
به نام آنکه جان را فکرت آموخت

توسعه محصول و تکنولوژی با رویکرد 

برنامه ریزی استراتژیک

نصرت اله نصیری

:موضوع

سمینار آموزشی

عهدوره آموزش مقدماتی مدیریت تحقیق وتوس

1400خرداد ماه 26

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران-تهران
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مدير عامل کوکا کوال

هددرتوانيدمیکهکنيدمیگماناگر
ادارهطوریراخودشرکتآينده،سال
د،ايکردهگذشتهسالدهدرکهکنيد

درقتوفيبرای.هستيداشتباهدرسخت
همدرراموجودوضعبايدآيندهدهه

.بريزيد



آینده نگاری کسب و کار
استراتژی متعلق به آينده است، نه حال
برای تمام دانش ما متعلق به گذشته است،اما تصميم های ما

آينده
ه استراتژی های آينده در زمان حال و برپايه دانش گذشت

.شکل می گيرند
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چرا به آینده فکر می کنیم؟

آنچه که می دانیم

آنچه که می دانیم 
که نمی دانیم

آنچه را که نمی دانیم که نمی دانیم

تمام دانش ما درباره گذشته 
بوده و تمام تصمیم های ما 

.درباره آینده است

حتیما.ماستدرکحوزهازخارجامروزه؛بگیریمبهترهایتصمیمتاداریمنیازکهچیزهاییآناغلب
.هستندآنهاکهدانیمنمی



آینده در حال تغییر

ييرات  بيمارهای واگيردار، تغ)جهان با شتاب در حال تغيير و دگرگونی است
اقليمی، رويدادهای تروريستی، تحريم های ناجوانمردانه ،بحران های

ير  بهداشتی، تغيير ارزش های اجتماعی، پيشرفت های فناورانه و تغي
(  پارادايم

:تغيير در سطح سازمان و کسب و کار
رقابت شديد
همگرايی بازار
رقيبان نوخاسته
گسترش تخصص ها
تبادل سريع اطالعات
مدلهای تازه کسب و کار

6
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. ستنيکافیحفظ آن برایرسانده کنونیموقعيتآنچه شما را به •
. ته باشندتوانند آينده ای داشنمیکنندنمیفکرآيندهبه کهکسانی•
. سازيمبخودمان آن را کهاست اينآيندهبينیپيشبرایراه بهترين•
داخلدی رشدد  ميزاناز بيشتحوالت خارج از سازمان شما ميزاناگر •

. استحتمیصورت سقوط سازمان اينسازمان باشد در 
آن هکد کنيدد حل تفکریرا با همان روش مشکليكتوانيدنمیشما •

. را به وجود آورده استمشکل
شدما  کنيدد شخصيتتانخودتان را وقف پرورش مداوم اينکهسرانجام •

. داريدکههستيدسرمايه ای ارزشمندترين

چشم ها را بايد شست
جوری دگر بايد ديد 



تغيير
اب پديده ی اجتند تغيير•

زه ناپذيری است که امرو
رده به طور گستسازمانها

N-Nassiriای با آن مواجه هستند



وضع موجود

A

مطلوبوضع

B

N-Nassiri

نقشه راه



مطلوبوضع 
يعنی چه ؟

N-Nassiri



هدف نهايی 
رسيدن به يعنی 

رقابت پذيری پايدار  
شرکت

N-Nassiri



چه تضمينی وجود دارد که 

راه انتخابی درست است ؟

N-Nassiri



هرهبری و مديريت استراتژيك تحقيق و توسع

.تضمين رسيدن به وضعيت مطلوب است

N-Nassiri



های الهیسنت

مولفه های شکل دهنده به آینده

روندها
آينده

سیاسی
اجتماعی
فرهنگی 
اقتصادی
نظامی

علمی و فناورانه 
تصاوير...

چشم اندازها
سناریوها

ره نگاشت ها
آرمان ها 

مفاهیم نوظهور
برنامه های بلند مدت

....

رويدادها

سیاسی
اجتماعی
فرهنگی 
اقتصادی
نظامی

علمی و فناورانه 
...

