مالکیت معنوی

سرمایه فکری به ارزش فکر بشر ،خالقیت و ابتکار او وابسته است.
ایدهها و ابتکارات در سرمایه فکری یک امتیاز و در سرمایهی
اقتصادی مانند دیگر مالکیتها و سرمایهها محسوب میشود .در
بحث مالکیت داراییهای فکری به دو نوع تملک باید توجه نمود
که عبارتاند از تملک معنوی و تملک مادی.
در مورد مالکیت معنوی بر داراییهای فکری میتوان گفت هر
نوع دارایی فکری اعم از طرحهای صنعتی ،عالمت تجاری ،اختراع
و اکتشاف ،دارای پدیدآورنده یا پدیدآورندگانی است که مالک
معنوی آن دارایی میباشند و باید نام آنها به عنوان پدیدآورنده،
مخترع ،طراح و یا به طور کلی به عنوان صاحب اثر ذکر شود.
حق کشف و اختراع در قبال اختراع و ابداعات ثبت شده به مدت
 20سال به مخترع و صاحب ایده اعطا میشود .البته این مدت
زمان نیز ممکن است از کشوری به کشور دیگر متناسب با قوانین
تصویب شده در آن کشور ،متفاوت باشد.
از سوی دیگر ،اختراع یا طرح میتواند از لحاظ مادی به هر یک
از پدیدآورندگان ،سرمایهگذاران و یا هر دو متعلق باشد .کسی که
مالکیت مادی داراییهای فکری به وی متعلق باشد برای ثبت
آن اقدام نموده و میتواند در مورد نحوه واگذاری و یا اعطای
مجوز جهت بهرهبرداری از این داراییهای فکری تصمیمگیری
نماید .در مواردي که پديدآورنده کارمند کسي يا سازماني بوده و
براي نوآوري خود از وقت ،بودجه و امکانات کارفرما استفاده کرده
باشد ،مالک مادي اختراع يا اثر،کارفرما است .در قوانين بیشتر کشورها
مالک مادي ،مانند دانشگاه يا مؤسسه تحقيقاتي ،ملزم است هنگام
بهرهبرداري اقتصادي از اثر ،حداقل سهمي را به پديدآورنده اختصاص
دهد که ميزان دقيق آن را توافق طرفين يا قانون تعيين مينمايد.

سخن آخر
در جهاني كه بازارها جابهجا ميشوند و فناوری ها به سرعت خلق
و به سرعت هم بياستفاده ميشوند ،رقبا مثل قارچ در هر بازاري
سر برميآورند ،كاالها و ايدهها هر روز به كهنگي ميگرايند ،تنها
راه موفقيت ،خلق مستمر و مداوم دانش و پخش آن به صورتي
گسترده و تبديل آن به فناوريها ،محصولها و راهكارهاي جديد
است .در سند چشمانداز  20ساله کشور نیز به «توسعه دانایی
محور» اشاره شده است .توسعه داناييمحور به آن معناست كه
توليد و به كارگيري دانش ،نقش اساسي در رشد اقتصادي دارد .در
حاليكه عوامل سنتي توليد مانند نيروي كار ،سرمايه ،مواد خام و
كارآفرينان اهميت خود را حفظ خواهند كرد .دانش ،عامل اصلي
رشد اقتصادي و ايجاد ارزش و توانايي رقابت در بازارهاي جهاني
خواهد بود .آنچه مسلم است ،اين است كه نقش دانش و دانايي
در آينده هرچه بيشتر حياتي و تعيينكننده خواهد شد و كساني
كه داراي دانش و دانايي بيشتري هستند در هر دو زمينه توليد
و خدمات ،از امتياز و برتري خاصي برخوردار خواهند بود .قدرت
و ثروت هر دو از صفات توانگران و ثروتمندان است ولي دانايي را
به دليل خصلت واقعاً انقالبياش ،غني و فقير ،هر دو ،ميتوانند به
چنگ آورند .از اينرو دانايي ،دموكراتيك ترين منبع قدرت است.
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مصاحبه با سخنرانان کارگاه «زنجیره نوآوری»

