


:عنوان کارگاه

مدرسه تابستانی داغ مهارت 



جلسه دوم 

مدرسه تابستانی داغ مهارت کارگاه 



معمّايکطرح

مش صحرفچندباكلماتساخت

مبهمايتابلوهوتصاويرتفسيرويرعبت



بسراي واقع يک نوع تصور ذهني بوده كه در شرايط هاي كمبود و نياز، ارائه مي شود و در نتيجه گامي موثردر 

. رشد و پيشرفت از شرايط فعلي مي باشد

با ايده پردازي مي توانيد شرايط را به صورت كامال متفاوت رسسم كسرده و تحسول جديسدي را در زمينسهشما 

.مربوطه به وجود آوريد

،ايده پردازي ناب بايد ذهنتان را در هر شرايطي تقويت كنيد؛ حتي در شرايط كامال بحرانيبراي 

اشيد در واقع شما اگر همه چيز را در اختيار داشته ب. زيرا بسياري از ايده ها حاصل كمبود و فقر امكانات است

.ديگر جايي براي ايده پردازي باقي نمي ماند

؟ايده پردازي چيست 



؟ایده پرداز کیست

ايده پرداز ش صي است كه صاحب ايده بوده و منظور از ايده پسردازي ، تفكسر همسراه بسا خالقيست مسي 

ش ايده پردازي بايد همراه با مهارت و توانمندي  هايي باشد كه از جمله آنها توانسايي و مهسارت بسار.باشد

.مغزي است



چه تفکری ایده است؟

نجسر بسه تفكري كه م. )تفكري كه در چارچوب تعريف ايده مطابق تعريف فوق قرار گيرد ايده مي باشدهر 

تغيير كمي و كيفي محصول مي شود

باشسدايده هايي كه مرتبط با محصوالت و چيزهاي موجود مي باشد به شرط تغيير در ساختار آن ايده مي

يد محصول پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و طرح هاي تحقيقاتي كه مبتني بر نوآوري باشد و منجر به تول

يا ارائه جديد يا ابداع روش علمي جديد شود در صورتيكه بيش از يک سال از ثبت اختراع، تاييديه علمي

