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مقدمه
درســالهایاخیر،دانشگاهصنعتیشریف،
بیشازپیش،بهنــوآوری،خلقارزشافزوده
اقتصــادیوتاثیرگذاریاجتماعــیمبتنیبر
دســتاوردهایپژوهشــیاهمیــتمیدهدو
تمرکــزخــودرابرکســببازدهــیاقتصادی
برایدانشــگاهمعطوفکردهاســت.چراکه
امــروزهنیــلبــهاینهــدف،جــزومهمترین
شاخصهایکارآمدیوتاثیرگذاریدانشگاهها
محســوبمیشــود.ازاینرواولینساختار
حمایتیدانشگاهدرزمینهکارآفرینیباهدف
اشاعهاینفرهنگدرســال1379ایجادشد
آتی وباراهاندازیدیگربرنامههادرســالهای
بهتدریجیکزیستبومنوآوریشکلگرفتکه
مخاطبانمختلفاعمازاعضایهیئتعلمی،
دانشــجویان،دانشآموختــگانوصاحبــان
صنایــعرادرفعالیتهاینوآورانهدرســطوح

مختلفموردحمایتقرارمیدهد.
امــابایدتوجهداشــتکــهپیشــرویدراین
مسیر،عالوهبرنیازمندیبهارائهتسهیالتو
حمایت،نیازمندتمرکزفعالیتهایپژوهشی
دانشگاهبهحلمسائلواقعیاستبهطوری

کهاساتیدودانشجویانباچگونگیجهتدهی
پژوهشهــایخــودبــرایدســتیابیبــهیک
محصولنوآورانهآشــنابودهوبتوانندنهایت
بهرهراازتســهیالتارائهشــدهدرزیستبوم

نوآوریدانشگاهببرند.
ازایــنروایــنراهنماتدوینشــدهاســتتا
آنچهراکهبرایارزیابی آن، بتوانیدبامطالعه
ایدهخود،بهرهمندیازتسهیالتقابلارائهو
درآخررشدنوپایخودنیازدارید،کسبکنید.
قطعاًاینراهنماپاسخگویتمامسواالتشما
درمسیررشدنوپایتاننیستبلکهنقطهآغاز
تعاملیمیانشماودفترتوسعهبازاروانتقال
فناوری)TTO(درسفرماجراجویانهشماست.

)TTO(دفترتوســعهبــازاروانتقالفنــاوری
درتعامــلبااســاتیدوپژوهشــگرانســعی
داردنــوآوریوفناوریهــایتوســعهیافتهدر
آزمایشــگاههایتحقیقاتیرابهعنوانراهحلی
براینیازهایموجودبــهجامعهارائهکند.ما
درکنارشــمابرایتقویتزیســتبومنوآوری
شریفتالشمیکنیمودستاوردهایپژوهش

وفناوریرابهزندگیمیبریم.
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درآمــــدزایی
دانـشــــــگاه
صنــــــــعتی
شـــــــــریـف
در5ســــــال
اخــــــــــــیـر

* این عدد جمع قراردادهای دارای شرایط زیر است: 
• ••قراردادهــای•از•ابتــــدای•سـال•1393•تا•انتهــای 

سال•1396)827•قرارداد(
• •قراردادهــای•موفق•)به•این•منظــور•قراردادهای• 

خاتمه•یافته،•منتظر•مفاصا•یا•منتظر•تســویه•در•
نظر•گرفته•شد•که•414•قرارداد•را•شامل•می•شود(

• قراردادهای•غیرمحرمانه 
• •قراردادهای•با•مبلغی•بیش•از•100•میلیون•ریال 
• غیر•از•قراردادهای•حمایت•از•مرکز•کارآفرینی 

طیبررســیوتحلیــلصورتگرفتــهبروضعیت
قراردادهــایارتباطبــاصنعتدانشــگاهازابتدای
سال1393تاابتدایسال1397درمجموع328
قراردادباارزشــیبیــشاز100میلیــاردتومان*به

سرانجامرسیدهاست.
کهایــنتعدادقرارداد،توســط116نفــرازاعضای
محتــرمهیئــتعلمــیدر27دانشــکدهومرکــز
مســتقلانجامشدهاست.شــایانذکراستکه
80درصــدازایــنقراردادهاتنهاتوســط17نفراز
اعضایمحترمهیئتعلمیدر5دانشکدهیامرکز
انجامشــدهاســت.همچنیندربرنامــهایمجزا،
شرکتهایفناوربرخاستهازدلدانشگاه،بخشی
ازدرآمــدخــودرابهدانشــگاهاختصاصمیدهند
کهپیشبینیمیشــودتاسال8،1۴05%ازدرآمد

دانشگاهصنعتیشریفازاینراهتأمینشود.

هشــتاددرصــدکلایندرآمــدتنها
توســط17نفــرازاعضــایمحتــرم
هیئتعلمیدر5دانشــکدهیامرکز

ایجادشدهاست.

پروژههای
ارتـبـاطبـا
صنعـــت

۸0%
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فـراینــد تـوســـعه
محصول یا خدمـت

ایـده
پـردازی

ارزیـابی
ایـده

تأمــین
مالی

تجــــاری
سازی



)Technology Push(نوآوریمبتنیبرفشارفناوری
در•ایــن•الگــو،•نــوآوری•طی•یک•فرایند•خطی•ایجاد•شــده•و•از•مرحله•پژوهش•پایه•شــروع•و•در•
نهایت•به•بازار•ختم•می•شود.•در•این•الگو•شما•بعد•از•توسعه•فناوری•جدید،•با•سعی•در•کشف•

آن،•فناوری•را•به•بازار•معرفی•می•کنید. کاربردهای•

)DemandPull(نوآوریمبتنیبرکششبازار
در•این•الگو•نیز•مانند•نوآوری•مبتنی•بر•فشار•فناوری،•نوآوری•طی•یک•فرایند•خطی•ایجاد•شده•
و•از•مرحله•پژوهش•پایه•شــروع•و•به•بازار•ختم•می•شــود،•با•این•تفاوت•که•نیاز•بازار•و•مشتری،•
منبع•خلق•ایده•برای•جهت•دهی•به•تحقیق•و•توســعه•محصول•اســت.•به•عبارت•دیگر•در•این•
الگو،•تحقیق•و•توسعه•رویکرد•انفعالی•دارد•و•معموالً•جست•وجوی•دردها•و•مشکالت•در•تجربه•

مشتری،•بهترین•شیوه•شناسایی•نیازهاییست•که•تشنه••پاسخ•هستند.

زی
ردا

پــ
ده•

یــ
ا 

لــذا•با•توجه•بــه•تصویر•باال،•در•هر•دو•الگو•مهم•ترین•بخش،•برقــراری•ارتباط•بین•یک•نیاز•مهم•
و•راه•حلی•مناســب•اســت.•شــما•با•توجه•به•این•دو•الگو•نــوآوری•و•دســته•بندی•زیر،•می••توانید•

فرصت•های•موجود•را•شناسایی•کنید.

•توســـــعه•و•بهبــود•محصـول•و•خدمـت •.1

•کشــف•و•توسعـــه•کاربردهای•جدید•برای• •.2

فـــنـــاوری•هــای•موجــود

3.••افزایش•دسترسی•به•محصول•و•خدمت

فراهـــم•کـــردن•تولیــــد•انبـــوه •.4

•شخصی•سازی•برای•گروه•خاص•مشتـری •.5

مــدیــریـــت•زنــجــــیــــــره•تــأمـــــیــــن •.6

ادغــــام•و•تــرکــیب•چــنـــد•فـــنـــــاوری •.7

نـوآوری•در•فـراینــد•محصـــول•یا•خدمت •.8

افــــزایـش•مــقــیـــاس•کــســـــب•و•کــار •.9

یافتــن•ایــده•مناســب،•اولین•گام•شــما•در•
مسیر•نوآوری•اســت•و•چنانچه•هوشمندانه•
آســان• انجــام•شــود،•ارزیابی•ایده•را•بســیار•
می••کند.•بخاطر•داشــته•باشید،•بهترین•ایده•
برای•پروراندن،•مســأله•ای•است،•که•حداقل،•

آن•پذیرفته•شده•باشد. قبالً•صورت•مسئله•
به•طــور•معمــول،•ایــده•و•فرصت•نــوآوری•را•
می•تــوان•در•تقاضــای•بازار•و•یــا•ظرفیت•های•

فناوری•جدید•جست•وجو•کرد.•
به•طوری•كه•الگوها•و•ابزارهایی•كه•درادامه•به•
آن•اشــاره•شده•اســت•در•این•فرایند•به•شما•

كمك•خواهد•كرد.

فشارفناوریکششبازار

نیـاز
بـازار

نیـاز
بـازار

نیـاز
بـازار

نیـاز
بـازار

نیـاز
بـازار

محصول
/خدمت

توانایی
فناوری

توانایی
فناوری

توانایی
فناوری

نیـاز
بـازار

محصول
/خدمت

محصول
/خدمت

محصول
/خدمت

محصول
/خدمت

محصول
/خدمت

توانایی
فناوری

توانایی
فناوری

توانایی
فناوری

فرصت•های•نوآوری•در•بازار•ایده•شما•کجاست؟
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• �کامــــالًجدیـــد: برخی•ایده•ها•کامالً•جدید•هستند•و•تا•به•حال،•در•هیچ•جایی•به•کار•گرفته•
نشده•اند.

 �ایدهتـرکیبـی: برخی•ایده•ها•ترکیبی•هستند.•چند•ایده•خوب•را•دیده•اید•و•با•هم•ترکیب•کرده•اید.
• �ایدهتطبیقی: گاهی•اوقات•هم،•دقیقاً•همین•ایده،•در•بازاری•دیگر،•شــهری•دیگری،•صنعتی•
دیگر،•کشوری•دیگر•به•کار•گرفته•شده•است.•شما•می•خواهید•آن•را•با•بازار•خود،•شهر•خود،•

صنعت•خود•و•نیازها•و•فضای•کشور•خود•تطبیق•دهید.

اگـــر فرصـــت شناســـایی شـــده 
تصویـــر  مکعـــب  ماننـــد  را 
بـــا  بگیریـــم،  نظـــر  در  زیـــر 
آن، راه  حلـــی  شناســـایی ابعـــاد 
بـــه  کـــه  می  شـــود  تصویـــر 
فراخـــور ترکیب  هـــای متفـــاوت 
فنـــاوری، کاربـــرد و مشـــتری، 

از  گـــسـتــــره  ای 
فرصت  هـــا قابـــل 
ـــت. ـــی اسـ بـررســ

گروهمشتری

مندیها
وان

وت
اوری

فن

اگر•ایده•شــما•ترکیبی•است،•می•توانید•نتایج•
اجراهای•قبلی•را•بسنجید.•داده•های•زیادی•در•
اختیار•خواهید•داشــت•و•امکان•سنجی•های•
شــما،•هزینــه•خطــا•را•کاهش•می•دهــد.•به•
عبارتی،•شــاید•بایــد•بخش•قابــل•توجهی•از•
سرمایه•و•منابع•خود•را•به•شناخت•و•تحلیل•

اجراهای•قبلی•ایده•ها•اختصاص•دهید.

اگــر•ایده•شــما•تطبیقی•اســت،•بایــد•هر•دو•
حوزه•مبداء•و•مقصد•را•به•خوبی•بشناسید•و•
آن•ها•را•بدانید.•نوآوری•با•استفاده• ویژگی•های•
از•ایده••های•تطبیقی،•شبیه•ترجمه•است.•اگر•
یکــی•از•زبا••ن••های•مبدا•یا•مقصــد•را•به•خوبی•
نشناســید،•احتمال•شکســت•شــما•بیشتر•

خواهد•شد.

اكنون،•بعد•از•شناسایی•فرصت،•باید•این•سوال•را•پاسخ•دهید•كه•
ایده•شما•به•كدام•دسته•تعلق•دارد؟

این•سه•نوع•ایده،•همگی•ارزشمند•هستند.•اما•پیاده•سازی•آن•ها•متفاوت•است.

یک فرصت
کسب وکار
مشـخص

کاربرد

محصول،•پاســـخی•اســـت•که•شـــما•برای•یک•
آن•را•تشـــخیص•داده•اید•یا•مشـــاهده• نیازی•که•
کرده•اید•یـــا•حدس•می•زنیـــد•که•وجـــود•دارد•یا•
آمد• پیش•بینـــی•می•کنید•که•به•وجـــود•خواهد•

ارائـــه•می•کنید. طراحی•و•
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حاال•این•ســرمایه•گذار•اســت•که•با•توجه•به•
تعداد•سوال•هایی•که•شما•پاسخ•می•دهید•و•
تعداد•سواالتی•که•می•گویید•برایش•پاسخی•
ندارید،•تصمیم•بگیرد•کــه•این•ایده•می•تواند•

سودآور•باشد•یا•خیر.
ممکن•است•در•اینجا،•این•بحث•مطرح•شود•
که•اگر•قرار•باشــد•که•ایده•پــردازی•تا•این•حد•
عمیق•و•جدی•باشد،•کسب•و•کار•تا•پایان•عمر•

ما•در•مرحله•ایده•پردازی•باقی•خواهد•ماند.•
در•پاســخ•باید•گفت،•این•یک•واقعیت•اســت•
کــه•ایده•ها•هم•زمان•با•اجرا•پخته•می•شــوند.•
توسعه•می•یابند،•بخش•های•جدیدی•به•آن•ها•
آن•ها•حذف• اضافه•می•شــود،•بخش•هایــی•از•

می•شــود•و•هر•روز•کامل•تــر•و•قوی•تر•از•روز•
قبل•می•شوند.

امــا•بســیاری•از•نــکات•و•جزئیــات•مربوط•به•
آن•ها• ایده•ها•را•می•توان•قبــل•از•عملی•کردن•
مــورد•بررســی•قــرار•داد.•می•تــوان•دام•هــا•و•

آن•ها•را•برآورد•کرد. خطرات•احتمالی•
در• احتمالــی• ضعف•هــای• بــرای• می•تــوان•
آن•ها•چــاره•اندیشــید.•می•توان• پیاده•ســازی•
آن•هــا•را•حذف•کــرد•و•ایده•های•دیگــری•را•به•
آن•ها•مورد•استفاده•قرار•داد. عنوان•جایگزین•

آمده،•که•با•پاســخ• در•ادامه•تعدادی•ســوال•
آن•ها•می•توانید•ایده•خود•را•ارزیابی•کرده•و• به•

برای•باقی•مسیر•برنامه•ریزی•کنید. ده
یــ

ی•ا
ابـ

زیــ
ار

در•این•مرحله•شما•باید•جرقه•ذهنی•خود•را•
آن•رســیدید•تبدیل•به• که•در•مرحله•پیش•به•

یک•ایده•تجاری•و•قابل•دفاع•کنید.
زمانــی•می•توانیــد•درباره•ایــده•خود•صحبت•
آن•را• کــه•همــه•پیش•اندیشــی•های• کنیــد•
آغــاز• تــا•مرحلــه•قبــل•از•ســرمایه•گذاری•و•
تجاری•سازی•انجام•داده•باشید.•سرمایه•گذار•
حق•دارد•هر•ســوالی•که•می•خواهد•از•شــما•
بپرســد•و•شــما•موظف•هســتید•کــه•برای•
آن•ها•پاســخ•معقول•و•منطقی•و•قابل•دفاع•
ارائه•کنید.•البته•همیشه•بخشی•از•سواالت•

آن•ها•چنین•است: هستند•که•پاسخ•

»تا واقعاً اجرا نشــود، هیچ برآورد مستدل و 
منطقی از پاسخ این سوال ندارم.«
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شــما•پس•از•ایــن•مرحلــه•می•توانید•پیچ•و•
خم،•راستی•و•موانع•مسیر•خود•را•شناسایی•
کرده•و•تصمیم•بگیرید•که•اجرا•و•پیاده•سازی•
این•طــرح•از•نظر•فنی،•اقتصــادی،•قانونی،•
عملیاتی•و•بازه•زمانی•امکان•پذیر•هست•یا•نه.

البتــه•نبایــد•انتظار•داشــته•باشــید•که•در•
همــان•مراحل•اولیه•طرح•ایــده،•بتوانید•به•
همه•سوال•های•باال•جواب•بدهید.•ولی•برای•
پیاده•سازی•ایده•خود،•باید•برای•این•مرحله،•
زمــان•کافی•بگذاریــد.•در•نهایــت•می•توانید•
موقعیــت•خــود•را•با•بررســی•نقــاط•قوت•و•
ضعــف•به•عنــوان•عوامــل•داخلــی•و•تحت•
کنترل•شــما•و•همچنین•بررســی•فرصت•و•
تهدیدهای•پیش•رو•به•عنوان•عوامل•خارجی•
تاثیرگذار•در•پیاده•سازی•ایده•تان،•تحلیل•کنید•

و•اقدامات•الزم•را•در•هر•بخش•اتخاذ•کنید.

