماکن اسععت حتی بدون بیچ بزین گتععترش می

بصعور ت مشعهود انجام گرفت  و نتایج این مبادال ت در اسناد مالی منهکس خوابد شدب در قراردادبای انتدال فناوری، مفهوم فناوری   ی بین دو طرف مبادل 

شععودب مفابیای بایون حدوق مالکیت مهنوی و بای مرتبط با آن را نیز شععام  میی فهالیتی وسععیهی را دارد و ن  تنها خود فناوری، بلک  با گتععتره

بای آموزشعی مرتبط با انتدال فناوری، محصعوالتی ک  نشعانگر فناوری بتععتند و ق ها ت و محصوال ت    بای نیروی انتعانی، برنام  ایا ت و نوآوریربت اختر

لاللی ابای انتدال فناوری ک  در س و  ملی، بینگیرندب برخی از مهاترین روشبای مورد اسعتفاده در فرایند انتدال فناوری نیز در تهریت جای می واسعط 

 13گباری متتدی  خارجی، سرمای 12بای کلید در دست، پروژه11گباری مشعتر  ، سعرمای  11، فرانشعیز 8روند، یبارتند از: خرید حق امتیازو جهانی بکار می

 ب]22[ 14،کنترسیوم فنی و پروژبای تحدیداتی مشتر 

 ( ارائ  شده استب1) ترین آنها در شک گیرند ک  مه بایی نور ت میمبادال ت فناوری از طریق کانال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ی فناوریهای مبادله: کانال1شکل 

شود   ی تکنولوژی ایجادالاللی، هرور ت دارد فن بازار ب  ینوان یک بازار خاص مبادل بینب  منظور گتترش مبادال ت انتدال تکنولوژی در س   داخلی و 

 با از طریق مبادال ت بازار باز فراب  ناایدبب وری ک  موانع مبادال ت موجود در بازار را کابش داده و اطالیا ت بیشتری از قیات

ک ی تکنولوژی بین تأمین کننده و متداهی تکنولوژی را بصور ت سیتتااتیارچ ، ک  مبادل بازار یبارتتت از یک سیتت  انتدال تکنولوژی جامع و یکیفن

ازار تواند دو نوع سیتت  بکندب در این ناون ، سیتت  کام  شده انتدال تکنولوژی میو از طریق تاامی فرآیندبای مبادال ت داخلی و خارجی تتهی  می

مکان فیزیکی ب  باراه تتهیال ت یینی در آن وجود دارد و دیگری بازار مجازی است ک  از اینترنت استفاده  داشت  باشدب یکی سیتت  فیزیکی بازار است ک 

 ناایدب می

                                                           
9 - Licensing 
10 - Franchise 
11 - Joint Venture 
12 - Turn Key 
13 - Foreign Direct Investment 
14 - Joint Research 

 منابع فناوري

 کارگزار فناوري

 مجالت تخصصي

اهناایشگاه  

هاشبکه  

 ثبت پتنت

های اینترنتیسایت  

 ساير موارد

متقاضی 

 فناوری
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ی تکنولوژی، خدما ت اطالیا ت، کاک ب  مند مهامال ت تکنولوژی ک  خدما ت تصصصی و فنی نظیر مشاورهبازار یبار ت است از بازار نظامب  یبار ت دیگر، فن

با و محصوال ت، ارزیابی بازارسازان تکنولوژی و سنجی از تکنولوژیی قابلیت تحدیق و توسه ، م الها ت امکانحاایت دولت، کاک در توسه با با پروژه

 ناایدب غیره ارائ  می

  را برای   اطالیا ت و خدما ت کامبای پشتیبانی کبای انلی ک  با مبادال ت تکنولوژی مرتبط بتتند و فهالیتتواند از فهالیتبازار  میبای یک فنفهالیت

 ب]22[( خالن  شده است 2ی ارزش پورتر در جدول )ناایند، تشکی  شود ک  بر اساس مدل مفهوم زنجیرهگتترش مبادال ت ارائ  می

 

 

 

 بازارهای فن: فعالیت2جدول 

ی
شتیبان

ی پ
فعالیتها

 

