


مریم سلیمانی موحد، دکترای علوم اقتصادی

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد سالمت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی



سرفصل کلی عناوین

معرفی دانشگاه های نسل سوم

مسیر تغییر به سمت دانشگاه نسل سوم

مسیر پیش روی دانشگاه های نسل سوم

دانشگاه های نسل چهارم



تاریخچه

شجو افزایش ظرفیت پذیرش دان
تا سه برابر 

1970تا 1950دهه از اواسط 

ه چگونه در چنین زمان کوتاهی ب

ونبدرشد دست پیدا کنند، این 

مه آموزش لطکیفیتاینکه به 

شود؟وارد 

یا ارائه کالس هایی با فرمت آنالین و
ترکیبی از کالس های حضوری و 

!آنالین زد

.شدآموزش فراهم در امکان انعطاف پذیری بدین ترتیب 



.بهره برداری از دانش، مشغله اصلی و سومین هدف این دانشگاه است

.در بازار رقابتی بین المللی فعالیت دارد

.های باز، و دارای ارتباطات آزاد با شرکای زیاد¬دانشگاه

پژوهش فرارشته ای و ظهور نهادهای دانشگاهی

سازمان های چند فرهنگی، با ارائه آموزش در سطح عمومی و نخبگان

دانشگاه چندملیتی

عدم تأمین مالی مستقیم دولتی و درنتیجه عدم دخالت دولت

عالقه ای به استفاده از دانش ساخت . پژوهش و آموزش: دو هدف
.خود ندارند

د در بازار داخلی فعالیت می کنند و سایر دانشگاه ها را به دی
.همکار می نگرد

.نهادهای مستقل بدون ارتباطات رسمی با سایر سازمان ها

پژوهش تک رشته ای و سلطه کامل دانشکده ها

غالباً آموزش نخبگان برای تربیت دانشجویان نمونه

دانشگاه ملی

نقش پررنگ تأمین مالی دولتی، همراه با دخالت دولت



دانشگاه قرون وسطی

یا نسل اول اولین دوره گذار

همبولت یا دانشگاه نسل دوم

ومدانشگاه نسل س

1700-1100

1850-1400

2200-1950

دومین دوره گذار

2000-1750

سیر تاریخی دانشگاه ها



مربیان

شرکت های  
سهامی و 

سازمان های  
مستقل 
R&D



محیط کسب و کار

نوآورانهتکنولوژیهای

پژوهش و انتشارات

اعضای هیأت علمی

تدریس

دانشجویان

تأمین مالی دانشگاه و 
برنامه ریزی استراتژیک



های سه نسل از دانشگاه هاخالصه ویژگی
دانشگاه نسل سومدانشگاه نسل دومدانشگاه نسل اول

بهره برداری از دانش+ آموزش و پژوهش پژوهش+ آموزش آموزشهدف

ایجاد ارزشکشف طبیعتدفاع از واقعیتنقش

علم مدرن، بین رشته ایعلم مدرن، تک رشته ایمدرسه ایروش

کارآفرینان+ متخصصان و دانشمندان دانشمندان+ متخصصان متخصصانتولیدکننده

جهانیملیهمگانیجهت گیری

انگلیسیزبان های ملیالتینزبان

نهادهای دانشگاهیدانشکده هایسایر مراکز آموزشو گروه ها، دانشکده ها، سازمان

مدیریت تخصصی(پاره وقت)دانشگاهیانرئیس دانشگاهمدیریت





اجرا و ارزیابی دانشگاه نسل سوم

رمدیریت تغیی

!مردُم آرزوی تغییر را دارند، فقط نمی خواهند که کسی تغییرشان دهد

!من همه جوره موافق پیشرفتم اما از تغییر خوشم نمی آید
(مارک توآین)



دارای یک نگرش فعال، منتظر و خود تعدیل کننده•

وی منحرف به چنین افرادی الزم نیست برای تغییر انگیزه داد، آن ها انگیزه اش را دارند و دغدغه مدیریت این است که جل•
.شدن انرژی آن ها را بگیرد