مسأله•چیست؟•در•حال•حاضر•چطور•این•نیاز•برطرف•می•شود؟•گزینه•قبلی•مشتری•چه•بوده•است؟

راه•حل•شما•مشخصاً•چیست•و•چطور•به•حل•مسئله•کمک•می•کند؟

محصول•یا•خدمت•شما•نیاز•چه•کسی•یا•چه•کسانی•را•برطرف•می•کند؟

ویژگی•های•کلیدی•محصول•یا•خدمت•شما•چیست؟

رقبا•چه•گروه•یا•افرادی•هستند؟•چطور•و•به•چه•میزان•نیاز•مشتری•را•برآورده•می•کنند؟

مزیت•رقابتی•شما•نسبت•به•رقبا•چیست؟•)از•حیث•فناوری•و•توانمندی•تیم(

این•بازار•چقدر•بزرگ•است؟

روندهای•موجود•در•حوزه•شما•چیست؟

فکر•می•کنید•مشتری•چقدر•می•تواند•و•یا•حاضر•است•برای•راه•حل•شما•هزینه•کند؟

هزینه•تقریبی•ساخت•و•توسعه•نمونه•اولیه•چقدر•است؟•)تجهیزات،•مواد•اولیه•و•...(

آیا•مواد،•امکانات•و•تجهیزات•خاص•مورد•نیاز•طرح،•در•دسترس•می•باشد؟

زمان•بندی•تقریبی•ساخت•نمونه•اولیه•چقدر•است؟

توانمندی•تیم•شما•چیست•و•در•چه•مراحلی•نیاز•دارید•از•تخصص•افراد•دیگر•استفاده•کنید؟

آیا•افراد•تیم•شما•همگی•فرصت•کافی•و•الزم•برای•زمان•گذاشتن•در•پروژه•را•دارند؟•

طرح•چه•نوع•استاندارد•یا•مجوزی•الزم•دارد؟•فرایندهای•مربوط•به•آن•پیش•بینی•شده•است؟

چه•عواملی•احیاناً•می•تواند•منجر•به•شکست•ایده•شما•شود؟

آن•هزینه••کند. دقت•کنید•اگر•ایده•ای•جذاب•باشد•الزاما•به•این•معنی•نیست•که•کسی•برای•
اینکه•یک•البراتور•بتواند•روشی•برای•جاودان•کردن•انسان•ها•پیدا•کند•جذاب•است؟ بله.

آیا•افراد•زیادی•عالقه•مند•هستند•که•از•سرویس•این•البراتوار•استفاده•کنند؟•بله.
آیا•کسی•هست•که•بتواند•هزینه•جاودانگی•را•به•حساب•بانکی•این•البراتوار•واریز•کند؟• نمی دانیم!

الزم•به•ذکر•اســت•که•یک•تیم•خوب•از•همان•ابتدای•فعالیت،•عالوه•بر•افراد•با•دانش•و•تخصص•
فنی•به•افرادی•با•تخصص•بازاریابی•و•فروش•نیز•نیاز•دارد.

ایدهخودراتعریفکنید
اولین•قدم•این•است•که•تا•می•توانید•درباره•ایده•خود•اطالعات•جمع•آوری•کنید.

با•پاسخ•به•سواالت•زیر•به•خوبی•می•توانید•مفهوم•اصلی•ایده•خود•را•شکل•دهید.

*

*



































مــدل•کســب•وکار•از•دیگــر•ابزارهایــی•اســت•کــه•بــا•فکــر•روی•هریــک•از•
ــار• ــده••در•چه ــاره•ای ــود•را•درب ــات•خ ــد،•مفروض آن•می•توانی ــای• المان•ه
بخــش•اصلــی،•مشــتریان،•ارزش•پیشــنهادی،•زیرســاخت•و•پایــداری•و•
مالــی•بــه•چالش•بکشــید•و•ایــده•خــودرا•ارزیابی•کنید.•ایــن•مدل،•منطق•
ــه•و•کســب•ارزش•را•توصیــف• ــق،•ارائ یــک•کســب•وکار•در•چگونگــی•خل
می•کنــد.•بــوم•مــدل•کســب•و•کار•یکــی•از•رایج•تریــن•الگوهــای•متعــددی•
اســت•کــه•بــرای•طراحــی،•ترســیم•و•بیــان•مــدل•کســب•و•کار•وجــود•دارد.•
در•ادامــه•نمونــه•ای•از•ایــن•بــوم•بــه•همــراه•توضیــح•مختصــری•از•هــر•

آمــده•اســت. آن• قســمت•

 مشتریان
برای•چه•کسانی•ارزش•آفرینی•می•کنیم؟

مهم•ترین•مشتریان•ما•چه•کسانی•هستند؟

 ارتباط با مشتریان
هر•بخش•از•مشتریان•انتظار•برقراری•و•حفظ•

چه•نوع•رابطه•ای•را•از•ما•دارند؟
کدام•یک•از•این•رابطه•ها•برقرار•شده•است؟

این•روابط•چگونه•با•بقیه•مدل•کسب•وکار•ما•
عجین•می•شود؟•چقدر•هزینه•بر•هستند؟

 کانال توزیع
می•خواهیــم•از•طریق•چــه•کانال•هایــی•به•بخش•
مشتریان•دسترسی•پیدا•کنیم؟•هم•اکنون•چگونه•

آن•ها•دسترسی•داریم؟ به•
کانال•های•مــا•چگونه•یکپارچه•شــده•اند؟•کدام•یک•

بهتر•عمل•می•کند؟•
کدام•ها•بیشترین•هزینه•را•می•برند؟•

ما•چگونه•آن•ها•را•با•نیاز•مشتریان•هماهنگ•می•کنیم؟

 ارزش پیشنهادی
به•مشتریان•چه•ارزشی•ارائه•می•دهیم؟

به•حل•کدام•یکی•از•مسائل•مشتریان•کمک•می•کنیم؟
آمیخته•محصوالت•و•خدمات(• بسته•پیشنهادی•ما•)

به•هر•بخش•از•مشتریان•چیست؟
کدام•یک•از•نیازهای•مشتریان•را•برطرف•می•کنیم؟

 فعالیت های اصلی
ارزش•پیشنهادی•ما•چه•فعالیت•های•اصلی•نیاز•دارد؟

كانال•توزیع،•ارتباط•با•مشتریان•و•جریان•درآمد•چه•
فعالیت•های•اصلی•نیاز•دارد؟

 منابع اصلی
ارزش•پیشنهادی•ما•به•چه•منابع•اصلی•نیاز•دارد؟

كانال•توزیع،•ارتباط•با•مشتریان•و•جریان•درآمد•چه•
فعالیت•های•اصلی•نیاز•دارد؟

 شرکای کلیدی
شرکای•کلیدی•ما•که•هستند؟

تأمین•کنندگان•کلیدی•ما•که•هستند؟
چه•منابع•اصلی•را•از•شریکان•بدست•می•آوریم؟

شریکان•چه•فعالیت•های•اصلی•را•انجام•می•دهند؟

 جریان درآمدی
به•چه•بهایی•مشتریان•ما•واقعاً•پول•می•دهند؟

آن•ها•هم•اکنون•چه•بهایی•می•پردازند؟
ترجیح•می•دهند•که•چگونه•بپردازند؟•

هر•جریان•درآمد•چگونه•به•درآمد•کل•کمک•می•رساند؟

 ساختار هزینه ها
مهم•ترین•هزینه•ها•در•مدل•کسب•وکار•کدامند؟

گران•ترین•منابع•اصلی•کدامند؟
گران•ترین•فعالیت•های•اصلی•کدامند؟
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 منبع:•خلق•مدل•کسب•وکار،•الکساندر•استروالدر
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اکنون•شما•با•آگاهی•از•اینکه•در•کدام•مرحله•
از•توســعه•ایــده•خــود•هســتید،•می•توانید•
اقدام•به•جذب•سرمایه•مورد•نیاز•کنید.•برای•
توســعه•ایده•در•کنار•دانــش•و•تیم•اجرایی•
نیازمنــد•منابع•مالی•نیز•هســتید•تا•با•خرید•
خدمت،•توانمندی•هایــی•که•در•تیم•موجود•
نیســت،•خرید•مواد•اولیــه•و•تجهیزات•مورد•
نیــاز•و•همچنیــن•بازاریابــی•و•تبلیغات•الزم،•
ایــده•اولیــه•را•بــه•محصول•و•کســب•وکاری•
ســودده•تبدیل•کنید.•لذا•می•تــوان•گفت•از•
دیــد•کارآفرین•و•ایده•پرداز•ســطوح•مختلف•
یک•محصول•یا•کســب•وکار،•به•چهار•دسته•
قبل•محصول،•قبل•درآمد،•قبل•سود•و•ورود•

به•بازار•سهام•قابل•اِفراز•است.•

زمــان

جــریــان
نقدینگی

تأمین مالی

نقطه•سر•به•سر

بذرمایه•و
مرحله•اولیه

رشد•اولیه

رشد•ثانویه

صندوق•ها•و•شرکت•های•
سرمایه•گذاری،•

تعاونی•ها،•شرکت•های•
تجاری•و•...

دوستان•و•فامیل،•بانک•ها
سرمایه•گذاران•

نیک•اندیش

دره•مرگ عرضه•اولیه•سهام•در•
فرابورس/بورس•دانش•بنیان

بازار
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 )Pre Product( قبل از محصول
در•این•سطح•نوآور•صرفاً•صاحب•ایده•ای•است•
آن•را•به•محصول•تبدیل•کند•و• که•می•خواهد•
منابع•مورد•نیاز•برای•توسعه•محصول•به•کار•
خواهنــد•رفت.•که•این•منابع•به•روش•های•زیر•

قابل•تامین•هستند.•
یکی•از•روش•های•اصلی•که•همیشه•می•توان•
روی•آن•حساب•کرد•تامین•منابع•مالی•با•تکیه•
بر•منابع•شــخصی•نوآور،•خانواده•یا•دوستان•
است.•ولی•با•توجه•به•اینکه•رابطه•با•دوستان•
و•خانــواده•رابطه•ای•بلندمدت•و•مهم•اســت•
بایستی•در•تامین•منابع•مالی•از•این•طریق•به•

نکات•زیر•توجه•کرد:
••نباید•اجازه•دهید•بیش•از•5•درصد•از•سرمایه•

خود•را•در•ایده•شما•سرمایه•گذاری•کنند.
آن•ها•صادق•باشــید،•بیــش•از•90•درصد• •••با•
طرح•هــای•نوآورانــه•منجــر•بــه•ثــروت•یــا•

کسب•و•کاری•نمی•شوند.
••در•ابتــدای•دریافت•منابع•شــیوه•تقســیم•
عواید•را•نیز•نهایی•کنید.•)بهتر•است•شیوه•
دریافــت•منابع•به•صورت•قرض•قابل•تبدیل•

به•سهام•باشد.(

یکی•دیگــر•از•روش•های•تامیــن•مالی•طرح•ها•
در•مرحله•ایده،•اســتفاده•از•منابع•پژوهشــی•
دانشگاهی•و•گرنت•های•دولتی•است.•دانشگاه•ها•
منابعی•را•برای•حمایت•از•اعضای•هیئت•علمی•
و•دانشــجویان•خود•اختصاص•می•دهند•تا•بر•
آن•ها•سرمایه•گذاری•نمایند.• روی•پژوهش•های•
این•سرمایه•گذاری•ها•با•توجه•به•اینکه•معموالً•
بــر•روی•پروژه•های•دانشــگاهی•نوآوران•اســت•
مزایای•فنــی•و•زمانی•جدی•برای•نــوآوران•دارد•
و•به•صورت•کامالً•ریســک•پذیر•اعطا•می•شوند•
محدودیــت•ایــن•روش•تامین•مالــی•معموالً•
این•اســت•که•به•پروژه•هایی•با•ســطح•فناوری•
باال•اختصاص•داده•می•شــوند•و•زمان•رسیدن•
بــه•خروجی•مطلوب•و•قابل•ارائــه•به•بازار•این•

پروژه•ها•نیز،•طوالنی•است.
اســتفاده•از•منابع•شــتاب•دهنده•ها•نیز•یکی•
دیگــر•از•روش•هــای•تامین•مالی•ایده•اســت•
کــه•در•این•شــیوه،•شــتاب•دهنده•ها•در•ازای•
ارائه•خدماتی•مانند•بذرمایه،•فضای•اســتقرار،•
خدمات•مشــاوره•و•تیم•سازی،•سهمی•بین•10•

تا•20•درصد•از•کسب•و•کار•را•تملک•می•کنند.•

)Pre Revenue( قبل از درآمد
از• اولیـه•حاصـل• ایـن•مرحلـه•محصـول• در•
ایـده،•توسـعه•پیدا•کـرده•ولی•هنـوز•موفق•به•
درآمدزایی•نشـده•اسـت.•منابع•جذب•شده•در•
ایـن•مرحله•صـرف•صنعتی•سـازی•محصول•و•

ورود•بـه•بـازار•محصـول•می•شـود.
میـزان•منابـع•مالی•مورد•نیاز•بـرای•این•مرحله•
معموالً•بزرگ•تر•از•منابع•مرحله•گذشـته•بوده•
و•بـرای•تامیـن•مالـی•بایسـتی•بـه•سـراغ•منابع•

مالـی•با•امـکان•تامیـن•مالی•بزرگ•تـر•رفت.
از• یکـی• نیک•اندیـش• سـرمایه•گذاران•
ایـن• در• تیــم•هــا• مـنــابع• تامیــن•کنـنــدگان•

در• معمـوالً• افـراد• ایـن• هسـتند.• مرحلــه•
صاحـب• فناوری•محـور• کسـب•و•کارهای• اثـر•
ثـروت•شـده•و•در•حـال•حاضـر•از•ثـروت•خـود•
محصـوالت• روی• بـر• سـرمایه•گذاری• بـرای•
ایـن• معمـوالً• می•کننـد.• اسـتفاده• نوآورانـه•
هزینه•هـای• تامیـن• عالوه•بـر• سـرمایه•گذاران•
کسـب•و•کار،• تجربـه• می•تواننـد• نیـاز• مـورد•
شـبکه•مـورد•نیـاز•نـوآوران•و•منابـع•انسـانی•

کننـد. تامیـن• نیـز• را• الزم•
مرحلـه• ایـن• در• مالـی• تامیـن• دیگـر• روش•
صندوق•هـای• یـا• شـرکت•ها• بـه• مراجعـه•

)Pre Profit( قبل از سود
کســب•و•کار،• و• شــرکت• مرحلــه• ایــن• در•
موفــق•بــه•درآمدزایــی•شــده•ولــی•هزینه•هــای•
ایــن• کــه• اســت• آن• درآمــد• از• بیشــتر• آن•
دلیــل• بــه• می•توانــد• بیشــتر،• هزینه•هــای•
تبلیغاتــی• یــا• فعالیت•هــای•توســعه•فنــی•

نیــز• مرحلــه• ایــن• در• باشــد.• بــاال• بســیار•
صندوق•هــای•ســرمایه•گذاری•بهتریــن•شــیوه•
تامیــن•مالــی•هســتند•کــه•اقــدام•بــه•تامیــن•
مالــی•کســب•و•کارها•در•ازای•دریافــت•بخشــی•

از•ســهام•شــرکت•می•کننــد.

خطرپذیر•شـرکتی•اسـت•که•بـا•پرداخت•مبلغ•
اسـاس• بـر• سـرمایه•گذاری• بـرای• نیـاز• مـورد•
در• کسـب•و•کار• یـا• محصـول• ارزش•گـذاری•
ریسـک•به•نتیجه•نرسـیدن•و•درآمد•به•نتیجه•

رسـیدن•بـا•نـوآور•شـریک•خواهنـد•بـود.
نکاتـی•کـه•در•ایـن•مرحلـه•از•جـذب•سـرمایه•

آن•توجـه•کـرد•عبارتنـد•از: بایـد•بـه•
••در•این•مرحله•ضرورتاً•کسب•و•کار•یا•محصـول•
روش•های• شود.• ارزش•گذاری• بایستی•
که• دارد• وجود• ارزش•گذاری• برای• مختلفی•
بایستی•با•متخصصین•این•امر•برای•انتخاب•

بهترین•روش•مشورت•شود.
اسـاس• بـر• نـه• انجـام•شـده• ••ارزش•گـذاری•
اسـاس• بـر• بلکـه• امـروز• تـا• هزینه•کـرد•
کسـب•و•کار• یـا• محصـول• آتـی• درآمدزایـی•
انجـام•می•شـود•و•بایسـتی•دقـت•شـود•بـا•
طـرح•ارزش•گذاری•هـای•بـاال•شـانس•جـذب•

نیابـد. کاهـش• سـرمایه•
••در•جذب•سرمایه•اولویت•را•به•سرمایه•گذارانی•
اختصـاص•دهیـد•کـه•پیـش•از•ایـن•تجربـه•

سـرمایه•گذاری•خطرپذیر•داشـته•اند.
••معموالً•برای•رسـیدن•به•سودآوری•بایستی•
سـرمایه• افزایـش• بـه• اقـدام• بـار• چندیـن•
اولیـه• نبایـد•در•راندهـای• نماییـد•بنابرایـن•
سـرمایه•گذاری•سـهم•بزرگـی•از•کسـب•و•کار•
آتی• را•واگـذار•کنید•تا•امکان•جذب•سـرمایه•

وجود•داشـته•باشـد.
تـرکیـــب• ســـرمایه•گــذاری• ••قــراردادهای•
پیچیـده•ای•از•امتیازات•واگذار•شـده•،•مبالغ•
سـرمایه•گذاری•شـده•و•موارد•اجرایی•اسـت•
و•بـرای•تنظیـم•یـک•قـرارداد•مناسـب•حتماً•
بـا•افـراد•صاحـب•صالحیـت•مشـورت•کنیـد.