دکتر علیرضا زمانی
در حاشیه کارگاه زنجیره نوآوری که توسط دفتر هماهنگی امور راهبردی بیمارستان فارابی و با حضور اساتید ممتاز این حوزه
روز پنجشنبه  2خرداد  1392در بیمارستان فارابی برگزار شد ،دكتر علیرضا زمانی متخصص پریودنتیکس و مدرس نوآفرینی،
تولید ایدههای نو را سرمایه هر جامعه خواند و گفت :بدون ایدههای نو نمیتوان نوآوری و کارآفرینی داشت.
وی تاکید کرد برای گسترش خالقیت و نوآوری و داشتن ایدههای خوب بایستی ایده پردازی و تولید ایده را همگانی کنیم .دکتر
زمانی در توضیح این مطلب گفت :هیچگاه نمیتوانیم عدهای را به عنوان نخبه پرورش داده و سپس ایدهپردازی را به آن ها محول نمائیم تا
این نخبگان برایمان ایدههای عالی و ناب ارائه دهند .چنین راهی مطلقاً اشتباه است.
مدرس کارگاه زنجیره نوآوری تصریح کرد :امروزه در همه جای دنیا به این نتیجه رسیدهاند که تنها راه تولید ایده خوب ،استفاده از تک تک
افراد جامعه است نه فقط نخبگان.
به گفته دکتر زمانی ،دربحث نوآفرینی تک تک افراد باید ایدهپردازی کنند و هر فردی مهم است .هرچه ایدهها بیشتر باشد امکان کشف ایده
خوب بیشتر میشود .هیچگاه نباید به دلیل ترس از زدن حرف غلط یا نادرست ،از ارائه ایدههایمان خودداری کنیم.
وی هدف از ترویج گفتمان نوآوری و ایدهپردازی را زدودن ترس از ایدهپردازی و ارائه ایدهها در جامعه عنوان کرد و گفت :ایدهسازی ،نخستین
گام برای نوآفرینی است  .هر چقدر هم که بستر و ساختار مناسبی برای نوآفرینی و کا رآفرینی مهیا کنیم اگر ایده زیاد نداشته باشیم  ،بیفایده
است و به اهدافمان نخواهیم رسید.
دکتر ماشاء ا ...ترابی
دكتر ترابي مشاور رئیس دانشگاه و دبیر ستاد نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزاري این کارگاه را نشانه گامهای جدی
بیمارستان فارابی در جهت توسعه گفتمان نوآوری خواند و گفت :توسعه گفتمان نوآوری موجب آشنائی بیشتر افراد با زوایای
مختلف این مقوله و مشارکت بیشتر آنها در فرآیند نوآوری میگردد.
رييس ستاد نوآوري دانشگاه ،اجرای فرآیندهای کلیدی نوآوری را بدون حركت مشاركتي غيرممكن خواند و افزود :هيچ نهاد
نوآوري نتوانسته تك تخصصي و يا با جمع محدودي از تخصص ها كار خود را پيش ببرد .ما باید سعی کنیم افراد را با گرایشها و مهارتهای
مختلف در کنار هم قرار دهیم و با ایجاد ارتباط منظم و منسجم و سازماندهي آنها موجب همافزائی آنها گشته تا شاهد تأثیرات مناسب
تشکیل گروه های نوآفرین ،در قالب پروژههای نوآوری باشیم .
وي همچنین ابراز امیدواری کرد؛ تشکل و همافزائی گروه های نوآور موجب گسترش نهادهای دانشی و نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی تهران
و سرآغاز تغییری بزرگ در مدیریت نوآوری در این مجموعه گردد.
رييس ستاد نوآوري دانشگاه ،با تاكيد بر نقش رهبری هر سازمان در توسعه گفتمان نوآوری گفت :رهبری یکی از اجزاء مهم نوآوری است که
در همافزائی بیشتر گروه های نوآور نقش به سزائی میتواند داشته باشد.
حمیده امیدوار
ماهنامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی در حوزه توسعه و چشم اندازهای سازمانی

