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 معرفی سمانتکس 

گذاری فناوری، ها شامل تمامی فرآیندهای مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزشاختراعات و فناوری سازیتجاری

ها انتشار فناوری، جذب سرمایه و منابع، طراحی صنعتی فرآیند یا محصول جدید، انجام آزمون اعطای امتیاز انتقال و

سازی ها، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاریو دریافت تأییدیه

 باشد.می

ش، در مسیر تعالی ایران عزیز و بهسازی منشرکت سمانتکس به پشتوانه سوابق مؤسس خود، آقای دکتر امید فدائی

ها و اختراعات، خلق محصوالت کاربردی و سازی فناوریبنیان؛ با مأموریت تجاریهای دانشتالشگران عرصه

ها در سمانتکس، در تمامی مراحل از ارزیابی سازی فناوریکند. مسیر تجاریآفرین را در این راستا دنبال میثروت

 یابد.بنیان ادامه میگذار و فروش فناوری و حتی بازاریابی و فروش محصوالت دانشجذب سرمایهگذاری تا و ارزش

ها که منجر به تولید و فروش انبوه محصوالت سازی اختراعات و فناوریسمانتکس عالوه بر مدیریت تجاری

 .نمایده به متقاضیان ارائه میسازی را نیز جداگانگردد، هرکدام از خدمات این زنجیره تجاریمی بنیاندانش

 سازی و نوآوریخدمات مدیریت تجاری 

 ( ارزیابی سطح بلوغ فناوریTRL: Technology Readiness Level) 

TRL ای از معیارها به منظور ارزیابی میزان بلوغ و آمادگی فناوری است که امکان مقایسه مجموعه

محصولی خاص و در محیطی عملیاتی و کاربردی سازگاری بین انواع مختلف فناوری را در چارچوب 

های فرعی و سیستم کامل یک شامل بررسی و ارزیابی اجزا، سیستم TRL کند. محاسبهمیسر می

  .فناوری و محیط آن است

های ناشی از آزمون های فناوری و تعدیل هزینهاهش ریسک پروژه: کضرورت تعیین سطح بلوغ فناوری

 .باشدارتقای فناوری میهای ها و پروژهفناوری

 گذاری فناوریگذاری و قیمتارزش 

 .شودیم دهینام یفناور یگذارمتیق ایو  یگذاراصطالحاً ارزش ،یفناور متیق ایارزش و  نییتع ندیفرآ 

 کیبه عنوان  یفناور کیمنافع ناخالص حاصل از تملک  نییکار تع یعنی یفناور یگذارارزش –

 ی.اهیسرما ییدارا

 ی.امبادله یکاال کیعنوان به یفناور کی یبرا یپول یبها کی شنهادیپ یعنی یفناور یگذارمتیق –

ها و اشخاص ها و شرکتفناوران، سازمان ن،یاز خدمات ارائه شده توسط سمانتکس به مخترع یکی

کارشناسان با کمک  ها،یاختراعات و فناور یگذارمتیو ق یگذارارزش نفع،یذ یو حقوق یقیحق

  .باشدمی یدادگستر یرسم
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 سنجی نجام مطالعات امکانا(FS: Feasibility Studies)  

گیری در اجرای پروژه یا انجام توان نقطه عطف فرآیند تصمیمسنجی را میمطالعات امکان

پذیری پذیری و اجرایی بودن طرح، توجیهتعیین میزان امکان ،این موردضرورت ت. گذاری دانسسرمایه

از دید بازار را ها فناوری عمدتاً که اقتصادی است و های مختلف بازار، فنی، مالییک طرح از جنبه

 .تا ریسک توسعه فناوری ارزیابی شود دهدمورد ارزیابی قرار می

  تهیه طرح کسب و کار(BP: Business Plan) 

دیگر کاربردهای این طرح باشد از ، سنجش واقعی کسب و کار میضرورت تدوین طرح کسب و کار

گذار، تعیین میزان سود توسعه فناوری و راهنمایی برای فروش آن اشاره توان به توجیه سرمایهمی

 نمود.