در•ابتـدای•فعالیـت•کسـب•و•کارها•کـه•خبـری•
از•سـود•و•فروش•هـای•بـزرگ•نیسـت•معموالً•
روابـط•بیـن•بنیان•گـذاران•کامـالً•شـفاهی•جلو•
آینده• مـی•رود•و•بایـد•بـه•اختالفات•ممکـن•در•
آورده• کنیـد•و•تـا•حـد•امـکان•خدمـات،• فکـر•
طرفیـن•و•سـهم•هـر•نفـر•را•شـفاف•نمایید•تا•

آینـده•دچـار•مشـکل•نشـوید. در•

)Pre IPO & Exit( ورود به بازار سهام
تامین•مالی•از•طریق•بازار•عمومی•یا•بازار•سهام•
ارزان•ترین•روش•تامین•مالی•است.•شرکت•های•
سودآوری• سال• چند• و• بلوغ• از• پس• بزرگ•
می•توانند•وارد•بازار•سهام•شوند•که•دو•مزیت•

اصلی•را•برای•شرکت•به•ارمغان•می•آورد:

•••ارزان•شــدن•تامیــن•ســرمایه•مــورد•نیــاز•
طریــق• )از• کســب•و•کار• توســعه• بــرای•

ســرمایه( افزایــش•
امکان• کسب•وکار•و• ••نقدپذیر•شدن•سهام•

فروش•سهام•و•خروج•سهام•داران
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یکی•از•مهم•ترین•نکاتی•که•در•فرایند•جذب•سرمایه•باید•به•آن•توجه•
داشــت،•روند•تقسیم•سهام•بین•اعضا•و•سرمایه•گذاران،•از•همان•
ابتــدای•کار•و•جــذب•بذرمایه•تا•عرضه•در•بورس•می•باشــد•چرا•که•
هر•زمانی•که•ســرمایه•گذار•در•شرکت•شما•سرمایه•گذاری•می•کند،•
بخشی•از•شرکت•خود•را•به•او•واگذار•می•کنید•و•سرمایه•گذار•بیشتر•

برابر•است•با•از•دست•دادن•سهم•بیشتری•از•شرکت.
با•توجه•به•تکنیک•تقســیم•کیک،•در•ادامه•بهترین•شیوه•تقسیم•

سهام•در•هر•مرحله•از•جذب•سرمایه•آمده•است.

بانک های سرمایه گذار 

کارهــــای•ادای•عرضه•عمومی•را•
انجام•می•دهــــد•و•تعداد•زیادی•
سهام•می•فروشد•و•7•درصد•از•

فروش•عمومی•را•بر•می•دارد.

شما

شروع•شرکت

شریک•

نصف•کار•را•انجام•می•دهد

منبـع:دره•سیلیکون،•دکتر•یحیی•تابش

دوستان و خانواده 

قبل•از•دیگران•با•کمترین•قیـمت•
ســرمـایه•گــذاری•می•کنند

سرمایه گذار نیک اندیش 

سرمایه•گذار•معتبر•که•حداقل•
10•میلیارد•تومان•یا•ســــاالنه•1•

میلیارد•تومان•درآمد•دارد

سرمایه گذار خطرپذیر 

که•ســــایر•افراد•در• از•پولی•
اختـــیـارش•قـــرار•می•دهند•
تومــــان• میلیــــون• •500 از•

سـرمــایه•گـذاری•می•کـنـد

کارمندان اولیه 

بخشــــی•از•حقوقــــش•را•به•
صورت•سهــم•دریافت•می•کند•

و•ریسک•این•کار•را•می•پذیرد

عموم مردم 

پس•از•عمومی•شدن•هر•کسی•
می•تواند•سرمایه•گذار•بشود

مرحله•ایده
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مرحله•بنیان•گذاری مرحله•دوستان•و•خانواده مرحله•بذر سرمایه•گذاری
•ســری•یـک

چند•مرحله•سرمایه•گذاری•بعدی عرضه•در•بورس

زمــان

1.5•میلیارد•تومان
ارزش•گذاری

100•میلیون•تومان
ارزش•گذاری

47٠•میلیون•تومان

37.5•میلیون•تومان

صفر
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••ارائه•می•بایست•مختصر،•ساده•و•به•یاد•ماندنی•باشد.•
باید•بدانید•به•چه•چیزی،•چگونه•و•چرا•پاسخ•می•دهید.•
ارائه•شــما•نباید•اصطالحات•خــاص•و•فنی•مربوط•به•
آنکــه•بدانید• صنعــت•خاصی•را•داشــته•باشــد•مگر•
سرمایه•گذاری•که•در•مقابل•او•ارائه•را•انجام•می•دهید•
پیش•زمینــه•آن•صنعــت•را•دارد.•ابتــدا•به•مســئله•و•
سپس•راه•حل،•به•ســاده•ترین•حالت•ممکن•بپردازید.•
همچنین•نشــان•دهید•که•محصول•یا•خدمت•شما•

چه•ویژگی•های•دارد.

••برای•ایده،•داستان•تعریف•کنید•چراکه•همیشه•شنیدن•
داســتان•جذاب•اســت.•ســرمایه•گذاران•عالقه•مندند•
در•مورد•مشــتریان،•داســتان•پشِت•ســرِ•محصول•و•
داستان•مخاطبین•شما،•حرف•بشنوند.•بدین•صورت•
که•حین•معرفی•نباید•فقط•اطالعاتی•جذاب•در•مورد•
اندازه•بازار•و•پروژه•های•فکر•شــده•ارائه•دهید.•ســعی•
کنید•از•این•اطالعات،•چشم•اندازی•جذاب•ایجاد•کرده•
و•آن•ها•را•با•مشــتریان،•کمپانی•خود•و•سرمایه•گذاران•

ارتباط•دهید.

••آن•هــا•را•غــرق•در•اعــداد•و•ارقام•نکنید•بلکــه•معنا•و•
مفهــوم•اعــداد•را•به•آن•هــا•بگوئید.”•به•عبــارت•دیگر•

بیشتر•در•مورد•“چرا”•ها•سخن•بگویید.

••انــدازه•بــازار•مهــم•اســت•زیــرا•چیــزی•که•بیشــتر•
سرمایه•گذاران•می•خواهند•بدانند•این•است•که•چقدر•
ایده•شما•مقیاس•پذیر•است•و•قابلیت•رشد•دارد•.•هر•

چقدر•بازار•شما•بزرگ•تر•باشد•بهتر•است.•

••مدل•کســب•و•کار•مورد•دیگری•اســت•که•می•بایست•
آن•بپردازید.•از•این•طریق• حدالمقدور•در•ارائه•خود•به•

نشــان•می•دهید•که•چگونه•پــول•در•می•آورید.•از•یک•
مدل•درآمدی•ساده•اســتفاده•کنید.•زمانی•که•منابع•
درآمد•خود•را•مشــخص•می•کنید،•بهتر•است•از•یک•یا•
دو•مورد•یاد•کنید.•اگر•تعداد•زیادی•از•منابع•را•معرفی•
کنید،•نشــان•می•دهید•که•خودتــان•دقیقاً•نمی•دانید•

چگونه•می•خواهید•درآمد•داشته•باشید.

••سعی•کنید•برتری•مطلق•شما•بزرگ•باشد•و•به•چشم•
بیاید.•پیشــرو•بودن•شما•در•بازار•می•تواند•بر•پایه•تیم•
شما،•تعداد•مشتریان،•درآمد،•مالکیت•فکری•یا•امتیاز•
انحصــاری•باشــد.•کاری•که•در•طول•ارائــه•باید•انجام•
دهید•این•اســت•که•نشــان•دهید•دارایی•شما•بسیار•
بــزرگ•و•دارای•ارزش•اســت•و•اینکه•بر•روی•برتری•های•

خود•نسبت•به•دیگران•در•بازار•تأکید•کنید.

••ســرمایه•گذاران•مایل•انــد•بدانند•که•رقبای•شــما•چه•
کســانی•هســتند•و•اینکه•چه•چیزی•شــما•را•بهتر•از•
آن•ها•می•کند.•بنابراین•مهم•است•که•لیستی•از•رقبای•
خود•تهیــه•کنید.•توصیه•نمی•شــود•کــه•از•صحبت•
راجع•به•رقبایتان•با•ســرمایه•گذاران•اجتناب•کنید.•اگر•
ســرمایه•گذار•شما•رقیبی•از•رقبای•شــما•را•بشناسد•
آن•مطلع•نیستید،•جلوه•خوبی•نخواهد• که•شــما•از•
داشت.•بنابراین•کامل•بودن•لیست•رقبای•شما•مهم•
است•و•مهم•تر•آنکه•مشخص•کنید•چرا•از•آن•ها•بهتر•

هستید•یا•تفاوت•شما•با•آن•ها•چیست.

آخــر•شــما•باید•زمین•بــازی•خودتــان•را•به•خوبی• ••در•
بشناســید،•به•خاطر•داشــته•باشــید•حتی•اگر•برای•
تمامی•ریســک•های•موجود•در•حال•حاضر•پاســخی•
آن•ها•باعث•اطمینــان•خاطر• نداریــد•ولی•اشــاره•بــه•

سرمایه•گذار•خواهد•شد.

نکــــاتی
دربــــاره
نحوهمعرفی

ایـــده•به•
سرمایهگذار

آوردن•همراهی• همواره•بدست•
و•حمایت•مــادی•و•معنوی•یک•
گرو•چگونگی• ســرمایه•گذار•در•
ارائه•ایده•است.•جلسه•معرفی•
ایــده•مانند•حضور•در•جلســه•
دادگاه•اســت؛•از•همــان•ابتــدا•
کــه•شــروع•بــه•ســخن•گفتن•
می•کنیــد،•ســرمایه•گذاران•بــه•
دنبــال•بهانــه•می•گردنــد:•مثالً•
منطقی•نبودن•حرف•های•شما،•
خطا•در•محاسبات•و•همچنین•
عــدم•ثبات•در•داســتانی•که•در•

آن•هستید. حال•تعریف•کردن•
آنکه•بــه•خوبی•حق• •لــذا•بــرای•
مطلب•ادا•شود،•می•توان•نکاتی•
آمــده•اســت•را• کــه•در•ادامــه•

مدنظر•داشت.

داستان کسب وکار

مقدمه

چرا؟
زادگاه•موضوع/
مسأله•اصلی

چگونه؟
ما•چه•کاری
می•کنیم؟

تیم
چرا•ما•بهترین

هستیم؟

چشم انداز
به•کجا•می•توانیم

برسیم!

اطالعات•دیگر/
پرسش•و•پاسخ/

پایان

لحظه متقاعدسازی/
فروش

توسعه•داستان پایان

 خالصه سعی کنید در ارائه خود به سواالت زیر پاسخ و  یا توجیه های اجمالی دهید: 

1.•معرفی•و•شرح•تیم•و•خالصه•ایده
2. چــه•مســئله•ای•را•مــورد•هدف•قــرار•داده•ایــد•و•چرا•
مشــتریان•به•محصول/خدمات•شــما•نیــاز•دارند؟•)چه•

ارزشی•ارائه•می•کنید؟(
3.•چه•کســانی•قرار•اســت•از•محصول/خدمات•شــما•

استفاده•کنند؟•)توصیف•بازار•(
4.•رقبای•شــما•کیســتند•+•تحلیل•نقاط•ضعف/قوت/

آن•ها؟•استراتژی•شما•برای•ورود•به•بازارچیست؟• تفاوت•
اگر•یک•کســب•و•کار•نوآورانه•هستید،•چرا•االن•زمانیست•

که•برای•ارائه•محصول•شــما•مناســب•است؟•)مثالً•چرا•
آیا•نباید• برای•ارائه•محصول•شــما•دیر•نیســت•یا•اینکه•

محصول•شما•چند•سال•دیگر•عرضه•شود؟(
5. چه•روش•هایی•برای•درآمدزایی•دیده•اید؟

6. چقدر•این•بازار•و•درآمدزایی•می•تواند•بزرگ•باشد؟•)به•
همراه•تخمین•های•عددی•کّلی•از•هزینه،•قیمت•و•حجم•

فروش•در•امتداد•زمان(
7. چه•روش•هایی•برای•رشــد•شــرکت•و•جذب•مشتریان•

بیشتر•دیده•اید؟
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جمع آوری و
شناسایی ایده 1

اثباتکسبوکار

اثبات بازار

اثبات محصول

اثبات فناوری

اثبات ایده

تعریف ایده

زی
ــا

س
ی•

ـار
ج

ت

اکنــون•می•توانیــد•پــس•از•گــذر•از•مرحلــه•
توســعه•ایــده،•تصمیم•بگیرید•کــه•بهترین•
روش•درآمدزایی•از•نوآوری•ایجاد•شده•در•هر•
مرحله•چیســت.•با•توجه•به•نمودار•صفحه•
مقابــل•در•هر•مرحله•امکان•خروج•از•فرآیند•
توســعه•ایده•به•منظور•کسب•درآمد•وجود•
دارد•به•این•صورت•که•شما•در•هر•مرحله•ای•
که•باشــید•با•پردازش•ورودی•های•ذکر•شده•
مطابــق•بــا•نمــودار،•خروجی•قابــل•فروش•
یــا•مورد•نیاز•بــرای•مرحله•بعــد•را•در•اختیار•

خواهید•داشت.
همچنین•الزم•به•ذکر•است•که•ابتدا•پس•از•
انجام•پژوهش•های•کاربردی،•فناوری•توسعه•
می•یابد•و•ســپس•برای•اثبات•کاربرد•فناوری،•
کارکردهــای•مختلف•مطابق• محصوالت•بــا•
با•فنــاوری•یادشــده•توســعه•می•یابند•و•در•
مراحل•بعد•با•بازاریابی•و•توسعه•کسب•وکار•
به•ترتیب•کارکرد•محصول•و•بازار•در•دسترس•
آزمایش•و•اثبات•خواهد•شد.•در•ادامه•به• آن•
برخــی•از•پرکاربردترین•ایــن•روش•ها•به•طور•

مختصر•می•پردازیم.

پژوهش

پژوهشکاربردی

توسعهفناوری

ورود•ایده

جذب•دانش•
با•نیروی•انسانی

خــریــد
پتنت•و•اختراع

خرید•دانش•فنی

خرید•برند

خـریــد•
شرکت•موجود

انتشار

فروش•پتنت
قبل•از•اثبات•ایده

فروش•پتنت
قبل•از•اثبات•فناوری

فروش
دانش•فنی

فروش•دانش
فنی•و•امتیاز

فروش•امتیازات•
یا•شرکت

2

3

4

5

6

7

توسعهمحصول

بازاریابی

توسعهکسبوکار
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فروش دانش فنی یا واگذاری حق استفاده از فناوری
در•ایــن•روش•دانــش•فنی•توســعه•یافتــه•و•کلیه•
آن،•به•طور•دائمی•یا•تحت•شرایط• حقوق•متصور•از•
مشــخص•به•یک•صنعت•واگذار•می•شود•به•طوری•
که•امتیازگیرنده•مطابق•با•قرارداد•رسمی•لیسانس،•
اقدام•به•تجاری•ســازی،•توســعه،•تولیــد•و•فروش•
محصوالت•می•کند.•شــما•می•توانیــد،•طی•واگذاری•
ثبت•اختراع•یــا•دانش•چگونگی•محصــول،•به•ازای•
دریافــت•ترکیبی•از•ارزش•دانش•فنی•و•یا•درصدی•از•
فروش•یا•ســود•فروش•محصوالت•تولید•شــده•به•
عنوان•حق•مالکیت•معنوی،•منتفع•شــوید.•مزایای•

این•روش•عبارتند•از:

ـــروش،• ـــاخت•و•ف ـــش•س ـــه•دان ـــه•اینک ـــه•ب ـــا•توج 1  .•ب
دانشـــی•کامـــالً•متفـــاوت•نســـبت•بـــه•تخصـــص•
ـــال• ـــع•فع ـــش•صنای ـــوان•از•دان ـــت،•می•ت ـــوآوران•اس ن

ـــت. ـــک•گرف ـــازار•کم در•ب

2  .•معموالً•شرکت•های•تک•محصولی•نمی•توانند•در•
بازار•رقابت•کنند.•در•عوض•می•توانند•با•واگذاری•حق•
استفاده•از•فناوری•به•صنایع•فعال،•از•طریق•ایجاد•
سبد•محصوالت•و•سرشکن•کردن•هزینه•های•سربار•

به•رقابت•با•محصوالت•مشابه•بپردازند.

