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 چكيده

مراكز در  نيا از  ياريبس. است گسترشحال  در سراسر جهان در يمراكز نوآور جاديا باي ستيدر علوم ز ينيكارآفر هيروح
حل مسائل موجود بدون در نظر گرفتن  اي يعلم ديجد يرهايمسيافتن  به معناي فاشاكت  .كنند يها رشد م مجاورت دانشگاه

عملي كردن اكتشاف گفته ي به نوآوراما  .است تياز خالق يريگ امر معموال مستلزم بهره نياي است كه تجار و يياجرا ليمسا
 محققان هدايتو  تيخالق  .هستند ينوآور يبرا هينقل لهيوس نوپا يها آنگاه شركت اكتشاف باشند، موتور ها دانشگاه اگر .شود مي

   . استع ايدر صن يانقالب راتييتغايجاد و  اتاكتشاف كاربرد يبرا يخوب هاي زيستي قابليت فعال در حوزهجوان 
  .سازي تجاري ، نوآوري،كارآفريني ،فناوري زيستي شركت نوپا، :هاي كليدي واژه

 f.darvishi@maragheh.ac.ir: ، پست الكترونيكي 041 37278900: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
 دهيبتوان ا ديشا. است يتصور ذهن كي قتيدر حق 1دهيا

برآورده كردن  ايمشكل  كيحل  يگام برا نيدادن را اول
 يراه حل نيتر ساده دهيا گريبه عبارت د. دانست ازين كي

. كند يبه آن فكر م ازين ايمسئله  كياست كه انسان در برابر 
 دهيا. كرد دهيچيرا بسط داد و پ دهيا كي توان يهر چند م

نوع  كشود و ي در نظر گرفته مي طرح ايانگاره معادل 
به  دنيرستواند منجر به  مياست كه  دهيفكر و عق ،شهياند

سازي  به كارگيري و پياده 2خالقيت .شود تيآرمان و موفق
نو  ايدههاي ذهني براي ايجاد و تحقق يك فكر و  توانايي
 ايو  نيها، قوان دهيشناخت پدمعناي به  3اكتشاف. است

شناخته نشده و قابل  نيخصوصات عالم ماده كه قبل از ا
 يرهايمس ت ديگر پيدا كردنبه عبار. استنبوده  يابيارز
حل  ايو  طبيعي نيقوان و ها دهيپدبر اساس  يعلم ديجد

و  ييبدون در نظر گرفتن مسائل اجرامعموال مسائل موجود 
از  يريگ معموال مستلزم بهره امر  نياست كه ا يتجار

                                                                  
1. Idea  
2. Creativity   
3. Discovery 

در . است دهيا كياز  يكيزينمود ف 4اختراع  .است تيخالق
از آن  شيكه پاست  يديمحصول جد كي جاديا قتيحق

تواند محصول ساخته  يفرد مخترع م. وجود نداشته است
ثبت اختراع  يگواهارائه كند و ربط  يبه مراجع ذرا شده 
 ريتا سا شود سبب مي ثبت اختراع يگواه .كند افتيدر

 ينيها بدون اجازه فرد مخترع به مدت مع افراد و شركت
فناوري واژه  .ندكن نمونه از اختراع دياقدام به تول نتوانند

)Technology (دارد و از دو واژه  يوناني شهيرtechne  و
logic واژه .است شده ليتشك techne هنر، مهارت  يبه معنا

 است و در مقابل بشردست  دهياست كه آفر يزيو آن چ
 logic اي logieواژه . خدا است دهيآفر يبه معنا arche واژه
 بيترت نيبه ا. است  دانش و خرد يبه معن ميقد ونانيدر 

رسيدن  .هنر و مهارت با دانش است زهيآم يبه معنا فناوري
 ينوآوربه عنوان عمل مرحله به  ديجد يها دهيا
)Innovation (شود تعريف مي .  

                                                                  
4. Invention   
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 كي جاديجهت ا يفكر يها يبردن توانمند كاره ب ينوآور
 يبه معنا ينوآوردر واقع . است ديمحصول جد اي دهيا
ها و اختراعات انجام شده جهت  يها، فناور دهيا وستنيپ

 شيافزا ايو  يستميبهبود س د،يدمحصول ج كيخلق 
. تر از اختراع است عيوس ينوآوردر نتيجه . ي استور بهره

كرد كه  يتلق ينوآور كيتوان  يم يهر اختراع را زمان
بهبود  يا ديجد ييكاال جاديا منجر به ي،اقتصاد فيبنابر تعر

  .شود ييكاال
در دانش ) Entrepreneurship( ينيسابقه مفهوم كارآفر

اولين تعريف كارآفرين . گردد يبرم شيبه سه قرن پ يامروز
از ديدگاه او . بيان شد 1730در سال  لونيكانتتوسط 
  را به ديابزار تول  كه  است  يفرد) Entrepreneur( كارآفرين