  طراحی مدل کسب و کار(BM: Business Modelفناوری ) 

ی هاافزوده بیشتری نسبت به سایر گزینهکار موثر و قابل اجرا باعث خلق و هدایت ارزشو مدل کسب 

کند و شامل های اقتصادی تبدیل میها را به ارزشها و ایدهکار طرحشود. مدل کسبموجود می

ها و گذاری، عملکردها، مسائل اقتصادی، سرمایهموضوعات مختلفی از جمله کارآفرینی، استراتژی

چه  نه و درهایی را، چگودهد که یک فناور چه مجموعه فعالیتمدل نشان میاین  .گرددبازاریابی می

 .مند شوندبایست انجام دهد تا مشتریان از آنچه که انتظار دارند بهرهزمانی می

 استقرار نظام نوآوری 

های پیشرو است. این مهم نیازمند نوآوری است ترین مسئله سازمانخلق و توسعه مزیت رقابتی، عمده

ها و که شرکت ستکارینوآوری راهپذیری سازمان از این طریق افزایش یابد. استقرار نظام تا رقابت

 .اندهای متعالی در جهان یافته و بر اساس آن رهبری بازار را به دست گرفتهسازمان
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 )آموزش )آکادمی سمانتکس  

منش در این حوزه و تجربه موفق برگزاری سمانتکس به پشتوانه سوابق موسس خود، آقای دکتر امید فدائی

ا به طور ویژه به منظور ر« آکادمی سمانتکس»فناوری؛ سازی و اردوهای تجاریهای آموزشی تخصصی دوره

ساز؛ اعم از بنیان و تجاریهای دانشموریت آموزش فناوران، مخترعان، کارشناسان و مدیران حوزهپیگیری مأ

وری، های نوآها، کارخانهها، پژوهشکدهها و پژوهشگاههای علم و فناوری، مراکز رشد، دانشگاهپارک

 اندازی نموده است.ها و... را راههای خطرپذیر، شتابدهندهصندوق

 خدمات مشاوره 

باشد. تمایز ها میها و سازماندیگر از خدمات سمانتکس ارائه مشاوره به فناوران، نوآوران، شرکتیکی

سازی های تجاریتجربیات ارزشمند پروژههای کاربردی براساس سمانتکس در این حوزه، ارائه مشاوره

است. 
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 معرفی همایش

 نخستین

 هاسازی اختراعات و فناوریهمایش تخصصی تجاری

دکتر امید ن زمینه از جمله ای و بررسی فعاالنشده مخترعین و فناوران داخلی  های شناساییبا توجه به نیاز

 منشگذار هلدینگ توسعه مدیریت فدائیبنیان ،سمانتکس شرکت رئیس هیات مدیرهکه به عنوان  منشفدائی

ت برگزاری وربه ضربینی شده در جامعه فناور کشور با در نظر گرفتن نیازهای موجود و پیشو دبیر علمی همایش 

و فاز یک  و اقدامات الزم جهت برگزاری این همایش را مبذول داشتند سازی پی بردهرویدادی در زمینه تجاری

  همایش کلید خورد.

 :همایش های برگزاریاز جمله ضرورت

 .کشور فناورانهمنجر به ارتقای سطح  ها و اختراعاتسازی فناوریتجاریکارگیری صحیح فرآیند استقرار و به -

کلیدی در توسعه  از عوامل بنیان واقتصاد دانشگسترش  ساززمینهکه  انتقال تجربه و دانشسطح  ارتقا -

 است. اقتصادی کشور

، 30:16الی  9از ساعت  1400مرداد ماه  20و  19ها طی دو روز عات و فناوریسازی اختراهمایش تخصصی تجاری

 (skyroomبه صورت رایگان و  در بستر فضای مجازی )ه نندکشرکت  473و سخنران  22با ساعت،  61 جمعا

  بر اساس محورهای ذیل برگزار شد.

