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Abstract 
In response to various financial, managerial, structural, and marketing challenges, 

technology commercialization researchers and policymakers have proposed and implemented 

solutions to overcome the Death Valley challenge. The case study describes an experience of 

using Technology Holding Company as a structural response in technology commercialization 

in a knowledge-based firm manufacturing Iranian medical equipment. Data were collected 

during six months (September 2020 to March 2021) by conducting semi-structured interviews 

with experts. The company's experience during its life cycle of more than five years to date 

(stages of birth, growth, maturity, and resuscitation) is described with a historical narrative 

approach. The results show that although institutional strategies such as establishing research 

and production units of the company in growth centers and financing before industrial 

production since 2017 and in the stages of birth, growth, and maturity were able to achieve 

success, the challenge of doing activities. The market questioned the effectiveness of these 

strategies in the recovery phase. Also, creating a technology holding company in the revival 

stage, the company has offered a new solution to overcome the Valley of Technology Death 

challenge in knowledge-based companies. In cooperation with large companies and the 

establishment of subsidiaries in the field of "design and construction" and "marketing and sales" 

and establishing research institutes for pre-clinical and clinical studies, the company focuses on 

the technical aspects of the innovation process and acquires specialized activities. Furthermore, 

it has entrusted the work to experts in this field and has succeeded in commercializing its 

products. 
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  چکیده
های متنوع مالی، مدیریتی، ساختاری و به چالشسازی فناوری در پاسخ گذاران تجاریمحققان و سیاست

راستای غلبه بر  ای درربه. پژوهش حاضر، تجاندنمودهارائه  برای خروج از بحران دره مرگ  ی را، راهکارهایبازاریابی

 در حوزهبنیان ررسی تجربه عملی شرکت دانشببه  مقاله حاضرسازی فناوری ارائه کرده است. تجاری هایچالش

( با انجام 1399د طی شش ماه )مهر تا اسفنها دادهدر قالب مطالعه موردی پرداخته است. تجهیزات پزشکی ایران 

مر بیش از روایت تاریخی تجربه عملی شرکت طی چرخه ع شده و با رویکردردآوری گاختار یافته مصاحبه نیمه س

هر چند راهکارهای نتایج نشان می دهد، . ریح شده استتشاحیا(  رشد، بلوغ و ساله آن تا به امروز )مراحل تولد،پنج

ولید صنعتی های پیش از تنهادی مانند استقرار واحدهای پژوهشی و تولیدی شرکت در مراکز رشد و تأمین هزینه

سازی با اما در تجاری ههایی را به همراه داشتو در مراحل تولد، رشد و بلوغ امکان تحصیل موفقیت 1396از سال 

ت غلبه بر توانسته راهکاری نوین جهشرکت در مرحله احیا با ایجاد یک شرکت هلدینگ فناور . مواجه شدچالش 

تأسیس های بزرگ و . شرکت در همکاری با شرکتبنیان ارائه نمایدهای دانشدره مرگ فناوری در شرکت چالش

عات ای جهت مطالپژوهشکده  و ایجاد «بازاریابی و فروش»و « طراحی و ساخت»تابعه در زمینه  هایشرکت

ی تخصصی کسب هاهای فنی فرایند نوآوری متمرکز ساخته و  فعالیتتمرکز خود را بر جنبهبالینی و بالینی، پیش

های این مقاله یافتهسازی محصوالت خود شده است. و کار را به متخصصین این حوزه محول و موفق به تجاری

های سازی فناوریبنیان در تجاریهای دانش گذاران و مدیران شرکتی برای سیاستهای سیاستی و مدیریتداللت

 پیشرفته دارد. 
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  مقدمه -1

ا رهای پیشرفته سازی فناوریها، موضوع تجاریکاهش چرخه عمر آنها و رشد سریع فناوری

ث و های بسیاری اولویت اول خود را به این مبحو شرکت (Khalilzadeh et al., 2017)برجسته کرده 

الیل متعدد اند. اما حتی کشورهای پیشرفته و صنعتی نیز به دهای مرتبط با آن اختصاص دادهفعالیت

عددی در این های سازمانی با موانع متبوروکراسی ناکارامد سازمانی و عدم درک استراتژیمالی، وجود 

تحقیق و  های عظیم جهانی در زمینهگذاریو علیرغم سرمایه (Dehghani., 2015)اند زمینه روبرو شده

ست ها کمتر از حد انتظار گزارش شده اسازی فناوریهای پیشرفته، نرخ تجاریتوسعه فناوری

(Khalilzadeh et al., 2017) .اکز ها و مرسازی فرایندی است که دانش و فناوری از دانشگاهتجاری

وامل متعدد عشود. این فرایند پیچیده تحت تأثیر تحقیقاتی به صنایع و کسب و کارهای جدید منتقل می

 .(Dehghani., 2015)زیرساختی، فناورانه، اجتماعی، سیاسی و تاریخی قرار دارد 

های تجاری سازی فناوری نه فقط در رشد شرکت، بلکه که داللت بر چالش 1«دره مرگ»مفهوم 

دهد که کسب و کار فناور محور دارای نمونه اولیه از زمانی رخ میهاست، عاملی بر سر راه بقاء شرکت

های فنی و های مالی، نیازهای متغیر بازار و تمرکز بر جنبهمحصول یا خدمت است اما به دلیل دشواری

 سازی و کسب درآمد در مقیاس تجاریهای مدیریتی کسب و کار قادر به تجارینادیده گرفتن جنبه

 Frank et al., 1996). ؛ Mcintyre, 2014؛ Ellwood et al., 2020؛(Lebebvre et al., 2020 نشده است 

ست، اسازی( متفاوت جا که منطق هنجاری و فرهنگی علم )تحقیق( و کسب و کار )تجاریاز آن

راه این گذار  سازی فناوری باید مدیریت شود تا مانعی بر سرانتقال از مرحله تحقیقات علمی تا تجاری

، های متعددی نظیر آموزش و توانمندسازیحلمحققان به راه .(Ellwood et al., 2020)رخ ندهد 

 اند. ه کردهخروج از این چالش اشار سازی برای کمک بههای مالی و شبکهنهادسازی، ارتقای توانمندی

ای مات مشاورههای علم و فناوری با وجود ارائه خداما برخی مطالعات معتقدند انکوباتورها و پارک

رها و سازی فناوری، اثربخشی یکسانی برای تمام انواع کسب و کاسازی فضا برای تجاریو فراهم

های رکتهای کارآفرین و شدر همکاری میان شرکت .(Son et al., 2020)اند محصوالت نوآورانه نداشته

استفاده قرار  ای مورد سوءطور ناعادالنهکنند بههای کارآفرین اغلب احساس میبزرگ نیز مدیران شرکت

ازار است و چرا که شرکت بزرگ قادر به درک و تحقق پتانسیل فناوری جدید برای ورود به ب اندگرفته

  .(Alvarez and Barney., 2001)ترین ارزش اقتصادی اتحاد نصیب او خواهد شد بیش

گذاری مشترک و تأسیس شرکت جدید توسط نخبگان دانشگاهی و شرکای صنعتی در در سرمایه

های بسیاری مالکیت و کنترل شرکت جدید و مسائل مربوط به حقوق مالکیت معنوی نگرانیخصوص 

در اعطای حق امتیاز فناوری نیز اعطا کننده مجوز، قدرت کنترلی  .(Markman et al., 2008)وجود دارد 

                                                      
Valley of Death 1 
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ها دشوار کننده آن در سایر فرایندگیری کاربرد مجوز توسط دریافتخود را از دست خواهد داد و اندازه

 .(Leckner., 2004) خواهد بود

هایی نظیر استقالل و حفظ هویت علمی اساتید دانشگاه از طریق واگذاری امور با توجه به ویژگی

ها پیش سنجی پروژههای انتفاعی و امکانفنی به آنان و واگذاری مسئولیت امور کسب و کار به شرکت

