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  چکیده

هـاي مـرتبط بـا دو حـوزه کـارآفرینی و      ایتـدا نظریـه   مقاله،در این . استاي و رو به رشد اي بین رشتهکارآفرینی فناورانه حوزه
همچنـین مـدلی از کـارآفرینی فناورانـه تحـت      . فناوري بررسی شده و سپس حوزه کار آفرینی فناورانه به تفصیل بررسی شده است

ایه، مشـتریان و  هـا، سـرم  ها، شـرکت کارآفرین فناور، دانشگاه: این مدل شامل هفت جز است. ه استعنوان مدل پرادون ارائه گردید
هـا و منـاطقی کـه    تواند محققین را در راستاي تحقیقات آتی و همچنـین دولـت  مدل کارآفرینی فناورانه می. بازار، دولت و مشاوران

-در ادامه نیز کارآفرینی فناورانه در زیسـت فنـاوري و گزینـه   . قصد دارند به توسعه و ترویج کارآفرینی فناورانه بپردازند، یاري رساند
-، لیسـانس 3زایشـی هـاي  ط از قبیل شـرکت بسازوکارهاي مرت ابزارها واستفاده از هاي ورود به بازار آن با سازي و مسیري تجاريها

بندي و پیشنهادات پایـان پذیرفتـه    با ارایه جمع سپسو توسعه داخلی بیان گردیده است و  6، فروش تجاري5مالکیت فکري ،4دهی
  .است

  
      .تجاري سازي ،فناورانه، زیست فناوريکارآفرینی واژگان کلیدي: 
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  مقدمه - 1
هـاي اخیـر از   اي است که طی دهـه کارآفرینی فناورانه پدیده

اهمیت باالیی برخوردار شده است. یکی از دالیل اصلی ایـن امـر،   
نقش این پدیده در نوسازي صـنعتی و رشـد اقتصـادي اسـت. در     

شـاهد رکـود    هاي صنعتی سنتی و به بلوغ رسـیده که بخشحالی
هاي مبتنی بر فناوري و مبتنی بر دانش اي هستند، بخشگسترده

-کنند. کارآفرینی فناورانه رشـته اي رشد قابل توجه را تجربه می
. بنـابراین بـراي   اسـت دو حـوزه پژوهشـی    ریست کـه تحـت تـاث   

. ردیاي مدنظر قرار گشناخت آن الزم است تا دیدگاهی بین رشته
 دهیـ ها درشته ریآن موارد مشترك با سا میمفاه یاگرچه در بررس

وجود دارد کـه تنهـا از مفـاهیم اساسـی      زین يواردشود، اما میم
توان یموارد م نیشوند. در ارشته کارآفرینی فناورانه محسوب می

هـاي مبتنـی بـر فنـاوري جدیـد،      هـایی همچـون بنگـاه   به پدیده
 7زایشـی هـاي  شـرکت کارآفرین فنـاور و تـا حـدودي نیـز انـواع      

  دانشگاهی اشاره نمود. 
تـوان ناشـی از   طور کلـی مـی  کارآفرینی فناورانه را به اهمیت

اهمیت یافتن توامان فناوري و کارآفرینی دانست. این امـر باعـث   
عبـارت  . بـه ]1[بروز حوزه رو به رشد کارآفرین فناورانه شده است

هـاي توسـعه، رد پـایی از فنـاوري و     دیگر، امروزه در اکثر نسـخه 
همه اندیشمندان تاکید دارند که از  ،شود. اوالمی یدهآفرینی دکار
هاي کوچک تا مناطق و کشورهاي بزرگ، باید بـراي رشـد و   بنگاه

ـ    هـاي  کـارگیري فنـاوري  هتوسعه پایدار خود به دنبـال تولیـد و ب
مناسب باشند. ثانیـا، عامـل تغییـر جهـت توسـعه در بسـیاري از       

کـارآفرین   هبـدان معنـی کـ    شـود. کشورها، کارآفرینی معرفی می
هاي مناسب رفته و از است که جهت خلق ارزش به دنبال فناوري

  شوند.هاي جدید معرفی میاین رهگذر، فناوري
  

  تعریف مفاهیم اصلی -2
  فناوري -1-2

در گذشته، ارزش هر سازمان عمـدتاً بـا توجـه بـه سـرمایه و      
ات و هاي فیزیکـی آن از قبیـل زمـین، سـاختمان، تجهیـز      دارایی

اما امـروزه، ارزش واقعـی سـازمان،     ؛گردیدها ارزیابی می موجودي
هـا یـا ارزش خـالص آن اســت.     بـیش از ارزش فیزیکـی و دارایـی   

کند. ایـن   هاي سازمان، ارزش افزوده ایجاد می فناوري براي دارایی
هـاي فناورانـه سـازمان وجـود دارد.      در افـراد و سیسـتم   فناوري، 

  
نتایج و دستاوردهاي دانشگاهی که دانشگاه در هاي حاصل شده از شرکت 7

 ایجاد آنها نقش دارد.

افزار، نرم افـزار(دانش اسـتفاده از    فناوري را شامل سخت ]2[زلنی
مغز افزار(دانش چرایی که به دالیل طی طریـق یـک    ،افزار) سخت

شـامل دانـش فنـی     ،و در سطحی دیگر )گردد مسیر خاص بر می
که به دانش کسب شده یـا مهـارت مـرتبط بـا چگـونگی      داند می

-یفـی کـه مـی   طبق تعر] 3[. خلیل پردازدمی انجام صحیح کارها
، هـا ابزار ، محصوالت، فراینـدها، دانشاز  ینماید، فناوري را ترکیب

داند که در جهت خلق و ساخت کـاال و  هایی میها و سیستمروش
  شوند.کار گرفته میهارائه خدمات ب

  کارآفرینی -2-2
ــومپیتر ــه ] 4[ ش ــاددانان نظری ــرین اقتص ــه از بزرگت ــرداز ک پ

نیـروي محرکـه اصـلی در توسـعه     کارآفرینی است، کـارآفرین را  
اقتصادي معرفی کرده و نقش وي را عبارت از نـوآوري یـا ایجـاد    

دانـد. بـه نظـر او عامـل متمایزکننـده       هاي تازه از مواد میترکیب
 ]4[جــان باتیســت ســی .ســتاو پــذیريخطر ،مـدیر و کــارآفرین 

داند که تمامی ابزار تولید را ترکیب کرده و  کارآفرین را عاملی می
-می کارهاي را که بمسئولیت ارزش تولیدات، بازیافت کل سرمایه

کــه مــی پــردازد و را اي هگیــرد، ارزش دســتمزدها، بهــره و اجــار
 ]4[همچنین سود حاصل را بر عهده می گیرد. ریچـارد کـانتیلون  

گیرد که ابـزار تولیـد را بـه منظـور      می کارآفرین را فردي در نظر
-کـار مـی  بـه  ادغام آنها براي تولید محصوالتی قابل عرضه به بازار

  گیرد.
 
  مرور پیشینه  -3
  تعریف کارآفرینی فناورانه -1-3

هـا و تعـاریف زیـادي اسـت.     کارآفرینی فناورانه داراي معـادل 
مهمتـرین  یکی از » کارآفرینی فناورانه«اندیشمندان اعتقاد دارند 

. این مطلـب باعـث   ]5[مل خلق ارزش اقتصادي و توسعه استعوا
عنوان یکی از عوامل اصـلی ایجـاد   گردیده تا اهمیت این پدیده به

هـاي اخیـر بـه میـزان زیـادي       اي در دهـه  ثروت فردي و منطقـه 
. بـا وجـود نقـش کلیـدي کـارآفرینی فناورانـه در       ]6[افزایش یابد
بر فناوري، نباید از نقـش ایـن    وکارهاي جدید مبتنیایجاد کسب

 غفلت موجود هايسازمان و وکارهامفهوم در بهبود عملکرد کسب
 در سـازمانی  کـارآفرینی  نقـش  رویکـرد،  ایـن  از اسـتفاده  بـا . کرد

نمایـد. درف و  فناورانـه غیـر قابـل انکـار مـی      کارآفرینی از بخشی
کـار  ورآفرینی فناورانـه را یـک سـبک رهبـري کسـب     ] کا7[بایرز

هاي به شدت فناورانه شناسایی فرصت«اند که شامل تعریف کرده
آوري منابع مثـل سـرمایه و افـراد     و داراي قابلیت رشد باال، جمع

متخصص و در نهایت مدیریت رشد سریع و ریسک قابل توجه آن 
-شود. این کسبمی» گیري ویژههاي تصمیمکارگیري مهارتبا به



  عباسعلی احمدیان، حجت اله حاجی حسینی و محمدصادق برادران  
 

  7  1391زمستان بیست، پاییز و شماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو
  

هــاي علمــی و از پیشــرفت بــرداريوکارهــاي خطرپــذیر بــا بهــره
کنند. ، محصوالت و خدماتی جدید به مشتریان عرضه میفناورانه