  به  عرضه  قابل  محصوالت ديتول  يآنها برا  منظور ادغام
كسي است  كارآفريندر تعاريف جديد، . كند يم ارائه  ،بازار
. كند يم جاديدر صنعت ا ديجد يفرصت شغل ككه ي

 )Startup( نوپا شركت جاديكار را با ا نياغلب ا كارآفرينان
 كيرا با ورود  ديجد يشغل يا فرصتهاآنه. دهند يانجام م

. آورند يبه وجود م ديبازار جد كي جاديا ايمحصول 
و  نو ديخطوط تولصنعت در  توانند آنها مي نيهمچن

تازه باعث  ييها بخش جاديبا ا ايو كنند  اندازيراه خالقانه 
، تحقيقاتي مراكز ،ها دانشگاه. شوند ديجد يبازار جاديا

 كه هستند نهادهايي رشد مراكز و فناوري و علم پاركهاي
 از. كنند مي ايفا را مهمي نقش كشور يك علمي نظام در

 محصول به ايده زنجيره تكميل در نهادها اين ديگر طرف
 Innovation( نوآوري مراكز. هستند اي ويژه سهم داراي

centers( برايرا  ها كمك و ها حمايت از وسيعي محدوده 

 يها فعاليت زندگي چرخه رشد و بقا ،پرورش ،ايجاد
 امانج را علمي و فناوري توسعه كارآفريني و ،نوآورانه

تواند در برگيرنده  مي نوآوري مراكز هاي فعاليت. دهند مي
 ،اختراعات و ابداعات ارزيابي ،نوآوري فرهنگ گسترش
 تبديل و شركت ايجاددر خصوص  اي مشاوره خدمات
 و ابداعات از حفاظت ،تيمي كار به انفرادي هاي فعاليت

 بازاريابي و نوآوران به خاص مالي هاي حمايت ،اختراعات
 محصوالت براي مناسب مالي پشتيبان كردن و پيدا نمودن
  .باشد ابداعي

تاريخچه فعاليت در حوزه كارآفريني علوم زيستي به بيش 
 هرب بوير 1976در سال . گردد سال قبل بر مي 50از 

)Herb Boyer( واقع در  دانشگاه كاليفرنيا استاد
كارآفرين  )Bob Swanson( و باب اسوانسون سانفرانسيسكو

، شركت مشتاق و ار ريسك پذيرذگ جوان و سرمايه
Genentech  را تاسيس كردند و از آن زمان كارآفريني در

  ).1شكل (فناوري آغاز شد  صنعت زيست
به افراد با  فناور زيستاعضا يك شركت  ر آن زمان،د
  .اي محدود بود تجربه حرفه تعداد و بااس

زيستي به دانشجويان  اما امروزه جوامع كارآفريني علوم
د تا نده اجازه مي يكارشناسي ارشد و دكتر، كارشناسي

هاي  سازي فناوري تخصص علمي خود را در مسير تجاري
راه اندازي يك شركت . پيشرفته تازه تاسيس به كار گيرند

نقاط عطف بسياري از و  ساده نيستدر علوم زيستي  نوپا
   .)2شكل (تولد تا زمان موفقيت در اين مسير وجود دارد 

  

    
) در سمت راست( گزار ريسك پذير كارآفرين جوان و سرمايه و باب اسوانسون) در سمت چپ( دانشگاه كاليفرنيابيوشيمي  استاد هرب بوير -1شكل 

  ).4( 1976در سال  Genentechبنيانگذاران شركت 
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احتمال . شود يك شركت نوپاي علمي با تشكيل تيمي از بنيانگذاران، افراد متخصص و مشاوران ايجاد مي. علمي نوپاي حيات يك شركت -2شكل 

طرح و برنامه كسب و كار براي شركت در . يابد ها كاهش مي ايشاندازي شركت با اطالعات موجود و آزم شكست و عدم موفقيت ايده علمي براي راه
. شود گردد و بدين ترتيب يك شركت متولد مي شود و در اين راستا حق مالكيت مادي و معنوي و عالئم تجاري براي شركت ثبت مي نظر گرفته مي

ها و مراكز  تواند با همكاري دانشگاه اي ارائه محصوالت است كه مي، نياز به يافتن حاميان مالي و اخذ يكسري مجوز بر براي ادامه حيات شركت نوپا
 ).1(شود  علمي به دست آيد كه با طي اين مراحل يك شركت نوپا بالغ و به يك شركت موفق تبديل مي

  

