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 فصل اول:مقدمه و مفاهیم اولیه-1

 آن فناوري و مفاهیم  -1-1

قدرتمند در  یا هلیو وس ها بودهشورک ییو دانا ییجاد ثروت ، توانایا یبرا یاساس یعامل فناوري

 شود. یم یتلق یمل هتوسع

 هدیگرد ینظام یاهن جنگیجانش  فناوري ی، جنگ اقتصاد ین المللیدر سطح ب کهت است هن جیبد

 است .

ات یشور جزء ضرورکمختلؾ اقتصاد  یاهدر بخش فناوري هتوسع یاه ین اتخاذ استراتژیبنابرا

،  یاقتصاد ییفاکچون خود یدافها هب یابیو بدون آن دست هشور بودک یاقتصاد هو توسع یبازساز

 .[8ن است]کرممیؼ یزندگ یاهبود استانداردهو ب یمل هتوسع

سرعت باالی تؽییررات آن اسرت و همرین ویژگری هاسرت  برتر، انعطاؾ پذیری وفناوري ویژگی های 

 .  [2ساده یا موجود متمایز می کند ] فناوريبرتر را از فناوري که 

 برتر : فناوري

 ( Updateکه می تواند خود را به سرعت به روز کند.) فناوري -8

 ( +Material CostIdea است.)آن کمترسهم هزینه مواد که  فناوري -2

 

رتر دارای یک سیستم انعطاؾ پذیر می باشند.یعنی بیشتر آنها شرکت هایی های ب فناوريمدیریت 

بیشتر این شرکتها به صورت سفارشی کار میکنند  .اندهستند که از قسمت های کوچکتر تشکیل شده 

 Small and Mediumو دارای انباری برای ذخیره و نگهداری کاالی تولید شده نیستند)

Interprise) . 

 که مشتری منتظر آنهاست،هیچ وقت ورشکست نخواهند شد.چنین شرکتهایی 

 

  از دیدگاههاي مختلف (Technology) تعاریف فناوری-1-1-1
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هرای ی ماجرای برخورد فرد نابینا و فیل اسرت. او برا لمرس قسرمت به مثابه فناوريتالش برای تعریؾ 

یرا چیزهرای دیگرری( را  مختلؾ بدن فیل، تصورات مختلفی )از درخت گرفته ترا مرار، طنراب، برادبزن

 کند.در ذهن خود مجسم می

 وجود دارد: فناوري به وتی نسبتانگرش های متف

 

محصول نهایی تحقیقات یا همان دانش فنی و اطالعاتی  فناوري از نظر اهل علمدیدگاه علمی : -8

توانرد بره محصرولی تجراری تبردیل شرود. تحقیقرات علمری معمروال  در قالرب مقراالت است که مری

رونرد، کار مری ای کره بررای اثبرات ماهیرت ابرداعی برهاتی، اسناد پتنت و محصوالت نمونهتحقیق

 یابد.تجسم می

 

ابزار یا فرآیندی است که برای ساختن محصروالت  فناورياز نظر مهندسان، دیدگاه مهندسی : -2

تواند محصوالتی باشد که عملکررد شود. منظور از محصوالت بهتر، میکار گرفته می بهتر به

هرا در بازارهرای جدیرد فرراهم باشرد.  ی کمترری داشرته باشرند و امکران فرروش آن بهتر یا هزینره

کننررد. برره مهندسرران دسررتهوردهای تحقیقرراتی را برره محصرروالتی قابررل فررروش در بررازار تبرردیل مرری

ها ای بر درآمد و سودآوری شرکتکنند که تأثیرات عمدههای جدیدی خلق میفناوريعبارتی 

 ارد.گذبرجای می

 

از یک  فناوري، را نوعی چالش بدانند، زیرا  فناوري، پرسنل بازاریابی باید دیدگاه بازاری :  -8

توانرد سو با فراهم آوردن امکان تنوع در محصروالت یرا ورود سرریه بره بازارهرای جدیرد، مری

ها باید به پیامردهای  فرصتی برای کسب مزیت رقابتی دربرابر رقبا باشد و از سوی دیگر، آن

 فنراوري، جدید کامال  واقؾ بوده و مشخص کنند که آیا مزایای استفاده از  فناوري، بازاریابی 

 فنراوري، های اضافی آن برتری دارد یا خیر. بازاریابان باید ارزش اقتصرادی جدید بر هزینه

 ها را تعیین کنند.گیری سودآور از آن در محصوالت شرکتی بهره جدید و نحوه

 

همران مالکیرت معنروی اسرت کره بایرد مرورد  فناوري، دانان،  از نظر حقوقانان: دیدگاه حقوق د -4

رایت، آثار ماسک و دانش فنی همگی حمایت و حفاظت قرار گیرد. پتنت، عالئم تجاری، کپی

، مرورد  ازفنراورياسرت کره بره منظرور کنتررل، اشراعه و اسرتفاده  فنراوري، هرای قرانونی جلروه
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یرررت معنررروی در تمرررام ابعررراد زنررردگی مرررا نفررروذ کررررده اسرررت. از گیرنرررد. مالکاسرررتفاده قررررار مررری

کنریم و حتری هرا و ؼرذاهایی کره خریرداری مریی مرا گرفتره ترا لبراس هرای مرورد عالقرهسرگرمی

کنیم. قانون، مسئول اطمینران از اسرتفاده صرحیح و داروهایی که در زمان بیماری مصرؾ می

ا  زمرران و تررالش فراوانرری صرررؾ عادالنرره از مالکیررت معنرروی اسررت و برردین منظررور، مطمئنرر

 خواهدشد.

 

هرا اسرت کره تررین دارایری شررکت مهم فنراوري، از نظرر مردیران بازرگرانی، دیدگاه بازرگانی : -5

هرا ترا حرد زیرادی بره  ی شررکت آن گیرد. اکثر مدیران معتقدند که آیندهکمتر موردتوجه قرار می

، هررا هنرروز اسررتراتژی ز شرررکتبسررتگی دارد. بررا ایررن وجررود، بسرریاری ا فنرراوري، اسررتفاده از 

های تکنولوژیک خود تردوین و گذاری داراییو روش مناسبی برای ارزیابی و ارزش فناوري

وکار و برازار خرود پری  در کسرب فنراوري، اند. دیگر مدیران، کامال  بره نقرش سازی نکردهپیاده

کنولروژی در دیگرر هرای تگیری از داراییهای بهرهها و روشاند، اما در شناخت فرصتبرده

، ای موفرق کره از بیرنش الزم برخوردارنرد، بره اهمیرت اند. اما مدیران حرفهبازارها ناکام بوده

ترین منررافه برره آن برره خرروبی واقفنررد و منررابه و توجرره کررافی را در راسررتای کسررب بیشرر فنرراوري

 .دهند اختصاص می

 

 : UNIDOدیدگاه  -6

 (United Nations Industrial Development Organization)                     برر

 هاز رویر         هعبارت است از کاربرد علوم در صنایه با استفاد فناوري،  UNIDO اساس تعریؾ

ازدانرش روز  هاسرتفاد عبارت دیگر کاربرد علوم در صنایه،  هت دار و یا بها و مطالعات منظم و جه

 و استاندارد.  هی تدوین شداه هاز شیو هدر تولید کاال و یا خدمات با استفاد

صرورت زیرر  هرا بر فناوري، تعریؾ میتوان ابعاد ایندر هذکر شد فناوريعوامل موثر در  هب هبا توج

 .[8]بندی نمود هدست

  یزات فنی هآالت و تجماشین(Technoware) 

  ای نیروی انسانی هارتها و مهتوانایی(Humanware) 

 ی و مدیریت هسازماند(Orgaware) 

  و دانش فنی اطالعات(Infoware)  
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 :فناوری از دیدگاه صنعت -7

 آنچه مورد توجه باید قرار گیرد این است که فناوری

 .از نظر وجودی از سنخ و گونه دانش است 

  از نظر ماهیتی اساسا چگرونگی را بررسری مری کنرد و چرایری را مرورد توجره قررار نمری

 دهد.

  و مسریر توسرعه آن را نیازهرای بشرری از نظر رفتاری بیشتر تابه اهداؾ اقتصرادی اسرت

 ترسیم می کند.

