طراحي سامانه يكپارچه مديريت عرضه و تقاضاي )تبادل( فناوري
فناوريها و محصوﻻت جديد براي ورود به بازار همواره با مقاومتهايي روبهرو بودهاند .اين مقاومت ناشي از مسائلي
از قبيل ابهام مصرفكنندگان نسبت به كارايي يا ايمني محصوﻻت ،تسلط رقبا بر كانالهاي بازار ،ناكافي بودن
استانداردها يا نياز به استانداردهاي جديد ،فقدان حمايتهاي مناسب مالي ،فني و حقوقي است .دانشگاهها و
شركتهاي دانشبنيانِ برخاسته از آنها كه توسعهدهندگان اصلي فناوريهاي جديد هستند ،قادر به غلبه بر اين
مقاومتها نيستند .شركتهاي دانشبنيان در اغلب موارد به دليل كمتجربه بودن مديرانشان در حوزه كسبوكار
نميتوانند مصرفكنندگان مياني يا نهايي را نسبت به كارايي محصول خود متقاعد كنند .اين مسأله در مورد صنايع
بزرگ كشور )فوﻻد ،پتروشيمي ،قطعهسازي و  (...به مشتريان بالقوه فناوريهاي جديد بيشتر به چشم ميخورد،
چرا كه براي اينگونه صنايع  -كه اغلب توليدكننده محصوﻻت نهايي نيستند -عنوان فناوريهاي پيشرفته جذابيتي
ايجاد نميكند و آنها بيشتر به جنبههاي عملكردي و اقتصادي فناوريهاي جديد توجه ميكنند.

يكي از راهحلهاي تجربهشده در دنيا براي غلبه بر موانع فوق در مسير فروش و انتقال فناوري )به عنوان مهمترين
دستاورد بخش پژوهش در كشورها( استفاده از »كارگزاران يا واسطههاي فناوري« است .كارگزاران در حقيقت
واسطههايي هستند كه توانايي معرفي فناوريهاي جديد به بازارهاي موجود را دارند .مهمترين ويژگي كارگزاران
رسوخ صنعتي ،سابقه خوب آشنايي آنها با صنايع موجود است .آنها معموﻻً افراد يا تيمهايي هستند كه قبﻼً در يك
صنعت فعاليت كردهاند و قواعد آن صنعت و زبان فعاﻻن را به خوبي ميشناسند .آنها همچنين عﻼقهمند به استفاده
از فناوريهاي جديد هستند ،از اين رو ميتوانند پل ارتباطي مناسبي بين صنعت موجود و فناوريهاي جديد
باشند .عﻼوه بر سه گروه فوق يعني ،دارندگان ،واسطهها و متقاضيان فناوري ،دولت و نهادهاي وابسته به آن نيز
ميتوانند با ارائه مشوقها ،استانداردسازي و قاعدهگذاريهاي خود ،ارتباط بين سه دسته عوامل ذكر شده را تسهيل
كنند" .سامانه يكپارچه مديريت تبادل فناوري" به دنبال ايجاد مدلي براي روابط سازنده و پويا بين عوامل فوق
است.
در طرح حاضر عﻼوه بر "طراحي و ايجاد سامانه يكپارچه مديريت تبادل فناوري" به عنوان هدف اصلي ،اهداف
فرعي ديگري نيز مد نظر بودهاند كه اهم آنها عبارتاند از :كمك به ايجاد اكوسيستم و فضاي رشد مناسب براي
شكلگيري اقتصاد دانشبنيان؛ تعريف نقش و تقسيم كار مناسب بين عوامل فعال در فرآيند انتقال نتايج
دستاوردهاي پژوهشي از دانشگاهها و شركتهاي دانشبنيان )در قالب انتقال فناوري( به صنعت؛ و تعريف قواعد
بازي برد-برد و طراحي سازوكارهاي تسهيلكننده براي تعامل كارآمد بين عوامل فعال در فرآيند انتقال فناوري
از منبع دارنده )داخلي( به صنايع كشور.
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محتواي گزارش پروژه شامل بخشهاي متعددي به شرح ذيل است:

اهداف پروژه و بيان مسئله در فصل اول گزارش به تفصيل آمده است.