  .) ,.2020Son et al( است کارآمدهای یکی از رهیافت 1هلدینگ فناوری ساختارسازی، از شروع تجاری

در ساخت « نانو حسگرسازان سالمت آریا»بنیان دانش بیان تجربه عملی شرکت هدف مطالعه حاضر

است. چرا که فعالیت  (بیش از پنج ساله گذشته)شرکت تاکنون  2تجهیزات پزشکی طی چرخه عمر

میلیارد دالری کشور، ماهیتاً مبتنی بر  2.5های تولید کننده تجهیزات پزشکی در بازار تقریبا شرکت

سالمی و همکاران، )ها ضروری است های تحقیق و توسعه در آنو سهم باالیی از فعالیت است نوآوری

پژوهشی مرحله عمر خود )تولد، رشد و بلوغ( علیرغم ثبت دستاوردهای  سهاین شرکت طی  .(1400

المللی و پنجاه مقاله در مجالت معتبر(  به نام خود و استفاده از خدمات ارائه )بالغ بر بیست پتنت بین

های نوپای فناور نظیر تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی و امکان شده در جهت حمایت از شرکت

سازی محصوالت فناورانه خود عواید ها، عمالً در تجاریمراکز رشد و استفاده از خدمات آن استقرار در

های بر تنگناهای مالی، کاستی در توانمندیعالوهاین شرکت مالی چشم گیری کسب نکرده است. 

بر شناسایی بازار محصول، بازاریابی، فروش، تجاری و مدیریت یک کسب و کار داشته و عمده تمرکز آن 

-سازی فناوریدر تجاریبنابراین های فنی محصول معطوف بوده است. مباحث تحقیق و توسعه و جنبه

  های توسعه یافته خود با چالش دره مرگ مواجه شده است.

های فنی درون شرکت و مجوز تأسیس جهت انجام فعالیتواحد اما در مرحله احیا با ایجاد یک 

و یک پژوهشکده جهت مطالعات « بازاریابی و فروش»و « و ساختطراحی »های تابعه در زمینه شرکت

دستاوردهای سازی توانسته راهکاری نوین جهت غلبه بر مشکالت تجاری 3بالینی و بالینیفاز پیش

دره مرگ در  پیشینه مرور از پس در این راستا پژوهشی خود و رهایی از چالش دره مرگ ارائه دهد.

پژوهش و  انجام روشبیان  بهبخش سوم  در راهکارهای متداول خروج از آن،سازی فناوری و تجاری

ی پژوهش مبتنی بر مراحل بلوغ ها، یافتهشده است. در بخش چهارم پرداخته هانحوه گردآوری داده

 .شودمیمدیریتی و سیاستی ارائه  پیشنهادات و گیرینتیجه ،پایانیبخش  در و، تشریحشرکت 
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  پیشینه پژوهشمبانی نظری و  -2

 در تجاری سازی فناوری دره مرگ -2-1

های موجود انتقال ( برای اشاره به چالش1995)1اولین بار توسط بروس مریفیلد« دره مرگ»مفهوم 

های حوزه کشاورزی به کشورهای جهان سوم به کار رفت. بعدها از این مفهوم برای توصیف فناوری

 ,.Markham et al)سازی سازمان استفاده شد و واحد تجاریشکاف منابع میان واحد تحقیق و توسعه 

)2010.    
صت دره مرگ شکاف میان مرحله تحقیق تا توسعه محصول جدید است که در فاصله میان کشف فر

رایند فو یک شرکت نوپای فناور در مسیر  (1دهد )شکل )اختراع( و توسعه محصول )نوآوری( رخ می

چار چنین سازی محصول جدید( د)تولید ایده( تا مرحله پایانی )تجاریمرحله اول  یعنی از نوآوری،

محصول یا  از علیرغم دارا بودن نمونه اولیهو  Klitsie et al., 2019)؛ (Dean et al., 2020 شودچالشی می

 . (Mcintyre., 2014)کند خدمت در کسب درآمد در مقیاس تجاری موفق عمل نمی

 

 
 (Markham et al., 2010) : منحنی دره مرگ1شکل 

 

چهار  نوپای فناور بههای سازی فناوری در شرکتبر اساس نتایج مطالعات، مشکالت عمده تجاری

سازی، عدم وجود حیطه اصلی محیط کسب و کار )ناتوانی در فراهم آوردن منابع مورد نیاز تجاری

های فنی توسعه محصول، عدم درک پتانسیل بازار های مناسب(، بازاریابی )تمرکز بر جنبهزیرساخت

تخصیص منابع مالی مورد نیاز  های بازاریابی در زمان مناسب(، مالی )عدممحصول، عدم آغاز فعالیت

سازی، دسترسی محدود به منابع مالی، ناتوانی در تأمین وثایق مورد نیاز جهت جذب سرمایه تجاری

های های مالی و بازاریابی، عدم استفاده از فرصتخارجی( و مدیریتی )فقدان تخصص و تجربه در زمینه

                                                      
1 Bruce Merrifield 

منابع تحقیقاتی 

)فنی و  موجود

 بازاری(

 دره مرگ

فاصله میان فرصت اکتشاف و 

 توسعه محصول
منابع تجاری 

 سازی موجود 

پیش از  اكتشاف

توسعه 

محصول 

 سازيتجاري توسعه
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 Pellikka and)مورد نیاز( مرتبط است  هایموجود در بازار، تخصیص نامناسب منابع و فعالیت

Virtanen., 2009) . 
های فتن جنبههای فنی و نادیده گرتمرکز بر جنبههای تأمین مالی، بنابراین مسائلی نظیر دشواری

اط میان تالش دلیل نیازهای متغیر بازار و فقدان ارتبعدم اطمینان در بازار به مدیریتی کسب و کار،

سازی یتالش در جهت کاربرد آن موجب بروز چالش دره مرگ و ناکامی در تجار جهت توسعه فناوری و

جذب ه کجا بر این موارد، از آنعالوه Frank et al., 1996). ؛ (Ellwood et al., 2020شود ها میفناوری

ا ایجاد ر یاکوسیستم چنیند ننوآوری نتوان کنشگران زمانی که ،دهدارزش در اکوسیستم تجاری رخ می

 .(1399مختار زاده و همکاران، )و دره مرگ رخ خواهد داد د، حیات آن متوقف نکن
  

 برای پیشبرد کسب و کار و تجاری سازی فناوریفناور هلدینگ  ساختار -2-2

گذاری در هلدینگ فناور نه تنها زیرمجموعه دانشگاه نیست، بلکه از طریق سرمایه در قالب شرکت

اقدام به سودآوری  2و عرضه اولیه سهام 1ای را ایجاد و از طریق ادغام و تملکتابعههای فناوری، شرکت

. چنین شرکتی با دو (Son et al., 2020)سازی مستقیم فناوری است کند و هدف اصلی آن تجاریمی

و  (Alvarez., 2003)های تابعه است شیوه کلی تصاحب کامل و سهامداری قادر به راهبری بر شرکت

 . (Son et al., 2020)دارای مزایای قابل توجهی به شرح ذیل است 

یستماتیک سریسک و عدم قطعیت قراردادها را کاهش  و فرایندها را از طریق رویکردی این ساختار 

به ی است. دنبال سودآورای از دانشگاه( بهعنوان شرکتی مستقل )نه زیرمجموعهکند و بهتسریع می

 برای ضروری یعامل دانشگاهی های زایشیشرکت ایجاد درکه  دانشگاهی افرینانکار مشارکتعالوه، 

 خود لمیع هویت حفظ برای دانشگاهی دانشمندان گاهی البته. دهدرا افزایش می هاستآن موفقیت

 علمی یهاجنبه مسئول دانشگاه اساتید فناور، هلدینگ شرکت مدل در. ندارند آن ایجاد به تمایلی

دینگ به عالوه، چنین ساختار هل کارند. و کسب مدیریت مسئول انتفاعی هایشرکت و شرکت زایشی

 معیارهایی آورینو بعدی فرایند به هاپروژه حرکت کند و برایمی ایفا را "باندروازه" یک نقشفناوری، 

داد )امکان  خواهد اختصاص را الزم منابع باشند، معیارها این دارای که هاییپروژه به تنها و دارد نظر در

 سنجی(.