  از نظر اقتصادی یکی از منابه تولید بوده و در محوطه ای بین دانش و اقتصاد قرار دارد

 . ]4[ و خود دارای ارزش اقتصادی است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرخه تبدیل دانش به محصول -1شکل 

 

 حصول می باشد.در واقه فناوری از دیدگاه صنعت، چرخه تبدیل دانش به م
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بررخالؾ كاالهراي  فنراوري، گیرد كه  طبیعت ویژه و ؼیرعادي تكنولوژي از این حقیقت سرچشمه مي

 مادي، یك كاالي فكري است.

 

 فناوری،. است ها نیز جالب توجهذکر چند مورد از آن هوجود دارد ک فناوري، یگری نیز از دتعاریؾ 

 [.5]  (Lite1981)از استین هر پاسخ بمنظو هب یو فن یعلم یاهدستاورد یاربرد عملک

اال و کرد یرتول یبررا کره، دیند و سازمان تولیمحصول ، فرآ هدانش مربوط ب از است عبارت  فناوري، 

از  یبخشر  فنراوري، دارد.  یرکز ارتبراط نزدیرن ییبرا دانرا  فنراوري، شرود.  یمر هار گرفترک هخدمات ب

از منرابه محردود و  یبرردار هرهرب ها توسرعیرو  خردمات هارائ محصول، یکخلق  یبرا کهاست  ییدانا

  [.2]است ییدانا یارتقا در گرو  فناوري، شرفت یرود. پ یار مک ها بهگرانب

 

را مرري ترروان تركیبرري از ابزارهرراي فنرري و دانررش فنرري بررراي سرراخت دانسررت كرره چهررار جررزء  فنرراوري، 

ار سرازماني درتعامرل برا یكردیگر متمایز آن یعنري افرزار فنري ، افرزار انسراني ، افرزار اطالعراتي و افرز

عاملي تعیین كننده براي توسعه اقتصادي هستند. درواقه ماشین وتجهیزات در سایه توانائیهاي انسراني 

 به همراه اطالعات و دانش فني با مدیریت وسازماندهي منسجم سبب توسعه اقتصادي مي گردند.

 

ي اسرت كره برا تركیرب آنهرا تروان و مجموعره عوامرل وعناصرر  فنراوري، به طوركلي مري تروان گفرت 

ظرفیت طراحي و تولید كاال یا خدمات فرراهم مري شرود. ایرن عوامرل مري تواننردعوامل سرخت افرزاري 

چنانچره سررمایه كرافي  مانند تجهیزات و ماشین آالت و یرا عوامرل نررم افرزاري چرون دانرش فنري باشرد.

ن درصرورت فرراهم نیامردن عوامرل لریك فراهم باشد عوامل سخت افزاري به سهولت ترامین مري گرردد،

 نرم افزاري این امكانات عاطل و باطل مانده و یا بابازدهي اندكي كار خواهند كرد.

دانرش فنري وطراحري و احردا   دانش فني طراحري و سراخت محصرول  عوامل نرم افزاري عبارتند از

 [.6]دانش فني بهره برداري بهینه از واحد تولید محصول واحد تولید محصول 

 فنرراوري،  فنراوري، برنرد، کار گرفتره و از آن لرذت مرری را برره فنراوري، ر نهایرت از نظرر کسررانی کره د

ترر و بهترر را ترر، شرادتر، امرنماهیتی بسیار جالب، جذاب و همیشه متؽیر دارد که امکان زندگی سرالم
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مالحظرات دهنرد )همچرون را شرکل مری  فنراوري، هرای مختلرؾ کره دنیرای آورد. جمره دیردگاهفراهم می

 [.2ها است]تر از تک تک این دیدگاههمان فرد نابینا(، تصویری جامه
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 فناوريانتقال  -1-1-6

 :قابل اكتساب استزیر از سه رویكرد فناوري 

 .( در داخل صنعتR&Dاز راه تحقیق و پژوهش ) -8

ي داخلي یا  تواند یك مؤسسه ي فناوري مي كه "فرستنده" طوري از راه انتقال فناوري؛ به -2

 .خارجي باشد

یابي به  گذاري مشترك دو یا چند شركت براي دست مثال  سرمایه ؛هاي فناورانه كارياز راه هم -8

 یك فناوري معین.

 

 هرندیگ هب هندهاز انتقال د فناوري، عوامل و عناصر یهلک ییانتقال و جابجا فناوري، منظور از انتقال 

و آن را دچررار  همنتقررل نشررد هرنرردیگ یاهشررورک هو عناصررر بررن عوامررل یررا یررهلکاسررت . در اؼلررب مواقرره 

نررد. درواقرره ک یمرر هریررد و ؼیررت تولیررامررل از ظرفکردن کررن ه، اسررتفادهنرریزه هماننررد اضرراف یالتکمشرر

 یدرحرال رشرد ندارنرد و بررا یاهشرورک هبر فنراوري،  یواگذار هب یلیتما هچگونهی یصنعت یاهشورک

 نند.ک یم هخود استفاد یرویتوان و ن یهلکا ازهحفظ تسلط خود بر آن

 

شرور ک یرک هبر یشرور صرنعتک یرکاز  فنراوري،  یرکامرل کدر انتقرال  کهالت کبا وجود موانه و مش 

شور کباشد،  هم شدیوتنظ هیهت فناوري هبرنام یکن انتقال براساس یا هوجود دارد چنانچ هدرحال توسع

 هبر یق و سرازگاریرمراحرل تطب یمروردنظر وبراط فنراوري، تواند با انتقرال و جرذب  یم هدرحال توسع

، یگرذار یهسررما هنرهیص بیگرردد برا تخصر یدسرعین بایابرد. بنرابرایدسرت  فنراوري،  ییاکداؾ خوداتها

 یمناسرب هنریا، زمهرتیح فعالیصرح یریرت گهرو ج یملر یاییهرتوانا ها برکرالزم و ات یاهرساخت یجاد زیا

 یخرارج یاهشرورک یاهر اوريفنر، و جرذب و تبلرور  یموجرود داخلر یاهر فنراوريجرذب و تبلور یبرا

 م آورد.هفرا
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 :ق انتقال آن عبارتند ازیازطر فناوري،  یک هب یابیدست یامل براون عیم ترهم

 هرندیگ یو اقتصاد یاسیثبات س 

 الزم فناوري،  هتوسع هوجود برنام 

 اراک یمل هقات و توسعیز تحقکوجودمرا 

 ندسان مشاورهم میا و تههوجود گرو 

 مطلوب ینولوژکت 

 هنندکن یمنابه تام 

 [.8]مراکز حمایت و مشاوره عقد قراردادهای انتقال 

 

آمیز، از هر راه و هر منبعي كه باشد )خواه داخلي و خواه خارجي(، الزامات و  انتقال فناوريِ موفقیت

در واقره چرالش اصرلی نبرود سررشرته فنراوری و یرک تعریرؾ كنرد.  سازوكارهاي خاصي را ایجاب مي

 در این زمینه عبارتند از: ی مورد بح چالش ها.می باشدورها خاص در صنایه کش

 

 ي خررود را برره  هاي صررنعتي در جررزء، بایررد بتواننررد نیازهرراي فناورانرره و شررركت صررنعت در كررل

رسراني فعرال و اثرربخش بره   روشني تعریؾ كرده، و این نیازها را از طریق یرك نظرام اطرالع

ي پژوهشيِ كوچك و متوسط برسانند. بیان این ها ها، مراكز پژوهشي، و شركت آگاهي دانشگاه

طلبررد كرره لزومررا  در  هرراي خاصرري را مي گررران، مهارت نیازهررا برره زبرران دانشررگاهیان و پژوهش

 هاي صنعتي موجود نیست.  ي شركت همه

 

 اي از بازاریرابي  هاي پژوهشري، سررشرته ها، مراكرز پژوهشري دولتري و شرركت اؼلب دانشرگاه

هرراي تولیرردي خررود ندارنررد. بنررابراین،  ان مناسررب بررراي فناوريوجوي مشررتری فنرراوري و جسررت
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خورنرد و گراه هرگرز مشرتري  ها خراك مي یابنرد، مردت هایي كه در این نهادها توسرعه مي فناوري

 كنند. مناسب خود را پیدا نمي

 

 هرا وجرود  ي آن هاي همسایه هاي داخلي، گاه در شركت هاي مورد نیاز شركت برخي از فناوري

خبررر از ایررن موضرروع، در كشررورهاي خررارجي برره دنبررال تررامین نیرراز خررود  هررا بي آن دارنررد، امررا

 گردند. مي

 

ي تلویزیون در این كشرور،  هاي تولیدكننده انگیز در كشور چین نشان داده كه شركت تاسؾ بررسییك 

