
124



پودمان پنجم: از ایده تا محصول

125

از ایده تا محصول
پودمان 5

تجاری سازی ایده

فرایند ایده تا محصول

ایده

ثابت شدن 
Concept

پایلوت 

صحه گذاری 

دانش فنی  B.P

تشکیل 
شرکت

طراحی محصول 
R&D نهایی

تولید 

توسعه بازار

ارزش افزوده 
اقتصادی
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آیا تکنیک های ایده پردازی را می شناسید؟ایده ها چطور به وجود می آیند؟

نحوة امکان سنجی بازار برای ایده های جدید چگونه است؟

چگونه یک ایده را به محصول تجاری تبدیل کنیم و بعد 
از آن به فروش برسانیم؟

امکان سنجی فنی و اقتصادی چیست؟
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مثالی از توسعه یک محصول

ایده یک تصور ذهنی است برای حل یک 
ایده ها،  نیاز.  برآورده کردن یک  یا  مشکل 
اّولین جرقه های ذهنی هستند که در مواجهه 
با نیازها و مشکالت در ذهن شکل می گیرند. 
این جرقه های ذهنی باید عملی و تبدیل به 

خدمت یا محصول شوند.

اید ه

بعد از اینکه یک ایده به نتیجه رسید و به محصول تبدیل شد، به مرور زمان نیاز به توسعة آن 
محصول احساس می شود. توسعه و ارائة محصول جدید، فعالیتی است که توسط شرکت ها 
برای معرفی محصوالت جدید تر به بازار انجام می شود. همیشه در هر کسب  وکاری برای 
پاسخ گویی به نیازها، وجود محصوالت جدید الزم است. ممکن است محصول امروزی شما 
از فناوری های قدیمی استفاده کند در حالی که شما به دنبال بخش های جدیدی در بازار 
را در محصول دیگری استفاده  از یک محصول  اینکه می خواهید بخش هایی  یا  هستید 

کنید. در چنین مواردی توسعة یک محصول جدید، راهکاری کارآمد است.



128

در ابتدا برای جابه جایی و حمل بار از حیوانات استفاده می شد و در صورتی که بارها سنگین 
یا حجیم بودند مشکل به وجود می آمد. بعدها انسان ها بر اساس این احساس نیاز و مشکِل 
به وجوده آمده، به فکر ساختن گاری و سه چرخه افتادند. چرخ گاری و سه چرخه ها ابتدا 
ضربه  شدن  وارد  اثر  در  ساخته شده  اولیة  چرخ های  می شدند.  ساخته  چوب  و  سنگ  از 
می شکستند و در سرعت های باال مقاومت نداشتند. به مرور زمان و با پیشرفت فناوری، این 

چرخ ها تغییر کرده به شکل امروزی آن درآمدند. 
جنس چرخ های موتورها، خودروها و  وسایلی که امروزه برای حمل و نقل استفاده می شوند 

از جنس فلز و الستیک است و مقاومت بسیار زیادی در سرعت های باال دارند. 
این رشد و پیشرفت برای راحت تر شدن زندگی، همان » توسعه « است.

مفهوم توسعه

توسعه، رشد تدریجی در مسیر پیشرفته تر شدن، قدرتمندتر شدن و حتی بزرگ تر شدن 
است.

یک محصول را در پیرامون خود انتخاب کرده، مدل قدیمی و توسعه یافتة آن را شرح 
دهید. این محصوالت از چه جهاتی با هم تفاوت دارند و از چه نظرهایی توسعه پیدا 

کرده اند؟ )این محصول می تواند یک کاالی فیزیکی یا یک خدمت باشد.(

گفت وگو کنید
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همیشه در هر کسب وکاری برای پاسخ گویی به نیازها، محصوالت جدید الزم است. ممکن 
است محصول امروزی شما از فناوری های قدیمی استفاده کند درحالی که شما به دنبال 
بخش های جدیدی در بازار هستید یا اینکه می خواهید بخش هایی از یک محصول را در 
محصول دیگری استفاده کنید. در چنین مواردی توسعة یک محصول جدید، راهکاری 
کارآمد برای شرکت و فرد است. در حوزۀ کشاورزی، در قدیم برای شخم زدن زمین از 
بیل استفاده می کردند که این یک پروسة طوالنی و وقت گیر بود که بعد از آن گاو آهن 

و ... به عنوان محصوالت جدید ارائه شدند. 