گرایشافرادی که •
به تغییر دارند

به طور مشهودی عالقمندند که با تغییرات ایجاد شده، همراه شوند•

.آمادگی برای انجام کار دارند، در صورتی که شخص دیگری ابتکار عمل را به دست بگیرد•

ر استدالل ایده این تغییر از من نبود، اما آدم معقولی هستم و اگ»: گرایش آن ها را می توان در قالب این جمالت خالصه کرد•
«.منصفانه ای داشته باشید، گوش می دهم و در نهایت با آن همگام می شوم، حتی اگر مجبور به فداکاری شوم

ه بتمایلافرادی که •
تغییر دارند

.  خود بازگردند« اجداد»اساساً نگرش مخالف هرگونه تغییری دارند و یا حتی عالقمندند به دوره •

ا مدیران هرچقدر هم دالیلی برای تغییر یا هر تضمینی به رغم عقب نشینی شخصی آن ها ارائه شود، این کارمندان ی•
.مقاومت، یا از عمد برای تغییرات کارشکنی می کنند

افرادی که در برابر •
ندناتوانتغییر 



تغییر« خوب»ویژگی های یک رویکرد مدیریت 

.یک تصمیم به طور ناگهانی از آسمان نازل  شودنبایدست، بنابراین«روی هوا»همه چیز در ابتدا 

.نیست« سربسته»هدف تغییر کامالً مشخص است، یعنی مبهم، یا توضیحاتش ناکافی و 

.مقرراتی برای مشارکت و تعدیل وجود دارد، بخصوص آنجا که به مسائل فردی مربوط است

.قصد قطعی برای برقراری ارتباط و ابزار بسیار عالی برای آن وجود دارد

.تغییرات بطور کامل، با بازخورد صد درصدی برای تمام افراد مرتبط، اجرا می شود

.ص کندسپس مدیر باید نوعی چارچوب را مشخ. به همه میدانِ کافی برای ایجاد تغییر در برخی معیارهای تفسیری خودشان  داده می شود



ظهور دانشگاه های کارآفرین

•1938

ناپپروفسور شیگرو فوجی استاد بازنشسته دانشگاه کوب در ژتوسط یک دوره کاربردی کارآفرینیارائه • سابقه آموزش های رسمی کارآفرینی

بنیادینی مالی، ساختاری و مدیریتیی چالش ها و فشارهاارائه پاسخ مناسب به •

توجه جدی به مفهوم کارآفرینی 

گیری دانشگاه های مدرنیعنی از زمان شکل19قرن •

.شدندهای دانشگاهی دانشگاه های مدرن برای اولین بار در آلمان به ظهور رسیدند و خاستگاه شرکت• گاهیهای دانشگیری شرکتسابقه شکل

وددانشگاه های آمریکا از حق مالکیت بر اختراعاتی برخوردار شدند که از سوی دولت فدرال حمایت مالی شده ب•

های دقیقی برای تجاری شدن اختراعات دانشگاهیدستورالعمل• وضع قوانین متناسب





کیخلق ثروت از امکانات فیزی

سالن ها

فضاهای آموزشی، پژوهشی

آزمایشگاه ها

و غیره

خلق ثروت از دانش  

(ایج دانشیافتن بازار برای نت)انتشار یا فروش نتایج پایان نامه ها 

(تقاضاـ محور)آموزش 

شرکت های دانش بنیان و دانشگاهی

ارتباط با صنعت و پژوهش های تقاضا ـ محور



یت  اداره کل ثبت شرکتها و مالک
بت صنعتی وابسته به سازمان ث
اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت شرکتها و 
موسسات غیر تجاری

اداره کل مالکیت صنعتی

ی  شرکتهای تجارتی و موسسات غیر تجارتثبت -
آنایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی 

آندفتر تجارتی و تغییرات بعدی ثبت -
ایران و ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در-

.تغییرات بعدی آن
ثبت موسسات خارجی در ایران–
جارتی  نام شرکتهای خارجی و موسسات غیر تتعیین -

.در شرف ثبت سراسر کشور

ایی،  عالئم تجارتی، نشانه های جغرافیثبت -
اختراعات، نام تجاری، طرح ها و اشکال و 

و مدل های صنعتی و نمونه های اشیاء مصرفی
ازمند ثبت  دیگر مصادیق مالکیت صنعتی که نی
.می باشد و ثبت تغییرات بعدی آن ها