 

 زیرساخت

 تجاری سععازی، مین مالی،أت پرداخت ، مبادال ت اسععتاندارد، بای حاایتی کام :سععیتععت  

 سرمای  گباری و ببب استانداردبای حتابداری،

 افراد مابر در مدیریت بازار فیزیکی و بازار مجازی نیروی متصص : مدیریت منابع انسانی

 پایگاه داده تجار ت الکترونیکی، اینترانت، اینترنت، مهار ت و فناوری: مدیریت فناوری

 ابزار و ببب ،مواد خرید: خریدها

ت 
فعالی

ی
صل

ی ا
ها

 

 با و کاالبای فناوریبرنام  نیروی مابر، فناوری، ورودی ها

 با و تبلیغا تواس   مبادال ت، عملیات

 محصول جدید و ارزیابی فناوری قرارداد و انتدال، خروجی ها

 

بازار وندب فنشبازاربا ب  س  دست  تدتی  میی انلی، فناساس وظیف شوندب بر بندی میبای متفاوتی دست بای مصتلت بصور تبازاربا بر اساس شاخ فن

 ب]22[بازار مبادال ت و انتدال تکنولوژی و نوع ترکیبی آنها اطالیا ت تکنولوژی، فن

با و آن ل تکنولوژی پرداخت ی مبادال ت انتداآوری و تولید اطالیاتی دربارهباشد ک  ب  جاعبازار اطالیا ت تکنولوژی، سیتت  جامع گتترش اطالیا ت میفن

تواند ب  جتتجوی تکنولوژی مناسب و شریک تکنولوژی خود با توج  ب  دسترسی آسان و کندب متداهی میکنندگان تکنولوژی منتشر میرا برای استفاده

 یبارتتت از بازار فناوری در اروپاببازار ای از این فنیابد، بیردازدب ناون ی پصش اطالیا ت انتدال میسریع ب  اطالیا ت ک  از طریق شبک 

ا بین بای است ک  از طریق مهرفی متتدی  آنبای شناخت  شدهبازار مبادال ت تکنولوژی موسوم ب  بازار مهامال ت تکنولوژی، سیتت  تجار ت تکنولوژیفن

کنولوژی بای مبادال ت تناایدب فهالیتبازار فیزیکی( یا  میبای محصول تکنولوژی و غیره )بای منظ  و نامنظ  ناون خریدار و فروشنده، برگزاری ناایشگاه

ی تکنولوژی باراه با مبادال ت تواند جامع باشد یا مورد ب  مورد بر حتب زمین ، محصول زمین  و بدف فرق کنندب سایناربای انتدال تکنولوژی و ارائ می

 بای موردی از آندر س   من د ، بصش، ناحی  یا ترکیبی از بر کدام ایجاد شوندب ناون  توانندگرددب این بازاربا میتکنولوژی و بازمان با آن برگزار می

 ب]22[ی جنوبی بای کوچک و متوسط ژاپن و تکنومارکت دائوجون در کرهیبارتند از مرکز اطالیا ت بازار تکنولوژی شرکت

نااید و اطالیاتی ک  با انتدال تکنولوژی مرتبط مبادال ت تکنولوژی را ارائ  میبا و با، واس  بازاری است ک  مشاورهی ترکیبی دو مورد فوق، فنناون 

ی ر یونیدو در حوزهبازاکندب یک ناون  از نوع ترکیبی، فنگباری تجاری را پشتیبانی میباشد را تأمین کرده و فرایند کام  تحدیدا ت تکنولوژی تا سرمای می

 باشدبکنگ میوری بنگهبازار شورای بهرآسیا و اقیانوسی  و فن

بای سنتی انتدال فناوری بایتتی س  بصش را با ب  داشت  باشند: بصش اول، بازار فیزیکی است ک  بازاربای ترکیبی برای پوشش مشکال ت زیرساختفن

پردازندب بصش دوم، بازار مجازی مل  میبای تجاری و تکنولوژی ب  مهادر آن ناحبان و منابع تکنولوژی ب  باراه نیروی انتانی مابر در قالب ناایشگاه

