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مروری بر ادبیات انتقال فن آوری در بخش باالدستی صنعت نفت؛ لوازم و پیش نیازها

مجتبی کریمی*، پژوهشگاه صنعت نفت   

بیـش از ده سـال از زمـان تدویـن سـند چشـم انداز بیسـت سـاله می گـذرد. در این سـند و سـند مرتبط 
بـا چشـم انداز در بخـش نفـت و گاز،  از لحـاظ فن آوری تصویـر مطلوب آینده ی صنعـت نفت و گاز 
قرارگرفتـن در جایـگاه اول دیـده شـده کـه بـرای دسـت یابی بـه  ایـن  جایـگاه اطـالع از فرآیندهـا و 
مدل هـای انتقـال فـن آوری الزم و ضـروری اسـت. در مدل های انتقـال فن آوری، مرحلـه ی اول تعیین 
نیازهـای آنسـت کـه بایـد به شـیوه ی علمی اسـتخراج و تعیین شـود. راه تعییـن این نیازهـا و اولویت ها 
تدویـن اسـتراتژی توسـعه ی فـن آوری اسـت. در ایـن مقالـه ضمـن مـرور ادبیـات انتقـال فـن آوری و 
تعاریـف، اولیـن بخـش انتقـال فـن آوری و پیش نیازهـای آن بررسـی شـده و نکاتی در این باره شـرح 

داده خواهد شـد.

ـــا  ـــه در اینج ـــده ک ـــه ش ـــن آوری ارائ ـــال ف ـــرای انتق ـــادی ب ـــف زی تعاری
ـــوان از آنهـــا در حـــوزه ی باالدســـتی  ـــه شـــش تعریـــف و مفهـــوم کـــه بت ب

ـــود: ـــاره می ش ـــرد اش ـــره ب ـــت به ـــت نف صنع
■ انتقـــال فـــن آوری یعنـــی انتقـــال دانـــش فنـــی بـــه فراخـــور شـــرایط 

بومـــی، همـــراه بـــا جـــذب و اشـــاعه ی اثربخـــش آن.
ـــه ی مشـــخص از  ـــل فن آوران ـــدور عوام ـــی ص ـــن آوری یعن ـــال ف ■ انتق
ـــت،  ـــی نف ـــرکت مل ـــه ش ـــن آوری ب ـــب ف ـــزرگ و صاح ـــرکت های ب ش
ــدی  ــهیالت تولیـ ــد تسـ ــت بتوانـ ــی نفـ ــرکت ملـ ــه شـ ــه ای کـ به گونـ

جدیـــدی ایجـــاد کـــرده و بـــه کار انـــدازد.
ـــای  ـــا فن آوری ه ـــی ی ـــش فن ـــتفاده از دان ـــی اس ـــن آوری یعن ـــال ف ■ انتق

ـــت. ـــده اس ـــتفاده نش ـــاًل از آن اس ـــه قب ـــی ک ـــود در جای موج
■ انتقـــال فـــن آوری به طـــور کلـــی شـــامل انتقـــال توانایـــی کاربـــرد و 
ـــوآوری در  ـــاد ن ـــوارد ایج ـــیاری از م ـــر و در بس ـــق و تغیی ـــن تطبی همچنی

ـــت. ـــزات اس ـــا تجهی ـــد ی ـــول، فرآین محص
ــن آوری  ــردن یـــک فـ ــازگار کـ ــای سـ ــه معنـ ــن آوری بـ ــال فـ ■ انتقـ
ـــه ی  ـــری خالقان ـــر و به کارگی ـــق تغیی ـــر از طری ـــی دیگ ـــا محیط ـــد ب جدی

آنســـت.
■ انتقـــال فـــن آوری یعنـــی مبادلـــه ی شایســـتگی و تفکـــری کـــه در ورای 
ـــه  ـــود و چ ـــتگی های موج ـــالی شایس ـــور اعت ـــه به منظ ـــرار دارد؛ چ آن ق
به منظـــور پشـــتیبانی از صنعـــت نفـــت در امـــور طراحـــی و توســـعه ی 

ـــا ـــوالت و فرآینده محص

ــن آوری  ــال فـ ــده انتقـ ــر شـ ــاال ذکـ ــف بـ ــه در تعاریـ ــه کـ همان گونـ
ـــا از کشـــورهای  ـــک کشـــور ی ـــد شـــرکت از ی ـــا چن ـــن دو ی ـــد بی می توان

