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 سامانه یکپارچه مدیریت تبادل فناوری

 خالصه مدیریتی
 

اند. این مقاومت ناشی از مسائلی رو بودههایی روبهها و محصوالت جدید برای ورود به بازار همواره با مقاومتفناوری

فی بودن ناکاهای بازار، کنندگان نسبت به کارایی یا ایمنی محصوالت، تسلط رقبا بر کانالاز قبیل ابهام مصرف

ها و های مناسب مالی، فنی و حقوقی است. دانشگاهاستانداردها یا نیاز به استانداردهای جدید، فقدان حمایت

های جدید هستند، قادر به غلبه بر این دهندگان اصلی فناوریبنیانِ برخاسته از آنها که توسعههای دانششرکت

وکار شان در حوزه کسبتجربه بودن مدیرانغلب موارد به دلیل کمبنیان در اهای دانشها نیستند. شرکتمقاومت

کنندگان میانی یا نهایی را نسبت به کارایی محصول خود متقاعد کنند. این مسأله در مورد صنایع توانند مصرفنمی

خورد، یمهای جدید بیشتر به چشم سازی و ...( به مشتریان بالقوه فناوریبزرگ کشور )فوالد، پتروشیمی، قطعه

ته جذابیتی های پیشرفعنوان فناوری -که اغلب تولیدکننده محصوالت نهایی نیستند -گونه صنایع چرا که برای این

 کنند. های جدید توجه میهای عملکردی و اقتصادی فناوریکند و آنها بیشتر به جنبهایجاد نمی

ترین وق در مسیر فروش و انتقال فناوری )به عنوان مهمشده در دنیا برای غلبه بر موانع فهای تجربهحلیکی از راه

است. کارگزاران در حقیقت « های فناوریکارگزاران یا واسطه»دستاورد بخش پژوهش در کشورها( استفاده از 

ترین ویژگی کارگزاران های جدید به بازارهای موجود را دارند. مهمهایی هستند که توانایی معرفی فناوریواسطه

ک هایی هستند که قبالً در ینعتی، سابقه خوب آشنایی آنها با صنایع موجود است. آنها معموالً افراد یا تیمرسوخ ص

تفاده مند به اسشناسند. آنها همچنین عالقهاند و قواعد آن صنعت و زبان فعاالن را به خوبی میصنعت فعالیت کرده

های جدید رتباطی مناسبی بین صنعت موجود و فناوریتوانند پل اهای جدید هستند، از این رو میاز فناوری

ها و متقاضیان فناوری، دولت و نهادهای وابسته به آن نیز باشند. عالوه بر سه گروه فوق یعنی، دارندگان، واسطه

 لهای خود، ارتباط بین سه دسته عوامل ذکر شده را تسهیگذاریها، استانداردسازی و قاعدهتوانند با ارائه مشوقمی

به دنبال ایجاد مدلی برای روابط سازنده و پویا بین عوامل فوق  "سامانه یکپارچه مدیریت تبادل فناوری"کنند. 

 است.

اهداف به عنوان هدف اصلی،  "طراحی و ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت تبادل فناوری"در طرح حاضر عالوه بر 

اند از: کمک به ایجاد اکوسیستم و فضای رشد مناسب برای اند که اهم آنها عبارتفرعی دیگری نیز مد نظر بوده

بنیان؛ تعریف نقش و تقسیم کار مناسب بین عوامل فعال در فرآیند انتقال نتایج گیری اقتصاد دانششکل

در قالب انتقال فناوری( به صنعت؛ و تعریف قواعد بنیان )های دانشها و شرکتدستاوردهای پژوهشی از دانشگاه
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کننده برای  تعامل کارآمد بین عوامل فعال در فرآیند انتقال فناوری برد و طراحی سازوکارهای تسهیل-بازی برد

 از منبع دارنده )داخلی( به صنایع کشور.

