


 

 مدیریتی خالصه 0

 

ی عنوان موتور محرکة نوآوربنیان کوچک و متوسط در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی بههای دانششرکت

ر اند. دالتحصیالن دانشگاهی را به خود اختصاص دادهویژه برای فارغو سهم قابل توجهی از اشتغال به اندشناخته

از این  و فناورانه برخوردار هستند یعسر ییراتتغبنیان، از چابکی الزم برای مواجهه با های نوپای دانشواقع شرکت

توجه  ریاخ یهادر سال یزدر کشور ما ن ظرفیت یننوآور دارند. با درک ا اداقتص یک یجادا یبرا باالیی یلپتانس رو

 بیتوان در تصویتوجه را م ینها شده است. اشرکت ینو رشد ا یریگشکل یبستر مناسب برا یجادبه ا زیادی

 دهشاهم "ها و اختراعاتنوآوری سازیو تجاری یانبنها و موسسات دانشاز شرکت یتقانون حما" یرنظ ینیقوان

قتصاد توان ابنیان نمیهای دانشگواهی آمار، تنها با اتکاء به شرکتاما براساس تجربه کشورهای پیشرو و به نمود.

 ایجاد نمود. مبتنی بر دانش بزرگی راقابل 

 یدار،اپ یانبناقتصاد دانش یک یریگشکل یراهکارها یناز مهمتر های مختلف حاکی از آن است که یکیبررسی 

صاد اقت یبه عنوان بدنه اصل یو دولت یخصوصصنعتی و تجاری اعم از  )متوسط و( بزرگ یهاشدن شرکت یردرگ

 یبه نوآور توانندیم یدر صورت ،کوچک یانِبندانش یهاموجود در شرکت هاییفناوراست.  در این عرصه کشور

ن وجود مدل با ای .یرندبزرگ قرار گ یهاشرکت یو تجار یدیشوند که در بستر تول یلتبد یمل اقتصاددر  یرگذارثأت

وکار خود را صورت مستقل کسبکشور، این است که به انگرفته در ذهن بیشتر کارآفرینان و فناوروکار شکلکسب

های برای هر دو گروه شرکت گوناگون مشکالتیو ناشی از دالیل متعددی است  خودله این مسأتوسعه دهند. البته 

های اطالعاتی، رسد زیرساختوجود دارد و به نظر می همکاریبنیان کوچک در مسیر های دانشگ و شرکتبزر

  های مالی در این زمینه هنوز به میزان کافی وجود ندارد.قانونی و نهادی و حمایت

و همچنین طراحی  بنیان و شرکت بزرگهای دانشی بررسی فضای همکاری موجود در کشور بین شرکتدر راستا

 ،هاتشرک دو گروه مذکور از بین های فناورانهها و ابزارهای سیاستی مناسب برای توسعه همکارینامهو پیشنهاد بر

گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست سیاستبا حمایت معاونت  ایمطالعه1394در سال 

 تعریف و در پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری اجرا گردید. جمهوری

  است که در ادامه نگاهی اجمالی به محتوای هر فصل از گزارش شده است. فصل شامل هفت گزارش این مطالعه 

 پروژه : خالصه مدیریتی

 بزرگ یهابنيان و شرکتدانش یهاشرکت یپایلوت برنامه حمایت از همکار یو اجرا یطراح



 ب
 

 پژوهش آمده است. یهابه تبیین مسأله اختصاص دارد که در آن اهداف، روش و محدودیت فصل اول

 مورد بررسی قرارشرکتی  بین انههای فناورمبانی نظری همکاری، های پیشینپژوهش مرور، نیز با فصل دومدر 

ها به همکاری فناورانه دالیل گرایش شرکت ها و اصطالحات مهم،پس از تعریف واژه است. در این فصل گرفته

. است شدهتشریح  محورمنبعو  هزینه تبادلهای براساس دو دیدگاه مبتنی بر صنعت و بازار و همچنین تئوری

 . گام به شرح زیر مورد بحث قرار گرفته است 5در  هافرآیند ایجاد همکاری بین شرکت همچنین

  همکاری؛ رابطه گام اول، تعریف هدف از ایجاد .1

 همکار براساس معیارها مشخص؛  شرکت گام دوم، انتخاب .2

 گام سوم، تعیین مدل همکاری و قرارداد سازمانی بین طرفین همکاری؛  .3

 گام چهارم، مدیریت همکاری و حل تعارضات و .4

 .قراردادفسخ گام پنجم،  .5

مزایا و مخاطرات همکاری و همچنین بیان متغیّرهای موثر بر همکاری اختصاص  تبییننیز به  بخشانتهای این  

 دارد. 