مختلـــف صـــورت گیـــرد. فرآینـــد انتقـــال فـــن آوری از مراحـــل 
ـــد، روش  ـــن فرآین ـــی ای ـــته ی اصل ـــت. هس ـــده اس ـــکیل ش ـــف تش مختل
مناســـب انتقـــال، انتخـــاب منبـــع مناســـب یـــا مناســـب ترین دارنـــده ی 
ـــه روش مـــورد  ـــه واگـــذاری فـــن آوری ب ـــادر و مایـــل ب فـــن آوری )کـــه ق
ـــات الزم  ـــت اقدام ـــرارداد و در نهای ـــد ق ـــا باشـــد(، مذاکـــره و عق نظـــر م
ـــد  ـــت فرآین ـــا موفقی ـــود. ام ـــامل می ش ـــن آوری را ش ـــاب ف ـــرای اکتس ب
ـــب  ـــاب روش مناس ـــل از انتخ ـــی قب ـــام فعالیت های ـــرو انج ـــال در گ انتق
ـــب  ـــاب روش مناس ـــرای انتخ ـــت. ب ـــن آوری اس ـــاب ف ـــس از اکتس و پ
ـــاب آن  ـــه از اکتس ـــی ک ـــن آوری و هدف ـــه ف ـــاز ب ـــی از نی ـــال، آگاه انتق
ـــی و  ـــوان داخل ـــن آگاهـــی از ت ـــد ضـــروری اســـت. همچنی ـــال می کن دنب
ـــردن  ـــذب و بومی ک ـــب، ج ـــرای کس ـــتر الزم ب ـــودن بس ـــم ب ـــزان فراه می
فـــن آوری نیـــز در انتخـــاب ایـــن روش مناســـب مؤثـــر اســـت. از 
دیگـــر عوامـــل مؤثـــر در انتخـــاب روش مناســـب می تـــوان بـــه نـــوع 
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و طبیعـــت فـــن آوری مـــورد نظـــر اشـــاره کـــرد. مثـــاًل روش انتقـــال 
یـــک فـــن آوری ســـخت افزارمحور بـــا روش انتقـــال یـــک فـــن آوری 

ــت. ــاوت اسـ ــور متفـ ــا دانش محـ ــور یـ مهارت محـ
پـــس از اکتســـاب فـــن آوری، تـــالش جهـــت به کارگیـــری، جـــذب، 
ــت.  ــوردار اسـ ــزایی برخـ ــت به سـ ــازی آن از اهمیـ ــاق و بومی سـ انطبـ
ـــرکت  ـــد ش ـــای جدی ـــا نیازه ـــب ب ـــن آوری متناس ـــعه ی ف ـــن توس همچنی
ـــده در  ـــوالت و فرآین ـــاعه ی آن در محص ـــار و اش ـــرای انتش ـــالش ب و ت

ـــت. ـــر اس ـــیار مؤث ـــده  بس ـــل ش ـــن آوری منتق ـــه از ف ـــتفاده ی بهین اس
ــه ی  ــاز مقدمـ ــن نیـ ــده تعییـ ــاره شـ ــکل-1 اشـ ــه در شـ ــور کـ همان طـ
ـــا زمانـــی کـــه صنعـــت باالدســـتی  زنجیـــره ی انتقـــال فـــن آوری اســـت و ت
ــای فن آورانـــه ی خـــود در  ــق و کاملـــی از نیازهـ ــت، درک دقیـ نفـ
بخش هـــای مختلـــف عملیـــات، پژوهـــش و توســـعه، دانشـــگاه و در 
ـــروش  ـــل ف ـــول قاب ـــا محص ـــه ت ـــده ی فن آوران ـــره ی ای ـــک کالم زنجی ی
ـــن آوری  ـــال ف ـــق انتق ـــدل دقی ـــه م ـــرد ب ـــا ک ـــوان ادع ـــد نمی ت ـــته باش نداش
ـــت  ـــد عنای ـــن آوری خـــود نیازمن ـــای ف ـــن نیازه ـــه اســـت. تعیی دســـت یافت
ویـــژه بـــه برنامه هـــای کالن و اســـتراتژی های توســـعه ی فـــن آوری در 