3  .•نوآوران•با•واگذاری•حق•مالکیت•معنوی•محصول•
خــود،•دیگــر•درگیر•چالش•هــای•بازار•نمی•شــوند•و•

می•تواننــد•زمــان،•دانش•و•اســتعداد•خــود•را•برای•
توسعه•محصوالت•جدید•صرف•کنند.

4  .•ورود•مســتقیم•بــه•بــازار•نیازمند•تیــم•اجرایی•
گســترده•و•با•تجربه•است•و•در•صورت•نبود•چنین•

تیمی•موفقیت•در•بازار•دشوار•است.

5  .•معموالً•ســاخت•و•عرضه•محصــوالت•نیازمند•
دریافت•تاییدیه•ها•و•اســتانداردهای•الزم•اســت•که•
غالباً•این•دست•فرایندها•هزینه•بر•و•پیچیده•اند•لذا•
با•واگذاری•الیســنس•می•توان•از•تجربه•شرکا•برای•

تسهیل•فرایند•استفاده•نمود.•

6  .•جذب•ســرمایه•بــرای•راه•اندازی•کســب•و•کار•در•
ایران•دشوار•است.

نکات•زیر•در•فروش•یا•واگذاری•حق•مالکیت•معنوی•
باید•مورد•توجه•قرار•بگیرد:•این•قراردادها•می•توانند•

انحصاری•یا•غیر•انحصاری•باشند.

••برای•ایــن•قراردادها•می•توان•مــدت•زمان•اعتبار•
در•نظر•گرفت.

••محــدوده•جغرافیایی•اســتفاده•از•فناوری•قابل•
محدود•کردن•است.

آتی•فنــاوری•قابل• ••مالکیــت•بــر•دســتاوردهای•
مذاکره•است.

شراکت استراتژیک 
این•شـیوه•به•دو•صورت•سـرمایه•گذاری•مشـترک•و•

قراردادهای•فرانچایز•قابل•انجام•است.

سـرمایه•گذاری•مشـترک،•نوعی•همکاری•مشـارکتی•
بین•دو•یا•چند•شـرکت•مسـتقل•اسـت،•به•گونه•ای•
شـخصیت• تشـکیل• مذکـور،• همـکاری• ثمـره• کـه•
حقوقی•سـومی•اسـت•که•از•لحاظ•سازمانی•کامالً•
جدا•و•مسـتقل•از•تشکیل•دهندگان•اولیه•است.•به•
عبـارت•دیگـر،•سـرمایه•گذاری•مشـترک•بـه•نوعـی•از•
همکاری•تجاری•اطالق•می•شود•که•طی•آن•طرفین•
مدیریـت•فعالیـت•خاصـی•را•بـه•نحـو•مشـترک•بـر•
عهـده•می•گیرنـد•و•در•سـود•و•زیان•حاصله•شـریک•
می•شـوند.•ایـن•قـرارداد•رابطه•ای•حقوقی•اسـت•که•
آن•دو•شـخص•یـا•بیشـتر•بـرای•انجـام• بـه•موجـب•
فعالیـت•مشـترک•تجـاری•خـاص•با•هـدف•تحصیل•
سـود•و•با•پذیرش•ریسـک•های•احتمالی•با•استفاده•
از•توانایی•هـای•یکدیگـر•مبـادرت•بـه•سـرمایه•گذاری•
مشـترک•می•کننـد.•دانشـگاه•ها•و•مراکـز•پژوهشـی•
غالباً•به•دنبال•ایجاد•شراکت•یا•ارتباط•با•شرکت•هایی•
آن•هـا• کـه•بتواننـد•طرح•هـای•تحقیقاتـی• هسـتند•
را•مــورد•حمایـت•مالـی•قـرار•دهنـد.•این•اسـتراتژی•
می•توانـد•بـه•عنوان•جایگزین•یا•مقارن•با•اسـتراتژی•

اعطـای•حـق•امتیـاز•توسـط•دانشـگاه•ها•یــا•مراکـز•
پژوهشـی•بـه•کارگرفتـه•شـود.•شـرکت•ها•بـه•دنبال•
فراهـم•کردن•سـرمایه•مـورد•نیاز•جهـت•حمایت•از•
تحقیقـات،•خواهـان•دسـتیابی•به•حقــوق•مالکیت•
معنـوی•هسـتند.•در•ایـن•اسـتراتژی•حـق•انتخـاب•
اولیـه•به•حمایت•کننده•داده•می•شـود•به•طوری•که•
بتوانـد•از•ایـن•امتیاز•در•حوزه•محـدودی•از•فناوری•
پیشـرفت•های• بـه• سـرمایه•گذاری• کنـد.• اسـتفاده•
کـرده•و•دانشـگاه•یـا•مرکـز• کمـک• بعـدی•فنـاوری•
آینـده•در•موقعیـت•چانه•زنـی•بهتـری• پژوهشـی•در•

جهت•اعطای•حق•امتیاز•قرار•خواهد•داد.

همچنیـن،•بـا•توجـه•بـه•اینکـه•در•شـیوه••شـراکت•
استراتژیک،•مالکیت•فناوری•و•دانش•فنی•منحصر•
بـه•فنـاور•می•شـود،•می•توان•در•سـاخت•محصول،•
بازاریابی•و•فروش•و•یا•حتی•خدمات•پس•از•فروش•
بـا•صنایـع•و•شـرکت•های•فعـال•در•بـازار•همـکاری•
نمـود•کـه•انـواع•قراردادهای•فرانچایز•از•این•دسـت•
مشـارکت•ها•هسـتند.•این•نوع•شراکت•قابل•تعریف•
بیـن•دانشـگاه•و•شـرکت•ها•نیـز•می•توانـد•باشـد•و•
دانشـگاه•در•ذیل•یک•کنسرسـیوم•می•تواند•بخش•

مهندسی•یا•نظارت•را•بر•عهده•بگیرد.

تأسیس کسب و کار
در•این•شــیوه،•شرکتی•جدید•توسط•نوآور•تاسیس•
شده•و•با•استفاده•از•روش•های•تامین•مالی•مختلف،•
آن•تامین•می•شود.• منابع•مالی•کســب•وکار•و•رشد•
معموالًً•زمانی•که•شــما•به•این•باور•می•رســید•که•
امــکان•کســب•حداکثــر•منافــع•از•طریــق•اعطای•
حــق•امتیاز•وجــود•نخواهد•داشــت،•از•فرایندهای•
زایشــی•اســتفاده•کرده•و•اقدام•به•تأسیس•شرکت••
جدید•می•کنید.•بنابراین•اهمیت•فرایندهای•زایشــی•
در•محیط•هایــی•کــه•ارتبــاط•میان•علــم•و•صنعت•
محدود•است،•دو•چندان•می•شود.•استراتژی•ایجاد•
شــرکت•های•نوپا•و•زایشــی•دارای•بیشــترین•ریسک•
در•بین•مدل•های•تجاری•ســازی•یافته•های•پژوهشی•
اســت.•ایجاد•شرکت•نوپا•نیازمند•تیمی•با•کیفیت•و•
دارای•تــوازن•علمی•و•تجاری•جهت•توســعه•نمونه•

اولیه•به•صورت•یک•محصول•قابـل•عرضـه•در•بـازار•
اســـت.•بنابراین•اگـــر•راه•اندازی•شرکت•با•موفقیت•
همراه•باشد،•می•تواند•عواید•زیادی•را•برای•دانشگاه•یا•
مرکز•پژوهشی•به•همراه•داشته•باشد.•در•راه•اندازی•

کسب•و•کار•جدید•باید•به•موارد•زیر•توجه•داشت:

•مزیت•رقابتی•نسبت•به•رقبا

••اندازه•بازار•بایستی•برای•یک•تجارت•جذاب•باشد.

••تخصص•هــای•الزم•در•تیــم•نوآور•وجود•داشــته•
باشد•و•در•صورت•عدم•وجود•نیز•جذب•شود.

••ســاختار•سهامی•بین•تیم•بایستی•منطقی•و•بر•
اساس•اثرگذاری•اعضا•در•کسب•و•کار•باشد.

••اشــتغال•تمام•وقت•در•کســب•و•کار•بــرای•افراد•
کلیدی•ضروری•است.

درآمـدزاییازنوآوری
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لیسانس/
شراکت استراتژیک تأسیس شرکت

ارزش وقت تولید و فروش
گذاشتن ندارد

دارایـی 
مکـمل

ناموجود موجود

باال

پایین

ســطح
فناوری

برای تصمیم گیری در مورد الگوی مناسب 
تجاری سازی فناوری می توانید این الگوها را 
از•جوانب•مختلف با یکدیگر مقایسه نمایید.•
در جدول زیر•مقایسه•ای•بر•اساس•برخی•از 

مهم ترین آن•ها ارائه شده است.

شرکت فرانشیزلیسانسابـعــــــــــــاد
زایشی

سرمایه گذاری 
مشترک

فروش 
مستقیم

حـفاظـــت از
 دارایی فکـری

آسانآسانآساندشواردشوار•و•پرمخاطره

صرف زمان و
بسیار•زیادبسیار•زیادزیادنسبتاً•کمکم توان مدیریتی

زیادبسیار•زیادنسبتا•کمنسبتاً•کمکمهــزیـنــــــــه

دشوارنسبتا•آساندشوارنسبتاً•آسانآسان•و•مناسبورود به بازار

دشواربسیار•مناسبدشوارحـفـظ بـازار

چـــرخــــــــه
رشد•و•بالغرشدرشدبالغبالغ عمر فنـاوری

عمدتاً•محصولفرایند•و•محصولعمدتاً•محصولفرایند•و•محصولفرایند•و•محصولنوع فنــاوری

بررســی• بخواهیــم• کــه• صورتــی• در•
کنیــم•کــه•کــدام•شــیوه•تجــاری•بــرای•
محصــول•یــا•خدمــت•مــا•مناســب•
زیــر• ماتریــس• از• می•توانیــم• اســت•

کنیــم. اســتفاده•

انتــــــخابشیـــــــوهتجاریسازی
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اشتباهات مربوط به بازار و بازاریابی
 نبود•نیاز•در•بازار•برای•محصول•یا•خدمت•استارت•آپ

  درنظــر•نگرفتن•خصوصیات•بازار•هــدف•و•عدم•توجه•به•
بازخورد•مشتری

 رقبای•سرسخت•و•جلو•زدن•رقبا
 زمان•بندی•نامناسب•انتشار•محصول•یا•خدمت•در•بازار

 ناآشنایی•با•روش•های•بازاریایی•مناسب•برای•استارت•آپ•ها

مشکالت تیم و منابع انسانی
 انتخاب•تیم•نادرست

 عدم•تمرکز•و•پراکندگی•در•اولویت•بندی•ها
 عدم•تعصب•نسبت•به•کار

  خســتگی•تیم•در•مســیر•و•ناتوانی•در•
تحمل•سختی•های•راه•اندازی•استارت•آپ

مسائل مدیریتی و قانونی
 استفاده•نکردن•از•مشاوران•خوب•و•شبکه•همکاران

 چالش•های•قانونی•و•حقوقی
 شکست•در•تغییر•جهت•و•استراتژی•سازمان

  کند•بودن•مدیریت•در•پاسخ•به•شرایط•جدید•و•عدم•
تغییر•جهت

%11.1

%16.7
%17.7

%20.4

%34.1

مسائل مالی و سرمایه گذاری
 اتمام•سرمایه

 عدم•هماهنگی•تیم•و•سرمایه•گذار
  جذاب•نبودن•برای•سرمایه•گذاری

عموماً•تجاری•ســازی•فناوری•و•در•نهایت•ایجاد•یک•استارت•آپ،•مسیر•پرچالشی•است•
لــذا•تنها•تعداد•معدودی•از•اســتارت•آپ•ها•موفق•می•شــوند•ولی•می•توان•با•دانســتن•
آن•مواجه•اند،•به•خوبی• چالش•ها•و•تهدیدهای•رایجی•که•استارت•آپ•های•دانشگاهی•با•

آمده•است: در•این•زمین•بازی•کرد.•در•ادامه•20•مورد•از•مهم•ترین•این•عوامل•

اشکال در هسته کسب وکار و ایده
 نبود•مدل•کسب•کار•درست•و•شفاف

 قیمت•گذاری•نادرست•محصول•یا•خدمت
 محصول•بی•کیفیت•و•بد

 لوکیشن•بد•)برای•کسب•وکارهایی•که•به•موقعیت•ارتباط•دارند(

دالیـل اصـــلی

•شکست
استـارتآپهـا







مــا  تعامــل  و  ارتبــاط  کــه  سال هاســت 
دانشــگاهیان و بنگاه های صنعتی پرچالش 
است و همواره جای خالی حلقه ای در زنجیره 
این تعامالت حس می شود چراکه بنگاه های 
صنعتی بــزرگ معموالً بــرای حمایت از یک 
پروژه توسعه فناوری، خواستار پیش نمونه 
یــا نمونه ســاخته شــده محصول )ســطح 
آمادگی فناورانه 6 و باالتر ( هستند تا بتوانند 
آن را مشــاهده و ارزیابی کنند. بد یا  عملکرد 
آزمایشــگاهی  خوب، پژوهش های بنیادی و 
که معموالً در دانشــگاه ها انجام می شــود 
برای بنگاه های صنعتی جذابیت زیادی ندارد. 
چراکه اهداف پژوهش و توسعه در مواردی 

آمده اســت،  آنچه در جدول روبه رو  ماننــد 
متفاوت هستند. 