اقدامات

برنامه های اقدام
برنامه های کوتاه مدت

سیاست ها
استراتژی ها

قوانین و مقررات
تجربیات گذشته

....
14



تعریف آینده پژوهی

و رات تغييد در برابدر  پرهيز از  غافلگيریدانشی که موجب پژوهی آينده•

.آور می شودهای سرسامپيشرفت

.استتصميم گيری پيش دستانه دانش آينده پژوهی•

يندده ترسديم آ آموزد که چگونه بده  دانشی که به انسان میپژوهی آينده•

.  ی خود بپردازدرا برای سازمان و يا جامعهمطلوب 

آگاهانه، ای، به شيوهشکل بخشيدن به آيندهدانش و معرفت پژوهی آينده•

.دستانه استعامالنه و پيش

آينده پژوهی عموماً  با

(  خالقيت)و يا ارايه يك ايده( مشکل)طرح يك مساله

.شروع می شود که می تواند محتمل يا واقعی باشد 15



آینده پژوهی

ستفاده آينده پژوهی مشتمل بر مجموعه تالش هايی است که با ا•
ات به تجسم از تجزيه و تحليل منابع، الگوها و عوامل تغيير و يا ثب

.آينده های بالقوه و برنامه ريزی برای آن ها می پردازد

ا عددم  ي)آينده پژوهی منعکس می کند که چگونه از دل تغيير•
.امروز، واقعيت فردا تولد می يابد( تغيير



آینده پژوهی چیست؟

آینده پژوهی در پی پیش بینی آینده نیست؛  

بر  هدف اصلی آینده پژوهی تحلیل، طراحی و ساختن آینده

.پایه ی ارزش های جامعه است

17



آینده پژوهی چیست. 

بهدهآينبهبخشيدنشکلمعرفتودانشپژوهیآينده
علماين.استدستانهپيشوعامالنه،آگاهانهایشيوه

وغييراتتسهمگينتوفانبرابردرغافلگيریازراانسان
بهشداناين.کندمیمحافظتآورسرسامهایپيشرفت

برایرامطلوبایآيندهچگونهکهآموزدمیانسان
.کندترسيمجامعهياسازمانخود،



آینده پژوهی چیست؟

پژوهی  آینده

ای هآموزد چگونه به مصاف آیندهدانشی است که به انسان می

ده و  ترین دشواری شمبهم برود و در این رویارویی دستخوش کم

.  بیشترین سود را به چنگ آورد

19



اندیشیدن به آینده

پرسش کلیدی آن است که چگونه در انبوه داده ها، سردرگمی و  

ابهام موجود را به تصمیم گیری تبدیل کنیم

20



 مطالعه آينده های ممکن
بررسی  آينده های محتمل
  بررسی تصويرهای آينده
مطالعه ی بنيان های معرفتی آينده پژوهی
 بررسی بنيان های اخالقی آينده پژوهی
 تفسير گذشته و تعيين موقعيت حال
تلفيق دانش و ارزش برای طراحی اقدام اجتماعی
آنافزايش مشارکت مردمی در تصويرسازی آينده و طراحی
 ترويج تصوير مطلوب آينده و حمايت از آن

اهداف آینده پژوهی



A

B

مناسب
E

مطلوب

برنامه ريزی 
استراتژيك

برنامه ريزی عملياتی
N-Nassiri



Where we 

were ?

Where we 

are ?

Where we 

are going ?
Past 

Present 

Future 

N-Nassiri



Present 

Where we 

were ?

Where we 

are ?

Where we 

are going ?
Past 

Future  ( :ع)ْقال علي

رحم هللا امراءعرف 

من اين 
في اين 

الي اين 

:فرمود ( ع)امير مومنان علی 
خدا رحمت کند کسی را که بداند 

ازکجاست ؟ 
در کجاست ؟ 

به کجا می رود ؟
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التَّدبیر قَبلَ العَمل یُومِّنُک مِنَ النَّدم
یشپایگونهبهکارهاشودمیموجبکاریهرشروعازپیشنگریآینده

.نشودپشیمانخودعملکردازانسانکهرود

(ع)امام علی 

تفکر استراتژیک

رویکرد رهبران اثربخش در هزاره 
سوم



N-Nassiri
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تفکر استراتژيك 

و نیذهکاملآمادگیعبارت است از استراتژيكتفکر•
ياشرايطانطباق با برایهمه آحاد سازمان اجرائی