نمونه  2003گهوا در چین در سال نتوسط دانشگاه شی« 3گهوانهلدینگ فناور شی»ایجاد شرکت 

شرکت برتر چینی  500در میان  163در ردیف  باشد کهمی 2017موفق بارزی از نظر درآمدی در سال 

اند. از جمله زمینه داشته های کره جنوبی نیز تجربیات موفق شاخصی در ایندانشگاه .است گرفتهقرار 

 2008در سال کره جنوبی  4دانشگاه هان یانگ متعلق بهتوان به ایجاد شرکت هلدینگ فناور میها آن

                                                      
1 Merge and Acquisition (M&A) 
2 Initial Public Offering (IPO) 
3 Tsinghua 
4 Hanyang 
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دنبال تسهیل همکاری میان صنعت و دانشگاه جهت های تابعه متعددی بهاشاره کرد که با ایجاد شرکت

 1هاست.سازی مستقیم فناوریتجاری
 

 در تجاری سازی فناوری خروج از دره مرگراهکارهای  -2-3

سازی فناوری، محققان و های نوپای فناور در تجاریبا توجه به مشکالت متداول شرکت

حران بگذاران راهکارهای متعددی را در ابعاد مالی، مدیریتی، ساختاری، بازاریابی برای خروج از سیاست

دی هستند. بنگذاری قابل طبقهی بنگاه و سیاستاند که در دو سطح کلدره مرگ ارائه و اجرایی کرده

ایت از هایی نظیر تصویب و اجرایی کردن قوانین و تسهیالتی در حمراهکارهای سیاستی به فعالیت

کسب و کار  دمراکز رشهای علمی دانشگاهی، دفاتر انتقال فناوری، های نوپای فناور، ایجاد پارکشرکت

  .) ,.5200Chan and Lau؛  ,.2008Markman et al؛  ,.2020Son et al(و ... اشاره دارد 

ی مراحل ها طهای نوپای فناور در زمینه کنترل هزینههایی به شرکتراهکارهای بنگاهی توصیه 

اریابی، های بازهای فنی، تخصیص مناسب منابع به فعالیتفرایند نوآوری، عدم تمرکز صرف بر جنبه

بندی بر اساس جمع است که اعطای حق امتیاز اختراع و نظایر آنهای بزرگ، همکاری با شرکت

 بندی و تشریح شده است.جمعشرح زیر بهنویسندگان از پیشنه 

رکت از مرحله اولیه : در طول مسیر فرایند نوآوری با حهاي مدیریتیها و توانمنديارتقا مهارت

کنار کاهش  نمونه اولیه و تولید انبوه، درهای آزمایشگاهی، ساخت )تولید ایده( به سوی انجام تست

ها و یان ریسکیابد. بنابراین ایجاد تعادل مطور چشمگیری افزایش میها بهها، هزینهای ریسکمرحله

ابط ذینفعان منافع حاصل در تمامی مراحل نوآوری الزامی است که این امر تحت تأثیر مدیریت مناسب رو

  .) ,.2014Mcintyre(قرار دارد 

سیل بازار های نوپای فناور، اغلب بر مسائل فنی توسعه محصول متمرکزند و در زمینه درک پتانشرکت

وسعه ای هستند. تخصیص بیش از حد منابع به تیک محصول فناور محور جدید دارای مشکالت عدیده

-این کسب مهارتشود. بنابرهای بازاریابی میفناورانه موجب کمبود منابع مورد نیاز برای انجام فعالیت

رد نیاز مدیران های بازاریابی یکی از الزامات موهای مکمل برای تخصیص کافی و مناسب منابع به فعالیت

 . ) ,.2009Pellikka and Virtanen(هاست این شرکت

های اصلی برای های بزرگ یکی از گزینههای نوپای فناور با شرکتهمکاری شرکت :فناورانه همکاري

. (1400فرتاش و همکاران، )غلبه بر مشکالت مالی و تولید صنعتی و دستیابی مستقیم به بازار است 

ترین شکل همکاری است که در آن یک نهاد قانونی مجزا توسط گذاری مشترک مرسومانجام سرمایه

چه مهارت و منابع مکمل شود و هر شود و از طریق مالکیت سهام اداره مییک یا چند شریک ایجاد می

اتحاد استراتژیک نیز شکل دیگری از همکاری است تر باشد احتمال موفقیت باالتر خواهد بود. شرکا بیش

                                                      
1 https://www.hanyang.ac.kr 
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های نزدیک به مرحله توسعه بازار طبق اهداف و زمانبندی مشخصی که در آن دو یا چند شرکت در پروژه

ها ها و تخصص. در اینجا تجمیع مهارتشودکنند اما شرکت مجزایی تأسیس نمیبا هم همکاری می

 .(Leckner., 2004)کند ها و فناوری را جهت کاربرد محصول فراهم میامکان تبادل بهتر ایده

: در این روش دارنده الیسنس مسئول توسعه، تولید و بازاریابی اختراع( )الیسنساعطاي حق امتیاز 

تنهایی فاقد سرعت به جریان درآمدی حاصل که بهباشد و اعطا کننده حق امتیاز فناوری بهمحصول می

یابد و زمان و هزینه ورود به برداری از آن بوده دست میتخصص و منابع مالی و انسانی کافی برای بهره

 (Leckner., 2004). دهدبازار را کاهش می

 

  شناسیروش -3

در خصوص پدیده مورد  با توجه به کاربرد توصیفات و عبارات جهت بررسی واقعیات و تجربیات

) Palmerای کیفی است ها مطالعهکنندگان، پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت دادهمطالعه از دیدگاه شرکت

)2006and Bolderston.,  نانو حسگرسازان »بنیان دانش پیشرو و هدف آن روایت تجربه عملی شرکت که

در ساخت تجهیزات پزشکی در بیش از پنج ساله گذشته طی چرخه عمر شرکت است که « سالمت آریا

های سازی فناوریتجاریدر توانسته در مرحله احیا، راهکاری نوین جهت غلبه بر چالش دره مرگ 

 یافته خود ارائه دهد.توسعه

هایی با نظم زمانی واضح است رویدادها درون یک کلیت و گفتمانای از پژوهی، روایت سلسلهروایت

هایی در مورد تجربیات افراد که رویدادها را به طریقی معنادار برای مخاطب به هم مرتبط کرده و بینش

ای که در پژوهش حاضر جهت انجام آن، طی انجام مطالعه (1396توالیی و محمد زاده، )دهد آن ارائه می

شرح جدول رسی گزارش داستانی و تجربیات عملی شش نفر از افراد فعال در این شرکت بهموردی به بر

از طریق انجام مصاحبه نیمه  های مورد نیاز برای نگارش این تجربه تاریخیاست. داده پرداخته شده1

ت روایت تاریخی تجربه عملی شرکجمع آوری شده و  1399ساختار یافته در بازه زمانی مهر تا اسفند 

مرحله عمر شرکت چهار ها، مند یافتهنظام ارائهجهت  .نمایدرا ارائه می 1400سال  تا 1396از سال 

مبنای روایت تاریخی وقایع هر دوره قرار  (1984میلر و فریسون )شامل تولد، رشد، بلوغ و احیا مطابق با 

ز دستاوردهای از آن و نیرفت روی شرکت، راهکارهای برونهای پیشگرفته و در هر مرحله به چالش

 حاصل اشاره شده است.

