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 مقدمه

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

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

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

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

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

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

 .است صنعتی واحدهای به فناوری انتقال و بنیان دانش شرکت

 از متشکل رايمندتک، فناوری بوم زيست مجموعه زير های شرکت از يکی عنوان به بنیان دانش شرکت اين

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

 رقابتی امتیاز دارايی، به نوآوری تبديل بر عالوه تا کند می ارائه فناوری انتقال تا فناوری رصد از يکپارچه

 :است زير مراکز جمله از مختلفی مراکز کارگزار شرکت اين .دهد افزايش 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 تبديل بر عالوه تا کنیم می ارائه فناوری انتقال تا فناوری رصد از يکپارچه

  دهیم. افزايش 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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 تعاریف .1

 فناوری که اآنج از است. صنعتی های شرکت به فناوری نتقالا نوآوری، توسعه برای کلیدی فعالیتهای از يکی

 احصا ،ستا زيادی نکات و ها ابهام دارای آن جوانب و ابعاد و بوده ها شرکت در ثروت تولید برای محرکی

 فناوری انتقال اصلی هدف ،فناوری انتقال روش ترين مناسب انتخاب و فناوری بهترين تعیین نیاز، درست

 می ربهتج را مختلفی فناوری نیازهای خود توسعه و رشد مسیر طی در ها شرکت و صنايع از بسیاری است.

 :هستند زير موارد جمله از مواردی شامل نیازها اين کنند.

 
 صنعتی های شرکت در فناوری به نیاز مختلف های شکل

  از: عبارتند که دارد وجود فناوری انتقال برای اساسی رويکرد دو کلی طور به

 شود. می جستجو صنعتی نیاز يا کاربرد آن برای و بوده موجود فناوری محور: فناوری –

  شود. می جستجو فناوری آن طبق و است مشکل حل برای فناوری نیازمند صنعتی واحد محور: نیاز –

 وری،فنا نتقالا های روش انواع معرفی به راهنما، اين گیرد. می قرار استفاده مورد جهان صنعت در روش دو هر

  پردازد. می حوزه اين در پژوه مهراد فناوری بهین شرکت خدمات و فناوری انتقال در همکاری های مدل انواع

 فناوری انتقال رد زير مرتبط های لیست چک و منابع از صنايع، نیاز بر تمرکز با راهنما، اين است ذکر به الزم

 کند: می استفاده

 شرکت با مرتبط های فناوری فهرست (1

 فناوری با مرتبط های شرکت تفهرس (2

 متقاضی شرکت فناوری سنجینیاز لیست چک (3

 کننده تأمین يک عنوان به فناور تیم ارزيابی و فناوری ارزيابی لیست چک (4

  فناوری انتقال مناسب مدل تعیین لیست چک (5

 قاضی،تم شرکت مسئول همکاری با شرکت به تحويلی های گزارش های داده پروژه، هر در است، ذکر به الزم

 طرفین شرايط و مذاکره مبنای بر قرارداد نهايی شرايط و گرفته صورت میدانی تحقیقات انجام و فناوری صاحب

 شود. می تعیین

 مرادی مهدی دکتر

 عامل مدير

جایگزینی 

ا فناوری قدیمی ب

فرایند جدید

جایگزینی 

محصول قدیمی 

با محصول 

فناورانه جدید

وجود ظرفیت 

خالی در خط 

برای تولید 

محصول جدید

نیاز به ارتقای

برخی خواص 

فیزیکی و 

مکانیکی 

محصول تولیدی

وجود ضایعات 

ه قابل تبدیل ب

محصولی دیگر
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 فناوری آمیز موفقیت انتقال در اصلی عوامل بررسی .2

 در گرفته صورت تجربیات و ها پژوهش بررسی است. وابسته گوناگونی عوامل به فناوری آمیز موفقیت انتقال

  دهد. می نشان را موضوع اين در موثر عامل 5۰ جهان، و کشور در حوزه اين

 انتقال حوزه خبره 15 از عوامل ای پرسشنامه بررسی طی 1پژوهشی در همکارش و پندری رضايی عباس

 کرد معرفی فناوری موفق انتقال اصلی عوامل عنوان به را امتیاز باالترين با عامل 12 نتايج، تحلیل و فناوری