فصل دوم به تجارب داخلي در حوزه تبادل فناوري ميپردازد و داراي دو بخش است .بخش اول به فنبازار ملي
ايران اختصاص دارد .اين فنبازار طي نزديك به يك دهه فعاليت خود در پارك فناوري پرديس يكي از تجربيات
اصلي كشور در زمينه ايجاد ارتباط ميان فناوران و متقاضيان است .تيم مجري پژوهش حاضر ،جلساتي گفتگويي
را با مديران فنبازار ملي ايران برگزار كرده و از مستندات موجود نيز بهره گرفتند .برخي نقاط قوت مهم فنبازار
ملي ايران عبارتند از :برخورداري از مجوزهاي قانوني مورد نياز نظير مصوبه هيئت دولت ،توسعه جغرافيايي فنبازار
از طريق فنبازارهاي تخصصي و منطقهاي ،برخورداري از بدنه كارشناسي و ارتباط با برخي مراكز معتبر بينالمللي
در حوزه تبادل فناوري .با اين وجود اين جنبههاي مثبت ،اما وجود برخي ضعفها باعث شده تا خروجي فعاليتهاي
فن بازار ملي ايران از نظر ايجاد پيوندهاي واقعي بين طرفين عرضه و تقاضاي فناوري تاكنون چندان چشمگير
نباشد .برخي از دﻻيل ضعف در خروجيهاي فن بازار را ميتوان ناشي از فقدان پروتكلها و رويههاي مناسب و
تجربهشده براي تعامل طرفين عرضه و تقاضاي فناوري ،كمبودن تبادﻻت واقعي در فنبازار به دليل نگاه كاﻻ گونه
به فناوري ،استاتيك بودن سامانه و به روز نبودن اطﻼعات ،فقدان قابليت بازخوردگيري از عرضهها و تقاضاهاي
ﺛبتشده و كارگزار محور نبودن فرآيندهاي فنبازار دانست.

بخش دوم از فصل دوم به تجربيات ستاد ويژه فناوري نانو در حوزه تبادل فناوري ميپردازد .ستاد نانو در يك دهه
اخير ،به ويژه در چهار سال گذشته ،پروژههاي زيادي در زمينه شناسايي تقاضاي هاي صنعت و معرفي راه حل
مبتني بر نانو داشته است .براي مطالعه اين تجربيات ١٠ ،مصاحبه با كارشناسان ستاد مذكور و شركتهايي كه از
خدمات ستاد بهره گرفتهاند ،انجام شد .براساس بررسيهاي انجامشده ،در  ٦٠درصد از پروژههاي تبادل فناوري
ستاد از عاملي چهارمي به عنوان كارگزار رسوخ نانو در صنعت استفاده شده است ،حدود  ٥٠درصد از پروژه هاي
رسوخ انجام شده با كمك كارگزاران موفقيتآميز بوده است ،نرخ موفقيت ستاد در انتخاب كارگزاران مناسب حدود
 ٤٠درصد بوده است و تا پايان سال  ،١٣٩٣نزديك به  ٢٠شركت صنعتي از طريق اين فرآيند ،فناوري نانو را در
محصوﻻت خود به كار گرفتهاند .از چالشهاي پروژههاي تبادل فناوري نانو ميتوان به فقدان اطﻼعات كافي از
فناوري و بازار آن ،ناتواني فناوران در شناخت درست كاربردهاي تجاري فناوري خود ،تقاضامحور نبودن فناوريهاي
توسعهيافته ،نگراني فناوران از مباحث مالكيت فكري و عدم افشا كامل فناوري )ايجاد مشكل براي ارزيابي فناوري(،
مستندسازي ضعيف فناوريها و نبودِ برخي از خدمات كليدي براي پشتيباني فرآيند تبادل فناوري )از قبيل
خدمات ارزشگذاري فناوري ،اﺛبات كارايي فناوري ،نمونهسازي و مانند آن( اشاره كرد .از سوي ديگر از عوامل
موفقيت پروژههاي تبادل فناوري نانو ميتوان؛ نقش پررنگ كارشناسان ستاد در راهبري پروژهها و مديريت ارتباط
مستمر بين كارگزار ،فناور و متقاضي ،توجه به تامين منافع همه ذينفعان در فرآيند تبادل ،انتخاب صحيح فناوري
و صنعت مورد نظر ،ارزيابي و اعتبارسنجي دقيق فناوري و تقاضا ،دسترسي به شبكه مناسبي از متخصصين مشاور
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)فني ،بازار و مالي( ،توان تحقيق و توسعه فناور ،تمايل جدي متقاضي به كسب فناوري ،آشنايي كارگزار با فناوري،
كاربردهاي مختلف آن و راهحل هاي فناورانه جايگزين را نام برد.

