
مدرسه بهاره
 تجاری سازی

 فناوری های نوآورانه 
در حوزه سالمت

مرکز مالکیت فکری دفتر توسعه فناوری سالمت
 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

 با همکاری
موسسه آموزشی فازینو برگزار می کند:

اهمیت دوره
فناوری راهکار ورود به دنیای کسب وکار
امروزی است و کلید موفقیت فناوری،
تجاری سازی و ارزش افزوده ناشی از آن است.
تجاری سازی بخش مهمی از فرآیند نوآوری
است و هیچ فناوری و محصولی بدون علم و
تسلط به آن، با موفقیت وارد بازار نمی شود.

تجاری سازی در حقیقت فرآیند تبدیل
فناوری های جدید به محصوالت موفق تجاری
است و دربرگیرنده آرایه های مختلفی از
فرآیندهای مهم فنی، تجاری و مالی است که
باعث تبدیل فناوری جدید به محصوالت یا

خدمات مفید می شود.
آموزش اصول تجاری سازی، مبنای ورود
نوآوران به بازار است تا درنتیجه این
آموزش ها، نوآوری ها به محصوالت یا خدماتی
تبدیل شود که در بازار موفق باشد و منافعی

را برای شخص نوآور به دنبال داشته باشد.
با عنایت به نیاز مخاطبین حوزه سالمت
(دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به
وزارت بهداشت) که بر اساس نظرسنجی ها و
بازخوردهای دوره های قبل مرکز مالکیت
فکری حاصل شده است، رویکرد آموزشی این
مرکز در فصل بهار و در دوره آموزشی مدرسه
بهاره بر مدیریت نوآوری  های فناورانه با
رویکرد تجاری سازی معطوف گشته است تا
مخاطبین، با برخی جوانب اصلی تجاری سازی

دستاوردهای نوآورانه آشنا گردند.

هدف  دوره
آموزش اصول تجاری سازی و آشنا ساختن
مخاطبین با جوانب مختلف تجاری سازی

در موضوعاتی به شرح زیر:
• توسعه محصول و هوش بازار و رقابتی و

چرخه تولید محصول؛
• مدیریت نوآوری در کاال و خدمات؛

• استراتژی های نوآوری و اهمیت آن ها در
تجاری سازی محصوالت و خدمات

• آشنایی با انواع مدل ها و طرح های
کسب وکار و طرح های تجاری و نقش و
اهمیت آنان در موفقیت تجاری سازی

محصوالت و خدمات نوآورانه؛
• تأمین مالی فناوری و نوآوری، آشنایی با
نگاه تأمین کنندگان مالی و آموزش

روش هایی برای جذب سرمایه گذار؛
• مالحظات حقوقی در همکاری های
فناورانه  شرکت های نوپا و دالیل اهمیت
آنان در پیروزی و شکست فرایندهای

تجاری سازی



لینک ثبت نام دوره:
https://evnd.co/Ep3nJ

کد ثبت نام معاونت های تحقیقات و فناوری دانش�اه
ویژه دانش�اه های علوم پزشک� تابعه وزارت بهداشت:
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مخاطبین این دوره:
تمامی نوآوران، محققین، پژوهشگران دانشجویان، اعضا هیئت عملی و فناوران یا عالقه مندان به مباحث تجاری سازی فناوری های نوآورانه
مشغول در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، پارک های علم و فناوری، دفاتر توسعه فناوری دانشگاه ها، مراکز رشد و شتاب دهنده و

پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 

دستاوردهای �ىل این دوره برای مخاطبین
شرکت کنندگان دوره های آموزشی مدرسه بهاره،  در پایان دوره قادر خواهند بود تا:

• مفهوم تجاری سازی و انواع روش های تجاری سازی برای محصوالت نوآورانه را تعریف کنند.
• با فضا کسب وکار برای جذب سرمایه و دارایی برای ادامه مسیر آشنا گردند.

• با فرایندهای توسعه محصول، چرخه تولید محصول و چالش های مرتبط آشنا گردند.
• اهداف انواع مدل های کسب وکار و طرح های کسب و طرح های تجاری را بشناسند و با اصول اصلی نگارش طرح ها و مدل کسب وکار و

طرح های تجاری آشنا گردد.
• با انواع استراتژی ها در حوزه مدیریت نوآوری و فناوری آشنا گردند و قادر به  به کارگیری روش های تدوین و طراحی یک استراتژی موفق

برای تجاری سازی باشند.
• دالیل موفقیت و شکست استراتژی ها برای مدیریت نوآوری را درک کنند.