.مقاله نگذشته باشد، ايده محسوب مي شود



ایده الکتروگونیا متر



ایده الکتروگونیا متر



ایده الکتروگونیا متر



ایده الکتروگونیا متر



ایده الکتروگونیا متر









Brainstorming )يورش فكري)مغزي وفان طروش 

نيافته؟يايافتهساخت

كنندهتسهيلنقشFacilitator

مغزيتوفانچهارگانهاصول

ممنوعايده هاارزيابيوقضاوت

(شدهرهاياآزادچرخ)استاستقبالموردايده  ايهرگونه

استاهميتبابسيارايده هاتعدادفزوني

جديدايده هايايجادوشدهابرازايده هايدرآمي تنوتركيب



http://www.dribbble.com/tags/website

https://jobteam.ir/ProductUser/www.unsplash.com



ساختاريعواملكردنفهرست:1گام•

آنمقابلدرعاملهرم تلفحالت هايوبديل هانوشتن:2گام•

تركيبهمباراعواملم تلفحاالت-ايدههزارانزايشقدرتباآسامعجزهجدوليک:نتيجه•

.استجديدايدهيکهرتركيبوكنيد

دو گام عمده روش تحليل ساختاری



(ايشيكاوا)نمودار است وان ماهي 

:مراحل

مساله را در درون دايره اي در سمت راست كاغذ بنويسيد

(ستون فقرات)يک خط مستقيم به سمت چپ ترسيم كنيد

درجه نسبت به ستون فقرات بكشيد45ساقه ها را با زاويه 



(ايشيكاوا)نمودار است وان ماهي 

:مراحل

علل مساله را بررسي و در انتهاي هر ساقه بنويسيد

ساقه ها و ساقكهاي اضافي را رسم كنيد

علل پيچيده تر را در قسمت دم ماهي و علل ساده تر را در قسمت سر آن بنويسيد



(MY) یتکنيك شکوفه نيلوفر آب

. كردياسوآ ماتسومورا اين تكنيک را طراحي 

در هاي وسيعي دارد بويژه بسراي خلسق راهكارهسا كاربرد 

.استبسيار مناسب CPSفرآيند 

.استاين روش در صنايع ژاپن بسيار خوب عمل كرده 



:مراحل
ار يک ايده، مساله، يا موضوع اصلي در مركز نمود

.بنويسيد
رده اعضاي گروه با توفان فكري در باره آن فكر كس

و ايده هايشان در داخل هشت دايره اطراف نوشسته 
.شودمي 

هر يک از هشت ايده باال ، مركز شكوفه جديسدي
تشكيل مي دهدرا 

.  شوداين كار تكرار مي 
.شودمي بيشتر تكرار بيشتر باعث تضمين 

ايده هاي بدست آمده مورد بحث و ارزيسابي قسرار 
.گيرندمي 



.تا هست۸در تصوير تعداد ايده هاي اطراف دايره •

.نبايد باشد۸پ  كمتر از .اين حداقل تعداد ايده هاي ممكن است•

.باشيدبه شرط آنكه به بارش فكري مسلط.اما بيشتر بودن آن مانعي ندارد•

.يعني زمان را در نظر داشته باشيد و در انتها هم ايده ها را غربال كنيد•



استفاده از چک ليست:يکگام 

اولويت بندي مقايسه اي: گام دو

وجود بازار مناسب و كافي در حال حاضر

در آيندهيابنده بازاري رشد

توليد و توزيع قابل رقابتهزينه هاي 

ا ريسک يا خطر كردن در عوامل مربوط به عرضه و تقاض

امگغربال كردن و ارزيابي مقدماتي ايده ها در دو 



طرح کاراد

:اهداف

ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهي نسبت به كارآفريني

ترويج روحيه و فرهنگ كارآفريني و تالش

جذب جامعه دانشگاهي به دوره هاي آموزش كارآفريني

گسترش پژوهش هاي كارآفريني در ايران

نقش آنان در رونقو سازي جامعه دانشگاهي در مورد كارآفريني ، كارآفرينان آگاه 

و ايجاد اشتغال و رفاهاقتصادي 



:برنامه ها 

 تربيت مدرسين آموزش هاي كارآفريني

تدوين و تامين محتوا و ابزار ها و امكانات آموزش

كارآفريني در دانشگاه ها

 هاي كارآفريني دوره وبرگزاري همايش ها،كارگاه ها و ارائه دروس

شناسائي، انت اب و تشويق كارآفرينان برگزيده سال

 افزايش فعاليستجهت حمايتهاي مالي، اطالعاتي و مشاوره اي الزم در

هاي كارآفريني دانشجويان



تولید ایده

ي بررسي نيازهاي مصرف كنندگان در گروه هاي سن
م تلف در جوامع گوناگون

بررسي كاالهاي رقباي مهم تجاري و شناخت دقيق نقاط ضعف و 
قوت آنها

ي اعزام نماينده يا پژوهشگر به نمايشگاه هاي صنعتي يا تجاري كه صاحب نوآور
تكنولوژيكي هستند

بازديد م فيانه از مراكز توليد شركت هاي رقيب

جذب ن بگان به مراكز تحقيقاتي و تامين كامل زندگي آنان



د؟ميزان استقبال از كاالهاي جدي

؟مي شودبه چه نيازي پاسخ داده 

كاالي جديد چه سهمي از بازار را به 

؟خود اختصاص مي دهد

روند فروش كاال در 
آينده چگونه خواهد 

بود؟

ي آيا ساخت كاال از لحاظ فن

امكان پذير است؟

ه عكس العمل رقبا در قبال عرضا

؟كاال چه خواهد بود

آيا ساخت كاال پ  از برآورد 

تمام هزينه ها سودآور است؟

ید ارزشیابی ایده تول

شده



بازار هدف برای کاال کدام
است؟

؟خصوصیات بازار چیست

کاال باید چه 
نیازهایی از مصرف
کننده را برآورده 

کند؟

را چگونه میتوان کاال
با کمترین هزینه 

تولید کرد؟

عکس العمل مصرف 
اال کننده در قبال این ک

چیست؟

آنتوسعه ایده و بررسی کاربردی کردن 



ه برآورد اعتبار مورد نياز براي تجاري سازي يافت
تحقيق

دن آنتهيه مواد تبليغي مورد نياز براي معرفي كاال و شناسان

تدوين برنامه ساخت كاال

ايجاد شودتشكيالتي كه براي توليد و عرضه كاال بايد در بنگاه اقتصادي

امور لجستيكي مربوط به كاال

جنبه های فنی و اجرایی



تجاري شدن

تحليل تجاري كاال
Business Analysis

مناسب ترين ميزان توليد كاال
ميزان نقطه سربه سري توليد

ارزشيابي ايده توليد توسعه ايده و بررسي كاربردي كردن آن
شده

IDEA SCREENING

توليد ايده

IDEA GENERATION

جنبه هاي فني و اجرايي

و بازار سنجيBetaتست 
تهيه مدل فيزيكي از كاال
التهيه نمونه نرم افزاري از كا
انجام اصالحات و تعديل هاي 

