
 نایوجشناد و یملع تئیه ياضعا شقنرانیبو
موس لسن هاگشناد اقترا رد یلیمکتتالیصحت

1400 نمهب

یعرازم نسح رتکد : سردم



 و اه تکرش
 زکارم

ناینب شناد

 فرصم رازاب
 تالوصحم
ناینب شناد

üیضایر رامآ شیارگ–رامآ

üيروهمج تسایر يروانف و یملع تنواعم تراظن تحت رهشوب ناتسا يزاس يراجت و يزاسدنمناوت زکرم ریدم

üرهشوب ناتسا يروآون و ییافوکش قودنص يزاسدنمناوت زکرم ریدم

üيروهمج تسایر يروانفو یملع تنواعم ناینب شناد ياه تکرش  بونج ي هقطنم بایزرارس

ü.رهشوب دحاو یمالسا دازآ هاگشناد هعماج و تعنص اب طابترا رتفد ریدم

üرهشوب دحاو یمالسا دازآ هاگشناد شهوژپ لک ریدم

üرهشوب سراف جیلخ دشر زکرم رواشم

üرهشوب سراف جیلخ يروانف و ملع كراپ يزاس يراجت رواشم

üیشهوژپ حرط رد يرامآ رواشم .

üرهشوب ناتسا دشر زکارم ياروش يوضع

üسراف جیلخ دشر زکرم و  يروانفو ملع كراپ ناینب شناد ياه حرط رواد

üرترب ياهیروانف هزوح رد ناینب شناد تکرش نیدنچ رواشم

üو قیقحت جیاتن و اه هدیا يزاس يراجت ،ناینب شناد یلام و ینف ياهیبایزرا ياهکالم و اهصخاش ،روحم شناد داصتقا ياه هرود سردم 

 يرامآ ياهرازفا مرن و یهاگشناد ياههزوح رد نارگشهوژپ هعسوت
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نامز رذگ رد اه هاگشناد یگژیو



1400 نمهب

)نیرفآراک(موسلسنهاگشنادییارچ
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)نیرفآراک( موس لسن هاگشناد ياه یگژیو
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)نیرفآراک( موس لسن هاگشناد ياه یگژیو
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موس لسن هاگشناد ناکرا رد مزال تارییغت
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نیرفآراک ياههاگشناد يارب امنهار بوچراچ
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نیرفآراک ياه هاگشناد يارب امنهار بوچراچ
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نیرفآراک هاگشناد رد رثوم یلام ياهصخاش
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نیرفآراک هاگشناد رد رثوم يروانف و شهوژپ ،شزومآ ياهصخاش
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نیرفآراک هاگشناد رد رثومیللملا نیب ياه صخاش
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هعماج ياه زاین اب اه لصفرس بسانت مدع•

تعنص و هعماج و هاگشناد نیب رثوم طابترا دوبن•

هاگشناد یتراهم ياه شزومآ رد مزال ییاراک مدع•

شزومآ متسیس رد تیقالخ و ییایوپ مدع•

شزومآ متسیس ياه شلاچ
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شهوژپ شلاچ

هبخن يوجشناد•

هلاقم ندوب اراد•

یهاگشناد تالیصحت نارود رد الاب لدعم•

تنتپ و عارتخا تبث•

یتاقیقحت حرط ندوب اراد•

يراجت دید زا یگبخن طیارشدایپملا لادم•

بسانم ياهراکهار هیارا و هعماج زاین ییاسانش•

هدش يزاس يراجت یتاقیقحت ياه حرط•

اه پاتراتسا رد تیلاعف•

ینیرفآراک•

راک و بسک دیدج میهافم رب طلست•
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یهاگشناد تاقیقحت ياه شلاچ

یهاگشناد ياه شهوژپ و تاقیقحتندوبن روحم هلئسم•

یهورگ راک و يزاس میت رد ناققحم ییاناوت مدع•

هعماج ياهزاین و لئاسم لح رد یتاقیقحت زکارم تیقفوم مدع•
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يزاس يراجت

قیقحت،يروانف،ملعلیدبتدنیآرفزاتساترابعيزاسيراجت

لباقیتعنصياهدنیآرفایلوصحمهبعارتخاکیایدیدج

.رازابردهضرع

C
om
m
ercialization
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؟تسیچ يزاس يراجت زا روظنم

داجیاایدوجومياضاقتعفرربینتبمدیدجياهدنیآرفایتمدخ،لوصحمقلخ،يروانفيزاسيراجت•

.تساقفومیبایرازابوتالوصحمهبجیاتنلیدبتابنآعفرودیدجياضاقت

ودیدجتامدخواهدنیآرف،تالوصحمهباهیروانفلیدبتقیرطزا؛يروآونزادوسبسکياربتسايدنیآرف•

.رازابطیحمرداهنآشورف

.دوشیميریذپتباقرثعابهکهعسوتوقیقحتياههنیزهناربجياتسارردریذپانبانتجاتسایتیلاعف•

.رازابوعیانصهبیتاقیقحتزکارمزاتسايروانفلاقتنایعونتقیقحرديزاسيراجت•

.تساقفوميراجتتالوصحمهبدیدجياهيژولونکتلیدبتيزاسيراجت•

.تساهدوزفاشزراءاقتراروظنمبدیلوتياهشورهعسوتورییغتيزاسيراجت•

.تسا يروآون لحارم نیرت هدیچیپ زا یکی يزاس يراجت
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هدوبهتفرشیپياهيروانفربینتبمتارداصشیازفازایشانًامومعییایسآهعسوتلاحردياهروشکیلخادصلاخاندیلوتشیازفا.