ي منفرري، صرررفا  در  انرردا ایررن پدیررده هاي خررارجي خریده بررار فنرراوري تلویزیررون رنگرري را از شررركت 86

توسعه باشرد كره فاقرد   ي بسیاري از كشورهاي درحال ي روزمره كشور چین روي نداده؛ و شاید تجربه

هررا و   خبررر از پروژه هاي همكررار ب بي باشررند، و شررركت رسرراني انتقررال فنرراوري مي  یررك نظررام اطررالع

 زند.ری یاب ملي خود را به جیب بیگانگان ميهاي كم ال فناوري یكدیگرب سرمایههاي انتق برنامه

هرراي انتقررال فنرراوري از خررارم، تنهررا مشرركِل كشررورهاي  هررا در پروژه كاري  هررا و مرروازي كاري  دوبرراره

شدن، آن هرم   هاي ؼالبا  فرسوده و در حال منسوخ تر از آن انتقال فناوري  توسعه نیست؛ مشكل  درحال

یرك تیرر ده نشران ي جهران برا  هراي گرزاؾ اسرت. اگرر كشرورهاي پیشررفته اي سطحي و برا قیمت به گونه

توسعه با یك حركت ؼلرط و یرا نراقص در انتقرال فنراوري، ده مشركل جدیرد  زنند، كشورهاي در حال  مي

 سازند. براي خود مي

 

 

 (Technology Assesment)فناوريارزیابی  -1-1-3

و  فنرراوري، ، یررک ابررزار یررا چررارچوب فکررری اسررت کرره برره در  بهتررر نسرربت برره  فنرراوري، ارزیررابی 

در سرطح کرالن بعنروان یرک منبره  فنراوري، کنرد. امرروزه ارزیرابی ری در مورد آن کمک میگی تصمیم

 فنراوري، شرود. ارزیرابی کند، معرفی می اطالعاتی، که اطالعاتی را به فرآیند سیاستگذاری تزریق می

های تکنولوژیهررا، اعررم از  بایررد برره تحلیررل و ارزیررابی نتررایج خواسررته و ناخواسررته، فرصررتها و ریسررک

، جدیرد بایرد بهترر از  فناورياین است که یک  TAلوژیهای جدید و یا تثبیت یافته بپردازد. شعار تکنو

، قبلی باشد، در ؼیر این صورت نیرازی بره آن نیسرت. "بهترر برودن" هرم بره جنبره علمری یرک  فناوري
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، کند. برا مطالعره پیشررفت ارزیرابی محیطی توجه می اقتصادی و زیست-و هم به ابعاد اجتماعی فناوري

بایرد  TAدر شش کشور )ایاالت متحده، سوئد، آلمان، انگلیس، هلند و فرانسه( هشت اثری که  فناوري

 است. باشد، مشخص شده داشته

 گسترش منابه اطالعاتی سیاستگذاران 

 مدت در قوای مجریه و مقننه ت و میانمد کمک به سیاستگذاری کوتاه 

 های  کمک به ایجراد و توسرعه سیاسرت بلنرد مردت برا ارائره اطالعرات دربراره پیشررفتها و گزینره

 احتمالی

  فنراوريهشدار زودهنگام، با هدؾ ارائه اطالعات درباره پیامدهای نامطلوب احتمالی توسرعه 

 ترین مرحله ممکن در ابتدایی

 از طریررق کمررک برره گروههررای اجتمرراعی برررای اتخرراذ  فنرراوري، دگیری در مررور تقویررت تصررمیم

 فناورياستراتژی در رابطه با توسعه 

  مفید و مطلوب برای جامعه فناوريتشخیص، تنظیم و توسعه کاربردهای 

 فناوري، تشویق عامه مردم به پذیرش  

 افزایش آگاهی دانشمندان از مسؤولیت اجتماعی خود 

 

اسرت. بعنروان مثرال  مان، تأکید یکسانی بر این کارکردها وجرود نداشتهالزم به ذکر است که در طول ز

کررارکرد هشرردار زودهنگررام تقریبررا" در تمررام کشررورها ضررعیؾ شررده و برره جررای آن کررارکرد حمایررت از 

  [.1،9]است تقویت شده فناوري، سیاستگذاری 

 

 گذاری فناوریارزش -1-6

 تواند با استفاده از آن فناوری ایجاد شود.د که میباشای از ارزش فناوری ارزش نامشهود میبخش عمده

 باشند. بدیهی است که برخی از فناوریها دارای ارزش تاکتیکی می

را تعیین  فناوریبااستفاده از رویكردهاي زیر مي توان حدود حداقل، حداكثر و گاه متوسط ارزش یك 

 کرد.

 

 گذاری فناوریروشهای ارزش -1-6-1
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 باشرد و ضرعؾ آن در نظرر هرا مریهزینه، این رویکرد بر مبنای هزینره گذاری مبتنی برارزش

 نگرفتن ارزش تجاری فناوری موردنظر است.

 

 گذاری مبتنی بر بازار: این روش براسراس اطالعرات بدسرت آمرده از وضرعیت رقبراء و برازار ارزش

 شود.باشد آشکار می. ضعؾ این روش در مواردی که کار بدیه میباشدمی

 

 

 بینی اسرتوار اسرت. در ایرن رویکررد برا پریشذاری مبتنی بر درآمد: مبنای این روش بر پیشگارزش-

گیرد. این روش به دلیل بره اشرترا  گذاری صورت میدرآمد در آینده و تنزیل آن ارزش بینی

دهی )واگرذاری امتیراز( فنراوری مناسربی محسروب گذاری برای لیسانسگذاشتن ریسک سرمایه

 بینی است.وجود در این شیوه مربوط به نقص و خطای احتمالی پیشگردد. ضعؾ ممی

 

 هرای مشرابه و گذاری بر مبنای رویالتی: این رویکرد بر مبنای در نظرر گررفتن فنراوریارزش

 باشد.تر میتوسعه یک مدل قدیمی

 

 شود.ای از روشهای فوق در نظر گرفته میگذاری ترکیبی: مجموعهارزش 

 

 باشد.اقعی: براساس حضور واقعی در بازار و سپس تعیین ارزش میگذاری گزینه وارزش 

 گذاری مبتنی بر نشانگرهای ارزش: براساس کیفیت عوامل مختلرؾ دخیرل در ارزشIP مری-

، قابلیرت انتقرال، پتانسریل برازار و  سرطح فنراوری مرورد بررسری IPRباشد. بطور مثال قروت 

 گیرند.قرار می

 

 گذاری فناوریارزش شناسی درمسائل روش -1-6-1-1

 گذاری چیست؟فناوری مورد ارزش 

 گذاریدالیل ارزش 

 گذاریتاریخ ارزش 

 دهد؟گذاری را انجام میچه کسی و برای چه کسی ارزش 

 گذاریروش ارزش 

 

 گذاریاطالعات الزم برای ارزش -1-6-1-6
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برخری از اطالعرات در زیرر بره  برای تعیین ارزش فناوری نیاز به مجموعره ای از اطالعرات داریرم ،

 مهم اشاره شده است.

 های فناوریمشخصه 

  کاربردهای فناوری 

 گزارش ارزیابی تکنولوژیست 

 هااطالعات هزینه 

 اطالعات بازار 

 رقبا 

 . . . و 

 

 

 (Techno Marketفن بازار ) -1-3

ود را هاي مورد نیاز خ كنگ ب كه اؼلب فناوري ببرهاي اقتصادي آسیا ب كره، تایوان، سنگاپور و هنگ

سروز  ي سراسرر ؼلرط و فرصت ي شریوه و مطالعره  خریدنرد، برا مشراهده تا همرین اواخرر از بیگانگران مي

اي خردمندانره و مبتكرانره افتادنرد، و از یرك  انتقال فناوري در كشورهاي خرود، سررانجام بره فكرر چراره

ها و  دند كه به پروژه( را تدارك دیTechmartبازار ) اي موسوم به فن دهه پیش به این سو، نهاد ویژه

ي ُصرور  اي بدهد، و انتقال فناوري را در همره فرایندهاي انتقال فناوري در این كشورها سامان شایسته

ي  برازار را بایرد یرك پدیرده هاي بزرگ ملري/ بخشري/ بنگراهي تبردیل نمایرد. از ایرن رو، فن آن به فرصت

ي پیشررفته در آمریكرا و اروپرا نیرز قررار كامال  شرقي دانست كه اخیرا  مورد اقتبراس كشرورهاي صرنعت