از این رو، ارتباط دانشگاه با شرکت های بزرگ 
صنعتی به ســختی شکل می گیرد و این دو 
نهــاد عمالً قــادر نیســتند زبــان همدیگر را 
بفهمنــد و همــکاری کننــد. در کشــورهای 
صنعتــی  شــرکت های  معمــوالً  پیشــرفته 
آن هــا با اعطای  ایــن فاصله را پــر می کنند. 
گرنت  های پژوهشــی دانشــگاه را به ســمت 
اثبــات مفهــوم، اثبــات فنــاوری یا ســاخت 
نمونــه اولیــه می برنــد. امــا متاســفانه در 
کشــور ما این نوع رفتار جا نیفتاده است و 
بنگاه های صنعتی برای رفع نیازهای فناورانه 

پژوهش

مرکز هزینه
کشف چرایی
پیش بینی دشوار
زمان بندی دشوار
خلق گزینه

شناسایی مشکالت 
و شیوه تفکر 
درباره آن ها

مرکز سود
اجرا و چگونگی

دست یابی به اهداف
 پیشرفت برپایه زمان بندی

کمینه کردن خطر
حل مشکالت در 

چارچوب مشخص

توسعه

مرکز کارآفرینی

۱۳۷۹

برنامه توسعه بازار

و انتقال فناوری

برنامه گرنت

۱۳۹۲ 1393

صندوق توسعه

صادرات و فناوری

۱۳۸۸

مرکز رشد

فناوری های پیشرفته

۱۳۸۲

مجتمع

 خدمات فناوری

۱۳۹۵ 1396

مدرسه اشتغال شریف

۱۳۹۳

شتاب دهنده شریف

۱۳۹۴

پارک علم و فناوری

برنامه پتنت

۱۳۹۳

خود به دنبال تحقیق و توســعه، مهندسی 
معکوس و یا انتقال فناوری از شــرکت ها یا 

مشاوران خارجی می روند.
از این رو ما در اکوسیســتم نوآوری شــریف 
ســعی کرده ایم با توســعه بســترهای الزم، 
خود پیشــگام اعتمادســازی و شروع کننده 
و  شــرکت ها  صنایــع،  بــا  موثــر  تعامــات 
ســازمان ها باشــیم. لذا در این بســتر، روند 
توسعه ایده شما تسهیل شده، به پاسخ های 
دقیق تری رسیده و همواره حمایت های الزم 
را جــذب خواهید نمود. در ادامه، تعدادی از 
برنامه های حمایتی دانشگاه به طور مختصر 

آورده شده است.
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ضــــــــــــا

اعـ
ی

تعلـمــ
هیــئ

برنامهگرنت

 حمــایت•مـالی
  تـســهـــــیالت•
آزمـایشــگاهی•

برنامهپتنت

 مـشـــــــــــاوره•
 ثــبـت•پتـــــنت
 حـمـــایت•مالی

شتابدهنده

 تأمـین•بذرمایه
 فضای•استـقرار
 منتــــورشـــیپ

مـرکـزرشــد

 فضای•استقرار
  مـشــــــــــاوره
  تسهیالت•مالی

مـجــــــتــمـع
خدماتفناوری

 فضای•استقرار
 •بـــازاریـــــابـی•
تـــخـــــصصی

مجتمعهایفناوری

 فضای•استقرار
 شبکه•ســــازی
 تسهیالت•مالی

پــارکعـلـموفـناوری

پژوهش
کاربردی

اختراع

فناوری

قرارداد ارتباط
با صنعت

شرکت
فناور

ایــده

شرکت
فناور

صنـدوقپژوهـش
وفـنـاوریشـریف

برنامهتوسعهبازار
وانـتــقالفـنـاوری

 بازاریـابی•فـعال
 تجـــاری•ســازی
 •سرمـــایه•گذاری
  مـشــــــــــاوره



  research.sharif.ir/gp  
grant.research@sharif.ir  

021-66166301  
   مجتمع خدمات فناوری،واحد301

آگاهی•از• مدتی•اســـت•کـــه•دانشـــگاه•بـــا•
ایـــن•واقعیت•کـــه•تنها•تعداد•کمـــی•از•کل•
پایان•نامه•ها•براســـاس•نیـــاز•صنعت•تعریف•
آرشیو•دانشگاهی• می•شوند•و•بقیه•همه•در•
کاهش•این• دسته•بندی•می•شـــوند؛•درصدد•
موضـــوع•از•طریق•برنامه•گرنت•اســـت.•این•
برنامـــه•حمایتی•به•منظور•هدفمندســـازی،•
ایجاد•تمرکز•و•استمرار•بخشی•به•فعالیت•های•
پژوهشی•در•راستای•توسعه•فناوری•های•برتر•
و•مورد•نیاز•کشـــور•و•یا•گســـترش•مرزهای•
دانش•در•حوزه•های•اولویت•دار،•ایجاد•شـــده•

است.•برنامه•گرنت•در•قالب•اختصاص•اعتبار•
پژوهشـــی•دو•تا•ســـه•ســـاله•از•هسته•های•
پژوهشـــی•مرکب•از•اســـاتید،•دانشـــجویان•
تحصیالت•تكمیلی•و•پژوهشگران•پسا•دکتری•
که•برنامه•مدونی•حول•یك•محور•پژوهشـــی•
هدفمنـــد،•اولویـــت•دار•و•مورد•نیاز•کشـــور•
ارائه•نمایند،•حمایت•می•کند.•از•سال•1393•
گرنت•تحقیقاتی•به•هسته•های• تاکنون،•83•
پژوهشی•دانشگاه•اعطا•گردید•که•در•این•بین•
275•دانشجو•در•مقاطع•مختلف•به•فعالیت•

مشغول•اند.

بـرنـــــــامه
ِِگرنــــــــت
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1. پژوهش کاربردی: پژوهشی است که استفاده عملی 
آن در نظر گرفته می شـــود و  مشـــخصی برای نتایج 

غالباً ترکیبی از جنبه های نظری و عملی است.
2. پژوهـــش بنیادی: پژوهشـــی اســـت کـــه با هدف 
گسترش مرزهای دانش در موضوعات روز مطرح در 
جوامع علمی دنیا بدون درنظـــر گرفتن کاربرد کوتاه 

آن انجام  گیرد. مدت 
3. موضوعات مورد نیاز صنایع کشـــور: پژوهشی در 
راســـتای نیازمندی های صنایع کشور می باشد که هر 
سال در فراخوان گرنت به صورت فایل ضمیمه اعالم 
می گردد. خروجی این طرح ها می بایست پاسخی برای 

نیاز صنایع باشد.

فنــاوریهای
نوینساخت

نفتوگازسـالمتآبومحیطزیست

اطالعاتوارتباطاتانـــرژیعلومبنیادیمدیریتبحران

0 1 1
1 0 0
1 1 0

حوزههایموردحمایتبرنامهگرنت
حوزه•های•مورد•حمایت•به•پژوهش•های•کاربردی1،•بنیادی2•و•موضوعات•مورد•نیاز•صنایع•کشور3•
محدود•می•شود•و•حمایت••های•این•برنامه•ساالنه•تا•سقف•35•میلیون•تومان•می••باشد•به•طوری•
که•70•درصد•این•اعتبار،•بابت•حق•التحقیق•)60•درصد•دستیاران•پژوهشی،•10•درصد•عضو•هیئت•

آزمایشگاهی•می•باشد. علمی(•و•30•درصد•هزینه•خرید•تجهیزات،•مواد•مصرفی•و•خدمات•

نحوهارسالپروپوزال
اعضای•هیئت•علمی•متقاضی•دریافت•گرنت،•باید•در•پی•فراخوان•ســـاالنه•دانشـــگاه•و•یا•اعالم•
نیاز•ســـازمان•حامی•برای•پژوهش•حول•یك•محور،•برنامه•پژوهشی•پیشنهادی•خود•را•در•قالب•

فرم•های•خام•پروپوزال•تعیین•شده،•شامل•موارد•زیر•به•دبیرخانه•برنامه•گرنت•ارائه•کنند.

••••محور•پژوهشی•مورد•نظر
آن ••••توجیه•ضرورت•پژوهش•و•اولویت•دار•بودن•

••••تعیین•دستاوردهای•مورد•نظر•پژوهش
••••در•صورت•امكان،•معرفی•همكار•صنعتی•پژوهش

••••مراحل•انجام•پژوهش•و•برنامه•زمان•بندی•به•تفكیك•هر•ســـال•و•تعیین•خروجی•پژوهش•
در•پایان•هر•سال

آینده آن•در• ••••پیش•بینی•نحوه•به•كارگیری•نتایج•پژوهش•و•یا•نحوه•ادامه•
••••پیش•بینی•اعتبار•مورد•نیاز•و•تحلیل•هزینه

آیین•نامه•گرنت•از•طریق•وبسایت•برنامه•امکان•پذیر•است. دسترسی•به•فرم•های•مربوط•و•

انــواع•گـــرنـت•هــا
 1.  گرنت پژوهــــش های کاربردی
با حمایت دانشگاه  )گرنت نوع 1(

برنامه•های•پیشـــنهادی•در•حوزه•های•پژوهشی•
زیر،•از•اولویت•برخـــوردار•بوده•و•در•قالب•گرنت•

نوع•1•قابل•حمایت•خواهند•بود.

••آب•و•محیط•زیست،•تصفیه•آب،•آلودگی•هوا،•ریزگرد•
و•پسماند،•بازیابی•و•استحصال•فلزات•گران•بها

••سالمت،•مهندسی•پزشكی•و•علوم•شناختی•
)تجهیزات•پزشكی،•دارو•و•...(

بهینه•ســـازی• تجدید•پذیر،• )انرژی•هـــای• ••انرژی•
مصرف،•خودروهای•الكتریكی•و•هیبریدی•و•...(

کـــه•اعالم•نیاز• در•موارد•فوق،•پیشـــنهادهایی•
صنعتی•و•یا•تامین•بخشی•از•منابع•حمایتی•از•
ســـوی•صنعت•مرتبط•داشته•باشند•در•اولویت•

باالتری•قرار•خواهند•داشت.

 3.  گرنت پژوهـش های کاربردی با 
حمایت صنعت )گرنت نوع 3(

معاونـت• مختلـف،• پژوهشـی• حوزه•هـای• در•
در• دارد• آمادگـی• دانشـگاه• فنـاوری• پژوهـش•و•
قالـب•همكاری•های•مشـترك•با•شـرکای•صنعتی•
خـود،•بـه•جـذب•گرنت•صنعتـی•از•ایـن•منابع•به•
اعضـای•محتـرم•هیئـت•علمی•کمك•نمایـد.•الزم•
بـه•ذکـر•اسـت•کـه•در•سـال•های•اخیر،•دانشـگاه•
در•قالـب•تاسـیس•پژوهشـكده•های•مشـترك•و•
یـا•عقـد•تفاهم•نامـه•بـا•سـازمان•های•مختلـف،•
زمینـه•اعطـای•گرنت•هـای•تحقیقاتـی•از•سـوی•
ایـن•سـازمان•ها•در•حوزه•هـای•مـورد•عالقـه•آن•ها•
را•فراهـم•نمـوده•اسـت.•لـذا•همـكاران•می•توانند•
ایـن• قالـب• در• شـده• ایجـاد• ظرفیت•هـای• از•
همكاری•هـا•بـرای•تعریـف•برنامـه•پژوهشـی•خود•

اسـتفاده•نماینـد.•

  4.  گرنت پژوهـــش های
بنیادی )گرنت نوع 4( 

در•حوزه•هـــای•پژوهشـــی•مختلـــف،•معاونت•
آمادگـــی•دارد•در• پژوهش•و•فناوری•دانشـــگاه•
قالب•همكاری•های•مشـــترك•با•شرکای•صنعتی•
خود،•به•جذب•گرنت•صنعتـــی•از•این•منابع•به•
اعضای•محترم•هیئـــت•علمی•کمك•نماید.•الزم•
به•ذکر•است•که•در•سال•های•اخیر،•دانشگاه•در•
قالب•تاسیس•پژوهشكده•های•مشترك•و•یا•عقد•
تفاهم•نامه•با•سازمان•های•مختلف،•زمینه•اعطای•
گرنت•های•تحقیقاتی•از•سوی•این•سازمان•ها•در•
حوزه•های•مورد•عالقه•آن•ها•را•فراهم•نموده•است.•
لذا•همكاران•می•توانند•از•ظرفیت•های•ایجاد•شده•
در•قالب•ایـــن•همكاری•ها•بـــرای•تعریف•برنامه•

پژوهشی•خود•استفاده•نمایند.•

 5. گرنت پژوهش های مورد نیاز صنایع کشور )گرنت نوع 5( 
نیازهای•اساسی•صنایع•کشور•توسط•دفتر•ارتباط•با•صنعت•شناسایی•شده•و•ضرورت•ایجاد•توانمندی•های•
آن•در•دانشگاه•احساس•می•شود•و•در•قالب•گرنت•مورد•حمایت•قرار•می•گیرد.•حمایت•از•عناوین•اعالم•شده•
از•سوی•صنعت•توسط•برنامه•گرنت•با•اولویت•باال•امکان•پذیر•می•باشد.•الزم•به•ذکر•می•باشد•که•پروپوزال•های•

دریافتی•با•موضوعات•مورد•نیاز•صنایع•کشور•طبق•روال•برنامه•گرنت•بررسی•خواهد•شد.

 2.  گرنــت پژوهـــش هـای کاربــردی  
مشترک با صنعت )گرنت نوع 2(

ـــت•های• ـــر،•درخواس ـــی•زی ـــای•پژوهش در•حوزه•ه
ــت• ــود•حمایـ ــرط•وجـ ــه•شـ ــت•بـ ــای•گرنـ اعطـ
صنعتـــی•بـــرای•تامیـــن•حداقـــل•نیمـــی•از•
مبالـــغ•حمایتـــی،•مـــورد•حمایـــت•تكمیلـــی•قـــرار•

خواهـــد•گرفـــت.

)امنیــت• ارتباطــات• و• اطالعــات• ••فنــاوری•
شــبکه،•داده•هــای•حجیــم،•هــوش•مصنوعــی،•

رمزنــگاری•و•موضوعــات•مرتبــط•(

••فناوری•های•نوین•ساخت•)قطعات،•
تجهیزات•و•مصالح•(

••مدیریت•بحران•)پدآفند•غیرعامل(

•نفــت•و•گاز
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با•توجه•بـــه•اینكه•ثبت•اختراع•و•اســـتفاده•
از•چتـــر•حمایـــت•قوانین•مالکیـــت•فکری•
مهم•تریـــن•و•متداول•ترین•روش•حفاظت•از•
دارایی•های•فکری•بشـــمار•می•رود،•به•منظور•
ترویـــج•فرهنگ•ثبت•اختراع•در•دانشـــگاه•و•
آن•برای• ارائه•مشـــاوره•و•تســـهیل•فراینـــد•
اســـاتید،•دانشـــجویان•و•خانـــواده•فناوری•
شریف،•دفتر•پتنت•دانشگاه•صنعتی•شریف•
در•پاییز•سال•1396•با•همكاری•كانون•پتنت•
ایران•ذیل•مدیریت•فناوری•معاونت•پژوهش•
و•فناوری•دانشگاه•شروع•به•فعالیت•نمود.•
از•مهم•تریـــن•مأموریت•هـــای•دفتـــر•پتنت•

آموزش•و•اطالع•رســـانی،•ارائه• می•توان•بـــه•
مشاوره،•تســـهیل•و•پیگیری•ثبت•اختراعات•
خارجی،•و•کارشناسی•ثبت•اختراعات•داخلی•
را•اشاره•کرد.•شـــایان•ذكر•است•كه•در•روند•
ثبت•اختـــراع•داخلی،•از•توان•دانشـــجویان•
تحصیـــالت•تكمیلی•دانشـــگاه•در•بررســـی•
اختراع•پذیـــری•درخواســـت•های•ثبت•اختراع•
داخلی•بهره•گرفته•شـــده•اســـت•و•تاکنون•
حدود•21•نفر•از•دانشجویان•دکتری•و•ارشد•
با•گذرانـــدن•دوره•های•تخصصی•برای•داوری•
تقاضاهـــای•اختراع•با•دفتر•پتنت•دانشـــگاه•

شریف•همکاری•کرده•اند.

بـرنـــــــامه
پتــــــنـت

patent@sharif.ir  
021-66072582  

   مجتمع خدمات فناوری،واحد30۴
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آن•توجه•شـــود•این•اســـت•كه• عالوه•بر•موارد•باال•نكته•مهمی•كه•باید•به•
شما•به•عنوان•مخترع،•قبل•از•اقدام•برای•ثبت•اختراع•توسط•کانون•پتنت•
نباید•به•هیچ•صورتی•اطالعات•طرح•خود•را•از•طریق•ارائه•در•كنفرانس•ها،•
مجالت•و•انتشار•مقاالت•افشا•نمایید.•البته•ممکن•است•دانش•شما•جزئی•
آن•را•در•جاهای•مختلف•تبلیغ•یا•گزارش• از•یک•سیســـتم•پیچیده•باشد•و•نتیجه•
آن•را•فاش•کنید.•در• آن•را•توضیح•دهید•بدون•اینکه•اطالعات•فنی• کنید•و•کارایی•

این•صورت•مشکلی•ندارد•و•هنوز•قابلیت•ثبت•پتنت•وجود•دارد.

چه•طــرحی•قابلـیت
پتـــنت•شــدن•دارد؟

هر•محصول•یا•فرایندی•كه•دارای•شرایط•زیر•باشد•می•تواند•به•عنوان•اختراع•ثبت•گردد.

گـام ابتکاری
و نابدیهی

Un  obviousness

اختراع می بایســـت جدید و نوآوارنه باشـــد. به 
عبارت دیگـــر، اختراع نباید پیش از این در جهان 
ثبت شـــده، مورد استفاده قرار گرفته و یا افشا 

شده و برای دیگران شناخته شده باشد.

كاربردی و مفید
Utility & Usefulness

برای احراز قابلیت پتنت، اختراع می بایست مفید 
باشـــد. در بعضی از کشـــورها این شرط با عنوان 
»مفید بودن« و در بعضی از کشـــورها با عنوان 

»کاربرد صنعتی« شناخته می شود.

غیر بدیهـــی بودن به این معنی می باشـــد که 
اختراع از نظر شـــخصی با »مهارت عادی« در 

زمینه فنی اختراع آشکار و بدیهی نباشد.

جدید و
دارای نوآوری

Novelty & Newness



 تسهیالت تشویقی 
••اســـاتید•در•صـــورت•پذیـــرش•نهایی•پتنت•
امتیازات•پژوهشی•مرتبط• از• )گرنت•نهایی(•

بهره•مند•خواهند•شد.

••دانشـــجویان•در•صورت•پذیرش•اولیه•طرح•
آن•در• توســـط•كانون•پتنت•ایـــران•و•تایید•
شورای•فناوری•دانشـــگاه،•گواهی•مرتبط•را•

از•دانشگاه•دریافت•خواهند•كرد.

