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...بیاندیشیم 
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 مساله های خوبممکن است خوب مساله حل کنیم اما کمتر 
.حل می کنیم

 علم ال ینفعاللهم انی اعوذ بک من

شی کنیمبه دنبال مقصرین وضع موجود نیستیم؛ بیاییم چاره اندی.



سرفصل مطالب

ذهنیت کارآفرینانه
باور
صبر
خالقیت
 تجربه ی ما در یک شرکت دانش بنیان
کتابهایی برای مطالعه
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نیاز فوری ما: تحول در تفکر

ما می توانیم
توجه خیلی بیشتر به توانمندیهای مورد نیاز

دانشی
مهارتی
نگرشی
 ارتباط خیلی بیشتر با جامعه(Get out of the building)
زمان: استفاده ی با دقت از مهمترین سرمایه
تر ارزش تالش خیلی بیشتر در جهت تعریف مساله هایی که بیش

حل کردن دارند
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یرانچالشهای کارآفرینی دانش بنیان در ا
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(Mindset)ذهنیت 1.

منابع انسانی2.

سرمایه گذاری3.



یرانچالشهای کارآفرینی دانش بنیان در ا
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(Mindset)ذهنیت 1.
دولتی یا مردمی
اقیانوس قرمز یا اقیانوس آبی
ایده محور یا مساله محور
خطی یا نمایی



یرانچالشهای کارآفرینی دانش بنیان در ا
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یرانچالشهای کارآفرینی دانش بنیان در ا
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منابع انسانی2.
نگاه کاربردی؛ هنر پژوهش: توانمندیهای دانشی
هنر استفاده ی صحیح از ابزارها: توانمندیهای مهارتی
امید، کار گروهی، صبر، : توانمندیهای نگرشی...  



یرانچالشهای کارآفرینی دانش بنیان در ا
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سرمایه گذاری3.
 سرمایه گذاری جسورانه یا ربا؟!
 صبر ناکافی سرمایه گذاران



مهارتهای مهم

مهارتهای ارتباطی1.

خالقیت و نوآوری2.

پشتکار و خستگی ناپذیری3.

مهارت کارگروهی4.

مهارت حل مساله5.

هنر پژوهش6.

مهارتهای عملی و کار با ابزارها7.
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مهارتهای مهم

مهارتهای ارتباطی
هنر نوشتن و مستند سازی
ارتباط صحیح با همکاران
ارائه ی شفاهی
هنر مذاکره
تسلط به زبانهای خارجی
...
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مهارتهای مهم

خالقیت و نوآوری
خالقیت، قابل آموختن و پرورش یافتن است
 تشویقThinking out of the box
تشویق راه حلهای خالقانه
تشویق سواالت خالقانه در کالس درس
کالسهای تمرین خالقیت
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مهارتهای مهم

پشتکار و خستگی ناپذیری
ا، تمرین صبر در سر و کله زدن با مساله ه)ها(برخالف کنکور•
تمرین صبر در تفکر•
تمرین پی گیر بودن برای دانشجویان•
 مِن معلمتاثیر روش تدریس •
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مهارتهای مهم

مهارت کارگروهی
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مهارتهای مهم

مهارت کارگروهی
•There is no I in a TEAM
غالب پروژه ها بین رشته ای هستند•
اهمیت فوق العاده ی اخالق در محیط کار •

پیشنهادچند •
تدریس و تمرین برخی از این مهارتها در کالسهای درس•
پروژه های گروهی•
تشویق گروههای موفق به جای افراد•
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مهارتهای مهم

مهارت حل مساله
ه هابه جای صرفا آشنایی با اندیش اندیشیدنآموختن و تمرین •
در حل مساله صبرتمرین •
اهمیت جواب آخر صحیح در حل مساله•
اهمیت اطالع دقیق دانشجو از اشتباهاتش در آزمونها•
Troubleshootingدر آزمایشگاهها تمرین •
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مهارتهای مهم

هنر پژوهش
بیان شفاف صورت مساله •
)و از جمله پتنت ها(تسلط به جستجو در منابع مختلف •
ارائه ی راهکار به صورت علمی و مقایسه با راه حلهای موجود•
مهارت مدیریت زمان•

دانشجویان تحصیالت تکمیلی ما؟ •
دانشجویان کارشناسی چطور؟•
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مهارتهای مهم

مهارتهای عملی و کار صحیح با ابزارها
و توجه به نیازهای جامعه Getting out of the buildingتشویق •
آشنایی دانشجویان با نرم افزارها•
بازنگری در کیفیت دروس آزمایشگاهی و کارگاهی•
اهمیت کارآموزی و پروژه ی کارشناسی•
استفاده ی دانشجویان از اوقات فراغت•
دعوت از صنتعگران موفق برای تدریس در دانشگاه•

دانشجویان تحصیالت تکمیلی چطور؟•
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مثالی از تعریف صورت مساله