های عملیاتی مناسب ای )ایجاد مقیاسسازه اعتبار آزمون سه موردی مطالعه کیفیت سنجش جهت

و اعتبار بیرونی )قابلیت  اعتبار درونی )بررسی روابط علّی میان متغیرها( برای مفاهیم بررسی شده(،

که با توجه به هدف تحقیق )عدم بررسی روابط ( 1391عباس زاده، )است  ها( مطرحپذیری یافتهتعمیم

و  روش سازیمثلثها( جهت بررسی روایی سازه اقدام به  پذیری یافتهعلّی میان متغیرها و عدم تعمیم

شده است. بدین ترتیب  برای ترسیم نتایج( 1392طباطبایی و همکاران، )ها استفاده از منابع متعدد داده
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ساختار یافته با افراد کلیدی و های نیمهابتدا اقدام به انجام مصاحبه نیاز مورد هایداده آوریبرای جمع

های حاصل با اسناد و مدارک موجود و در و پس از آن، یافته مطلع شرکت از بدو تأسیس تاکنون شد

ها حاصل هتحقیقات کیفی از طریق هدایت دقیق جریان مصاحب پایایی شد. داده دسترس شرکت انطباق

-برای انجام مصاحبه ،جهت اطمینان از پایایی پژوهش حاضردر این راستا و  .(1391زاده، عباس)شود می

  ها و بررسی مستندات مرتبط، پروتکلی یکسان تعریف و اجرایی شد.
 

 شوندگانها و مصاحبه: اطالعات مربوط به مصاحبه1جدول 

 مدت زمان مصاحبه )دقیقه( سمت ردیف

 120 شرکت مؤسس 1

 100 مدیر عامل شرکت 2

 90 طراح صنعتی در شرکت 3

 120 مدیر پروژه در شرکت 4

 100 کارشناس اخذ استاندارد در شرکت 5

 60 مدیر توسعه کسب و کار شرکت 6
 

  هایافته -4

های تخصصی بنیان بر پایه تحقیقات در شاخهشرکت نانو حسگرسازان سالمت آریا شرکتی دانش 

 و نانو 1هاسیم های تشخیصی، نانوهای میکرو سیال، نانو بیوسنسورها، پروبشامل تراشهمختلف 

مهندسی الکترونیک، مهندسی شیمی، بیولوژی  هایدر رشته طیفی از پژوهشگرانکه در آن  2هاستلوله

  هستند.فعال  4و پاتولوژی 3مهندسی پلیمر با همکاری جراحان و متخصصان حوزه سرطان، آنکولوژیو 

بایو  در آزمایشگاه نانو  1396نانو در سال  شرکت مذکور با حمایت مالی ستاد ویژه توسعه فناوری

از محققین حوزه نانو الکترونیک با هدف تولید  5دالکترونیک دانشگاه تهران به سرپرستی محمد عبداالح

پیشرفته پزشکی تأسیس شده محور در زمینه تولید تجهیزات سازی محصوالت نوآورانه و دانشو تجاری

سرطان و همچنین تشخیص و درمان های پیشرویی در حوزه و در عمر کوتاه مدت خود توانسته پژوهش

را نیز در  (USPTO)عمدتاً در  المللیبین های ریه را به سرانجام و بالغ بر بیست پتنتتشخیص عفونت

 حوزه تشخیص و درمان سرطان به ثبت برساند.

                                                      
1 Nanowire   
2 Nanotubes  

درمانی و پرتودرمانی( و پیگیری وضعیت بیمار برداری و ...(، درمان )جراحی، شیمیبرداری، تصویرحوزه تشخیص سرطان )نمونه سهمتخصص آنکولوژی در  3

 سرطانی پس از مداوا فعالیت دارد.
 پردازد.شناسی به تشخیص نوع توده )اعم از سرطانی و غیر سرطانی(، شدت و مرحله تهاجم میبافتمتخصص پاتولوژی با انجام بررسی  4
وری نانو و دکتر محمد عبداالحد )عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران( از دانشمندان برجسته کشور در حوزه فنا 5

 Nature( شده و در مجالت معتبری نظیر صالمللی مصطفی )( برنده جایزه بین2019) 1398تجهیزات پزشکی است که در سال کاربردهای فناوری نانو در حوزه 

 باشد.المللی دکتر عبداالحد میهای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی تراز بینهای پژوهشی خود را منتشر کرده است. این مقاله در واقع روایت تالشیافته
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 RDSS: محصول 3شکل  CDP: محصول 2شکل 

 

 مراحل عمر شرکت -1-4

عنوان گردد که او بهآغاز فعالیت مؤسس شرکت؛ دکتر محمد عبداالحد به زمانی باز می: مرحله تولد

یکی از دانشجویان دکتری مهندسی برق دانشگاه تهران طی صحبتی با یکی از اساتید خود به موضوع 

استاد طی صحبتی اتفاقی به این موضوع اشاره کردند که » شود.عالقمند میتشخیص و درمان سرطان 

هزار حسگر دارد که چگونگی عملکرد هواپیما را به اطالع خلبان  10یک هواپیمای مسافربری بیش 

ما نیز به سیستم اطالعات مشابهی مجهز  بدن. کنندفراهم می را بینی مشکالتامکان پیش رسانده و

الوقوعی هشدار دهد. خواندن این اطالعات به یک دسترسی تواند درباره هر بیماری قریبمیاست که 

 (.1شونده )مصاحبه «.ای نداریمجامع سلولی نیاز دارد که ما چنین دسترسی

عنوان یک موضوع وی پس از آن به علوم زیستی مربوط با سرطان و کاربردهای الکترونیک در آن به

صورت جدی آغاز کرد. د شد و  یادگیری و پژوهش در زمینه علوم زیستی را بهجذاب پژوهشی عالقمن

ن ی. بنابرااستعلوم شد که بدون پشتوانه قوی در علوم زیستی پیشرفت در این حوزه کار دشواری م»

شیمیایی سلول و ترجمه آن در حوزه شناسی رفتار زیستمطالعه علوم زیستی در مورد سرطان، آسیب

های سرطانی و سالم چند مقاله در زمینه رفتار الکتریکی سلول م و طی دو سالآغاز کرد الکترونیک را

 (.1شونده )مصاحبه «.منتشر و چند دستگاه اختراع کردم

دلیل دستاوردهای علمی، از سوی دانشگاه تهران یک آزمایشگاه پس از اخذ مدرک دکتری به

ای جهت انجام تحقیقات در اختیار جمهوری بودجهاختصاصی و از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست 

وی پس از اتمام تحصیالت به عضویت هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  گیرد.وی قرار می

همراه دانشجویان ها و ابزارهای تشخیص سرطان را بهدانشگاه تهران درآمد و پژوهش در زمینه روش

طراحی و ساخت یک تراشه زیستی  تاورد شرکتاش ادامه داد. اولین دستحت سرپرستی

 Nature“در ژورنال معتبر  به چاپ مقالهماهه  10که پس از چالشی  بودمیکروالکترونیکی 

Communications”  دش منجر 2017سال دسامبر در. 
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حاصل و  اما معرفی فناوری در قالب انتشار مقاله کافی نبود و او به سرمایه جهت ساخت محصول

ه فناوری نانو و گذاری ستاد توسعسرمایه های خود نیاز داشت که این امر از طریقسازی سایر ایدهپیاده

ما ساختن اانتشار مقاله، ما فناوری را معرفی کردیم با »محقق شد.  1396ثبت شرکتی سهامی در سال 

م که داشت های بسیاریعالوه من ایدهگام بزرگ بعدی بود. به کاربردی با طراحی مناسب محصولی

را انجام انو آنها در سطح محصولی کاربردی نیازمند سرمایه بود که ستاد توسعه فناوری نسازی آنپیاده

 (.1شونده )مصاحبه «داد

کارگیری متخصص طراحی صنعتی، طراحی و و به 1396پس از تأسیس شرکت در سال : مرحله رشد

یک تراشه زیستی  این محصولساخت محصولی کاربردی )حاصل از اولین مقاله( انجام شد. 