.تسا

تسانآيداصتقادوسلیلدبيروآونتیمهاويروانفرديروآونرطاخهبتاقیقحتتیمهاهزورما.

.دوش یمن هعسوت ثعاب ییاهنت هب قیقحت

.دوشیمدیدجتالوصحمدیلوتوتامدخ،اهشوردوبهبثعاباریزتسايروآوندنیآرفراکنالباقریغومهمشخبيزاسيراجت.

يداصتقا-يروانفهعسوتيارب“ياهلیسو”هبلیدبتو“ندوبفده”هاگیاجزایتاقیقحتزکارمواههاگشنادیجیردتجورخ.

.تساشزراهریجنزياههقلحیمامتیفاکتوقنآققحتهمزالهکتساتورثوشزراقلخلماعيروانفيزاسيراجت.

 داجیا
هدیا موهفم

 فیرعت
لوصحم

یحارط
لوصحم

دیلوت
لوصحم

شورف
لوصحم

 سپ تامدخ
شورف زا

يروانف يزاس يراجت تیمها



1400 نمهب

. یسایس يداصتقا ینز هناچ تردق                   يداصتقا هعسوت                 يروانف يزاس يراجت  .

 اقترا ياربيزاس هنیمز               يروانف يزاس یموب و روشک يژولونکت حطس اقترا ینعی يروانف يزاس يراجت .

يروانف

.دوش یم ییا هعسوت و يدربراک تاقیقحت هب تبسن دامتعا شیازفا ثعاب يروانف يزاس يراجت .

.تسا یتسد نییاپ و یتسد الاب عیانص شرتسگ زاس هنیمز يروانف يزاس يراجت .

. یصصخت ییاز لاغتشا ینعی يروانف يزاس يراجت .

قیقحت

شنادتورث

يروآون و هعسوت
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یبایرازاب فیرعت

 یعاـمتجا–یتیریدـم يدـنیارف یبایرازاب•

زا اـهورگ و دارـفا نآ هلیـسو هب هک تسا

 هـب ،رگیدـکی اب الاک هلدابم و دیلوت قیرط

 یم مادقا دوخ ياهتساوخ و زاین نیمات رما

.دننک
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یبایرازاب يژتارتسا

همانرب کی بلاق رد ار امش یبایرازابفادها ي همه ییارجا ریسم هک تس يژتارتسا کی•

 نداد رارقفده رتهب اب ،نات یبایرازابهجدوب یهدزاب ندرب الاب فده اب ،مهف لباق یلک

دوش یم نیودت ،نابطاخم
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Marketing Myopia ای یبایرازاب ینیب کیدزن

.دریگ یمن امش زا ار اه نآ یتعنص چیه و دنوش یمن هدوبر امش نایرتشم•

 هـجوت ناـشیاهزاین هـب و هدرـک اـهر ار اه نآ امش هک تسا نیا دتفا یم لمع رد هک یقافتا•

 ،تـیاهن رد يرتـشم هـک دیوـش یم زـکرمتم دوـخ لوصحم يور رب ردق نآ امش .دینک یمن

.دور یم نارگیدغارس هب ،ریزگان و دوش یمن نیمأت شزاین دنیب یم
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STP یبایرازاب لدم
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یدنب شخب

 ای/و اهزاین اب ،هوقلاب نایرتشم زا فلتخم ياه شخب هب رازاب ،نآ یط هک تسا يدنیارف يدنب میسقت•
.دوش یم میسقت هباشم ياه یگژیو
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یدنب شخب رایعم
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یریگ فدھ

يریگ هزادنا لباق•

دشاب سرتسد رد•

دشاب هجوت لباق•

دشاب صیخشت لباق•
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SWOT لیلحت
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یبایرازاب تاقیقحت

تسا ترابع یبایرازاب تاقیقحت•
qدربراک و راشتنا ،لیلحت ،يروآدرگ ،ییاسانش زا 
qیتاعالطا یملع و کیتامتسیس
qاب طبترم ياه يریگ میمصت دوبهب يارب هک
qدور یم راک هب یبایرازاب لئاسم لح و ییاسانش
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 تاقیقحت
یبایرازاب

 لح تاقیقحت
ھلئسم

 ییاسانش تاقیقحت
ھلئسم

رازاب لیسناتپ نیمخت تاقیقحت

رازاب مھس تاقیقحت

ینھذ ریوصت تاقیقحت

رازاب یاھیگژیو تاقیقحت

اضاقت ینیبشیپ تاقیقحت

یتآ یاھدنور تاقیقحت

رازاب یدنبشخب تاقیقحت

لوصحم تاقیقحت

یراذگتمیق تاقیقحت

یتاغیلبت تاقیقحت

عیزوت ھکبش تاقیقحت
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ھلئسم نییبت

یتاقیقحت هلئسم هب یتیریدم و يریگ میمصت هلئسم لیدبت•
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تاعالطا عبانم

qدنراد دوجو رضاح لاح رد هک ییاه هداد( هیوناث اه هداد(
 )دراد رایتخا رد لبق زا تکرش هک( یلخاد•
)دوش يروآ عمج رگید عبانم زا دیاب هک( یجراخ•

qدننک یم يروآ عمج نارگشهوژپ هک ییاه هداد( هیلوا اه هداد(
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ھیوناث یاھ هداد

رامآ زکرم•
اه هناخ تارزو•
يزکرم کناب•

اه گرمگ و تراجت و هعسوت نامزاس•
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!نوریب دیورب دوخ راک رتفد زاً افطل

تسا رازاب رد زیچ همه و شورف ،يرتشم ،لوپ
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امش ددجم رادید دیما هب