 سازی اختراعاتبنیان و تجاریگذاری موثر توسعه اقتصاد دانشنقش مجلس در قانون 

 سازی اختراعاتگری تجاریدر تقویت صادرات فناوری و تسهیل نقش دولت 

 ها و حل مسائل مالکیت معنویسازی فناوریتجاریدر  قضائیهنقش نظارتی قوه 

 بنیانپشتیبانی از توسعه تولیدات دانش سازی فناوران وشبکه 

 دادهای خرید و انتقال فناوریهای موثر در عقد قرارها و راهکارچالش 

 بنیانو صادرات فناوری و محصوالت دانش های بازاریابی، فروشمکانیزم 

  فناوری سازیتجارینقش مربی و مشاور توانمند در توسعه و 

 پر خطر گذاریمدیریت ریسک در فرآیند سرمایه 

 بنیاندانشهای در حوزه الگوهای نوین تامین سرمایه 

 های نوین کسب و کار در نوسازی و بهسازی صنایع بالغها و مدلنقش استارت آپ 

 گذاری اختراعاتها و ارزشهای ارزیابی ایدهروش 
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 اهداف کلی همایش

بنیان )بخش کشور در تقویت اقتصاد دانشسازی و قوانین و مقررات گفتگو پیرامون راهکارهای تسهیل تجاری

 .دولتی(

 سازی در کشورهای پیشرو )کشورهای پیشرو(ها و راهبردهای تجاریانتقال تجربیات با روش

 های نوین کسب و کار و استارتاپی در تحول صنایع بالغگیری از مدلتببین راهبردهای بهره

 )ثبت، انتشار و انعکاس به سازمان متولی( سازیهای مخترعان در فرآیند تجاریآشنایی با چالش

 اهداف کالن

 .سازیمتخصصان حوزه تجاریسازی نظران و فعاالن شبکهصاحب و معرفی شناسایی

 .کشورسازی حوزه تجاریهای موجود در ها و فرصتچالش 

  .ها و اختراعاتسازی فناوریتبیین جایگاه، اهمیت و نقش تجاری

 سازی کشور.بهبود فضای تجاریتببین نقش حاکمیت در 

 اهداف خرد

 .ارانذگمایهاری به سرذگهای سرمایهعرفی فرصتم

 .اران و کسب و کارهای نوپاذگرسانی صاحبان ایده به سرمایههمبه

 .سازی شدهتجاریه از موارد موفق انتقال تجرب

 .سازیناوران با اصول اولیه تجاریآشنایی مخترعین و ف

 .سازیرایج در حوزه تجاریرسانی قوانین گذار کشور برای به روزبهبود شرایط فکری نهادهای قانون ودانش ارتقا 

 .سازیهای مسئول در حوزه تجاریگزارش عملکرد دستگاهبررسی 
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 مسیر کلی برگزاری

سنجی نیاز ،اهداف محورهای همایش،بررسی  و همایش های مختلف موضوعریزی و بررسی جنبهبرنامه :فاز اول

 .بندی برگزاری همایشزمان و برگزاری همایش ضرورت ن،مخاطبا

  .سخنرانانترین گزینش مناسبسخنرانی و  عناوین بندیجمع :فاز دوم

 .ی برگزاری همایشالکترونیک هایمین زیر ساختمحتوای دیجیتال، تأرسانی و تولید : اطالعاز سومف

  .کنندگانثبت نام شرکت :فاز چهارم

 همایش برگزاری :فاز پنجم

 کنندگانبررسی دقیق اطالعات همایش برگزار شده، سخنرانان )محتوا و نحوه ارائه( و شرکت :فاز ششم

  .های دریافت شدهها و پروژهارزیابی طرح تعیین کمیته برررسی و :فاز هفتم

 شرکت در همایش نامه: صدور گواهیفاز هشتم

ی مورد هاپیشنهادات، همایشاخذ  و کنندگان و سخنرانان درباره همایشنظر شرکتبازخورد و : دریافت فاز نهم