الزم

مراحل تجاری سازی و یافته های پژوهشی



بازار وسییعی را تصیا م میی 
کننییدح  اهیییه سییود و میییزان 

درآمد زایی آنها باالست

در زمان معرفی بیه خیوبی بیا بنگیاه 

همخوانی دارند و بین درجیه ریسیک 

و درآمدی که ایجاد میی کننید تعیادل 

.برقرار است

تجاری 

هدن

ایییده هییا از ارزز افییزوده 
ی بیییاالیی بیییرای مصیییرف 
کننیییده نهیییایی برخیییوردار 

هستند

یکییی از مشییکهت مهیی  را 
ه بییه نونیی. برطییرف میکننیید

ای کیییه هیییرکت  بهیییای 
نزافییییی بییییرای آن مییییی 

پردازد



به سرمايه گذاري اوليه نيازي نداشته باشد

حجم بازار را به لحاظ كمي بتوان محاسبه كرد

نياز بازار به كاال يا خدمات نوين كامال محسوس باشد

مواد اوليه به مقدار كافي در دسترس باشد

استفاده از آن به تدوين مقررات دولتي نياز نداشته باشد

توليد و عرضه آن به نيروي كار نيازي نداشته باشد

سازيايده هاي ايده آل تجاري 



Example text
Go ahead and replace it with 

your own text. This is an 

example text. 

Your own footer

ایی در اغلم کشورهای توسعه یافته آینده پژوهانی وجود دارند که نیازها را هناس

.کرده و به پژوهشگران مستقر در دانشگاه رهنمود می دهند

اتحادیییه آینییده نگییران  رفییه ایح کییه نروهییی از زبییده تییرین کارهناسییان تکنولییو ی

ده هستندح فهرستی از نیازهای بشیر را در اختییار مراکیز تحقییت و توسیعه قیرار دا

.اند

ری را بازارهای صادراتی دنیا تحت سلطه کشورهایی خواهد بود که بیشترین نوآو
.در عرصه تکنولو ی داهته باهند

رقبای تجیاری کیه در بخیح تحقییت و توسیعه سیرمایه نیراری نکیرده انید ح  یرف 
.زیرا همه نوآوری ها بازار نرا و رقابت محور هستند. خواهند هد

الت دانشگاه ها یا موسسات علمی که تحقیقات آنها جنبه کاربردی نداردح در تحو
.اقتصادی نقشی ندارند

تجاری سازی 



جایگاه آموزش در فرآیند

<

ضرورت استفاده 

از كاركنان 

مت صص براي 

ارزيابي تحوالت 

آينده، در سازمان 

هاي پويا

زوم استفاده از ل

سيستم هاي 

انگيزشي، براي 

كارآفرينان داخل 

سازمان و تهيه 

طرح هاي عملياتي 

ز به منظور انتقال ا

حالت قبلي به 

حالت جديد

پرورش كاركنان

مت صص وحرفه

اي همزمان با 

تغييرات 

تكنولوژيك

نقسسش مراقبسسان 

تكنولوژيسسک و

نسسسسوآوران در 

شناسايي

اجسسسرا و بسسسه 

كارگيري موفق

تكنولوژي

طراحي و توسعه

مدل هاي پيش 

بيني كننده  

FIVE FUNCTIONS OF MANAGEMENT



2

3

انجام تحقيق. 1

1

فناوریمرا ل فرآیند تجاری سازی 



1

2

3

فناوریمرا ل فرآیند تجاری سازی 

تحقيقانتقال نتايج حاصل از . 2



1

2

3

فناوریمرا ل فرآیند تجاری سازی 

سازيمرحله پ  از انتقال تجاري 



!
عدم تعریف درست پروژه های پژوهشی با هدف تجاری سازی 

ومتناسب با نیاز صنعت و جامعه

جهت گیری اندک پروژه های موجود برای پاسخ گویی به نیاز
نهفته در بازار

کمبود احساس نیاز بخش تولید و خدمات به نوآوری

کمبود تجربه و توان تخصصی برای تجاری سازی دستاوردها

مشخص نبودن نقش پژوهشگران در فرآیند تجاری سازی

کمبود انگیزه پژوهشگران برای حضور در عرصه تجاری سازی

اعمال مدیریت کالن بر تجاری سازی یافته های دانشگاهی

عدم توجه دانشگاه ها به تجاری سازی

سازیچالح های تجاری 



میزان حمایت از صاحبان ایده در کشور کم  و . در بیان ایده شرط اول احتیاط است
سوء استفاده از این افراد زیاد است