ماه انمه قطب علمی چشم زپشکی افرابی رد حوزه توسعه و چشم اندا زاهی سازمانی

...باالخره گفتمان نوآوری را آموختیم!
وقتی چند سال قبل ،سال نوآوری نامیده شد و دانشگاه ستاد نوآوری تأسیس نمود ،فکر می کردیم نوآوری طرح یک ایده
جدید است! سپس گمان بردیم یک تأسیس و راهاندازی جدید است! بعد فکر کردیم نوآوری چه فرقی با پژوهش دارد؟ و
پس از آن آنرا معادل ثبت اختراع فرض کردیم و ...
اما اکنون نوآوری را فرایندی از پندار ،ایدهپردازی ،نوآفرینی ،فنآفرینی و کارآفرینی و ایجاد ارزشافزوده میدانیم .در این
شماره توسعه یافتهترین برداشت و روایت فارابی در نوآوری را در دانشگاه علومپزشکی تهران می خوانیم که در دو تصویر
زنجیره نوآوری و جویبار نوآوری ترسیم شده است.
سردبیر
گفتمان و رویکرد نوآوری در دانشگاه -روایت فارابی

* در این مقاله عالوه بر تشریح مفاهیم ،تالش شده است مصادیق نوآورانه دانشگاهی و اختصاصاً مواردی که از سوی فارابی طرح و ادعا شدهاند
را ارائه نماییم.
نوآوری ( ،)Innovationبکارگیری ایدههای نوین ناشی از خالقیت ( )Creativityاست .در واقع به پیاده ساختن ایده ناشی از خالقیت که به
صورت یک محصول ( )Productیا خدمت ( )Serviceتازه ارائه شود ،نوآوری گویند.
نوآوری زمانی رخ میدهد که ایده به صورت محصول ،فر آیند یا خدمتی توسعه یابد و به ارزش افزوده ختم شود .تعاریف مختلفی از نوآوری
ارائه شده است .پیتر دراکر نوآوری را همانند هر فعالیت عینی درکنار نبوغ و استعداد ،نیازمند دانش ،توجه و سختکوشی همه دست اندرکاران
میداند .او معتقد است آنچه در میان کارآفرینان مشترک یافتم نه گونه خاصی از شخصیت بلکه تعهد سیستماتیک به نوآوری بوده است .مایکل
تاشمن نوآوری را بستر پیروزی در کسب وکار دانسته تا مدیران در پی شناسایی سازوکار چرخه فناوری و جویبار نوآوری بتوانند به کمک انجام
دگرگونیهای ناپیوسته در سازمان به امتیازهای ناشی از آنها برسند.
معموالً محققان بر اين باورند که مفهوم فرايند نوآوري را درک کردهاند ،اما حقيقتاً بسياري از تحقيقات انجام گرفته درحوزههاي مختلف مرتبط
با نوآوري ،تعاريف و طبقهبندي متفاوتي از نوآوري را ارائه دادهاند .فرايند نوآوري به صورت نوآوري راديکالي يا افزايشي ،نوآوريهاي تقليدي يا
کام ً
ال جديد ،بهبودي يا انقالبي ،فناورانه يا سازماني و بسيار انواع ديگر تعريف شده است .بطور کلي دو فاکتور مهم در تعيين نوع نوآوري وجود
دارد:فراند و يا غير از اين موارد
 -1درجه جديد بودن نوآوري؛
 -2جديد بودن در محصول ،خدمت ،فرايند و يا غير از اين موارد
بر اساس فاکتور اول يعني جديد بودن ،نوآوريها به طبقات متفاوتي دسته بندي شدهاند که مهمترين طبقهبندي جد يدبودن نوآوري را به دو
دسته نوآوريهاي افزايش و راديكالي تقسيم ميكند.
منظور از نوآوري راديکالي ،تغييرات جديد در محصول ،فرايند و يا ساختارهاي سازماني است .البته در مورد اينکه منظور از تغييرات
اساسي و بنيادي چيست ،باز در بين محققان اختالف نظر وجود دارد ،اما معموالً هرتغييري که توسط آن دانش جديدي خلق شده و
يا از دانشهاي موجود در فناوريهاي جديد بهره گرفته شود ،راديکالي است .البته با توجه به سطحي که نوآوري در آن بررسي ميشود
(سطح شرکت ،منطقهاي ،ملي و يا جهاني) ،درجه راديکال بودن نيز تغيير ميکند .به عنوان مثال استفاده از ليزر در تجهيزات پزشکي