 [.81شود] گرفته، و هر روز بر تعداد و تنوع آن در سراسر جهان افزوده مي

 

خریداري   فناوري، ي صنعتي عموما منظوراز انتقال  هرچند به صورت متداول در جامعه

لیسانس و یا آالت و تجهیزات می باشد و سایرین نیز از عناوین دیگري نظیر تولید تحت  ماشین

اي دیگر  جهاني سخن به گونه  فناوري، ي  برند، امروزه در عرصه مي  گذاري مشتر  نام سرمایه

 است. 
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" یا به بیان بهتر "همکاري تکنولوژیک" بین  فناوري، روش متفاوت "انتقال  85امروزه حداقل از 

شده است،   ین منظور  اندیشیدههایي که به ا حل شود که یکي از راه نام برده مي فناوريآفرینان  نقش

 [.8]" است فناوري، هاي بازار"ها یا "بورس ایجاد "فن

 

 ف فن بازاریتعر -1-3-1

بررین  فنراوري، آورد كره مبادلرره  جرامه و یكپارچرره بره وجررود مري فنراوري، فرن برازار یررك سیسرتم انتقررال

فرآینرردهاي مبررادالت  را برره صررورت سیسررتماتیك و از طریررق تمررامي  فنرراوري، كننررده و متقاضرري  تامین

 داخلي وخارجي تسهیل مي كند.

 :تواند دو نوع سیستم بازار داشته باشد مي  فناوري سیستم كامل شده انتقال 

 فیزیكي است كه مكان فیزیكي به همراه تسهیالت عیني در آن وجود دارد بازار سیستم -8

 دنمای بازار مجازي است كه از اینترنت واینترانت استفاده مي -2

 

مختلررؾ در  یاهرر یاز فنرراور یدیرراطالعررات مف هکرر یا هحرفرر ی هواسررط یررکبررازار در نقررش  ل فندر اصرر

ق یرتحق یاها و واحردهر هگا شها، پژوه هکنندگان )دانشگا هار دارد، در سطوح مختلؾ در کنار عرضیاخت

کوچررک و متوسررط،  یاقتصرراد یاهرر هه بررزرگ، بنگررای)صررنا یان فنرراوریه( و متقاضرریصررنا ی هو توسررع

 هبنگرا یرکعنوان  هبازار را ب توان فن یب مین ترتیا هد بود و بها( خواه هدانشگا یاران و حتگذ یهسرما

 دانست. یو مورد اعتماد معامالت فناور یتخصص

ش یمعرر  نمرا هخرود را بر یاه یا و فناوره هدیابند تا ای یفرصت م ین بازار، فروشندگان فناوریدر ا

ان یمتقاضرر کررهز وجرود دارد یرران نکررن امیرا ینررد. از طرفررینما یابیربازار ها اقرردام بررهر آن یو برررا هگذاشرت

ا هر هنرین گزیدر ب ین صورت قدرت انتخاب باالتریا هو ب هخود را مطرح نمود یاهز تقاضاین یفناور

 [.88،82]باشد هداشت

 

 :محصوالت زیر ارائه می شود فن بازار در

 فروش و عرضه دانش فنی تولید 
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 فناوري خصصي و فني نظیر مشاوره خدمات ت  

 خدمات اطالعات 

 ها با حمایت دولت كمك به پروژه 

  كمك در برقراري قابلیتR&D 

 ا و محصوالته ز فناوريسنجي ا مطالعات امكان 

  و... فناوريارزیابي بازارسازان   

 

 فن بازارهاملزومات  -1-3-6

 :فر  كلیدي ب به شرح زیر ب استوار است بازار بر چند پیش ي فن ایده

 چررون سررایر كاالهررا قابررل خریررد و  رود، و هم پررذیر برره شرمار مرري ري، یررك كرراالي تجارتایرن كرره فنرراو

 فروش است.

 

 كنندگان و یررا فروشررندگان/ خریررداران بسرریاري از كاالهرراي  گونرره كرره تولیدكننرردگان/ مصرررؾ همان

پیچیرده و تخصصري ب ماننرد خریرد و فرروش سرهام ب و حتري كاالهراي نسربتا  عرادي )ماننرد خرودرو، 

قرانوني، سرودمند، و  هرا و اطالعرات الزم برراي ایجراد یرك معاملره مسكن(، خرود از مهارتزمین و 

كننرررد،  ها و كرررارگزاران متخصرررص رجررروع مي منصرررفانه برخررروردار نیسرررتند و الجررررم بررره واسرررطه

خریداران و فروشندگان فناوري نیرز ؼالبرا  مهرارت چنرداني در خریرد و فرروش فنراوري ندارنرد؛ و 

 تواند بسیار راهگشا باشد. اي در این زمینه مي رگزار حرفهوجود یك واسطه یا كا

 

 ي  گیرد، و پس از انجام معامله، رابطه اي صورت مي برخالؾ اكثر معامالت كه به صورت لحظه

آیرد  شود، معامالت فناوري حالرت فراینردي دارد و گراه الزم مي خریدار و فروشنده به كلي قطه مي

ها برقرررار بمانررد. ایررن فرراكتور و  بررق شرررایط معینرري، تررا مرردتي خریرردار و فروشررنده، ط كرره رابطرره

ي فناوري، حاكي از آن است كره معرامالت  ي دیگري مانند تعیین قیمت منصفانه فاكتورهاي پیچیده

هاي فراواني در حرد یرك تخصرص برخروردار اسرت. در ؼیراب ایرن تخصرص،  فناوري از پیچیدگي

یابرد.  طرور چشرمگیري افرزایش مي  پرا بره ُخردهریسك معامالت فناوري خصوصرا  برراي خریرداران 
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هاي بزرگ خارجي از فقردان ایرن تخصرص در كشرورهاي جهران سروم، سرود سرشراري بره  شركت

 زنندا جیب مي

 

 هاي بارزي با قوانین حاكم بر تجارت سرایر كاالهرا  قوانین حاكم بر خرید و فروش فناوري، تفاوت

به یك خریردار فروخرت و فرروش آن بره دو خریردار توان  دارد. یك خودرو را در آن واحد فقط مي

تروان بره  شود. اما یرك فنراوري معرین را در آن واحرد مي برداري محسوب مي متفاوت، در حكم كاله

هرا و بلكرره صرردها شرركت فروخررت؛ برردون آن كرره مشركل خاصرري پدیررد آیررد. بره عنرروان مثررال، اگررر  ده

توانررد آن را برره  اي مي هیچ دؼدؼرره بررد، برريي رباتیررك دسررت یا برره یررك فنرراوري پیشرررفتهتبریزدانشررگاه 

صدها شركت داخلي و حتي خارجي بفروشد و كسي هم در این میان معتر  نباشد. این معامالت 

مكرر و پرتعداد، تجارت فنراوري را بره پرسرودترین فنراوري در عصرر اطالعرات و دانرایي تبردیل 

ي خرود، سروئیس  ساله انداز بیست ماي مثل سوئیس در چش كرده است. به همین دلیل، كشور پیشرفته

، اؼلرب 2181كنرد. ترا سرال  هراي پیشررفته ترسریم مي را به عنروان یرك پایگراه جهراني تولیرد فناوري

صنایه موجود در این كشور تعطیل خواهند شد تا جاي خود را به مراكز تحقیقاتي سرآمد بسپارند؛ 

 [.81]شود  محدود ميهاي سطح باال ها به اطالعات و فناوري مراكزي كه تولید آن

 

 اهبازار فن  نقش -1-3-3

عنوان  داند، به مي به چین هاي پیشرفته ي ورود فناوري كنگ كه خود را دروازه بازار معروؾ هنگ فن

كند و خدمات بسیار متنوعي  فعالیت مي ي فناوري در زمینه (total solution) منظوره یك نهاد همه

دهد كه از ثبت پتنت تا حمایت  متقاضیان( فناوري ارایه مي) رانرا به فروشندگان )صاحبان( و خریدا

ابتكارات، و از یافتن شریك تجاري براي صاحبان فناوري تا بازاریابي براي  مالي از اختراعات و

 هاي كنگي و چیني كه نیازمند فناوري هاي هنگ گیرد. شركت مي جدید و ؼیره را در بر  هاي  فناوري

نیاز خود را در  توانند مطمئن باشند كه فناوري مورد بازار مي م نیاز به این فنجدیدي باشند، با اعال

منابه داخلي یا خارجي تأمین  ترین شرایط از ترین قیمت، و مناسب ترین زمان ممكن، با كم كوتاه

 خواهند كرد. 