 .سمانتکس های آتیهو برنام نظر برای برگزاری در آینده

ساز؛ اعم از و تجاری فناورانه هایحوزهفناوران، مخترعان، کارشناسان و مدیران مخاطبین برگزاری همایش 

های های نوآوری، صندوقها، کارخانهها و پژوهشکدهها، پژوهشگاههای علم و فناوری، مراکزرشد، دانشگاهپارک

  بودند. هاو استارتاپ بنیاندانشکسب و کارهای  ،فعاالن بخش خصوصی ،هادهندهشتاب ،رپذیرطگذاری خسرمایه
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 همکاران راهبردی 

 

 صنعت، معدن و تجارت )صمت( وزارت 

 نفت وزارت 

 یاسالم یمجلس شورا بنیاندانشاقتصاد  ونفراکسی 

 شرکت مهندس حامیان فناوری کارافام  

 موسسه تحقیق و توسعه دانشمند  

 )مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران )منتا  

 فناوری های پیشرفته آسیا  

 انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران  

 می کارونشرکت پتروشی  

 صنعتی استان اصفهان هایشرکت شهرک  

 ای استان اصفهانبازار منطقهبازار ملی ایران فنشبکه فن  

 ک علم و فناوری قزوینپار 

 مرکز مدیریت راهبردی تحول 

  شرکت سهامی عام و کنسرسیوم صنایع مادر بادران پارس نیرو گسترBPN 
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 عرفی دبیر علمیم

 منشامید فدائیجناب دکتر 

 

 

 

 

 

 

 بلژیک  Antwerpدکترای اقتصاد کاربردی دانشگاه 

 کانادا Carletonدانشگاه  (MBAکارشناسی ارشد راهبری کسب و کار )

 افزارکارشناسی کامپیوتر با گرایش مهندسی سخت

 منشدیر هلدینگ توسعه مدیریت فدائیم

 آپینوپا و استارت شرکت 20 (Coachو مربی )( Founderگذار )بنیان

 و عضو هیات مدیره( رعاملیمدسال  22سال سابقه فعالیت علمی و اجرایی ) 28

 سازی مفاهیم(پژوهشگر در علوم مدیریت )با تمرکز بر بومی

 عنوان کتاب( 9 مؤلف) عضو انجمن اهل قلم ایران

 هاها و سازمان( و شرکتDBAمدرس دانشگاه تهران )مقطع 

 های مطالعات و بهسازی مدیریتیمجری پروژهمشاور و 

 میم و سمانتکسهای آموزشی نوپژوهان، جابساز، فرامانی، سهگذار آکادمیبنیان

 از معاونت راهبردی ریاست جمهوری مدیریتدارنده گواهینامه صالحیت مشاوره 

 بلژیک Verhaertاز شرکت « New Product & Innovation Management»دارنده گواهینامه 

 انگلستان Cranfieldدانشگاه از « Project Management in R&D»دارنده گواهینامه 

 انگلستانBoynings   شرکتاز  در ایران («eGIFتبادل الکترونیکی دولت ) یهاقالب»نخستین دارنده گواهینامه 
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 سخنرانان

 موضوع ارائه سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 منشفدائیامید  1
رئیس هیات مدیره شرکت دبیر علمی همایش/ 

 سمانتکس
 سازیتجاری گانهده راهبردهای تشریح

 دکتر علی معتمدزادگان 2

 تاهیرئیس پارک علم و فناوری مازندران و رئیس 

های های فناوری و سازمانمدیره انجمن علمی پارک

 نوآوری ایران

تبیین جایگاه، اهمیت و نقش 

 ها و اختراعاتفناوریسازی تجاری

 د صدرخانلوالدکتر می 3
رئیس مرکز توسعه تجارت فناوری پارک علم و فناوری 

 پردیس

المللی در حوزه فناوری و همکاری بین

 نوآوری

 دکتر عارف خجسته 4
 دیرعامل کنسرسیوم صنایع مادر بادران پارس نیرو

(BPN) 

