آییننامه حمایت از خدمات تبادل فناوری
مقدمه
انتقال فناوری بینالمللی یکی از روشهای مهم دستیابی به فناوریهای نوین خصوصا برای کشورهای در
حال توسعه مانند ایران میباشد .این روش عمدتا در خصوص فناوریهایی که هزینه و زمان توسعه درونزای
آنها باالست و همچنین امکان انتقال آن از خارج از کشور وجود دارد ،قابل پیشنهاد است .طبیعی است که در
دل مفهوم انتقل فناوری ،اکتساب توانمندیهای مربوط به بهرهبرداری از فناوری نیز وجود دارد و منظور
انتقال صرف تجهیزات ،اطالعاتی یا نرمافزارهای مربوطه نیست .هرچند که امروزه به سبب تنوع زیاد
روشهای انتقال فناوری و پیچیده شدن روشهای همکاری شرکتها با هم و از سوی دیگر توانمندیهای
نسبی کشورمان در برخی حوزهها ،عبارت «همکاری فناوری بینالمللی» مناسبتر و گویاتر از انتقال فناوری
است ،زیرا پوشش دهنده انواع همکاریها و تبادالت دوطرفه میباشد.
به تناسب اهمیت موضوع انتقال فناوری ،مطالعه و ارزیابی آن خصوصا پیش از ورود به فرایند اجرایی
همکاری با طرف خارجی و انعقاد قرارداد دارای نقش مهمی در موفقیت انتقال فناوری میباشد .خدمات این
آییننامه به شرح زیر ،ناظر به نیاز شرکتهایی است که درصدد انتقال یا همکاری فناوری خارجی هستند.
ماده  :1تعریف خدمات
انتقال فناوری یک فرآیند است که معموال از جستجو و شناسایی فناوری و تعیین فناوریهای در دسترس و
ارزیابی آنها آغاز میشود .انجام مذاکرات اولیه ،انتخاب نهایی فناوری و منبع دریافت آن و سپس تنظیم
قرارداد مراحل بعدی است و در مرحله آخر انجام عملیات انتقال و نهایتا تطابق و جذب فناوری ،پایان بخش
یک طرح انتقال فناوری است .خدمات مورد نظر در این آییننامه شامل خدمات مورد نیاز برای بنگاههای
دریافت کننده فناوری (و در برخی موارد منتقل کننده فناوری) در هر یک از مراحل فرایند تبادل فناوری
میباشد .سرفصل موارد اصلی این خدمات در ادامه آمده است:
 رصد فناوری با هدف شناخت آینده و تحوالت فناوریهای مورد نظر برای انتقال از طریق روشهای کمی
(تحلیل پتنت) یا سایر روشها
 منبع یابی فناوری و تناظر یابی ) (Technology matchmakingبا هدف شناسایی منابع قابل
دسترس و مناسب دریافت فناوری و تعیین روش انتقال فناوری
 ارزشگذاری فناوری شامل تعیین ارزش و قیمت فناوری (پتنت) در قراردادهای لیسانس و ارزشگذاری
سهام و سهمالشرکه طرفین در انواع همکاریهای فناوری
 تدوین طرح توجیهی انتقال فناوری و تعیین مدل تامین مالی انتقال فناوری

 تطابق و جذب فناوری شامل طراحی فرایند تطابق و جذب مستندسازی اجزای مختلف فناوری (شامل
دادهها و اطالعات ،دستورالعملها ،اسناد فنی) ،ارزیابی تحقق اهداف انتقال فناوری و مدیریت دانش در فرایند
اکتساب فناوری
ماده  :2میزان حمایت
هریک از چهار خدمت فوق بسته به سطح توانمندی و نوع نیاز شرکت متقاضی (با توجه به میزان پیشرفت
تبادل فناوری) در دو سطح مقدماتی و جامع مطابق جدول زیر قابل حمایت میباشد .امکان استفاده از چند
خدمت در همان سقف رقم حمایت مذکور در جدول وجود دارد.
میزان حمایت

سقف حمایت

سطح خدمت
مقدماتی

%70

 ۱00.000.000ریال

جامع

%50

 300.000.000ریال

تبصره :تعیین تناسب سطح خدمات درخواستی شرکت متقاضی با توانمندی و نیاز واقعی شرکت و سپس
تعیین درصد و میزان حمایت در سقف مذکور بعهده کریدور خدمات صادرات محصوالت دانشبنیان و تبادل
فناوری است و کریدور موظف است گزارش حمایتهای بعمل آمده و نتایج کسب شده را بصورت دورهای به
معاونت علمی و فناوری ارائه نماید.
ماده  :3شرایط اعطای حمایت
شرکتها و نهادهای برخوردار از حمایتهای این آییننامه عبارتند از:
 .۱شرکتهای دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 .2سایر شرکتها و موسسات تحقیقاتی با معرفی معاونت علمی و فناوری
ماده  :4فرایند دریافت حمایت
شرکتها و نهادهای متقاضی دریافت خدمات درصورت نیاز میتوانند درخواست خود را از طریق پرتال کریدور
جهت دریافت حمایت ارسال نمایند .الزم به ذکر است که این آئین نامه برای حمایت از همکاریهای فناوری
خارجی بوده و شامل همکاریهای فناوری داخلی نمیباشد و لذا ارائه برنامه /قرارداد همکاری فناوری با طرف
خارجی به تناسب نوع و سطح خدمات درخواستی از سوی متقاضیان الزم میباشد.
این آییننامه در  4ماده و یک تبصره در تاریخ  ۱5شهریور  ۱395به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری رسید و از همان تاریخ قابل اجرا میباشد.