وکارها عمدتا تنها به دنبال پـول نیسـتند بلکـه    رهبران این کسب
هـا  احساس و تمایل شدیدي براي کسب موفقیت در این فعالیـت 

دارند. شین و ونکاتارامن  نیز کارآفرینی فناورانه را فرآیندهایی در 
هاي اند که طی آنها کارآفرینان، منابع سازمانی و سامانهظرگرفتهن

هـاي  هـا در سـازمان  را براي دستیابی بـه فرصـت   راهبردهافنی و 
. طبـق تعریفـی دیگـر کـه آکـادمی      ]8[گیرندکار میکارآفرین به

) ارائه نموده اسـت کـارآفرینی فناورانـه را    1998مهندسی کانادا (
دانش علمی و فنـی توسـط یـک فـرد یـا      توان کاربرد نوآورانه می

کننـد و  وکـاري را ایجـاد و مـدیریت مـی    گروه پنداشت که کسب
 ،در واقـع  . ]9[کننـد هاي دستیابی به اهداف را تقبـل مـی  ریسک

 بـراي  مهـم  راهبـردي  انتخـاب  یک توانکارآفرینی فناورانه را می
 وکارهـاي کسـب  حوزه یا جدید بازار به ورود جهت هابنگاه و افراد
 سـازي تجـاري  طریق از بازار در هابنگاه یا افراد جایگاه. دانست نو

 برخــی. بازرگــانی یــا تجــارت نــه شــودمــی مشــخص هــافنــاوري
ین مبنا کارآفرینی فناورانه را بدین ترتیب تعریف ا بر اندیشمندان

 فرصـت  کـاوش  و بـرداري بهـره  کشـف،  فراینـد  و روش«: اندکرده
  .]10[»هافناوري براي بازاري

پتی بر اساس این دو مفهوم، کارآفرینی فناورانه را بـه عنـوان   
هاي کارآفرینانه بـر مبنـاي    شناسایی، کشف و حتی خلق فرصت«

. نکته مهم اینست که بـا  ]11[کند تعریف می» هاي فناورانه توسعه
توجه به تعریف فناوري، هر فرصـت معمـولی کـارآفرینی نیـز در     

با این حال زمانی کـه فنـاوري   خود جوانبی از فناوري را داراست. 
از ابزاري براي دستیابی به هدف، به محور اصلی کارآفرینی تبدیل 

کنـد. بـا توجـه بـه توسـعه       کارآفرینی فناورانه ظهور می ،شود می
هـاي   اقتصادهاي دانش بنیان و اهمیت یافتن اسـتفاده از فنـاوري  

ــه   جدیــد در رشــد اقتصــادي، هــر روز حــوزه کــارآفرینی فناوران
گیـرد. نکتـه بنیـادین     میرتري را درب تر شده و ابعاد وسیع ردهگست

این مفهوم اینست که کارآفرینی فناورانه به دنبال پـل زدن بـین   
طـور کلـی ایجـاد ارزش)    وکار (و بـه  توسعه فناوري و ایجاد کسب

  است.
 ،کنـد. اوال  دو رسالت عمده را دنبال می» کارآفرینی فناورانه«

دن به روند تبدیل علوم و دانش جدیـد  قصد دارد با سرعت بخشی
به دنبـال آن   ،، بتواند نیازهاي جامعه را حل کنند. ثانیا به فناوري
هـا و کاربردهـا، بـه ایجـاد یـا       کارگیري این فنـاوري هاست که با ب

  ]. 11[ها بپردازد توسعه و مدیریت بهتر شرکت
اشتراکات زیادي بـا دیگـر    ،هاي جدید مبتنی بر فناوريبنگاه

هاي خاصی هسـتند  ها دارند اما در هرحال آنها داراي ویژگیگاهبن

-بنگـاه کارآفرینانـه بـه    ،گردند. اغلبکه قدري با بقیه متفاوت می
شود که براي توسـعه و بقـا بـه فنـاوري     عنوان بنگاهی تعریف می

بایسـت  این بدان معنی نیسـت کـه فنـاوري مـی     اما است. وابسته
 8هـاي جدیـد  هاي مبتنی بر فناوريشرکتجدید یا نوآورانه باشد. 

)NTBF  هـاي  فنـاوري اسـت. بنگـاه    وابسـته بـه  )، بنگاه جدیـدي
از  وابسته به فنـاوري جدیـد، دسـته خاصـی     يهانوآورانه یا بنگاه

انـد. برخـی   هستند که توجه زیادي را به خود جلب کرده هابنگاه
بـراي  » فنـاوري پیشـرفته  «اند که از مفهـوم  محققین سعی کرده

دستیابی به این موضوع استفاده کنند. با این حال ایـن مفهـوم را   
برخـی تعـاریف    ،کـار بـرد. بـراي مثـال    هتوان به سادگی بنیز نمی

انـد و برخـی دیگـر از    براساس معیارهاي کـامال ذهنـی بنـا شـده    
گـذاري در تحقیـق و   هـاي جـایگزینی همچـون سـرمایه    شاخصه

بـه کـل کارکنـان    ه توسعه و نسبت کارمندان در تحقیق و توسـع 
 9OECDبنـدي  کنند. برخی تحقیقات از تقسیمستفاده میبنگاه ا

ایـن معیـار    ،کنند. با این حالهاي پیشرفته استفاده میاز فناوري
هاي ورودي وابسته بوده و به صنایع خاصی محدود نیز بر شاخصه

هـاي صـنعتی کـه    شود. بنابراین این تحقیقات اساسا در بخشمی
، صـورت  کنندهزینه میتحقیق و توسعه  ايتوجهی برمنابع قابل 

هاي درصد بنگاه 10تنها  GEMگیرد. براساس نتایج تحقیقات می
علمی، فناورانه و با پتانسیل «هاي عنوان بنگاهتوان بهجدید را می
  .]1[قلمداد کرد» رشد باال

» مدیریت کارآفرینانه«در مجموع کارآفرینی فناورانه به نوعی 
هاي مـدیریتی و تصـمیمات مـرتبط    مام فعالیتت که ردشباهت دا

ها از منابع جدید یـا  وکارهاي جدید و توسعه نوآوريبا خلق کسب
هـاي  هـا (از بنگـاه  بهبود یافته، صرف نظـر از حـوزه ایـن فعالیـت    

. پدیـده  شـود را شـامل مـی   کوچک تـا بـزرگ و اسـتقرار یافتـه)    
(علـوم و مهندسـی) و   کارآفرینی فناورانه در تالقی توسعه فناوري 

وکـار) رخ داده و شـامل افـراد،    وکار (مدیریت و کسبایجاد کسب
هـاي جدیـد را بـه ارزش    هایی است که ایـده وکارها و دولتکسب

  .]11[کننداقتصادي و اجتماعی تبدیل می
  اجزاي کارآفرینی فناورانه -2-3

 ایجـاد  فراینـد  بـراي  مختلـف  هايتعدادي از بازیگران با نقش
  .]11[هستند زیر شبکه شامل کارآفرینانه محیط

  
8 New Technology-Based Firm 

عنـوان یکـی از تاثیرگـذارترین    بـه کـه  سازمان همکاري اقتصـادي و توسـعه    9
مجمعی براي کشورهاي همفکر بـه منظـور بحـث و     ،نهادهاي اقتصادي جهانی

دي و اجتمـاعی آنهـا فـراهم آورده    هاي اقتصـا  بررسی، ایجاد و پاالیش سیاست
 .است
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ــرادي • ــراد مثــل اف ــان، مهندســین، دانشــگاهی، اف  کارآفرین
  ؛جدید التحصیالن فارغ و شرکت مدیران

      ؛هاشرکت •
  ؛تحقیقاتی و دانشگاهی موسسات •
ومتی درگیـر در انتقـال فنـاوري یـا     حکـ  نهادهـاي  و دولت •

   ؛هاي بین المللیسازمان
  ؛وکارکسب فرشتگان همچون خصوصی گذارانسرمایه •
  .یعغیرانتفا هايسازمان مثل هاسازمان دیگر •

پـرودان معتقـد اسـت طبـق دیـدگاه شـومپیتر،        با این حـال 
برداري از اختراع یا کارکرد کارآفرینان این است که از طریق بهره

طور کلی یک امکان فناورانـه، الگوهـاي تولیـد را تغییـر داده و     به
  .]12[تکمیل نمایند
کــارآفرینی فناورانــه در ســطوح بســیاري در مــورد  پــژوهش

صورت گرفته اسـت. پـرودان هفـت عامـل کلیـدي از کـارآفرینی       
شناسایی کرده است: بنگاه مبتنی بـر فنـاوري جدیـد،    را فناورانه 

هـا، سـرمایه،   هـا و سـازمان  هـا، شـرکت  کارآفرین فنـاور، دانشـگاه  
بنــابراین پــژوهش دربــاره مشــتریان و بــازار، دولــت و مشــاوران. 

