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  چکیده

سال          سعه فناوري نانو در ایران، در  ضه هایی در قالب همکاريهاي اخیر پروژهبا توجه به تو کنندگان فناوري هاي فناورانه بین عر

نِ  ها اغلب طرفیگرفته است. در انجام این پروژه هاي صنعتی شکل  هاي کوچک و همچنین متقاضیان آن یعنی شرکت  نانو در شرکت 

گردد. این پژوهش به در مرحله اجرا بوده و منجر به کاهش اثربخشی آنها می شوند که عمدتا رو میهایی روبهانتقال فناوري با چالش

 از ابزار پرسشنامه   در آن یک پژوهش پیمایشی بوده و ها پرداخته است. پژوهش حاضر   هاي اجرایی این پروژهبررسی و تبیین چالش 

هاي نیمه ساختاریافته،  ابتدا با مرور ادبیات و انجام مصاحبه  این نوشتار،  . درشده است  و انجام مصاحبه براي گردآوري داده استفاده   

هاي فناورانه در حوزه فناوري نانو مشــخص و ســپس با طراحی پرســشــنامه و اخذ نظرات  هاي مهم موانع همکاريابعاد و شــاخص

وع نتایج تحقیق بیانگر این موضبندي شده است. سایی و رتبهها شناچالش هاي فناورانه، اهم این موانع وبازیگران اصلی این همکاري

از  هاي استفادههاي ضعف نهادهاي میانجی در برقراري ارتباط بین طرفین همکاري، تردید خریدار نسبت به ریسکشاخصاست که 

شرکت     سازمانی  سی فرایندهاي  ضه فناوري جدید و بوروکرا  ها و موانعترین چالشعمده ،کنندگان فناوريهاي بزرگ در تعامل با عر

ستند. در همکاري صاحبه    هاي فناورانه ه سندگان با انجام م ساختاریافته از طرفینِ این همکاري در انتها نوی هاي فناورانه، هاي نیمه 
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  مقدمه -1