 (.1 )جدول

  فناوری موفق انتقال در اصلی عوامل 1 جدول

 عامل ردیف عامل ریف

 فناوری کننده دريافت کشور سیاسی سیستم 7 فیزيکی هایساختار مناسب: زيرساختار 1

 گیرنده و دارنده میان مطلوب همکاری نوع 8 فناوری علم درک به کمک فنی: هایکمک 2

 فناوری سازی مناسب 9 خصوصی بخش مشارکت 3

 جديد هایفناوری از آگاهی 1۰ محلی شرايط از آگاهی محلی: نیازهای درک 4

 گیرنده جذب ظرفیت و خوب قابلیت 11 دولت مشارکت 5

 فناوری دهنده انتقال توانايی و تمايل 12 کننده دريافت فنی دانش و توانايی 6

 

 شد: مشخص مستقل و وابسته متغیرهای مک، میک نمودار و تحلیل براساس

 

                                      

 
ضايی 1 سن زارع يکه ،عباس پندری ر سیری - ساختاری مدل طراحی ،مح ستایر در آمیز موفقیت فناوری انتقال عوامل تف  ا

 .79-61 صفحه ،1شماره ،2۰دوره ،1395 بهار ،ايران در مديريت های ژوهشپ ،پايدار توسعه به رسیدن

عوامل مستقل
عوامل زیرساختار

مناسب 

(یساختار فیزیک)

مشارکت دولت
ی سیستم سیاس

کشور دریافت 
کننده فناوری

مشارکت  بخش
خصوصی

نوع همکاری 
مطلوب میان 
هدارنده و گیرند

درک نیاز محلی

عوامل وابسته
توانایی و دانش
فنی دریافت 

کننده

کمک های فنی 
درک فناوری

مناسب سازی 
فناوری

آگاهی از 
فناوری های 

جدید

ظرفیت جذب 
گیرنده

ی تمایل و توانای
انتقال دهنده 

فناوری
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 های بخش مهمترين مطلوب همکاری نوع و فناوری سازی مناسب نیاز، درک موضوع سه عوامل، بین از

 است. فناوری انتقال گیری تصمیم

 
 فناوری انتقال روش شکل
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 فناوری انتقال های گام .3

 :کرد اجرا ترتیب به را ذيل هایقدم توانمی فوق فرايند طی برای

 استراتژی و اهداف به باتوجه مرحله اين در :"کشور/بنگاه" موردنیاز های لوژیتکنو تعیین و ارزیابی -1

 کنولوژیت و شده مشخص فرايند هر مهم فعالیتهای سپس ، شناسايی مهم فرايندهای اول مرحله در کالن های

 نیز را دادیتع است زمال و تواناست ها تکنولوژی اين از دربعضی بنگاه / کشور شوند. می تعیین کلیدی های

 .کند کسب

 برای ازموردنی فهرست به باتوجه مرحله اين در انتقال: برای مناسب های تکنولوژی انتخاب و بررسی -2

 محیطی فضای و بنگاه / کشور شرايط به باتوجه و شده ررسیب دنیا در موجود های تکنولوژی تکنولوژی، انتقال

 .شود می ابانتخ مناسب تکنولوژی ، آن

 
 

 مرحله دراين آن: انتقال روشهای شناخت و "/فرد بنگاه" تکنولوژی صاحبان شناخت و بررسی -3

 جذب رایب آنها بین در الزم هماهنگی و آمادگی و مشخص هريک نقش و تکنولوژی گیرندگان کلیه است الزم

  شود. ايجاد تکنولوژی
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 یاربس تاثیر تکنولوژی انتقال مناسب روش انتخاب تکنولوژی: انتقال ممکن روشهای بندی اولویت -4

 انتقال مذاکرات در اينکه به باتوجه ولی داشت خواهد شرايط بهترين وايجاد تکنولوژی انتقال موفقیت در زيادی

 نولوژیتک انتقال ممکن روشهای ابتدا است الزم کرد پافشاری روش يک روی بر تنها توان نمی تکنولوژی

  شوند. بندی اولويت ترتیب به هاروش مناسبترين و مشخص موردنظر

 
 

 مرحله اين در پیشنهاد: دریافت و همکاری به آنها ردنمتقاعدک تکنولوژی، دارندگان با ارتباط -5

 پیشنهادی، شرايط و ها ،خواسته ندهدار درمورد الزم اطالعات ، تکنولوژی دارندگان با تماس و مکاتبه با بايد

 .آورد دست به را پیشنهادی کنولوژیت به مربوط فنی مدارک و اسناد ،اطالعات و همکاری نوع
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 و باتجربه کارشناسان کمک به است الزم مرحله اين در ممکن: شرایط رینبهت کسب برای مذاکره -6