  نوپا شركت يك تولد
 زيست رشته دانشجوي 1ويدماير دان ،2009 سال در

 مهندسي روي بردانشگاه كاليفرنيا  2مصنوعي شناسي
 .بود متمركز عنكبوت تار توليد جهت سالمونال باكتري
 و دارد نكردني باور كششي مقاومت عنكبوت تار پروتئين
مواد به كار  از تر شش برابر سخت  و استيل از تر مقاوم

 ها، ويژگي اين علي رغم. است هاي ضدگلوله رفته در لباس
 و سخت كاري كه است سال صدها ابريشم استخراج فرايند

 به صرفا آن از استفاده و شود مي محسوب زحمت پر
 به ويدماير با دان. محدود است تجملي منسوجات
 براي خوبي فرصت  مصنوعي شناسي زيست كارگيري

   .آورد دست به عنكبوت تار استخراج و توليد كردن ساده
 همكارش و) Ethan Mirsky(توانست اتان ميرسكي  او

 ريزسيال دانشجوي) David Breslauer( ديويد برسلوئر
 نوپا شركت يك تا كند متقاعد) Microfuidics(شناسي 

 Refactored Materials ايجاد كنند كه به اين ترتيب شركت
 تارعنكبوت توليد ايده با تيم اين. متولد شد 2009 سال در

                                                                  
1. Dan Widmaier   
2. Synthetic biology  

هاي  لباس در كاربرد براي شده مهندسي هاي باكتري در
 و علوم ملي بنياد از شد موفق پزشكي، وسايل و ضدگلوله
 مالي شان كمك كوچك كار و كسب دفاع براي وزرات
 فعاليت خود را در يك فضاي شركت اين. كند دريافت
دانشگاه كاليفرنيا واقع ) Incubator(مركز رشد  در كوچك

شكل (كرد  شروع QB3معروف به گاراژ  در سانفرانسيسكو
 بازار وارد و داد افزايش را خود گذاري سپس سرمايه .)3

 هاي جوراب و ورزشي هاي لباس بعد، سال چند .شد
 فارغ دانشجو توسط سه ماليم ابريشمي هاي لباس لطيف،

 توليد منسوجات وارد دنياي تغيير براي مشتاق التحصيل
اين شركت در حال حاضر با عنوان جديد  .شدند بازار

Bolt Threads 2016كند و در آمد آن در سال  فعاليت مي 
  .ميليون دالر رسيد 90به 

  تبديل پژوهش به يك عامل تحول 
  محركيك  ،شك داشتن تاثير معنادار بر جامعه بدون

از  ياريبسي ندارد تعجب. دانشمندان استقدرتمند براي 
 هياول قاتياز تحق دهيكه جامعه ما را بهبود بخش ياكتشافات

  . ها بوده است انجام شده در دانشگاه
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از  هاي انتقال اكتشافات به فناوري ها حال دانشگاه نيبا ا
در برخي  .ستنديبه بازار مجهز ن يانشگاهد يها شگاهيآزما

اندازي شده  راه TTO(1(ي اداره انتقال فناورها  از دانشگاه
 اين امرتحقق  يجداگانه برا انتقال لهيوس كي است ولي به

  . نياز است بر جامعه گذارريتاث
مورد نياز براي  انتقالهاي نوپا به سه دليل وسيله  شركت

هاي نوپا مي  اينكه شركت نخست؛. پركردن اين خال هستند
شروع  ورفع  با هزينه كم  هاي فني كليدي را توانند ريسك
همچنين براي آنها مهم است كه به مشاوران و . به كار كنند

 به سرعت اقدام كنند سرمايه گزاران خود گوش فرا دهند و
. افتد كه اين موضوع در محيط دانشگاه به ندرت اتفاق مي

 عطف طااگر يك شركت نوپا بخواهد زنده بماند، بايد به نق
اسخ كليدي هر آزمايش بايد براي رسيدن به يك پ. برسد

طراحي شود و نبايد اطالعات به دست آمده صرفا ارزش 
ها  ميليون چاپ و نشر داشته باشد بلكه بسيار مهم است كه

   .جذب كنددالر سرمايه 
 مداومهاي نوپا به طور  شركت بنيانگذاران دوم اينكه

 انتخاب مطالعه كامل براي. كنند مي ارزيابي را ها ريسك
 ضروري بالقوه كاربرد چندين با فناوري يك بازار بهترين
شروع يك كسب و كار نوپا بسيار  درفشار انتخابي . است

. زياد است تا تيم به يك مدل كسب و كار پايدار دست يابد
ها  اين فشارها يك بازار رقابتي را براي انتخاب بهترين ايده

به همين علت است كه بسياري از شركت . كند فراهم مي
                                                                  
1. Technology Transfer Office (TTO)  

خورند و از چرخه  حله شكست ميهاي نوپا در اين مر
يك كسب و كار بايد  بنيانگذاران. شوند رقابت حذف مي