اعضای محترم هیأتعلمی

بیمارستان فارابی جهت توسعه نظام نوآوری و
برقراری گفتگو و تعامل بینرشتهای ،درصدد
برگزاری «جلسات هماندیشی» و «بازدیدهای
علمی» است .از شما خواهشمندیم براساس اهمیت
و عالئق خود ،گرایشها ،گروهها و مراکز تحقیقاتی
دانشگاهی را به منظور برنامهریزی انجام دادوستد
علمی به میز نوآوری بیمارستان معرفی نمایید.
با تشکر
کارشناس نوآوری
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آفاق
ماهنامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی
توسعه و چشم اندازهای سازمانی
توزیع :اعضای هیات علمی و کارشناسان ارشد و مسوولین واحدها
صاحب امتیاز :بیمارستان فارابی
مدیر مسئول :رئیس بیمارستان ،دکتر محمود جباروند و
مدیر بیمارستان ،دکتر هادی مخترع
سردبیر :دکتر سیدفرزاد محمدی (مشاور اجرایی رییس بیمارستان)
دستیار سردبیر :زهرا هاشمی (کارشناس نوآوری)
دبیر اجرایی :ایوب منتی
شمارگان 150 :نسخه
با تشکر از خانم مریم السادات شمس در صفحه بندی و طراحی

بيش از  67درصد از نوآوريها در زمينه فنآوري و حدود 95
درصد از نوآوريهاي منجر به تحوالت بنيادي در عرصه صنعت
را كسب و كارهاي كارآفرينانه پديد آوردهاند .كارآفرينان از
طريق ايجاد فنآوري ,محصوالت و خدمات جديد ،قدرت انتخاب
مصرفكنندگان را افزايش داده و با افزايش بهرهوري كار،
سرگرميهاي نو ،بهبود بهداشت و سالمتي ،تسهيل ارتباطات و ...
موجب افزايش كيفيت زندگي نوع بشر ميشوند .در واقع بيشترين
بخش نسل جديد صنايع را كارآفرينان ايجاد كردهاند كه ميتوان
از رايانههاي شخصي ،تلفنهاي همراه ،خريد از طريق اينترنت و
صنعت نرمافزار به عنوان نمونههايي از آن ياد نمود.
کارآفرین کسی است که تمایل به پذیرش ریسک دارد تا شرکتی
را تاسیس کند و یک محصول جدید ،خدمت یا فرایند جدید را در
قالب یک کسب و کار و یا یک سازمان بکار اندازد.
فرآیندکارآفرینی:
 رویدادها و فرصت های تسریع دهنده (که کارآفرین را مصمممیکند از موقعیتها استفاده کند)
ـ تأسیس بنگاه (به صورت یک شرکت نو پا)
ـ رشد بنگاه (تبدیل شرکت تازه به سازمانی که دارای ارزش
اقتصادی است).
مرحله مقدماتی :شخص ابتدا تصمیم میگیرد و سپس فرصتی را
تشخیص میدهد و ایدهایی برای استفاده از آن فرصت در ذهن
جرقه میزند و بعد آن ایده را بر روی کاغذ آورده و آنرا نظم میدهد
و به شکل یک طرح شغلی ( )Business Planمیآورد.
مرحله تأسیس :در این مرحله شخص شروع به تدارک و سازماندهی
منابع برای شرکت تازهپا میکند و منابع اساسی را مطابق با طرح
شغلی یا مقدماتی ترکیب میکند تا بتواند کسب و کار خود را
شروع کند.
مرحله توسعه :شخص در این مرحله کانالهایی را برای ارتباط با
بازارکشف میکند و محصول خود را وارد بازار میکند .سپس آنچه
در دستور کار بنگاه برای توسـعه بنگاه قرار میگیرد عبارتسـت از