تب گیردب بصش سوم سیتت  پشتیبانی اسی اطالیاتی منتج  بر روی اینترنت شک  میبای تکنولوژیک از طریق شبک ی آن باکاریاست ک  بوسیل 

دبد یاز، خدما ت مالی و غیره بتتند، ارائ  میسیتت  پشتیبانی، خدما ت انلی برای تتهی  مبادال ت در دو بصش دیگر ک  شام  ارزیابی تکنولوژی، حق امت

 ب]22[
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 بازار: ساختار کلی یک فن 2نمودار

 

 

 نقش فن بازارها در رشد و توسعه  -3-5-1

  

نور ت متتدی  و متارکز ب  ی خدما ت ب در راستای ارائ  بای استانیبازار در ق بای فنایجاد دفاتر من د بازار در کشور، با ی زیرساخت فنتوسه 

بزین  و پرحانلی را برای دسترسی ب  بانک اطالیا ت ملی گرددب این زیرساخت، فرنت ک بای استانی فراب  میبا و موستا ت تابه  این ق بشرکت

رسانی محصوال ت و خدما ت با در آن ربت شده و بازاریابی و اطالعبا و محصوال ت این شرکتکند  تا تواناندیمیمتصصصین ایجاد با و محصوال ت و فناوری

بای داخلی و جلوگیری از با و فناوریبرداری بر چ  بیشتر و بهتر از تواناندیبازاربا، جهت ایجاد باابنگی در راستای بهرهتتهی  گرددب ایجاد این فن

 ب]4[گیرد بازار فناوری کشور نور ت میسازی کاری و تصصی  ایتبار بدفاند در راستای یکیارچ موازی

با و یا مناطق کشور ایجاد بازار ملی و در باکاری نزدیک با نهادبای مرتبط با فناوری در استانای، مراکزی بتتند ک  تحت نظار ت فنبازاربای من د فن

آوری اطالیا ت مرتبط با دستاوردبا و نیازبای فناوری من د ، با بدف تهریت باکاری از طریق اشترا  بازاربا، مدیریت و جاعی این فنشوندب وظیف می

 ای وجود دارد ک  بصشی از این مزایا وبازاربای من د اندازی فناین اطالیا ت در س   من د  و با سایر مناطق کشور استب مزایای فراوانی در ایجاد و راه

  بای ایجاد شده یبارتند از:فرنت

 بای بر استان و باینین تهام  آنها در قالب یک ساختار ملیب ایجاد بانک اطالیا ت فناوری -

   بابافزایی فهالیتکرد مجدد و تالش در راستای باگرا ناودن و ب کاری و بزین جلوگیری از موازی -

   ایببازار من د فناوری ایجاد شده از طریق زیرساخت فنی استان از طریق مبادال ت ایجاد فرنت توسه  - 

   سازیب ی فناوری وتجاریبا، محصوال ت و خدما ت در راستای توسه بای فناوری و مراکز رشد استان برای مهرفی شرکتی فرنت ب  پار ارائ  -

واحدبای تابه  جهت مهرفی محصول یا ینوان ناودن تداهای فناوری در با و بای ننهتی و شرکتایجاد بتعتری قاب  رشعد و بتعیار الزم برای شهر     -

   یک من د  مشص ب

  ای در کشورببای متنوع من د زایی برای رقابت میان مناطق با توج  ب  استهداد و قابلیتای و فرنتایجاد بازار مبادال ت من د  -

بازارفن  

 

 بازار فیزیکی

 

 

 بازار مجازی

 

 

 سیتت  پشتیبانی

 

کنندگان و گری بین یرهععع واسععع ع  

متدعاهعععیان فناوری از طریق برگزاری  

 ساینار و ناایشگاه و غیره

تتریع مبادال ت اطالیاتی از طریق  

بای  ای، ناایشگاهبای چندرسان مهار ت

 مجازی

ی مشععاوره و خدما ت تصصععصععی و ارائ 

یاومی نظیر خدما ت ارزیابی تکنولوژی، 

 مشاوره تأمین مالی و غیره
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 الاللیب ای، کشوری و بینبا س و  من د بای فناور استان بای فناوری بین شرکتفرنت تهریت باکاری -