اطمينان حاصل كنند كه محصول آنها يك بازار قابل اعتماد 
دارد و همچنين يك برنامه ريزي مشخص براي نفوذ به 

  . بازار هدف خود داشته باشند
واقعي تاثيرگذاري بر دنياي  هاي نوپا در شركت اينكه سوم

دانشجويان  .دهد و بازگشت سرمايه به موسسين انگيزه مي
دارند كه زمان مناسبي  قرار اي حرفهحيات اي از  در نقطه

حالي كه اين  در. استهاي كسب و كار  براي ايجاد فرصت
ها بسيار سخت  ت علمي دانشگاهاهياعضاي امر براي 

اغلب توسط مخترعان نوآور يا  نوپايك شركت  .است
شود كه به  دانشجويان فارغ التحصيل ايجاد مييا  يدكترپسا

و  پاسخ دهندسواالت كليدي مطرح به توانند  راحتي مي
در بيشتر موارد اختراعات به  .را توسعه دهنداصلي فناوري 

، بنابراين آنها داراي گيرد ميدست دانشمندان جوان صورت 
تا هستند  زهيانگبا پرشور و  اريحس مالكيت قوي و بس

پاسخ دهد تا  يواقع يايدندر  ازين كيبه  شانكارنتيجه 
  .مند شوند درآخر از مزاياي تالش خود بهره

   براي كارآفريني نكاتي
علوم زيستي  موسسهيا  QB3در  2014طبق اطالعات سال 

راه براي تيم از دانشمندان  200بيش از به  2كاليفرنياكمي 
 3"برنامه قالبشركت نوپا در يك "از طريق اندازي شركت 

                                                                  
2. QB3 or the California Institute of Quantitative 
Biosciences  
3. the Startup in a Box Program  

 ديويدو  يرسكياتان مويدماير،  دان -3شكل 
بنيانگذاران ) از راست به چپ( رئبرسلو

در  Refactored Materialsشركت نوپا 
 ايفرنيدانشگاه كال  مركز رشد   QB3 گاراژ 

 ).5(   سكويواقع در سانفرانس
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ها به طور مستقيم از  تيماين دو سوم  .كمك شده است
دانشجويان فارغ يا  ها يدكترآمدند كه پساها  دانشگاه
هايي براي كارآفرينان آينده  در ادامه درس .هستند التحصيل

  يستيز يشركت با فناورعلوم زيستي براي راه اندازي يك 
  .شود ذكر مي

با تخصص و  رابطه درنيازهاي برآورده نشده  - 1
  خود را شناسايي كنيدفناوري 

اولين قدم توسط شما واضح و ارائه راه حل   مساله يافتن
اما ، مهم است كه براي حل آن مشتاق هستيد مشكلي. است

. توجه كنيد كه حتما بازار خوبي براي آن وجود داشته باشد
به عبارت ديگر اطمينان حاصل كنيد كه عالوه بر شما افراد 
بسيار ديگري وجود دارند كه اين مساله براي آنان دغدغه 

 .شما پول بدهندآن به است و حاضر هستند براي راه حل 
 راهكاريك ( 1و جاگيربه دست آوردن يك بازار كوچك 

بازاريابي است كه هدف آن شناسايي بخش كوچكي از 
 در) است  خاص و محدودعرضه كاال و خدمات  برايبازار 

 بودبول است، اما منابع سرمايه شما كم خواهد ابتدا قابل ق
 چگونه د كه شركتيو شما بايد به وضوح مشخص كن

  .دهي برسد هاي خود را تامين كند و به سود تواند هزينه مي
  يك تيم خوب و با كيفيت ايجاد كنيد  - 2

. يك نفر شكل نگرفته است توسط شركت نوپاييهيچ 
وقتي كه تصميم گرفتيد يك شركت تاسيس كنيد به دنبال 
 .افرادي بگرديد كه مهارت هاي مد نظر شما را داشته باشند

سرطان هستيد و ايده  زيست شناسبراي مثال اگر شما يك 
، فردي استشما در ارتباط با توسعه روش درمان سرطان 

اگر شما زمينه باليني . را با تخصص داروشناسي پيدا كنيد
خواهيد يك ابزار پزشكي بسازيد، بايد به دنبال  داريد و مي

 Refactoredدر خصوص شركت  .يك مهندس باشيد

Materialsاتان ويدماير دانش زيست شيمي داشت،  ، دان
 ديويدمهندس برق و داراي تجربه عملياتي بود و   يرسكيم

شناسي تارهاي توليد  با توجه به تخصص ريزسيال برسلوئر 
 يايمزاو تيم خوب داشتن همكار . شده را فرآوري كند

 و شركت يها گسترش مهارتجمله از  ي دارد،متعدد
گذاران نشان  هيسرما ، و بهپاسخگوه ريمد تياه كيداشتن 