محيطیتغييراتبر معنائیو زمانیتقدم 
تغييربرایسازمانیمحيطآمادگی–
ييرتغقابل محيطارشد از مديريتکاملحمايتو آمادگی–
در سازمان پذيریريسك–
و  يرتغيايجادبرایکارکنانو عملياتیمديرانتوانائی–

تغييرشرايطتحمل 



تعريف استراتژی

نشانراهی است که رسيدن به هدف را •
و جهت گيری سدازمانی را بدرای   داده

هدره  بکارگيری توانمندی سدازمانی و ب 
گيری از فرصتها  فراهم می سازد

N-NASSIRI



ی و نقشه راهاستراتژ

مقايسدددده ای کدددده •
ا ، هرسازمانی بين مهارته
ا و منابع داخلی ، فرصته

ريسك ها می نمايد و راه
مناسب و کارآمدی برای
پاسخگوئی بده شدرايط  

N-NASSIRI.انتخاب می نمايد
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Where Are We Now?

Where do we want to be?

How do we measure
our progress?

How do we get there?

How do we track our 
process?

خارجی/ ارزیابی وضعیت داخلی
شناسایی ذی نفعان و مشتریان

بیانیه جشم انداز
بیانیه ماموریت
خط مشی اصلی سازمان
اهداف
مقاصد

اندازه گیری عملکرد
گروه بندی شاخص های عملکرد
اندازه گیری پیشرفت

تدوین استراتژی ها و ترسیم نقشه راه
انتخاب ساختار استراتژیک
کنترل استراتژیک
تجدید ساختار استراتژیک
برنامه فعالیت های اجرایی
تخصیص منابع

سيستم پيگيری
شاخص های نظارت و کنترل عملکرد

بازنگری دوره ای برنامه ریزی استراتژیک

سواالت اساسی در مدیریت استراتژیک

N-NASSIRI



تدوین ارکان جهت ساز
(چشم انداز )

بايد هفت چشم اندازيك بيانيه 
:ويژگی داشته باشد 

.واقع گرايانه و امکان پذير باشد1.

.واضح و قابل فهم باشد2.

.پسنديده و مطلوب باشد3.

.بلند پروازانه باشد4.

.تغيير شرايط آينده را حتی االمکان پاسخگويی کند5.

.برانگيزاننده و بسيج کننده باشد6.

.هدايت کننده و جهت دهنده باشد7.

N-NASSIRI



تدوین ارکان جهت ساز
(ماموریت)

عبارتندازهدادکپاسخاساسیسؤالپنجبهبتوانبايداندازچشمياماموريتبيانيهدرتدوين:

باراجامعهازنيازیچهواقعدرودهدمیارائهسازمانکهخدماتیوکاال)چيزی؟چه1)
(.سازدمیبرآوردهمحصوالتاينتامين

(هستند؟کسانیچهمشتريان)کسی؟چه2)
(خروجيهادرچهووروديهادرچهکجاست؟شرکترقابتحيطه)کجا؟3)
(چيست؟سازمانبهينههدف)چرا؟4)
اهدفهاينبهرسيدندرسازمانرقابتیهایمزيتوفردبهمنحصرويژگيهای)چگونه؟5)

(چيست؟
تکنولوژی,گرديدهتشکيلجزسهازتوجهکانون.گرددشفافبيانيهدربايدنيزتوجهکانون,

سهازيكهردرسازمانکهتوانمندیوسازماننوعبهبستهکه.سازمانینمایوانسانیمنابع
.نموداشارهتوانمیآنهاازيکیبه,داردجز

N-NASSIRI



تدوین ارکان جهت ساز
(ارزش)

:يك بيانيه ارزش بايد پنج ويژگی داشته باشد
(برای همه يکسان.)شفاف و قابل فهم پذير باشد1.
.در سازمان قابل رويت باشد2.
.شرط بقا و رشد سازمان باشد3.
.با اهداف سازمانی مرتبط باشد4.
.ارزش ها بايد با هم همسو و هم افزا باشند5.