از• كه•بسته•تشـــویقی• ••شایان•ذكر•اســـت•
گرنت•نهایی•توســـط•كانـــون•پتنت•ایران•به•

مخترعین•پرداخت•خواهد•شد.

 تسهیالت بازاریابی 
در•صورت•گرنت•نهایی•اختراع،•مراحل•بازاریابی•
و•تجاری•سازی•طرح•توسط•دفتر•توسعه•بازار•
و•انتقال•فناوری•دانشگاه•مورد•پشتیبانی•قرار•

خواهد•گرفت.






 تسهیالت فرایندی 
آشنایی•با•روند•ثبت• ••خدمات•مشـــاوره•برای•

پتنت•و•تكمیل•فرم•های•اطالعات•اختراع

••پرداخت•هزینه•اولیه•به•مبلغ•1000•دالر•برای•
قرارداد•با•كانون•پتنت•ایران

•پیگیری•فرایند•ثبت•پتنت•تا•مراحل•نهایی

در•این•راستا،•تعداد•32•درخواست•حمایت•از•
ثبت•پتنت•برای•بررســـی•به•کانون•پتنت•ایران•
که•تاکنون•15•درخواست• ارسال•شده•اســـت•
مورد•تأیید•کانون•پتنت•ایران•قرار•گرفته•است•
آمریکا•ثبت• کشور• و•در•سیستم•ثبت•اختراع•
موقت•شـــده•اند.•همچنین•الزم•به•ذکر•است•
آمریکا• که•هزینـــه•حمایت•از•ثبت•اختـــراع•در•
به•طور•متوســـط•10•هزار•دالر•است•که•تاکنون•
دفتر•پتنت•موفق•به•دریافت•حمایت•92•هزار•
دالری•از•کانـــون•پتنت•ایران•برای•ثبت•پتنت•با•

مالکیت•دانشگاه•شده•است.

خــــدمــــــــــــات•

«  »
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فــراینـــــد
ثـــبـــــــت
پـــتـــــنت
بــا•هـــمـــــــــکـاری
•کانـون•پتــنت•ایـران

مشاوره با دفتر پتنت
ارزیابی های اولیه )حدود یک هفته(

آماده سازی مستندات
ارزیابی داخلی )حدود یک هفته(

تکمیل مستندات
ارزیابی خارحی )حدود 4 ماه(

  در•صورت•حائز•شرایط•بودن•موضوع•اختراع،•ثبت•موقت•در•کمتر•از•6•ماه•انجام•پذیر•است.•
  پس•از•ثبت•موقت•مانعی•برای•افشا•وجود•نخواهد•داشت.•

  هر•گونه•افشا•اختراع•)ارائه•در•همایش•داخلی•و•بین•المللی،•انتشار•مقاله،•در•دسترس•
قراردادن•پایان•نامه(•پیش•از•ثبت•موقت•مانع•امکان•ثبت•اختراع•خواهد•شد.

مشارکت در فرایند
آماده سازی متن پتنت

تدوین پیش نویس شامل توصیف 
و ادعاها )حدود یک سال(

مشارکت در فرایند
 پاسخ به داوری
اصالح ادعاها )حدود سه سال(

انتشار نهایی
Granted Patent

ثبت درخواست
Pending/Filed Patent

ثبت موقت
Provisional Patent

آیـادانشــــــــگاه
نـیــــــزدرایــــن
داراییهـایفکـری
سهــــیماسـت؟

بــا•توجــه•بــه•اینکــه•تولیــد•دارایی•فکری•توســط•
دانشــگاهیان•با•اســتفاده•از•امکانات•زیرســاختی،•
تجهیــزات•و•نیروهــای•انســانی•دانشــگاه•انجــام•
آن•متعلق•به• می•شــود•حتمــاً•ســهم•مهمــی•از•
دانشــگاه•اســت.•بعالوه،•در•مسیر•ثبت•پتنت•هم•
دانشــگاه•پشــتیبانی•فنی،•حقوقــی•و•مالی•انجام•
می•دهد.•با•وجود•این،•برای•تشــویق•پژوهشــگران•
از•ارزش• ســهم•دانشــگاه•معمــوالًً•حــدود•%20•
مالــی•دارایــی•فکــری•در•نظــر•گرفتــه•می•شــود.•
آنکــه•مدیریت•پتنت•ها•بهینه•شــود•و• البتــه•برای•
مراحــل•تجاری•ســازی•بعدی•با•قوت•دنبال•شــود،•

پتنت•هــا•به•نــام•دانشــگاه•ثبــت•می•گردند.•

•مالكیت معنوی اختراع
مالکیــت•معنــوی•اختــراع•تمامــاً•متعلــق•بــه•

مخترعین•است.
•Inventors•در•متــن•اختراع•نام•مخترعین•بعنوان

ذکر•می•شود.

•مالكیت مادی اختراع
مالکیت•مــادی•اختراع•متعلق•بــه•مخترعین•و•

دانشگاه•است.
ســهام•مالکانــه•دانشــگاه،•مطابــق•آیین•نامــه•

مالکیت•فکری•در•اغلب•موارد•20%•است.
ســهام•تجاری•سازی•دانشگاه،•تنها•در•صورتی•که•
تجاری•سازی•توسط•برنامه•توسعه•بازار•و•انتقال•

فناوری•تحقق•یابد،•10%•است.•
در•متــن•اختــراع•»مؤسســه•نــوآوری•و•فنــاوری•

دانش•بنیان•شریف«•به•عنوان•Assignee•می•آید.

دانشـــگاه•در•یک•قرارداد•رسمی•سهم•مخترعین•
را•در•مالکیت•مادی•اختراع•به•رســـمیت•شناخته•
و•اعـــالم•می•کنـــد•کـــه•عوایـــد•مـــادی•حاصل•از•
فـــروش•یا•لیســـانس•پتنت•بر•اســـاس•نســـبت•

آنان•تعلق•خواهـــد•یافت. ســـهام•به•

چــراافــرادبایــد
بخواهندبهجای
انتشـــارمقـــاله
پتنتثبتکنند؟

این•موضـــوع•که•پتنـــت•جایگزین•یـــا•متقابل•با•
انتشـــار•مقاله•اســـت،•باور•نادرستی•است.

موضـــوع•اصلی•ثبت•پتنـــت•ارزش•قانونی•و•فنی•
دادن•به•یـــک•دارایی•فکری•و•دانشـــی•اســـت•تا•
آن،• یک•نـــوآور•بتواند•با•فروش•حق•اســـتفاده•از•

منفعـــت•مالی•قابل•توجهی•کســـب•کند.
ما•پیشـــنهاد•می•کنیم•پژوهشـــگران•و•اســـاتيد•

ابتـــدا•وارد•فرایند•ثبت•اختراع•شـــوند،•ســـپس•
آن•را•منتشـــر•کننـــد.•زیرا• مقـــاالت•مربوط•بـــه•
چـــاپ•مقالـــه•باعث•می•شـــود•راه•ثبـــت•اختراع•
آن•ممکن•اســـت•و• بســـته•شـــود•ولی•برعکس•
می•توان•پـــس•از•تدوین•و•انتشـــار•درخواســـت•
)patent application(•نســـبت•به• اختـــراع• ثبـــت•
انتشـــار•موضوع•به•هر•نحوی•اقـــدام•کرد.•حتی•
می•تـــوان•با•اســـتفاده•از•درخواســـت•مشـــروط•
)provisional application(•یـــک•فرصت•یک•ســـاله•
آن•افشـــا•و•انتشـــار• دریافـــت•کرد•کـــه•در•طی•
مقالـــه•هم•مشـــکلی•ایجـــاد•نکنـــد.•توصیه•ما•
این•اســـت•کـــه•نـــوآوران•و•پژوهشـــگران•همراه•
بـــا•شـــروع•کارهای•مرتبـــط•با•ثبت•پتنـــت•خود،•
آغـــاز•کنند•ولـــی•در•حد•چند• نوشـــتن•مقاله•را•
ماه•تا•روشـــن•شـــدن•وضعیـــت•پتنت•ارســـال•

مقالـــه•خـــود•را•به•تعویـــق•بیندازند.
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برنامهتوســــــــــعهبازار
وانتقــــــالفـناوری

برنامه•توســـعه•بازار•و•انتقال•فناوری•شریف•
بـــا•حمایـــت•معاونـــت•پژوهـــش•و•فناوری•
دانشگاه•در•ســـال•1392•به•عنوان•صندوق•
ســـرمایه•گذاری•خطرپذیـــر•بـــرای•خانـــواده•
دانشگاه•شـــریف•شـــروع•به•فعالیت•نمود.•
ماموریت•این•برنامه،•حمایت•از•پژوهش•های•
کاربردمحوری•اســـت•که•در•بازار•داخل•کشور•
برایشـــان•تقاضا•وجود•دارد،•تـــا•جایی•که•به•
ساخت•پروتوتایپ•یا•توسعه•محصول•برسند.•
این•برنامه•کمک•می•کند•که•دانشگاه•از•سوی•
صنعت•به•عنوان•منبعی•قابل•اطمینان•برای•
تحقیق•و•توسعه•شـــناخته•شود•و•عالوه•بر•
آن،•به•واســـطه•واگذاری•حق•امتیاز•استفاده•
از•فناوری•های•توســـعه•یافته•در•دانشگاه•به•
صنعت،•درآمدهای•پایداری•نیز•برای•دانشگاه•

ایجاد•شود.
همچنین•این•برنامه•می•کوشـــد•ریسک•های•

مالـــی•و•حقوقی•پروژه•های•توســـعه•فناوری•
آن•دســـته•از•اعضـــای•هیئت•علمی• را•برای•
دانشگاه•که•این•طرح•ها•را•رهبری•می•کنند،•تا•
حد•ممکن•کاهش•دهد.•به•عالوه،•این•برنامه•
با•شناســـایی•و•رصد•نیازهای•بازار،•به•طرح•و•
حل•مســـائل•اساســـی•كمك•می•كند.•برنامه•
توســـعه•بازار•و•انتقال•فناوری•تقریباً•مشابه•
که• شتاب•دهنده•عمل•می•کند،•با•این•تفاوت•
شتاب•دهنده•بر•دانشجویان•متمرکز•است•اما•
مخاطب•برنامه•توسعه•بازار•و•انتقال•فناوری•
اعضای•هیئت•علمی•هستند.•اعضای•هیئت•
علمی•که•ایده•یا•طرح•ایشان•در•مرحله•ایست•
که•با•توجه•به•قســـمت•ارزیابی•ایده،•تاحدی•
مســـیر•پیش•رو•برای•ایشان•روشن•و•شفاف•
اســـت،•با•مراجعه•به•این•برنامه•می•توانند•از•

خدمات•آن•بهره•مند•شوند.

  techfamily.sharif.ir  
tto@sharif.ir  

021-66166301  
   مجتمع خدمات فناوری،واحد301
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•TRL•همان•طور•که•در•تصویر•مشاهده•می•کنید،•به•طور•معمول•فناوری•در•دانشگاه•ها•تا•سطح•سوم
که•مربوط•به•مطالعات•پایه•ای•فناوری•است•دنبال•می•شود•و•از•این•پس•به•دلیل•عدم•وجود•بسترهای•
آن• آماده•سازی•فناوری•تا•سطح•باالتر،•مسیر•بلوغ•فناوری•ناقص•مانده•و•به•دنبال• الزم•برای•رشد•و•
کاربرد•فناوری•در•بازار•نمود•پیدا•نمی•کند.•اما•برنامه•توسعه•بازار•و•انتقال•فناوری•توانسته•است•با•ارائه•
کرده•و•فرایند•بلوغ•فناوری•را•تا• کافی،•شکاف•بین•دانشگاه•و•سرمایه•گذاران•را•پر• تسهیالت•و•خدمات•
TRL•سطح•6•با•انجام•مطالعات•امکان•سنجی،•توسعه•فناوری•و•اثبات•فناوری•دنبال•کند.•بدین•ترتیب•

آسان•تر•شده•و•تالش•های•توسعه•دهندگان•بی•فرجام•نمی•ماند. جذب•سرمایه•گذار•

ســـطح
آمـادگی
فـناوری
(TRL)

ی
ذار

ه گ
مای

سر

شکاف در نوآوری تولیــد

دولت و دانشگاه

سرمایه گذار خصوصی

?

مطالعات•پایه•ای•فناوری

مطالعات•امکان•سنجی

توسعه•فناوری

اثبات•فناوری

توسعه•سیستم/زیرسیسنم

سنجش،•راه•اندازی•
و•عملکرد•سیستم

21 64 7 83 95

 تسهیل گری فرایندها 
مستلزم• تنها• دانشگاه• و• صنعت• شکاف•
حمایت•های•مالی•نیست،•بلكه•حمایت•های•دیگری•
نیز•مورد•نیاز•است.•برنامه•توسعه•بازار•و•انتقال•
کنار•تیم•توسعه•محصول،•به•عنوان• فناوری•در•
به• صنعت• بخش• با• کسب•وکار• توسعه•دهنده•
منظور•جلب•مشارکت•و•همکاری•استراتژیک•برای•
نفوذ•در•بازار•هدف،•ارتباط•برقرار•کرده•و•با•تدوین•و•
آماده•سازی•مدل•کسب•وکار•برای•محصول•توسعه•

یافته•سعی•در•تسهیل•این•فرایند•دارد.

جذب• برای• خصوصی• سرمایه•گذاران• با• مذاکره•
سرمایه•در•مراحل•بعد،•تأسیس•شرکت•زایشی•و•
تعیین•سایر•استراتژی•های•خروج•موفق•و•همچنین•
حقوقی،• قراردادهای• تنظیم• قبیل• از• تسهیالتی•
خدمات•بازاریابی،•مالی•و•توسعه•محصول•از•دیگر•

فعالیت•های•اصلی•این•برنامه•به•شمار•می•رود.

  مشارکت و سرمایه گذاری در  
توسعه طرح ها و ایده ها

پس•از•تدوین•گزارش•امکان•سنجی•و•بررسی•های•
الزم،•اعضــای•کمیتــه•فنــاوری•و•مالكیــت•فكری•
آیــا• کــه• دانشــگاه،•نهایتــاً•تصمیــم•می•گیرنــد•
ســرمایه•گذاری•روی•طــرح•انجام•شــود•یــا•خیر.•
اگرتصمیم•به•حمایت•از•پروژه•گرفته•شود•برنامه•
کامالً•ریســک•پذیر•عمل•خواهد•كــرد،•به•این•معنا•
کــه•اگر•طــرح•به•نتیجه•نرســد،•عواقبــی•متوجه•
آنجا•که•ریسک•ناشی•از• مجری•طرح•نمی•شود.•از•
شکست،•مانعی•جدی•برای•فعالیت•های•مشترک•
تحقیقاتی•دانشــگاه•و•صنعت•به•شــمار•می•رود،•
برنامه•می•کوشد•این•ریسک•را•برای•اعضای•هیئت•

علمی•به•حداقل•برساند.

البتــه•شــرایط•ســخت•گیرانه•ای•اعمال•می•شــود•
تــا•هزینه•ها•کاهــش•یابد.•مثالً•مجــری•طرح•تنها•
می•تواند•در•صورت•موفقیت•طرح•و•از•سود•نهایی،•
مبلغی•دریافت•کند•و•بودجه•دریافتی•صرف•تقویت•
آزمایشگاهی• نیروی•انســانی•متخصص،•امکانات•
و•توســعه•محصول•در•مقیــاس•نیمه•صنعتی•و•
آیین•نامه• صنعتی•می•گردد.•الزم•بذكر•است،•طبق•
مالكیــت•فكــری،•درصورتی•كه•دانشــگاه•در•طرح•
پیشــنهادی•ســرمایه••گذاری•كنــد،•درصد•مالكیت•
مادی•دانشگاه•از•این•دارایی•فكری•برابر•با•60•درصد•
خواهد•بود•و•درصورتیكه•طرح•سرمایه•گذار•دیگری•
جز•دانشگاه•داشته•باشد،•به•نسبت•درصد•تامین•
منابع•از•ســوی•سرمایه•گذار•دیگر،•سهم•دانشگاه•

كاهش•می••یابد.