 .ديكار كن گرانيبا د ديتوان يكه م دهد مي

                                                                  
1. Niche market  

 گيريد ي كه به كار ميراديك تيم خوب با بهترين اف داشتن
اعضاي  .است يك شركت نوپايك دارايي كليدي براي 

ه باقي ريمد تياههيات علمي به عنوان مشاور يا عضو 
دانشگاهي تشكيل شده باشد، افراد اگر تيم شما از  .مانند مي

با تجربه اجرايي و مدير  مجربيافتن يك كارآفرين 
يك داشتن . خواهد بود بسيار مفيداندازي شركت نوپا  راه

است اما يك فرد با تجربه به حفظ تيم  عاليتيم جوان 
 درشما تيم و اعتماد به نفس كند و موجب اعتبار  كمك مي

همه اعضاي تيم بايد در مورد  .شود گذاران مي سرمايه مقابل
و كنند شركت احساس مسووليت  2ديدگاه و ماموريت

   ".انگيزه داشته باشند"
و از آنها براي  عوامل محرك را بشناسيدو ها  انگيزه - 3

  هدايت شركت به سمت موفقيت استفاده كنيد
 تامطمئن شويد تمام افراد درگير به حدكافي مشتاق هستند 

 توجه به اين موضوع با .نشان دهندبهترين عملكرد خود را 
مد خاصي نداريد كه با آشما در مراحل ابتدايي در كه

بهترين كار اين است كه  ،ريدهمكارانتان به اشتراك بگذا
 گذاران واگر به سرمايه .شونددر سهام شركت شريك  آنها

كارمندان اوليه اجازه دهيد تا در مالكيت شركت سهيم 
بهترين عملكرد  كنيد تا ميرا تشويق  واقع آنها در باشند،

حقوق و دستمزد راهي اختصاص  .خود را داشته باشند
و  تجربه با فرين يا متخصصآديگر براي استخدام يك كار

  .تا به شركت كند يك مشاور ارشد است
  بگيريدبا كيفيت مشاور حقوقي  - 4
مشاور  كيشركت شما  هيخوب در مراحل اول ليوك كي
با  يمشاوره حقوقيك  افتني نيخواهد بود، بنابرا يديكل
شايد به . است يشما ضرور شركت نوپاي نهيدر زم  تيفيك

براي شركت حقوقي  مشاوريك وكيل يا  داشتن برسدنظر 
در ازاي  شوداما دقت  .ي زيادي داشته باشدهزينه نوپا

به دست خواهد تري  ارزش با هاييزچپرداخت اين پول 
شود و به گذاري محسوب ميواقع نوعي سرمايه در و آمد

 بنيانگذاريشركت خود را به درستي  تا كندشما كمك مي
انتخاب  شركترا كه براي ي ساختارمطمئن شويد  .كنيد
شايد  .منطبق باشدكار شما  و مدل كسببهترين با  كنيد مي

 3"سريع و كثيف"اينترنتي هاي سايت ثبت شركت در وب
. از اين كار خودداري كنيد در ابتدا جذاب به نظر برسد اما

                                                                  
2. Vision and mission  
3. “quick and dirty” online site  



 1397، 2و  1، شماره 2جلد                                                                   )                           ترويجي -علمي (مجله زيست شناسي ايران 

47 

هاي اضافي براي شما به هزينهزيرا حل مشكالت بعدي آن 
ياد داشته باشيد مالكيت  همواره به .خواهد شدهمراه 
هاي شما ترين داراييارزش با شما يكي از IP(1( معنوي
اگر  .پس در حفظ آن از ابتداي كار كوشا باشيد ،است

خود  يادعاها د،يكن يم تكميلخود را ثبت اختراع پرونده 
شما تا حد ممكن  از فناوريتا  ديكن طوري بيانرا 

 كيمثال از را مالكيت معنوي  2اگر مجوز. محافظت شود
 طيكه شرا ديخود مطمئن شو ليوكطريق  از، ديدانشگاه دار

  . استقابل قبول براي شما مجوز 
  زير هر سنگي جستجو كنيددر را  ، پول و پولپول - 5

رشد، مراكز نوآوري،  هاي علم و فناوري، مراكز پارك
گذار  سرمايه ،4هفرشتحامي يا  گذار ، سرمايه3ها دهنده شتاب

يك مالي اوليه  كننده منابع تاميناز جمله ... و  5خطرپذير
تواند توسط  مي ي اوليهمال يها كمك. شركت نوپا هستند

 نيا. شودارائه ها و نهادهاي دولتي و خصوصي  وزارتخانه
است،  يو رقابت ريدرگساده نيست بلكه يك روند روند يك 