توسعه شراکت ها و هم آفرینی
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مدیریت دارایی معنوی

مدل مفهومی از زنجیره نوآوری-روایت فارابی
اولين بار يک نوآوري راديکالي درسطح جهاني بود که توانست به
کمک دانش موجود ،تکنولوژي جديد را رواج دهد .نوآوري افزايشي
معموالً به عنوان تغييرات اساسي در کاال يا ساختارهاي موجود
تعبیر می شود .اين مفهوم با بهبود مستمر نيز ارتباط تنگاتنگي
دارد .به عبارتي تغييرات در وضعيت موجود که منجر به کاربرد
جديدي شود را نوآوري افزايشي گويند .به گفتهاي نوآوري اگر بر
اساس کشش بازار ايجاد شده باشد ،معموالً از نوع افزايشي و اگر
براثر فشار فناوری باشد از نوع راديکالي است.
نکته مهمي که بايد به آن توجه کرد ،ديدگاه غلطي است که
باعث شکست بسياري از استراتژيهاي نوآوري شده است و آن
اينکه نوآوري را تنها در قالب راديکالي نوآوري بدانيم و به نوآوري
افزايشي توجهي نكنيم .در حالي که بسياري از نوآوريهاي بازار،
ناشي از فعاليتهاي افزايشي نوآورانه است.
در طبقه بندي ديگري که بسيار مورد توجه واقع شده است ،نوآوري
به صورت زير طبقه بندي شده است:
-1نوآوري فناورانه؛  -2نوآوري سازماني.
به عبارتي خلق محصوالت ،خدمات و يا فرايندهاي جديد و يا
توسعه محصوالت ،خدمات و فرايندهاي موجود را نوآوري فناورانه
ميگويند و نوآوري سازماني اشاره به ميزان بهبود و پياده سازي
ايدههاي جديد و ارائه تواناييهاي نهفته در سازمان دارد.
اکنون به جویبار نوآوری و مراحل فرایند نوآوری می پردازیم:
نوآفرینی بارشافکار و ایده پردازی است .ایده ( )Ideaدر حقیقت
یک طرح ذهنی است .شاید بتوان ایده دادن را اولین گام برای
حل یک مشکل یا برآورده کردن یک نیاز دانست .به عبارت دیگر
ایده سادهترین راه حلی است که انسان در برابر یک مساله یا نیاز
به آن فکر میکند .هر چند میتوان یک ایده را بسط داد و پیچیده
کرد.
طرح یک ایده ،با توجه به ماهیت ذهنی آن ،میتواند فارغ از هر
گونه قید و بندی صورت پذیرد .اما برای عملی کردن آن ،باید به
بسیاری از این محدودیتها مثل قوانین فیزیکی ،حقوقی و … توجه
کرد .طرح ایدههای نو ،رابطه مستقیمی با خیال پردازی و خالقیت
دارد و خلق ايدههاي جديد ،شكلي از دانش و مسير جديدي از
انتقالكيفيت يا ارزش برتر در نظر گرفته ميشود مصداقهای
بسیاری در کتاب نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران و ویژهنامه
نوآوری آفاق برای ایده وجود دارد از جمله ایده ساخت داروی
«نانوسفتازیدیم» یا تأثیر اریتروپویتین تزریقی در درمان آسیب
عصب بینایی ناشی از ضربه و ...
نوآفرینی ،یک روش حل مسئله است که فرآیندهای فکریای را
که ممکن است فرد از آنها نا آگاه باشد ،برمیانگیزد .در گذشته
این گونه پنداشته میشد که خالقیت چیزی ذاتی است و نمیتوان
آن را آموزش داد.
پنداشته م یشد که خالقیت چیزی ذاتی است و نم یتوان آن را
آموزش داد .روشهای درمانی -ج راحی جدید تا مرحله پیش رفته اند
و همچنین روشهایی که به صورت مقاله مستند و ثبت شدهاند