در فصل سوم ٦ ،نهاد فعال در حوزه تبادل فناوري از كشورهاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفتهاند .اين نهادها
مدلهاي كسبوكار متفاوتي دارند و از شيوههاي مختلفي براي تسهيل فرآيند تبادل فناوري استفاده ميكنند.
براي درك بهتر رويههاي كاري اين نهادها ،از گزارشها و مقاﻻت موجود و خصوصاً از وبسايت موسسات مذكور
بهره گرفته شد .جدول زير مؤسسات مذكور را از حيث مدل كسبوكار ،ماهيت حقوقي و نقش در فرآيند تبادل
فناوري مقايسه ميكند:
جدول الف :مقايسه مؤسسات فعال در زمينه تبادل فناوري در كشورهاي مختلف.

نقش كليدي
نام موسسه

ارائه خدمات كارگزاري

تنظيمگري و تسهيلگري

NINESIGMA

B2Match

INNOCENTIVE

STTE

EEN

ماهيت حقوقي

خصوصي

خصوصي

خصوصي

دولتي

دولتي

نقش

پيوند عرضه و تقاضا

كشور/منطقه

مدل درآمدي
مزيت

اياﻻت متحده

دريافت حق الزحمه
كارگزاري تبادل

ارائه خدمات در كل
زنجيره ارزش

اتحاديه اروپا
برگزاري

اياﻻت متحده

چين

حل مسائل نوآوري

پيوند عرضه و

دريافت حقالزحمه

حمايتهاي دولتي

رويدادهاي تبادل

سازمانها

الزحمه برگزاري

واسطهگري مشكل به

و حق الزحمه

ايجاد طوفان فكري

ارايه انواع

دريافت حق
رويداد

كمك در اتصال
سازمانها به
يكديگر

سازمان ها
جهاني

تقاضا

كارگزاري تبادل
تسهيﻼت

اتحاديه اروپا
معرفي به مراكز

ارايه دهنده خدمات
حمايتهاي اتحاديه
اروپايي

ايجاد شبكه گسترده
خدمات

همچنين ،برنامه مشوق دولت محلي ايالت اوهايوي اياﻻت متحده در زمينه نوآوري باز به عنوان يك نمونه از
حمايت دولتي از تبادل فناوري در فصل سوم بررسي شده است.

در فصل چهارم ،مدل مفهومي سامانه مديريت تبادل فناوري پيشنهادي حاصل از اين مطالعه ارائه شدهاست.
بازيگران اصلي در اين مدل عبارتاند از (١ :عرضهكنندگان فناوري (٢ ،متقاضيان فناوري (٣ ،كارگزاران تبادل
فناوري و  (٤مديريت سامانه تبادل فناوري.
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مديريت سامانه با ايجاد زيرساخت اطﻼعاتي يكپارچه و طراحي رويههاي كاري استاندارد ،فضاي ﻻزم را براي
فعاليت كارگزاران و برقراري ارتباط ميان عرضهكنندگان و متقاضيان فناوري فراهم ميآورد .عرضهكنندگان و
متقاضيان به ترتيب داشتههاي فناورانه و تقاضاهاي خود را در سامانه تبادل ﺛبت ميكنند و كارگزاران تبادل
فناوري با بررسي موارد عرضه و تقاضا و شناسايي موارد مناسب ،فرآيند تبادل فناوري را پيش ميبرند .در عين
حال ،به منظور تبادل موفقيتآميز فناوري و تجاريسازي آن ،به مجموعهاي از خدمات تجاريسازي نياز وجود
دارد .ارائهكنندگان اين خدمات بخشي از سامانه به شمار نميآيند ،اما مديريت سامانه بايد ارتباطات روشني را با
ارائهدهندگان اينگونه خدمات شكل دهد تا كارگزاران ،عرضهكنندگان و متقاضيان بتوانند با سهولت بيشتري از
آنها بهره بگيرند .شكل زير ابعاد نهادي و نرمافزاري سامانه را نشان ميدهد.
متقاضيان فناوري

عرضه كنندگان فناوري

)شركتهاي صنعتي ،سازمانها،
سرمايهگذاران و(...

)شركتهاي دانش بنيان ،دانشگاه
ها ،مراكز پژوهشي و(...