19

معيار چهارم معيار سوم معيار دوم معيار اول

جمع نمره 35% 30% 15% 20% وزن هر معيار

8 10 8 10 3 1مساله ی شماره ی 

7.2 5 10 3 10 2مساله ی شماره ی 

7.25 3 10 8 10 3مساله ی شماره ی 



تجربه ی شرکت پایا فن آوران

 1386) غیر رسمی(تشکیل تیم
تعریف شده از بیرون دانشگاه: صورت مساله ی مشخص
محصولکار گروهی به منظور ارائه ی : هدف اولیه ی تیم
روحیه ی کار گروهی و ثمربخش
 اولین پروژه ی شرکت، تنها پروژه یSBDC در دانشگاه فردوسی مشهد
 خبگانعضویت مهندسین در بنیاد ن): تاییدیه ی علمی(+ ثبت اولین اختراع

20



تجربه ی شرکت پایا فن آوران

 1389ثبت رسمی شرکت در اول اردیبهشت
 در اساسنامه، توجه ویژه بهR&D و حرکت رو به جلو
 درصدی 25چهار سهم
استقرار در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد
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تجربه ی شرکت پایا فن آوران
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متر ميلي 1متر با دقت  6گيري حجم سوخت در مخازن با ارتفاع كمتر از  اندازه. 1
گيري حجم آب كف مخزن سوخت به طور همزمان اندازه. 2
گيري دماي مخزن سوخت به طور همزمان اندازه. 3



تجربه ی شرکت پایا فن آوران
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تجربه ی شرکت پایا فن آوران
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تجربه ی شرکت پایا فن آوران
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تجربه ی شرکت پایا فن آوران
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تجربه ی شرکت پایا فن آوران
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سرانجام این محصول
مجوزهای وزارت نفت

 شاید بهتر بود از همان ابتدا بیشتر به این مجوزها(Environmental 
Uncertainties) فکر می کردیم

Pivoting  در بازار



تجربه ی شرکت پایا فن آوران
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 طراحی و ساختUPS  صنعتی توان متوسط
 موجود  با مهندسی معکوس نمونه ی بنا به درخواست کارفرماتنها پروژه ای که

شروع شد اما با اصالحات فنی به انجام رسید
 شامل

Inverter Board
Booster/Rectifier Board
Controller Board



تجربه ی شرکت پایا فن آوران
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تجربه ی شرکت پایا فن آوران
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 سرانجام پروژه یUPS
تست و تحویل به کارفرما
 نشد ) نیمه صنعتی(اما این پروژه، منجر به تولید



تجربه ی شرکت پایا فن آوران
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طراحی و ساخت دستگاه اسکنر فشار کف پا
مورد استفاده در کلینیک های دیابت
مورد استفاده در کلینیک های ارتوپدی فنی



تجربه ی شرکت پایا فن آوران
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طراحی و ساخت دستگاه اسکنر فشار کف پا



تجربه ی شرکت پایا فن آوران
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دستگاه اندازه گيري فشار كف پا
 مقاله درIEEE Sensors Journal
ثبت اختراع در ايران
ثبت اختراع در هلند
جايزه جوان خوارزمي
جشنواره شيخ بهايي



تجربه ی شرکت پایا فن آوران
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طراحی و ساخت دستگاه اسکنر فشار کف پا
ساخت دستگاه کالیبراسیون
 ساخت دستگاه باframe rate های مختلف
ساخت دستگاههای با ابعاد مختلف
ساخت دستگاههای با حساسیت باال



تجربه ی شرکت پایا فن آوران
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طراحی و ساخت دستگاه اسکنر سه بعدی پا



تجربه ی شرکت پایا فن آوران
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طراحی و ساخت دستگاه اسکنر سه بعدی پا



تجربه ی شرکت پایا فن آوران
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نرم افزار طراحی کفی کفش



تجربه ی شرکت پایا فن آوران
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تجربه ی شرکت پایا فن آوران
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درسهایی که از این تجربه ی یازده ساله آموختیم
تمرکز1.
اهمیت اعضاء تیم و فرهنگ کار گروهی2.
(Get out of the building)اهمیت ارتباط با مشتریان بالفعل و بالقوه 3.
  roadmapاهمیت نوآوری مستمر و داشتن 4.
اهمیت خدمات پس از فروش5.
توجه به بازار غیردولتی 6.
)منابع مالی غیر مشتبه(اهمیت سرمایه گذاری جسورانه 7.
داخلی، بین المللی و همین طور صادرات فن آوری   blue oceansتوجه به 8.



...چند نمونه 
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...چند نمونه 
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 امكان شخصي سازي
محصول براي هر بيمار

 پايش و گزارش عالئم
بيماري به پزشك

كاهش لرزش ها توسط
تكنولوژي بيوفيدبك



...برای مطالعه 
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Stuff You Don’t Learn in 
Engineering School
Carl Selinger
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Zero to One
Peter Thiel and Blake Masters



  Zero to Oneچند جمله از کتاب 

Today’s best practices lead to dead ends; the best 
paths are new and untried.
A startup is the largest group of people you can 
convince of a plan to build a different future. A new 
company’s most important strength is new thinking.
What a startup has to do: question received ideas and 
rethink business from scratch.
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هفت سوال کليدی
 1. The Engineering Question
 Can you create breakthrough technology instead of incremental 
improvements?