شركت موفق، از جمله  ياز شركت ها يارياما بس
Refactored Materials ،ها شروع به  كمك نيا يبانيپشت با

هاي بسياري از شركتالزم به ذكر است كه . كار كردند
  .ها استفاده كردند بزرگ در شروع كار از همين فرصت

  گذاران فراموش نشوداحترام به سرمايه - 6
آنها تحقيق  گذاران به خوبي دربارهقبل از مالقات با سرمايه

را  گذاري آنهاسرمايهبراي  قهعال اهداف مورد. كنيد
به  نيا .كنند بشناسيد و ببينيد در چه فضايي همكاري مي

شما كمك خواهد كرد كه داستان خود را به طور مناسب از 
 نيو استفاده از ا ي، مبلغ درخواستينظر برنامه كاربرد

گذاري  براي سرمايه تر آنها را راحتو  تعريف كنيدوجوه 
 .بهتري داشته باشيد يد و مذاكرهمتقاعد كنتان  در شركت

گذار  فهميد كه نبايد در مورد علم با سرمايه دير يا زود مي
در مورد  دياست كه شما نبا يبدان معن نيا صحبت كنيد،

مشكل مهم است متمركز  كيموضوع كه سرطان  نيا
گذاران  هيسرماكه  اسطوره است كيفقط  نيا ديبدان .شويد
 بخواهند در مورد علم شما بدانند، آنها دهيچيپزيستي علوم 

دهند و چگونه  مي  پول فناوري به چه خواهند بدانند يم

                                                                  
1. Intellectual property (IP)  
2. License  
3. Accelerators  
4. Angel investors  
5. Venture capital  

عدد و رقم  گذاران بابا سرمايه در نتيجه. سود خواهند كرد
 ديگذاران خود گوش دههيسرما يهاهيبه توص .حرف بزنيد

و دانند شما بيشتر از شما مي مورد بازار كار در آنهازيرا 
 راهبرديتفكر  ها وتوانند در شناسايي فرصتنها ميبينش آ

  . به شما كمك كند
ها را  در آغاز متمركز نشويد اما ياد بگيريد فرصت - 7

  شناسايي كنيد
دارند مفيد  كاربردكه چندين  ييها يورافن يبرا هيتوص نيا

در وهله اول مجبور  ممكن است يطيشرا نيدر چن. است
. فناوري خود باشيد يبازار برا ايبرنامه  كيانتخاب به 

استفاده از مسير اوليه و ساده براي درآمدزايي يك راهكار 
بزرگ ممكن است  يبازارهادر ابتدا . است ديمفخوب و 

و بازار مواجه  يجذاب باشند اما اغلب با خطرات قانون
يافتن بهترين راه براي ورود به بازار و اثبات خود . شوند يم

براي درب . مهم است بازار كوچك باشداگر  يحتدر بازار 
در ي چندين منظوره ورافنبازگشت به ساير كاربردهاي 

بزرگتر و چالش  هايبه بازارمي توان بعدا  .باز است ندهيآ
متوجه  Materials Refactored شركت .شد وارد زتريبرانگ

 پر يپزشك يها و دستگاه ضد گلوله يها زرهبازار شد كه 
 يصنعت نساجتوانند وارد  به جاي آن ميو  استچالش 

و  ضد گلوله يها زرهممكن است در آينده وارد بازار  .شود
   . ي شوندپزشك يها دستگاه

 زمان تانهاي كار خود را بشناسيد و از ريسك - 8
  عاقالنه استفاده كنيد

ورود فناوري علمي به بازار هاي بسياري در راه ريسك
ريسك  قانوني،ريسك  فني،و  ريسك علمي :وجود دارد

 ،است بازگشت سرمايهبازار و از همه مهمتر ريسك  .بازار
- گذاران براي سرمايهريسكي كه باعث عدم اطمينان سرمايه

- گذار براي سرمايهمتقاعد كردن سرمايه .شودگذاري مي

ها  ناشناختهزيرا  مشكل استهاي نوپا گذاري روي شركت 
 .است خت ماجرااين قسمت س .در اين مسير زياد است
تمركز روي پاسخ دادن  بايد فرينآهدف شما به عنوان كار

ها را  كند تا ريسكبه سواالتي باشد كه به شما كمك مي
با  هاي بين خود و بازار را بشناسيد وريسك .كاهش دهيد

  .روي آنها تمركز كنيد زمانبندي
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مدل كسب و كار خود را بسازيد و آن را آزمايش  - 9
  كنيد

ترين كار شما كشف مدل مهم شركت نوپاوان يك به عن 
فروش  چگونه شركت شما به بازار .كسب و كار است

شركا و  ارزشي براي ارائه داريد؟ با چه چيز برسد؟
در شما  محصولهستند؟ چگونه  يشما چه كسان انيمشتر