 

كه وزارت  شود. جالب است بازارها توسط وزارت صنایه هندوستان بر پا مي ساله انواعي از فن همه

هاي اقتصاديِ با ارزش افزوده باال و  ي بنگاه بازارها را توسعه فن صنایه هندوستان، رسالت این
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گسترش ها تعریؾ كرده است؛ و این كامال  حقیقت دارد. SME پایدار در مقیاس اشتؽال زایي

SME(2)شکلاي از صنعت، الزاماتي دارد ها در هر شاخه . 

 مؤسس عنوان  افراد كارآفرین، بهSMEهاي تجاري  ها، نخست و قبل از هر چیز باید فرصت

كه تمایل به كارآفریني دارند، به سادگي این  ي آنان سودمندي را تشخیص دهند. اما همه

 دهند. ها را تشخیص نمي فرصت

 هاي تجاري الزم را براي نفوذ در بازار و  به فر  تشخیص فرصت، كارآفرینان باید ایده

هاي تجاري الزم  توانند ایده ي كارآفرینان به سهولت نمي ها بیابند. همه صتبرداري از فر بهره

 ها را بیافرینند. را بیابند یا خود آن

 كردن  ي تجاري مناسب، كارآفرینان براي عملي به فر  تشخیص فرصت و یافتن ایده

دارند  ي اقتصاديِ كافي هاي خود نیاز به فناوري مناسب، نیروي كار مناسب، و سرمایه ایده

 ها به سادگي میسر نیست. )یعني سه عامل كلیدي تولید(. تأمین این عامل

 ها با مشكالت و  هاي تولید در دسترس كارآفرینان باشد، اؼلب آن ي عامل كه همه به فر  این

تواند  اند و همین بیگانگي مي هاي اجرایي تولید و بازاریابي محصوالت جدید بیگانه چالش

پا یك چیز است و  نوي ورشكستگي بكشاند. تأسیس شركت  را به آستانهپا  هاي تازه شركت

 تثبیت و شكوفایي آن چیزي دیگر.
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 ها SMEاندازي و تثبیت  ي راه ي تكرارشونده چرخه -6شکل 

 

 

 دهنررررد یابنررررد و كارآفرینرررران را مرررردد مي هاي ایررررن چرخرررره حضررررور مي حلقرررره بازارهررررا در تمررررامي فن

 هرا حضرور فعاالنره دارنرد، و نره تنهرا تعردادSME اندازي و تثبیت اي راهتمامي فراینده بازارها در فن

SMEگیررري  پیش هررا در دوران طفولیررت و نوجررواني ومیررر آن دهنررد، بلكرره از مرگ هررا را افررزایش مي

 [.81]میرند( مي ي طفولیت یا نوجواني هاي كوچك و متوسط در دوره كنند )بسیاري از شركت مي

 

های  هرای فنراوری و بره اهتمرام سرازمان های تحقیقراتی یرا پار  ارکت شهر بازارها که اؼلب با مش فن

های  توانند ایفاگر نقش شوند، می های ملی انتقال فناوری( برپا می ویژه، سازمان کننده فناوری )به تسهیل

شروند، معرفری، اشراعه، و  هرا بره دو دسرته تقسریم می حساسی در فرایند توسعه فنراوری باشرند. ایرن نقش

هرای موجرود،  های آینرده. ویژگری مشرخص فناوری های موجود؛ و معرفی فناوری ل انتقال فناوریتسهی

اند  قدر پرورده نشده های آینده هنوز آن این است که قابل ارائه به صورت دانش فنی هستند، اما فناوری

اع آمریکا خصوص در وزارت دف های آینده، که به که قابل ارائه به این صورت باشند. معرفی فناوری

گیررری از شررگردها و ابزارهررای خالقانرره،  شررود، نیازمنررد بهره یررک فعالیررت اسررتراتژیک محسرروب می

ها را  همچون واقعیات مجازی و ؼیره است؛ و از این جهت اهمیت دارد که دیدگاه استراتژیک شرکت

ن فناوریهرا آمراده هنگام در ایر گذاری بره ها را برای پذیرش و سرمایه در قبال فناوری تقویت کرده و آن

 [.88]سازد  می
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 سازیتعاریف و اصول تجاری -6-1

 

توانند سازی تبدیل نتایج تحقیقات به صورت محصوالت، خدمات و فرآیندهائی است که میتجاری

 هدؾ مبادالت تجاری قرار بگیرند.

ن گذاراهای اقتصادی و سرمایهسازی فرآیند واگذاری نتایج تحقیق به بنگاهبه عبارت دیگر تجاری

 باشد. بخش خصوصی و دولتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می

سازی فرآیندی است که ایده، نتیجه تحقیق یا اختراع حاصل از بخش دانشگاهی/ پژوهشی را تجاری

  کند.به محصوالت، خدمات و فرآیندهای قابل عرضه در بازار تبدیل می

 : موارد زیر دارد. از جمله یالزاماتهر کاال برای تجاری شدن نیاز به رعایت کردن یک سری 

 بهینه کردن هزینه ها 

 رعایت استانداردها 

 فرهنگ سازی کردن کاال در جامعه 

 . . . رعایت مقررات قانونی و 

 

سره فراکتور تجاری سازی یک راه موثر برای انتقال اختراعرات و نوآوریهرا بره سرمت برازار مری باشد.

 :عبارتند از وریسازی دانش فناتاثیرگذار در توفیق تجاری

 وسعت نظر محقق در هنگام تکمیل فرم اظهارنامه -8

 سازی در حفاظت از اختراع و بازاریابی آنتعهد و پیگیری و اخذ تجاری -2

 سازیکننده صنعتی به منظور توسعه و تجاریمراجه در دسترس جهت دستیابی به مشارکت -8

 

 سازیانتخاب مسیر تجاری -6-6

 زی عبارتند از:سامسیرهای ممکن برای تجاری
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 دهیلیسانس (8

)ایررن شرررکتها در مررورد فناوریهررای بررا دامنرره کرراربرد وسرریه،  Start-upو  Spin-offهررای شرررکت (2

سرازی آن برا گذاری بررای توسرعه محصرول و تجراریفناوریهای نوین و مواردی که بین میزان سرمایه

 د(شوپتانسیل بازگشت سرمایه همترازی وجود دارد، مورد فایده واقه می

 فروش مستقیم محصوالت و خدمات (8

سرازی نقرش های انتقرال فنراوری، از پارامترهرائی کره در انتخراب روش تجراریاستفاده از آژانس (4

 گذاری مالی الزم و پتانسیل برگشت سرمایه هر روش اشاره کرد.توان به سرمایهدارند، می

 

 

  تجاری سازی مزایای -6-3

   حمایت از ایده های شما 

  اقتصاد دانش محورحرکت بسوی 

 تبدیل دانشگاه سنتی به دانشگاه کارآفرین 

 های آموزشی و پژوهشیتوسعه هدفمند برنامه 

 ی دانش و فناوریایفای نقش در توسعه اقتصادی کشور بر پایه 

 های اجرائی برای تحقیقات داخلیخوداتکائی در تأمین هزینه 

 های کارآفرین دانشگاه با تعریؾ پروژهالتحصیالن ایفای نقش در کارآفرینی جامعه برای فارغ

 شوند(التحصیالن جذب بخش خصوصی میدرصد از فارغ 2)هم اکنون در کشورمان تنها 

 های حمایتی دولت در رابطه با نوآورانایفای نقش در خصوص برنامه 

 های خود با صنعت و جامعهارتقاء سطح همکاری 

 

 زیتعریف مفاهیم مهم در رابطه با تجاری سا -6-4

 

 گذاری حقیقی و حقوقی.های اقتصادی و سرمایهفرآیند واگذاری نتایج تحقیق به بنگاه ی:سازتجاری
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بخشی از تحقیقات علمی و کاربردی است که نتیجره آن بره ایجراد روش، مهرارت، دانرش فنری، تحقیق: 

 گردد.کشؾ یا اختراع و دارایی فکری یا پتنت منتهی می

 دهنده تحقیقنجامفرد حقیقی یا حقوقی امحقق: 

کلیه حقایق ابراز شده از طرؾ محقق در رابطه با نتیجه تحقیرق اسرت کره محقرق در قالرب اظهارنامه: 

 تکمیل فرم مربوطه ارائه دهد.