 1متاستاز بافتوجود  ستکه با دقت بسیار باالیی می توانبود « چیپ-متاس»میکروالکترونیکی موسوم به 

ود من، مؤسس درک درستی از کار طراح در ابتدای ور" .برداری تشخیص دهدهای بافترا در نمونه

بخش تحقیقات دستگاهی را توسعه داد که فاصله معناداری با یک تجهیز پزشکی برای صنعتی نداشت. 

در بازه زمانی ای از مدارهای الکتریکی و نمایشگر و...! . در واقع مجموعهداشتاستفاده در اتاق عمل 

خت اولین نمونه، ما با آن در نمایشگاه ایران ساخت پس از سا .کوتاهی بدنه محصول را طراحی کردم

 (.3شونده )مصاحبه "قرار گرفتکه به وضوح مورد تحسین بازدیدکنندگان  شرکت کردیم

و دانشگاه علوم  شرکتهشی همکاری میان گروه پژودر ادامه های کارآزمایی، برای انجام فعالیت

 مورد استفاده قرار گیرد رای تشخیصبچیپ -که تراشه متاس آوردمیپزشکی تهران این امکان را فراهم 

ثبات عملیاتی خود را ا های، قابلیتبود آمریکا ثبت شده در 2017سال  و این دستگاه که اختراعش در

بیمار مبتال به  هفتادساعت موارد متاستاز را در بیش از  5یپ توانست ظرف کمتر از چ-متاس»کرد. 

مار نیز متاستاز را بی (9نه )های لنفاوی عالوه بر این، تراشه در غدهتشخیص دهد.  پستانسرطان 

 .(1شونده )مصاحبه «ودندبشناختی از قلم افتاده تشخیص داد که در رویه متعارف آسیب

است، تولید  جا که کار صرفه اقتصادی نداشتهاما پس از ساخت تعداد بسیار محدودی دستگاه، از آن

ود اثبات بکید آنچه در این مرحله مورد تأ شود.ه دیگری در شرکت تعریف میآن متوقف و همزمان پروژ

جا که تهیه از آن» نگاه تجاری در سایه توسعه بنیان دانشی قرار داشت. و عمالً بود عملیاتی دستگاه 

مون و توجیه اقتصادی نداشت، تنها شش نمونه از محصولی که حاصل آز سنسورها بسیار گران بود و

زمینه  بر روی پروژه دیگری در 1396بسیاری بود تولید شد و در ادامه شرکت از اواخر سال خطای 

-)مصاحبه «دخیم پستان حین عمل جراحی متمرکز شد.ب-های بدخیم و پیشهنگام سلولتشخیص به

 .(2شونده 

و  های متفاوت مهندسیز آنجا که کار بر روی پروژه جدید نیازمند همکاری متخصصانی از شاخها

گرد  بیو الکترونیک-ایشگاه ادوات نانوهای گوناگون در آزمگروهی از متخصصان از رشته، استپزشکی 

                                                      
 اند.یافتهاز بدن گسترش  یگریبه قسمت د یعروق یلنفاو ستمیس قیاز طر خارج شده از تومور اصلی که یسرطان یهااز سلول یمجموعه کوچک 1



 1400پاییز ( 53 )پیاپی 3 شماره 15 دورهفصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

211 

ها آیند. در این پروژه جراحان و متخصصان سرطان در فاز مطالعات پیش بالینی و نیز انجام تستهم می

د. برای اولین بار در مرحله کنندر اتاق عمل بر روی بیماران در فاز مطالعات بالینی نقش فعالی ایفا می

های سلولی و حیوانی، او و انجام مطالعات، یک جراح سرطان به تیم ملحق شد و پس از پایان تست

ها بر روی بدن بیماران در اتاق عمل و گزارش نتایج آن اقدام کردند. اتمام دستیارانش به انجام تست

و تجربه حاصل از اولین آزمون  2018کا در سال آمیز مرحله تحقیق و توسعه، ثبت پتنت در آمریموفقیت

تحت و خطا در طراحی و تولید محصول، در نهایت منجر به تولید محصولی نهایی و مورد تأیید پزشکان 

های هنگام سلولبا قابلیت تشخیص به« های سرطانیپروب تشخیص مارجین»یا  “CDP1”عنوان 

در این مرحله حضور طراحان صنعتی عالوه  شود.سرطانی و پیش سرطانی پستان حین عمل جراحی می

سازی کاربری در حین عمل را محقق کرد، نگاه صنعتی به تجهیز بر آنکه امکان حضور دستگاه و ساده

موجب آشنایی اولیه جامعه پزشکی کشور با اهمیت  را ارتقا بخشید. همچنین افزوده شدن پزشکان جراح

 ندهای تشخیص و درمان گردید.ها در فرآیتجهیزات و نقش برجسته آن

، CDPل پس از ثبت پتنت فناوری در آمریکا و طراحی و ساخت یک نمونه نهایی از محصو: مرحله بلوغ

اردها و گیرد که این امر مستلزم اخذ استاندتصمیم به تولید انبوه دستگاه می1398شرکت در سال 

موعه اضافه جهت اخذ مجوزهای الزم به مج مجوزهای الزم بوده است. بنابراین در این گام کارشناسانی

ری برای اولین جا که دستگاه دارای هیچ نمونه مشابه داخلی و خارجی نبود و این فناواز آن» شوند.می

ها زمان خذ آنابار در جهان ارائه شده بود، کار شناسایی استانداردها، نهادهای صادر کننده و فرایند 

 (. 5شونده احبه)مص «نسبتاً زیادی از ما گرفت.

سازی در کنار موفقیت شرکت در توسعه فناوری جدید کاربردی و اقدام به تجاری 1398سال 

محصول، موفقیت مهم دیگری را برای دکتر محمد عبداالحد به همراه داشته و آن دریافت جایزه مصطفی 

های کترونیک )شیوههای سالم و سرطانی در حوزه السلول 2رفتار ترجمه»اثر )ص( توسط وی به پاس 

اواخر سال  (.1شونده بوده است )مصاحبه حوزه علم و فناوری نانودر  «نوین تشخیص و درمان سرطان(

های اصلی خود در ، با ظهور ویروس کرونا در ایران، تیم تحقیق و توسعه شرکت در کنار فعالیت1398

-Covidهای نوآورانه تشخیص و درمان سرطان، بر توسعه فناوری نوین تشخیص بیماری توسعه فناوری

 “RDSS3”سازی دستگاه موسوم به شوند که حاصل این تالش چند ماهه، تجارینیز متمرکز می 19

 المللی بوده است.و انتشار نتایج حاصل در ژورنال معتبر بین 19جهت تشخیص سریع بیماری کووید 

 ROS  ز طریق رصد سطحا و بایوالکتریک نانو فناوری از استفاده با برای اولین بار RDSS دستگاه»

کیت  به در کسری از دقیقه و بدون نیاز 19ووید مایعات مخاطی نظیر خلط، قادر به تشخیص عفونت ک

یک درصد  ءکه جز ”Biosensors and Bioelectronics“  نشریه ردتایج حاصل . نو مواد مصرفی است

                                                      
1 Cancer Diagnostic Probe 

 منظور از ترجمه رفتار، توضیح و تشریح رفتار است. 2
3 ROS Detector of Sputum Sample 
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نشان  RDSS. چاپ این مقاله و توسعه دستگاه ه استحوزه می باشد چاپ شدهای شاخص اینژورنال

تواند پارادایم جدیدی در تشخیص و ها دست پیدا کرده ایم که میداد ما به تحلیلی نوین از رفتار سلول