و نوآفرینانه بودنشان از سوی دیگران تصدیق شده است؛ روش
جراحی External Eye Resurfacing (Conjunctival-Limbal-
 )Corneal Allograftو یا محاسبه قدرت لنز داخل چشمی برای
چشمانی که در فضای ویتره روغن سیلیکون دارند؛ که در کتاب
دانشگاه و ویژهنامه آفاق ثبت شده است ،مصداق هایی از نوآفرینی
هستند.
فنآفرینی
فنآوری ،كاربرد علم برای حل مشكالت عملی است از این رو،
تكنولوژی متكی بر دانش است .توسعه جامعه تنها با ارتقای
سطح فنآوری امكان پذیر است .فنآوری مجموعهای از عوامل
سختافزاری یا تجهیزات ،تواناییها و مهارتهای انسانی ،دانش
فنی و تواناییهای مدیریتی و سازماندهی است و فنآفرین
( )Technopreneurفردی است که ایده و فکر جدید مبتنی بر
فناوری را از طریق ایجاد یک کسب و کار یا فروش فناوری توأم
با مخاطره (مادی یا معنوی) به صورت محصول یا خدمت جدید
به بازار ارایه میکند .ما روش جراحی ای که اصالت و بدیع بودن
آن حائز تأدییه وزارت بهداشت شده باشد و یا اختراع ثبت شده
ملی را در این مرحله قرار داده ایم .از مصداقهای این مرحله،
محاسبهگر پیشبینی کننده عارضه کدورت کپسول خلفی به دنبال
عمل جراحی آبمروارید با استفاده از هوش مصنوعی میباشد که
در ویژهنامه آفاق سال  91ثبت شده است.
کارآفرينی
كارآفريني مفهومي است كه تاكنون از ديدگاه هاي مختلف
مورد بررسي قرار گرفته است و همه بر اين باورند كه كارآفريني
( )Entrepreneurshipموتور محركه توسعه اقتصادي كشورهاي
توسعه يافته و در حال توسعه است .سه دليل مهم كشورها براي
توجه به مقوله كارآفريني ،توليد ثروت ،توسعه تكنولوژي و اشتغال
مولد است .درحالي كه در كشور ما به اشتباه اين مفهوم صرفاً با
اشتغالزايي مترادف شده و فقط براي حل مشكل اشتغال به سمت
كارآفريني پيش ميرويم.
در اواخر دهه 70در بسياري از كشورهاي پيشرفته به علت تغيير
در ارزشها و گرايشهاي جامعه و البته تغييرات جمعيت شناختي،
موجي از كسب و كارهاي كوچك و افراد خود اشتغال به وجود آمد.
به علت تاثيرات عميق اين پديده مطالعات زيادي از چهار ديدگاه
اقتصاد ,مديريت ,جامعه شناسي و روان شناسي انجام شده است .با
وجود قدمت بررسي كارآفريني و تالش محققين فراوان ،مانند ساير
مفاهيم علوم انساني ارائه تعريفي قطعي و مشخص براي آن ،كاري
دشوار و حتي غيرممكن است .توجه به سير تكاملي اين مفهوم  ،خود
شامل نكات جالبي است .در سير تكاملي مفهوم كارآفريني ،عوامل
زيادي مانند ريسك پذيري ،نوآوري و  ...به اين مفهوم اضافه شده
است.
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تأمین سرمایه در گردش،تأمین مواد اولیه،
ایجاد شبکهای در بازار و مدیریت منابع انسانی،
عملیات و امور اداری.
جوهره كارآفريني ،نوآوري است كه هدف آن ايجاد ارزش اقتصادي
است .كارآفريني به عنوان فرايند افزايش ثروت از طريق نوآوري
و بهرهبرداري از فرصتها تلقي ميگردد كه نيازمند ويژگيهاي
كارآفرينانه ريسكپذيري ،استقالل و پويايي است .فرهنگ
كارآفريني ،يادگيري-محوري را اشاعه ميدهد .ابعاد كارآفريني به
شدت مرتبط با دستيابي به دانش و بهبود رفتارهاي جديد به
منظور تشويق به يادگيري هستند .نوآوريهاي موفقيتآميز هنگامي
رخ ميدهد كه كارآفرينان شكاف ميان نيازهاي مصرف کنندگان
و تالشي كه در جهت برآورده كردن اين نيازها ارائه ميشود را
تشخيص دهند.
همکاری بیمارستان فارابی با شرکت عالی پیام -با اجرای پروژه
ارزیابی بالینی دستگاه فیکوی مروارید -جهت اخذ استاندارد جامعه
اروپا ( ) CEنمونه ای از فعالیت در سطح کارآفرینی ست.
نوآوری تأثیر مثبت بر اقتصاد داشته و یک عنصر کلیدی در فرآیند
کارآفرینانه محسوب میشود .ﺷﺮﮐت های و ﻣﻮﺳﺴﺎت داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﻋﻠـﻢ و ﺛﺮوت ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﻣﺤﻮر ،ﺗﺤﻘﻖ
اﻫﺪافﻋﻠﻤﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي (ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮش و ﮐﺎرﺑﺮد اﺧﺘﺮاع و ﻧﻮآوري)
و ﺗﺠﺎريﺳﺎزي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ (ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و
ﺧﺪﻣﺎت) در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ و ارزشاﻓﺰوده در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮند و شرکتهای دانشمحور شامل مجموعهای از
مهارتها ،تواناییها ،شایستگیها و افراد متخصص است؛ خالقیت و
نوآوری در این شرکت ها در اوج خود قرار دارد .بهبودها نیز ایجاد
ارزشافزوده میکنند اما لزوماً مبتنی بر یک ایده بدیع نیستند.
فهرست کاملی از بهبودهای گزارش شده فارابی در کتاب بهبودهای
دانشگاه موجود میباشد که در این میان میتوان از طراحی سامانه
فرماندهی حوادث اضطراری بیمارستان به عنوان مثال نام برد.