سری از موانع  ها در مواجه با فناوریشرکت  های جدید با یک 

به   ــر ــکالت منحصـ عه و       و مشـ ــ حل توسـ یک از مرا فرد در هر 

ــازی روبرو میتجاری ــکالت و موانع میسـ ــوند. این مشـ  دتوانشـ

توســـعه محصـــول یا  منجر به عدم موفقیت درصـــورت بالقوه به

ــود[ تجاری ــازی ش ــرکتهمچنین ]. 7س ای با طور فزایندهبهها ش

یازمندی      محدودیت   با ن جه  های پیچیده محیط    های خود در موا

ند. ازاین  ــت به همکاری    روبرو هسـ یاز  نه در چنین      رو ن ناورا های ف

  باز، نوآورى پارادایم توسعه از پس ].9[محیطی کامال مشهود است

ــوب نوآورى منابع ترینمهم ازجمله فناورانه هایهمکاری  محس

ضاى  در چراکه ؛شود مى  منابع نیازمند هاسازمان  رقابت، جدید ف

 راىب اهآن داخلى منابع و فعلى رقابتى هاىمزیت و هستند  نوآورى

ست  پذیرى کافىرقابت ساس  این بر و نی  فناورانه هاىهمکارى ا

سعه  براى اثربخش ابزارى عنوانبه   ردنب بین از و رقابتى مزیت تو

. ]1[آیدمى شمار به مطلوب و موجود هاىمیان توانمندى شکاف 

سعه اقتصادی بازارهای   همکاری های فناورانه نقش مهمی را در تو

بازی می         گذار  حال  های در  ند.   مدرن و همچنین اقتصــــاد ک

کاری  یک       هم نه  ناورا دو طرف برد برای هر  -حل برد راههای ف

ــه ــت. با عرض ــی فناوری اس وجود این روند در این کننده و متقاض

 دنبال هایی را برای هر دو طرف بهتوسعه نگرانی کشورهای درحال 

یل  با ]. 11[دارد قاط  دقیق تحل ــعف و قوت ن  نیز داخلی و ضـ

 ارزش زنجیره مختلف در مراحل تواندمی همکارى شرکا،  پتانسیل 

  شامل  زنجیره ارزش طی همکارى مختلف هایشکل  .بگیرد شکل 

صول،  تکوین همکارى در تحقیقات، در همکارى  در همکارى مح

  مطالعات .فروش است از پس خدمات و توزیع در و همکارى تولید

شان    اکثر بعد در به 1980 دهه از فناورانه هاىدهد همکارىمی ن

ــورهاى ــورهاى و اروپا، ژاپن آمریکا، مانند جهان کش  جنوب کش

سیا  شرق  شورهاى  و آ سعه درحال در ک   با آهنگ هند مانند ایتو

  توســعه فعلى، شــرایط در .]4و3[کرده اســت رشــد نمایى شــبه

سى  بر هاسازمان  بین های فناورانههمکاری شیده  ک ست و  پو  نی

چه  یت  آن ئه  دارد، اهم هایى   ارا کار ــى براى افزایش راه   اثربخشـ

ــت. درواقع فناورانه هاىهمکاری  هایهمکاری که گونههمان اس

ــک کاهش  فناورانه موجب    ــعه فناوری   و نوآورى در ریسـ   توسـ

  براساس  است.  نهفته هایىنیز ریسک  هاهمکاری خود در شود، می

صد  شده مطالعات انجام   با های فناورانههمکاری از توجهیقابل در

ــده مواجه  موفقیت  عدم  همچنین در مطالعه دیگری،     ].5[اند شـ

 از بینکه  کنندمی اشــاره این موضــوع به نیز لینک و مارکســت

ــرکت پروژه همکارى بین 106 بخش  در بریتانیایى فعال هاىش

ICT 60 تا 40 ســوئدى، تنها هاىشــرکت بین همکارى 400 و  

 ].  6[اســـت بوده آمیزموفقیت طرفین ازنظر هاهمکاری درصـــد

ــده پیرامونانجام مطالعات در بنابراین   هاى فناورانه،همکاری شـ

ــایى  ــناس  اهمیت زیادى از های این همکاریو چالش موانع ش

ست.  سایى    به مقاله این برخوردار ا شنا  معد بر مؤثر موانع دنبال 

  پژوهش تالش این در اســت. لذا های فناورانههمکاری موفقیت

های همکاری فناورانه اجرایی پروژه و مدیریتی هایچالش شودمی

سایی    جهت  راهکارهایی ها،چالش این بندیاولویت ضمن  و شنا

 رائها فناوری نانو در ایران توسعه  در هاپروژه این اثربخشی  افزایش

  .شود

ــت. تنظیم بخش چهار در این مقاله ــده اس  ،اول بخش در ش

ــد. در خواهد فناورانه هاىکلیدى همکاری مفاهیم بر مرورى  ش

در بخش سوم  .تشریح شده است  تحقیق شناسی   روش دومبخش 

ــه تبیین همکــاری موانع ــده و در بخش پــایــانی   فنــاوران شــ

  گردد.پیشنهادهایی برای غلبه بر این موانع ارائه می
 

   هاي تحقیق و توسعهدر فعالیت فناورانه همکاري -2

ست  توافقى فناورانه همکارى  ای دو میان آزادانه و که آگاهانه ا

 شکل فناوری توسعه و گذاشتن اشتراک به براى تبادل، بنگاه چند

 خود فناورانه توانایی شرکت  دو فناورانه، همکاری در .]8[گیردمى

سیدن  جهت را شتراک  به جدید به فناوری ر  در]. 2[گذارندمی ا

  همکاری مدت ندارد و طرفین وجود سهام بین  تبادل روش،  این

  موردنظر فناوری توسعه و ایجاد به محدودو  مدتکوتاه معموال نیز