 های متعددی به شرح ذیل است:محتوای گزارش پروژه شامل بخش

 گزارش به تفصیل آمده است. فصل اولبیان مسئله در اهداف پروژه و  

بازار ملی پردازد و دارای دو بخش است. بخش اول به فنبه تجارب داخلی در حوزه تبادل فناوری می فصل دوم

بازار طی نزدیک به یک دهه فعالیت خود در پارک فناوری پردیس یکی از تجربیات ایران اختصاص دارد. این فن

زمینه ایجاد ارتباط میان فناوران و متقاضیان است. تیم مجری پژوهش حاضر، جلساتی گفتگویی اصلی کشور در 

ازار ببازار ملی ایران برگزار کرده و از مستندات موجود نیز بهره گرفتند. برخی نقاط قوت مهم فنرا با مدیران فن

بازار توسعه جغرافیایی فن، مصوبه هیئت دولتاز نظیر برخورداری از مجوزهای قانونی مورد نی ملی ایران عبارتند از:

المللی ارتباط با برخی مراکز معتبر بینو  برخورداری از بدنه کارشناسی، ایبازارهای تخصصی و منطقهاز طریق فن

ای هها باعث شده تا خروجی فعالیتهای مثبت، اما وجود برخی ضعف. با این وجود این جنبهدر حوزه تبادل فناوری

ار ملی ایران از نظر ایجاد پیوندهای واقعی بین طرفین عرضه و تقاضای فناوری تاکنون چندان چشمگیر فن باز

های مناسب و ها و رویهپروتکل توان ناشی از فقدانهای فن بازار را مینباشد. برخی از دالیل ضعف در خروجی

گونه  بازار به دلیل نگاه کاالت واقعی در فنبودن تبادالکم، شده برای تعامل طرفین عرضه و تقاضای فناوریتجربه

ها و تقاضاهای فقدان قابلیت بازخوردگیری از عرضه، نبودن اطالعات استاتیک بودن سامانه و به روز، به فناوری

 بازار دانست. ر محور نبودن فرآیندهای فنکارگزاو  شدهثبت

هه ستاد نانو در یک دپردازد. حوزه تبادل فناوری میبخش دوم از فصل دوم به تجربیات ستاد ویژه فناوری نانو در 

های زیادی در زمینه شناسایی تقاضای های صنعت و معرفی راه حل پروژه ،سال گذشته ، به ویژه در چهاراخیر

هایی که از مصاحبه با کارشناسان ستاد مذکور و شرکت 10برای مطالعه این تجربیات،  داشته است. مبتنی بر نانو

های تبادل فناوری ز پروژهدرصد ا 60در شده، های انجاماند، انجام شد. براساس بررسیاد بهره گرفتهخدمات ست

از پروژه های درصد  50حدود ، از عاملی چهارمی به عنوان کارگزار رسوخ نانو در صنعت استفاده شده است ستاد

ت ستاد در انتخاب کارگزاران مناسب حدود نرخ موفقی، بوده است آمیزکارگزاران موفقیت با کمکرسوخ انجام شده 

، فناوری نانو را در فرآینداز طریق این شرکت صنعتی  20، نزدیک به 1393و تا پایان سال  درصد بوده است 40

فقدان اطالعات کافی از توان به های تبادل فناوری نانو میهای پروژهاز چالش اند.محصوالت خود  به کار گرفته

های تقاضامحور نبودن فناوری، ناتوانی فناوران در شناخت درست کاربردهای تجاری فناوری خود، آنفناوری و بازار 

 ،نگرانی فناوران از مباحث مالکیت فکری و عدم افشا کامل فناوری )ایجاد مشکل برای ارزیابی فناوری(، یافتهتوسعه

ل تبادل فناوری )از قبی فرآیندیبانی برخی از خدمات کلیدی برای پشت نبودِو  هامستندسازی ضعیف فناوری

عوامل اشاره کرد. از سوی دیگر از  (مانند آنسازی و خدمات ارزشگذاری فناوری، اثبات کارایی فناوری، نمونه
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ها و مدیریت ارتباط قش پررنگ کارشناسان ستاد در راهبری پروژهتوان؛ نهای تبادل فناوری نانو میپروژه موفقیت

ناوری انتخاب صحیح ف، تبادل فرآیندنفعان در توجه به تامین منافع همه ذی، کارگزار، فناور و متقاضیمستمر بین 

 دسترسی به شبکه مناسبی از متخصصین مشاور، ارزیابی و اعتبارسنجی دقیق فناوری و تقاضا، و صنعت مورد نظر

ناوری، آشنایی کارگزار با ف، به کسب فناوریتمایل جدی متقاضی ، توان تحقیق و توسعه فناور، بازار و مالی( فنی،)