آرمان و ماموریت سازمان
بر مبنای ارزشها تدوین

می یابند در شرایط متغییر 
آنچه که تغییر می کند

ماموریت سازمان می باشد
نه ارزشهای کلیدی

N-NASSIRI



Most “products” are combinations of 

goods and service

Pure 

service

Pure 

good



Core ... Actual ... Augmented product



Two forces for NPD

Consumer 

needs
Technological 

advances

When the two 

align, you have 

a winner!
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New product development



NPD

Achieving Cross-Functional Interaction 
and Coordination

R & D

Operations Marketing

Finance

NPD



ضرورت توسعه محصول

.اشدبجديدمحصوالتتوسعهفکربهبايدشرکتیهر
سطحتثبيتمنظوربهجايگزينجديدکاالهایتوليد

انمشتري.داردضرورتجديدبازارهایکسبيافروش
ينادرشرکتیاگروهستندجديدکاالهایخواهاننيز

انجامراکاراينرقبامطمئناکند،اهمالخصوص
شامل)جديدهزارانازبيشسالهرداد،خواهند
به(دجديتجاریهاینامباکاالوتوليدخطوطگسترش

میسرازيرفروشیخردهوفروشیعمدهبازارهای
.شود



محصول جدید؟
طبقه بندی و چگونگی



طبقه بندی محصول جدید

آلنبوز،ایمشاورهموسسه
:هاميلتوناند

دجديبنابرجديدمحصوالت
وکنندهعرضهبرایآنبودن
طبقهياگروهششبهبازار

.ميشودتقسيم



محصوالت جدید برای جهان
New to The World Products 

شده  اين گروه محصوالتی هستند که به جهان عرضه
.و به بازار کامال جديدی نياز دارند



اصالحات و تجدید نظر در کاالهای فعلی
Improvements and revisions of 

existing products 



الحاقات به خطوط کاالهای موجود
Additions to Existing 

Product Line 



کاهش قیمت تمام شده
Cost Reductions 



محصوالت با جایگاه جدید
Repositioning

ا محصوالت موجودند که به سوی بازارهای جديد يد 
قسمت بازارهای جديد نشانه رفتده اندد و جايگداه   

.جديدی در ذهن مصرف کننده پيدا ميکنند



خطوط تولید  محصول جدید
New Product Lines



New Product Development Process

Idea
Generation

Concept
Development
and Testing

Marketing
Strategy

Development

Idea
Screening

Business
Analysis

Product
Development

Market
Testing

Launch



(تشکیل بانک ایده)ایده یابی -مرحله یک

رایبجستجوباجديدمحصوالتتوسعهفرآيند
وکاالهابايدعالیمديران.شودمیآغازايده

آنها،کنندتعيينوتعريفراتوجهموردبازارهای
بياننيزراجديدکاالهایازخوداهدافبايد

شیتالمقداردارند،وظيفههمچنينايشان.دارند
واصالحجديد،کاالهایتوليدصرفبايدکهرا

الهایکاازتقليدیتوليدوموجودکاالهایبهبود
ايندربايدR&Dومدير.کنندروشنشودرقبا

.باشدپاسخگوخصوص



غربال کردن ایده ها-مرحله دوم
خوبیهایايدهبهتواندمیشودسازماندهیخوباگرشرکتیهر

خودایهايدهکهکندتشويقراخودکارکنانبايدشرکت.يابددست
ت،اسدسترسدراوتلفنشمارهونامکهامر،اينمسئولفردبهرا

ردموهاايدهکميتهتوسطهفتههمهبايدهاايدهاين.کنندارائه
بههايدهابندیدستهايندر.شوندبندیدستهوگرفتهقراربررسی

هبکههايیايدهوکناریهایايده،بخشاميدهایايدهدستهسه
ايدببخشاميدهایايدهازيكهر.شوندمیتقسيمخورندنمیدرد

ايجنتوگيردقرارمجددبررسیمردکميتهاعضایازيکیتوسط
هایهايدآنگاه.شودگزارشکميتهبهدوبارهبررسیاينازحاصله

میواردعيارتمامکردنغربالفرآيندبهراباقيماندهبخشاميد
قدینغيريانقدیهایپاداشباخودنوبهبهبايدهمشرکت.کنند