• با انواع قراردادهای فناورانه، اهمیت آن ها و شرایط و محدودیت ها و الزامات هریک آشنا گردند.
• با شاخص های تحلیل اقتصادی طرح های کسب وکار آشنا گردند

• با روش های تأمین مالی پروژه ها و طرح های نوآورانه آشنا گردند و در مورد بهترین روش تأمین مالی برای خود تصمیم گیری نمایند.



مباحث آموزش� مدرسه بهاره: تجاری سازی فناوری های نوآورانه در حوزه سالمت
عنوان مبحث آموزشی: توسعه محصوالت نوآورانه

•معرف� دوره:
دوره «توسعه محصوالت نوآورانه» تالشی است برای کسب بینش هم زمان در مورد توسعه محصول، مدیریت پروژه و هوش بازار که

برای ارائه موفق یک محصول یا خدمت موفق الزم است.
•در این دوره عالوه بر بررسی رویکرد فنی، از منظر ادراک و رفتار هم فرایند توسعه محصول را بررسی می کنیم و سعی می کنیم یاد

بگیریم چگونه می توانیم یک محصول یا خدمت درست را در زمان درست به مشتری مناسب ارائه دهیم.
•سرفصل های دوره:

•مروری بر مفهوم محصول و خدمت
•مدیر محصول کیست؟ چه می کند؟ و کجا ارزش خلق می کند؟

•چرخه عمر محصول چیست و کجا به کار می آید؟
•ایده ها و نیازهای کاربران را کجا و چگونه کشف کنیم؟

•چه محصولی باید از دور کنار برود؟
•چگونه محصول و خدمتی عادت ساز ایجاد کنیم؟

•هوش بازار و هوش رقابتی چگونه در نقش مدیر محصول نجاتمان خواهد داد؟
•معرف� مدرس:

مارال مختارزاده کاندید دکتری مدیریت فناوری اطالعات گرایش کسب وکار هوشمند دانشگاه تربیت مدرس است و مدرک کارشناسی
ارشد خود را در رشته کارآفرینی در دانشگاه شهید بهشتی اخذ نموده است. حیطه فعالیت او در حوزه پژوهش، آموزش و مشاوره به
استارتاپ ها و کسب وکارهای نوپا در حوزه نوآوری و مدیریت محصول است. او اکنون به عنوان مدیر محتوا در گروه پژوهشی صنعتی آریانا

فعالیت می کند. حیطه تخصصی وی در پژوهش، توجه به ادراک، شناخت و علوم رفتاری در کسب وکارها است.

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت
ساعت ۹ الی ۱۲



عنوان مبحث آموزشی: مدیریت نوآوری در کاالها و خدمات
•معرف� دوره:

مدیریت نوآوری در سازمان ها در بستر خود سازمان اتفاق می افتد و تا زمانی که در سازمان بستری نوآورانه حاکم نباشد، پیاده سازی
فرایندهای مدیریت نوآوری به خوبی میسر نخواهد شد؛ بنابراین توجه به ویژگی های کلیدی یک سازمان نوآور، پیش از به کارگیری
فرایندهای مدیریت نوآوری در آن سازمان، اهمیت قابل توجهی دارد. هدف از برگزاری این کارگاه، از یکسو معرفی ویژگی های کلیدی یک
سازمان نوآور است و هدف از یادگیری این مبحث، آشنایی با اقدامات الزم برای ایجاد سازمانی نوآور است. از سوی دیگر با توجه به
اهمیت یافتن بخش خدمات در اقتصاد عصر جدید، ویژگی های متمایز خدمات، بدایعی که بخش خدمات برای سازمان ها دارند و

مدیریت نوآوری در بخش های خدماتی، مبحث دیگری است که در این کارگاه به آن پرداخته خواهد شد.
•سرفصل های دوره:
•ساختار سازمان های نوآور

•کارکنان و سطوح مشارکت آن ها در نوآوری سازمانی
•فضای حاکم بر سازمان های نوآور

•موانع و چالش های موجود در مسیر نوآوری سازمانی
•ماهیت خدمات، ویژگی های متمایزکننده خدمات و نوآوری های خدماتی

•ابعاد نوآوری در کسب وکارهای مبتنی برخدمات و چالش های مدیریت نوآوری در خدمات
•رویکردهای مختلف نسبت به نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع خدماتی

•معرف� مدرس:
سهراب آقازاده کاندیدای دکتری رشته مدیریت فنّاوری از دانشگاه عالمه طباطبایی است، ایشان در حال حاضر به عنوان مدیر دپارتمان
مدیریت فنّاوری و نوآوری شرکت فرا مشغول فعالیت است. نزدیک به ۱۰ سال سابقه مشاوره مدیریت و انجام بیش از ۱۵ پروژه در
موضوعات مرتبط با مدیریت فنّاوری و نوآوری را در سوابق کاری خود دارد. عمده فعالیت ایشان درزمینٔه استقرار سیستم و مشاوره

مدیریت فناوری و نوآوری است.

