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 مقدمه

 است قم استان در فناوری تبادل حوزه فعال های شرکت از یکی پژوه مهراد فناوری بهین بنیان دانش شرکت 

 داده صورت استان در فناوری نیازهای رفع و شناسایی برای مختلفی اقدامات خود فعالیت سال 4 طی که

 شرکت معدود و استان رد فناوری تبادل خدمات ارائه بنیان دانش شرکت تنها شرکت این اکنون هم است.

 دارد. کشور فناور های شرکت و مراکز با خوبی همکاری که است کشور در حوزه این بنیان دانش های

 بر شرکت تمرکز است. کرده ارائه را خود خدمات فناور و صنعتی شرکت 4۰ از بیش به تاکنون شرکت این

 تاسیس فنی، دانش ارزشگذاری ها، نوآوری صنعتی طرح و اختراع ثبت ها، شرکت نوآوری تحلیل و استخراج

 .است صنعتی واحدهای به فناوری انتقال و بنیان دانش شرکت

 از متشکل رایمندتک، فناوری بوم زیست مجموعه زیر های شرکت از یکی عنوان به بنیان دانش شرکت این

 خدماتی که است ها شرکت نیاز مورد خدمات از گسترده ای شبکه و فناوری مختلف های حوزه متخصصان

 رقابتی امتیاز دارایی، به نوآوری تبدیل بر عالوه تا کند می ارائه فناوری انتقال تا فناوری رصد از یکپارچه

 :است زیر مراکز جمله از مختلفی مراکز کارگزار شرکت این .دهد افزایش بازار در را شرکت

 
 خدماتی هستند، خود های نوآوری گذاری ارزش و ثبت تکمیل، نیازمند که نوآوری های شرکت برای

 رقابتی امتیاز ،دارایی به نوآوری تبدیل بر عالوه تا کنیم می ارائه فناوری انتقال تا فناوری رصد از یکپارچه

  دهیم. افزایش بازار در را شما

 

  " فناوری انتقال و توسعه نوآوری، مدیریت"

و تحلیل فناوری

تحلیل پتنت

ثبت اختراع و 

طرح صنعتی

ارزش گذاری 

فناوری

ت تأئیدیه شرک

دانش بنیان

نیاز سنجی و 

انتقال فناوری
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 فناوری رصد و نوآوری تحلیل معرفی .1

 برنامه ییناتوا که است فناورانه طیمح در تحوالت و راتییتغ یباال سرعت کار و کسب در مهم مسائل از یکی

 ساخته ناممکن ،یفناور ندهیآ و حال تیموقع از ستهیشا درک بدون را حوزه نیا در یریگ میتصم و یزیر

 ییشناسا و رییتغ بذرهای و فیضع گرهای نشان ییشناسا نوآوری، و فناوری علم، روندهای رصد مستلزم و است

 شند.با اشتهد شما کار و کسب بر یتوجه قابل یمنف ای و مثبت راتیتاث توانند یم و باشد یم نوظهور مسائل

 راتییتغ موجب امر نیا که میباشیم بازار به نینو یها یفناور عرضه ریچشمگ رشد شاهد امروز، یایدن در

 اریبس در هک بوده قدرتمند یابزار نوآوری لیتحل راستا، نیا در است. شده یمیقد یهایفناور نسل در شگرف

 ردنک پر نیهمچن و نینو یهایفناور شیگرا شناخت یبرا هاشرکت ا،یدن در رشد حال در یاقتصادها از

  .کنندیم استفاده آن از خود یفناور فاصله

 ،یخارج و یداخل رقبا فناوری، رصد و نوآوری لیتحل با که دهد یم شما به را امکان نیا مهرادتک شرکت

 به را خود تصنع حوزه در یفناور یآت تحوالت روند و یجهان یترندها و ها پتنت ،فناورانه و دیجد محصوالت

 یگذار هیرماس و ینوآور یها مهبرنا و کرده دایپ یآگاه راتییتغ نیا از زمان نیعتریسر در و ییشناسا یخوب

 .دیینما ییاجرا هدفمند را خود کار و کسب توسعه و رشد یبرا

 
 

  

رصد لبه و روند 
ر آتی تکنولوژی د

صنعت شما

برون سپاری واحد

R&D

تحلیل و رصد 
فناوری
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 نوآوری تحلیل اهداف .2

 ناختش با تا دهد می را اجازه این ها شرکت به هک است قدرتمند یابزار یفناور رصد و نوآوری لیتحل

 صنعت وزهح در فناور و پیشرو هایشرکت با را خود یفاصله جدید، محصوالت و نوظهور و نوین یهایفناور