توسعة محصول جدید

به نظرتان چه نیازی به توسعة محصوالت داریم و استفاده از همان محصوالت قدیمی فکر کنید
چه ایرادی دارد که ما هر روز محصوالت جدیدتری را به بازار عرضه می کنیم؟
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مرحلة اول: کشف و شناسایی ایده
هم  ایده «  » تولید  ایده  شناسایی  و  کشف 
نامیده می شود. ایده ها بر اساس نیازها به وجود 
راه حل هایی  نیازها،  رفع  برای  می آیند. 
پیشنهاد می شود که باید پیگیر انجام دادن 

آنها شوید تا به نتیجة مطلوب برسید. 
همیشه شنیده اید که اولین قدم برای شروع 
هر کاری سخت ترین قدم است؛ اما به راستی 
چرا؟ چه چیزی باعث می شود که اولین قدم 
برای همه در شروع کار سخت به نظر بیاید؟

چه گفت وگو کنید از  محصول  یک  تولید  نظرتان  به 
یک  باید  حتماً  آیا  است؟  ممکن  طریقی 
محصول کامالً جدید به بازار عرضه کنیم 
در  تغییرات  با  می تواند  تولید،  اینکه  یا 
از  قبل  دهد؟  رخ  قدیمی  محصوالت 
اختراع برق، از شمع و آتش برای روشنایی 
استفاده می کردند و سال ها بعد از اختراع 
تولید شدند که  برق، المپ های رشته ای 
مصرف باالی انرژی داشتند. برای از بین 

بردن این عیب، المپ های کم مصرف و بعد از آن 3COB ،2SMD ،1LED و ... تولید 
شدند.

با یک نمونه از کاال یا خدمات پیرامون خود مثالی برای توسعه و تکامل بیاورید.

توسعه: از ایده تا محصول و فروش آن 

Light Emitting Diode ـ1
Surface Mount Device ـ2
Chips On Board ـ3

غربالگری ایده ها

نیاز

کشف و 
شناسایی ایده

ساخت طرح 
پایلوت

ثبت اختراع 
)داخلی ـ بین المللی(

تجاری سازی 
و فروش محصول
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در این مرحله شناخت راه جدید برای توسعة محصول قدیمی دنبال می شود که همانند 
هر راه ناشناختة دیگری به ایده و کشف آن احتیاج است.

تصور کنید یک محصول دارید و به دلیل گفت وگو کنید
بعضی مشکالت می خواهید آن را توسعه 
دهید. ایده هایی به ذهنتان می رسد. قبل از 
شروع، چگونه دربارۀ آن محصول شناخت 
پیدا می کنید؟ راه  های ممکن را در کالس 

بحث کنید.

از ایده دادن نترسیدبیشتر بدانید
قرار نیست چیزی که به ذهن شما می رسد 
بسیاری  باشد.  ایده  و خالقانه ترین  بهترین 
نظر  به  ساده  خیلی  شروع  در  ایده ها  از 
می رسیدند ولی با کار بیشتر بر روی ایده و 
پیاده سازی، به یک طرح بزرگ تبدیل شدند.

ایده پردازی،  در  است  بهتر  نتیجه  در 
و  بگذارید  کنار  را  کمال گرایی  وسواس  و 
یکی پس از دیگری ایده هایتان را امتحان 

کنید.

تصور کنید قرار است گوشی تلفن های همراه را توسعه دهید. در گروه خود ایده های 
انجام این کار را فهرست کرده و با سایر گروه ها به اشتراک بگذارید.)می توانید از شبکه 

اجتماعی که در پودمان دوم ایجاد کرده اید استفاده کنید.(

گفت وگو کنید
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تکنیک های ایده پردازی 
روش های مختلفی برای تولید ایده به کار می رود که در اینجا دو مورد از آنها را معرفی 

می کنیم.
تکنیک طوفان فکری

این  در  است.  ایده  پردازش  و  مسائل  راه حل  به  دستیابی  برای  شیوه ای  فکری،  طوفان 
ایده های  ارائة  به  و  دور هم جمع می شوند  دارند  ایده پردازی  استعداد  که  گروهی  شیوه، 
جدید می پردازند؛ هرچند در برخی موارد ممکن است برخی از ایده ها نامناسب و غیرقابل 

پیاده سازی باشند. 
در روش طوفان فکری چهار قانون اساسی را باید درنظر گرفت.