دوشنبه ۲ خرداد
ساعت ۹ الی ۱۲



عنوان مبحث: استراتژی های نوآوری برای ورود به تجاری سازی
•معرف� دوره:

 این کارگاه قصد دارد ابتدا به معرفی و شناخت چیستی استراتژی اکوسیستم به عنوان یکی از انواع نوین استراتژی های نوآوری شرکتی
بپردازد و در مرحله بعد با معرفی هر یک از اجزای اکوسیستم های نوآوری از جنبه شرکتی، ساز وکارهای همکاری با هریک از این بازیگران
را تبیین کند. سپس هم زمان با بررسی چند کیس خارجی و داخلی کاربرد عملی این استراتژی را موردبررسی قرار دهد. همچنین در این
دوره تالش خواهد شد تا با شناخت درست هر بازیگر انتخاب و تصمیم دوگانه بین راه اندازی مستقل یا همکاری را برای شرکت ها کمی

هموارتر کند. در انتها نیز تفاوت اکوسیستم های پلتفرمی و غیر پلتفرمی و  ارتباط آن ها به اختصار  ارائه خواهد شد.
•سرفصل های دوره:

چیستی و ضرورت استراتژی اکوسیستم در دنیای امروز
•معرفی بازیگران اکوسیستم های نوآوری شرکتی

•تفاوت اکوسیستم های نوآوری شرکتی و کسب وکارهای پلتفرمی
•تحلیل مطالعه موردی داخلی و خارجی؛ موفق ها و شکست خورده ها

•سختی انتخاب در سیرک های نوآوری! تصمیم به همکاری یا راه اندازی مستقل؟
•معرف� مدرس:

پریا رئوفی فارغ التحصیل رشته مدیریت فنّاوری و نوآوری از دانشگاه تهران است. ایشان در حال حاضر به عنوان مشاور در شرکت مشاوره
مدیریت ایلیا مشغول به فعالیت است. پریا رئوفی سوابق برگزاری کارگاه مدیریت نوآوری، استراتژی ها نوآوری برای شرکت ها و تجربه
راه اندازی مرکز نوآوری و همکاری با بازیگران مختلف اکوسیستم نوآوری را در سابقه خود دارد. عمده فعالیت های اجرایی و پژوهشی
ایشان در حوزه استراتژی ها نوآوری و توسعه کسب وکار، مدل کسب وکار نوین، اکوسیستم های نوآوری و پلتفرمی و مدیریت نوآوری

است.

دوشنبه۹ خرداد
ساعت ۹ الی ۱۲



عنوان مبحث آموزش: تأمین مالی طرح های نوآورانه در حوزه سالمت
·معرف� دوره:

ارتقای کیفیت خدمات سالمت در گرو نوآوری و بهبود مستمر کیفیت این خدمات است. یکی از ابزارهای مهم سیاست گذاران برای
توسعه نوآوری عبارت است از تأمین مالی مناسب طرح ها و شرکت های فعال. درحالی که روش های مختلفی برای تأمین مالی وجود دارد،
انتخاب روش مناسب تأمین مالی تأثیر بسزایی در موفقیت طرح های نوآورانه خواهد داشت. علی رغم اهمیت هرکدام از روش های تأمین
مالی، استفاده از سازوکار سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) که در سال های اخیر در کشور ما هم موردتوجه قرارگرفته، از جایگاه ویژه ای
برخوردار بوده و شناسایی عوامل موفقیت و شکست در ارتباط بین سرمایه گذاران و نوآوران، ضروری می باشد. این دوره، قصد دارد ضمن
معرفی انواع روش های تأمین مالی نوآوری های حوزه سالمت، با تمرکز بیشتر بر روی سرمایه گذاری خطرپذیر، نحوه تعامالت بین

سرمایه گذار و سرمایه پذیر را تحلیل کند
سرفصل های این دوره:

·سازوکارهای تأمین مالی نوآوری های حوزه سالمت
·نقش VC (سرمایه گذاران خطرپذیر) در تأمین مالی نوآوری های حوزه سالمت

·الزامات جذب سرمایه
·معرف� مدرس: 

علیرضا باباخان دارای مدرک دکترا  در رشته سیاست گذاری علم و فناوری و فارغ التحصیل از دانشگاه علم و صنعت ایران است. دکتر
باباخان با برخورداری از 11 سال سابقه فعالیت در حوزه اقتصاد دانش بنیان و تأمین مالی طرح های نوآورانه، در حال حاضر به عنوان

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان البرز مشغول فعالیت است.