  .]12[اي و چندسطحی استکارآفرینی فناورانه بین رشته
  کارآفرین فناور -1-2-3

کارآفرین فناور یکی از شتابگرهاي اصلی فرایند رشد و توسعه 
اقتصادي است. معموال بـیش از یـک کـارآفرین فنـاور در فراینـد      

کارآفرینـان  . عمومـا  اسـت ایجاد شرکت مبتنی بر فناوري دخیـل  
هاي مختلفی نسبت به غیـر  ها و ویژگیفناور داراي دانش، مهارت

  .]12[کارآفرینان هستند
عوامل انگیزشی کارآفرین فناور، محـرك کلیـدي موفقیـت او    
بوده و قدري با کارآفرینان غیر فناور متفـاوت اسـت. سـه انگیـزه     

و » ثـروت «، »اسـتقالل «تـوان  وکار را میاصلی براي شروع کسب
دانسـت. تمایـل بـه اسـتقالل خـود بـه دو نیـروي        » منديبهره«

که تمایـل  . درحالیشودتقسیم می »کنترل«و » آزادي«انگیزشی 
آزادي از نیاز به فرار از شر بروکراسی کارمندي قبلـی در  عامل به 

کنتـرل    انگیـزه عامـل   گیـرد، بخش عمومی یا خصوصی نشات می
  .]12[استروانشناختی پیچیده یک پیشران 

  هاانشگاهد -2-2-3
هـاي مبتنـی بـر    ها سه نقش مهـم نسـبت بـه بنگـاه    دانشگاه

هـاي  کنند: نقش آموزشی، نقش در ایجاد شرکتفناوري بازي می
فنــاوري پیشــرفته بــا اســتفاده از تحقیــق و توســعه دانشــگاهی،  

دانشـگاهی و مراکـز رشـد دانشـگاه و نقـش       زایشـی  هـاي شرکت
هـا،  فنـاوري پیشرفته(خوشـه   هـاي ها و سازمانهمکاري با شرکت

  .]12[غیره)هاي فناوري و پارك

  هاسازمان و هاشرکت -3-2-3
وکارهـاي  در ایجـاد کسـب   یها نقش مهمـ سازمان یک سو،از 

بهبـود  بـا کـارآفرینی سـازمانی بـه      ،دیگـر  سويجدید دارند و از 
پردازند. کارآفرینی سازمانی معموال بـر  عملکرد و نوسازي خود می

توسعه شرکت مبتنی است. کارآفرین سـازمانی، تالشـی   تحقیق و 
است جهـت کسـب شـیوه فکـري و رفتارهـایی کـه کارآفرینـان        

کننـد. پـس از   وکار استفاده مـی خارجی براي خلق و ایجاد کسب
هـا بـه داخـل یـک شـرکت      شود تا این ویژگیاین کار، تالش می

  ].12[موجود و معموال بزرگ وارد شود
  سرمایه -4-2-3

سرمایه مورد نیاز خـود را کسـب    ،کارواي که یک کسبشیوه
به نوع شـرکت، اعتبـار آن، میـزان تمایـل کـارآفرین بـه        ،کندمی

توان سرمایه و پـول  پذیري و حاالت ممکن مختلفی که میریسک
بسـتگی دارد. نقـدینگی یـک شـرکت متناسـب بـا        ،کسب کردرا 

  .]12[دشومختلفی تامین می لمراحل مختلف توسعه آن به اشکا
  بازار و مشتریان -5-2-3

تمرکــز اصــلی کارآفرینــان بایــد بــر مشــتري باشــد. اگرچــه  
هاي فناورانـه و توسـعه محصـول    کارآفرینان فناور اغلب بر چالش

باید بر بازخورهاي بازار، شیوه  آنهااما از سوي دیگر، تمرکز دارند، 
سازي و بازاریـابی مناسـب محصـوالت فنـاوري پیشـرفته،      تجاري

سـازي، مسـایل محیطـی و    راهبردهاي رشد سریع، مسائل جهانی
بسیاري از مسایل دیگر مرتبط بـر بـازار نیـز توجـه ویـژه داشـته       

  .]12[باشند
  حکومت -6-2-3

هاي کوچـک و متوسـط   گیري شرکتحکومت باید روند شکل
را تسهیل و تشویق نماید. هدف دیگر باید این باشد که معیارهاي 

قـرار گیـرد تـا از مناسـب بـودن محـیط        مشخصی مورد استفاده
وکار اطمینان حاصل شود. این امر به چنـد طریـق صـورت    کسب
هاي اقتصاد کالن خصوصا محـیط بـا ثبـات    ) سیاست1یرد: پذمی

هـاي  گذاري که شرایط مسـاعدي بـراي بنگـاه   ) قانون2اقتصادي، 
) پشـتیبانی بـراي حـل مسـایل     3کوچک و متوسط فـراهم آورد،  

وکـار و کـارآفرینی و   ) ترویج کسـب 4وچک و متوسط هاي کبنگاه
  .]12[توسعه فرهنگ کارآفرینانه

سه جنبه مهـم   ها بایدبراي موفقیت در حمایت از بنگاهدولت 
ا ها)، نهادهترکیب نماید: وحدت راهبردها (خط مشی با یکدیگر را

  ].12[یهاي خدماتها) و برنامه(سازمان
  مشاوران -7-2-3

دهـد کـه   هـاي کوچـک نشـان مـی    مسایل بنگاه درتحقیقات 
تـوان آنهـا را بـا    هاي آنها وجود دارد که میهایی در تواناییشکاف
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  ( سال)زمان
 ]15و  14[: فرایند کشف و توسعه دارو و نوع تامین مالی آن1شکل 

 سال) 10تا  2کشف(

 آزمایشات پیش بالینی(آزمایشگاهی و حیوانی)

 شوند)براي کنترل ایمنی و میزان دور استفاده میداوطلب  30تا  20فاز اول(

 شوند)بیمار داوطلب براي کنترل بازدهی و اثرات جانبی استفاده می 300تا  100فاز دوم(

بیمار داوطلب بـراي پـایش عکـس العمـل طـوالنی مـدت        6000تا  1000فاز سوم(
 شوند)استفاده می

 و تایید FDAبررسی 

 آزمایشات پس از بازار

 preseed هايگرنت بودجه
 تحقیق و توسعه 

  seedهاي گرنت بودجه

هاي ریسک پذیر (دور سرمایه
 اول، دوم و سوم)

 فروش اولیه سهام 

هـاي  ها پر نمود. ایـن شـکاف  ها و آموزشانواع مختلفی از مشاوره
  .]12[استصورت زیر ها بهموجود در توانایی

  ؛شکاف اطالعاتی •
  ؛فنی هايشکاف در حل مساله و قابلیت •
  .]12[یادگیريشکاف  •

  
  يفناور ستیفناورانه در ز ینیکارآفر -4
    يفناور ستیز -1-4

فنــاوري(بیوتکنولوژي)، فنــاوري مولـود تلفیــق علــوم   زیسـت 
میکـروب شناسـی) و    زیستی(بیوشیمی، ژنتیک، زیست شناسی و

مبتنـی   کهمهندسی است  -هاي پزشکی، کشاورزي و فنیدانسته
بر استفاده از موجودات زنده و یا محصوالت آنها براي تولید مـواد،  

بشـر و یـا محـیط     يهايرسانی و رفع نیازمندها، خدماتفرآورده
زیسـت فنـاوري را    ،يگرید فیطبق تعر نی. همچناستزیست او 

هــا و فنــون دانســت کــه در آن از اي از روشتــوان مجموعــهمــی
یا قسمتی از آنها براي تولیـد، تغییـر    هاي موجود زنده وارگانیسم
-سازي گیاهان و حیوانات و تولید میکروارگانیسمها، بهینهفراورده

  شود.  استفاده می جدیدهاي 
  يفناور ستیز یخیتار ریس -1-1-4

دوره تاریخی که بشر بـا اسـتفاده ناخودآگـاه از فراینـدهاي      •
زیستی به تولید محصوالت تخمیري مانند نان، لبنیات، ترشیجات 

  و سرکه وغیره پرداخت. 
هـاي  دوره اولیه قرن حاضر که با استفاده آگاهانه از تکنیک •

ها در محیطهاي مناسب و متعاقبـا  تخمیر و کشت میکروارگانیسم
هـا، اجـزاي   ها، آنـزیم فرمانتورها در تولید آنتی بیوتیک استفاده از

مواد غذایی، مواد شیمیایی آلی و سایر ترکیبات، بشر به گسترش 
ایـن بخـش از علـم نـام      ،این علـم مبـادرت ورزیـد. در ایـن دوره    

  میکروبیولوژي صنعتی به خود گرفت. 
دوره نوین زیست فناوري که با کمک علم ژنتیـک در حـال    •

 1967از سـال   ،ایجاد تحول در زندگی بشر است. این دوره زمانی
هایی از یک میکروارگانیسم به میکروارگانیسم دیگر با انتقال ژنو 