نظر تحقیق کنید کسب  متخصصان،  از  پرس و جو  به  می توان  ایده  تولید  برای  موجود  منابع  از 
مشتریان و پژوهش در مورد محصول اشاره کرد. 

برای شناخت  راه های جدید  و  ایده  به  آنها می توان  از طریق  روش های دیگری که 
محصول توسعه یافته دست یافت را شرح دهید و بگویید هر کدام از این روش ها چطور 

می توانند به توسعة محصول کمک کنند.

منابع الزم برای 
تولید ایده

پرس وجو از 
متخصصان

کسب نظر 
مشتریان

پژوهش در 
مورد محصول
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در روش طوفان فکری باید به همة افراد اجازه داد به راحتی نظرات و ایده های خود را 
بیان کنند و از محدود کردن آنها و زدن بعضی حرف ها خودداری کرد که در زیر به 7 

مورد ازآنها اشاره شده است.

7 موردی که در 
طوفان فکری نباید به 

زبان آورد

طرح و ایدة خود 
را بعد از جلسه 
مطرح می کنم

قرعه کشی کنیم که 
چه کسی ایده اش 

را بگوید

این ایده را قباًل 
ما مشغله داریم امتحان کرده ایم

پس با حرف های 
بیهوده وقت ما را 

نگیرید

ما باید از این 
جلسه یک ایدة 

ناب دربیاوریم

هر کسی در جای 
خود قرار گیرد

من جلسه را 
با مطرح کردن 

ایدة خودم 
شروع می کنم

چرخش آزاد اطالعات
هرچه ایده ها دور از ذهن تر و 

جسورانه تر باشد بهتر است.

ترکیب
اعضای تیم به ترکیب ایده ها 

و اصالح آنها ترغیب شوند.

انتقاد ممنوع
از ابراز قضاوت مخالف و ناسازگار 

باید تا مدتی خودداری شود.

کمیت
هرچه تعداد ایده ها بیشتر باشد 
مفید  ایده های  ظهور  احتمال 

بیشتر است.

12

34
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یخ های کار در کالس ذوب شدن  و  زمین  گرم شدن  مسئلة  شوید،  تقسیم  نفره  چند  گروه های  به 
و  بررسی،  گروه  در  را  آن  فکری  طوفان  روش  وسیلة  به  بگیرید.  نظر  در  را  قطبی 

راه  حلی برای آن بیابید.

مرحلة اول: آماده سازی گروه

مرحلة دوم: معرفی مشکل )مسئله(

مرحلة سوم: هدایت گفت وگو

و  نظرات  ارائة  شود؛  ثبت  تخته  روی  نظرات  همة  باید  گفت وگو  هدایت  در  نکته: 
ایده ها به صورت چرخشی و در هر مرتبه یک ایده باشد؛ در انتها دبیر جلسه ایده ها را 

جمع بندی و نتیجه گیری می کند.

تکنیک »پنج چرا«؟
تکنیک »پنج چرا« دقیقاً مثل چراهای مکرر کودک است که برای گسترش فهم خود از 
دنیای اطرافش از والدین می پرسد، با این تفاوت که در بزرگسالی باید یادگرفته ها را زیر 

سؤال برد تا به ایده های جدیدی رسید.
برای شناسایی و تعریف درست و کامل مسئله می توان از تکنیک »چرا« استفاده کرد. این 
تکنیک کمک می کند موقعیت و وضعیت را بهتر و روشن تر مشخص کنید و در فرایند 

آن به ایده های جدیدی برسید.
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در این تکنیک برای یافتن ریشه و علت اصلی و پایه ای مشکل باید پنج بار چرا پرسیده 
معلول علت های دیگری هستند که در  اولیه خود  به چراهای  مربوط  شود. جواب های 
پاسخ به چراهای بعدی آشکار می شوند. در این فرایند که به آن حرکت عمقی هم گفته 
می شود، بسیاری از عوامل دخیل در بروز مشکل آشکار شده و بینش جامعی از عوامل 

مؤثر در بروز مشکل به دست می آید.