ـــت. ـــت اس ـــت نف صنع
ـــن آوری در صنعـــت نفـــت  ـــال ف ـــری مباحـــث انتق ـــن منظـــر، پیگی از همی
به خصـــوص در بخـــش باالدســـتی آن ارتبـــاط تنگاتنگـــی بـــا مبحـــث 
بســـیار مهـــم تدویـــن اســـتراتژی توســـعه ی فـــن آوری پیـــدا خواهـــد 
کـــرد؛ چراکـــه تعییـــن نیازهـــای فن آورانـــه و همچنیـــن انتخـــاب 
فـــن آوری مناســـب، از نتایـــج اســـتراتژی فـــن آوری اســـت. در ادامـــه 
اهمیـــت تعییـــن نیازهـــای فـــن آوری و همچنیـــن تدویـــن اســـتراتژی 
ـــن آوری  ـــال ف ـــد انتق ـــه ای بســـیار مهـــم در فرآین توســـعه ی آن کـــه مقدم

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــت بررس اس

1- اهمیت تدوین استراتژی توسعه ی فن آوری
هـــدف از تدویـــن اســـتراتژی توســـعه ی فـــن آوری، کســـب مزیـــت 
فن آورانـــه ی پایـــدار اســـت؛ به طـــوری کـــه صنعـــت را در مرزهـــای 
رقابتـــی نگـــه دارد. داشـــتن چشـــم اندازی مناســـب از فن آوری هـــای 
متمایزکننـــده ی صنعـــت نیازمنـــد محصـــوالت و خدماتـــی اســـت 
کـــه ســـازمان و صنعـــت می توانـــد ارائـــه دهـــد و مشـــتریان بالقـــوه و 
موقعیتـــی کـــه ســـازمان یـــا صنعـــت مربوطـــه قصـــد دارد در آینـــده در آن 
قـــرار گیـــرد. مهم تریـــن اهـــداف تعییـــن اولویت هـــای اســـتراتژیک و 
ـــرای  ـــازی راه ب ـــوان هموارس ـــن آوری را می ت ـــه ی ف ـــردی در برنام راهب

ـــت: ـــر دانس ـــوارد زی ـــه م ـــیدن ب رس
■ ایفای نقش مؤثر در کارآمدی صنعت نفت

ـــت نفـــت در حـــوزه ی باالدســـتی  ـــدی صنع ـــاء توانمن ـــه ارتق ■ کمـــک ب
ـــع مشـــکالت ـــن آوری و رف ـــاء ف ـــش، ارتق ـــد دان ـــق تولی از طری

■ کمک به ارتقاء ظرفیت جذب فن آوری در صنعت نفت
ـــروش  ـــن آوری از محـــل ف ـــرای مراکـــز پژوهـــش و ف ـــد ب ـــد درآم ■ تولی

ـــان ـــش بنی ـــات دان ـــو و خدم ـــن آوری ن ـــات، ف ـــج تحقیق نتای

2- ضرورت تدوین استراتژی توسعه ی فن آوری
به طـــور اجمالـــی فرآینـــد توســـعه ی فـــن آوری در هـــر حـــوزه ای )و 
ـــه  ـــت ک ـــر اس ـــوارد زی ـــامل م ـــا ش ـــت و گاز( در دنی ـــت نف ـــاً صنع طبیعت
ـــد داد: ـــش خواه ـــوارد را پوش ـــن م ـــن آوری ای ـــعه ی ف ـــتراتژی توس اس

■ نسل جدید فن آوری خاص چه ویژگی هایی دارد؟
ــزای آن  ــک از اجـ ــن آوری در کدامیـ ــن فـ ــوالت ایـ ــده ی تحـ ■ عمـ

اتفـــاق می افتـــد؟
ــی  ــه فعالیت هایـ ــد و چـ ــوزه فعالنـ ــن حـ ــرکت هایی در ایـ ــه شـ ■ چـ

انجـــام می دهنـــد؟
■ رقبای حال و آینده ی فن آوری کدام ها هستند؟

■ فـــن آوری در کـــدام مرحلـــه از چرخـــه ی عمـــر خـــود قـــرار دارد و در 
ـــی دارد؟ ـــه ویژگی های ـــه چ ـــن مرحل ای

3- استراتژی جامع توسعه ی فن آوری
بایـــد  فـــن آوری  توســـعه ی  جامـــع  اســـتراتژی  خصـــوص  در 