 مهرادتک تشرک کلی صورت به نمایند. معرفی پیشرو شرکت یک عنوان به را خود و کنند کمتر و کمتر را خود

 میکند: دنبال صنعتی های شرکت برای را زیر اهداف وآورین تحلیل گزارش تهیه با
  رقبا با شرکت مقایسه امکان و خارجی و داخلی رقبای آنالیز و بررسی (1

  نظر مورد صنعت در پیشرو و فناور های شرکت شناسایی (2

  مربوطه حوزه در فناورانه و جدید محصوالت شناسایی (3

 فناروی تجاری و فنی زمینه در جهانی ترندهای و روندها از آگاهی (4

  کشور خارج و داخل در شده ثبت هایپتنت و اختراعات بررسی و آنالیز (5

 فناور های شرکت توسط شده عرضه ظهور نو های فناوری رصد (6

 آینده در بازار بینی پیش و محصوالت محصول/ جهانی مارکت رصد (7

 

 

 

آشنایی با 
فعالیت های 
آتی شرکت 

های پیشروی 
داخلی و 
خارجی 

ل شناسایی نس
جدید 

محصوالت و 
فناوری ها

آشنایی با 
جهت گیری 
اختراعات در 

صنعت شما

رصد فناوری 
های نوظهور 
عرضه شده

پیش بینی 
رشد بازار 

جهانی

شناخت 
شرکت های 
پیشرو بازار 

آگاهی از 
روندهای فنی 

و تجاری 
فناوری
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 نوآوری تحلیل یریبکارگ جینتا .3

 یمنف ای و تمثب راتیتاث توانند یم صنعت در نوظهور مسائل ییشناسا و نوآوری و فناوری علم، روندهای رصد

 توان می وریفنا رصد و نوآوری تحلیل یریبکارگ جینتا جمله از د.باش داشته شما کار و کسب بر یتوجه قابل

 نمود: اشاره زیر موارد به
  رقبا قوت و ضعف نقاط شناسایی (1

 مربوطه صنعت در جدید ها فناوری با آشنایی (2

 شرکت فعلی محصوالت محصول/ کیفیت سطح ارتقا (3

 فناورانه و جدید محصول/محصوالت تولید (4

  راندمان افزایش و شرکت تولید خط فناوری سطح ارتقا (5

 مربوطه حوزه در پیشرو و فناور شرکت یک به شدن تبدیل (6

 داخلی بایرق از گرفتن پیشی و تکنولوژی یلبه در گرفتن قرار (7

 
 فناوری رصد و نوآوری تحلیل بکارگیری نتایج

 

 
  

ای فناوری هبکارگیری 
نو و جدید

ارتقا سطح کیفیت 
محصوالت

د تولید محصوالت جدی
و فناورانه

افزایش راندمان خط 
تولید

تبدیل شدن به یک 
شرکت پیشرو و خالق

در صنعت

ایستاندن در لبه ی 
تکنولوژی
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 نوآوری تحلیل مراحل .4

 به مند عالقه صنعتی های شرکت به را نوآوری تحلیل خدمت کشور داخل در بار اولیه برای مهرادتک شرکت

 و صنعتی یشرکتها دانش سطح ارتقا زمینه در خود هایرسالت از یکی تا دهد می ارائه تکنولوژی و فناوری

 راحلم شامل تک مهراد شرکت نوآوری تحلیل خدمت دهد. انجام را صنعتی رکشو یک به ایران شدن تبدیل

 است: زیر

 موضوع تعریف الف(

 مهم ایه قسمت ها،چالش و ها دغدغه شنیدن و صنعتی هایشرکت ارشد مدیران با جلسه طی مرحله این در

 یاخلد یرقبا بررسی و آنالیز است ممکن شما یها غدغه گردد.می مشخص نوآوری تحلیل گزارش کلیدی و

 کاری حوزه در شده ثبت یخارج و یداخل اختراعات آنها، محصوالت و پیشرو شرکتهای شناسایی ،یخارج و

 مهرادتک تشرک که باشد ... و ظهور نو یها یفناور و یجهان یترندها خاص، و جدید محصوالت شناسایی ،شما

 کند. می مادهآ را نوآوری تحلیل گزارش شما دغدغه با متناسب

 گزارش سازی آماده (ب

 مهرادتک شرکت متخصصان توسط نوآوری تحلیل گزارش متقاضی، شرکت هایدغدغه شدن مشخص از پس

 تقاضیم شرکت فنی نیروهای و مدیران با نیز جلساتی گزارش، سازی آماده فرآیند طی در گردد. می تهیه

  کند. پیدا ادامه متقاضی شرکت هایخواسته با متناسب و دقیق گزارش مسیر تا گردد می برگزار