دوشنبه ۱۶ خرداد
ساعت ۹ الی ۱۲



عنوان مبحث آموزشی: مدل های کسب وکار و طرح های تجاری
•معرف� دوره:

امروزه بیش از یک دهه است که مفاهیم مرتبط با مدیریت فناوری و نوآوری وارد ادبیات صنعتی کشور شده است، اما همچنان
راهکارهای اجرایی و عملیاتی و استقرار نظام مند آن در سازمان ها محل بحث و تردید است، از طرفی ایجاد منافع مالی از طریق
برنامه های فناورانه و نوآورانه نیازمند بررسی و مطالعه دقیق است، هدف از برگزاری این کارگاه بررسی الزامات و ابتکار عمل های الزم
برای استقرار و همچنین ارزیابی اقتصادی طرح های فناورانه و نوآورانه است تا سازمان به صورت عملیاتی و بهره ور به سمت

استانداردهای جهانی و رقابت پذیری حرکت کند.
•سرفصل های این دوره:

•آشنایی با طرح امکان سنجی و طرح تجاری
•تفاوت و مشابهت ها و قالب کلی در تدوین طرح های تجاری

•نحوه نگارش یک طرح تجاری، مطالعات بازار و برآوردهای فنی
•بررسی تحلیل فنی طرح

•تحلیل نیازمندهای مالی طرح
•معرفی چند مورد از مهم ترین شاخص های تحلیل اقتصادی طرح های تجاری

•بررسی نمونه های تدوین شده از طرح های تجاری حوزه سالمت
•مروری بر فیلم های آموزشی کوتاه و معرفی منابع مفید

•معرف� مدرس:
مهدی اوجانی کاندیدای دکتری رشته مدیریت فنّاوری در دانشگاه عالمه طباطبایی است. ایشان در حال حاضر به عنوان مدیر دپارتمان
توسعه کسب وکار و نوآوری شرکت رهپویان فرا مشغول فعالیت است. نزدیک به ۱۰ سال سابقه مشاوره مدیریت و انجام بیش از ۱۰۰
پروژه در موضوعات مرتبط با امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی طرح های فناورانه را در سوابق کاری خود دارد. عمده فعالیت ایشان درزمینٔه

مشاوره مدیریت فناوری و نوآوری و تحلیل اقتصادی طرح های سرمایه گذاری است.

دوشنبه ۲۳ خرداد
ساعت ۹ الی ۱۲



عنوان مبحث آموزشی: مالحظات حقوقی فعالیت های استارتاپی
·معرف� دوره:

هدف از این کارگاه، آشنایی فناوران حوزه سالمت با مالحظات حقوقی فعالیت های استارتاپی است. مالحظاتی که عدم رعایت آن ها
معضالت عدیده ای برای کسب وکارهای نوپا به وجود خواهد آورد و بعضا به شکست کسب وکار منجر خواهد شد. این دوره باهدف
آشنایی فناوران و مدیران کسب وکارهای استارتاپی با الزامات حقوقی کسب وکارهاست و فناوران با علم به این مالحظات، به بهره گیری از

خدمات وکال و مشاوران حقوقی متخصص تشویق می شوند.
سرفصل های این دوره:

·ماهیت حقوقی استارتاپ ها
·آشنایی با اهم قراردادهای کسب وکارهای استارتاپی

·حقوق مالکیت فکری و حفاظت از دارایی های فکری شرکتهای نوپا
·آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط

·درباره مدرس
حامد جهانگرد فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین الملل از دانشگاه تهران. عضو مرکز وکالی قوه قضاییه و مشاور
حقوقی شرکت های فناور و دانش بنیان است. ایشان درحال حاضر به عنوان دبیر کمیته مدیریت دارایی های فکری دفتر توسعه فناوری

سالمت وزارت بهداشت مشغول فعالیت می باشد. حیطه فعالیت آقای جهانگرد، حقوق فناوری و حقوق کسب و کار است.

دوشنبه ۳۰ خرداد
ساعت ۹ الی ۱۲



چشم انداز فازینو
بزرگ ترین مرجع توانمندسازی

سرمایه های انسان در حیطه مدیریت
فناوری و نوآوری در کشور

 

ماموریت فازینو
ترویج کارآمد مدیریت فناوری و نوآوری در
کشور با استفاده از خدمات توانمندسازی و

شده برای سرمایه های انسان توان افزایی طراح
کسب و کارهای مختلف
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