 را نام برد. حل های فناورانه جایگزینکاربردهای مختلف آن و راه

اند. این نهادها نهاد فعال در حوزه تبادل فناوری از کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته 6 فصل سوم،در 

نند. کرای تسهیل فرآیند تبادل فناوری استفاده میهای مختلفی بوکار متفاوتی دارند و از شیوههای کسبمدل

سایت موسسات مذکور ها و مقاالت موجود و خصوصاً از وبهای کاری این نهادها، از گزارشبرای درک بهتر رویه

وکار، ماهیت حقوقی و نقش در فرآیند تبادل بهره گرفته شد. جدول زیر مؤسسات مذکور را از حیث مدل کسب

 کند:میفناوری مقایسه 

 جدول الف: مقایسه مؤسسات فعال در زمینه تبادل فناوری در کشورهای مختلف.

 نقش كليدی خدمات كارگزاری ارائه گریگری و تسهيلتنظيم

EEN STTE INNOCENTIVE B2Match NINESIGMA نام موسسه 

 كشور/منطقه  ایاالت متحده اتحادیه اروپا ایاالت متحده چین اتحادیه اروپا

 حقوقی ماهيت خصوصی خصوصی خصوصی دولتی دولتی

معرفی به مراکز 

 ارایه دهنده خدمات

پیوند عرضه و 

 تقاضا

ل نوآوری ئحل مسا

 هاسازمان

برگزاری 

 رویدادهای تبادل
 نقش پیوند عرضه و تقاضا

های اتحادیه حمایت

 اروپایی

های دولتی حمایت

و حق الزحمه 

 کارگزاری تبادل

الزحمه دریافت حق

مشکل به گری واسطه

 سازمان ها

دریافت حق 

الزحمه برگزاری 

 رویداد

دریافت حق الزحمه 

 کارگزاری تبادل
 مدل درآمدی

ایجاد شبکه گسترده 

 خدمات

ارایه انواع 

 تسهیالت

ایجاد طوفان فکری 

 جهانی

کمک در اتصال 

ها به سازمان

 یکدیگر

خدمات در کل  ارائه

 زنجیره ارزش
 مزیت

 

مشوق دولت محلی ایالت اوهایوی ایاالت متحده در زمینه نوآوری باز به عنوان یک نمونه از همچنین، برنامه 

 حمایت دولتی از تبادل فناوری در فصل سوم بررسی شده است.



4 

 

است. مدل مفهومی سامانه مدیریت تبادل فناوری پیشنهادی حاصل از این مطالعه ارائه شده ،فصل چهارمدر 

( کارگزاران تبادل 3( متقاضیان فناوری، 2کنندگان فناوری، ( عرضه1اند از: عبارت بازیگران اصلی در این مدل

 ( مدیریت سامانه تبادل فناوری.4فناوری و 

های کاری استاندارد، فضای الزم را برای مدیریت سامانه با ایجاد زیرساخت اطالعاتی یکپارچه و طراحی رویه

 کنندگان وآورد. عرضهکنندگان و متقاضیان فناوری فراهم میعرضهفعالیت کارگزاران و برقراری ارتباط میان 

کنند و کارگزاران تبادل های فناورانه و تقاضاهای خود را در سامانه تبادل ثبت میمتقاضیان به ترتیب داشته

عین  دربرند. فناوری با بررسی موارد عرضه و تقاضا و شناسایی موارد مناسب، فرآیند تبادل فناوری را پیش می

سازی نیاز وجود ای از خدمات تجاریسازی آن، به مجموعهآمیز فناوری و تجاریحال، به منظور تبادل موفقیت

آیند، اما مدیریت سامانه باید ارتباطات روشنی را با کنندگان این خدمات بخشی از سامانه به شمار نمیدارد. ارائه

کنندگان و متقاضیان بتوانند با سهولت بیشتری از گزاران، عرضهگونه خدمات شکل دهد تا کاردهندگان اینارائه

 دهد.افزاری سامانه را نشان میآنها بهره بگیرند. شکل زیر ابعاد نهادی و نرم

 

  

  

 

 

 

•  

•  

•  

•  

 .مدل پيشنهادی سامانه مدیریت تبادل فناوریالف(  شکل

 

ها در سه دسته اصلی ثبت های کاری سامانه مدیریت تبادل فناوری اختصاص دارد. این رویهرویه به فصل چهارم

گیرند. وظایف کارگزاران و مدیریت سامانه عرضه )پروفایل فناوری(، ثبت تقاضا )پروفایل تقاضا( و تبادل جای می

 در هر یک از سه بخش مذکور در فصل چهارم به تفصیل آمده است. 

