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ارتباط بین دانشگاه و صنعت 1

هادهاناثرگذارترینومهمترین:صنعتودانشگاه
جامعهفرهنگیوسیاسیواجتماعیتوسعهدر

:ارتباطبرقراری
...وهانشستها،کنفرانسبرگزاری

اطارتبدفاترفناوری،وعلمهایپارکاندازیراه
...وبازارهافنصنعت،با

...وپژوهشگاههاتحقیقاتی،مراکزراهاندازی
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هنوزتالش هااینوجودباچرا
م؟نرسیده ایمطلوبنتیجهبه



تفاوت اختراع و نوآوری 3

اختراع
Invention

نوآوری
Innovation

درصد کمی از 
اختراعات به نوآوری 

.تبدیل می شود

سبدی از 
اختراعات 

نوآوری
(تجاری سازی)



محرک های تبدیل یافته های علمی به نوآوری : پیشران های نوآوری 4

فشار 
فناوری

نوآوری

کشش 
تقاضا

تقاضای مشتریان•
استانداردهای جدید•

ایده های جدید•
تحقیق و توسعه•



عنوان 5

نوآوری بسته



نوآوری باز 6

هاازمانسمشكالتتاشدهتركيببيرونيودرونيهايايده

.شودبرطرف

وكردهبازراخوددرهايسنتيروشبرخالفهاسازمان

.ميشوندكاروكسبتوسعهسببمحيطبامناسبدرتبادل



عنوان 7



تفاوت نوآوری باز و بسته 8

دریافت مشاوره
همکاری با دانشگاه ها

نهمکاری با شرکت های دانش بنیا
نوآوری باز برون زاهنوآوری بست درون زا

عهتحقیق و توس

ازمانیبهره گیری شرکت ها از ظرفیت های فناورانه برون س:نوآوری باز

برون سپاری
خرید دانش فنی



های نوآوری بازویژگی 9

کاهش ریسك

نخبگاندسترسی به 

احتمال افزایش موفقیت

گذاریكاهش سرمايه



فرآیند ارتباط 10

متقاضی فناور

واسطه

بینکنندگانصنعتیازفناوریهاوصلکرده،تعامالتها،عرضهکنندگانفناوریرابهاستفادهواسطه
(.2007؛چسبرو،2006هاول،)کنندمیتسهیلهاراآن



تاریخچه واسطه ها 11

1600 1700 1800 1900 …

فناورينفوذوانتقال

مديريتنوآوري

دهندهدانشارائهشبكهسيستمو

واسطههاخدمات

داللی بین 

تولیدكنندگان

درصنايعكشاورزي،"دالل
نپشمونساجيدرانگلستا

انتشاردهندهغيررسميدانش

برايپيشرفتفناوري

هتوسعمديريتفناوريواستراتژي:1980-1990

مديريتتحقيقوتوسعهو:ميالدي90اواسطدهه

توسعهمدلهايجديدتجاري



مزایای واسطه گری 12

رشدتوانرقابتی
سازمان

دریافتایدههای
مفیدبیرونی

سازمان

افزایشتوان
نوآوریسازمان

کسبدرآمداز
ایدههایدرونی

سازمان



معرفی برنامه 13



چالش های فناوری و نوآوری 14

همکاری نوآوری باز
دهاستفازمانیواستدوطرفهرابطه ای
وفنیپیچیدگیمسالهکهمی شود

آنفناورانهحوزه هایاماداردساختاری
.استشناخته شده 

انعقاد قرارداد مالکیت 
فکری معمولی

زمانیواستبازاردرمعمولتراکنشی
فناوریطرف،یککهمی شوداستفاده

.دارداختیاردررانیازمورد

باز برگزاری مسابقه نوآوری
(چالش)

بهیدسترسنیازمندمسالهحلکهزمانی
ایفراخوانهازباشد،دانشازگسترده ای

می شوداستفادهایمسابقه

تشکیل جامعه نوآوری باز
مشارکتنیازمندمسئلهحلکهزمانی
مختلفشرکایبینهمکاریازباشد،

می شوداستفاده

ش
پنهان بودن دان

زیاد

کم کمالهپیچیدگی مسزیاد زیاد



اولین چالش 15

ادويهجزايرسمتبهدريائيراهازحركتباپرتقاليهااستعمار،1۴9۲سال

آسياقارهبهدنرسيهدفباغرببسمتاطلساقيانوسازاسپانياملكهحمايتباكلمبكريستفحركت

آمريكاقارهكشف

جديداقيانوسبهگذرگاهيكردنپيداهدفبابرزيلسواحلامتداددرماژالنحركت1518سال

جغرافيائيطولمحاسبهدراشتباه

هفتهاي۲برآوردباسفرزمانمدتماه6
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ساعتدقيقبرايشناسايياختالفطولجغرافيائي:مسأله

ساعتشني

ساعتهايبزرگآونگي

ناساييشبرايعمليروشيکبتواندكهكسيبرايانگلستانپارلمانپوندي۲0000جايزه؛1۷1۴سال

جغرافياييطول

توسطساعتسازانگليسيبهنامجانهريسون1۷6۲درسالH4ساختساعت

جايزهنصفعاليرتبه،هيئت

كاملجايزهسوم،جرجپادشاه

اولین چالش
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ارسالایدهبرایچالش هاایدهارزیابی انتخاببهترينايده پرداختجايزه

درآمریکا2001تأسیسدرسال

داخلیجهانیوصدهاچالشبیشازهزارچالش

هاحلچالشبرایایجادطوفانفکری

INNOCENTIVE
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چالش های تئوری

(طوفانفکریجهانی)

بدوننیازبهکارآزمایشگاهی

استفادهدرمراحلابتدایی

هزاردالر50جایزهتا

چالش های عملیاتی

(آزمایشگاهگسترده)

نیازبهکارآزمایشگاهی

(نمونه)حلمعتبرراه

میلیوندالر1جایزهتا

ها در مرکز اینوسنتیوانواع چالش



چالشمزايای 19

جذابیتبیشتر

هدفمندوتوجهبه
نیازصنعت

رویکردیفعال
مسابقهبرگزاری

جامعهمخاطببزرگتر
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متقاضيبامسألهايمشخص

جوايز دطراحيفرآين ريمالكيتفك

شرايط برگزاری چالش



اطالعات تماس شرکت

66536824-63102363:تلفن

INNOTEN.IR: وبسایت

hhosseini@innoten.ir: ایمیل



تشکر از توجه شما