های صورت گرفته در ادبیات همکاری فناورانه حاکی از آن است که یکی از موانع اصلی موفقیت این نوع اما بررسی

های مختلف همکاری فناورانه است. از این ها و مدلبا روش اریطرفین همک ، عدم آشناییهاهمکاری بین شرکت

ها ها و مالحظات مربوط به آنهای همکاری فناورانه شرکتها و روشسی مدلررو بخش دوم این فصل به بر

های مختلف همکاری فناورانه اختصاص یافته است. در این فصل، ابتدا توضیحات الزم در مورد هر یک از روش

گذاری مشترک، اعطای مجوز )لیسانس(، ادغام و اکتساب ارائه شده است. سپس هایی از قبیل سرمایهشامل روش

ها، بیان گردیده است این روش ردارایه شده در ادبیات در مو مختلفِ هایِبندیها، دستهبرای درک بهتر این روش

اند. در انتهای این تید نیز تشریح شدههای مطرح همکاری و انتقال فناوری مانند مدل چیزا و مدل و سپس مدل

براساس  است. همچنین آمدهبخش توضیحاتی در مورد مالحظات حقوقی مهم در قراردادهای همکاری فناورانه 

 .شده استپیشنهاد  1-0شکلصورت  یک چارچوب کلی برای انتخاب روش مناسب همکاری بهمطالعات صورت گرفته، 



انتخاب روش مناسب همکاری فناورانه : الگوریتم11-0شکل

 و شناد هنیمز رد یراکمه
 یروانف 

 ماهس هلدابم یتامدخ یراکمه

ریخ هلب

ریخ  هلب

 زا یکی فذح هب لیامت
 نیفرط

 هفرط ود یراکمه

 هلب

ریخ

 داهن یریگ لکش هب لیامت
 ود ره فدح هب لیامت دیدج

 فرط

هلب

ریخ

ریخهلب

 ربارب ماهس هفرط ود دهعت

هلب ریخ

ریخ هلب ریخ  هلب

 هدش هتخانش یروانف
 تسا

هلب ریخ

ریخ

 یلام تالدابم

ریخ
 هلب

 هلب

نیمات هریجنز ·

 یبایرازاب ·
کرتشم

عیزوت دادرارق ·
زیشتارف ·

مویسرسنک ·
 هعسوت و  یقحت ·

کرتشم
کیژتارتسا داحتا ·
یراکنامیپ ·

باستکا · ماغدا ·

 یراذگ هیامرس ·
رباربان کرتشم

 یراذگ هیامرس ·
 5- 5 کرتشم

 یلقادح دیرخ ·
ماهس

 لباقتم لدابت ·
ماهس

سناسیل ·
یرکف ییاراد یراذگاو ای شورف ·
یکنوگچ شناد دادرارق ·
تسد رد دیلک ·

لباقتم عیب ·

یشزومآ کلمت ·
لیصحت و شزومآ ·
  یقحت یراکنامیپ ·

هعسوت و



ابراین بن های آتی باشد.تواند راهنمای خوبی برای تدوین برنامه و سیاستدیگر کشورها می بررسی تجارب موف 

آور های کوچک نوبه بررسی تجربیات کشورهای منتخب در زمینه تشوی  همکاری شرکت این مطالعه فصل سوم

جنوبی، کشور منتخب شامل کشورهای آلمان، آمریکا، کره 8های بزرگ اختصاص دارد. در این فصل تجارب و شرکت

ابتدا توضیحاتی کلی در مورد اقتصاد هر . در مورد بررسی قرار گرفته استسنگاپور، ترکیه، مالزی، ایرلند و چین 

های کوچک و متوسط در آن ارائه شده است و سپس با توجه به یک از کشورهای منتخب و همچنین نقش شرکت

های تویژه بین شرکبه) بحث همکاری فناورانه بین شرکتی اها و قوانین مرتبط بهای هر کشور، برنامهنوع فعالیت

های کلیدی مربوط به جدول زیر یافته .( مورد بحث قرار گرفته استیان کوچکبنهای دانشبزرگ و شرکت

  دهد.کشورهای مورد مطالعه را نشان می

 های بزرگبنيان و شرکتهای دانشدر زمينه همکاری شرکتمنتخب  کشورهای مهم از مطالعات چند یافته :11-0جدول 

