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مدیریت تجاري سازيقابلیت ها و توانمندي فنی فارغ التحصیالن رشته •
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؟مدیریت تجاري سازي چیسترشته 

 راهکار ورود به دنیاي کسب وکـار امـروزي فـن آوري اسـت وکلیـد فـن
د تجاري سازي،فرآین.آوري،تجاري سازي و ارزش افزوده ناشی از آن است

تبــدیل فــن آوري هــاي جدیــد بــه محصــوالت موفــق تجــاري اســت و 
دربرگیرنده آرایه هاي مختلفـی از فرآینـدهاي مهـم فنی،تجـاري ومـالی

مـی است که باعث تبدیل فن آوري جدید به محصوالت یا خدمات مفید
ننـده آنجا که به بازار رسانیدن یک محصول می توانـد تضـمین کاز .شود

ان یک موفقیت و بقاي یک سازمان باشد،تجاري سازي دانش فنی به عنو
.عامل حیاتی مطرح شده است



؟مدیریت تجاري سازي چیسترشته 

حی ایــن فرآینــد شــامل فعالیتهــایی از قبیــل ارزیــابی بــازار،طرا
سـعه محصول،مهندسی تولید،مدیریت حقوق مالکیـت معنوي،تو

بـه .راهبرد بازاریابی،افزایش سـرمایه و آمـوزش افـراد مـی شـود
ال عبارتی تجاري سازي یافته هاي پژوهشی،حلقه گمشـده اتصـ

یـره فن آوري و بازار است و تمرکز آن بر حلقه هاي انتهایی زنج
.استارزش 



سازيمدیریت تجاريقابلیت ها و توانمندي فنی فارغ التحصیالن رشته

تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه) الف
برنامه ریزي انجام کار و هدایت کار گروهی) ب
مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطالعات فنی) پ
بهبود و مستندسازي فرایندهاي انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها) ت
کارآفرینی، خلق و راه اندازي عرصه هاي جدید کسب و کار) ث
برقراري ارتباط موثردر محیط کار) ج
(برنامه ریزي به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست ) چHSE)
برنامه ریزي به منظور رعایت اخالق حرفه اي) ح
تصمیم سازي و تصمیم گیري بخردانه) خ
تفکر نقادانه و اقتضایی) د
خالقیت و نوآوري) ذ



التحصیالن رشته مدیریت تجاري سازيقابلیت ها و توانمندي هاي حرفه اي فارغ 

1-ارزیابی و امکان سنجی ایده ها و طرح هاي فناورانه
2-ا آشنایی با فرایندهاي تـأمین منـابع مـالی و سـرمایه گـذاري طرح هـ

جهت تجاري سازي
3-گاهی جستجوي عرضه، تقاضا و ثبت تکنولوژي در فن بازارهاي دانشـ

و منطقه اي
4-ه در توانایی ارزیابی، جذب و پذیرش شرکت هاي دانش بنیان، مشـاور

حوزه هاي مختلف مدیریت پارك هاي فناوري و مراکز رشد
5- و طـرح دعـوي) ملـی و بین المللـی(توانایی ثبـت اختراعـات و ثبـت

حقوقی در مراجع حل اختالف
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کارشناسی حرفه اي مدیریت تجاري سازيرشته مشاغل قابل احراز

1-کارشناس ارزیابی شرکت هاي فناور
2-کارشناس سنجش و ارزیابی طرح ها فناورانه
3-کارشناس فن بازار و بازاریابی فناوري
4-مشاور تامین مالی و سرمایه گذاري
5-کارشناس مراکز رشد و خدمات فناوري
6-کارشناس جذب و استقرار شرکت هاي فناو



فرصت هاي  ادامه تحصیل 

ا فارغ التحصیالن این رشـته می تواننـد در رشـته هاي مـرتبط بـ
ن، و زنجیـره تـأمیمدیریت مانند اسـتراتژي،بازاریابی، عملیـات 

هـاي پـروژه ، سازمان و توسعه محصول و خدمتفناوري، نوآوري 
ندادامه تحصیل دهالمللیو کار بین ، کارآفرینی، کسب محور
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