 

 ای قاب  ارائ  بتتند، یبارتند از:  بازاربای من د ای فنباینین، طیت وسیهی از خدما ت ک  از طریق بتتر شبک 

   بکاک ب  مهرفی و بازاریابی محصوال ت شرکتها و موستا ت بر من د  یا استان در ک  کشور -

  بتجهیزا ت و فناوریهای شرکتها و موستا ت یضوباکاری و تهام  در فروش  -

   بتتریع در شناسایی نیازبا و مشکال ت واحدبای فناوری و تولیدی استان برای ح  آنها -

   بباکاک ب  مهرفی خبرگان ننایع و فناوری -

   بایارائ  خدما ت تصصصی فناوری مورد نیاز ب  ایضای فن بازار من د  -

   بمحصول ب  یره  کنندگان فناوری و محصوال ت و تجهیزا تارائ  شناسنام  فناوری و  -

   بایبازاربای من د برگزاری نشتتهای تبادل فناوری و کاک ب  فرآیند نادرا ت و انتدال فناوری استان با محوریت فن -

  بپوشش وسیع خبری در خصوص دستاوردبای یلای و فناوری بر استان و انتشار خبرنام  فناوری -

 بباشرکتهای یضو، در نشریا ت، خبرنام  با و گزارشا ت خبری ارسالی ب  خبرگزاری درج اخبار -

 

 نااید:ای ابداف ذی  را دنبال میبازار من د توان گفت ک  ایجاد یک فنبصور ت اجاالی می

  ی آنبسازی دانش فنی و مبادل ی تجاریبازار،  مدول رسانی در س   وسیع جهت مهرفی فناطالع -

  بای پشوبشیبو یافت  بافناوری یو مبادال ت در حوزه تتهی  جریان اطالیا ت -

 ب بای انتدال فناوریسازی طر ی خدما ت مشاوره و بدایت تجاریارائ  -

  ی بهتر خدما تبسازی و کتب و کار برای ارائ ی تجاریبای مشاورهایجاد وگتترش شبک  -

 ب]22[دبی تحدیدا ت دانشگابی ب  سات نیاز ننهت ای و جهتبای من د شناسایی فناوری -

 

 

 بازارهاهای نوآوری و فناوری در چارچوب فنمدیریت پروژهمدل پیشنهادی -4

 
بای پشوبشی کشور، شناخت نیاز تکنولوژیک ننهت و کابود منابع مالی جهت سعازی در بروز یالی یافت  ب  اکنون با در  بیشعتر جایگاه و ندش تجاری 

بازاربا آوری باانند فنبا، هرور ت بازاربای فنبا و ایدهسازی طر گباری در بصش ننهت، ردیابی مشکال ت موجود قب  و بهد از تجاریگتعترش سعرمای   

 کندبرا در کشور، بیشتر ناایان می

 با، یدم تهریت چرخ مؤستا ت دولتی و یاومی از ایدهسازی ب  یدم پشتیبانی و حاایت مالی از جال  مشکال ت و تنگنابای موجود در حین فرآیند تجاری

گباری مشتر ، مشکال ت حدوقی در فروش با، یدم ریایت حدوق مالکیت مهنوی ناحبان ایده، مشکال ت حدوقی در سرمای با و ایدهنحی  ارزیابی طر 

توان اشاره ناودب بر این مشکال ت، متائ  بهد از و متوسط میبای کوچک و انتدال حق اختراع و یا حق امتیاز، بالتکلیفی و سرگردانی ناحبان سرمای 

گباری نحی  و اتالف منابع شود ک  باگی بایث یدم انجام سرمای بای فنی( نیز افزوده میسازی )نظیر یدم موفدیت در بازار و محدودیتفرآیند تجاری

 محدود مالی اقتصاد کشور خوابد گردیدب

 شوند:بای کارآمدی چنین بازاری ب  شک  زیر م ر  میفرض اله  پیشدر چارچو  ارائ  شده در این م

باران و نیز گسرمای  بازار ب سب نور ت گیرد تا با مهرفی فنرسانی ب  شک  منابرای دستیابی ب  ابداف انلی باید اطالع  اطالع رسانی و تبلیغات: -