اجرای معاهدات و کنوانسون های مرتبط با –
موضوعات مندرج در بند فوق که دولت  

جمهوری اسالمی ایران آنها را پذیرفته و به
.آنها ملحق شده و یا خواهد شد

http://sherkat.ssaa.ir/
http://iripo.ssaa.ir/


و نظامنامه1304قانون ثبت عالمات صنعتی و تجاری مصوب : اولین قانون در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی•

(1384مصوب )و آئین نامه مربوط ( 83مصوب )تصویب قانـــون حمایت از نشانه های جغرافیایــــی کاال •

و آئین نامه اجرائی مربوط ( 1386مصوب )تصویب قانون  ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، عالئم تجارتی •
(1387مصوب )

اقدامات داخلی

(38/9/24مصوب )الحاق  ایران به کنوانسیون پاریس -1•

(77/8/17)الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به اصالحات کنوانسیون پاریس -2•

(1380مصوب )«  WIPO»الـــحاق به کنوانسیـــون مؤسس سازمان جهانــــی مالکیت معنوی -3•

(1382مصوب )الحــاق به موافقتنامه و پروتکل مادرید راجع به ثبت بین المللی عالئــم تجارتی -4•

(1382مصوب)الحاق به موافقتنامه مادرید بمنظور جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی مبدأ -5•

(  1383مصوب )الحــاق به موافقتنامه لیسبون در مورد ثبت و حمــایت بین المللی از اسامی مبدأ -6•

(1386مصوب سال ) PCTتصویب اجازه الحاق به معاهده همکاری ثبت اختراع -7•

لیاقدامات بین المل



طراحی

(BM)مدل تجاری •

(FS)امکان سنجی •

طراحی محصول•

(BP)نگارش طرح تجاری •

توسعه

نمونه اولیه تجاری •

پیمایش های بازاریابی و •
اقدامات تبلیغاتی 

هصحبت با مشتری های اولی•

ت و تعیین تیم تولید، شرک•
امکانات تولید 

وجود ریسک و مخاطره به •
دلیل فقدان سود

مر و دستیابی به تولید مست•
فروش محصول

کسب و کار نوپا

فعالیت های بازاریابی•

گذر از تگناها و توسعه •
محصول

راه اندازی خدمات مشتری•

استخدام افراد بیشتر•

و متوسط)خطر سرمایه گذاری •
(باال

سود و منفعت بسیار محدود•

افزایش فروش•

یز سود بی معنی و بسیار ناچ•

رشد

بازسازماندهی و خروج شرکت•
از حالت تک تخصصی و تک

محصولی 

وجه تقویت سبک مدیریت با ت•
زیاد به کیفیت

تخصص گرایی•

ترنیاز به سرمایه گذاری بیش•

استقرار شرکت•

پرداخت وام ها•

بازگشت سود سرمایه قابل•
قبول 

کاهش خطرات و تهدیدها•

بلوغ

شرکت درحال رشد•

سوابق مالی مساعد•

صادرات، تنوع پایه ریزی •
محصوالت و ابتکار و نوآوری

در محصوالت پیشین

شرکت های نو امکان خرید •
ات و بنیان توسط سایر مؤسس

تشکیالت تجاری 

درصورت عدم خرید، ادامه تا •
!بی نهایت



انخانواده بنیانگذار

سرمایه پرمخاطره

دره مرگ

فروش یا عمومی شدن
مقدار سرمایه موردنیاز

فاز طراحی فاز توسعه آپفاز استارت فاز رشد فاز بلوغ

زمان



ین نامه آیشرکت یا موسسه ای که از لحاظ فنی، مالی و سیستمی پارامترهای مورد نظر 
ش بنیان را دارا باشد، دانارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان 

. گفته می شود

ده باشد، برای دانش بنیان شدن، الزم نیست حتماً از اول شرکت شما دانش بنیان ثبت ش
.بلکه شرکت موجود نیز می تواند به صورت دانش بنیان ثبت شود