   ارزیابی موشکافانه 
و ارزش گذاری طرح ها

در• سعی• شما• کمک• با• بخش• این• کارشناسان•
شناخت•جنبه•های•مختلف•زمین•بازی•برای•عملکرد•
امکان•سنجی،• گزارش• تهیه• با• و• دارند• را• بهتر•
تقاضای• میزان• پیشنهاددهنده،• فنی• توانمندی•
محصول•در•بازار•داخل•کشور،•دالیل•عدم•ساخت•
کشور،• داخل• در• تاکنون• نظر• مورد• محصول•
استانداردهای•مورد•نیاز•و•مواردی•از•این•دست•را•

بررسی•می•کنند.•

  تسهیالت تشویقی 
آن•دسته•از•اعضای•هیئت•علمی•كه•موفق•به•اخذ•
حمایت•این•برنامه•شوند•مطابق•با•آیین••نامه•ارتقا،•
مشابه•با•امتیاز•قرارداد•ارتباط•با•صنعت،•امتیازی•

جهت•ارتقا•مرتبه•علمی•كسب•خواهند•كرد.•

  خدمات مشاوره ای 
بازار•و• برنامه•توسعه• از•فعالیت• بخش•دیگری•
انتقال•فناوری•به•معرفی•توانمندی•های•دانشگاه•
نیازهای• معرفی• نیز• و• صنعتی• شركت•های• به•
مثال• برای• دارد.• اختصاص• دانشگاهیان• به• بازار•
با•هماهنگی•سازمان•غذا•و•دارو•فهرستی•از•50•
قلم•تجهیزات•پزشكی•اولویت•دار•كشور•مشخص•
و•گزارش•مبسوطی•برای•معرفی•این•محصوالت،•
آن•ها• در• مورداستفاده• فناوری•های• و• كاربردها•
علمی• هیئت• اعضای• گزارش•ها• این• شد.• تهیه•
دانشگاه•را•در•شناخت•دقیق•نیازهای•بازار•یاری•
آشنایی•با•نیازها•و•محصوالت•فناورانه• می•دهد،•
ایده•های•عملیاتی•تر•برای•توسعه• به•شکل•گیری•
رویدادهایی• همچنین• می•کند.• کمک• محصول•
تحت•عنوان•Sharif•Tech•Summit•برگزار•می•شود•
که•هدف•عمده•آن•ایجاد•پل•ارتباطی•میان•تیم•های•
فناور•دانشگاه•و•صنایع•برای•ایجاد•فهم•مشترک•

از•مسائل•و•دغدغه•های•صنعت•می•باشد.

خــــدمــــــــــــات•
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دریافت و تکمیل فرم 
پیشنهادی از وبسایت برنامه

ارسال فرم تکمیل شده به ایمیل 
tto@sharif.ir

بررسی اولیه طرح توسط 
کارشناسان

جلسه حضوری با تیم مجری

مطالعه امکان سنجی و ارزیابی 
موشکافانه طرح توسط 

کارشناسان با همکاری تیم مجری

ارائه گزارش امکان سنجی به کمیته 
فناوری و مالکیت فکری و تخصیص 

بودجه در صورت تصویب طرح

انعقاد قرارداد پژوهشی با مجری

مشاوره و هدایت کسب وکار در 
حین توسعه و ساخت محصول

آماده سازی  جذب سرمایه گذار و 
برای ورود به بازار

فــرایــنــــــــد
سرمایهگذاری
دربــرنـــامـــه

توسعهبازارو
انتقالفناوری

خــدمـــات
دریـــــــک
نگـــــــــــاه

•










مشاوره•کسب•وکار

جذب•سرمایه

ارزش•گذاری•طرح•ها

آموزش•و•
توانمند•سازی

مشارکت•و•سرمایه•گذاری•
در•طرح•ها

خدمات•مالی،•
حقوقی•و•بازاریابی

مطالعه•بازار•و•تهیه•
گزارش•امکان•سنجی

طراحی•و•تدوین•
مدل•کسب•وکار

شاخصهای

ارزیــــابــے×

*طرحهـای

پیشنهادی«

←•طرح•پیشنهادی•پاسخی•برای•مسئله•ای•اساسی•باشد.
←•ا•ندازه•بازار•مناسب•باشد•و•بازار•محصول•پیشنهادی•انحصاری•نباشد.

←•حاشیه•سود•توسعه•محصول•به•نسبت•رقبا•مناسب•تر•باشد.
←•ریسک•دستیابی•به•فناوری•قابل•مدیریت•باشد.

←••هزینه•هـــای•اعـــالم•شـــده•بـــرای•توســـعه•فنـــاوری•متناســـب•با•
محصول•ســـاخته•شـــده•باشـــد.

←••امكانات•آزمایشگاهی،•تجهیزات•و•مواد•مورد•نیاز•توسعه•محصول•
در•دسترس•باشد.

←•زنجیره•ارزش•محصول•دیده•شده•باشد.
←•همـکار•دیگری•جهت•تجاری•سازی•فنـــاوری•وجود•داشـته•باشد.

←•استانداردهای•الزم•برای•تولید•محصول•قابل•دستیابی•باشد.


نمایشگاه•های•

تخصصی
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مــجــــــتـــــــمع
ــــاتفناوری خـــدمـــ

تا•چندی•پیــش،•اعضای•هیئت•علمــی•عالقه•مند•
بــه•ارتباط•با•صنعت،•بــا•کارفرمایان•صنعتی•خود•
در•قالــب•پروژه•همکاری•می•کردنــد،•اما•نه•فضای•
مناســبی•برای•استقرار•خود•و•تیم•شان•در•اختیار•
داشتند،•نه•به•واســطه•پراکنده•کاری•صاحب•برند•
تخصصــی•می•شــدند•و•نــه•از•پرداخت•ســربار•به•
دانشــگاه•احساس•رضایت•داشــتند.•اما•در•سال•
1392•،•مجتمع•خدمات•فناوری•دانشــگاه•با•1500•
متر•فضــای•مفیــد•اداری•بــا•هدف•ســامان•دهی•
همکاری•های•پروژه•ای•دانشــگاه•و•صنعت•طراحی•

و•راه•اندازی•شد.
در•رأس•هــر•واحــد•خدمــات•فنــاوری،•یــک•عضو•
هیئــت•علمــی•به•عنــوان•مجــری•قرار•داشــته•و•
سرپرســتی•واحدهــای•خدمــات•فنــاوری•تنها•به•
اعضای•هیئت•علمی•دانشــگاه•به•عنوان•مجریان•
پروژه•های•صنعتی•ســپرده•می•شــود.•تاکنون•79•
نفــر•از•اعضــای•هیئت•علمی•که•در•حــوزه•ارتباط•
با•صنعت•فعال•هســتند،•موفق•به•تاســیس•50•

واحد•خدمات•فناوری•شده•اند.

حقوقــی• هویــت• فنــاوری• خدمــات• واحد•هــای•
مســتقل•از•دانشــگاه•ندارند•و•به•شــکل•شــرکت•
ثبت•نمی•شــوند•بــه•همین•ترتیب•دارای•حســاب•
آن•هــا•بــا• بانکــی•مســتقل•نبــوده•و•درآمدهــای•
دانشگاه•تســهیم•می•شود.•لذا•اســاتید•دانشگاه•
بــا•حضور•و•فعالیت•در•مجتمــع•خدمات•فناوری•
خــود•را•از•دغدغه•های•شــرکت•داری•می•رهانند•و•با•
چالش•هایی•نظیــر•مالیات،بیمه،حسابرســی•و...

مواجه•نیســتند.•این•واحد•ها•از•نظر•مراحل•رشد•
یک•گام•پیش•از•شــرکت•های•مرکز•رشد•قرار•دارند•
و•هــر•واحد•باید•فعالیت•ها•و•قراردادهای•همکاری•
خود•را•تنها•بــه•یک•حوزه•تخصصی•معطوف•کند•
و•عقــد•قرارداد•در•حوزه•های•متنــوع•برای•واحدها•
ممنوع•اســت.•اصرار•بر•تمرکز•واحدها•هم•ســو•با•
سیاست•های•دانشگاه•در•زمینه•اعطای•گرنت•های•
پژوهشــی•است.•اگرچه•تا•پیش•از•این•هم•همین•
رویکرد•به•طور•ضمنی•بر•اقدامات•دانشگاه•حاکم•
بــوده،•اما•هم•اکنــون•برندســازی•تخصصی•جنبه•

رسمی•تری•پیدا•کرده•است.

  tsc.sharif.ir  
tsc@sharif.ir  

021-66166309  

   دانشگاهصنعتیشریف،خیابانعلوم



61



  تأمــین فضای استقرار خــــدمــــــــــات•
اســـتقرار،• فضـــای• عالوه•بـــر• مجتمـــع•
و• جلســـات• ســـالن• اداری،• تجهیـــزات•
ماننـــد• خدماتـــی• رفاهـــی،• خدمـــات•
ــال•و• ــت،•ارسـ ــا•صنعـ ــاط•بـ ــهیل•ارتبـ تسـ
ــاوره•حقوقـــی•و• ــوزال،•مشـ دریافـــت•پروپـ
قانونـــی•بـــرای•عقـــد•قـــرارداد•و•خدمـــات•

می•کنـــد.• ارائـــه• فکـــری• مالکیـــت•

بازاریابی تخصصی 
یکی•از•خدمــات•اصلی•مجتمــع،•بازاریابی•
کارشناس• تخصصی•برای•واحدها•اســت.•
بازاریابــی•مجتمــع•جلســاتی•را•بــا•حضور•
نماینــگان•بنگاه•هــای•صنعتــی•تنظیــم•و•
برگزار•می•کنند•تــا•واحدهای•فناور•به•ارائه•

توانمندی•های•خود•بپردازند.•

آیین نامه ایجاد و توسعه  مطالعه کامل 
واحدهای خدمات فناوری دانشگاه توسط 
متقاضی/متقاضیان

موضوع  و  تیم  معرفی  جلسه  برگزاری 
محوری مد نظر با مدیر برنامه

بررسی اولیه طرح کلی کسب وکار توسط 
مدیر برنامه و اخذ به تأیید اولیه ایشان

تدوین اساسنامه واحد خدمات فناوری �

تکمیل فرم درخواست تاسیس
)نام پیشنهادی و ...(

ارائه برنامه دوساله )تفکیک 1 ماهه( �

تصویب کمیته و صدور حکم

ارائهطرحکلیکسبوکار �
کلی کســـب وکار پس از ارزیابی  طرح 
ارائه شـــده  کمیته  مدیر برنامـــه، به 
و بـــا تصویب ایشـــان، موافقت اولیه 
یک ســـاله برای فعالیت واحد خدمات 
فنـــاوری صـــادر می گـــردد. در پایـــان 
دوره یک ســـاله، گـــزارش عملکـــرد و 
فعالیت های مجموعه بررسی شده و 
درصورت تائیـــد، موافقت اصولی برای 

ادامه فعالیت صادر می گردد.

فرایند•استـــقرار
در•دفاتر•مجـتمع
خدمـات•فنــاوری





 هـزینـــه•ها
  هزینه•خدمات•)سربار(•شامل•15•درصد•درآمد•واحدها•که•صرف•ارائه•خدمات•و•

توسعه•زیرساخت•های•مجتمع•می•شود.

  هزینه•اجاره،•بدین•صورت•که•واحدهای•فناور•موظف•به•پرداخت•اجاره•بهای•فضای•
اســـتقرار•به•ازای•هر•متر•مربع،•ماهانه•30•هزار•تومان•هستند.•متراژ•واحدها•18•
تا•90•مترمربع•است•و•دانشـــگاه•در•ازای•دریافت•اجاره•ماهانه،•خدمات•نظافت،•

حراست،•پشتیبانی،•آب،•برق،•اینترنت•و•...•را•بر•عهده•می•گیرد.

واحد•های•فعال•در•مجـتمع•متـعهـد
به•پرداخت•هزینه•های•زیر•خواهند•بود:

««نظارت،•ارزیابے•
و•کـنـــتــــــــرل

واحدهـــای•خدمات•فناوری•موظـــف•به•ارائه•
برنامـــه•و•اهداف•مالی•ســـاالنه•بـــه•کمیته•
که•میزان•دستیابی•به•اهداف•مالی،• هستند•
به•صورت•ساالنه•مطابق•»شیوه•نامه•ارزیابی•
بررسی•می•گردد.• واحدهای•خدمات•فناوری«•
شاخص•های•ارزیابی•واحدهای•خدمات•فناوری•

به•صورت•روبه•رو•است.

تمــامی• از•مـحـــل• ←  حجـــم•درآمــــد•
فعالیت•های•ارتباط•با•صنعت

←  تعدد•و•تنوع•کارفرمایان
←  قراردادهای•پایان•یافته

←  برگزاری•رویدادهای•علمی•و•پژوهشی
←  مشــــارکت•و•حـمـــــایت•از•

بــرنــامـه•هـای•پژوهشی
←  توسعه•نام•و•برند•دانشگاه

←  جذب•کارآموز
 ←  تعـداد•افـــراد•شـاغل•و•بیــمه•شــده•و
تعداد•دانشجویان•مشغول•به•فعالیت
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پارک•علم•و•فناوری•دانشگاه•صنعتی•شریف•با•
ابالغ•اساسنامه•از•سوی•وزارت•علوم،•تحقیقات•
و•فنــاوری،•در•ســال•1395•تأســیس•شــد.•با•
شــکل•گیری•پارک•علم•و•فناوری،•فعالیت•های•
مرتبــط•بــا•زیســت•بوم•فنــاوری•و•کارآفرینــی•
دانشــگاه•صنعتی•شــریف•که•در•طی•17•سال•

گذشــته•به•تدریج•و•متناسب•با•نیاز•و•تقاضای•
موجــود•ایجاد•شــده•بود،•به•صــورت•یکپارچه•
در•بســتر•پارک•علم•و•فناوری•ادامه•و•توسعه•
می•یابد.•این•مجموعه•متشکل•از•شتاب•دهنده،•
مرکز•رشد،•مجتمع•های•فناوری•به•ارائه•خدمات•

به•کسب•وکارهای•فناور•می•پردازد.•

  techpark.sharif.ir  
techpark@sharif.ir  

021-665306۴2  

   طرشــت،میدانتیــموری،خیـــابان
لطفعلیخانی،گوچهپارس،پالک15
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نـهـــادهــایپـــارکعلـموفــنــــاوری
آنها وخـدمـــات

 شتاب دهنده 
شــتاب•دهنده•شــریف•یکــی•از•نهادهای•
تحت•حمایــت•مرکز•رشــد•و•فناوری•های•
شــریف• صنعتــی• دانشــگاه• پیشــرفته•
اســت•که•بــه•منظــور•ارائه•خدمــات•به•
استارت•آپ•های•شــریفی•••)استارت•آپ•هایی•
آن• بنیان•گــذاران• از• •%5٠ حداقــل• کــه•
دانشجو•یا•فارغ•التحصیل•شریف•باشند••(•

در•سال•93•تأسیس•شده•است.
در•راســتای•رســیدن•به•اهداف•بیان•شده،•
شــتاب•دهنده•شریف•بســته•حمایتی•زیر•
را•ارائــه•می•دهد•که•تا•کنــون•در•ازای•ارائه•
آن••هیچ•گونه•سهام•یا•هزینه•ای•از•تیم•های•
تحت•حمایت•خود•دریافت•ننموده•است،•

که•این•خدمات•به•شرح•زیر•است:
  تأمین•نیازهای•مالی•اولیه•تا•ســقف•25•

میلیون•تومان
  خدمات•مشاوره•ای
  دوره•های•آموزشی

  فضای•مشترک•کاری
  فراهـــــم•کردن•امـــکان•دســترسی•به•

شبکه•کارآفرینان•و•سرمایه•گذاران
برای•آشنایی•با•شتاب•دهنده•و•خدمات•ارائه•
شده•توسط•آن•می•توانید•به•وب•سایت•آن•

مراجعه•بفرمایید:
setak.sharif.ir

 مرکز رشد 
مرکز•رشد•دانشگاه•صنعتی•شریف•از•سال•
1382•بــا•ارائه•خدمــات•حمایتی•عمومی•و•
تخصصی•)نرم•افــزاری•و•ســخت••افزاری(•از•
ایجاد•و•توســعه•حرفه•های•جدید•توســط•
کارآفرینان•در•قالب•واحدهای•نوپای•صاحب•
ایــده•)هســته•های•فنــاور(•و•شــرکت•های•
دانش•بنیان•در•حوزه•فناوری•های•پیشرفته•با•
اهداف•اقتصادی•مبتنی•بر•دانش•و•فناوری•
پشتیبانی•می•کند•تا•برای•حضور•مستقل•و•
موثر•در•صحنه•توسعه•اقتصادی•و•فناورانه•

در•سطوح•ملی•و•فراملی•آماده•گردند.
کمک•به•پوشــش•ریسک•کســب•و•کارهای•
تجاری•ســازی•• از• حمایــت• دانش•بنیــان،•
دســتاوردهای•فناورانــه•واحدهــا،•ارزیابــی•
عملکرد•واحدهای•فناور•در•راســتای•بهبود•
آموزش•و•مشــاوره•های• آن•هــا•و• فعالیــت•
کســب•و•کار• عمومی•و•تخصصی•مفاهیم•
دانش•بنیــان•از•اهم•اهــداف•و•وظایف•این•
مرکز•است.•حرکت•در•راستای•تجاری•سازی•
توســط• اشــتغال• ایجــاد• و• دســتاوردها•
واحدهای•فناور•دو•شاخص•مهم•و•کلیدی•
در•ارزیابی•آن•ها•محســوب•می•شود•و•نتایج•
حاصله•از•این•ارزیابی•نشان•دهنده•موفقیت•
واحدها•در•تحقق•ایده•محوری•و•کسب•و•کار•

آن•ها•می•باشد.