سب  ].10[بود خواهد سب و  وکار دانشدر محیط ک محور امروز، ک

ست     ضرورت ا ستفاده از دانش خارجی و افزایش کارایی یک  که  ا

ــان        ــخن آسـ ــخت و در مقام سـ ــوع در عمل سـ البته این موضـ

  ].14[است

ــطوح در اخیر دهــه دو در   مطــالعـات  بنگــاهی، ملی و سـ

سترده  سایی    برای ایگ ضه  شنا   و هابنگاه بین همکاری هایعار

شی  افزایش برای ارائه راهکارهایی همچنین ستور  آن اثربخ  در د

  ترینمهم  ].12و  6[اســت قرارگرفته مدیریت نظرانصــاحب کار

 که اسـت  این شـده،  فناورانه هایهمکاریرشـد   باعث که دلیلی

 را فناوری یک مراحل توســعه تمامی قادرند اندکی هایشــرکت

   تسرع  باعث فناورانه همکاری این، بر عالوه کنند. طی تنهاییبه

ــیدن ــودمی نوآوری و یادگیری فرآیند به بخشـ  .]13و  10[شـ

ــرکت ــط در این رابطه بهش طور خاص با یک های کوچک و متوس

ها برای کسب دانش  طرف این شرکت معضل مواجه هستند. ازیک  

ها نیازمند به همکاری با دیگران هســتند و از  و دیگر شــایســتگی

هایی برای همکاری طرف دیگر آنها اغلب برای پیدا کردن شـرکت 

 فناورانه همکاری کهتیدرصور  ]. 9[شوند فناورانه دچار مشکل می 

 ودب خواهد مشترکی  امتیاز حق آن اصلی  خروجی برسد،  نتیجه به

 کهاین برای .]13[رسید خواهد ثبت به همکاری طرفین نام به که
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 بایســـتمی ،بدســـت آید فناورانه همکاری از قابل قبولی نتایج

  ؛اشد ب داشته  وجود طرفین هایتوانایی بین قابل قبولی همپوشانی 

 از رییادگی برای فرصتی  ،باشد  زیاد خیلی همپوشانی  اگر این زیرا

ــته   فناوری  انتقال  و هم  چیز طرفین از یک هیچ و وجود نداشـ

  ،باشد  کم همپوشانی خیلی  اگر .داشت  نخواهد ارائه برای جدیدی

  یگریکد فناورانه هایتوانمندی با کردن کار امکان اینکه به دلیل

سیار  افزاییهم یابد،کاهش می  آمد خواهد بوجود آنها بین کمی ب

ــید حداقل به یادگیری و   به توجه بای طورکلبه .]15[خواهد رس

ــت از: تحلیــل کــه همکــاری فرآینــد   و راهبردی عبــارت اســ

 ریزیهمکار، طرح انتخاب و همکاری، جستجو  برای گیریتصمیم 

در ما  .]12[همکاری همکاری و خاتمه مدیریت و همکاری، اجرا

پژوهش تمرکز خود را بر حوزه اجرا و مدیریت  همکاری قرار     این

   ایم.داده
  

 تحقیق روش انجام -3

به  گان،    در این پژوهش  به نظرات خبر  راهبردمنظور  رجوع 

صاحبه برای          پیمایش به شنامه و م س شده و از ابزار پر سته  کار ب

ــت. ها بهرهگردآوری داده ــده اس  از ابتدا ،منظور بدین  برداری ش

ــاحبه  طریق ــاختاریافته      های مصـ ــلی   با  نیمه سـ بازیگران اصـ

جمله مسئولین ستاد ویژه  از ،های فناورانه در فناوری نانوهمکاری

های کننده در پروژهتوسعه فناوری نانو، همچنین طرفین مشارکت  

نه(به    همکاری  ــههای فناورا ــیان      عنوان عرضـ کنندگان و متقاضـ

صلی این  فناوری) مشکالت و چالش  سایی و     هاهمکاریهای ا شنا

ترین مهم تعیین و بندیاولویت هدف با سپس  گردید. بندیدسته 

 ینب و تهیه هاییپرسشنامه   شده، شناسایی   هایچالش و مشکالت 

ــاحب    نانو    نظرانمدیران و صـ که با    گردید  توزیعحوزه فناوری 

نه نیز درگیر بوده     پروژه ناورا کاری ف ند های هم   مرحله،  این در .ا

 تأثیر میزان نظر از هر مشــکل، به بایســتمی شــوندگانپرســش

نه      پروژه بر منفی ناورا کاری ف یاز می  های هم که    امت ند   درداد

ساس و  تایی5  طیفی   ورمنظبه بود. شده  تهیه مقیاس لیکرت برا

سی  شنامه    توانایی برر س   نآ برای که صفتی  گیریاندازه در هاپر

ــدهطراحی ــنامه  روایی ]،17[بودند ش ــش   خبرگان نظر از هاپرس

 همچنین پایایی .گرفت قرار تأیید مورد آن صــحت  و بررســی 

شنامه    س ش  آزمون نتایج تکرارپذیری یا ثبات به که نیز هاپر  ارها

ــط نرم کند می فای  با روش  و SPSSافزار توسـ   ]18[کرونباخ  آل

ــبه و ــپس گرفت. قرار تأیید مورد 85/0 با عدد محاسـ   این سـ

شنامه   س در توزیع گردید که فعال  هایشرکت  از مورد 54 بین پر

ند.     ــترس بود نانو در دسـ ناوری  حدود   حوزه ف  170این موارد از 

ــرکت موجود در حوزه فناوری نانو انتخاب ــدهشـ اند. این موارد  شـ

ــرکت هایی هســتند که حداقل در یک پروژه همکاری فناورانه ش

شته    شارکت دا شرکت م ام که تمای بودند گونههای منتخب بهاند. 