داشـــت: درنظـــر  را  زیـــر  مـــوارد  قبیـــل  از  ویژگی هایـــی 
■ مباحـــث مربـــوط بـــه تولیـــد و توســـعه از میادیـــن نفتـــی و گازی، 
مهم تریـــن مقولـــه در حـــوزه ی باالدســـتی صنعـــت نفـــت اســـت. 
توســـعه ی یـــک میـــدان نفتـــی یـــا گازی و برنامه ریـــزی جهـــت 
ـــعه  ـــق و توس ـــره ای از تحقی ـــد زنجی ـــد از آن نیازمن ـــازی تولی حداکثرس
اســـت. بایـــد اســـتراتژی مـــورد نظـــر هریـــک از تخصص هـــای 
ــاری،  ــا حفـ ــاف تـ ــن از اکتشـ ــعه ی میادیـ ــد و توسـ ــی در تولیـ اصلـ
مهندســـی مخـــازن و بهره بـــرداری بررســـی شـــده و مباحـــث مربـــوط 
بـــه فن آوری هـــای اســـتراتژیک در هـــر حـــوزه از یک ســـو و نـــگاه 
راهبـــردی بـــه شـــرکت های توســـعه دهنده و فعـــال در زنجیـــره ی  

باالدســـتی از ســـویی دیگـــر دنبـــال شـــود.
ـــه و  ـــن آوری را درنظـــر گرفت ـــد توســـعه  ی ف ـــد رون ـــن اســـتراتژی بای ■ ای
ـــن آوری  ـــه ف ـــا ک ـــد. از آنج ـــته باش ـــن آوری داش ـــی ف ـــه آینده ـــی ب نگاه
ــگاه  ــدون نـ ــوان بـ ــت نمی تـ ــازمان اسـ ــای سـ ــزای پویـ ــی از اجـ یکـ
بـــه آینـــده ی  آن، بـــرای اســـتراتژی آن تصمیـــم گرفـــت. از ایـــن رو 
در تمامـــی روش هـــای تدویـــن اســـتراتژی، محـــور زمـــان عنصـــری 
غیرقابـــل انـــکار اســـت. بـــه بیـــان دیگـــر درنظـــر گرفتـــن فـــن آوری 
ــتراتژی اســـت  ــن اسـ ــا شـــرط الزم تدویـ ــروز در دنیـ ــرایط امـ ــا شـ بـ
امـــا شـــرط کافـــی آن، بررســـی و تحلیـــل آینـــده ی ایـــن فـــن آوری 
ـــهم  ـــب س ـــب در کس ـــا رقی ـــن ی ـــای جایگزی ـــا فن آوری ه ـــه ب در مقایس



2۷ 

144

بـــازار محصـــول یـــا فـــن آوری اســـت.
■ اســـتراتژی تحقیـــق و توســـعه، همچنیـــن بایـــد توانمنـــدی کســـب 
شـــده تـــا بـــه امـــروز را نیـــز مدنظـــر قـــرار دهـــد. بـــرای اینکـــه یـــک 
اســـتراتژی قابلیـــت کاربـــرد و عملـــی شـــدن بـــرای یـــک ســـازمان را 
ـــی  ـــای آن طراح ـــه واقعیت ه ـــه ب ـــا توج ـــازمان ب ـــد س ـــد، بای ـــته باش داش
ـــده  ـــی آین ـــال و احتمال ـــدورات ح ـــات و مق ـــام امکان ـــد و تم ـــده باش ش
را درنظـــر گرفتـــه باشـــد. چراکـــه یـــک ســـازمان بـــا تکیـــه بـــر ایـــن 
ـــد  ـــده خواه ـــود را در آین ـــد خ ـــعه و رش ـــه راه توس ـــت ک توانمندی هاس