 (.4شونده )مصاحبه «درمان و همچنین سالمت عمومی شود

 RDSSو   CDPمحصولدو سازی ا و مجوز فروش، آغاز مرحله تجاریبا اخذ استاندارده 1399سال 

به صورت تجمیعی از ابتدای تأسیس شرکت تا این مرحله، های فنی بوده و در کنار آن، خروج از جنبهو 

حوزه  معتبرهای آمریکا و بالغ بر پنجاه مقاله در ژورنالدفتر مالکیت فکری بیش از بیست پتنت در 

رسد. بنابراین ضرورت وجود واحد توسعه تشخیص سرطان از طریق فناوری نانو الکترونیک به ثبت می

جا که فناوری بدیعی بدون نمونه . از آنشدشدت احساس گیری از متخصصان بازار بهکسب و کار و بهره

نین محصوالتی ارائه و گذاری چمشابه تولید شده بود، شرکت باید برای اولین بار پروتکلی جهت قیمت

کرد. در نهایت پروپزالی تهیه و قیمت و تعرفه محصول مراحل اخذ تعرفه را در وزارت بهداشت طی می

پس »پس از اصالحات متعدد مشخص شد. سپس متخصصان بازار، شروع به مطالعه بازار محصول کردند. 

تولید  RDSSدستگاه  30و  CDPدستگاه  5اندازی و از مطالعات بازار، در نهایت خط تولید محصول راه

 (.6شونده )مصاحبه «و فروخته شد

با مشکالت متعدد مالی،  RDSSو  CDPاما در ادامه راه فرایند تولید و فروش محصوالت : مرحله احیا

های دیگری نیز تعریف شده بودند که نیازمند تأمین شود. همزمان پروژهتولیدی و مدیریتی همراه می

دلیل ها در نیمه راه تحقیق و توسعه بهبرخی از پروژه» های تحقیق و توسعه بودند.فعالیت بودجه جهت

(. 4شونده گرفت )مصاحبهشدند که این زمان و هزینه زیادی از ما میکسب نتایج ضعیف متوقف می

ای تولید دلیل نوسانات قیمتی و کمبودهای موجود در بازار، ما قادر به تأمین قطعات مورد نیاز بربه

ترین بودجه و تسهیالت دریافتی از نهادهایی نظیر صندوق (. بیش3شونده )مصاحبه محصول نبودیم

دلیل تجربه و تخصص پایین مدیریتی های تحقیق و توسعه میشد و بهنوآوری و شکوفایی صرف فعالیت

 (.   6شونده )مصاحبه «رفتآمیزی پیش نمیصورت موفقیتفرایند معرفی و فروش محصول به

شرکت، در اواخر سال  مورد انتظار توسطسود تحقق دلیل وجود مشکالت مذکور و عدم در ادامه به

های فنی و مهندسی درون پیشنهاد تأسیس یک شرکت هلدینگ فناور )جهت انجام فعالیت 1399

ای جهت دهو پژوهشک« بازاریابی و فروش»و « طراحی و تولید»شرکت( با دو شرکت تخصصی در زمینه 

عنوان راهکاری بالینی و بالینی توسط پزشکان و متخصصان حوزه سرطان، بهانجام مطالعات پیش

شرکت فروش و درآمد خوبی » شود.ساختاری جهت حل مشکالت موجود ارائه و اقدام به تأسیس آن می

نبود. بنابراین ها بنیان پاسخگوی هزینههای دانشنداشت و تسهیالت دریافتی برای حمایت از شرکت

پیشنهاد ایجاد یک شرکت هلدینگ فناور پس از مطالعات و ارائه گزارشی علمی از جانب واحد توسعه 

اگر چه در  (.6شونده )مصاحبه «کسب و کار مطرح و در هیئت مدیره مورد بررسی و تأیید قرار گرفت

اما به دالیلی که در  ،صحبت نمودات این اقدام و دستاوردهای توان با قطعیت از نتیجهحال حاضر نمی



 1400پاییز ( 53 )پیاپی 3 شماره 15 دورهفصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

213 

نانو حسگرسازان شرکت  توسط برهه زمانیسازی در این ، خروج از دره مرگ تجاریادامه تشریح شده

 رسد.به نظر میمحتمل  سالمت آریا

 

  گیریبحث و نتیجه -5

افراد پژوهش حاضر با استفاده از مطالعه موردی و از طریق انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با 

بنیان فعال در ساخت تجهیزات پزشکی در ایران، به بیان تجربه های دانشکلیدی و مطلع یکی از شرکت

طی عمر بیش  های پیشرفته خود و غلبه بر چالش دره مرگسازی فناوریعملی این شرکت در تجاری

 از پنج ساله آن پرداخته است.

های ها و پژوهشبا توجه به ایده 1396در سال ذکور تا پیش از تأسیس مشرکت ها، یافتهبر اساس 

علوم زیستی مربوط به سرطان و کاربردهای الکترونیک در آن موفق به ثبت پتنت مؤسس آن در زمینه 

-می ”Nature Communications “ ی نظیرمعتبر هایژورنالدر ایاالت متحده آمریکا و انتشار مقاله در 

دستاوردهای علمی، از سوی دانشگاه تهران یک آزمایشگاه اختصاصی دلیل نتایج و شود. در این گام به

شود. ای پژوهشی به وی اختصاص داده میو از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بودجه

سازی نتایج تحقیق در اما با توجه به چالش مالی و نیاز به وجود متخصصین طراحی صنعتی برای پیاده

شرکتی سهامی در  1396گذاری ستاد توسعه فناوری نانو در سال با سرمایهقالب محصولی کاربردی، 

با توجه به زمینه ساخت تجهیزات پیشرفته تشخیص و درمان سرطان تأسیس و شرکت مذکور 

)and Miller های شرکت در مرحله تولد با ساختاری ساده و غیررسمی و توسط مؤسسان اولیه ویژگی

)1984Friesen.,  شود.متولد می 

کارگیری متخصصان طراحی صنعتی و پس از آزمون و خطاهای با تأمین سرمایه و به 1396در سال 

دلیل شود. اما بهچیپ طراحی و تولید و در نمایشگاه ایران ساخت ارائه می-متعدد، محصول نهایی متاس

متوقف و از اواخر سال عدم صرفه اقتصادی، پس از تولید تعداد بسیار محدودی از این محصول، تولید آن 

شود. وجه تمایز این پروژه با تجربه ابتدایی شرکت، همکاری دیگری در شرکت تعریف می پروژه 1396

های مختلف مهندسی الکترونیک و شیمی و مشارکت جراحان سرطان در مراحل متخصصان رشته

راحی و تولید محصول ، ط2018بالینی و بالینی بوده و نتیجه آن ثبت پتنت در سال مطالعات پیش

های سرطانی و پیش سرطانی پستان حین عمل جراحی هنگام سلولبا قابلیت تشخیص به CDPکاربردی 

)Miller گیری ساختار سازمانی و تفویض برخی اختیارات بوده است. بدین ترتیب شرکت با توجه به شکل

)1984and Friesen.,  گذارد.مرحله رشد خود را پشت سر می 

موفقیت مهم دیگری را برای مؤسس شرکت به همراه داشته و آن دریافت جایزه  1398سال 

های نوین های سالم و سرطانی در حوزه الکترونیک )شیوهرفتار سلولترجمه »اثر مصطفی )ص( به پاس 

 19بوده است. اواخر سال، ظهور ویروس کووید  حوزه علم و فناوری نانودر  «تشخیص و درمان سرطان(

 RDSSعنوان  باتوسعه محصولی در ایران موجب گسترش حیطه فعالیت تیم تحقیق و توسعه شرکت و 
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  نشریه رد پژوهشی آنتایج ن جهت شناسایی مبتالیان به این بیماری از طریق نمونه خلط و انتشار

“Biosensor and Bioelectronics”  شود. آغاز می 1399سازی محصول از سال فرایند تجاری وشود می  