ــت از قبیل        حوزه ــوخ کرده اسـ نانو در آن رسـ هایی که فناوری 

  ت.گرفنساجی، انرژی و نیروگاهی، دارو، الکترونیک و ... را در برمی

های ناقص یا پاسخ داده نشده، تعداد    درنهایت با حذف پرسشنامه  

سخ ها جمععدد از این پرسشنامه   37 دهی در آوری گردید. نرخ پا

ست. تعداد حوزه    51/68این مطالعه  صد ا شنامه    در س هایی که پر

  است. یکشده طبق جدول شماره داده در آنها توزیع و پاسخ
  

  های موردنظردر حوزه شدهداده: تعداد پرسشنامه پاسخ1جدول 

  شده داده تعداد پرسشنامه پاسخ  نام حوزه موردنظر

  5  نساجی

  7  انرژی و نیروگاهی

  4  دارو

  4  خودرو

  2  زیستمحیط آب پساب و

  3  کشاورزی و صنایع غذایی

  2  ونقل ریلی و دریاییحمل

  5  ساختمان

  

ــنامه آوریجمع از پس ــش   هایوتحلیلتجزیه انجام و هاپرس

سبت  مشکل  هر اولویت آماری الزم،  مشخص  مشکالت  سایر  به ن

ــه منظوربه .گردید ــکالت یابیریش  برای راهکارهایی ارائه و مش

شکل،  هر منفی تأثیرات کاهش یا کردن برطرف ص  با مطابق م  لا

 بین در عوامل از تعداد کمی زیاد اثر به معتقد ) که20/80پارتو (

سئله  یک بر اثرگذار عوامل از زیادی تعداد ست  م   از %20 ابتدا. ا

  خابانت قبل، مرحله نتایج براساس آمدهبدست داراولویت مشکالت

ساس  و صاحبه  آنها برا نظران صاحب  از نفر 10با  تکمیلی هایم

صلی  ست  راهکارهای. شد  انجام هاپروژه ا صاحبه  از آمدهبد   ها،م

یت    ها ناســــب به  درن های    تریناجرایی و ترینعنوان م کار  راه

شنهادی  شکل  هر برای پی شخص  هر راهکار، اولویت همراه به م  م

ــتاوردهای   و نتایج  بعدی،  بخش در گردید.   مرحله میدانی   دسـ

  .است شدهارائه پژوهش
  

   هاداده وتحلیلجزیهت -4

 و مشکالت  شناسایی   پژوهش، این میدانی مرحله از گام اولین

صاحبه    بوده اجرایی هایچالش ست. بعد از م گرفته با های انجاما

ــاحب  های  های همکاری  نظران این حوزه، برای مفهوم چالش صـ

شاخص استخراج گردید که در جدول شماره  14بعد و  4فناورانه، 

شده استنشان داده دو
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ههای فناورانهای همکاریهای چالششاخص بعد و :2 جدول

  شاخص  بعد  مفهوم

  

های چالش

  های فناورانههمکاری

  