دهرد یرا راه حرل کاری ارایره مریمحصول یا فرآیندی است که راه نوینی را برای انجام بهینه  :1اختراع

 کند.اد میفنی جدیدی را برای حل مشکل پیشنه

 های نوآمیز از ایدهبرداری موفقیتبهره: 6نوآوری

توانرد در دوره زمرانی مشرخص یک مردر  قرانونی دولتری اسرت کره بره موجرب آن مختررع مری: 3پتنت

 دیگران را از بکارگیری بدون مجوز اختراع خود، در محدوده مکانی مشخص منه نماید.

هرا و هرا، پرژوهشگرذاری، تبلیرػ و تررویج ایردهنظرور قیمرتریرزی و اجررا بره مفرآیند برنامهبازاریابی: 

هررا برررای واگررذاری نتررایج تحقیقررات برره منظررور رسرریدن برره اهررداؾ هررا در راسررتای انجررام معاملررهفنرراوری

 سازیتجاری

های علمی و صنعتی، ادبی و حقوق قانونی حاصل از فعالیت ذهنی و فکری در زمینهمالکیت فکری: 

 4اثرهنری مانند حق انحصار 

درصردی از درآمرد حاصرل از فرروش محصروالت بره وجرود : 5التالیف( حق االخترراعاالمتیاز )حقحق

آمده یا توسعه یافته منتج از بکارگیری یک ایده، اختراع، نوآوری یا خالقیت که به ایجادکننده آن ایده، 

 گیرداختراع و ... تعلق می

 

 ر تجاري سازيو نقش محوري ان دارتباط صنعت با دانشگاه  -6-5

 صنعت به انواع مختلفی می تواند با دانشگاه ارتباط برقرار کند :

 باشد(تحقیق با حمایت مالی صنعت )کلیه حقوق متعلق به صنعت می -8

                                                           
1
 - Invention 

2
 - Innovation 

3
- Patent 

4
 - Copyright 

5
- Royalty www.ShimiPedia.ir
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مشررتر  دانشررگاه بررا صررنعت درمحررل دانشررگاه )بطررور مثررال  R&Dتشررکیل و فعالیررت مراکررز  -2

 ه است(دارای مرکز تحقیق و توسع  MITژنرال موتورز در دانشگاه

 واگذاری لیسانس )فروش و انتقال دانش فنی( -8

گیررری در ای )مشررابه بررا کریرردورهای علررم و فنرراوری در حررال شررکلهررای منطقررهتشررکیل خوشرره -4

 کشور(

 (Start ups, Spin offs)تشکیل شرکتهای دانش بیان  -5

 

 

 

 هاسازی نتایج تحقیقات در دانشگاهبررسی عملکرد تجاری -6-5-1

دانشگاه کشور از قبیل امیرکبیر، علم و صنعت و تبریرز مرورد بررسری قررار  1 در یک کار تحقیقاتی

سرازی در ایرن مطالعره وجرود مراکرز ارائره راهنمرائی جهرت گرفتند. شاخصهای تعیین وضعیت تجاری

دهری و هرای دانرش بنیران و همچنرین لیسرانسثبت اختراع و حفاظت از مالکیت معنوی، حضور شرکت

 ر گرفته شد. انتقال دانش فنی در نظ

نتررایج حاصررل شررده ایررن نکترره را آشررکار کرررد کرره بیشررتر سرراختارهای الزم برررای تجرراری کررردن نتررایج 

 های کشورمان وجود ندارد.تحقیقات، در دانشگاه

 الزامات موجود در کشور برای توجه به دانشگاهها برای تولید ثروت عبارتند از:

 ساله توسعه 21انداز سند چشم 

  قانون برنامه چهارم توسعه 42و 45مواد 

  الیحه تؽییر ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 81تا  5بندهای 

  اساسنامه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 2ماده 

 

 در ایرن راسرتا های علمی و صنعتی ایران در سه سال گذشتهبرخی از اقدامات انجام شده در سازمان پژوهش

 :عبارتست از

 سازی در زیر مجموعه مدیریت دفتر مرکزی ارتباط با صنعتتشکیل گروه تجاری 
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 سررازی نتررایج تحقیقررات در نامرره و دسررتورالعمل اجرائرری تجرراریترردوین الگرروئی برررای آئررین

 ها و مراکز پژوهشی و ارائه به وزارت متبوعدانشگاه

 هرای قابرل عرضره و ایجاد سایت فن بازار مجازی به عنوان ویترینی بررای معرفری فناوری

 اخذ تقاضای فناوری

 های صنعتی با هدؾ شناسایی متقاضیان فناوریافزایش میزان حضور در نمایشگاه 

 

 

 

 

 و مالكیت معنوي اختراعثبت  -6-5-6

دهرد و یرا راه حرل فنری اختراع محصول یا فرآیندی است که راه نوینی را جهت انجام کراری ارائره مری

کنرد. اخترراع بایرد گرام ابتکراری داشرته باشرد. بایرد در صرنعت، نهاد مریجدیدی را برای حل مشکلی پیش

کشاورزی و یا تجارت دارای کاربرد باشد و باید تولید ارزش نماید و به طریقی بررای جامعره منفعرت 

 داشته باشد.

 8852باشرد بطوریکره ترا سرال در کشور ما فرآیند ثبرت اخترراع بصرورت اظهراری و بسریار سراده مری

هفت هزار اختراع به ثبت رسیده است این در  8812نجاه اختراع و تنها در نیمه اول سال دویست و پ

انجامد. در این کشور به دلیل سال به طول می 1تا  8حالیست که در ایاالت متحده فرآیند ثبت اختراع 

کره دفترچره کنند ها به محققانشان توصیه میارزیابی دقیق تحقیقات جهت ثبت اختراع، معموال  دانشگاه

 کاری هر روزه تهیه کنند تا در مجادالت حقوقی بتوانند اولین تاریخ اختراعشان را اثبات کنند.

ثبرت اخترراع یرک حرق انحصراری دارای حفاظرت قررانونی اسرت کره بررای یرک مردت مشرخص )عمومررا  

 شود. بیست سال( به مخترع صاحب ایده در قبال اظهار عمومی اختراع/ ایده به او داده می

 و یا  منتشر شده باشد، عموم از آن مطله باشند عنوان اختراع را دارد مگر اینکهقابلیت ثبت ب، ایده 

 کاربردی نشده باشد.قبل از ثبت بطور محرمانه  

 : مشخصات زیر را دارا باشد  اختراع قابل ثبت باید 

 ( بدیه باشد8
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 ( کاربرد داشته باشد2

 ( بدیهی نباشد8

کنرد توانرد علیره کسری کره ایرن کراال را وارد هرم مریا ثبرت اخترراع کررده باشرد، مریاگر محقق پروژه خرود ر

 شکایت نماید.

فایده وجود دارد. این عمرل بررای ایرن انجرام اختراع بی 818در کشور ژاپن نوعی ثبت اختراع به نام 

است که در  ها اینگیرد که تحقیقات را از حالت بیهودگی خارم کنند. یک مثال از این نوع اختراعمی

 اتوبوس بجای دستگیره، جای چانه قرار داده شود.

 

 

 سازیمعیارهای ارزیابی در تجاری -6-6

که در زیر به برخی از آنها اشاره شرده ارزیابی تجاری سازی بر اساس معیارهایی صورت می گیرد 

 است:

  وضعیت فعلی مالکیتIP 

 های ممکن برای حفاظت از روش و مکانیزمIP 

 یت تیم محققتعهد و ظرف 

 منافه اقتصادی و اجتماعی 

 ... و 

 

6-6-1- IP Policy مشی و ضوابط مالکیت فکری( )خط 

ای باشد ها و مراکز پژوهشی در رابطه با مالکیت فکری باید بگونههای اتخاذی توسط دانشگاهسیاست

 : که حداقل دو هدؾ ذیل را پوشش دهد

 ش فنیافزایش پیوسته تعداد قراردادهای انتقال دان -8

 های انتقال فناوریترتیب محقق به مشارکت در برنامه -2

سرازی بره % از سرود تجراری41هرای علمری و صرنعتی ایرران سرازمان پرژوهش IP Policyبر طبرق 

در یرک % به آزمایشگاه و یا محل فعالیت محقق و مرابقی بره سرازمان تعلرق خواهرد گرفرت.81محقق، 
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سررازی دارائرری فکررری را دیل پررول برره دانررش و تجرراریرا تبرر (IP)تعریررؾ سرراده توسررعه دارائرری فکررری 

به فراوانی در زندگی مدرن نمود پیدا کرده است. بطور  (IP)کنند بعنوان تبدیل دانش به پول تلقی می