 برخوردار بااليی ازحساسیت مرحله اين شد. مذاکره وارد تکنولوژی دارنده اعزامی نمايندگان با نظر صاحب

 مدت ،آموزش آالت، ماشین و مواد خريد طراحی، ازجمله تکنولوژی انتقال ئلمسا تمام مذاکرات بايد و است

 بودن نو مسئله بويژه شود. قید صورتجلسه در و قرارگرفته بحث مورد تفصیلی طور به و مطرح غیره و قرارداد

 تکنولوژی گیرنده که است مواردی ازجمله تکنولوژی انتقال مناسب روش و قیمت بودن عادالنه ،تکنولوژی

  گردد. خذا الزم تضمین امکان صورت در و باشد داشته اطمینان آنها به نسبت بايد

 
 استانداردی قراردادهای زمینه اين در کشورها از بسیاری در معموال قرارداد: انعقاد و نویس پیش تهیه -7

 پیش سپس و مراجعه مربوطه قراردادهای انعقاد عمومی ضوابط به قرارداد تدوين از قبل بايد و دارد وجود

 است الزم لهمرح اين در کرد. ارائه اظهارنظر هتج مسئول سازمانهای به اصالح و حک برای را قرارداد نويس

 گیرد. قرار حقوق کارشناس تائید مورد قرارداد نويس پیش متن که

 برنامه به هباتوج تاريخ اين . است قرارداد اجرای تاريخ قرارداد مهم بندهای از يکی قرارداد: اجرای -8

 ذکر اريخت در عملیات کار، مقدمات آمدن مفراه از پس و گردد می مشخص قرارداد در شده توافق زمانبندی

 ،الزم سازماندهی و هاآمادگی ايجاد و تکنولوژی متقاضی اشتیاق و انگیزه قرارداد، اجرای در شود. می آغاز شده

 .است موثر بسیار ژیتکنولو کامل کسب برای

 بهره و نگهداری بیخو به مدارک و اسناد از بايد قرارداد اتمام از پس :نتایج مستندسازی و خاتمه -9

 .شوند برداری
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 فناوری انتقال قراردادهای در همکاری های مدل .4

 2فناوری انتقال قراردادهای در همکاری های روش انواع

 توضیح روش نوع ردیف

1 
 شرکت تملک

Acquisition 

 تکنولوژيکی صالحیت يا تکنولوژی يک به دسترسی منظور به شرکت يک

 کند. می تملک را ديگری شرکت نظر، مورد

2 
 مادغا

Merger  

 تکنولوژيکی صالحیت يا تکنولوژی دارای که ديگری شرکت با شرکت يک

 شرکت دو اين ادغام از جديد شرکت يک و شود می ادغام است نظر مورد

 هستند. اندازه هم شده ادغام های شرکت غالبا آيد. می وجود به موجود

3 

 آموزشی جذب

 Education

acquisition 

 دگیر می کار به را معین تکنولوژيکی نظام يک در متخصص افراد شرکت يک

 صالحیت يک با آشنا افراد به تا کند می کسب را کوچک شرکت يک يا

 .کند پیدا دسترسی معین مديريتی و تکنولوژيکی

4 
 لیسانس

Licensing 

 عرضه توسط فناوری که شود می اطالق قراردادهايی به لیسانس، قرارداد

 که مشخص مبلغی برابر در و معین مدتی برای یسانسل کننده

 دهکنن عرضه شود. می فروخته آن کننده دريافت به است  Royalityمعموالً

 گذاری سرمايه توسط را نیاز مورد تکنولوژی که کند می موافقت لیسانس

 سازد فراهم تکنولوژی کننده دريافت کامل

5 
 حداقلی سهام

equity Minority 

 ريداریخ را تکنولوژی دهنده بنگاه سهام از مقداری تکنولوژی، گیرنده بنگاه

 اين از هدهند بنگاه تصمیمات در گیرنده بنگاه اوال ترتیب: اين به نمايد. می

 رد خود نیز گیرنده بنگاه همچنین باشد. داشته نظر اعمال تواند می پس

 در که اچر دهد. می قرار نظر مورد را دهنده بنگاه مالحظات تکنولوژی انتشار

 می نیز گیرنده بنگاه زيان و ضرر دهنده، بنگاه زيان و ضرر اينصورت غیر

 د.گرد می ايجاد بنگاه دو بین ما اجرايی ضمانت يک ترتیب اين به. باشد

6 
 مشترک همکاری

venture Joint 

 جديد اهبنگ اين مالکیت نمايند. می جديد بنگاه يک تاسیس به اقدام بنگاه دو

 دامها نیز خود حیات به بنگاه دو همچنین است. شده تقسیم بنگاه دو بین ما

 .دهند می

7 
 توسعه و تحقیق

 Joint مشترک

R&D 

 یتکنولوژ يا رشته يک روی مشترک توسعه و تحقیق برای بنگاه چند يا دو

 تواند می مشترک همکاری اين نمايند. می موافقت خاص محصول يا مشخص

 نباشد نیز يکسانی میزان و اندازه به
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8 
 و تحقیق پیمانکاری