ردی

 ف
 های کلیدییافته کشور

 آلمان 1

های کوچک و متوسط و نهادهای های تحقی  و توسعه مشترک بین شرکتاعطای گرنت به فعالیت ·

 های بزرگ،پژوهشی و همچنین شرکت

 های نوآوری،اعطای گرنت در زمینه خدمات مدیریتی برای توسعه شبکه ·

سازی و همچنین حفاظت از دارایی فکری به تجاریای در زمینه بازاریابی و ارائه خدمات مشاوره ·

 های کوچک و متوسط.شرکت

 آمریکا 2

های دولتی به ارائه راهکارهای فناورانه توسط ها و شرکتاختصاص بخشی از بودجه پژوهشی سازمان ·

 های کوچک و متوسط.شرکت

 های بزرگ دولت با بخش خصوصی.اعطای گرنت برای توسعه همکاری بین سازمان ·

 سازی.های کوچک و متوسط در زمینه تجاریهای آموزشی به شرکتارائه مشاوره و برنامه ·

 های کوچک و متوسط. ارائه اطالعات و آمار الزم در زمینه بازار و نیازهای آن به شرکت ·

 های دولتیهای بزرگ و سازمانایجاد زیرساخت اطالعاتی برای دریافت نیازهای شرکت ·

 جنوبیکره 3

های سپاری مسائل به شرکتهای دولتی به برونها و شرکتبخشی از بودجه پژوهشی سازماناختصاص  ·

 کوچک و متوسط.

 های کوچک و متوسط.های بزرگ و شرکتسازی در زمینه همکاری فناورانه بین شرکتفرهنگ ·



 ب
 

ردی

 ف
 های کلیدییافته کشور

 مناسب در این حوزه. گذاریپایش و نظارت مداوم فضای همکاری فناورانه در راستای سیاست ·

کارگیری نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز های کوچک و متوسط برای بهعطای گرنت به شرکتا ·

 خود.

 های کوچک و متوسطخرید دولتی محصوالت شرکت ·

 سنگاپور 4

 اعطای گرنت در سه حوزه: ·

 کوچک و متوسط انتقال دانش از سازمان بزرگ به حداقل یک شرکت .1

 های بزرگهای سازمانکنندهتأمینارتقاء صالحیت و توانمندی  .2

های نوآورانه بین سازمان بزرگ و حداقل یک شرکت کوچک حلفراهم کردن بستر آزمایش راه .3

 ومتوسط

 ترکیه 5
 (3، )طراحی گروهی (2، )خرید گروهی (1های؛ )های کوچک و متوسط در زمینهکمک به شرکت ·

 بازاریابی گروهی

 مالزی 6
 شود.های کوچک ارائه میهای چندملیتی به شرکتکه از طری  شرکت هاییاعطای هزینه آموزش ·

 وکارهای کسبهای فعال در خوشهاعطای مشوق مالی و همچنین معافیت مالی برای شرکت ·

 ایرلند 7
های کوچک و متوسط و اتصال به شرکت ای، آموزشی و فنی برای توسعه مهارتارائه خدماتی مشاوره ·

 های چندملیتی.شرکت

 چین 8
 نند.کگری در زمینه تبادل فناوری را بازی میهایی که نقش واسطهاعطای مجوز برای فعالیت موسسه ·

 گذاری فناوریای در زمینه ارزشحمایت از ایجاد نهادهای حرفه ·

 

نهادها اند. این نهاد فعال در حوزه تبادل فناوری از کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته 5 ،فصل چهارمدر 

نند. برای کهای مختلفی برای تسهیل فرآیند تبادل فناوری استفاده میوکار متفاوتی دارند و از شیوههای کسبمدل

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

 تبادل مرکز، INNOCENTIVE و NINESIGMA ،B2MATCHهای . این نهادها عبارتند از: موسسهه استگرفته شد



 ت
 

(. در این میان سه مورد اول در زمینه ارائه EENوکار اروپا )( و شبکه کسبSTTE) چین شانگهای فناوری انتقال و

گری و تسهیل اما دو مورد آخر، در زمینه تنظیم ،بوده و همچنین ماهیت خصوصی دارند فعال خدمات کارگزاری