معافیت مالیاتیپیش شرطنوع شرکت دانش بنیان

دانش بنیان تجاری سازی
شرکت هایی که خدمات آنها باعث سهولت در روند -

ان و یا فعالیت و رونق کسب و کار شرکت های دانش بنی
شود( غیر دانش بنیان)فناور 



دانش بنیان فرآیندی و خدماتی
ط با استفاده از تجهیزات و فرآیندهایی که دارای شرای-

نیان آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت های دانش ب
است، محصوالت غیر دانش بنیان تولید نمایند



دانش بنیان نرم و هویت ساز
محصوالت دانش بنیان با تکنولوژی باال-
پارامترهای مالی، فنی و تحقیق و توسعه-

EPCدانش بنیان حوزه 
یاتی  مالشبیه نرم و هویت ساز، تنها یک تفاوت در معافیت-

است



https://irkbn.com

نحوه دانش بنیان شدن

ارزیابی دانش بنیان

استعالم شرکت های دانش بنیان

کاال و خدمات دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان



انواع 
شرکت ها

شرکت سهامی 
1

شرکت با 
مسئولیت 

محدود

شرکت مختلط
غیر سهامی

شرکت  
تضامنی

شرکت مختلط 
سهامی

شرکت نسبی

تعاونی  شرکت 
تولید و مصرف

https://companyregister.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA/115-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7.html


ثبت نام و ” از قسمت
سایت ”ارزیابی

daneshbonyan.ir وارد
.شوید

بردیدریافت ایمیل تأیید کار

:تکمیل اطالعات در هفت بخش

مشخصات کلی•

هیئت مدیره•

سهامداران•

مجوزها ، استانداردها•

منابع انسانی موجود•

کاال و خدمات•

اطالعات مالی•

بررسیدرخواستارسال
دانش بنیان



:برای ثبت شرکت دانش بنیان می توانید الزامات را از این سایت بخوانید
http://daneshbonyan.isti.ir

:در این سامانه شرکت خودتان را ثبت بفرمایید
https://reg.daneshbonyan.ir

:در این سایت هم می توانید شرکت های دانش بنیان را استعالم نمایید
https://pub.daneshbonyan.ir/



http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?pageid=151

 :این کاالها به دو دسته کلی تقسیم شده اند

های باال یا متوسط به باالحوزه فناوری

محصوالت دارای پیچیدگی فنی

دانش فنی و طراحی

خدمات فنی



متقاضیهای بررسی شرکت مراحل 
باشدی مارزیابی شرکت های دانش بنیانکارگزاران عموما شرکت هایی خصوصی هستند که بخشی از کار آنان.

 یت حق الزحمه خود را از معاونت علمی ریاست جمهوری دریافت کرده و شرکت های متقاضی احراز صالحکارگزاران
.دانش بنیان به هیچ وجه مبلغی در این خصوص پرداخت نمی کنند

ورود•

ثبت نام جدید•

لینک فعال سازی•

ثبت نام و ارزیابی

ارجاع به کارگزار و از آنجا به •
ارزیاب

دریافت مستندات•

ارزیابی غیرحضوری
سر ارزیاب و ارزیاب فنی و •

مالی

ارزیابی حضوری

از نظر تطابق با آیین نامه•

وانین  نطباق ارزیابی با قبررسی ا•
توسط سر ممیز

تأیید یا رد•

بررسی مستندات



معافیت مالیاتیشرایطپیش شرطنوع شرکت دانش بنیان

1دانش بنیان نوپا نوع 

بیش از سه سال-
به مرحله ی تولید رسیده و یا حداقل در حد -

.نمونه ی آزمایشگاهی ساخته شده باشد
سطح فناوری بسیار باال-
زیادافزودهایجاد ارزش -

از آخرین اظهار نامه مالیاتی از محصول  %50حداقل لزوم فروش
آنهادانش بنیان

2دانش بنیان نوپا نوع 

بیش از سه سال-
حد به مرحله ی تولید رسیده و یا حداقل در-

.نمونه ی آزمایشگاهی ساخته شده باشد
سطح فناوری بسیار باال-
ایجاد ارزش افزوده زیاد-
پیچیدگی فنی کمتر-

از آخرین اظهار نامه مالیاتی از محصول  % 10حداقل لزوم فروش
دانش بنیان

1دانش بنیان تولیدی نوع 
بیش از سه سال-
فنی و مالیبررسی-
طراحی بر مبنای تحقیق و توسعه-