  آغاز شد.  
  يفناور ستیز يهایژگیو -2-1-4

 نـان یمـورد توجـه کارآفر   يفناور ستیز دهیموجب گرد آنچه
 يهـا یژگیاستخراج گردد، و یستیز نیو عبارت کارآفر ردیقرار گ
آن به شرح  يهایژگیو نی. مهمتراست يحوزه از فناور نیخاص ا

  .]13[است ریز
 نـد یتوسـعه محصـول: فرا   يمـدت بـرا  زمان متوسط تا بلند •
 16بازار ممکـن اسـت تـا     و عرضه به ياندازهدف تا راه ییشناسا
  .  بینجامدطول به سال 
کـه  اطالعـات   ي: در تقابل با فناورادیز هیبه سرما يازمندین •

شـده و   ینرم افـزار طراحـ   دستیابی به يدالر برا ونیلیم 2-3به 
نیـاز   بـه بـازار  آن هـت عرضـه   زمان ج ماه 12تا  6 و افتهیتوسعه 
حـدودا   اينـه یبا هز یمعمول يدارو کیدر زیست فناوري،  است؛

تـا بـه بـازار عرضـه      انجامدمیطول  به سال 15، دالر ونیلیم 15
  .نشان داده شده است 1 شماره این فرایند در شکل .شود

  زیست فناوري  قاتیمترقبه تحقریغ جنتای •
  کننده فراوان  میتنظ نیقوان يدارا •
   یکیگسترده و دانش تکن يهابه مهارت يازمندین •
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-: غالبا تخصص شـرکت ایدن عیصنا نیترقاتیاز پرتحق یکی •
بـر حـوزه    یزیست فناوري بـه شـدت مبتنـ    سیالتاسدیجد يها

-يو تجـار  محصول توسعه يهامهارتکه طوريهب ؛پژوهش است
. تحقیق و توسـعه زیـر بنـاي صـنعت     گرددآن فراموش می يساز

 نیمحـورتر  قـات یاز تحق یکـ یصـنعت   نیـ زیست فناوري است. ا
صـنعت زیسـت    یسازمانده يبر مبنا .رودبشمار میجهان  عیصنا

توسعه  و قیتحق يصرف شده برا نهیمتحده هز االتیفناوري در ا
به  1993میلیارد دالر در سال  7/5در موسسات زیست فناوري از

بـراي مثـال،   اسـت.   افتهیارتقا  2003میلیارد دالر در سال  5/20
از  شیطور متوسط ببهمذکور، موسسات  نیبزرگتراز پنج موسسه 

 کیکنند. یم نهیهر نفر استخدام شده هز يازا هدالر ب 100000
 کیاز  ایاست  یقاتیتحق تویستیان کیاز  ایغالبا  یستیز نیکارآفر

هـا نشـان   نیتخمـ  .]16[جدا شده است یعموم یسازمان پژوهش
از  ییای% موسسات زیست فنـاوري اسـترال  50از  شیدهد که بیم

  اند.  شده جادیا یعموم یپژوهش يهاسازمان
از مــوارد ماننــد  ياریدر بسـ  یاخالقــ نیقـوان  تیــلـزوم رعا  •
در زیسـت   يدیـ کل ی: اخـالق نقشـ  یوانیـ و ح یانسـان  شاتیآزما

را به چـالش   یکیولوژیو کاربرد ب يورافن يکه مرزهادارد فناوري 
 تیــمحــرك اخــالق در صــنعت، مقبول یعامــل اصــل .دانکشــیمــ

 تیا بهبود وضعیحفظ و  ياستفاده از زیست فناوري برا یاجتماع
  سـت یز طیغذا و حفاظـت از محـ   یو فراوان تیفیبهبود ک ،یزندگ

 یقابـل تـوجه   يهادر زیست فناوري، چالش یاست. تحوالت علم
توانـد بـه    یمـ  يوراکـه فنـ   یو راه یتفکر در مورد زندگ يرا برا
 يمرحلـه اسـتانداردها   نیـ دهـد. در ا یارائه م ،کمک کند یزندگ
  .  ]14[شوندیصنعت اعمال م توسط يادیتا حد ز یاخالق
   تیموفق يبرا فکري تیحفظ مالک يباال تیاهم •
ا، موسسات و هبا دانشگاهراهبردي محکم و اتحاد  يهاوندیپ •
   یستیز يهاشرکت ریسا

 ایـ شـرکت   اتیـ و منابع در طـول ح  هیبه سرما ازین شیافزا •
  سازمان  

  10یستیز نیارآفرک -2-4
دنبـال  و بـه   ریـ اخ يهـا در سـال  یسـت یز ینیکـارآفر  مفهوم

عامـل   نیآمده اسـت. مهمتـر   دیحوزه پد نیفراوان ا يهاشرفتیپ
در  يفنـاور  سـت یز ریچشمگ يهاشرفتیمفهوم پ نیآمدن ا دیپد
 بیتصو از بوده است. در دهه نود و پس هايفناور ریبا سا سهیمقا

-دانـش  يسـاز يرها با توجه به تجاي، تمام فناور11دل يقانون با

  
10 Bioentrepreneur 
11 Bayh Dole act 

داشـتند. امـا    ياژهیـ و شـرفت یهـا، پ شـده در دانشـگاه   دیتول يها
-يفناور ریبا سا سهیدر مقا يفناور ستینشان داد که ز قاتیتحق

 نیداشته است. از آن پس بود که مفهوم کارآفر يشتریها، رشد ب
  .  دیگرد یبررس يطور جدهب یستیز

علـوم   يثروت از کاربردهـا  جادیا يبه معنا یستیز ینیکارآفر
 ینیاز کـارآفر  رمجموعـه یز کیـ  یسـت یز ینی. کارآفراست یستیز

 ستیخود را از صنعت ز سکیو ر يگذارهیفناورانه است که سرما
 يگـذار هیآغاز کرده است. سن آنها در مرحله شروع سرما يفناور
دلیـل  بـه   کـه  اسـت  شتریب اریسب یسنت نانیبا کارآفر سهیدر مقا
 يبرا ازیزمان مورد ن نیل زمان صرف شده در دانشگاه، همچنطو

 يهاهیسرما نیمحصول قابل دوام است. همچن کیبه  دهیتوسعه ا
 ،یسـت یز ینیطـور معمـول در کـارآفر   و پس از آن اموال به يفکر

 يادهیپد نیاست. ا يفناور ستیشرکت ز کی یرقابت تیمنبع مز
 ینینشده است. کارآفر حیاغلب تشر یسنت ینیکه در کارآفر ستا
بـه   بیـ قر تیـ . اکثرقرار دارد یمراتب آموزش نیدر باالتر یستیز

 یلیتوسط دارنـدگان مـدارك تحصـ    یستیز هايوکاراتفاق کسب
گـردد. امـا   یآغاز مـ  یمدارك عال ری، دکترا و ساMBAباال،  یعلم
اسـت کـه    نیـ ا دوجـود دار  یسـت یز نیکه در مورد کارآفر یسوال

 سـت یز ینیو شـرکت کـارآفر   یسـت یز نیتوان کـارآفر یچگونه م
را  راهبـردي  يهـا يریگمیوکار و تصمکسب يهابا مهارت يفناور

. استمختلف  يهابودن تخصص دارا در سوال نیساخت؟ جواب ا
باشـد   يفناور ستیز يدکترا دیبا یستیز نیبدان معنا که کارآفر

  .]19و  18 ،17[داده باشد شیرا افزا ودخ يهاکه مهارت
هاي کارآفرینی نشـان  همپوشانی بین شکل 2 شماره در شکل

  داده شده است.

  
عنـوان کـارآفرینی   فناوري بـه  ستیز يسازيتجار -3-4

  فناورانه
 ،يفنـاور  ستیز يسازيتجار یاز ورود به حوزه تخصص شیپ
  گردد.و موارد مرتبط بحث می يسازيراجع به تجار یاندک
توان به بازار سازي دانش فنی را میتوجه به تعاریف، تجاري با

 فناوريکارآفرین 
 کارآفرین سنتی

 زیستی کارآفرین

 ]19[  کارآفرینی همپوشانی بین اشکال :2شکل 
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تعریف،  نیرسانیدن یک ایده و یا یک نوآوري دانست. با توجه به ا
  سه مورد در ابتدا باید مورد مطالعه قرار گیرد:

  . مطالعه دقیق بازار و استخراج نیازهاي بازار 1
هـاي  ویژگیکه طوري. استانداردسازي فرآیند توسعه محصول به2

هـاي اساسـی مشـتریان    پوشش دهنـده خواسـته   ،اصلی محصول
  باشد.