اگر شما در  ؟تواند به كار رود يك فرآيند و درمان بيمار مي
پيدا  جديد يپزشكي روشتشخيص و درمان ي زمينه
و براي  كارگيري آن باشند چرا مردم بايد مشتاق به ،كرديد

   ؟آن پول پرداخت كنند
اما  د،يسواالت داشته باش نيشما ممكن است پاسخ تمام ا
 يراه برا نيبهتر. هستند هيدر حال حاضر آنها فقط فرض

ت كه اس نيو توسعه مدل كسب و كار شما، ا ياعتبارسنج
به طور  1يبه نام كشف مشتر ندآيفر كيدر  ميبه طور مستق

ي اين هادر اين همه. ديمرتبط صحبت كن يبا شركا ميمستق
ها را سازي لحظه تنها هستند وشما بهتر است اين فرضيه

مدل كسب  بهترين راه معتبرسازي و گسترش. انجام دهيد
مربوطه و كار به گفته استيو بلنك ارتباط موثر با شركاي 

اعتبار  نيهستند كه ا يافراد نيبهتر انگذارانيبن .است
 مدل كسب و تكميل بهتوانند مي و دهند يرا انجام م يسنج

دارند و  فناوريزيرا آنها درك عميقي از  ،كار كمك كنند
   .توانند در صورت لزوم تغييرات الزم را انجام بدهندمي
  صرفه جو باشيد - 10

است و شما سب و كار نوپا يك شركت و ك شاهراهپول 
وقتي آن را داريد شما . رسيد دينخواه يپول كافبه هرگز 

پول به  ديتوان يو هر زمان كه م ديعاقالنه استفاده كن ديبا
تا  ديكن يبند تيو اولو نييبودجه را تع. دست آوريد

 يها تيحاصل شود كه منابع خود را به سمت فعال نانياطم
طرح را  نيفوق العاده ا يو با اجرا ديكن يم تيداه يديكل

يك شركت و كسب و كار  گر،يبه عبارت د و ديدنبال كن
به  يازيابتدا شما ن دربه عنوان مثال، . نوپا صرفه جو باشيد

در  ،ديتمام وقت ندار فرد متخصص بازاري كياستخدام 
به  شما به كار با شركت ليكه ما ديكن دايرا پ يعوض كس

باشد تا ضمن وقت   پاره اجرايي ريمد ايمشاور  كيعنوان 
اگر صرفه جويي . ها را كاهش دهيد رعايت عدالت، هزينه

                                                                  
1. Customer discovery  

ي شركت ديكل يها تيفعالكنيد تا بر روي  كنيد فرصت مي
 كيبه استخدام  يازيشما نهمچنين . تمركز و هزينه كنيد

شركت را  يكار حسابدار ،ديحسابدار تمام وقت ندار
انجام  يساعت به صورت قراردادتوانيد با يك حسابدار  مي

   .ديپرداخت كن دهيد و بر اساس آن
  خود بدون بيان رازها سخن بگوييد درباره ايده - 11

يك شركت كافي نيست شما  ايجادتنها داشتن ايده براي 
شما بايد ياد . داريدخورد ديگران  بازنياز به بيان ايده و 

خود  ايده ياصلرازهاي چگونه بدون آشكاركردن  بگيريد
سخن  تان گذاران و شركاي بالقوه درمورد ايدهبا سرمايه

نحوه بايد  ،مالكيت معنوي ايده خودثبت قبل از  .بگوييد
را بدون تان براي حل آن مساله كرديو رو مساله فيتوص
  .ديريبگ اديمحرمانه  اتيجزئ ارائه
  خودتان را آگاه كنيد - 12

  فرينان موفق در زمينهآبا كار .آگاه ماندن كليد موفقيت است
فعال در زمينه  يهاتان حرف بزنيد و با موسسهيكار
فريني صحبت كنيد تا هم اطالعات مفيد به شما بدهند آكار

تان آشنا يكار سابقه در زمينه و هم شما را با افراد فعال و با
  .كنند
  هرگز تسليم نشويد - 13
د باشصحيح كاري باال و پايين دارد ولي اگر هدفتان  هر

مورد مشكالت  به جاي اغراق در .ارزش دنبال كردن دارد
فريني ديده آكار كمتر .خوب به آنها فكر كنيد ها،و اتفاق

هدفتان . شده است كه از تاسيس شركت خود پشيمان باشد
  .كه ارزش دنبال كردن دارد قدرت دنبال كنيد چرابا را 

  گيري نتيجه
راه اندازي يك شركت يا كسب و كار نوپا در حوزه علوم 

در . اي نيست و نياز به انگيزه فراوان دارد زيستي كار ساده
هاي اوليه و كلي براي موفقيت در  اينجا سعي شد توصيه