یک مثال از تکنیک »پنج چرا«
مسئله: ماشین روشن نمی شود.

چرا؟ ـ شارژ باتری تمام شده است. )چرای اول(
چرا؟ ـ دینام از کار افتاده است. )چرای دوم(

چرا؟ ـ نوار تسمه دینام پاره شده است. )چرای سوم(
چرا؟ ـ عمر مفید نوار تسمه دینام مدت ها پیش به پایان رسیده بود ولی تسمه تعویض 

نشده بود. )چرای چهارم(
چرا؟ـ  ماشین براساس دستور العمل استاندارد و توصیه شده نگهداری نشده است. )چرای 

پنجم، یک دلیل ریشه ای(
احتمالی  )پاسخ  از سر گرفته شود.  استاندارد  بر دستور العمل  تکیه  با  ماشین  تعمیرات 

برای چرای پنجم(

1 چرا؟

2 چرا؟

3 چرا؟

4 چرا؟

5 چرا؟

عالئم: نتایج و خروجی های آشکار شده ناشی از 
مشکالت

مشکالت: شکاف بین آنچه اتفاق افتاده با آنچه 
باید اتفاق می افتاد.

علل ریشه ای: دلیل اصلی بروز مشکل که علت 
اولیه بوده و معموالً آشکار نیست.
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مرحله دوم: غربالگری ایده ها
غربالگری ایده ها در واقع به مفهوم انتخاب ایده های مناسب است. اما آیا به راستی تنها 

انتخاب ایدۀ مناسب کافی است؟ 
در حقیقت ما در این مرحله به دنبال انتخاب هوشمندانه هستیم و این به معنی توانایی 

دیدن انتهای مسیر در همین ابتدا می باشد.
برای هر چرایی باید یک چگونه ای هم وجود داشته باشد. در اینجا هم، ما به یک ابزار برای 

فرض کنید شما به عنوان یک شرکت خدماتی، قراردادی را اجرا می کنید که موفقیت فکر کنید
چشمگیری نداشته است.

با کمک تکنیک » پنج چرا«، علت رضایت نداشتن مشتری را بررسی و گزارش خود 
را مکتوب و راه حل های مناسب برای هر چرای خود را پیدا کنید.

با همراهی خانوادۀ خود برای حل یک مشکل که در پیرامونتان وجود دارد تکنیک های کار در منزل
طوفان فکری و »پنج چرا« را اجرا کنید و روند رسیدن به پاسخ را ارائه کنید.

ارائه تحقیق کنید در کالس  گزارشی  و طی  کرده  پژوهش  ایده یابی،  تکنیک های  سایر  مورد  در 
دهید.

تکینک »پنج چرا« را می توان برای حل طیف گسترده ای از مشکالت از قبیل خرابی خط 
تولید تا توسعة محصول استفاده کرد. این تکنیک ساده به سرعت، راهی برای حل یک 
مشکل پیش پای شما می گذارد. بنابراین هرگاه یک سیستم، فرایند یا هر چیز دیگری 
درست کار نکرد قبل از تالش برای حّل موقت و ظاهری مسئله، با استفاده از این تکنیک 

آن را ریشه یابی کرده و حل کنید.
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رسیدن به این ایدۀ هوشمندانه و آینده نگر 
احتیاج داریم که آن را با »   امکان سنجی« 

معرفی می کنیم.

است  الزم  ایده،  یک  اجرای  یا  محصول  یک  تولید  به  شروع  از  قبل  امکان سنجی: 
شرایط انجام پذیر بودن آن را بررسی کنید، 

تا بتوانید به تصمیم مطلوب برسید.
اولیه،  و  ساده  مفهوم  در  »   امکان سنجی«، 

بررسی شرایط و اوضاع است.

برای مثال توسعة، گوشی های موبایل را در نظر بگیرید. اگر به دنبال پیشرفتی تازه در 
آن باشید ابتدا باید شرایط را بررسی کنید تا با اقبال بازار رو به رو شوید. همان طور که 
می دانید همة محصوالت یا خدماتی که به بازار می آیند با فروش باالیی رو به رو نمی شوند 
و این دقیقاً به خاطر امکان سنجی نادرست است چرا که قبل از تولید محصول باید شرایط 
بازار و امکانات اقتصادی و فنی را در نظر گرفت که آیا شرایط برای تولید محصول وجود 

دارد یا خیر.