يازندرصورت.کندجبراننحویبهراهاايدهکنندگانارائهزحمات
.شوداستفادهتخصصیتيمازايدهبرسیبرای



مفهوم یابی و آزمون-مرحله سوم

ايدب.شوندتبديلآزمونقابلمفاهيمبهبايدجذابهایايده

قائلكتفکيکاالذهنیتصويروکاالمفهومباکاالايدهميان

رودمیاحتمالکهاستاحتمالیکااليی،کاالايده.شويم

وضيلیتفایگونهکاالمفهوم.کندعرضهبازاربهآنراشرکتی

میبيانمصرفیدارمعنیعباراتباکهاستایايدهازکامل

ازندگانکنمصرفکهاستخاصیتصويرکاالذهنیتصوير.شود

.آورندمیدستبهبالقوهياواقعیکاالیيك



یتهیه خط مشی بازاریاب-مرحله چهارم

پس از مرحله آزمون مفهومی بايد برای معرفدی 
ه کاالی جديد در بازار يك طرح خط مشی اولي

ابی طرح خط مشی بازاريد . بازاريابی تهيه کند
:از سه قسمت تشکيل شده است

اندازه بازار هدف، ساختار و رفتار آن 
رود به جايگاه برنامه ريزی شده کاال و استراتژی و

بازار
فروش، سهم بازار و اهداف سودآوری مورد نظر 

.در اولين سال های عرضه



تجزیه و تحلیل اقتصادی-مرحله پنجم

ريابیبازامشیخطوکاالمفهومتعيينازپس
يتجذابارزيابیبهنوبتمديريت،توسط

کسببرایمديريت.رسدمیاقتصادی
خود،اهدافبهشرکتحصولدراطمينان

زمينهدرراهايیبينیپيشاستناچار
انجامسودآوریوشدهتمامقيمتفروش،

وIRLوROIارزيابیازپس.دهد
نبودداراصورتدر،اينهامانندشاخصهای

االکشرکت،اهدافتحققواقتصادیتوجيه
.کندطیراسازینمونهمرحلهتواندمی



نمونه سازی-مرحله ششم
جيهتواقتصادینظرازجديدکاالیمفهومکهصورتیدر

کاالیبهتاشودمیانجامسازینمونهباشد،پذير
صورتهبفقطاينجاتاکاالمفهوم.شودتبديلفيزيکی
وجودنمونهپيشيكياونموداريكواژه،ازشرحی
ذاریگسرمايهيكانجاممستلزممرحلهاين.استداشته
کهاستهايیهزينهازبيشمراتببهکهاستعمده

شدهلمتحمکاالايدهارزيابیوپيشينمراحلدرشرکت
کااليیهبتواندمیکاالايدهببيندبايدشرکتلذا.است

در.نهايشودتبديلاقتصادیوفنیلحاظازپذيرتوجيه
تشرکزياننباشد،شرايطاينواجدکاالکهصورتی

وهشدمتحملطرحبرایکهاستایفزايندههایهزينه
ندفرآيطولدرکهاستاطالعاتیتنهاهمآندستاورد

.استشدهاونصيب



آزمون بازار-مرحله هفتم

وانیروکاربردیعملکردازمديريترضايتمندیازپس
ايدبرسد،میفراکاالتجارینامانتخابنوبتکاال،
ابیبازاريبرنامهيكوگرددتعيينآنبندیبسته

نآهدفمرحلهايندر.شودتنظيمآنبرایمقدماتی
مصرفحضورباترواقعیمحيطیدرکاالکهاست

بزرگیواندازهازوگيردقرارآزمايشموردکننده
درهاواسطهوکنندگانمصرفواکنشنحوهبازار،

یکاالدوبارهخريدوآنازاستفادهکاال،بابرخورد
همرحلايندرنمونه).گرددکسبهايیآگاهیواقعی
.(باشدداشتهبرگشتورفتچنديناستممکن