جویبارمفهومی نوآوری
کارآفرینی

توسعه
ارزش افزوده
تولید انبوه
اشتغال
تولید ثروت
عمومیت کاربرد
تغییر پایدار در محیط
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ثبت بین المللی اختراع
جلب سرمایه گذار
فن بازار
خطرپذیری
توسعه شراکت ها
طرح تجاری
واگذاری حق تولید
شرکت دانش بنیان
تجاری سازی
آزمون بالینی
اخذ استاندارد
SMBs

فن آفرینی

نوآفرینی

طرح تحقیق و توسعه
فراوری
شبیه سازی
اجرای آزمایشی
نمونه سازی خدمت،
محصول ،نرم افزار... ،
هم آفرینی
مدیریت سرمایه معنوی
ثبت اختراع
دانش فنی
دستیابی به فناوری
پژوهش های ترجمانی
کاربست دانش
مراکز رشد
پارک های علم و فناوری

بارش افکار ،پندارها و ایده پردازی
تفکر جانبی (ناممکن)
نگرش سیستمیک و خیال پردازی (تفکر افقی)
حل مسأله (تفکر عمودی و منطقی)
تمرکز بر تمایز
انباشت دانش و اطالعات
ترازسنجی و ترازیابی
ظرفیت های مجازی
شایستگی های کلیدی
هم اندیشی
تاالرهای نوآوری
شبکه سازی (بین رشته ای)
نقشه های ذهنی
مهندسی مجدد
هوش و استعداد
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