ـــود. پیم

الزم به ذکـــر اســـت کـــه اساســـاً نـــگاه بـــه فـــن آوری نیـــز بایـــد مثـــل 
ـــگاه  ـــزار. ن ـــک اب ـــه ی ـــه به  مثاب ـــرد و ن ـــرار گی ـــه ق ـــورد توج ـــدی م توانمن
ــرد  ــد؛ رویکـ ــاوت باشـ ــد متفـ ــرکت ها می توانـ ــن آوری در شـ ــه فـ بـ
ــت  ــزاری در خدمـ ــوان ابـ ــن آوری، به عنـ ــه فـ ــرکت ها بـ ــی شـ برخـ
تولیـــد اســـت کـــه ایـــن نـــگاه ناقصـــی بـــه فـــن آوری بـــوده و منجـــر 
ــازمان را از  ــده و سـ ــن آوری شـ ــزی فـ ــیر برنامه ریـ ــراف مسـ ــه انحـ بـ
ــا  بهره گیـــری کامـــل و کارآمـــد از فـــن آوری محـــروم می کنـــد. امـ
ـــه  ـــه مثاب ـــن آوری ب ـــه ف ـــه ب ـــتند ک ـــرکت هایی هس ـــل آن ش ـــه ی مقاب نقط
ــر  ــگاه کارآمدتـ ــب نـ ــه مراتـ ــگاه، بـ ــن نـ ــد. ایـ ــدی می نگرنـ توانمنـ
و کامل تـــری بـــه موضـــوع فـــن آوری اســـت و شـــرکت را وادار 
بـــه برنامه ریـــزی هدفمنـــد در حـــوزه ی فن آوری  هـــای کلیـــدی و 
اســـتراتژیک می کنـــد. تنهـــا در ایـــن صـــورت اســـت کـــه فـــن آوری 

بـــرای شـــرکت عاملـــی ثروت آفریـــن خواهـــد بـــود.
پـــس از آنکـــه از فرآینـــد انتخـــاب نیازهـــا و انتخـــاب فن آوری هـــای 
ــن آوری  ــعه ی فـ ــتراتژی مشـــخص توسـ ــاس اسـ ــر اسـ ــاز بـ ــورد نیـ مـ
اطمینـــان حاصـــل شـــد می تـــوان به دنبـــال فرآیندهـــا و مدل هـــای 
ـــورها  ـــه ی کش ـــود. تجرب ـــن آوری ب ـــال ف ـــده در انتق ـــات ش ـــی و اثب علم
ـــواع مختلفـــی از روش هـــای انتقـــال و اکتســـاب و  نشـــان می دهـــد کـــه ان
ـــد از: ـــا عبارتن ـــن آنه ـــی از مهم تری ـــه برخ ـــده ک ـــتفاده ش ـــن آوری اس ف

3-1- انتقال از طریق قراردادهای کلید در دست
ـــه  ـــت، ب ـــد در دس ـــق روش کلی ـــی از طری ـــش فن ـــن آوری و دان ـــال ف انتق
ـــد  ـــن آوری تعه ـــده ی ف ـــه عرضه کنن ـــود ک ـــالق می ش ـــی اط قراردادهای
ــی  ــات مهندسـ ــی و خدمـ ــی و فنـ ــات مدیریتـ ــی عملیـ ــد تمامـ می کنـ
مـــورد نیـــاز بـــرای برنامه ریـــزی، ســـاخت و نصـــب پروژه هـــای 
تکنیکـــی را در برابـــر دریافـــت مبلغـــی مشـــخص انجـــام دهـــد. بـــه 
ـــن آوری  ـــده ی ف ـــت، عرضه کنن ـــد در دس ـــرارداد کلی ـــر در ق ـــی دیگ بیان
ــراه  ــزارآالت به همـ ــی و ابـ ــزات فیزیکـ ــل از تجهیـ ــه ای کامـ مجموعـ

نصـــب و آنهـــا آنـــان را برعهـــده می گیـــرد.

3-2- انتقال فن آوری از طریق سرمایه گذاری مشترک
ـــن آوری، ســـرمایه گذاری  ـــال ف ـــداول انتق ـــای مت یکـــی از دیگـــر روش ه
ـــن  ـــترک بی ـــرارداد مش ـــکاری و ق ـــورت هم ـــه به ص ـــت ک ـــترک اس مش
ــد  ــی آن منعقـ ــان و طـــرف خارجـ ــور میزبـ ــی در کشـ ــرکت محلـ شـ
ســـرمایه گذاری  قراردادهـــای  میـــان  اصلـــی  تفـــاوت  می شـــود. 
ـــه در  ـــت ک ـــی )FDI( آنس ـــتقیم خارج ـــرمایه گذاری مس ـــترک و س مش
ــرارداد در تصمیم گیـــری، کنتـــرل و فوائـــد  اولـــی هـــر دو طـــرف قـ
معاملـــه ســـهیم هســـتند و در دومـــی معمـــوالً ســـرمایه گذار، کنتـــرل 

اصلـــی را در جریـــان انتقـــال برعهـــده دارد.