بهره برداری تجاری-مرحله هشتم

اينردگيریتصميمبرایبازارآزمونکهاستاينفرض
ياراختدرکافیاطالعاتنهياشودعرضهکاالکهباره

بهقدمشرکتکهصورتیدر.دهدمیقرارمديريت
روبروهزينهبيشترينبانهدتجاریبرداریبهرهمرحله

امکاناتباميتواندشرکتمرحلهايندر.شودمی
منعقدتوليدقراردادياکنداقدامشرکتدرموجود

ياکارخانهاحداثبهنسبتلزوم،صورتدرياسازد
از،يکیاينصوتدر.نمايداقدامتوليدامکاناتاجاره

يادتوليخطدربارهگيریتصميماساسی،متغيرهای
بهمرحلهدراينبايدشرکت.بودخواهدکارخانه
.نمايدتوجهامکانسنجیمطالعهنتايجآخرين



شیوه اجرایی
ایمرحلهبانیدروازهسيستم،NPDفرآيندمديريتوادارهبرایاجرايیشيوه

.استرفتهرکابهديگرهایشرکتبعضیوامتریشرکتتوسطسيستماين.است
در.استعمدهمرحلهچندبهنوآوریفرآيندتقسيمسيستمايناصلیخميرمايه

تيميكباکهپروژهمدير.داردوجودبازرسیپستيادروازهيكمرحلههرپايان
مرحلهواردبتواندپروژهاينکهازقبلاستموظفداردهمکاریمتقابلوظيفهبا

بهليتفعاطرحمرحلهازعبورمثالکند،ارائهراقبلیمرحلهنتايجشود،بعدی
ازقاعدکنندهمتبازارتحقيقاتبررسیيكارائهمستلزمکاالتوليدوتکوينمرحله
.استفنیارزيابیيكورقابتیتحليلوتجزيهيكکننده،مصرفعالئقونيازها

اآيکهکنندمیقضاوتوبررسیرامعيارهادروازههرورودیدرعالیمديران
اين.شودوارداستبيشترهزينهمستلزمکهبعدیمرحلهبهپروژهاستشايسته
صميمتبازگرداندنوداشتننگاهکردن،ردعبور،دربارهکههستندباناندروازه

مرحلههرازعبورکهمعيارهايیازپژوهشی،تيماعضایوپروژهمدير.گيرندمی
وابداعفرآيندبه،ایمرحلهایدروازهسيستم.دارندآگاهیداردنيازبدان

رآيندفمراحلشوندمیسببهاسيستماين.بخشندمیخاصیوضعيتنوآوری
مديرهایمسئوليتهاسيستماين.شودواضحوروشنمربوطهافرادتمامبرای

قتحقيمديرواحدنهايتدراماسازند،میروشننقطههردرهمراتيموپروژه
ومايتح،هدايتشاملفرآينداينانجاموظيفهبنياندانششرکتياووتوسعه
ودروازهدباينيزمحصولالنچهنگامدليلهمينبه.داردبعهدهراکنترلونظارت
کليدیشاخصهایبتوانتاباشد،مشخصمربوطهالزاماتهمهباباندروازه
.نمودپايشعملدروشناسايیرا(KSF)موفقيتکليدیعواملو(KPI)عملکرد



:صنعت را سه فرآیند اساسی شکل می دهد

علم
وتکنولوژی

توسعه



تکنولوژی
م عنی بدانيي

چگونه؟
KNOW-HOW

يعنیعلم
بدانيم چرا؟
KNOW-WHY

علم و تکنولوژی



تحوالت تکنولوژی در طول
چرخه عمر

مرتحوالت تکنولوژی و مفهوم چرخه ع



زمان

شاخص  
عملکرد  
تکنولوژی

رشد

بلوغ

وليتطفزوال

دوره بهبود 

تکنولوژي



ژیجایگزین شدن تکنولو
با  کهنه یا قدیمی

نوینتکنولوژی 

مرتحوالت تکنولوژی و مفهوم چرخه ع
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…تحوالت تکنولوژی و مفهوم چرخه عمر



طول عمر تکنولوژی

چهه  توجه به اینکه تکنولوژی در
مرحله ای از منحنی چرخه عمر 
خود قرار دارد نگهرش بهتهری   