 ماهیت دولتی دارند.  لیت نموده وفعا گری

 مقایسه مؤسسات تبادل فناوری بررسی شده: 22-0جدول 

-گری و تسهیلایفای نقش تنظیم

 گری
 نقش کلیدی ارائه خدمات کارگزاری

EEN STTE INNOCENTIVE B2Match NINESIGMA نام موسسه 

 ایاالت متحده اتحادیه اروپا ایاالت متحده چین اتحادیه اروپا
کشور/منطقه 

 متبوع

 خصوصی خصوصی خصوصی دولتی دولتی
ماهیت 

 حقوقی

معرفی به 

مراکز ارایه 

دهنده 

 خدمات

پیوند عرضه و 

 تقاضا
 هاحل مسائل نوآوری سازمان

برگزاری 

رویدادهای 

 تبادل

 نقش پیوند عرضه و تقاضا

های حمایت

اتحادیه 

 اروپایی

های حمایت

دولتی و ح  

الزحمه کارگزاری 

 تبادل

الزحمه از طری  دریافت ح 

اتصال حل کنندگان مشکل به 

 سازمان ها

دریافت ح  

الزحمه برگزاری 

 رویداد

دریافت ح  الزحمه 

 کارگزاری تبادل
 مدل درآمدی

ایجاد شبکه 

گسترده 

 خدمات

ارایه انواع 

 تسهیالت
 ایجاد طوفان فکری جهانی

اتصال کمک در 

سازمان ها به 

 یکدیگر

ارائه خدمات در کل 

 زنجیره ارزش
 مزیت

 

وچک بنیان کهای دانشهای بزرگ و شرکتبه منظور درک بهتر فضای همکاری فناورانه بین شرکت فصل پنجم در

تجربه  14. در این فصل، پرداخته شده استهای مذکور، به مستندسازی تجارب داخلی در زمینه همکاری شرکت

ی صورت دقی  بررسبنیان کوچک بههای دانشهای بزرگ و شرکتهمکاری فناورانه در صنایع مختلف بین شرکت



 ث
 

 و شرکت خمیرمایه و الکل رازی داروتوفی  شرکت ،گلرنگ، تجارب همکاری گروه صنعتی . عالوه بر اینشده است

 . در انتهایشده استها نیز بررسی دل همکاری آنبنیان کوچک و مهای دانششرکت ادر زمینه همکاری فناورانه ب

بنیان( و های کوچک نوآور )دانشها و راهکارهای همکاری شرکتچالش"نتایج مربوط به پانل همچنین این فصل 

در  المللی مدیریت فناوری ایرانکه توسط تیم اجرایی پروژه در پنجمین کنفرانس بین "های بزرگ در ایرانشرکت

 ، آمده است.گردیدو فعاالن این حوزه برگزار  انگذاربا حضور سیاست و1394آذرماه 

های بازیگران حاضر در فرآیند شناسایی شدند که در مجموع با توجه به بررسی تجربیات داخلی، برخی از ویژگی

مهمترین  ازتاثیرات مثبت و منفی بر موفقیت فرآیند همکاری فناورانه داشتند که در ادامه به طور خالصه به برخی 

 ها اشاره شده است.ویژگی

 فناورانه های بازیگران و عوامل درگير در فرآیند همکاری: ویژگی33-0 جدول

 ویژگی منفی ویژگی مثبت بازیگر/عامل

 شرکت بزرگ

حمایت باالی مدیریت و بدنه کارشناسی از   ·

 کوچک،های همکاری با شرکت

دسترسی به نمونه خارجی محصول و  ·

 اطالعات فنی آن،

داشتن مشکل واقعی و مهم که رفع آن  ·

 نیازمند دسترسی به فناوری است.

مخالفت برخی از مدیران و بدنه کارشناسی نسبت به همکاری  ·

 با یک شرکت کوچک داخلی )مقاومت درون شرکتی(،

 گیریمتصمی ثباتی مدیریت، بوروکراسی باال و فرآیند کُندبی ·

 شرکت کوچک

داشتن تجربه همکاری و تعامل با   ·

 بزرگ، هایشرکت

تعهد و پشتکار باالی شرکت کوچک برای   ·

 توسعه فناوری

های پژوهشی و در نظر نگرفتن نیاز تمرکز صرف بر فعالیت ·

 بازار،

 .عدم توجه به نقش شرکت بزرگ در توسعه فناوری ·

 

نهاد تسهیلگر  و 

 حامی

اعطای وام و گرنت برای توسعه  و اثبات    ·

 فناوری،

ایجاد اعتماد بین طرفین و کمک به رفع  ·

 تعارضات بین طرفین همکاری.