ا، حضور در برسانی یبارتند از: دانشگاهبای تبلیغا ت و اطالعکانون بآماده شده و ابداف انلی با سریت بیشتری تحدق یابد سازیشبک ناحبان ایده بتتر 

  ای ک  وجود دارد  این است کنکت  بازارببای فنبا و مراکز تحدیداتی مرتبط با فهالیتبا، ارگانبای گروبی و سازمانبا، رسان با و جشنوارهناایشگاه

بای اجرا شده توج  شودب ب  یبارتی رسانی و تبلیغا ت یک فهالیت متتار و پویا استب ب  باین دلی  در بر مرحل  هرور ت دارد ب  بازخوردبای برنام اطالع

 بای پیش رو مرتفع ناودببای قبلی را ارزیابی ناوده و نداط ههت یالکرد گبشت  را در برنام در بر مد ع باید نتایج فهالیت

یالوه بر خود ایده ک  باید دارای شرایط خانی باشد تا نتبت ب  پبیرش آن  های مناسب:انتخاب معیارهای مناسب برای تشخیص افراد دارای ایده -

واند تیالوه بر این ک  می بابایی باشد تا بتوان نتبت ب  وی آگابی یافت  و وی را یاری رساندب این مهیاراقدام شود، ناحب ایده نیز باید دارای شرایط و مهیار

باری گساز یک ارتباط مناسب و موفق از ابتدای آشنایی تا پایان فرآیند سرمای تواند زمین با متاایز سازد، میبا و ایدهایده و طر  ناحب ایده را از سایر طر 

مهیاربای افراد دارای ایده و انجام ارزیابی در خصوص این مهیاربا در  گرددب در حدیدت شناساییگباری و موفدیت در اجرا بوده و بایث افزایش امید ب  سرمای 

کند با شناخت نداط ههت و قو ت و در نهایت تدویت نداط ههت، امکان موفدیت فرآیند پبیری و موفدیت یک ایده مورر بوده و کاک میبینی میزان امکانپیش

 تجاری سازی بیشتر شودب
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 بای مرتبطببای ایده و سایر سازمانبا، کانونو مناسب جهت ارتباط متتار و پایدار با دانشگاهایجاد یک سازوکار مهدول  -      

 بای مربوط ب  بر یکبا و بررسی تأییدی جاع آوری ایده -      

 بابا و طر ارزیابی ایده -      

 باسنجی و طر  کتب و کار خالن  برای بر یک از طر ی امکانی یک م اله تهی  -      

 بای فنی، اقتصادی و مالی دارای توجی  بتتند(ببایی ک  از لحاظ ارزیابیبای مناسب )طر انتصا  طر  -      

 بای انتصا  شدهارزشگباری ایده  -      

 تأمین مالی و تولید ننهتیگباران جهت با ب  سرمای مهرفی طر  -      

 ناحب ایده جهت رسیدن ب  یک توافق کلیگبار و برگزاری جلتا ت متهدد بین سرمای  -    

 
 ( نشان دادب 3توان فرایند تجاری سازی یک ایده نوآوران  را ب  شک  ناودار )ب ور کلی می   

 

 
 (: مراحل تجاری سازی یک ایده نوآورانه3نمودار )

 

 

کنندگان گران( و یره گباران و ننهتمتداهعیان فناوری )سعرمای   ی در دو دسعت  بازار مصاطبان این بازار را ایجاد فنتوان در چارچو  از سعوی دیگر می 

 با و ببب( قرار دادببا، پشوبشکدهفناوری )ناحبان ایده، دانشگاه

 ( ارائ  شده استب4ناودار ) ی در چارچو ی خدما ت ب  متداهیان فناوربازار ارائ در چارچو  این فن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تولید نیمه صنعتی

(Pilot )

ثابت شدن

صحه گذاري 

)Certificate(

تدوين دانش فنی 

(Technology)

ايده  ارزش افزوده(محصول)

تدوين طرح امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادي 

(PFS-FS)