هم برای مدیریت تکنولوژی فرا
. می کند



توجه
ایه نکته دیگر و مهم آن که، سرم

گذاری روی تکنولوژی هایی
باید باشد که در ابتدای دوره
عمر خود قرار دارند و رو به 

یردافول نیستند باید انجام پذ



تکنولوژی ؟
     ،تکنولوژی به منزله ی تمدامی داندش هدا، محصدوالت

ود فرآيندها، ابزارها، روش ها، و سيستم هايی تعريف می شد 
که در خلق کاالها يا ارايده خددمات مورداسدتفاده قدرار     

(خليل)می گيرد 

برای تکنولوژی به مفهوم بکارگيری دانش علمی
سدازمان )حل مشکالت توسعه ی يك جامعه اسدت  

(OECDهمکار و توسعه اقتصادی، 



   يل تکنولوژی، سيستمی اسدت بدرای تبدد
دانش فنی به محصوالت تجاری  

(گاهانی، نويسنده هندی)

   ی تکنولوژی يعندی بکدارگيری خالقانده 
دانش، ادراك و مهارت در طراحی و ساخت 

ی يکی از مجدامع ملد  )محصوالت پرکيفيت 
(انگلستان



ژیتعریف تکنولو

وط به تکنولوژی یعنی دانش مرب
طراحی، طرزکار، طرز ساخت، 

اده طرز تعمیر و نگهداری و استف
.از وسائل و ماشین آالت



اجزای  تکنولوژی

شکل زیر اجزاء اصهلی  
ا سیسههتم تکنولههوژی ر

:نشهههان می دهد



akhavan@aut.ac.ir امير ناصر اخوان



تقسیم اسکاپ تکنولوژی رابه چهارجزءبه شرح زیر
:کرده است

ماشین آالت وابزار،-1
روسایلی که تکنولوژی دبعضا وسیله یا

جای گرفته اسهت وشهامل تمهام    آنها
امکانات فیزیکهی الزم بهرای انجهام    

.می شود(یاتولید)عملیات تبدیل



اسکاپ تکنولوژی رابه چهارجزءبه شرح
:زیرتقسیم کرده است

وتجربیات،مهارتها-2
کهه  انسانهایعنی تکنولوژی نهفته در

م شامل تواناییهای الزم بهرای انجها  
ماننهد عملیات تولیهد مهی شهود،   

چههاالکی،مهارتههها،تخصههص،
.خالقیتنوآوری،



اسکاپ تکنولوژی رابه چهارجزء به شرح  
:زیرتقسیم کرده است

اطالعات و دانش فنی،-3
کهه  اسنادیعنی تکنولوژی نهفته در

ارقام مهورد  شامل تمام اطالعات  و
یدینیاز برای انجام فعالیتهای تول



اسکاپ تکنولوژی رابه چهارجزء به شرح  
:زیرتقسیم کرده است

سازماندهی ومدیریت،-4
مهام  یعنی تکنولوژی نهفته درسازمان که شهامل ت 

چارچوب های مورد نیاز برای انجام فعالیتههای 
ماننهد قاعهده منهد کهردن،     . تولیدی می باشد

.مدیریت وارزیابیسازماندهی، شبکه سازی،



تکنولوژیسیستماصلیاجزای

THIO

دفرآين

ورودی ها
منابع

خروجی ها محصول 
يا خدمت

Techno ware
Human ware

افزار فنی یافزارانسان

Info ware

یافزار اطالعات

Orga ware

افزار سازمانی



مهندسی علوم

مديريت

MOT

مدیریت تکنولوژی



آگاهی از تکنولوژی
A1=Awareness

ارتقا تکنولوژی از طريق نوآوری 
A4=Advancement

انطباق و سازگار نمودن تکنولوژی 
A3=Adaptation

يا کسب تکنولوژی  از طريق داخل   و
از رده خارج کردن تکنولوژی A2=Acquisitionانتفال 

A5=Abandonment

عوامل  
محيطی

نياز توجيه

نزول

ارتقا

نصب
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واحد تحقيق و توسعه

شرکت

تمرکز بربخشی نگری
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واحد تحقيق و توسعه

شرکت

و کسب و کارو محيطR&Dتمرکز بر تعامل واحد 

محيط کسب و کار
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R&D

شرکت

تمرکز بر شبکه

محيط کسب و کار
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(Business Model Canvas)بوم مدل کسب و کار



پايان قسمت دوم

خدا نگهدار

با تشکر