خرورد. عالئرم ثبرت شرده ها به چشم می IPای از مثال اگر در یک یخچال خانگی را باز کنیم مجموعه

هرا قابلیرت  IPباشرد. های معنوی میخاص آنها مثالی از مالکیت مواد ؼذائی گوناگون و انواع ظروؾ

، مخترعرران و IPباشررند. نگهدارنرردگان تملررک، خریررد و فررروش، اهررداء، واگررذاری و تبررادل را دارا مرری

آمیرز از ذینفعران گرذاران مخراطرهپژوهشگران، موسسات پژوهشی، بانکها، تحلیلگران مرالی و سررمایه

IP آیند.ها به حساب می 

ها و پژوهشگران را بررسی کنیم باید بره سره مرورد اشراره گر بخواهیم موارد انتقال دانش از دانشگاها

 کنیم:

 ها و ارائه مقاله در نشریات علمی( حضور در کنفرانس8 

 ( تربیت نیروی کار ماهر2 

  سازی دانش( تجاری8 

 باشد.ای میالعادهها مورد سوم دارای اهمیت فوقاز دیدگاه دولت

 

دهری و علمری، ثبرت پتنرت، لیسرانس های مشراورهتوانیم بصورتسازی نتایج تحقیقات علمی را میتجاری

خواهنرد میرزان حضرور یرک هرای جدیرد مشراهده کنریم. بطرور مثرال امرروزه هنگامیکره مریتشکیل شررکت

ده اسرت، هرا شرهرائی کره بره مقالره وی در پتنرتسازی را بسنجند از تعداد ارجاعمحقق در عرصه تجاری

 کنند.استفاده می

هرا گرردد، پتنرتهای فکری به ثبت برسند از آنها بصورت حقوقی محافظرت مریدر صورت که مالکیت

باشند که سال از این مصونیت برخوردار می 5ها سال و طراحی 81سال، عالئم تجاری  25الی  21

 ها هم قابلیت تمدید دارد.خود این مدت
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 Scale upفصل سوم :-3

 :«Scale up»تعریف  -3-1

به معنای راه اندازی و انجام عملیات در یک مقیاس صنعتی و تجاری با استفاده «Scale up» واژه 

 .[84]از تجربیاتی است که در مقیاسهای کوچکتر حاصل شده است

رفتار مشاهده شده از ها  مهندسین شیمی عموما  با فرآیندهای صنعتی سروکار دارند. در این مقیاس

عبارتی نحوه ه متفاوت از آن چیزی است که در سایزهای کوچکتر دیده میشود. ب، مواد و تجهیزات 

انجام واکنش های شیمیایی مورد بررسی به ابعاد محیط واکنش بستگی دارد. تفاوت دیگری که قابل 

ل از نوع هتروژن هستند توجه میباشد، این موضوع است که در مقیاس صنعتی واکنشها بطور معمو

 .[85]و تعداد عملیاتهای واحد هم بیشتر میباشد

که .[86] کنیم یک فرآیند را از آزمایشگاه تا صنعت برون یابی می «Scale up»بعبارت دیگردر

در انجام این عمل باید به یکسری از پارامترها از قبیل: هرچه سریعتر بودن زمان راه اندازی واحد، 

 .[84]قطعات و سوددهی باالتر توجه کرد عمر مفید بیشتر

کامل قابل شرایط خاص موجود در صنعت به طوربه علت مهارت کسب شده در ابعاد آزمایشگاهی 

ابتدا وارد ابعاد نیمه مستقیم این انتقال انجام نمی شود ،در نتیجه به صورت انتقال به صنعت نیست.

 صنعتی شده و در نهایت صنعتی می شود.

 ر،یک فرایند صنعتی را از فرایند آزمایشگاهی متمایز می کند:چهار پارامت

  ویژگی های محصول :مثال محصولی که کاربرد دارویی دارد ولی بعد از یک ماه خراب  -8

ویژگی محصول خوب را ندارد. و یا ماده ای که در اثر نور تخریب میشود و  ،می شود

 از دست خواهد داد.خواص خود را از دست می دهد ،ویژگی محصول مطلوب را 

      بح  بازار: یعنی بررسی پارامترهای و ویژگی های بازار مانند ظرفیت بازار. -2

(Market Study ) 

 انتخاب فرآیند و تکنولوژییعنی بررسی فنی :  -8

تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی :بررسی سود و زیان ،منحنی های مربوط به سرمایه و  -4

 هزینه.
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الزم  «Scale up»وفقیت آمیز در طراحی واحدهای صنعتی به طریقبرای انجام یک عملیات م

است که متؽیرهای مهم فرآیند را بتوانیم کنترل کنیم که در صورت انجام این عمل قادر خواهیم بود 

برای بررسی اثر هر . [82]تا اثر هر کدام از این پارامترها را بر روی خروجی فرآیند پیش بینی کنیم

سعی میکنیم که از معادالت ریاضی استفاده کنیم. در مرحله دوم اگر معادالت پارامتر در ابتدا 

ریاضی در مواردی موجود نبود، از شبیه سازیهای تجربی استفاده می نماییم. شبیه سازی سبب تولید 

 .[84]داده های مورد اعتماد گشته و اجرای فرآیندهای بعدی را تسهیل می کند

سایزی به منظور صنعتی کردن واکنشهای شیمیایی باید جواب  در طراحی مدل برای هر افزایش

 .[85] سؤاالت زیر را پیدا کنیم:

مدل باید چه مقدار کوچکتر از طرح اصلی باشد؟ و آیا یک مدل کافیست و یا به مدلهای بیشتری • 

 نیاز می باشد؟

 د نظر رفت؟چه موقه می توان ابعاد انجام واکنش را تؽییر داد و به سراغ سایزهای مور• 

 چه قوانینی بر سازگار کردن داده های حاصل از مدل با سایزهای بزرگتر حاکم است؟• 

آیا امکان رسیدن به شباهت کامل بین مدل و مقیاس صنعتی وجود دارد؟ ودر ؼیر این صورت چه • 

 کاری باید انجام داد؟

 حی مدلها دارد.امکان پاسخگویی به این سؤاالت ارتباط مستقیمی با اصول بنیادی طرا

   

 [84] معرفی مدلها: -3-1-1

یک مدل میتواند کوچکتر یا بزرگتر از سیستم اصلی تعریؾ و تهیه شود. انواع مدلها تاکنون مورد 

 توجه قرار گرفته اند. برای نمونه میتوان به دو روش مدلسازی زیر اشاره کرد:

 

 : «Plastic mock up»روش  -3-1-1-1

مطالعه رفتار هیدرودینامیکی یک سیستم مناسب می باشد، از یک مدل با در این روش که برای 

همان ابعاد سیستم اصلی ولی با جنس پالستیک استفاده میشود. در این روش ذکر این نکته 
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ضروریست که باید دما و فشار را تا حد ممکن به سمت مقادیر پایینتر سوق دهیم. محدودیت این 

 به از هر فرآیند پیچیده را می توان بررسی کرد.روش این است که عموما  یک جن

 

 روش مدلسازی ریاضی: -3-1-1-6

همانطور که از نام روش می توان حدس زد، در این حالت از معادالت ریاضی بهره میگیریم. روابط 

ریاضی مورد نظر از موازنه جرم و انرژی، سینتیک شیمیایی، پدیده انتقال حرارت و پدیده انتقال 

 ی میشود.    جرم ناش

  

 

 

 [82] مهمترین متغیرها در واکنشهای تحت بررسی: -3-1-6

دما که معموال  با استفاده از مبدلهای حرارتی و همچنین بواسطه انتخاب درست شرایط  -8

 آؼازین کنترل میشود.

 دهنده که با استفاده از روابط موازنه جرم کنترل میگردد. ؼلظت مواد واکنش -2

 ه مخصوصا  در مخازن همزن دار اهمیت خاصی دارد.ک سرعتهای انتقال جرم -8

بصورت زمان ماندگی در نظر گرفته میشود. بررسی و تعیین زمان ماندگی  زمان که اکثرا   -4

در حالتهای ناپیوسته بصورت محاسبات نظری امکان پذیر است، اما در حالت پیوسته نحوه 

 عمل پیچیده تر میباشد.