6•الی•9•ماه

خروج/شروع•فرایند•رشد

3•سال

•مرحله•پیش•رشد•

 مجتمع های فناوری 
شرکت•های•رشدیافته،•شرکت•هایی•هستند•
که•مراحل•رشد•کســب•وکار•خود•را•سپری•
کرده•اند•و•به•وضعیتی•پایدار،•ساختاریافته•
دارای•محصــول• و•درآمــدزا•رســیده•اند•و•
تجاری•سازی•شده•هســتند.•این•شرکت•ها•
برای•حضور•در•زیست•بوم•نوآوری•شریف•و•
استفاده•از•تسهیالت•پارک،•در•مجتمع•های•

فناوری•مستقر•می•شوند.•
چنانچه•شرکت•شما•با•معیارهای•آیین•نامه،•
جــزو•شــرکت•های•رشــدیافته•محســوب•
می•شود•می•توانید•با•تکمیل•فرم•پذیرش•و•
ارسال•آن•به•ایمیل•پارک•نسبت•به•استقرار•
در•پارک•اقدام•بفرمایید.•پذیرش•شــرکت•ها•
با•توجه•ظرفیت•موجود•و•اولویت•های•پارک•

صورت•می•گیرد.
آیین•نامه•هــای• جهــت•دریافــت•فرم•هــا•و•
مرتبط•می•توانید•به•وب•سایت•پارک•مراجعه•

فرمایید:
techpark.sharif.ir

ایــن•مرکز•در•بهمــن•1387•موفق•به•اخذ•
مجوز•قطعــى•از•وزارت•علوم،•تحقیقات•و•

فناورى•گردید.
اهم•اهداف•و•مأموریت•ها

  حمایت•از•ایجاد•و•توســعه•کارآفرینى•و•
تحقق•نوآورى•هاى•فناورانه

  کمک•به•رونق•اقتصاد•محلى•مبتنى•بر•
دانش•و•فناوری•هاى•پیشرفته

  ایجــاد•فضاى•مناســب•جهــت•تجارى•
کردن•دستاوردهاى•تحقیقاتى•و•فناورانه

  بسترسازى•در•راستاى•ایجاد•فرصت•هاى•
شــغلى•بــه•منظــور•جــذب•کارآفرینان•
و•دانش•آموختــگان•دانشــگاهى•جهت•

توسعه•فناورى•هاى•پیشرفته
  تخصیص•فضا•و•امکانات•براى•گسترش•
و•رشــد•واحدهــاى•کوچک•و•متوســط•
دانش•بنیان•فعال•در•زمینه•فناوری•هاى•

نوین
مرکز•رشد•فناوری•های•پیشرفته•دانشگاه•
صنعتــی•شــریف•زیــر•نظــر•پــارک•علم•و•
فناوری•دانشگاه•صنعتی•شریف•می•باشد.•
آن• برای•آشــنایی•بــا•این•مرکــز•و•خدمات•
می•توانید•به•وب•سایت•مرکز•رشد•مراجعه•

نمایید:
sati.sharif.ir

خروج/شروع•فرایند•پسارشد

نامحدود

•مرحله•پسا•رشد••••••







•مرحله••رشد••••••

«
✗

»
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صنــدوقتوســعه
پــژوهــــــــــــش
وفناوری



کســـب•وکارهای•فناورانـــه•همچـــون•ســـایر•
کســـب•وکارها•در•مراحـــل•مختلـــف•عمـــر•
خـــود•نیازمنـــد•تامیـــن•مالـــی•در•مقادیر•و•
به•روش•هـــای•مختلـــف•هســـتند.•بنابراین•
در•یک•اکوسیســـتم•نـــوآوری•جامـــع،•حتماً•
می•بایســـت•تدبیری•بـــرای•تامیـــن•نیازهای•
مالـــی•کســـب•وکارها•اندیشـــیده•شـــود.•در•

اکوسیســـتم•نوآوری•شـــریف،•این•نقش•بر•
عهـــده•"صندوق•پژوهش•و•فناوری•توســـعه•
صادرات•شـــریف"•اســـت•که•از•ســـال•1388،•
با•ســـهام•داری•دانشـــگاه•صنعتی•شـــریف،•
صندوق•مالی•توســـعه•فناوری•ایران،•شرکت•
آرمـــان•و•بانک• هلدینگ•راهبـــران•اقتصادی•

توســـعه•صادرات•تاســـیس•شـــده•است.

  sharifvc.ir  
info@sharifvc.ir  

021-61975300  
   ضلعشمالیدانشگاهصنعتیشریف،

خیابانقاسمی،پالک37،واحد12
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شـــــرایط•صــــدور
ضمــــانــت••نــامـــه

⤶• ⦁ ســـپرده•نقـــدی،•حداقـــل•معـــادل•5•درصد•
اســـت. الزامی• ضمانت•نامـــه•

مناقصـــه• در• شـــرکت• ضمانت•نامه•هـــای•  ⦁••⤶
و•مزایـــده•معـــاف•از•پرداخـــت•ســـپرده•نقدی•

می•باشـــند. )ودیعـــه(•

⤶••⦁ وثیقه•هـــا:•تضامیـــن•مـــورد•قبـــول•صندوق•
بـــا•توجه•بـــه•امتیـــاز•اعتباری•شـــرکت•تعیین•

می•گـــردد.

کارمـــزد•برابر•با•نرخ••هـــای•بانک•مرکزی• ⤶••⦁ نرخ•
ایران•است. جمهوری•اســـالمی•

 اعطای وام و تسهیالت 
کســـب•وکار•شرکت•های• در•راســـتای•توسعه•
فناور،•صندوق•شریف•با•همکاری•بانک•توسعه•
و•صادرات•به•شرکت•های•دانش•بنیان•تسهیالت•
حمایتی•اعطا•می•نماید.•جهت•اخذ•تسهیالت،•
متقاضی•می•بایســـت•درخواست•خود•شامل•
مبلغ،•نوع•)سرمایه•ثابت•یا•سرمایه•در•گردش(•
و•خالصـــه•ای•از•نحوه•هزینه•کـــرد•را•به•صورت•
مکتـــوب•و•طی•نامه•ای•خطـــاب•به•مدیرعامل•
صندوق،•ارســـال••نماید.•واحد•ارزیابی•صندوق•
آن•در•کمیته• پس•از•بررسی•درخواست•و•طرح•
فنی•و•سپس•کمیته•مشترک،•مصوبه•اعتباری•
را•بـــه•متقاضـــی•اعالم•می•نمایـــد.•مدت•زمان•
بررســـی•واحد•ارزیابی•وابسته•به•مدت•زمان•و•
نحوه•ارسال•اطالعات•توســـط•متقاضی•بوده•
و•نرخ•ســـود•برابر•نرخ•ترجیحی•می•باشد.•الزم•
به•ذکر•اســـت•وثیقه•ملکی•به•عنوان•ضمانت•
در•فرایند•پرداخت•تســـهیالت•مصوب•شـــده•
از•اولویـــت•باالیی•برخوردار•اســـت.•هم•••چنین•
برای•دریافت•این•تســـهیالت،•نیاز•به•هیچ•گونه•
ودیعـــه•ای•نـــزد•صنـــدوق•و•یا•بانک•توســـعه•

صادرات•نمی•باشد.

در•صورتی•که•متقاضی•مایل•به•اخذ•تسهیالت•
مالی•از•منابع•داخلی•صندوق•باشد،•نرخ•سود•
توسط•صندوق•شریف•و•متناسب•با•نوع•طرح•
تعییـــن•می•گـــردد.•همچنین•امـــکان•اعطای•
تســـهیالت•مالی•به•شـــرکت•های•دانش•بنیان•
از•محـــل•منابع•صندوق•نوآوری•و•شـــکوفایی•
وجود•دارد•بدین•صورت•که•متقاضی•تسهیالت•
أخذ•تأییدیـــه•دانش•بنیان،•از•معاونت• پس•از•
علمی•و•فناوری•ریاســـت•جمهـــوری•به•آدرس•
www.daneshbonyan.ir،•درخواســـت•خــــود•را•
آدرس• به•صنـــــدوق•نوآوری•و•شکوفـــایی•بـه•
اعـــالم•می•نمایـــد•و•می•تواند• •www.nsfund.ir
صندوق•شـــریف•را•به•عنـــوان•کارگزار•خود•در•

درخواست•معرفی•نماید.

 صدور ضمانت نامه 
و• فنــاور• شــرکت•های• مشــکالت• از• یکــی•
مناقصــات• در• شــرکت• جهــت• دانش•بنیــان•
پیمانــکاری• قراردادهــای• عقــد• همچنیــن• و•
ارائــه• دولتــی،• اجرایــی• دســتگاه•های• بــا•
ضمانتنامه•هــای•مختلــف•به•این•دســتگاه•ها•
آنجایی•که•عموم•این•شــرکت•ها• می•باشــد.•از•
نوپــا•بوده•و•دارای•اعتبار•چندانی•نزد•بانک•های•
تجاری•نمی•باشــند،•لذا•همواره•با•مشکل•عدم•
دسترسی•به•ضمانت•نامه•های•مختلف•مواجه•
آگاهی• هســتند.•از•این•رو•صندوق•شــریف•با•
از•این•موضوع•و•در•چارچوب•اساسنامه•خود•
آیین•نامه•تضمین•معامالت•دولتی• براســاس•
مصوب•هیئت•وزیران•)همانند•دیگر•بانک•های•
عامل(•امکان•صدور•انواع•ضمانت••نامه•)شرکت•
در•مناقصه،•حســن•انجام•کار،•پیش•پرداخت•
و…(•بــرای•شــرکت•های•فنــاور•و•دانش•بنیــان•

سراسر•کشور•فراهم•می••کند.•

   تأمــین سرمایه ریـســک پذیر،
مشارکت و سرمــایه گذاری در 

طــرح هــای نـوآور 
شــاید•بتــوان•کلیدی••ترین•خدمت•صنــدوق•را•
ســرمایه••گذاری•در•شــرکت••ها•و•کسب••وکارهای•
فناورانه•دانســت.•سرمایه•گذاری•در•یک•شرکت•
فنــاور•برخــالف•تســهیالت،•برای•ســهام••داران•
یــا•موسســان•این•شــرکت•نیــز•بدهــی•ایجاد•
نمی••کنــد،•بلکه•صنــدوق•نیز•در•ســود•و•زیان•
ناشی•از•سرمایه••گذاری•شریک•می••شود.•توافق•
صنــدوق•با•مالکان•شــرکت••ها•در•قالب•مذاکره•
صورت•می••گیرد•و•سقف•و•کف•مشخصی•ندارد.•
اما•خدمات•ســرمایه••گذاری•صنــدوق•همچون•
ســایر•صندوق••ها،•تنها•به•تامین•مالی•محدود•
نشــده•بلکه•می••کوشــد•با•ارائه•بسته•حمایتی•
شــرکت••ها•را•در•مســیر•رشد•کســب••وکار•یاری•
دهد.•این•بسته•شامل•راهبری•حقوقی،•تامین•
فناوری،•مشــاوره•کســب••وکار•و•راهبــری•امور•

مالی•و•بازاریابی•و•توسعه•محصول•است.

خــــدمــــــــــــات•
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*جزییات•بیشتر•را•می•توانید•در•آیین•نامه•مالكیت•فكری•دانشگاه•صنعتی•شریف،•در•وبسایت•
برنامه•پتنت•)Patent.sharif.ir(•جست•وجو•كنید.•

دارایــی•فکری•ایجاد•شــده•
از•بـرنــــامه•های• حاصــــل•
شریف• نوآوری• زیســت•بوم•

متعلق•به•کیست؟

دارایی•فکری•ناشی•از•اعطای•تسهیالت•از•سوی•
دانشگاه•با•بازپرداخت

دارایــی•فکــری•ناشــی•از•ســرمایه•گذاری•و•یــا•
اختصاص•بودجه•از•سوی•دانشگاه•

•دارایی•فکری•ناشــی•از•حمایت•و•اختصاص•اعتبار•خارج•از•
دانشگاه•از•جمله•سازمان•ها،•دستگاه•های•دولتی،•حمایتی•

یا•شرکت•ها•و•مؤسسات•خصوصی

ـــه•و• ـــده•از•پایان•نام آم ـــت• ـــری•بدس ـــی•فک دارای
رســـاله•دانشـــجویی

دارایـــی•فکـــری•ناشـــی•از•اجـــرای•قـــرارداد•
ــت ــا•صنعـ ــاط•بـ ارتبـ

پدیدآورندهدانشگاه 

%50 %50

%75 %25

%70 %30

%۸0 %20

%40 %60

درمراحلمختلفرشد،کدام
برنامهحمایتمالیمیکند؟

زمــــان

ی
نگ

دی
نق

ن 
ریا

ج

تأمین
مــالی

  صندوقشریف
  صندوقجسورانه

بورسیتوسعه
فناوریآرمانی

  تأمینسرمایهآرمــان
وبانکتوسعهصادرات

 شتابدهنده
 مرکزرشد

  دفترتوسعهبازار
وانتقالفناوری



 زیست بوم
 نـــــوآوری
 شـــریــف،

در دســت 
توســــعه

ناحیه نوآوری شریـف

زیست•بوم•نوآوری•شریف،•از•دو•دهه•پیش•با•تأسیس•
آغاز•شد•و•بر•اساس•نیاز•و•تقاضای• مرکز•کارآفرینی•
موجود•توســــــعه•پیدا•کرده•اســــــت،•به•نحوی•که•
هم•اکنون•برای•تمامی•گروه•های•مخاطبان•برنامه•های•

حمایتی•ویژه•ای•وجود•دارد.
هم•اکنون•زیست•بوم•نوآوری•شریف•ورای•برنامه•های•
است•و•محیط• یافته• گسترش• زیر•نظر•دانشگاهی•
پویایی•را•در•همسایگی•دانشگاه•صنعتی•شریف•شکل•
داده•است•و•بیش•از•500•کسب•وکار•فناور•این•منطقه•
را•برای•استقرار•انتخاب•کنند.•این•ناحیه•با•نام•»ناحیه•
آزادی•و•سه•بزرگراه•شیخ• نوآوری•شریف«•بین•خیابان•

فضل•اهلل•نوری،•یادگار•امام•و•جناح•قرار•دارد.•
دانشــــــگاه•صنعتی•شــــــریف•در•نظر•دارد•با•ایفای•
نقش•تسهیلگری•و•ایجاد•تعاملی•سازنده•بین•بدنه•
علمی•دانشگاه،•بازیگران•زیست•بوم•نوآوری•و•بخش•
خصوصی•توانمند،•زمینه•را•برای•بروز•استعدادها•و•
شایستگی•های•دانشگاهیان،•نخبگان•و•کارآفرینان•در•
ناحیه•نوآوری•شریف•فراهم•نماید•و•یک•الگویی•ملی•

را•در•زمینه•توسعه•پایدار•و•ارزش•آفرینی•ارائه•دهند.

↙

⦁⦁⦁

⦁⦁⦁





تهیـــه•شـــده•در•معاونـــت•پژوهـــش•و•فنـــاوری•دانشـــگاه•صنعتـــی•شـــریف
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درســالهایاخیر،دانشگاهصنعتیشــریف،بیشازپیش،بهخلقارزشونوآوری
ازدستاوردهایپژوهشیدرانتفاعاتاجتماعیواقتصادیاهمیتمیدهدوتمرکز
خودرابرکسببازدهیاقتصادیبرایدانشگاهمعطوفکردهاست.چراکهامروزه
نیــلبهاینهــدف،جزومهمترینشــاخصهایکارآمــدیوتاثیرگذاریدانشــگاهها
محســوبمیشــود.ازاینرواولینســاختارحمایتیدانشــگاهدرزمینهکارآفرینی
باهدفاشــاعهاینفرهنگدرســال1379ایجادشــدوباراهانــدازیدیگربرنامهها
آتیبهتدریجیکزیســتبومنوآوریشکلگرفتکهمخاطبانمختلف درســالهای
اعــمازاعضایهیئتعلمی،دانشــجویان،دانشآموختــگانوصاحبانصنایعرادر

فعالیتهاینوآورانهدرسطوحمختلفموردحمایتقرارمیدهد.