و کارشناسان  1398از سال   در این مرحله پس از ملحق شدن کارشناسان اخذ مجوز و استانداردها

، فرایند شناسایی و اخذ استانداردها و مجوزهای مورد نیاز و نیز 1399توسعه کسب و کار از سال 

ها، زمان از آن های مشابهیگذاری محصوالت با توجه به بدیع بودن فناوری و عدم وجود نمونهقیمت

تعداد ازار توسط واحد توسعه کسب و کار کند و پس از انجام مطالعات بنسبتاً زیادی را صرف خود می

شود و با توجه به ایجاد رسمیت تولید و روانه بازار می RDSSعدد محصول  30و  CDPعدد دستگاه  5

بلوغ سازمان اتفاق  ) 1984Friesen., Miller and(در سازمان و دستیابی به سطح مناسبی از فروش 

المللی و بیش از بیست پتنت بینمدت خود موفق به ثبت فتد. در این گام شرکت طی فعالیت کوتاهامی

های برجسته حوزه تشخیص سرطان از طریق فناوری نانو الکترونیک نیز بالغ بر پنجاه مقاله در ژورنال

 شود.می

)مرحله احیا( شرکت جهت گسترش بازارهای خود و تولید  در مرحله چهارم از چرخه عمر شرکت

چرا که شود؛ های متعدد مالی، مدیریتی و بازاری همراه میو فروش محصول در مقیاسی وسیع با چالش

دلیل تمرکز بر ترین بودجه و تسهیالت دریافتی از نهادهایی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی بهبیش

دلیل عدم انجام ها نیز بههای تحقیق و توسعه شده و برخی پروژهلیتهای فنی محصول صرف فعاجنبه

دلیل کسب نتایج نامطلوب در نیمه راه و حتی سنجی اولیه پس از صرف زمان و هزینه باال بهامکان

شدند. نوسانات قیمتی بازار نیز تهیه مواد و قطعات اولیه را دشوار مراحل آخر تحقیق و توسعه متوقف می

های بازاریابی و ساخته و در نهایت تجربیات پایین مدیریتی مانع اختصاص منابع کافی به فعالیتمی

نمونه اولیه از محصول  ساختعلیرغم  1399بنابراین شرکت از سال  موقع محصول میشده است.معرفی به

های ده گرفتن جنبههای فنی و نادیهای مالی، نیازهای متغیر بازار و تمرکز بر جنبهدلیل دشواریبه

را نداشته و چالش دره مرگ  سازی و کسب درآمد در مقیاس تجاریمدیریتی کسب و کار امکان تجاری

 Frank et al., 1996). ؛ Mcintyre., 2014؛ Ellwood et al., 2020؛(Lebebvre et al., 2020  کندفناوری را تجربه می

شرکت هلدینگ فناور از دانشگاه، کسب سود از  استقاللهایی نظیر با توجه به ویژگیدر نهایت 

های تابعه، حفظ هویت علمی فناور )اساتید دانشگاهی( و پرداختن آنان به امور فنی طریق ایجاد شرکت

ای در این زمینه، ها و واگذاری امور مربوط به اداره کسب و کار به افراد حرفهو تحقیق و توسعه پروژه

های سازی و تخصیص منابع به پروژهها قبل از رسیدن به گام تجاریهسنجی پروژغربالگری و امکان

ها و با توجه به تجربیات موفق برخی از دانشگاه هاسازیهای رایج در انواع تجاریمنتخب و کاهش ریسک

توسط دانشگاه « شینگهواهلدینگ فناور » های هلدینگ فناور نظیر ایجاد شرکتدر ایجاد شرکت

یانگ کره جنوبی ایجاد شرکت هلدینگ فناور توسط دانشگاه هان و (son et al., 2020)در چین شینگهوا 

ایجاد یک شرکت هلدینگ فناور و مجوز در نهایت  ها،سازی مستقیم فناوریجهت تجاری 2008در سال 

های تخصصی طراحی و تولید و بازاریابی و فروش محصول و یک تأسیس دو شرکت تابعه جهت فعالیت
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اگر چه در زمان نگارش شود. عنوان راهکاری جهت خروج از این چالش ارائه و اجرایی میپژوهشکده، به

نیست )به دلیل اخیر  سازی شرکت کامالً مشهودهای تجاریز تالشدقیق نتایج حاصل ا اثراتاین مقاله، 

ها حلرسد، این راهمی بودن این اقدامات، هنوز نتایج آن حاصل نشده است(، اما به دالیل زیر به نظر

  سازی فناوری را پوشش دهد.های شرکت در عبور از دره مرگ تجاریبتواند بخشی از چالش
 

 بندي نویسندگان()جمع بندي تجربه عملی شركت طی چرخه عمر شركت: جمع2جدول 

 حلهمر

 عمر
 دستاوردها هاچالش زمان

 تولد
1394-

1396 

  فقدان طراح صنعتی جهت

تولید نمونه محصول طراحی و 

 نهایی

 قدان همکاری میان مهندسینف 

دهندگان تجهیزات )توسعه

 و پزشکان  پزشکی(

 های بالینی()فعالیت

ثبت پتنت متاس چیپ/ انتشار مقاله در  منابع دانشی:

 المللیژورنال معتبر بین

 آزمایشگاه اختصاصی دانشگاه تهران منابع فیزیکی:

ریاست  از طرف پژوهشیبودجه  دریافت منابع مالی:

 جمهوری

 رشد
1396-

1397 

  فقدان کارشناسان اخذ مجوز و

 استاندارد

  فقدان کارشناسان توسعه کسب

 و کار

 فقدان خط تولید انبوه 

انتشار مقاله  و CDPثبت پتنت فناوری  منابع دانشی:

 المللیدر ژورنال معتبر بین

آغاز همکاری با متخصصین طراحی  منابع انسانی:

و دانشگاه  شرکتهمکاری میان گروه پژوهشی ؛ صنعتی

جهت کارآزمایی بالینی محصول متاس  علوم پزشکی تهران

های مهندسی و همکاری میان متخصصین شاخه؛ چیپ

همکاری جراحان ؛ CDPپزشکی جهت توسعه محصول 

 بالینی و بالینی -در مطالعات پیش پستانسرطان 

نهایی محصول طراحی و تولید نمونه  طراحی و تولید:

 CDPطراحی و تولید محصول نهایی ؛ متاس چیپ

 بلوغ
1398-

1399 

 تمرکز بر جنبه فنی 

  عدم تخصیص بودجه کافی به

 های بازاریابیفعالیت

 عدم تجربه کافی مدیریتی 

 

انتشار مقاله در  /RDSSثبت پتنت  منابع دانشی:

مقاله  50پتنت و  20ثبت بالغ بر ؛ المللیژورنال معتبر بین

المللی در تشخیص سرطان با فناوری نانو برجسته بین

دریافت جایزه مصطفی توسط فناور/ مؤسس ؛ الکترونیک

 شرکت

کارشناس مجوز و استاندارد/ کارشناس  منابع انسانی:

 توسعه کسب و کار

سازی محصوالت تجاریو  خط تولید انبوه منابع فیزیکی:

CDP  وRDSS 
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 حلهمر

 عمر
 دستاوردها هاچالش زمان

 احیا
1399-

1400 

  های چندگانه فعالیتتداخل

 ایتوسعه

 های انحصاری بازار ویژگی

 تجهیزات پزشکی

 ایجاد شرکت هلدینگ فناور/ تغییرات ساختاري:

در زمینه طراحی و  های تابعه تخصصیمجوز ایجاد شرکت

جهت  تأسیس پژوهشکدهو  تولید و بازاریابی و فروش

 بالینی و بالینی-مطالعات پیش
 

دهند نه و پزشکی شرکت که هسته مرکزی شرکت را تشکیل مینخست، پژوهشگران مهندسی 

مندی چندانی به آموختن این مباحث هم ندارند. تنها با مباحث مدیریتی آشنایی ندارند بلکه عالقه