 

  «Scale up» :انواع روشهای -3-6

 با توجه به منابه مختلؾ، در این قسمت دو دسته بندی رایج را بررسی خواهیم کرد:

 

  [81] طبق دسته بندی اول: «Scale up»روشهای موجود برای -3-6-1
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 Dimensional analysis»[89]» :روش -3-6-1-1

یررک  هرچنررد مرردت زمرران زیررادی از کاربردهررای مهندسرری ایررن روش میگررذرد، امررروزه آنررالیز ابعررادی

فرآیندهای شیمیایی محسروب میشرود. ایرن روش بره ایرن صرورت  «scale up»تکنیک قدرتمند برای

( کره Re,Fr,Npمیباشد کره قبرل از انجرام انردازه گیریهرا یرک سرری از اعرداد بردون بعد)ماننرد اعرداد: 

باید قبل  میتواند کل سیستم را تشریح کند، تعریؾ میکنیم. الزم به ذکر است که تعریؾ این اعداد حتما  

از اندازه گیریها صورت بگیرد، چرا که اعداد بدون بعد چارچوبی را بوجود می آورند که آنالیزها را 

محدود به این چارچوب میکند. بعد از تعریرؾ ایرن اعرداد الزم اسرت کره آنهرا را در مقیاسرهای مختلرؾ 

 تطبیق بدهیم.

بعد از انجام مراحل فوق، هم اکنرون برا یرک فضرای بردون بعرد سرر و کرار داریرم کره طبیعترا  مسرتقل از 

 سایز محیط واکنش و مقادیر واکنش دهنده ها میباشد. 

 

 

 

 

 Scale-down: [81]روش  -3-6-1-6

ه از در این روش ابتدا یک سیستم موجود در ابعاد صنعتی را تجزیه و تحلیل میکنیم. سپس با استفاد

نتایج بدست آمده، عملیات شبیه سازی)از دیدگاه هندسی، سینتیکی و دینامیکی( را در آزمایشگاه انجام 

داده و بعد از بهینه سازی پارامترهای مورد نظر میتوانیم تؽییرات دلخواه را در مقیاس تجاری عملی 

 کنیم.

 

 Fundamental: [81]روش  -3-6-1-3

در مورد سیستمهای هتروژن به سختی قابل انجام است تنها به ذکر  در مورد این روش، بعلت اینکه 

این نکته اکتفا میکنیم که این تکنیک با استفاده از موازنه های جرم، حرارت و اندازه حرکت صورت 
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برای مقایسه بین روشهای فوق می توان گفت: روش آنالیز ابعادی، روشی مفید محسوب  می گیرد.

سیار مورد استفاده قرار می گیرد و روش بنیادی کمتر مورد توجه میشود. روش کاهش سایز ب

 میباشد.

 

 [84] طبق دسته بندی دوم: «Scale up»روشهای موجود برای -3-6-6

عبارت  «scale up»میباشد. نسبت «scale up»این تقسیم بندی با توجه به تعریؾ نسبت یا کسر

 ولید در واحد پایلوت.است از سرعت تولید در مقیاس تجاری بر روی سرعت ت

 

 : Full scale tests(No scale up)روش -3-6-6-1

 با این روش تنها قادر خواهیم بود تا رنج محدودی از متؽیرها را مورد مطالعه قرار دهیم.

 

  :Modular scale up(Limited scale up)روش -3-6-6-6

 ز یک سیستم کلی میباشد.این روش شامل ساختن، رفه اشکال و تست قسمتهای منفرد و تکی ا

 

 :Known scale up correlations(Limited scale up)روش -3-6-6-3

در این روش با استفاده از روابط موجود و داده های حاصل از مقیاسهای کبوچک، عملکرد تجهیزات 

 را در سایزهای بزرگ پیش بینی میکنیم.

 

 

 

 :Fundamental(High scale up ratio)روش -3-6-6-4

 ین روش را که در دسته بندی اول هم مشاهده کردیم، با یک مدلسازی مناسب قابل انجام است.ا
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 :Empirical(Low scale up ratio)روش -3-6-6-5

مرحله ای و پی در پی استفاده می کنیم. این تکنیک به این  «scale up»در این روش از یک

یانی را برای طراحی مراحل بعدی فراهم صورت انجام میشود که داده های حاصل از هر مرحله بن

 میکند.

 

 Scale up» : [84]»مشکالت محتمل در -3-3

 

مشکالت ناگهانی که انجام عملیات را ممکن است دچار اختالل کند، از ماهیت فیزیکی ویا شیمیائی 

اجزاء دخیل در واکنش ناشی میشود. از طرفی در بعضی از موارد اختالل ایجاد شده امکان دارد 

 دارای هر دو منشاء شیمیائی و فیزیکی باشد.

 حال به بیان چند مثال از این مشکالت می پردازیم:

 

 وجود آب بعنوان ناخالصی: -3-3-1

اگر آبی خارم از فرآیند تعریؾ شده در محیط واکنش موجود باشد، بعنوان ناخالصی تلقی میشود و 

 میتواند سبب ایجاد اختالالت زیر گردد:

 روکربنهای کلرینه شده.هیدرولیز هید 

 .مسموم کردن کاتالیست موجود در محیط 

 .تؽییر دادن عملکرد فرآیند و کاهش راندمان 

 

 عدم رعایت حدود انفجاری: -3-3-6

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


این مشکل بویژه هنگامیکه با هیدروکربنها، اکسیژن و ترکیبات نیتروژن کار میکنیم میتواند سبب 

 صدمات جدی شود.

 

 

 

 

 ذخیره سازی مواد ناپایدار: انبار کردن و -3-3-3

 بطور مثال هنگامیه با آمونیوم نیترات کار میکنیم باید این پارامتر را باید مورد توجه قرار داد.

 

 Scale up» : [21]»ایمنی در انجام -3-4

حال با توجه به مشکالت ذکر شده در قسمت فوق و همچنین نکات تکمیلی که در این قسمت می آید، 

 مطمئن از نظر ایمنی را بررسی میکنیم. «scale up»فرآیند نحوه انجام یک

 

 دو خطر اصلی: -3-4-1

خطر واکنشهایی که از کنترل خارم شده اند و مشکالت ناشی از باالتر رفتن فشار از حد نرمال و 

 قابل تحمل.

 

 دیگر خطرات موجود: -3-4-6

 آتشگیری بعلت پر کردن بیش از حد ظروؾ 

 ل و واکنشگرهااختالط ناکافی بین حال 

 احتراق خودبخودی بخارات آتشگیر 

 انفجار بخارات درون ظروؾ بعلت سهل انگاری و حمل اشتباه ظروؾ مواد 
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 ارزیابی خطرات: -3-4-3

برای اینکه ارزیابی صحیحی از خطرات موجود داشته باشیم، باید ابتدا به جمه آوری داده ها 

 محاسبات ترموشیمیائی را بکار ببریم. بپردازیم و سپس با استفاده از این داده ها، 

 جمه آوری داده ها با در نظر گرفتن موارد زیر صورت میگیرد:

 

  ،حدواسط ها و مواد محصولخواص فیزیکی و شیمیائی واکنشگرها 

 خطرات ناشی از انفجار و آتشگیری 

 اثرات محیطی 

 امکان خوردگی اجزای سیستم 

 مشخصات سیستم مورد نظر 

  مشکالتی که برایو Scale up .ذکر شد 

 

 اقدامات الزم برای یک عملیات ایمن: -3-4-4

 استفاده از روشهای ایمن تر و مواد کم خطرتر 

  استفاده از اقدامات حفاظتی مانند: استفاده از شیرهای فشار شکن، تعبیه دریچه ها، بکار بردن

 بازدارنده های واکنش و دیگر موارد مشابه

 نند: استفاده از سنسورها و آالرمهای دما، فشار و سطحبکارگیری روشهای پیشگیرانه ما 

 

 [28] یک فرآیند پلیمریزاسیون: «Scale up»مثال برای -3-5

  در این بررسی هدؾ این موضوع میباشد که با توجه به پارامترهای ثابت فرآیند، یعنی نوع واکنش و 

 را Energy dissipation و Heat transferزمان انجام آن، بتوانیم دو پارامتر دیگر یعنی 

«Scale up»  .کنیم 
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 امروزه سعی بر این است که از مفاهیم جدید برای این کار استفاده کنند.

در این مورد اگر بتوانیم پدیده های انتقال، مسائل مربوط به خواص محصوالت، جداسازی 

حد پایلوت و واحد محصوالت و ... را بدرستی ارزیابی کنیم و در پی آن یک رابطه منطقی بین وا

 قابل قبول داشته باشیم.   «Scale up»صنعتی ایجاد کنیم، میتوانیم یک

 

   

 

 سیون استایرن با متیل متا کریالتارتباط بین پارامترهای مختلؾ در پلیمریزا
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