 شود: می تهیه زیر های بخش در کلی صورت به نوآوری تحلیل گزارش
 آن جهانی مارکت بررسی و شرکت محصوالت یا محصول مورد در مقدمه 

 آنها محصوالت و رقیب داخلی های شرکت یبررس  

 شرکتها این محصوالت و خارجی رقبای یبررس 

 مربوطه حوزه در فناور و پیشتاز های شرکت بررسی 

 کاری حوزه با متناسب شده ثبت هایپنت و اختراعات آنالیز 

 نواورانه و جدید محصوالت بررسی  

 ظهور نو های فناوری شناسایی و یجهان یترندها یبررس 

 پیشنهادات و بندی جمع 

 پیشنهادات و بندی جمع جلسه (ب

 و میعمو پیشنهادات مهرادتک تخصصی تیم نهایت در و شود می ارائه گزارش از ای خالصه جلسه این در

 شرکت فنی متی و ازشد مدیران نظر با مطابق پیشنهادات گو،گفت و بحث با و دهند می ارائه را خود تخصصی

 شود. می بندی اولویت متقاضی

 خبرگان با تعامل ج(
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 ، نوآوری تحلیل گزارش خروجی پیشنهادات با متناسب متقاضی شرکت هایاولویت شدن مشخص از پس

 شرکت تا کرده معرفی متقاضی شرکت نیاز با متناسب را همکار بنیان دانش و فناور هایتیم مهرادتک شرکت

 سازد. مرتفع فناور و جوان هایتیم از استفاده با را خود فناورانه نیازهای بتواند

 

 
 

 
  

تعریف موضوع

در این مرحله موضوع •

اس تحلیل نوآوری بر اس

دغدغه های شما تعریف

می گردد

دغدغه های شما ممکن •

است رقبای داخلیی و 

خییار،یا اختراتییا  

داخلییی و خییار،یا 

ترنییدهای ،نییانی و 

فناوری های نو ظنور و 

در حوزه صنعت شما... 

.باشد

یتحلیل و رصد فناور

ا بررسی محصوال  رقبی•

داخلی 

بررسییی محصییوال  •

رقبای خار،ی

بررسی مارکت ،نانی•

بررسییی محصییوال  •

،دید و نوآورانه

بررسی فنیاوری هیا و •

ترندهای ،نانی

بررسییی اختراتییا  •

داخلی و خار،ی

ارائه پیشننادا 

ارائیییه پیشیییننادا  •

تمومی ،نت افیاایش 

فروش و درآمیدزایی 

شرکت

ارائیییه پیشیییننادا   •

تخصصی ،نیت ارتقیا 

ا سطح محصول فعلی یی

تولید محصول ،دید

تعامل با خبرگان 

دسییت یییابی بییه •

ا فناوری های ،دید ب

تعامل با تیی  هیای 

نفناور و دانش بنیا
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 ینوآور لیتحل موفق یها پروژه نمونه .5

 که دهد ارائه را ینوآور لیتحل خدمات و مشاوره مختلفی های شرکت به است توانسته تاکنون مجموعه این

 :است شده اشاره موارد این از برخی به زیر جدول در

 متقاضی شرکت ینوآور لیتحل عنوان

 و دجدی محصوالت شناسایی و صنعتی و خانگی آب تصفیه فیلترهای بازار تحلیل

 پیشرو های شرکت آنالیز و فناورانه

 

 رصد و حوزه این پیشرو شرکتهای شناسایی و آب پایه هایکننده ضدعفونی تحلیل

  کنندها ضدعفونی آینده نسل
 

 و ستانیبیمار مصرف یکبار تجهیزات کننده تولید خارجی و داخلی شرکتهای آنالیز

 باال اقتصادی ارزش با فناورانه و جدید محصوالت معرفی

 

 یبررس و غذایی مواد کردن فراسودمند حوزه در شده ثبت اختراعات شناسایی

 حوزه این در جهانی ترندهای
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 حمایت %80 اب قم استان صنعتی های شهرک و نواحی در مستقر های شرکت برای خدمت این توجه:

 گیرد. می انجام استان یها شهرک شرکت بالعوض
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    103 واحد اول، طبقه ونک، پاساژ ونک، ابانیخ :تهران دفتر

 021 – 88510086                    تلفن:

 قم استان فناوری و علم پارک مولوی بلوار پردیسان قم: دفتر

  21F واحد 2 بلوک

                                                                025-33551284-5              : تلفن

 Info@MehradTech.com                                ایمیل:

   www.MehradTech.com                          سایت: وب

 @MehradTech             اجتماعی: های شبکه
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