تشکیل واحد تولیدي 

)Company(

تامین مالی و جذب 

)Finance( سرمايه

شکل گیري ايده 

)Idea(

اجراي طرح و تولید 

محصول

(Product-R&D )

توسعه بازار-تداوم تولید

(Marketing&Development)
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 بازار به متقاضی فناوریی خدمات فن(: ارائه4شکل )

 

 ( ارائ  شده استب6کنندگان فناوری در چارچو  ناودار )یره ی خدما ت ب  از سوی دیگر ارائ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی فناوریکنندهبازار به عرضهی خدمات فن(: ارائه5) شکل

آیا تقاضااا به 

ی اناااادازه

کافی شفاف 

 است؟

 خیر
 سازیشفاف

 تقاضا

  متقاضی

 فناوري

ثبت در بانک 

 اطالعاتی
 بلي

اطالع رساني و جلب  

کنندگانعرضه  

درخواست  

 مذاکره
 عقد قرارداد مذاکره

آيا فناوري ثبت   عرضه فناوری

 شده است؟

 خير

مشاوره براي ثبت و حفظ  

 فناوري

 بلي
دريافت اطالعات  

 فناوري
ارزيابي 

اوليه 

اطالعات

 ورود به بانک

تاي
 عدم تأييد

آيا قابل  

اصالح  
 بلي

 ارتقاء و اصالح

بازارخروج از فن خير  

-تقاضای عرضه

ی فناوری کننده

ی جهت ارائه

  خدمات از سوی

رسانی و بازاریابی در س   اطالع

 یاومی

 درخواست مذاکره

6 

باکرهم تأیید  

 عقد قرارداد

 سایر خدمات

 عدم تأييد

**

* 

*
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 گیرینتیجه -4

 
ی ین یافت  در زمی نتبتاً زیادی را با کشوربای توسه شد، در قرون اخیر، فانل دار تادن و پیشرفت محتو  میکشور ایران ک  چند قرن متاادی طالی 

از  با و مراکز تحدیق و توسه جزئی ب  این مدول ، منجر ب  سعتعتی فناوری در بین دانشگاه   ی فناوری، نگاه بصشعی و فناوری پیدا کرده اسعت  و در زمین  

 بدفاندی و منتج  ساختار و نظام از انتدال فناوری و مبادل  ایران یک سعو و نعنهت و متداهعیان نعنهت از سوی دیگر شده استب باینین، در کشور    

 متداهیان و توسه ( تحدیق و مراکز با ودانشگاه نصبگان، )شام  فناوری کنندگان برای یره  یاریبت مشعکال ت  بروز بایث متعال   این و نیتعت  برخوردار

   .است وببب( شده گباران سرمای  متوسط، و کوچک ننایع ویشه ب  مصتلت دولت، ننایع فناوری )شام 

 در فناوری و یلای برتر قدر ت احراز و کشعور  فناوری و یلای گباریبدف و باسعیاسعت   بصش در نظام یسعال   بیتععت اندازچشع   سعند  یمالحظ  بااما، 

 ترینمه  از یکی من د ، در رفیع جایگاه این ب  حصععول جهت بلندمد ت ریزیبرنام  و تدار  راسععتای در باسععت شععده تهیین ابداف ترینمه  از من د 

 یوزهح در فهال بنیاندانش بایشرکت و موستا ت تحدیداتی و یلای محصوال ت سازیتجاری و کار و کتب یتوسه  برای بتعترسازی  حاایتی، بایگام

 انی،رس اطالع نزدیک، تهامال ت و باکاری بایزمین  توسه  و ایجاد نیازمند الجرم حوزه این در بتترسازیب باشدمی کشعور  پیشعرفت   نعنایع  و بافناوری

 رغی و بصشی یوام  یکلی  میان افزاییب  ایجاد درنهایت و محصوال ت و بافناوری تداهای و یرهع   فناوری، و یلای دسعتاوردبای  ب  مربوط اخبار تبادل

 ب  است کشور ک  س   در باحوزه این در فهال بصشی

تتععهی ،   راسععتای در نوپا و پیشععرفت  ازسععازوکاربای یکی فناوری، مبادال ت مراجع و مراکز ینوان ب  بازاربا فن لبا در راسععتای ابداف ینوان شععده، ایجاد