دهد. دوم، ساخت چنین تفکیک ساختاری سطح تعارض درون سازمانی را به طرز چشمگیری کاهش می

المللی قطعات با فناوری باالست که تأمین آن عمدتاً به صورت بینچنین تجهیزاتی مستلزم دسترسی به 

های متعددی همراه بوده، المللی با چالشهای اخیر تعامالت بینشود؛ از آنجایی که در سالانجام می

کند. چرا که وجود آوری شرکت را بیشتر میوجود شرکتی که به طور تخصصی به این امر بپردازد، تاب

های فرعی تامین و مدیرانی با تجربه تأمین جهانی، سطح باالتری از آشنایی با کانال داران وسهام

سازی محصوالت شرکت مستلزم های تجارینماید. سوم، بخش مهمی از فعالیتلجستیک را مهیا می

بازارسازی است. این محصوالت هم رقبای جدی دارند و هم جامعه پزشکی کشور با محصوالت رقیب 

رو، فعالیت کند. از اینها را دستخوش تهدید میو بعضاً جایگزینی محصوالت شرکت منافع آنخو گرفته 

یک شرکت تخصصی بازاریابی عالوه بر امکان انجام بازارسازی تخصصی، امکان تأمین منافع مالی دیگر 

 آورد.نفعان را نیز فراهم میذی

شرکت هلدینگ و مطالعات فاز  های فنی و تحقیق و توسعه درونبدین ترتیب کلیه فعالیت

بالینی و بالینی با همکاری متخصصان سرطان و پزشکان مربوطه در پژوهشکده مستقر در دانشگاه پیش

علوم پزشکی تهران انجام خواهد شد که این امر موجب حفظ هویت علمی افراد فناور خواهد شد. 

سط متخصصان این حوزه و از طریق های تخصصی طراحی و تولید و بازاریابی و فروش نیز توفعالیت

های شرکت در هر یک از مراحل عمر بندی دستاوردها و چالشهای تابعه انجام خواهد شد. جمعشرکت

 ارائه شده است. 2در جدول 
 

 های پیشرفته در حوزه تجهیزات پزشکی فناوریسازی در خصوص تجاری مدیریتی پیشنهادات -5-1

در غلبه بر  ایشرکت نانو حسگرسازان سالمت آربا توجه به نتایج حاصل از بررسی تجربه شرکت 

از دره  عبور موفقهایی جهت بنیان توصیههای دانشسازی محصوالت، به مدیران شرکتچالش تجاری

 .باشدبه شرح زیر قابل ارائه می فناوری تجاری سازیمرگ 
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ای و پیچیده دستاورد تالش طیف متنوعی از محققان است رشتهبینسازی تحقیقات تجاری ،اوالً

ند؛ لذا ارتقای توانمندی مدیران برای تعامل سازنده های معنادار هستکه به جهت بینشی دارای تفاوت

راهکارهای به عالوه،  نیازمند دقت نظر جدی است. ،با افرادی که هر یک در حوزه خود نفرات برتر هستند

بنیان در منحنی های دانشمتنوع زمانی مفید هستند که درک درستی از جایگاه شرکتسازی تجاری

 عمر و همچنین اقتضائات بخشی صنعت و بازار ایجاد شود. 

راهکارهای متعدد مالی، مدیریتی، ساختاری و بازاریابی مرسوم جهت خروج  کاستیبا توجه به ، دوم

بنیان عمده تمرکز خود را بر دریافت های دانششرکتمدیران  فناوری، بهتر است از بحران دره مرگ

سازی دنبال تجاریتسهیالت نهادی موجود معطوف نسازند و با ایجاد تغییراتی در ساختار سازمانی خود به

 محصوالت خود باشند.

های در شرکت سازیمعناداری میان توانمندی تحقیق و توسعه با توانمندی تجاری شکاف ،سوم

 ،های طرف تقاضاوجود دارد. مرتفع نمودن این شکاف عالوه بر فهم نیازمندی سازنده تجهیزات پزشکی

در بازار سالمت که فعالیت است. به ویژه در وزارت بهداشت گر نیازمند تعامالت گسترده با بدنه تنظیم

بر مجوزهای فعالیت و استانداردهای  عالوه شود،محسوب میشده ذاتاً از جمله بازارهای به شدت تنظیم

شود. به صورت دستوری انجام مینیز های خدماتی ها و تعرفهگذاریقیمتدر محصول و خدمت، حتی 

مندی از خود تنظیمی بدین ترتیب در مواجهه با محصوالتی که مشابهی در بازارهای جهانی ندارند، بهره

ها شرکتمدیران  و استن مقررات غیر قابل اجتناب بنیان در تدویهای دانشو اخذ مشورت از شرکت

 باشند. گاهی کافی داشتهآباید از الزامات این امر 

با توجه به اهمیت حفظ هویت علمی اساتید و فناوران و عدم تجربه کافی آنان در امور ، در نهایت

های تخصصی های فنی )تحقیق و توسعه( و فعالیتمربوط به اداره یک کسب و کار، تفکیک فعالیت

تواند های تابعه میسازی )طراحی و تولید / بازاریابی و فروش( از طریق ایجاد شرکتتولید و تجاری

تفکیک در این راستا،  ها باشد.سازی محصوالت این شرکتراهکاری مؤثر جهت خروج از بحران تجاری

اری مؤثر در مدیریت بهینه سازی راهکهای تخصصی تولید و تجاریمهندسی و فعالیت -های فنیفعالیت

 .استهای منتخب ها و تخصیص منابع مورد نیاز به پروژهسنجی پروژهمنابع سازمانی از طریق امکان
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های پیشرفته در حوزه تجهیزات سازی فناوریپیشنهادات سیاستی در خصوص حمایت از تجاری -5-2

 پزشکی 

ق بنیان برای تحقهای دانششرکت بنیان؛هاي دانششركت رشد و توسعهحمایت از 

. و متعاقبًا حجم فروش هستند اندازهاز نظر شدن بزرگبنیان نیازمند به اقتصاد دانشهای گذاریهدف

، استطرف عرضه  بیشتر معطوف بههای دولتی ، حمایتهاهر چند در مراحل نخستین عمر این شرکت

 نیز گسترش یابد. بایست به سمت طرف تقاضا ها میها، حمایتعمر این شرکت بعدیدر مراحل 

و نظام ای در کشور و فقدان بازیگران به جهت گسست توسعه بنیان؛هاي دانشرهاسازي شركت

شود. اما می تامیندولت  توسط هامالی این شرکت منابعبنیان، عمده های دانششرکتمالی تامین 

رو رفتار را به همراه دارد. از این پژوهش و فناوریهای داری صندوقتی، آفت بنگاهچنین راهکار حمای

هوشمندانه و بایسته دولت در قطع این رحم حمایتی عالوه بر شناخت واقعی مطالبات بازار توسط این 

 کاهش خواهد داد.ها را نیز آن رب )که عموماً منطق کسب و کاری هم ندارد( دولت نفوذ، هاشرکت

های فعالیت شرکت بنیان به عنوان بازیگران جدید اقتصادي؛هاي دانشپذیرش شركت

کند. در هر دو بنیان دارای اثرات جانبی است و یا اثرات جانبی موجود دیگر بازیگران را تعدیل میدانش

ه بدنه گری مقوالتی است کگری است. اما سخن از تنظیمنیازمند بازآرایی نهادی و تنظیمکشور قسم آن 

 تسهیل شده رو پذیرشهای فنی و علمی آن درک ناقصی دارد. از اینتنظیمی کشور نسبت به جنبه

 ها ضروری است.گران بخشی در مواجهه با این شرکتای و تنظیمبرای حامیان توسعه« بارهااولین»
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