 R&D توسعه

contract 

 يک يا رشته يک خصوص در توسعه و تحقیق به مربوط های هزينه بنگاه يک

 نگاهب يا تحقیقاتی مراکز يا دانشگاه به را خاص محصول يا مشخص تکنولوژی

 در مالی هزينه کننده پرداخت بنگاه حالت اين در نمايد. می پرداخت ديگر

 نمايد می مشارکتی پروژه انجام

9 
 تحقیقات مالی تامین

 Research

funding 

 وسسهم يا دانشگاه يا ديگر بنگاه هزينه کل يا بخش بنگاه يک حالت اين در

 ورینوآ و جديد فرصتهای شناخت و اکتشافی مطالعات منظور به را تحقیقاتی

 پردازد می بنگاه آن کاری حوزه در

10 
 استراتژيک اتحاد

 Strategic

alliance 

 به تا دنماي می تقسیم ها بنگاه ديگر با را خود تکنولوژيکی منابع بنگاه يک

 يابند دست تکنولوژيکی نوآوری در مشترک هدف يک به ترتیب اين

11 
 کنسرسیوم

Consortium 

 هدف يک به يابی دست منظور به عمومی نهادهای و مختلف های بنگاه

 است ممکن حالت اين در سازند. می هنگهما را خود های تالش مشترک

 نجاما به موظف بنگاه هر که گردد تقسیم هايی پروژه زير به بزرگ پروژه يک

 گردد پروژه زير چند يا يک

12 
 سپاری برون

Outsourcing 

 ونیبیر های بنگاه به انجام جهت را خود تکنولوژيکی فعالیتهای بنگاه يک

 نمايد می خريداری را آنان فعالیتهای داد برون کرده واگذار

13 
 Buy متقابل بیع

back 

 تولیدی امکانات که کند می موافقت تکنولوژی کننده عرضه روش اين در

 بعنوان وی شده تولید محصوالت از آينده در و کند فراهم متقاضی برای

 کند می خريداری خود، گذاری سرمايه وسود اصل بازپرداخت

14 
 برداری بهره ساخت،

  BOTواگذاری و

 تحت شرکتی توسط معینی مدت به پروژه برداری بهره و ساخت روش اين در

 تمد طی از پس کارفرما به طرح انتقال و شده انجام ”پروژه شرکت”عنوان

 میگردد محقق الزم درآمد تحصیل از بعد و معینی

15 
 گذاری سرمايه

 خارجی مستقیم

FDI 

 به نسبت مستقیم صورت به ، FDIطريق از فنی دانش و تکنولوژی انتقال

 آن در نیز را مربوطه فناوری و کند می اقدام کشوری در گذاری سرمايه

 گیرد می بکار مجموعه

16 
 کارخانه کل خريد

key Turn 

 ايیقرارداده به دست، در کلید روش طريق از فنی دانش و تکنولوژی انتقال

 عملیات تمامی کند می تعهد تکنولوژی کننده عرضه که شود می اطالق

 صبن و ساخت ريزی، برنامه برای نیاز مورد مهندسی خدمات و فنی مديريتی

 دهد. انجام مشخص مبلغی دريافت برابر در را تکنیکی های پروژه
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 فناوری انتقال مناسب روش انتخاب .5

 انتقال مناسب روش تا کرده يکپارچه را گیلبرت و فورد بری، و رابرت چیسا، مشهور روش چهار ،3مدل اين

 می بندی طبقه گروه پنج در سازی يکسان و تلفیق ضمن گیری تصمیم در موثر عوامل شود. انتخاب فناوری

 میزان فناوری؛ دارنده سازمان مشخصات فناوری؛ های گیرنده و دارنده میان مطلوب همکاری نوع شوند:

  فناوری. گیرنده شرکت های سیاست و فناوری طبیعت نظر؛ مورد فناوری و بازار با گیرنده آشنايی

 
 

 
  

                                      

 
 مهندسی ،یفناور انتقال مناسب روش انتخاب برای جامع مدلی رايها ،مهدی الورید ،محمد يزدی مدرس رضا،محمد آراستی 3