منظـور ایجـاد   هـاي مـدیریتی و مطالعـاتی بـه    . انجام هماهنگی3
  ارتباط بین دو فرآیند مذکور از جمله: 

  بررسی تامین منابع اولیه •
  ارزیابی مالی و اقتصادي پیش از شروع طرح •
  پیش بینی براي ارائه طرح اولیه تجاري  •
بررسی و پیش بینی چگونگی تولید و عرضه طـرح همـراه بـا     •

  برنامه زمانبندي و گارانتی  
 يسـاز يمـدل تجـار   ،يسـاز يتجـار  يبـرا  یمیمدل قـد  کی
 نینو يهافناوري يریکارگهمدل توسعه و ب نیدر ا. است 12آتربک
به آنها اشاره  ریکه در ز داندیچند عامل م متاثر ازها را شرکت در
  گردد:  یم
  شرکت یطیمح يهامشخصه .1
  خود شرکت یدرون يهامشخصه .2
  و شرکت  طیمح انیو رابطه م انیجر .3

ــل ــیب عوام ــات موردن ،یرون ــارتباط ــرا ازی ــوآور يب ــزو  ين  نی
 . همچنینردیگیاطالعات را دربرم يفناور يمناسب برا يبسترها

منظـور  هها بحلاطالعات و راه بیتوان ترکیم زیرا ن یعوامل درون
بـاال  مطالـب  تـوان طبـق   یمـ  ایو  مشکالت و مسائل دانست حل

 انیـ رابطـه م  سـرانجام  درنظرگرفـت. شـده   دیتول يهادهیهمان ا
 نیـی تع فیوظا انیم یتعادل يباعث برقرار یرونیو ب یعوامل درون
  .  ]20[گرددیم طیو مح فناورانهو عوامل  يشده فرد

  سازيمراحل تجاري -1-3-4
  است: ریعمده شامل مراحل ز طورهب يسازيتجار مراحل
    ؛دهیا دیتول •
    ؛ایده يارزیابی و غربالگر •
    ؛دهیکردن ا يکاربرد •
  ؛کاال يتجار لیتحل •
  ؛تست بازار و یبازارسنج •
  ؛ییو اجرا یفن يهاجنبه •
  .يسازيتجار •
  شود.یداده م حیطور مختصر توضهب کی ادامه هر در
  

12 Utterback  

  دهیا دیتول -1-1-3-4
عنـوان   يسـاز يبخـش تجـار   نیترتوان مهمیرا م دهیا دیتول
 دهیـ نکتـه بـود کـه ا    نیـ به دنبال ا دیمرحله ابتدا با نیدر ا نمود.

هاي متعددي براي تحقق ایـن هـدف در   شود. راهمی دیچگونه تول
شود که بخشـی درصـدد   هاي اقتصادي وجود دارد. فرض میبنگاه

که نظیر آن در بازار وجود ندارد. مراکز  استتولید کاالي جدیدي 
  شوند.  هاي زیر متوسل میتحقیق و توسعه به روش

 و هاي سنی مختلفبررسی نیازهاي مصرف کنندگان در گروه •
  در جوامع گوناگون

بررسی کاالهاي رقباي مهم تجـاري و شـناخت دقیـق نقـاط      •
منظور تحقیق پیرامون تولید کاالهایی که ضعف و قوت آنها به

فاقد نقاط ضعف مزبور بوده و نقاط قوت آنهـا بیشـتر از نقـاط    
  قوت کاالهاي رقیب باشد.

هاي صنعتی یا تجـاري  اعزام نماینده یا پژوهشگر به نمایشگاه •
  .شودعرضه می فناورانههاي که در آنها نوآوري

مراکــز  در ضــریب هوشــی بــاالبــا  جــذب نخبگــان یــا افــراد •
  ن تحقیقاتی و تأمین کامل زندگی آنا

    13ارزیابی ایده -2-1-3-4 
هاي اي صورت گیرد که پاسخ پرسشایده باید به گونه ارزیابی

  زیر روشن شود: 
.آیا مصرف کننده در بازار هـدف از کـاالي جدیـدي کـه تولیـد      1

عبارت دیگر ایده تولید شـده  استقبال خواهد کرد؟ به ،خواهد شد
کننده خواهد کـرد.  اگر از قوه به فعل درآید چه نفعی عاید مصرف

  به چه نیازي پاسخ خواهد داد؟  
.کاالي جدید چه سهمی از بازار را به خود اختصاص خواهد داد 2

  هایی از جامعه مصرف کننده آن خواهند بود؟ و چه گروه
. روند فروش کاال در آینده چگونه خواهد بود؟ آیا سیر صـعودي  3

  خواهد داشت یا چرخه حیات آن ناپایدار است؟ 
  پذیر است؟ آیا ساخت کاال از لحاظ فنی امکان .4
یعنـی یافتـه پژوهشـی     -. عکس العمل رقبا در قبال عرضه کاال 5

   بود؟ خواهد چه –که جنبه تجاري به خود گرفته 
  دهیکردن ا يکاربرد -3-1-3-4

گرفتـه، ضـمن    ها را درنظردهیمرحله جوانب مختلف ا نیا در
شـود.  یپرداختـه مـ   زیدر مورد بازار هدف ن یکامل قیآنکه به تحق

العمل مصـرف کننـدگان   بازار هدف و عکس اتیخصوص نیهمچن
  گردد.  یم ینیب شیدر نظر گرفته شده و پ

  
13 Idea Screening 
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  14تحلیل تجاري کاال -4-1-3-4
انجام شود تا مشخص گردد  یقیدق یبررس دیمرحله با نیا در
محصول مـوردنظر کـه براسـاس     يبرا نهیبه هیاول دیتول زانیکه م
تـر  عبارت سـاده هاست. ب زانیشده است، به چه م دیتول هیاول دهیا

  و روانه بازار گردد. دیتول دیچه مقدار محصول با
  بازارسنجی و تست بازار -5-1-3-4

این مرحله یک مدل فیزیکی از کاال تهیه و نحوه اسـتفاده   در
افزاري کاال نیز بـراي  شود. ممکن است نمونه نرماز آن بررسی می

نظرخواهی از متخصصان تهیه و براي آنان ارسال شـود تـا نقـاط    
 ز مرحله تولیـد مشـخص شـود. معمـوال    ضعف احتمالی کاال قبل ا

تجـاري کشـورهایی کـه بـه      يهـا نمونه اولیـه کـاال در نمایشـگاه   
را  فکـري مقررات کپی رایت متعهد هسـتند یـا حقـوق مالکیـت     

شـود تـا مشـتریان    نمایش گذارده مـی معرض  درکنند رعایت می
پس از گـردآوري اظهارنظرهـا    .بالقوه در مورد آن اظهارنظر کنند

هـاي  یا آگاهی از نقایص احتمالی کاال، اصالحات و جرح و تعـدیل 
در این مرحله تعداد محدودي از کاال  .گیردمی صورتالزم در آن 

شـود و بـا   یاز بازارها ارسال م یکیبه صورت آزمایشی تولید و به 
شود، یمدت گرفته م نیدر ا انیکه از مشتر ياستفاده از بازخورد

  دهند.  یالزم را انجام م يهايزیربرنامه
  هاي فنی و اجراییجنبه -6-1-3-4

طـرح، مسـائل    ياجـرا  يهانهیمرحله ضمن برآورد هز نیا در
و  یامـور قـانون   نطـور یشـود و هم یمـ  یآن بررسـ  فناورانهو  یفن

  شود.  یآن مرور و انجام م یلیمراحل تکم
  يسازيتجار یانیمرحله پا -7-1-3-4

عقـد قـرارداد بـا     ریـ امور نظ يسر کیمرحله با انجام  نیا در
 يبرا ییانتخاب بازارها نطوریعمده فروشان و خرده فروشان و هم

مرحلـه بـاال    7 یکه ط يسازيتجار ندیفرا، ارائه عمده محصوالت
ذکر اسـت کـه    انیشا ،انیشود. در پایم لیانجام شده است، تکم

را  يسـاز يشده ارزش تجار دیتول يهادهیاتنها تعداد محدودي از 
  رسند.  یم یانیدارند و به مرحله پا

حـث  ابم امـا  ،اسـت  يفناور ستیبحث مربوط به ز نیا اگرچه
ـ  يسـاز يمراحل تجـار مذکور در رابطه با  قابـل   زیـ طـور عـام ن  هب

وجود دارند که به واسطه  یمباحث دیگر،از سوي . هستنداستفاده 
را مشـخص   يسازيتجار ریمس ،يفناور ستیخاص ز يهایژگیو
 سـت یز يسـاز يتـر تجـار  یمباحـث تخصصـ   ،. در ادامهندینمایم

  
14 Business Analysis 

  

  .دیذکر خواهد گرد يفناور
  فرصت زیست فناوري به بازار لیتبد یچگونگ -2-3-4

  است: ریبه صورت ز ندیفرا نیا مراحل
  فرصت یابیارز •

  یسنجامکان لیو تحل هیمراحل تجز −
  يگذارهیسرما يو غربالگر یسنجمطالعه امکان −

  فرصت يگذارارزش •
  ]21[ورود به بازار يهاریو مس يسازيتجار يهانهیگز •
ح داده خواهـد  یتوضـ  لیموارد به تفصـ  نیاز ا کیادامه هر در