3-3-  انتقال فن آوری از طریق قراردادهای لیسانس
قـــرارداد لیســـانس، بـــه قراردادهایـــی اطـــالق می شـــود کـــه توســـط 
ــی  ــر مبلغـ ــن و در برابـ ــی معیـ ــرای مدتـ ــانس بـ ــده ی لیسـ عرضه کننـ
اصلـــی  تفـــاوت  می شـــود.  فروختـــه  آن  دریافت کننـــده ی  بـــه 
میـــان قـــرارداد لیســـانس و ســـرمایه گذاری مشـــترک در اینســـت 
کـــه در اولـــی، ســـهم یکســـانی از مشـــارکت بیـــن طرفیـــن قـــرارداد 
وجـــود نـــدارد. عرضه کننـــده ی لیســـانس موافقـــت می کنـــد کـــه 
زمینـــه ی فـــن آوری مـــورد نیـــاز را از طریـــق ســـرمایه گذاری کامـــل 
قـــرارداد  به عـــالوه،  کنـــد.  فراهـــم  فـــن آوری  دریافت کننـــده ی 
ــده و  ــی شـ ــن آوری تلقـ ــر فـ ــع ارزان تـ ــی از منابـ ــی یکـ ــور کلـ به طـ
دریافت کننـــده ی  کشـــور  فن آورانـــه ی  خوداتکایـــی  موجبـــات 

فـــن آوری را فراهـــم می ســـازد.

کاالهـــای  واردات  طریـــق  از  فـــن آوری  انتقـــال   -4-3
ماشـــین آالت و  ســـرمایه ای 

ــای  ــردن کاالهـ ــی، وارد کـ ــش فنـ ــال دانـ ــای انتقـ ــر روش هـ از دیگـ
ــش  ــی در افزایـ ــش مهمـ ــه نقـ ــت کـ ــین آالت اسـ ــرمایه ای و ماشـ سـ
ـــن آوری  ـــده ی ف ـــور گیرن ـــه ی کش ـــی فن آوران ـــی و توانای ـــاختار صنعت س
ایفـــا می کنـــد. کشـــورهای تـــازه صنعتـــی شـــده ی جنوب شـــرقی 
آســـیا بـــا اتخـــاذ سیاســـت های مناســـبی نظیـــر اجـــرای مؤثـــر راهبـــرد 
ـــادرات  ـــد از ص ـــدی عای ـــق درآم ـــتند از طری ـــادرات توانس ـــعه ی ص توس
ـــرای واردات  ـــبی ب ـــی مناس ـــتوانه ی مال ـــود پش ـــی خ ـــوالت صنعت محص

ــد. ــرمایه ای به دســـت آورنـ ــای سـ ــین آالت و کاالهـ ماشـ

3-5- انتقال فن آوری از طریق قراردادهای بیع متقابل
ــه  ــد کـ ــت می کنـ ــن آوری موافقـ ــده ی فـ ــن روش، عرضه کننـ در ایـ
امکانـــات تولیـــدی را بـــرای متقاضـــی فراهـــم کنـــد و در آینـــده 
ــود  ــل و سـ ــت اصـ ــوان بازپرداخـ ــدی وی به عنـ ــوالت تولیـ از محصـ
قراردادهـــای  معمـــوالً  کنـــد.  ســـرمایه گذاری خـــود خریـــداری 
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بیع متقابـــل نه تنهـــا شـــامل ماشـــین آالت و وســـایل می شـــوند شـــامل 
عرضه کننـــده ی  فنـــی  کمک هـــای  و  فنـــی  دانـــش  از  اســـتفاده 
ـــد  ـــز خواهن ـــه کار مـــی رود نی ـــد محصـــوالت ب ـــرای تولی ـــن آوری کـــه ب ف
ــن آوری در  ــده ی فـ ــزه ی عرضه کننـ ــوق و انگیـ ــن مشـ ــود. مهم تریـ بـ
ورود بـــه قـــرارداد بیع متقابـــل، اســـتفاده و بهره بـــرداری از منابـــع 
طبیعـــی و انســـانی ارزان در کشـــور دریافت کننـــده ی فـــن آوری 
اســـت. مهم تریـــن انگیـــزه بـــرای دریافت کننـــده ی فـــن آوری، انتقـــال 
ــی و  ــع طبیعـ ــری از منابـ ــرداری حداکثـ ــی و بهره بـ ــن آوری صنعتـ فـ

انســـانی در کشـــور خویـــش اســـت.