  کارگیری فناوری جدیداخذ و به

  کشور از داخل فناوری انتقالخارج در مقایسه با از واردات فناوری تسهیل 

  فناوری  کنندگانعرضهمتقاضی فناوری در جدی بودن  تردید

  کننده فناوریتردید متقاضی فناوری نسبت به توان فنی عرضه

  ها)(انحصاری بودن برخی از حوزهاندک متقاضی فناوری به نوآوری و توسعه محصول نیاز

سازوکارهای حمایتی و ارتباطی بین 

  متقاضیان فناوری کنندگان وعرضه

   های فناورانههمکاری یدرزمینههای دولتی با ضمانت اجرایی مشوق

انتقال فناوری ضعف نهادهای میانجی    
  بزرگ هایشرکت زیاد دربوروکراسی 

  گذاری فناوریحقوق مالکیت فکری و ارزش

  ضعف در سیستم حقوقی و مالکیت فکری

  کارگیری فناوریدر به ها و استانداردهای مربوطمجوزها، تأییدیه

  فناوری گذاریضعف در نهادهای مستقل ارزیابی و ارزش

  عقد و اجرای قرارداد انتقال فناوری

  انتقال فناوری طرفیندر مهارت مذاکره و تعامل 

  مقیاس صنعتی درتولید ضعف در تحقیق و توسعه تکمیلی و 

  توسط طرفین انتقال فناوری های استفاده از فناوری جدیدریسکعدم پذیرش 

  متقاضی فناوری با جزئیات کامل فنی واقعی شفاف نبودن نیاز

 
ــاخص    عد شـ یک       در مرحله ب لب  قا های تبیین شـــده، در 

ش   س سوال   نپر شاخص در قالب یک  امه تنظیم و توزیع گردید(هر 

ترکیب  ســـهمورد ســـنجش قرار گرفته اســـت). جدول شـــماره 

سخ  شان می   پا سنجی را ن دهد. همچنین در دهندگان به این نظر

ــماره    ــؤال به تفکیک تعداد     چهار جدول شـ فراوانی مطلق هر سـ

به هر یک از مقیاس   مر نۀ طیف لیکرت آورده    5های  بوط  و در گا

ــتون  ــت جدول، به دلیل ای س ــمت راس ــؤاالت باهم س نکه این س

  .شده استاشند میانگین وزنی هر سؤال نشان دادهب مقایسهقابل
 

 دهندگان به پرسشنامهترکیب پاسخ :3جدول 

  سمت  تحصیالت  تعداد

  مدیرعامل  دکتری  6

  مدیر عامل  کارشناسی ارشد  10

  کارشناس  کارشناسی ارشد  13

  کارشناس  کارشناس  8

 

 انه طیف لیکرت مربوط به هر سؤالگ 5فراوانی مطلق مقیاس  :4جدول 

  وزنی میانگین  )1کم ( خیلی  )2کم (  )3متوسط (  )4زیاد (  )5زیاد ( خیلی  

  4  0  1  7  17  7  میانجیهای ضعف نهاد

  3/3  3  7  10  7  5  استفاده از فناوریریسک 

  4/1  1  0  8  8  15  های بزرگروکراسی شرکتب

  4/4  0  0  5  14  13  ها و استانداردهااخذ تأییدیه

  2/3  1  6  14  7  4  های همکاری دولتمشوق

  4  1  0  8  13  10  گذاری فناوریارزش

  2/4  0  0  5  14  13  ضعف در مذاکره و تعامل

  4  0  4  7  10  11  ضعف سیستم مالکیت فکری

  4/1  0  1  7  11  11  کنندهتردید نسبت به توان فنی عرضه

  6/3  2  3  7  12  8  شفاف نبودن نیاز متقاضی

  4/3  0  0  7  11  14  کمبود نیاز به نوآوری

  8/3  0  1  10  16  5  ضعف در تولید صنعتی

  4/3  0  3  4  12  13  تسهیل واردات نسبت به خرید فناوری از داخل

  7/3  2  5  4  11  10  فناور برای معاملهتردید متقاضی در جدی بودن 

ست  شخص می با مرتب کردن نتایج بد  نظر شود که از آمده م

ــخ ــکل در همکاریدهندگان عمدهپاس های فناورانه بین ترین مش

کنندگان و متقاضــیان فناوری در حوزه فناوری نانو مربوط عرضــه

ــاخص   ــعف نهادهای میانجی در برقراری ارتباط بین      "به شـ ضـ

کاری  یانگین      "طرفین هم با م که  قدار در      4/4بوده  باالترین م

ــاخص    ــت. ش ــاص داده اس تردید  "طیف لیکرت را به خود اختص

سبت به   سک خریدار ن ضمانت      هایری ستفاده از فناوری جدید( ا

ی سازمان بوروکراسی و پیچیدگی فرایندهای  "و شاخص   ")فناوری

ین با میانگ "کنندگان فناوریهای بزرگ در تعامل با عرضه شرکت 

به  3/4 ماره       در رت ــ ند. نمودار شـ عدی قرار دار تایج   یک های ب ن

دهد.  آمده از این نظرسنجی را نشان میبدست
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 های همکاری فناورانه در حوزه فناوری نانوبندی موانع و چالش: رتبه1نمودار 

 
    گیریبندی و نتیجهجمع -5

ــده درهای انجامپژوهش تاکنون کهاین به توجه با مورد  شـ

 همکاری روش با که هاییپروژه در فناوری انتقال موانع و هاچالش

های فناورانه خارجی شــود معطوف به همکاریانجام می فناورانه

سائل و     (بین شتر م ست و بی مشکالت قبل از عقد قرارداد   المللی) ا

سایی دارنده فناوری و عقد قرارداد یا       شنا سائل مربوط به  یعنی م

ــعه فناوری مدنظر بوده اســت. در   این مســائل بعدازآن یعنی توس

های فناورانه مسائل و مشکالت همکاری   شده است   پژوهش سعی 

ــور و با توجه به پروژه ــت  های انجامدر داخل کش ــده یا در دس ش

جام د  یابی قرار       ان له اجرا مورد ارز نانو و در مرح ناوری  ر حوزه ف

  گیرد.