  شد.
  فرصت یابیارز -1-2-3-4

کـه در   یهمـه مشـکالت   گـذار سرمایه ممکن استاز آنجا که 
فرصـت   لیتبـد  يبرا نداند،را  دشومیبا آن مواجه  يگذارهیسرما

. اسـت مهـم   بسـیار فرصـت   یابیـ ارز ،موفق يگذارهیسرمایک به 
 یاحتمال بیمعتبر از معا فهرستیگذار موشکافانه به دنبال هیسرما

 اســت کــه از دواریــمربوطــه اســت و ام يهــايگــذارهیدر ســرما
. در ردیـ آنـان درس بگ  يهاتیموفق نیو همچن گرانید هاتاشتبا
  :]22[وجود دارد یفرصت دو مرحله اساس یابیارز

  یسنجامکان لیو تحل هیمراحل تجز •
  يگذارهیسرما يو غربالگر یسنجمطالعه امکان •
  خواهد شد.پرداخته دو  نیا یبررسبه ادامه  در

  یسنجامکان لیو تحل هیمراحل تجز -1-1-2-3-4
گسـترده در   یابیاز ارز ،امکان سنجی لیو تحل هیگونه تجزهر
طـور  که بـه  یو سپس عوامل آغاز شدهحرکت  (دید کالن) صنعت

( مقـایس  گذارند ریتاث يگذارهیشکست سرما ای تیخاص در موفق
تـر بـازار   قیـ دق ایدر صنعت  نکهیشود. دانستن ایم یررسب ،خرد)

 يگذارهیسرما يقدم در غربالگر نیعنوان اولبه ،چه موقعیتی دارد
   ].21[معرف چرخه عمر صنعت خواهد بود نیا اهمیت دارد.

ــه امکــان -2-1-2-3-4 ــالگر یســنجمطالع  يو غرب
  يگذارهیسرما
نقاط توجه داشت.  نقاط ضعفبه  دیبا يمالحظات غربالگر در
 ستیز دیجد يهاو استقرار شرکت قیتحق شرفتیتوقف پ ،ضعف
بـالقوه در مـوارد    نقاط ضـعف را به دنبال خواهد داشت.  15يفناور
    توانند رخ دهند.یم ریز

  یعلم یسنجامکان •
  ياقتصاد یسنجامکان •

  
15 New BiotechnologyFirm 
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  یفن یسنجامکان •
  یابیبازار یسنجامکان •
 یسنجی از لحاظ موارد حقوقامکان •

-هیسـرما  نـده یآ يازهـا ینقاط قوت و ن فهرست -3-3-4
  يفناور ستیز يهايگذار
نقـاط قـوت و    نیمهمتر دیفوق با يهایسنجامکان یبررس در

  شود.   دهید يفناور ستیز يهايگذارهیسرما ندهیآ يازهاین
 یسـنج امکان ازها،ینقاط قوت و ن نیدر صورت عدم توجه به ا

عبارتنـد  مـوارد   نیا نی. مهمترشداز اعتبار الزم برخوردار نخواهد 
  :]21[از

  کاروکسب یبانیبه خدمات پشت یدسترس •
  شرفتهیپ فناوريدر  16تحقیق و توسعه هیپا •
  شرفتهیپ فناوري کار دروکسب هیپا •
  شرفتهیپ فناوري در دیتول هیپا •
   مرکزي يفن آور شگاهیآزما ایبه دانشگاه و  یدسترس •
  یرساختیز یبانیبه پشت یدسترس •
  کار   يرویتوسعه ن يهابرنامه •
  اولیه/ ریپذسکیر يهاهیبه سرما یدسترس •
بـه   یابیدسـت  يبـرا  يقـو  زهیـ بـا انگ  "قهرمـان "حضور  •

   شرفتیفرصت پ
صـورت  بـه  يگـذار هیسـرما  يو غربـالگر  یسـنج امکان ندیفرا
  نشان داده شده است. 3 شماره شکلدر  کیشمات

 اسیـ بـه مق قسـمت   نیتا اهمانگونه که در ابتدا ذکر گردید، 
 يپرداختـه شـد. امـا بـرا     یامکان سـنج  لیو تحل هیدر تجزکالن 
  .در نظر گرفته شود زیخرد ن اسیمق دیبهتر با لیو تحل هیتجز

  سطح خرد) لیو تحل هی(تجزيفناور یابیارز - 4- 3- 4
 لیـ و تحل هیتجز دیبا يفناور یابیکه ذکر شد در ارز همانگونه
در  ریـ سـواالت ز  دیـ منظور با نیا يانجام شود. برا زیسطح خرد ن

  .]21[نظر گرفته شود
  جستجو در ثبت اختراعات و متون، کامل و روشن است؟ ایآ •
  روشن است؟ يفناور نیا تیمالک ایآ •
  تواند محافظت شود؟یم يآورفن نیا ایآ •
 ازیـ ن يردامـو بـه چـه    يفنـاور  نیـ موفق ا يسازيتجار يبرا •

  است؟
  اند؟ها قابل انتقاليآورفن نیا ایآ •
  دارد؟ داریپا یرقابت تیمز فناوري ایآ •

  
16 R & D 

  با این فناوري وجود دارند؟ قابل رقابت يهايآورفنآیا  •
وجود  يآورفن نیا يبرا یشده و قابل دسترس فیبازار تعر ایآ •

  دارد؟
  که وارد بازار شود؟ دیچه مدت طول خواهد کش •
  توان انتظار داشت؟یرا م يگذارهیبازگشت مثبت سرما ایآ •
  است؟ ریپذامکان یکاربرد عمل ایمحصول  ایآ •
  کردن هستند؟   تیریقابل مد یخطرات فن ایآ •
  فرصت يگذارارزش -5-3-4

شـرکت آغـاز    سیتاس یابیارز نقاط ضعف،از تست کامل  پس
هاي نوپاي زیست فنـاوري بـا   شرکت تیموفق هايحالتشود. یم

آنهـا   نیگردد کـه مهمتـر  یم نییموضوعات حساس تعاز  يتعداد
  عبارتند از: 

 يگـذار عامـل ارزش  نیتـر یمحصول اصل ییفروش نها متیق •
هـاي  شـرکت  شـتر یکـه ب یدرحال است؛شرکت  يفکر تیمالک

طور بهخود  یینوپاي زیست فناوري هرگز با مصرف کننده نها
  شوند.  یروبررو نم میمستق

هـاي نوپـاي زیسـت فنـاوري     شـرکت  يوکار بـرا طرح کسب  •
هـا نفـر در سراسـر    ونیـ لیکه چگونـه م  است نیدهنده انشان

معضل را بـه اشـتباه   برند و آن یرنج م ینیجهان از معضل مع
 دفبـازار، بـازار هـ    يبنـد میتقسـ  یدرك واقعـ . دانندمی بازار

اسـت کـه    يزیـ واقـع همـان چ   در شرکت بازار خرد ،شرکت
و در طرح کسب و کار نباید بـا دیـد    است تیاهم زیحا اریبس

  گردد. ریتصودر سراسر جهان  يابازار افسانهغلط، 
 يبـرا البته  .دیگري است مسئله دیواحد تول ریمتغ يهانهیهز •

نیسـت چراکـه   مهم چندان هاي نوپاي زیست فناوري شرکت
  . یستن لیدخ ییساخت محصول نها در

 یقـانون  يازهایبه عنوان ن ،داروهاویدر حوزه ب ثابت يهانهیهز •
محصول  کیدر توسعه  ،ینیبال شاتیکننده تمام آزمامیو تنظ
  .هستندمهم  اریقابل توجه بوده و بس دیجد

 کیـ هاي نوپاي زیست فناوري شرکت يبرا ازیمورد ن هیسرما •
 ایـ اسـت. اجـاره و    شرفتهیپ هايبسیار مهم در فناوريمسئله 
 يادیـ ز هیسـرما  بـه  محل شرکت نیو همچن زاتیتجه دیخر
  دارد.  اجیاحت

-بعـدي بشـمار مـی   مهـم   اریمسئله بس هینرخ بازگشت سرما •
  ].21[رود
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  فکري تیمالک يگذارارزش -6-3-4
زیست فنـاوري  صنعت در  حقوق مالکیت فکري گذاريارزش

گـذاري یـک   . ارزشرودمراحـل بشـمار مـی   تـرین  مشکلیکی از 
وجــود دلیــل اســت. بنــابراین بــهجهــت تعیــین بودجــه فرصــت 
هـاي بلندمـدت درگیـر بـا رسـیدن محصـول بـه بـازار،         چارچوب

مربوط بـه سـودهاي آینـده    حقوق مالکیت فکري بیشترین ارزش 
یا ریسـک جریـان پیـدا خواهـد     حقوق مالکیت فکري که از  است

حقـوق   ارزش نهـایی کرد. بسیار مهم اسـت کـه یـادآوري شـود،     
گی پرداخـت آن را  است کـه شـخص آمـاد    یقیمتمالکیت فکري 