سه حوزه اصلی در امکان سنجی به شرح زیر می باشد:

امکان سنجی

امکان سنجی اقتصادیامکان سنجی فنیامکان سنجی بازار
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امکان سنجی بازار
تا زمانی که احساس نیاز برای افراد به وجود نیاید محصولی با استقبال رو به رو نخواهد 
شد. برای مثال به دلیل وجود ترافیک در شهرهای بزرگ، فروشگاه های اینترنتی بیشتر 

استقبال می شود، چون از هدر رفتن وقت مردم جلوگیری می کنند.

نکتة قابل توجه آن است که تنها احساس نیاز، برای خرید یا تولید کافی نیست؛ الزمة 
خرید محصول، خواست و در نهایت توانایی فرد است.

واژۀ بازار در طول سالیان طوالنی معانی مختلفی داشته است. بازار به معنای اولیه خود، 
مکان فیزیکی خاصی است که در آن خریداران و فروشندگان برای مبادلة کاال و خدمات 
به دور هم جمع می شوند و محصوالت خود را ارائه می کنند ولی در حال حاضر این ارائة 

محصوالت با روش های دیگر مثل فروشگاه های مجازی و اینترنتی نیز انجام می شود.

کدام محصول یا خدمات در رشته تحصیلی شما در بازار از استقبال خوبی برخوردار است؟کار در کالس
چه عواملی در این استقبال تأثیرگذار می باشد؟ در گروه خود بررسی کنید.
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بر  آنها  نظر گرفتن  با در  بازاریابی، دربرگیرندۀ همة عواملی است که سازمان می تواند 
میزان تقاضای محصوالتش اثر بگذارد. که این عوامل عبارت اند از:

ترویج و تبلیغات قیمت

مکان عرضه

عوامل مؤثر در بازاریابی

نوع محصول
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امکان سنجی فنی
و  تجهیزات  بررسی  فنی،  بررسی  از  هدف 

امکانات اولیه برای شروع کار است.
فرض کنید می خواهید یک وسیلة الکتریکی 
استفاده  عمومی  به صورت  آن  از  و  بسازید 
نیاز  وسیله  این  ساخت  برای  قطعاً  کنید. 
به یک کارگاه دارید و اصطالحاً باید فضای 
کار را فراهم کرده باشید. حال بعد از فراهم 
مورد  چیزی  چه  کار  مناسب  فضای  شدن 

نیاز است؟ 
بدیهی است بدون وجود امکانات اولیه، دانش شما به ثمر نخواهد رسید؛ پس فراهم بودن 

امکانات )فضا، دانش، نیروی انسانی و ... ( و ماشین آالت الزمة کار است.

امکان سنجی مالی ـ اقتصادی
و  بازار  وضعیت  شما  که  کنید  تصور 
و  کرده اید  بررسی  را  فنی  زیر  ساخت های 
از امکان پذیر بودن آنها مطمئن شده اید. اگر 
کار خود را آغاز کنید و در میانة راه با کمبود 
می افتد؟  اتفاقی  چه  شوید  مواجه  بودجه 

محصول یا خدمتی که در بخش قبل مورد امکان سنجی بازار قرار دادید را در نظر تحقیق کنید
بگیرید. برای تولید این محصول یا انجام خدمت به چه امکانات اولیه ای نیاز است.

فهرستی از قیمت مواد تجهیزات و هزینه های جاری )اجاره بها، نیروی انسانی، آب و 
برق و...( محصول یا خدمت در نظر گرفته شده در بخش قبل را تهیه کنید.

  آیا قادر به تأمین هزینه های مورد نیاز برای اجرای این پروژه هستید؟ در صورت 
جواب منفی چه راه هایی را برای تأمین این هزینه پیشنهاد می کنید.
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بدون شک کار شما متوقف خواهد شد و بدتر آنکه وقت و انرژی صرف شده تا این زمان 
نیز تلف می شود به طوری که هر چه زمان پروژه طوالنی شود هزینه ها افزایش می یابند. 

پس دانستن شرایط و ضوابط مالی و اطمینان پیداکردن از آن اهمیت زیادی دارد.