  هایدرصد ناکامی  80 معموالً »پارتو اصل «اساس   بر ازآنجاکه

 است پروژه آن در مشکالت موجود از %20 تنها از ناشی پروژه یک

ــاخص   می ].19[ ــعف نهادهای توان نتیجه گرفت که شـ های ضـ

  تردید خریدار "، "میانجی در برقراری ارتباط بین طرفین همکاری   

  "های استفاده از فناوری جدید (ضمانت فناوری)  نسبت به ریسک  

 های بزرگبوروکراسی و پیچیدگی فرایندهای سازمانی شرکت   "و 

ــه     با عرضـ عامل  باً     "کنندگان فناوری   در ت   14از   %20که تقری

دهند و از طرفی باالترین مقدار شاخص این پژوهش را تشکیل می

ست؛ بیانگر عمده   ن  تریدر طیف لیکرت را به خود اختصاص داده ا

  های فناورانه هستند. ها و موانع در همکاریچالش

سیار  نظر اتفاق به توجه با پژوهش، چهارم گام در  رب که باالیی ب

شت،  وجود مشکل اول  3 روی ستفاده از مصاحبه   دا های نیمه با ا

ن کنندگاعنوان عرضـه هایی که بهسـاختاریافته با مدیران شـرکت  

به همکاری         ناوری تجر یان ف ــ قاضـ ناوری و مت نه را      ف ناورا های ف

شته  ستخراج گردید   اند راهکارهایی برای غلبه بر این چالشدا ها ا

   که به ترتیب ذیل است: 

باط بین طرفین         � یانجی در برقراری ارت های م هاد ــعف ن ضـ

 همکاری

 ؛های اطالعاتی عرضه و تقاضای فناوریایجاد بانک )1

عنوان افراد به یشــناختن کارگزاران تبادل فناور تیبه رســم )2

  ؛یفعال در انتقال فناور ی/حقوقیقیحق

مشـاوره   نهیزم در یخدمات یهاشـرکت  یاندازراه از تیحما )3

  ؛یتبادل فناور یو حقوق یفن

  ؛یکارگزاران تبادل فناور و تربیتآموزش  )4

 نیمانند قرار دادن ا یدولت از کارگزاران تبادل فناور تیحما )5

  .انیبندانش یهاشرکت ها در زمرهشرکت

ــبت به      � ــکتردید خریدار نسـ ــتفاده از فناوری    های ریسـ اسـ

 )جدید(ضمانت فناوری
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ــعه      )1 ــیس مراکز ویژه برای توسـ فناوری  حمایت دولت از تأسـ

ســازی و توســعه فناوری در  بالخص مراکز توانمند در نمونه

  ؛های فنی و مالی)(کاهش ریسکمقیاس صنعتی

ــنا  یها دوره یبرگزار )2  یانتقال و همکار   یبا قراردادها   ییآشـ

ض  یبرا یفناور سک یفناور انیفناوران و متقا  های(کاهش ری

  ؛مربوط به حقوق مالکیت فکری)

 اتی فناورانه مانند معاف از مال       یها یدولت از همکار   تی حما  )3

سک های   های فناورانهی همکاریشدن قراردادها  (کاهش ری

 .مالی)

ــازمانی شــرکت   � ــی و پیچیدگی فرایندهای س های بوروکراس

 کنندگان فناوریبزرگ در تعامل با عرضه

لت از برگزار  تی حما  )1 قات نوآور   یدو ــاب حل   یباز برا  یمسـ

شرکت    شکالت  صنایع   R&Dمنظور ارتباط واحدهای (بههام

 کنندکان فناوری)بزرگ با عرضه

ــتقل(یا ذیل واحد  )2 ــرکتR&Dایجاد واحدی مس های ) در ش

کنندگان فناوری و عقد  بزرگ برای برقراری ارتباط با عرضـــه

قرار داد با آنها.
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