 معرفی کنسرسیوم بین المللی

BPN&TDR   های ظرفیتو تشریح

های سازی فناوریآن برای تجاری

 المللحوزه بین داخلی در

 ل حیدربیگیالدکتر ج 5
های علم و فناوری و مراکز ، پارکمدیر مراکز رشد

 میالتحقیقاتی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اس

رشد های مراکز معرفی ظرفیت

می در راستای الدانشگاه آزاد اس

 هاسازی فناوریتجاری

 حمیدرضا مختاری دکتر 6
 وکارهای نوپای وزارت مشاور وزیر و مدیر پروژه کسب

 جهاد کشاورزی

ها در نوسازی صنایع نقش استارتاپ

 بالغ

7 
مهندس سجاد عباسی 

 فشمی
 INNOTEXالمللی دبیر برگزاری رویداد بین

 جریان نوآوری

 (Technology Flow) 

 پتروشیمی کارونسرپرست فنی تحقیق و توسعه  دکتر آسیه صدقی 8
تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی 

 ایران

 مهندس رضا غیابی 9
 صاحب امتیاز کنفرانسمدیرعامل مؤسسه فرصت آفرین/

TEDx  تهران 
 هنر مشورت دادن

 مهندس شهرام فدائیان 10
کارآفرین برتر استان سمنان و عضو انجمن مخترعین 

 کشور

ن الفعازبان مشترک فناوران و 

 اقتصادی

 دکتر نادر فالحیان 11
مت التوسعه فناوری سالملل دفتر کارشناس روابط بین

 وزارت بهداشت

معرفی و نقش دفتر توسعه فناوری 

مت وزارت بهداشت در توسعه الس

های مرتبط با المللی فناوریبین

 تالمس
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 موضوع ارائه سمت نام و نام خانوادگی ردیف

12 
دکتر امیر کیومرثی 

 اسکویی
 ت مدیره مرکز نوآوری یاسانایب رئیس هی

ذاری اختراعات و گارزشرزیابی و ا

 هافناوری

 مهندس علی عمیدی 13
گذاری کارن مدیرعامل سامانه تأمین مالی و سرمایه

(Karen Crowd) 
 معرفی بازار تأمین مالی جمعی

 مدیر عامل شرکت حامیان فناوری کارافام سرکار خانم مریم فوالدی 14
ثبت اختراع و توسعه کسب و کارهای 

 فناوری محور

 مؤسس و مدیر عامل شرکت منشور خرد دکتر سیده مریم نوربخش 15
 های پیشرفتهصادرات فناوری

 )هاها و استراتژیچالش( 

 مت تهرانالبنیان حوزه سهای دانشدبیر انجمن شرکت دکتر شاهرخ مهدوی 16
های آن برای معرفی انجمن و ظرفیت

 متالهای حوزه سسازی فناوریتجاری

 فریسعیدمهندس سعید  17
گذاری صنعتی گروه توسعه مدیر کمیته سرمایه

 کارآفرینی بهمن

گذاری ارائه تجربیات گروه سرمایه

گذاری بر روی بهمن در زمینه سرمایه

 نوآوری

 مدیر توسعه بازار هلدینگ اوسیس مهندس سینا معتمدی 18
آفرینی و های ارزشها و گلوگاهفرصت

 جذب سرمایه خارجی در منطقه

 اعضو خانه مردم اروپ / اتحادیه اروپا عضو اتاق فکر پرفسور ابوالفضل بهشتی 19
های شرکتهای ها و فرصتچالش

 المللآپی در سطح بینو استارتنوآور 
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به صفحه  های ارائه سخنرانان،جهت مشاهده فیلم

به آدرس سایت سمانتکس همایش موجود در وب

 مراجعه نموده و یا تصویر مقابل را اسکن کنید.ذیل 

https://semantex.ir/1st-tech-commercialization-conference/


 

 

 دستاوردهای همایش

 ، آمدکنندگان به دست ی شرکتخوردهابازش که از طریق ارزیابی همایش و دریافت از جمله دستاوردهای همای