 2. The Timing Question
 Is now the right time to start your particular business?
 3. The Monopoly Question
 Are you starting with a big share of a small market?
 4. The People Question
 Do you have the right team?
 5. The Distribution Question
 Do you have a way to not just create but deliver your product?
 6. The Durability Question
 Will your market position be defensible 10 and 20 years into the future?
 7. The Secret Question
 Have you identified a unique opportunity that others don’t see?

48



49

The Startup Owner’s manual
Steve Blank and Bob Dorf
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The Lean Startup
Eric Ries
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The Innovator’s Method
Nathan Furr
Jeff Dyer
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Blue Ocean Strategy
W. Chan Kim and Renee Mauborgne
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Blue Ocean Shift
W. Chan Kim and Renee Mauborgne
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How Successful People 
Think
John C. Maxwell
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The Innovator’s DNA
J. Dyer
H. Gregersen
C. M. Christensen
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Teaching Students Thinking Skills
and Strategies
D. Howie
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Exponential Organizations
Salim Ismail
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Towards Third Generation 
University
J. G. Wissema
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The Innovative University
Henry J. Eyring



ecorner.Stanford.edu
وب سايت کارآفرينی دانشگاه استنفورد
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مل کنیمبیاییم بیشتر در این زمینه فکر و ع
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شمابا تشکر فراوان از توجه  

ن آورانو تقدیر و تشکر از همکاران بسیار عزیزم در خانواده ی پایا ف
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64Problems Worth Solving
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مرکز ارزش آفرینی دانشکده ی مهندسی

66Problems Worth Solving



مرکز ارزش آفرینی دانشکده ی مهندسی

67Problems Worth Solving



سابقه ی سخنران

68

تی شریف، دانشگاههای صنع(الکترونیک -کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی برق
1381-1372): فردوسی مشهد و تهران

 1393استاد دانشگاه فردوسی مشهد از سال

TUDelft:
 Postdoc researcher: 2008-2009
 Visiting professor since 2014

موسس شرکت دانش بنیان پایافناوران

موسس هسته ی پژوهشی بیوالکترونیک

Co-founder of Inexteam (Delft, the Netherlands)

Problems Worth Solving



  Zero to Oneچند جمله از کتاب 
)Paypalموسس  Peter Thielنوشته ی (
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دانشگاه کارآفرین: دانشگاه نسل سوم
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)مرور(دانشگاه کارآفرین : دانشگاه نسل سوم
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)مرور(دانشگاه کارآفرین : دانشگاه نسل سوم
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)مرور(دانشگاه کارآفرین : دانشگاه نسل سوم

73Problems Worth Solving



)مرور(دانشگاه کارآفرین و نقش استاد در آن 

74Problems Worth Solving



)مرور(دانشگاه کارآفرین و نقش استاد در آن 
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)مرور(دانشگاه کارآفرین و نقش استاد در آن 

76Problems Worth Solving



77Problems Worth Solving

رتبه
رشد علمی 

رتبه
متوليد عل

  ٢٠٠۶کشور
)١٣٨۵(

٢٠١۶  
)١٣٩۵(

  االنهميانگين تغييرات س
)درصد(

  ٢٠١۶سهم جهانی 
)درصد(

۶١٩٧٬٧٢٩٢٨٫٧٠٫٣اندونزی١۴١

٣٬٢٣٠٢٠٬٣٣٢٢٠٫٢٠٫٩مالزی٢٢١

١٬٨٩٨٩٬٢٣٢١٧٫١٠٫۴یعربستان سعود٣٣٨

١٬٣۶٨۶٬١٢٠١۶٫٢٠٫٣کلمبيا۴۴٧

١٠٬٠٧٣۴٠٬٩٧۴١۵٫١١٫٨ايران۵١۵

١٬٢٨٨۴٬۴۴٧١٣٫۵٠٫٢الجزاير۶۵٠

٢٬٨٠٩٩٬١٨١١٢٫۶٠٫۴پاکستان٧٣٩

٣٬۵٢٣١٠٬١٩۴١١٫٢٠٫۴رومانی٨٣۶

٣٨٬۵٩٠١١٠٬٣٢٠١١٫١۴٫٨هند٩٣

٣٬٩۵٨١٠٬٨٠٧١٠٫۶٠٫۵مصر١٠٣٢

١٬٩٨٠۵٬٢۶۶١٠٫٣٠٫٢تونس١١۴٩

١٨٩٬٧۶٠۴٢۶٬١۶۵٨٫۴١٨٫۶چين١٢١

۴٬٢٧٠٩٬۵٨١٨٫۴٠٫۴تايلند١٣٣٧

٣٬١٢٢۶٬٧۴۶٨٠٫٣شيلی١۴۴۵
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