
گاه آزاد اسالمی واحد تبرزی دانش

سیستم مدرییت دانش: انم ردس

شرکت اه و سازمان اهی دانش بنیان:بخش 

دکتر مسعود کارگر: انم استاد



شرکتهایدانشبنیان
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تعریفسازماندانشبنیان

قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و 
:اختراعات

ي شركت ها و موسسات دانش بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاون
است كه به منظور هم افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور،

شامل گسترش و كاربرد اختراع و )تحقق اهداف علمي و اقتصادي 
كاال شامل طراحي و توليد)و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه ( نوآوري

در حوزه فن آوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در ( و خدمات
.توليد نرم افزارهاي مربوط تشكيل مي شود
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تعریفسازماندانشبنیان

OECDتعريف سازمان همكاري و توسعه اقتصادي يا 

Organization for Economic Co-operation and Development))

شي آن دسته از گروه هاي انساني تحصيل كرده در مراكز علمي، پژوه
راگيري و تحقيقاتي كه توانسته باشند در اين مراكز عالوه بر ف

علوم نظري و تئوري هاي علمي، روش هاي تبديل علوم به 
فعاليت هاي درآمدزا و توليدكننده ي ارزش را به همراه داشته

.باشد
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اهدافشرکتهایدانشبنیان

جذب و تبديل ايده ها به محصول و توسعه پايدار-1
(تجاري سازي علم و دانش)هم افزايي علم وثروت -2
تجاري سازي يافته هاي پژوهشي وتحقيقاتي-3
ب توانمندسازي دانش آموختگان به منظور ورود به فضاي كس-4

وكار
حمايت، هدايت و سمت دهي در جهت نوآوري ها و توليد -5

فن آوري هاي برتر
ايجاد زمينه براي بكارگيري هرچه بيشتر توانمندي هاي  -6

(منابع دانشگاهي)دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي در جامعه 
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ادامه-اهدافشرکتهایدانشبنیان

ترغيب متخصصين، نوآوران، مخترعان، اعضاء هيات علمي -7
دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي براي فعاليت هاي بيشتر در 

رفع نيازهاي جامعه براي ترويج فرهنگ تجاري سازي در 
دانشگاه ها و مراكز پژوهشي 

يري تشويق بنگاه هاي اقتصادي و دستگاه هاي اجرايي به بهره گ-8
از يافته هاي پژوهشي و فن آوري هاي شكل يافته در 

مراكزپژوهشي
ارتقاء فرهنگ عمومي كارآفريني-9
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ساختارسازماندانشبنیان
K.B.O Structure
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تکنولوژی 
اطالعات



برایخلقسازماندانشبنیان

ارزش ها و ديدگاه هاي مشترک را در سرتاسر سازمان تسري دهيد-1
.آزادي عمل كاركنان براي تغيير را مدل سازي كنيد-2
.ساختارهاي معماري اجتماعي را طراحي كنيد-3
ه ها و فرد،گرو)محيطي را، ايجاد كنيد كه يادگيري سازماني را تقويت كند-4

(سازمان
در بين استعدادها و كاركنان تعامل دانشي ايجاد كنيد-5
.اشتراک دانش را هدف جدي قرار دهيد-6
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توانمندسازیدرسازمانهایدانشمحور

افزايش سرمايه دانشي سازمان بزرگترين دغدغه سازمان هاي دانش محور 
.است

و دانش ملموس را در سازمان دانش محور، كاركنان به طور مداوم دانش ضمني
.مي كنند و با هم سهيم مي شونددر اختيار گرفته، مستندسازي
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آریدوگیس
شل–رییسبرنامهریزیکمپانیرویالداچ

افكار قديمي خود را فراموش كنيد 

تنها مزيت نسبي در دهه آينده توانايي يادگيري زودتر و سريع تر از رقبا”
“خواهد بود
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پیتردراکر

مديران امروز با سازمان هايي سر و كار دارند كه 
.هيچ شباهتي به سازمان هاي گذشته ندارند

همه شركت ها و سازمان ها بايد خود را از نو 
.تعريف كنند
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خصوصیاترهبران

شخصيت كاريزماتيك
تفكر استراتژيك
مديريت بر قلبها

توانمندسازي 
درستي و صداقت

ثبات در اهداف
شهامت و اعتماد به نفس
مداومت بر بهبود وضعيت

انديشه پيش از گفتار و عمل
فروتني در انظار
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خالقيت و نوآوري
سبك شناسي

الگوي نقش آفريني 
مبارزه به خاطر كاركنان

تمايل به پذيرش خطا
صراحت لهجه

مهرباني و عطوفت
كنجكاوي و دقت

رقابت جويي
انعطاف پذيري



محرکهعمدهارزشآفرینی:خالقیت

خالقيت در تكنولوژي▪
خالقيت توليد محصول▪
خالقيت سازماني ▪
خالقيت در نحوه اداره بنگاه▪
خالقيت در شيوه هاي اجرا▪
....خالقيت در▪
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معیارسنجشموفقیت

:ستمعيار اساسي سنجش موفقيت بنگاه در تحليل نهايي عبارت

از ميزان ثروت و ارزش افزوده اي كه بنگاه در طي يك دوره و در 
.مقايسه با رقبا براي سهامداران ايجاد مي كند
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بازانگاری

ماهيت كار در سازمان ها تغييرات جدي يافته و آهنگ تغيير در آينده 
.  پرشتاب تر خواهد بود

.تبراي مواجهه با اين تغييرات، گام هاي كودكانه و با احتياط كارساز نيس

چالش پيش روي مديران امروز نيازمند برنامه هاي بزرگ، خطرپذيري و 
.خيزهاي بلند است
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فعالیتهایشرکتهایدانشبنیان

تي يا تجاري سازي يك ايده  حاصل از فعاليت پژوهشي  تا مرحله توليد صنع
فروش دانش فني 

ارائه خدمات علمي و مشاوره اي  و صنعتي

اخذ پروژه هاي  دولتي عمراني يا غير عمراني پژوهشي يا  غيرپژوهشي 

توليد صنعتي 
هريك از اين  فعاليت ها الزامات و مشخصات خاص خود را مي طلبد 

نمي توان يك فرمول ثابت براي همه موارد پيشنهاد داد
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