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 خالصه سوابق مدرس

 بلژیک  Antwerpاقتصاد کـاربردی دانشگـاه  دکترای  

 کانادا Carletonدانشگاه ( MBA)ارشد راهبری کسب و کار کارشناسي  

 کامپيوتر با گـرایش مهندسـي سخت افـزارکارشناسـي  

 و مدیر بنياد توسعـه مدیریت فدائي منشموسس  

 (و عضو هيات مدیرهمدیرعامل سال  18)سال سابقه فعاليت علمي و اجرایي  23 

 (متمرکز بر انطباق مدیریت با فرهنگ ایرانيان)در علوم مدیریت پژوهشگـر  

 (عنوان کتاب پژوهش محور 9مولف )انجمـن اهـل قلـم ایران عضـو  

 و مجری پروژه های مطالعـات و بهسـازی مدیریتيمشـاور  

 سازمان ها راهبردنگاری شرکت ها و مشاور  

 و مدرس دانش کاربردی مدیریتسخنران  

 گواهينامه صالحيت مشاوره مدیریت از معاونت راهبردی ریاست جمهوریدارنده  

 گواهينامه های مدیریتي از کشورهای انگليس، کانادا و بلژیکدارنده  

 راهبرداهی تجاری سازی 
 و چالش اهی فروش فناوری 

 پژوهشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات 1396شهریورماه 
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 راهبرداهی
 تجاری سازی  

فوریت دست یابي 
 به فناوری

وابستگي به 
سرمایه  /فناوری

 الزم

وضعيت چرخه 
 حيات فناوری

دسته بندی 
 فناوری

تحقيق و توسعه 
 بارزترین زودترین باالترین ترین پایين داخلي

 بارز یا پایه  زود تر پایين فعاليت مشترک
 

برون سپاری 
 بارز یا پایه  زود پایين تحقيق و توسعه

 

 کسب مجوز 
بهره برداری از 

 (فرانشيز)فناوری 
  ترینپایين باال  

 بارز یا پایه  دیرتر 

عدم دست یابي 
توليد محصول )

نهایي یا توليد 
 (بخشي از آن

 باال  

 هيچ گونه
وابستگي وجود 

هيچ گونه /ندارد
سرمایه گذاری 

 الزم نيست

 بيروني تمام مراحل 

عوامل 
 روش موثر

 دست یابي 

 عوامل موثر بر تصمیمات مربوط به  
 روش دست یابی به فناوری
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 نوآوری باز

 مفهوم•

 کاربردها•

 وضعيت فعلي در ایران•

 راهبردها

 خرید شرکت•

 فروش مستقيم•

 فرانشيز•

 ادغام•

 برون سپاری•

 تحقيق و توسعه•
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 راهبردها

 خوشه سازی فناوری و صنعتي•

 اتحادهای راهبردی•

 مشارکت انتفاعي•

 انتقال فناوری•

 اسپين اوت•

 (ليسانس)حق بهره برداری •

 چالش اه و مالحظات
 فروش فناوری 

 رد اریان
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 چالش ها و مالحظات

 تجربه ناکافي ایران در معامالت فناوری•

 فروش دشوار فناوری•

 (TRL)تفاهم در بلوغ فناوری •

 نگاه سنتي صنعت به فناوری•

 ریسک ناپذیری ایرانيان•

 و تمایل به خرید از خارج« ما مي توانيم»باور ضعيف  •

 نگاه بخش دولتي از باال به فروش فناوری•

 انگيزه های ناکافي صنعت در خرید فناوری•

 

 چالش ها و مالحظات

 در تجاری سازی فناوری ها... فاکتورهای زمان، هزینه و•

 قوانين حقوقي ضعيف و پشتيباني ناکافي•

 توهم فناوران•
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 مهارت اهی 
کره کننده فناوری   مذا

 مهارت ها

 فن بيان و مهارت های مذاکره•

 خالقيت•

 هوش•

 هوش هيجاني•

 آشنایي با چالش های تجاری سازی•

 تسلط به راهبردها•

 ظواهر و رفتار مطلوب و متعارف•

 فروشندگي مبتني بر شيوه های ایراني•
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 پژوهشگر در علوم مدیریت

@Fadaeimanesh_Institute 