 شودب می الاللی، در کشور ایران محتو ای و بینی فناوری در س و  محلی، ملی، من د انتدال و مبادل 

 متنوع یطیف بودن دارا با الاللیبین و ایمن د  ملی، س   در تهامال ت و مبادال ت یتوسعه   و ایجاد برای سعاز زمین  بتعتر  ترینمه  بهنوان بازاربااین فن

 در اخبار و اطالیا ت یکلی  قراردادن پوشععش تحت و سععازیشععبک  توانایی توج ، قاب  سععوابق و تصصععصععی دانش با،زیرسععاخت ارتباطا ت، با،قابلیت از

 بازارباباشند باینین این فنمی دارا نحو بهترین ب  را حوزه این فهال بایبنگاه و متصصعصین  مهرفی و محصعوال ت  فناوری، تداهعای  و یرهع   بایحوزه

هتی، ننبای ننهتی و نیا ای و افزایش تولید را برای محصعوال ت و دستاوردبای مجاوی  ای و فرامن د ی بازار من د ی توسعه  توانند ب  خوبی زمین می

 ب  دنبال داشت  باشندب  

(، بانک اطالیا ت 1373-91بای فنی )طی سال توان ب  بولتن دانشبازاربا نور ت گرفت  است ک  از آن جال  میی فندر کشور ایران اقداماتی در زمین 

بازار ملی ارائ  شده توسط پار  فناوری پردیس نام برد ک  در واقع مهاترین گام برداشت  شده بای مورد یره  و تداها و در نهایت فنی فناوریتوسه 

 باشدب ی فناوری در کشور و در حال حاهر میدر جهت توسه 

لیت خود الاللی، فهاو بین ایمن د  این مبادال ت و تهامال ت در س   ملی، یساز برای ایجاد و توسه یکی از بتتربای مه  زمین  بازار ملی ایران بهنوانفن

 یمنظور تتهی  فرآیند توسه ب  ،بای تصصصیشروع ناوده و از آن زمان تاکنون، طراحی طیت متنویی از خدما ت و ایجاد زیرساخت 1392را از سال 

 فناوری را در دستور کار قرار داده استب 

ل در بای فهابای مصتلت فناوری ای  از یره  و تداها، محصوال ت و مهرفی متصصصین و بنگاهدر این راستا، شبک  سازی، پوشش اطالیاتی و خبری حوزه

بازار ساختار فن یگرددب بر این اساس، توسه و  میارزش و ایجاد ارزش افزوده، محت یخدما ت تصصصی، گام مهای در راستای گتترش زنجیره یحوزه

بای دانش بنیان ب  بای یره  شده توسط موستا ت و شرکتمحصوال ت وفناوری یشود ک  اطالیا ت مربوط ب  دستاوردبای نهایی در حوزهسبب می

 درستی در اختیار مصاطبین قرار گرفت  و مرحل  ب  مرحل  ب  بازار نزدیک گرددب 

ماه امین سالگرد پیروزی اندال  اسالمی در بهانینوان اولین و بزرگترین پایگاه اطالیا ت فناوری کشور، مدارن با سیبازار ملی ایران ب  جامع فن یسامان 

فناوری، خدما ت فناوری، تداهای  ییره  بایحوزهافتتا  گردیدب اطالیا ت این سامان  در  توسط مهاونت محترم یلای و فناوری رئیس جاهور ،1397سال 

بازار اینک در دستور کار فنای و تصصصی ک  ب من د بازاربای گیردب دایر ناودن فنآوری و در اختیار مصاطبین قرار میجاع ،تجهیزا ت فناوری و فناوری

 ناایدب یبای مشص  جغرافیایی ایفا مدر گتترهبدیلی در توزیع بهتر اطالیا ت ای جامع، ندش بیبای اطالیاتی بوده و بهنوان برنام است، مبتنی براین بانک

اقتصاد،   مؤررتر در ندش ایفای ب  و نوآوری فناوری و یل  یچرخ  دادن ،  در جهتکشور یلای جامع یندشع  ،  با توج  ب  راببرد کالن 1381از سعال  