  . دارد
وجود  یتفاوت اساس فکريحقوق مالکیت  متیارزش و ق نیب

دهنـده  شوند. ارزش نشـان یدارد؛ این اصطالحات معموال جابجا م
اسـت و مربـوط بـه منـافع      فکـري از حقوق مالکیت  ندهیمنافع آ

کـه حقـوق    سـت يمقدار متیاست. ق فکريکاربر حقوق مالکیت 
ـ  یم فکريمالکیت  و فروشـنده تبـادل گـردد.     داریـ خر نیتوانـد ب

ي حقـوق  گـذار ارزش لیـ دالاز . سـت ین متیارزش لزوما معادل ق
  توان به موارد ذیل اشاره نمود:مالکیت فکري می

  مذاکره؛ يصدور مجوز و پارامترها ازیحق امت نییکمک در تع •
  ؛يگذارهیدر سرما یمال يگذارهیسرما تیامن •
 نینقـض قـوان   يخسارت بالقوه برا جادیا يبرا ياهیعنوان پابه •

  ؛فکريحقوق مالکیت 
  ؛يو حسابدار یقانون ياستانداردها جهت •
 .یو بده هیبر سود سرما اتیمال ژهیو، بهاتیمالجهت  •
 يهاریو مس يسازيتجار يسازوکارها ها ومولفه -7-3-4

  ورود به بازار
هــاي زیســت فنــاوري، طــرح يو ارزشــگذار یابیــپــس از ارز

قـرار  ورود بـه بـازار    یینهـا  ریمسـ  درو ورود به بازار  يسازيتجار

 یمختلفـ  يهـا موجود مولفه طیبا توجه به شرا ریمس نیدر ا دارد.
  .]21[هستند ریها و سازوکارها به صورت زمولفه نیوجود دارد. ا

   17زایشیهاي شرکت •
    19فکريحقوق مالکیت  ای يفناور  18سانسیل •
   20يفروش تجار •
   21یتوسعه داخل •

  خواهد شد. حیاز این موارد تشر کیادامه هر در
  زایشی يهاشرکت -1-7-3-4

حقـوق   يسـاز يتجـار باعـث تمرکـز بـر     زایشـی  يهاشرکت
بـه   یدسترسـ تـوان بـه   ي آن مـی ایمزااز شود. می فکريمالکیت 
اشـاره   22اولیـه  يهااستفاده از بودجه ایو  یکمک دولت يهابرنامه
  عبارتند از: زایشی هايشرکت بیمعاهمچنین  نمود.

   ؛ازیو منابع قابل توجه موردن هیسرما •
ورود بـه بـازار (بـه خصـوص      یزمان متوسط تا طوالن سکیر •

   ؛)يداروساز يهازیست فناوري/ پروژه
  .دیجد يگذار هیسرما جادیدر ا یخطر ذات •

گیرد. در حالـت  معموال به دو شکل صورت می زایشیشرکت 
 ؛بـا تمایـل شـرکت مـادر انجـام شـده       زایشیشرکت فرایند  ،اول

این امر بدون میل شرکت مادر صـورت   ؛که در حالت دومدرحالی
. تحقیقـات زیـادي درخصـوص آنچـه واقعـا در فراینـد       پـذیرد می

-شده انتقـال مـی   زایشاز شرکت مادر به شرکت  زایشیشرکت 
  

17 Spin-off 
18 Licensing 
19 IP 
20 Trade sale 
21 Internal development 
22 Pre-seed 

 ]21[فرایند امکان سنجی :3 شکل

 تصویب طرح

تولید ایده در نتیجه 
 تحقیقات

شناسایی مشکالت 
 در طول تحقیقات

اثبات مفهموم که با 
یک ثبت اختراع جدید 
 حمایت می شود

و  NBFسنجی امکان
حرکت از پروژه 

تحقیقاتی به سمت 
 خطرپذیري

معموال   NBFتاسیس 
 Spin off از طریق

 توسعه طرح توسعه مفهوم و ایده

 پذیري تجاريامکان
 رد خطاي کشنده



  عباسعلی احمدیان، حجت اله حاجی حسینی و محمدصادق برادران  
 

  15  1391زمستان بیست، پاییز و شماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو
  

 ایـن حـوزه نشـان مـی دهـد      شده است. تحقیقات در انجامیابد، 
دارد و در واقـع   زایشـی شـرکت  در  ايشرکت مـادر نقـش عمـده   

نیـز وجـود دارد. در    زایشیخصوصیاتی از شرکت مادر در شرکت 
 نیـز عین حال عوامل دیگـري همچـون کـار قبلـی کارآفرینـان و      

 خصوص در کشف فرصـت اهمیـت دارد،  العلیدانش قبلی آنها که 
  ].23[اثرگذار است زایشی کتدر شر

  فکريحقوق مالکیت  ای يفناور  سانسیل -2-7-3-4
شامل انتقال حقـوق   فکريحقوق مالکیت  ای يفناور سانسیل

ثبـت   فکـري حقـوق مالکیـت    ای يفناور دیتول ایساخت، استفاده 
بـا   نـه یگز ،زایشـی شرکت  نهینسبت به گز نهیگز نی. ااستشده 
 يگـذار هیچراکـه بـه مبلـغ سـرما     است؛ يترنییپا يریپذسکیر

کرده و به مرحلـه   شرفتیپ يکه فناوریدارد. زمان اجیاحت يکمتر
پرداخــت  انهیورت ســالصــبــه دیــبا 23ســهمبرســد،  هیــنمونــه اول
  ].24[گردد

    24يفروش تجار -3-7-3-4
 فکـري حقـوق مالکیـت    ایو  يحقوق فناور ،يفروش تجار در
پرداخـت   يدر ازاو  يمشـتر  کیبه  يدرصد انحصار 100طور به
روش منجر  نیگردد. ایها منتقل ماز پرداخت يامجموعه ای کجای

کـه درك  شـود  مـی  يبـه نهـاد   فکريحقوق مالکیت  به واگذاري
قـادر بـه    یبه آسان ایو  دارد فکرياز ارزش حقوق مالکیت  يبهتر
  .]25[استآن  از يبرداربهره

   یتوسعه داخل -4-7-3-4
-توانـد بـه  یم یطور داخلهب يمعنو تیحقوق مالک ای يفناور

 افتهیتوسعه يعنوان پلتفرم فناوربه یا افتهیصورت محصول توسعه
  ستفاده گردد.  ادو  نیاز ا یبیترک یحت ایو 

تواند منجر یم يمعنو تیحقوق مالک ای ينگرش به فناور نیا
 انیـ نگـرش ب  نیـ ا همچنـین  .دگرد يفناور يبه ارزش افزوده برا

 يو توسـعه فنـاور   شبردیپ ییسازمان منابع و توانا نیکند که ایم
سـت.  دارارا در تمام چرخه خلق ثـروت   يمعنو تیحقوق مالک ای

کـه تمـام    اسـت  یمحدود به سازمان یتوسعه داخل نهیگز نیبنابرا
 مونـه توسـعه و سـاخت ن   قات،یاجزا چرخه خلق ثروت شامل تحق

و فـروش و   دیـ تول ،یمیتنظ يهاهیدییو تا ینیبال شاتیآزما ه،یاول
 هـا گونـه سـازمان   نیـ از ا ییهـا را داشـته باشـد. نمونـه    یابیبازار

Abbott ،Genentech  وAmgen ــتند ــل در   .]21[هس ــن مراح ای
  نشان داده شده است. 4شماره شکل 
  
  

23 Royalty  
24 Trade sale 

حقـوق مالکیـت    ای  25يفناور نیچند بیترک -5-7-3-4
  فکري    
 ایـ و  ییافزابا هم يمعنو تیو حقوق مالک هاياز فناور یگروه

ها بـه مراتـب   يآورفن نیارزش ا شود،می موجب گریکدی لیتکم
  .]21[طور مجزا باشدهب يهاياز ارزش فناور شتریب

   26استفاده از مرکز رشد -6-7-3-4
موسسـه،   کیـ کـه بـه    است يمعنو تیحقوق مالک ای يفناور

شـود  یفرستاده م گرید یقاتیتحق يهايمرکز همکار ایسازمان و 
  .  ابدییمبیشتري توسعه  يفناور ،و در آن
توسـعه   جهـت هـا  نسـازما  ریمنابع سا يسازيتجار آن تیمز
 يمعنـو  تیـ حقـوق مالک  يسـاز آن شـفاف  بیـ و ع است يفناور
ــود،مو ــمالک ج ــعه ب تی ــتریتوس ــآن و مالک ش ــاور تی ــايفن  يه
  .]21[استشده از آن دیتول
  27مشترك يگذارهی/ مشارکت/ سرمايهمکار -7-7-3-4

 نیـ بـا ا  است؛استفاده از مراکز رشد  نهیبه گز هیشبمورد  نیا
همکـاران   ایخاص و  يتفاوت که در مراحل مختلف، توسعه شرکا

ــرار     ــتفاده ق ــعه مورداس ــف توس ــل مختل ــن اســت در مراح ممک
  .]21[ردیگ
     28پله، سنگ کردیرو -8-7-3-4

 تیـ حقـوق مالک  ایـ  يآورکردن فن يتجار يکه برا راهبردي
شـود و  یم میارزش ترس رهیدر امتداد مراحل مختلف زنج يمعنو

 ریسـا  ایـ و  سـانس یل ،یداخلاز توسعه  یبیممکن است شامل ترک
  باشد. هايهمکار

  وکارکسب يهامدل -8-3-4
ــ ــرکت نیاول ــاش ــتیز يه ــد يفناور س و  Genentech(مانن
Amgen رفتندیرا پذ ییوکار داروکسب کپارچهی) مدل کامال.  