از آخرین اظهار نامه مالیاتی از محصول  %50حداقل لزوم فروش
آنهادانش بنیان

(صنعتی)2نوع دانش بنیان تولیدی
محصوالتشان به مرحله ی تولید رسیده-
سطح فناوری نسبتا باال-
فنی و مالیبررسی-

از آخرین اظهار نامه مالیاتی از محصول  % 10حداقل لزوم فروش
دانش بنیان





فرایند تولید و ثبت ایده

دوره های آموزشی و حمایت های 
قانونی و تشویقی راه اندازی 

مرکز مشاوره

راه اندازی سالن های 
کارگاهی با کاربری

خاص

جشنواره ها و  
گرنت ها



معرفی نهادها و شرکت های مرتبط با 

کسب و کارهای نوپای دانشگاهی در ایران



فته استتأمین مالی مورد نیاز شرکت شما، تا حد زیادی بستگی به این دارد که شرکتتان هم اکنون در کدام مرحله قرار گر  .

مراحل زیر برای یک شرکت نوپا برآورد می شود که قبالً در مورد آن بحث شد:
مرحله طراحی

مرحله توسعه

کسب و کار نوپا

رشد

بلوغ



 سرمایه گذار خطرپذیر یا سرمایه گذاری جسورانه(Venture Capital)

 فرشتگان کسب و کار(Business Angels)

صندوق های سرمایه

مراکز رشد فعال
اکوسیستم های کسب و کار



کارهاهای سرمایه برای تازهصندوق

گذارانسرمایه

نهاد مدیریت سرمایه

های دانشگاهیشرکت

تأمین مالییکوچینگ و سرپرست

صندوق سرمایه گذاریساختار 

Wisema, 2009: از کتاب



HTTPS://NSFUND.IR
 قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 44و نیز اصل ( 123)اصل یکصد و بیست و سوم راستای اجرای در

توسط مجلس شورای اسالمی تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان 1۳89، در سال دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
.شدرسید و در همان سال برای اجرا به دولت ابالغ 

 کردتصویب 1391وزیران آیین نامه اجرایی این قانون را در اواسط سال هیئت.

 ق نوآوری و صندو، نهادی مالی به نام ایده تا بازاراین قانون در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و فناوری محور و تکمیل زنجیره 5مطابق ماده
.شدتاسیس 1۳91در اواخر سال شکوفایی 

اهداف صندوق:
تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

 بازار /محصول/ ایدهنمودن دانش و دستاوردهای پژوهشی و تکمیل زنجیره کاربردی

کمک به رونق اقتصادی کشور از طریق حوزه های دانش بنیان و فناوری های برتر

 (مشارکت، تسهیالت و کمک)اعتباری به شرکت های دانش بنیان مالی و ارائه خدمات



پارک فناوری  
پردیس

مرکز رشد 
فناوری نخبگان

فن بازار ملی 
ایران

مرکز شتابدهی 
نوآوری

فن بازار بین  
الملل ایرانیان

همکاری هشت 
کشور مسلمان

صندوق توسعه  
فناوری های  

نوین

نمایشگاه 
اینوتکس

جایزه مصطفی
مرکز توسعه  
کسب و کار  

فناوری

شبکه 
نوآوری 

تهران

http://techpark.ir/
http://techelite.ir/
http://www.techmart.ir/
http://technovation.ir/
http://iitm.ir/
http://d8tten.org/
http://htdf.ir/
http://www.inotex.com/
http://fa.mustafaprize.org/
http://www.techbiz.ir/home.php
http://www.inotex.com/
http://www.inotex.com/
http://tinet.ir/


DWMمعرفی دوره 
با هدف آموزش کارآفرینی  

انگیزه ها و راهکارهای کارآفرینی اینترنتی

 های خالقانهایدهقواعد و اصول خلق

تجاری سازی ایده ها

صفر تا صد راه اندازی وبسایت

مشاوره توسعه بازار محصول سایت

 سازمانیتقویت مهارت های کار تیمی و رهبری

رنتیتولید محتوای متناسب برای کسب و کار اینت



:تماس با مااز توجه شما متشکرم
@drwebmaster

www.drwebmasters.ir