 ی آنها اشاره شده است:در دو بند ب  فن بازاربای یاومی کشور و ایجاد و توسه 

 بکشور داراولویت بایحوزه در تصصصی بازارباینف ایجاد و یاومی بازارباینف ساماندبیب 1

 و یل  داراولویت موهععویا ت در ،اداری و فنی ،یمال حدوقی، ی واسعع  نهادبای و "بازار ات ایده " پشععتیبان خدما ت یارائ  مراکز ایجاد از حاایتب 2

 فناوری 

 بتاس داده قرار کار دستور در ایران ملی بازارفن شبک  طریق از را کشور بازاربایفن ساماندبی و توسه  موهوع جاهوری ریاست فناوری و یلای مهاونت
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 منابع -5

ی پایدار، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کتب و ، بررسی ندش کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسه 1381ساان  دیوساالر و فرشاد بزرگی، ]. 1[

 بنیان، مازندران، دانشگاه مازندرانبکاربای دانش

 ب36، دسترسی کارآفرینان ب  نتایج تحدیق و نوآوری در کشوربای منتصب، مابنام  ربیافت، شااره 1396اهلل رهازاده، نابید شیصان و حجتب]2[

 لوم و فنون مازندرانبی اقتصادی، دانشگاه ی، ندش نوآوری، دانش و کارآفرینی در توسه 1395مهیار حامی، ب ]3[

ی تکنولوژی، سال ی توسه بازار در س   ملی در ایران، فصلنام ، طراحی مدل پیشنهادی فن1395سعید حاید خداداد حتینی و رو  اهلل سهرابی،  ب ]4[

 پنج ، شااره یازدب ب

 ب(1381) شش ، چاپ ایزدی، داود و ایرابی محاد سید دکتر ترجا  ، "ررو ت خلق و رقابت در موفدیت رمز:  تکنولوژی مدیریت" خلی ، طارق ب]6[

 ب(1382) اول، ،چاپ(  گتترده رویگردی) نوآوری نظام بر ایمددم  سیهر، کتا  سید نوری، قاهیپریتا و  ریاحی، ب]5[

 [7]. “The management of technology and innovation",margareta.white; garryd.bruton(2117( 

[9]. "Innovation Management and the Knowledge-driven economy"; European Commission; Brussels-

Luxembourg, 2114 

[8]. Scramuzzi, Elena. (2112). Incubators in Developing Countries: Status and Development Perspective, The 

World Bank, Washington DC InfoDev Program. 
[11]Rothamel, Frank .T. &Thursby, Marie. (2116). University- Incubator Firm Knowledge Flows: Assessing Their 

Impact on Incubator Firm Performance, Research Policy.34. 

 باایش مداال ت مجاوی  مولد، اشتغال ایجاد و کارآفرینی فنآوری رابکار: باشرکت رشد پیش مرکز ،(1399) یاطف ، نشاد،طالب و حتنهلی آقاجانی، ب]11[

 بتاالسای جوانان مؤست :  شهرقائ  با،چالش و بافرنت: تاالسای سراسری

 فصلنام  ببرق و آ  ننهت :موردی م اله  ،کشور ننایع در فناوری توسه  برای فناوری و یل  بایپار  ندش ب(1396) فریده پورسلیاانیان، ب]12[

 برشد مراکز و پار  تصصصی

 مجاوی  مداال ت باایش آموزش یالی و توسه  پایدارب رویکردی نوین در مدیریت و دانشگاه با، دانشگاه کارآفرین: (،1393نرگس) حتن مرادی،ب ]13[

 انتشارا ت موست  پشوبش و برنام  ریزی آموزش یالی و انتشارا ت دبصداب جلد دومب

[14]. Barrow, C. (2111). Incubators: A Realist’s Guide to the World’s New Business Accelerators. New York: 

Wiley 

[16] Hansen, M. T., Chesborugh, H. W., Nohria, N., and Sull, D. N. (2111). Newwork incubators: Hothouses of 

the new economy. Harvard Business Review, Septermber-October: 7-1-94. 
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