به گروه های مختلف تقسیم شوید. هر گروه یک فعالیت تولیدی را انتخاب و آن را کار در منزل
و  امکان سنجی کند  را  فعالیت گروه مقابل خود  امکان سنجی کند. سپس هر گروه 

ببیند فعالیت کدام گروه قابل اجرا است.

مرحله سوم: ساخت نمونة اولیه یا پایلوت
از  اولیه  نمونة  یک  باید  مرحله  این  در 
نمونة  یک  اگر  زیرا  شود.  ساخته  محصول 
اولیه از محصول وجود نداشته باشد نمی توان 
کرد.  نظر  اظهار  آن  مورد  در  قطعیت  با 
نمونه های اولیه می توانند به جای ایده ها و 
نظرات، به آزمایش و ارزیابی پتانسیل بازار 
به صورت درست و عینی کمک کنند. اما در 

بسیاری از موارد، توسعه یک محصول بسیار سخت، پرهزینه و زمان بر است.
در این مرحله واحد تحقیق و توسعه )R&D(1، محصول را تبدیل به یک محصول واقعی 
می کند. برای توسعة یک نمونة اولیه، ممکن است که هفته ها، ماه ها یا سال ها زمان و صدها، 
هزاران و حتی میلیون ها دالر هزینه صرف شود. برای مثال به منظور طراحی یک خودروی 
جدید، ابتدا آن را با دست و نرم افزار طراحی و همة پارامترهای مؤثر در شکل و ظاهر آن را 
بررسی می کنند. سپس یک نمونه با ماکت ساخته می شود و بعد از آن، نمونة اولیه ساخته 
می شود و تمام آزمایش های مورد نیاز بر روی آن انجام می شود. در صورت نیاز، اصالح و بهبود 
بر روی نمونة اولیه انجام می شود تا به نمونة تکمیل شده نزدیک شود و وارد خط تولید شود.

Research and Development ـ1
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است.  یافته  بهبود  تدریج  به  که  دارند  اولیه  نمونة  موفق، چندین  اختراعات  از  بسیاری 
این محصوالت قبل از معرفی رسمی به بازار و صرف حجم باالیی از سرمایة نقدی برای 
از یک گروه کوچک از مصرف کنندگان واقعی توسط  با استفاده  تولید، تبلیغ و ترویج، 

شرکت های تولیدکننده مورد آزمون قرار می گیرند.

مرحله چهارم: ثبت اختراع
در مرحله ای دیگر باید با مراجعه به مراجع 
رسمی و طی مراحل قانونی، ایده یا اختراع 
خود را ثبت کنید. اختراع در لغت به معنی 
چیزی نو انگیختن، ایجاد کردن، ساختن  و 
ساده  زبان  به  و  است  درآوردن  خود  از 
مشکِل  یک  جدید  راه حل  باید  را  اختراع 
فنی دانست. از دیدگاه برخی، اختراع یک 
حل  برای  عملی  روش  که  است  نو  ایدۀ 
فناوری  زمینة  در  مشخص  مشکل  یک 
یکی  فکری  مالکیت  حقوق  می دهد.  ارائه 
می تواند  که  است  زیرساخت هایی  از 
شرکت های  اقتصادی  موفقیت  ضامن 

دانش بنیان  و فناوری پژوهشگران باشد. 
حقوقی  حفاظت  140 کشور،  از  بیش  در 

اختراعات با ساز   و  کار ثبت اختراع تأمین می شود. در حقیقت ثبت اختراع، یک نوع سند 
می شود،  صادر  مکتوب  دستور  یک  به صورت  ذی صالح  مرجع  توسط  که  است  حقوقی 
به طوری که عموماً بر اساس آن، ِسمت، حق، انحصار، عنوان یا رتبه ای به کسی یا شرکتی 

اعطا می شود.
در حقیقت سیستم ثبت اختراع سبب تسهیل افشای اختراعات می شود و انگیزه های الزم 
را به مخترعان می دهد تا اختراع خود را در اختیار عموم مردم قرار دهند. اگر حفاظت 
حقوقی از اختراعات صورت نگیرد، مخترعان در اکثر موارد ترجیح می دهند که اختراع 

خود را مخفی نگه دارند. 
برای اینکه اختراعی ثبت شود اوالً، باید خود این اختراع دارای ویژگی هایی باشد و ثانیاً 