عالوه بر مطالعه بيشتر و عميق مباني . اين مسير ارائه شود
ردگي كسب و كار، كارآفرينان اين حوزه با توجه به گست

ها در علوم زيستي نياز به مطالعات  ها و گرايش رشته
تخصصي دارند تا بتوانند ضمن بيان مساله و ارائه راه حل 



 1397، 2و  1، شماره 2جلد                                                                   )                           ترويجي -علمي (مجله زيست شناسي ايران 

49 

    . كار جديد مديريت كنندآن، چگونگي وارد كردن آن به بازار به عنوان يك كسب و 
  منابع

1. Tajonar A. 2014. How to start a biotech company. 
Molecular Biology of the Cell, 25 (21): 3280–
3283. 

2. Shimasaki C. 2014. Biotechnology 
entrepreneurship: starting, managing, and 
leading biotech companies. Academic Press.  

3. Blank S  and Dorf B. 2012. The startup owner’s 
manual: The step by step guide for building a 
great company. K&S Ranch Press.  

4. www.gene.com 

5. www.qb3.org  

  
 )مؤسسه رازي(نگاهي به مؤسسات زيست فناوري كشور 

   *2عباس شفيعيو  1اشرف محمدي
  كرج، موسسه تحقيقات واكسن و سرم  سازي رازي، رئيس بخش واكسنهاي ويروسي پزشكي 1

  واكسنهاي ويروسي پزشكي كرج، موسسه تحقيقات واكسن و سرم  سازي رازي، استاد بازنشسته و مشاور بخش 2
  علي فرازمند: ويرايش و تخليص

  دانشگاه تهران، دانشكده علوم، گروه زيست شناسي

  چكيده
گزارش به درخواست سردبير توسط استاد پرسابقة قلمرو ويروس شناسي در مؤسسه رازي، جناب آقاي دكتر شفيعي، تهيه اين 

استاد شفيعي با منش فروتنانه اي كه دارند با درخواست مصرانه سردبير، گزارش مفصلي از فعاليت هاي خود و . شده است
جله ترويجي زيست م هدف از ارائه چنين گزارشهائي در. رير درآوردندهمكارانشان را در طول چند دهة گذشته به رشته تح

. نشان دادن مسير سخت و پرتالش پژوهش و راه اندازي پژوهشگاه هاي واقعاً مؤثر در گذشته و حال كشور است شناسي ايران
فعاليت كرده  ربيماريهاي واگي از گزارش پيداست كه استاد شفيعي و همكارانشان با چه همت واال و درخور ستايش در مبارزه با

كردن و ويرايش سبك  صهدر خال. نتيجة كار آنها استمرار بقا و تداوم كارهاي باارزش در موسسه تحقيقات رازي است. اند
  .نگارندگان حفظ شده است؛ همينطور نام ها و اسامي سازمان ها و نهادها به همان شكل اصلي آنها آمده است
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  مؤسسه رازيتاريخچه ويروس شناسي در 
  )ويروس شناسي از ديدگاه توليد واكسن و سرم هاي درماني(

با هر مراجعه اي به تاريخ مؤسسات دامپزشكي كشورهاي 
مختلف جهان، اعم از آموزشي و توليد مواد بيولوژيك، 
خواهيم ديد كه سبب اصلي و علت تأسيس آنها در بيشتر 

انسوز كشورهاي غربي و شرقي بروز و انتشار بيماري خانم
سازمان ها و مقامات دولتي براي . طاعون گاوي بوده است

مبارزه با اين بيماري خطرناك به فكر چاره جوئي افتاده، 
اولين سنگ بناي اين مؤسسات و دانشكده هاي دامپزشكي 

حتي در كشور فرانسه كه . را در كشور خود بنا نهاده اند
 آموزش دامپزشكي و تأسيس مدرسه دامپزشكي مقدم بر

كه در (تمام كشورها است، در حقيقت دانشكده دامپزشكي 
 1ميالدي توسط بورژه  1763شهر ليون فرانسه به سال 

در ) تأسيس شده و مادر دانشكده هاي دامپزشكي دنياست
فرانسه  1815نتيجة شيوع بيماري طاعون گاوي به سال 

مجبور به ايجاد آزمايشگاه و يا مؤسسه توليد واكسن و 
در انگلستان نيز با اينكه . ين زمينه شده استتحقيق در ا

شروع  1791تعليمات دامپزشكي و دانشكده دامپزشكي از 
موجب شد  1865شد، ولي شيوع بيماري طاعون گاوي به 

آزمايشگاهي جهت تحقيق و احتماالً توليد  1878تا در سال 
اين نيز به دنبال . واكسن عليه اين بيماري تأسيس شود

ري از سيبري و بعداً از كشور كره در سال سرايت اين بيما
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