 

 



 ج
 

فصل ، یداخل یهاسازی فضای همکاری فناورانه بین شرکتدر راستای شفاف ،انجام شده یهادر ادامه بررسی

اختصاص یافت.   بنیان های صنعتی و دانشبین شرکت شناسی شرایط موجود کشور برای همکاریبه آسیبششم 

با متخصصان و همچنین بررسی مستندات  ، مصاحبههای همکاریپروژه اسناد در واقع در این فصل براساس بررسی

 بنیانهای دانشهای بزرگ و شرکتصورت جداگانه از دیدگاه شرکتهای همکاری فناورانه بهتجارب داخلی، چالش

زبان مشترک بین طرفین همکاری، عدم  فقدانهایی از قبیل توان به چالششده است. در این میان می کوچک ارائه

 کوچک شرکت شیفتگیهای بزرگ برای همکاری، تقاضای شرکتواقعی نبودن بزرگ،  هایبلوغ نوآوری در شرکت

های بزرگ کاری برای شرکتگذار و اولویت پایین همسرمایه منافع طرف و عدم توجه به خود به فناوری نسبت

 اشاره کرد.

های حمایت از همکاری شرکت پیشنهادی برای سیاستی ابزارهای چارچوب عنوان آخرین فصلبه  فصل هفتم

ته های صورت گرف. در این فصل با توجه به مطالعات و بررسیرا تشریح کرده است های بزرگبنیان و شرکتدانش

سیاستی در سه ابزار 41های فناورانه در کشور، های موجود در زمینه همکاریهای قبل و بر مبنای چالشدر فصل

پیشنهاد گردید. در این فصل هدف هر یک از ابزارهای مذکور  هاها و زیرساختدسته اصلی، قوانین و مقررات، برنامه

 هاهر یک از ابزارورد همچنین در م اند.شده ابزار معرفی سازی هرپیشنهادی برای پیاده و همچنین سازمان متولی

مطرح در فرآیند یک همکاری فناورانه  هایفع کدام یک از چالشاین موضوع مشخص شده است که این ابزار برای ر

، فهرست ابزارهای پیشنهادی براساس نوع بازیگران و عوامل درگیر در فرآیند همکاری 2درشکل  قابل استفاده است.

 فناورانه بیان شده است.
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 : عناوین کوتاه ابزارهای پيشنهادی براساس نوع عوامل و بازیگران درگير در فرآیند همکاری22-0شکل 

 (4نهاد تسهيلگر) (5بهبود فضای همکاری) (2بزرگ )شرکت  (3زیرساخت همکاری ) (1) شرکت کوچک

 معافیت مالیاتی

 حفاظت از دارایی فکری

 هاندازی مراکز مشاورراه

 گرنت

 R&Dاختصاص بودجه 

 های دولتیسازمان

 معافیت مالیاتی

 مراکز رشد و شتابدهنده

 گرنت

تامین هزینه توسعه 

 محصول

سپاری پذیرش هزینه برون

R&D به عنوان مالیات 

 سرباز صنعت

اعطای اعتبار به 

 گذارانسرمایه

 اعطای وام

 پسادکترای صنعتی

تامین بخشی از هزینه 

 همکاری

 ضمانت فناوری

تامین بخشی از هزینه 

 اثبات فناوری

مشارکت در 

سرمایههای شرکت

 یارانه مشاوره حقوقی

 واحد   الزام شرکت داخلی به حفظ 

R&D  فناوری در همکاری 

افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده 

 محصوالت وارداتی

ارائه مشوق به شرکتهای خارجی برای 

 در ایران R&Dایجاد واحد 

 جایزه نوآوری باز

سازی و ایجاد زنجیره خوشه حمایت از

 ارزش

 به رسمیت شناختن نهادهای واسط

های خارجی ارائه مشوق به شرکت

به شرکت R&Dسپاری برای برون

 های داخلی

 معرفی تجارب موف  همکاری فناورانه

 قوانین مالکیت فکری

 نهادهای ناظر بر همکاری

 شرکت توسعه دهنده فناوری

تسهیم منافع در تهیه راهنمای 

 همکاری

 آوری تقاضاهای فناورانهسامانه جمع

   دفاتر ثبت انتقال فناوری داخلی

 سامانه مدیریت تبادل فناوری

 سازیخدمات تجاری

 پایش همکاری فناورانه

 ارائه خدمات نوآوری باز

 توانمندسازی نهادهای واسط

 گذاری فناوریهای ارزشموسسه

 نهادهای واسط گرنت به

 های مشترکتعریف پروژه
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