مديريت سامانه تبادل )عرضه و تقاضا( فناوري
كارگزاران )واسطه هاي( تبادل فناوري
رويه هاي كاري استاندارد

•

زيرساخت اطﻼعاتي يكپارچه

•

شبكه خدمات تجاري سازي

•

شكل الف( مدل پيشنهادي سامانه مديريت تبادل فناوري.

•

فصل چهارم به رويههاي كاري سامانه مديريت تبادل فناوري اختصاص دارد .اين رويهها در سه دسته اصلي ﺛبت
عرضه )پروفايل فناوري( ،ﺛبت تقاضا )پروفايل تقاضا( و تبادل جاي ميگيرند .وظايف كارگزاران و مديريت سامانه
در هر يك از سه بخش مذكور در فصل چهارم به تفصيل آمده است.

اهم وظايف كارگزاران در بخش عرضه فناوري شامل مواردي از قبيل؛ تعامل و شبكهسازي با فناوران ،اطﻼعرساني
به فناوران در مورد نيازهاي صنعت ،ارزيابي اوليه فناوريها و انتخاب فناوريهاي مناسب براي رسوخ در صنعت،
ذكر محدوديتها و شرايط حقوقي يا فني براي همكاري با هر فناور ،ﺛبت فناوريهاي مناسب در سامانه ،كمك به
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تكميل مستندات اﺛبات فناوري است .ذكر اين نكته ﻻزم است كه سامانه تبادل فناوري بر شناسايي تقاضاهاي
صنعتي و برآوردهساختن آنها متمركز است ،اما كارگزاران براي رفع اين تقاضاها بايد آگاهي كاملي از فناوريهاي
در دسترس داشته باشند .به همين دليل ،بخش عرضه فناوري نيز اهميت خاص خود را در سامانه تبادل فناوري
دارد .پس از ﺛبت و اعتبارسنجي عرضهها و تقاضاها ،نوبت به شناسايي موارد مناسب و تبادل فناوري ميرسد.
وظايف كارگزاران در بخش تبادل عبارتاند از:
 شناسايي )پايش فناوريهاي پيشنهادي در سامانه ،رتبهبندي پيشنهادها و انتخاب فناوري مناسب براي
تقاضاي مورد نظر(
 انجام مذاكرات اوليه با هر يك از طرفين

 ارزيابي تكميلي )بازديد از طرفين ،ارزيابي شرايط همكاري از نظر فني و حقوقي ،مشاوره با خبرگان(
 طراحي مدل همكاري مناسب براي هر پروژه
 پيگيري عقد قرارداد تبادل

 مستندسازي پروژه تبادل
فصل پنﺠم به سازوكارهاي حمايتي در سامانه مديريت تبادل تبادل فناوري اختصاص دارد .اين حمايتها را ميتوان
در سه دسته اصلي به ترتيب زير جاي داد:

الف :تامين زيرساختها؛ شامل؛ ايجاد بسترهاي اطﻼعاتي مناسب مانند بانكهاي اطﻼعاتي فناوريها و متقاضيان،
ايجاد شبكه بين كارگزاران تبادل ،فناوران و مشاوران صنعتي ،حمايت از برگزاري نشستهاي صنعتي و حضور در
نمايشگاهها براي شناسايي تقاضاها ،حمايت از بازديدهاي صنعتي به منظور شناسايي تقاضاي واقعي و پيگيري
تصويب قوانين و آييننامههاي مشوق براي كارگزاران تبادل

ب :ارائه خدمات پشتيبان؛ شامل؛ تأمين هزينههاي طرحهاي امكانسنجي و توجيه اقتصادي فناوري ،حمايت از
هزينه مطالعات بازار ،ارائه خدمات مالي به كارگزاران ،ارائه خدمات مشاورهاي و حقوقي به كارگزاران و ارائه مشوق-
هاي مالي به كارگزاران به تناسب موفقيت در پروژه هاي تبادل
ج :كاهش ريسك طرفين تعامل؛ شامل؛ حمايت از انجام تستها و آزمايشهاي كاركردي و كسب استانداردهاي
ﻻزم به منظور متقاعد كردن صنعت ،حمايت از تحقيقات تكميلي ،حمايت از ساخت نمونه اوليه ،تامين بخشي از
هزينههاي متقاضي براي خريد تجهيزات خط توليد در قالب وام يا ليزينگ و ارائه خدمات ضمانت فناوري به صنعت
در قراردادهاي فروش فناوري.
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