ضعف قانونی

بین نوآور ، مخترع، مدیر و سرمایه گذار اختالف وجود دارد

روند تغییرات مدیریت

مالکیت فکری و وضعیت ایران

خالقیت بدون وجود زیر . این موضوع باعث محدودیت بیان در ایران شده است
ساخت سودی نخواهد داشت

ساز و کار کسب و کاری در ایران دچار مخاطره است

نبود پشتیبانی صحیح فناوری از کسم و کارهای فناوری

ایرانموانع تسهیل تجاری سازی در 



تعاريف 
.  يت مي كنندمحلي است كه افراد با تخصص هاي گوناگون فني و غيرفني براي توسعه و فروش محصول و ايجاد ارزش افزوده اقتصادي فعال:شركت

.  محلي است كه افراد با تخصص هاي گوناگون فني در تيم هاي مختلف به توسعه فناوري مي پردازند: پژوهشكده

دانشجويان محلي است كه افراد با تخصص هاي گوناگون به صورو انارادي به آموزش و تحقيق براي توسعه علوم و تربيت: دانشگاه
.  مي پردازند

دانش 
(Science) 

فناوري 
(Technology)

محصول نهائي 
(Product) 

دانشگاهها  پژوهشكده ها شركتها

فرآيندبسترهاي توسعه 
تا محصول ايده 



دانشگاه
شركت

انكوباتورهاپژوهشكده
R&D

بسترهاي توسعه فرآيند ايده تا محصول در شكل جهاني 



كمک 
به 
زير

ساخت ها 

SBDC

نوآوري

R&Dارتقاء 

كارآفريني

سرمايه گذاري 

دانشگاه شركت
پژوهشكده

نكوباتورهاا R&D هاي مكانيزم 

پيشنهادي 

Small Business Development Center



توسعه فرآيند ايده تا محصول در ايران 

دانشگاه پژوهشكده  شركت 

شده استايجاد شكافپژوهشكده ها و صنعت بين ورود كرده اند و ها دانشگاهپژوهشكده ها به درون عرصه 



داغلب كشورها به سمت اين مدل پيش مي رون

دانشگاه

دولتصنعت

شبكه سه جانبه و سازمان
هاي چندگانه

هدف

ايجاد محيطي نو آورانه وتبديل نمودن نام هاي تجاري-

به برندهاي معتبر

شركت هاي وابسته به دانشگاه-

آزمايشگاه هاي دولتي-



نوآوري

بازار
ت اکتشافا
علمي

اختراعات
مولد اختراع و نوآوري است: خالقيت.

هنگامي كه تغييري در يک فناوري پديد آيد: اختراع.

رف با مص)هنگامي كه اختراعي پا به عرصه بازار مي نهد: نوآوري

(كننده مواجه مي شود

نوآوري( = ايده)تصور+ اختراع + بهره برداري 

ارتباط مفاهيم خالقيت، نوآوري و اختراع



پيدايش ايده و تحقيقات علمي

ايجاد دارايي فكري يا اظهار نتايج تحقيق

ارزيابي نتيجه تحقيق

محافظت از دارايي فكري

يقتعييين راهبرد تجاري سازي تحق
ه فعاليت تجاري سازي يا ايجاد تشكيالت بهر

برداري

مراحل تجاري سازي نتايج تحقيقات

ارزيابي -شناخت نتايج تحقيق

پتنتپتانسيل بازار و قابليت ثبت

ي تجار-اعطاي ليسان -فروش كامل
سازي مستقيم



مهارتهای مورد 
تاکيد ارزش افزوده مزیت رقابتی

زمان برگشت 
سرمایه ضاتخمين مقدار تقا سرعت توليد سرعت تحقيقات هزینه تحقيقات توآوری

یتحقیقات بنیاد باال باال طوالنی پیچیده سریع پایین باال بنیادی

مهندسی متوسط متوسط متوسط کمی پیچیده متوسط متوسط باال توسعه کاربرد

تماس با مشتری متوسط متوسط متوسط نسبتا پیچیده متوسط متوسط متوسط
تجدید ساخت 

تکنولوژی

مهندسی باال باال طوالنی کمی پیچیده متوسط باال متوسط فرآیند

تماس با مشتری باال باال طوالنی کمی پیچده کند باال پایین برچسب کاال

تماس با مشتری متوسط متوسط کوتاه کمی پیچده باال باال پایین
تجدید فرمول 

سازی

تماس با مشتری پایین پایین کوتاه کمی پیچیده باال باال پایین ارایه خدمات

تماس با مشتری پایین پایین کوتاه کمی پیچیده باال باال پایین طراحی

تماس با مشتری پایین پایین کوتاه کمی پیچیده باال باال پایین بسته بندی



مابا تشکر از بذل و توجه ش