در زمینة آماده سازی تقاضانامة ثبت اختراع، باید الزاماتی رعایت شود.
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الزامات اختراع

موضوع مناسب

نو آوری سودمندی

غیر بدیهی بودن

شرایط اساسی اختراع عبارت اند از:

راه های تجاری سازی

تولید و بازاریابی محصول 
بر اساس اختراع توسط 

مالکین
فروش کامل حقوق لیسانس دهی1سرمایه گذاری مشترک

اختراع

License ـ1

مرحلة پنجم: تجاری سازی و فروش
جدید،  محصول  توسعة  برای  آخر  گام 
تجاری سازی است. معرفی محصول به بازار 
تبلیغات و  با هزینه های زیادی در ساخت، 
این شرکت است  بود.  ترویج همراه خواهد 
چه  در  را  محصول  بگیرد  تصمیم  باید  که 
محدوده ای  چه  در  و  فصلی(  )چه  زمانی 
)محلی، ملّی یا بین المللی( برای چه کسانی 

با چه استراتژی هایی رونمایی کند.
تجاری سازی به انتقال فناوری بسیار نزدیک است. به عبارت دیگر فرایند تجاری سازی، 
همان فرایند انتقال دانش و فناوری از مراکز تحقیقاتی مانند مراکز رشد و پارک های علم 
و فناوری به صنایع موجود یا کسب و کارهای جدید است. در واقع تجاری کردن، فرایندی 
است که از طرح کردن و پروراندن یک ایده آغاز می شود و به سمت تولید )کاال و خدمات( 
پیش می رود و در نهایت به فروش آن می انجامد. امروزه چند راه برای تجاری سازی اختراع 

وجود دارد:
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به نظرتان کدام یک از راه های تجاری سازی کمترین و بیشترین سود را می تواند برای گفت وگو کنید
مخترع داشته باشد؟

شرکت های  یا  و  خدماتی  تولیدی،  سیستم  یک  از  نفره  چند  گروه های  قالب  در 
دانش  بنیان بازدید کنید و موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید. نتایج را به صورت 

پرده نگار در کالس ارائه کنید.
  نوع محصول تولیدی )کاال یا خدمات( سازمان یا شرکت را نوشته و مراحل توسعة 

محصول و رشد فناوری آن را از گذشته تا به امروز بررسی کنید.
  با یکی از روش های ایده پردازی اشاره شده در پودمان، این محصول را بررسی و 

بر اساس مشکالت موجود، ایده ای برای رفع آن پیدا کنید.
  ایدۀ پیشنهادی تان را از جنبه های مختلف امکان سنجی، با کمک مدیران سازمان  و 

هم گروهی هایتان مورد بررسی قرار دهید.
برای  ایمنی  نکات  الزامات محیط کار چه  ارائه شده و درس  به محصول    با توجه 

جلوگیری از مخاطرات موجود باید در نظر گرفته شود؟

پروژه پایانی
بخش
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عنوان پودمان

تکالیف عملکردی
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

استاندارد نتایج 
)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

نمره

از ایده تا محصول

تحلیل کلیة مراحل رسیدن یک 
ایده به محصول و تجاری سازی و 

فروش آن

توانایی به کارگیری فنون ایده پردازی و 
راهکارهای ساخت محصول جدید در 

رشتة تحصیلی خود

باالتر از 
حد انتظار

  تحلیل مراحل ایده تا محصول؛
  تسلط بر روش های ایده پردازی؛

  توانایی امکان سنجی بازار، فنی و مالی؛ 
  تحلیل پارامترهای مؤثر بر ساخت نمونة اولیه  و 

ثبت اختراع؛
  تحلیل روش های تجاری سازی و فروش محصوالت.  

3

در حد 
انتظار

  تحلیل مراحل ایده تا محصول؛
  تسلط بر روش های ایده پردازی؛

  توانایی امکان سنجی بازار، فنی و مالی.
2

کمتر از 
حد انتظار

1  تحلیل مراحل ایده تا محصول

نمرۀ مستمر از 5

نمرۀ واحد یادگیری از 3

نمرۀ واحد یادگیری از 20

الگوی ارزشیابی از ایده تا محصول
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