 عرضه کنندگان فناوری

های دانش بنیان، دانشگاه )شرکت 
 ها، مراکز پژوهشی و...(

 متقاضیان فناوری

 ها،های صنعتی، سازمانشرکت) 
 گذاران و...(سرمایه

 مدیریت سامانه تبادل )عرضه و تقاضا( فناوری 

 رویه های کاری استاندارد 

 زیرساخت اطالعاتی یکپارچه

 کارگزاران )واسطه های( تبادل فناوری

 شبکه خدمات تجاری سازی
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رسانی اطالع، سازی با فناورانتعامل و شبکهف کارگزاران در بخش عرضه فناوری شامل مواردی از قبیل؛ اهم وظای

 ،های مناسب برای رسوخ در صنعتها و انتخاب فناوریارزیابی اولیه فناوری، به فناوران در مورد نیازهای صنعت

 کمک به، های مناسب در سامانهثبت فناوری، با هر فناور ها و شرایط حقوقی یا فنی برای همکاریذکر محدودیت

ذکر این نکته الزم است که سامانه تبادل فناوری بر شناسایی تقاضاهای است.  تکمیل مستندات اثبات فناوری

 هایساختن آنها متمرکز است، اما کارگزاران برای رفع این تقاضاها باید آگاهی کاملی از فناوریصنعتی و برآورده

ه باشند. به همین دلیل، بخش عرضه فناوری نیز اهمیت خاص خود را در سامانه تبادل فناوری در دسترس داشت

د. رسها و تقاضاها، نوبت به شناسایی موارد مناسب و تبادل فناوری میپس از ثبت و اعتبارسنجی عرضهدارد. 

 اند از:وظایف کارگزاران در بخش تبادل عبارت

 انتخاب فناوری مناسب برای  بندی پیشنهادها ورتبه ،دی در سامانههای پیشنهاپایش فناوری) شناسایی

 تقاضای مورد نظر(

 انجام مذاکرات اولیه با هر یک از طرفین 

  مشاوره با خبرگان( ،و حقوقی شرایط همکاری از نظر فنیارزیابی ین، )بازدید از طرفارزیابی تکمیلی 

  هر پروژهبرای طراحی مدل همکاری مناسب 

  قرارداد تبادلپیگیری عقد 

 مستندسازی پروژه تبادل 

توان ها را میبه سازوکارهای حمایتی در سامانه مدیریت تبادل تبادل فناوری اختصاص دارد. این حمایت فصل پنجم

 در سه دسته اصلی به ترتیب زیر جای داد:

، نها و متقاضیاتی فناوریهای اطالعاایجاد بسترهای اطالعاتی مناسب مانند بانک؛ شامل؛ هاتامین زیرساختالف: 

ر های صنعتی و حضور دبرگزاری نشست، حمایت از ایجاد شبکه بین کارگزاران تبادل، فناوران و مشاوران صنعتی

یگیری پو  واقعیبه منظور شناسایی تقاضای  یصنعت حمایت از بازدیدهای، ها برای شناسایی تقاضاهانمایشگاه

 برای کارگزاران تبادلهای مشوق نامهتصویب قوانین و آیین

حمایت از ، سنجی و توجیه اقتصادی فناوریهای امکانهای طرحمین هزینهأت؛ شامل؛ خدمات پشتیبان ب: ارائه

-مشوق و ارائه ای و حقوقی به کارگزارانخدمات مشاوره ، ارائهخدمات مالی به کارگزاران ، ارائههزینه مطالعات بازار

 تناسب موفقیت در پروژه های تبادلهای مالی به کارگزاران به 

کارکردی و کسب استانداردهای  هایها و آزمایشستحمایت از انجام ت؛ شامل؛ کاهش ریسک طرفین تعاملج: 

از  تامین بخشی، حمایت از ساخت نمونه اولیه، حمایت از تحقیقات تکمیلی، صنعت کردنالزم به منظور متقاعد 

 خدمات ضمانت فناوری به صنعت و ارائه ات خط تولید در قالب وام یا لیزینگهای متقاضی برای خرید تجهیزهزینه

 .در قراردادهای فروش فناوری
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