و کنتـرل   تیریمـد  ییتوانـا  لیمدل به دل نیاجاذبه به سمت 
 نیـ انیـز  . در جهت خالف آن استچرخه خلق ثروت  همه جانبه
 ازیموردن یمال اجاتیبا احت هبطارا در ر سکیر نیشتریها بشرکت
-ها از خود نشان دادند. سه مدل کسـب رساختیز ينگهدار يبرا

در حــال حاضــر در اروپــا  يفنـاور  ســتیز يهــاوکـار در شــرکت 
  .]26[گرددیم هاستفاد

  
25 Bundling/packaging 
26 Incubation 
27 Collaboration/partnerships/joint venture 
28 Stepping-stone approach 
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  وکار محصوالتمدل کسب -1-8-3-4
سرچشمه گرفتـه   يداروساز يهاشرکت يهامدل از مدل نیا

 رهیـ زنج يهاتیارزش افزوده در طول فعال جادیاآن  است و هدف
 22شــرکت از  19. اســت ییمحصــول بــه بــازار در محصــول نهــا

-یمـدل اسـتفاده مـ    نیـ از ا ایـ زیسـت فنـاوري دن  شرکت بزرگ 
  .]27[ندینما
  وکار زیرساخت مدل کسب -2-8-3-4

 يفنـاور  يهارساختیز ایو  یپژوهش يتوسعه ابزارها براساس
کـردن   سـانس یل ایـ  گـر یسـازمان د  کیـ بـه   سیارائه سـرو  يبرا
  .است يبعد قاتیتحق

  یبیوکار ترکمدل کسب -3-8-3-4
 ،واقع در. استاز دو مدل ذکر شده  یبیمدل در واقع ترک نیا

 ياگونـه بـه شـوند. امـا خـط    یمـ  دیـ محصوالت تول ،دیبا خط تول
و توسـعه و   قیـ تحق يبرا ارائه خدمات تیشود که قابلیم یطراح
  داشته باشد. زین را دیجد يهاسانسیل دیتول
  
  بنديتحلیل و جمع -5

موضـوعات  کـه کـارآفرینی فناورانـه از    طورکلی، از آنجـایی به 
بشـمار  اي و یکی از مهمترین عوامل توسـعه منطقـه   دینسبتا جد

اجزاي کلیدي آن شناسـایی شـده و چگـونگی تـاثیر     باید ، رودمی
هاي اصلی اندیشمندان حوزه  این اجزا تبیین شود. یکی از دغدغه

عمـل جهـت برطـرف     درکارگیري علم و دانـش  هعلم و فناوري، ب
  کردن نیازهاي بشر است. 

سازي نیز که از چند دهـه پـیش در   یمی همچون تجاريمفاه
جهان و اخیرا در کشورمان مورد توجه قرار گرفتـه اسـت، اساسـا    

تـرین رسـالت   براي پر کردن این فاصله بوجود آمده اسـت. اصـلی  
  کارآفرینی فناورانه پر کردن این خال است. 

فناورانـه   ینیآفربا توجه به نکات ذکر شـده در کـار   نیهمچن
شامل هفت جـز اسـت:    یمدل ینینوع کارآفر نیدر ا یاصل ياجزا

ها، سرمایه، مشتریان و بازار، ها، شرکتکارآفرین فناورانه، دانشگاه
تواند محققین را در دولت و مشاوران. مدل کارآفرینی فناورانه می

ها و مناطقی که قصد توسـعه و  دولت نیزراستاي تحقیقات آتی و 
    .، یاري رساندرا دارند ترویج کارآفرینی فناورانه

زمـان   عبارتند از: يفناور ستیز ینیخاص کارآفر يهایژگیو
 هیبـه سـرما   يازمنـد یتوسعه محصول، ن يمتوسط تا بلندمدت برا

 نیقـوان  يزیسـت فنـاوري، دارا   قـات یمترقبـه تحق ریغ جینتا اد،یز
گسـترده و دانـش    يهـا به مهـارت  يازمندیکننده فراوان، نمیتنظ
 نیقـوان  تیلزوم رعا ا،یدن عیصنا نیرتقاتیاز پرتحق یکی ،یکیتکن
  ،یوانیـ و ح یانسـان  شـات یاز موارد ماننـد آزما  ياریدر بس یاخالق
 يهاونـد یپ ت،یـ موفق يبـرا  يمعنـو  تیـ حفظ مالک يباال تیاهم

-شـرکت  ریها، موسسات و سـا با دانشگاه راهبرديمحکم و اتحاد 
 اتیـ و منـابع در طـول ح   هیبـه سـرما   ازیـ ن شیافزا ،یستیز يها
حـوزه   نیدر ا ینیکارآفر ،موارد نیسازمان. با توجه به ا ای رکتش
تـا   یستیز ینیدارد و از کارآفر اجیاحت یموارد خاص تیبه رعا زین

  .است ژهیو طیشرا ،آن يسازيتجار
خـود   ،یسـت یز ینیجـز کـارآفر   نیمهمتـر  نکـه یبا توجه به ا 
 نیوجود کارآفر ینینوع کارآفر نیا يریگدر شکل است، نیکارآفر

آن  جادیا يبرا طیداشته و فراهم نمودن شرا ینقش اساس یستیز
از  رمجموعـه یز کیـ  یسـت یز ینی. کارآفرآیدبشمار میمهم امري 
خـود را از   سـک یو ر يگـذار هیفناورانه است کـه سـرما   نیکارآفر

 ]21[گزینه هاي تجاري سازي  :4شکل 

 تواند توسعه یابداین ایده در آینده در کجا می

 توسعه داخلی یا فروش تجاري IPلیسانس فناوري یا  شرکت اسپیناف

-تصمیم تجاري
 سازي

 شناسایی بازار

 تولید ایده (یا ثبت اختراع)
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ثـروت از   جـاد یآغاز کرده است و به دنبال ا يفناور ستیصنعت ز
-هیسن آنها در مرحله شروع سـرما  است. یستیعلوم ز يکاربردها
اســت.  شــتریب اریبســ یســنت نــانیبــا کارآفر ســهیدر مقا يگــذار
 تیـ . اکثرقرار دارنـد  یمراتب آموزش نیدر باالتر یستیز نیکارآفر
توسـط دارنـدگان مـدارك     یسـت یوکـار ز بـه اتفـاق کسـب    بیقر
-یآغاز مـ  یمدارك عال ریا، دکترا و سMBAباال،  یعلم یلیتحص

 سـت یز ینیو شـرکت کـارآفر   یسـت یز نیگردد. در واقـع کـارآفر  
باشـد کـه بـا مـدرك      يفنـاور  ستیز يدکترا يدارا دیبا يفناور

MBA دهد.   شیرا خود افزا ازیمورد ن يهاتواند مهارتیم  
 يها ریو مس يسازيجهت تجار یمتفاوت يهامولفه نیهمچن

 يهـا مولفـه  نیوجـود دارد. مهتـر   يفناور ستیورود به بازار در ز
  : است ریورود به بازار شامل موارد ز يهاریو مس يسازيتجار

، فکـري حقـوق مالکیـت    ایـ  يفنـاور  سانسیل ،زایشیشرکت 
 بیـ اسـتفاده از مرکـز رشـد، ترک    ،یتوسـعه داخلـ   ،يفروش تجار

/ مشـارکت/  ي، همکـار  فکـري حقوق مالکیـت   ای يفناور نیچند
  پله، سنگ. کردیمشترك و رو يگذارهیسرما
 يسازيموجود تجار يهانهیتوجه به مطالب ذکر شده و گز با
رسـد. بـر   ینظر مـ به يضرور یستیز نانیکارآفر دگاهید رییتغ ازین

تمـام مراحـل از    نیکارآفر کیکه  نیست يازیطبق مطالب فوق ن
توانـد در  یرا انجام دهد. بلکه م يسازيتا خلق ثروت و تجار دهیا

 ده،یفروش ا تیمختلف از جمله قابل يهاتیمراحل مختلف از قابل
 يدر ابتـدا  نیاستفاده کنـد. همچنـ   سانسیل ایو  يمعنو تیمالک

 یابیـ و بازار یفنـ  ،ياقتصـاد  ،یعلمـ  ياهـ یسـنج امر انجام امکان
  .است يضرور
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