 .153-145 صفحه ،43شماره 24 دوره ،1387 شهريور - مرداد ،مهندسی( علوم ويژه )شريف مديريت و صنايع

نوع همکاری مطلوب میان 

دارنده و گیرنده های 

فناوری

مشخصات سازمان دارنده 

فناوری

میزان آشنایی گیرنده با 

بازار و فناوری مورد نظر
طبیعت فناوری

سیاست های شرکت گیرنده 

فناوری
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 شرکت افتخارات .6

 موضوع نهاد نام

 یواحدها در یفناور انتقال و یازسنجین کارگزار ایران صنعتی های شهرک شرکت

 یصنعت

 اناست یفناور انتقال و یمل بازار فن کارگزار اولین قم دانشگاه رشد مرکز

 استان در نانو یفناور انتقال کارگزار نانو یفناور توسعه ژهیو ستاد

 گذاری، ارزش ،یفکر تیمالک خدمات ارائه کارگزار فناوری و علم پارک

 مستقر یها شرکت به فناوری انتقال و بنیان دانش

 فناوری و علم پارک

 مستقر یها شرکت به فناوری انتقال و بنیان دانش گذاری، ارزش ،یفکر تیمالک خدمات ارائه کارگزار

 

 
 ماست افتخار فناور و صنعتی شرکت 4۰ از بیش با همکاری
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 شرکت تجربیات .7
 رگزاریب را فناوری تورهای ،بزرگ هایشرکت فناوری نیاز کردن برطرف جهت گذشته های سال در شرکت

 است: شده اشاره آنها از تعدادی به زير در که است کرده

  

  

 
 شده برگزار تورهای تصاوير
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 (98 آبانفراخوان برگزاری تور فناوری شرکت پاکشوما )برگزاری در 

 
 

 گیاهی داروی تولید فنی دانش انتقال قرارداد

 سلفچگان درمان دارو شرکت به ناباروری درمان

 از بتاکاروتن تولید فنی دانش انتقال قرارداد

 آريا مهر راما شرکت به دونالیالسالینا جلبک

 

 
 جاری های پروژه
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 شرکت خدمات .8

 است: زير شکل به پژوه مهراد فناور بهین شرکت فناوری انتقال خدمات

 خدمت ارائه مراحل جدول

 مرحله این گرفته صورت اقدامات مرحله عنوان ردیف

 قم استان واحدهای تمام آنالیز و گسترده نیازسنجی نیاز تحلیل 1

 مدت طوالنی توسعه و تحقیق مناسب فناوری انتخاب 2

 انتقال مناسب روش انتخاب 3
 های روش تمامی يادگیری جهت آموزشی هایکارگاه در شرکت و مطالعه

 موجود

 کیفیت بهبود جهت فناوران سپاری برون امتیازدهی لیست تهیه فناوری مناسب دارنده انتخاب 4

 قرارداد تدوين زمینه در تخصصی مطالعه قرارداد انعقاد و مذاکره 5

 انتقال فرآيند دقیق اجرای بر نظارت و مديريت اجرا 6

7 
 انطباق و جذب کارگیری به

 فناوری
 قبل های فناوری با جديد فناوری سازی همگام

 فناوری توسعه و تحقیق امر در هاشرکت به کمک فناوری انتشار و توسعه 8
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  شرکت فناوری انتقال اختصاصی خدمات

 فناوری انتقال

 شما شرکت در افزوده ارزش ایجاد و رفع تا فناوری نیاز شناسایی یکپارچه مدیریت

 :کرد اشاره زير موارد به توان می فناوری انتقال در ما خدمت کننده متمايز های ويژگی جمله از

 تجاری( و اقتصادی مالی، )فنی، نیاز واضح تعیین برای استاندارد فرمت با مطابق مند چارچوب شناسايی 

 فناوری بهترين انتخاب برای مختلف های استان در کلیدی شرکای و رانهمکا از کلیدی شبکه دارای 

 مذاکرات برد پیش کنار در کار و کسب طرح تهیه و فنی دانش گذاری ارزش همزمان انجام 

 فناوری انتقال فرآيند دقیق اجرای بر نظارت و طرفین نیاز با متناسب قرارداد تنظیم بر مديريت 

 توسعه و تحقیق امر در هاشرکت به کمک برای فناوری مختلف های حوزه در فنی متخصص تیم دارای 

 فناوری
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   www.MehradTech.com                          سایت: وب

 @MehradTech             اجتماعی: های شبکه
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