 تر گشت.و کاربردیتر روشن نوپای حوزه فناوریسازی برای مخترعین و فعاالن اهمیت، جایگاه و نقش تجاری

کارآفرینان  ها وتجربیات کاربردی اختراعات، ایده با توجه به تجربه محور بودن همایش، با استفاده ازهمچنین 

گری در عبارتی تسهیلو به هموارتر کرد مندان عالقه فعاالن ومسیر را برای  ،موفق انتقال تجربه صورت گرفته

در   سازیتجاریدر زمینه و راهبردهای اجرائی  هابا بررسی چالش نیز صورت گرفت. سازیتجاریزمینه فرآیند 

 ذکر و راهکارهای عملی ارائهروی مخترعین و فناوران مسائل پیشداخل کشور و بررسی الگوهای مشابه خارجی 

 از نیازهای پنهان موجود را پاسخ گفت.بخشی شده 

 سازیتجاریدر فرآیند  بنیاندانشهای و شرکت وآورانت چراغ راهنمایی بر مسیریابی درست ناین همایش توانس

گذاران حقیقی و ، شناسایی سرمایهگذاری فناورانه ملی و فراملیهای سرمایهشناسایی فرصت در همین راستا .شود

 های نوآورانه نیز میسر گشت. اختراعات و فناوری سازیتجاریحقوقی در زمینه 

های نو بود که به های فعال در زمینه فناوریانداز سازمانگسترش چشمهمایش این از جمله دیگر دستاوردهای 

لم و فناوری در های عهای بالقوه پارکدی ظرفیتبا استفاده از شناخت دقیق و بنیااین مهم نیز دست یافت و 

 معرفی کرده و های مذکورفعاالن فناوری را به زیر مجموعه و علمی،رد اهداف راهبردی بسطح کشور جهت پیش

 این دوحلقه زنجیر ایده تا فناوری گشت.منجر به تسهیل در برقراری ارتباط 

نتیجه  خته و معرفی شد که درداخلی و خارجی به خوبی شنا سازیتجاریهای مختلف ها موجود در زمینهظرفیت

ها  ترعین، صنعتاران، مخگذسرمایه برای ارتوسعه باز. ها نیز صورت گرفتزی مورد نیاز بین افراد و مجموعهساشبکه

که با توجه به بازخوردهای دریافت شده  رفتترین اهداف این همایش به شمار میفعال یکی از مهمهای و شرکت

و در   مفید بوده است.شناخت بازارهای جدید برای هر یک از فعاالن آن حیطه بسیار افراد حاضر در همایش  از

ز ذکر شد که از اهداف بسیار برجسته و مهم این همایش بود که پیشتر نی علمی و اجرائی سازیشبکهنهایت 

گذاری و حتی آموزشی را و سرمایه سازیتجاریافراد فعال و متخصص در زمینه همایش مذکور به خوبی توانست 

قابل توجهی را شاهد خواهیم زودی نتایج نماید که به کار معرفیتازه بنیاندانشهای شرکتبه مخترعین، فناوران و 

  بود.
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 های آتی همایش

 کنندگان و سخنرانان براساس نظرات شرکت انجام شد پس از برگزاری همایش ی کههایبا توجه به ارزیابی

 خواهد شد.های زیر برگزار های آتی با الویتهمایش

 های نوین هم گام با ها و رویهانان داخلی و خارجی و کاربرد مدلبا حضور سخنر المللیهای بینهمایش

 جامعه جهانی.

 سازیمرتبط با حوزه تجاریهای مختلف به تفکیک حوزه های تخصصیهمایش. 

 ق با نیازهای روز فناورانه کشورهای منطبهمایش. 

 های اجراییران دستگاههای تخصصی با حضور مدیپنل. 

  رو.سازی در سطح کشورهای پیشجاریتمعرفی تجارب موفق 

 خل و خارج از کشوردر دا پیش رو سازیها و راهبردهای اجرائی تجاریبررسی چالش. 
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