3-6- انتقال فن آوری از طریق مهندسی معکوس
ــای  ــد نمونه ه ــط خری ــوالً توس ــق، معم ــن طری ــن آوری از ای ــال ف انتق
ماشــین آالت از خــارج و پیاده ســازی و کپــی از روی آنهــا انجــام 
ــاده تری  ــن آوری س ــه ف ــین آالتی ک ــته از ماش ــژه آن دس ــود؛ به وی می ش
ــد. انتقــال فــن آوری از طریــق مهندســی معکــوس معمــوالً زمانــی  دارن
انجــام می شــود کــه شــرکت های چندملیتــی یــا کشــور عرضه کننــده ی 
فــن آوری، از انتقــال حــق امتیــاز فن آوری هــای پیشــرفته بــه کشــورهای 

در حــال توســعه امتنــاع ورزنــد.
در ایـــن حالـــت، شـــرکت یـــا کمپانـــی محلـــی در کشـــور دریافت کننـــده 
)در حـــال توســـعه( تـــالش می کنـــد از روی محصـــول تولیـــدی 
ـــق،  ـــن طری ـــن آوری از ای ـــال ف ـــازد. انتق ـــابهی بس ـــول مش ـــی، محص اصل
در صنایعـــی کـــه اجـــزای ترکیبـــی آن به ســـادگی قابل دسترســـی 
اســـت )ماننـــد صنایـــع کامپیوتـــر و نیمه هادی هـــا( متداول تـــر اســـت. 
ـــای  ـــف از نظـــر توانایی ه ـــرای کشـــورهای ضعی ـــن روش ب اســـتفاده از ای

ــد. ــر می رسـ ــوار به نظـ ــیار دشـ ــه بسـ درون زای فن آورانـ

ـــای  ـــای کمک ه ـــق قرارداده ـــن آوری از طری ـــال ف 3-7- انتق
ـــی ـــات مهندس ـــی و خدم فن

الـــف( کمک هـــای فنـــی: عمومـــاً خدمـــات و اطالعـــات فنـــی و 
ـــواد  ـــا م ـــول ی ـــاخت محص ـــد و س ـــه در تولی ـــت ک ـــی اس مدیریتی-صنعت
ـــدی  ـــای تولی ـــات توســـط واحده ـــن خدم ـــاز باشـــد. معمـــوالً ای ـــورد نی م

صاحـــب تجـــارب الزم و کافـــی در ایـــن زمینـــه ارائـــه می گـــردد.

ــالق  ــی اطـ ــای فنـ ــته از کارهـ ــه آن دسـ ــی: بـ ــات مهندسـ ب( خدمـ
می شـــود کـــه بـــرای ایجـــاد پـــروژه ای صنعتـــی یـــا تولیـــدی بـــه کار 
ـــه  ـــا تجرب ـــی ب ـــات مهندس ـــط مؤسس ـــوالً توس ـــات معم ـــن خدم ـــد. ای آی
ـــه  ـــرح ارائ ـــی ط ـــین آالت اصل ـــندگان ماش ـــا فروش ـــر ی ـــر موردنظ در ام

می شـــود.

ـــی  ـــنل علم ـــتخدام پرس ـــق اس ـــن آوری از طری ـــال ف 3- 8- انتق
ـــی و فن

در ایـــن شـــیوه قبـــل از هرچیـــز بایـــد یـــادآور شـــد کـــه انســـان قبـــل 
ــش  ــخت افزار و دانـ ــد سـ ــه می توانـ ــانی کـ ــت. انسـ ــن آوری اسـ از فـ
فنـــی را بـــه خوبـــی بـــه کار گیـــرد و در رونـــدی تکاملـــی، بخشـــی از 
ــان  ــه نشـ ــازد. تجربـ ــرآورده سـ ــریت را بـ ــه ی بشـ ــای فن آورانـ نیازهـ
ــرده  ــی کـ ــود را غنـ ــانی خـ ــرمایه های انسـ ــه سـ ــورهایی کـ داده کشـ
مؤلفه هـــای  تمامـــی  توانســـته اند  داده انـــد،  جهـــت  به درســـتی  و 
ـــت یابند. ـــی دس ـــرفت قابل توجه ـــه پیش ـــرده و ب ـــم ک ـــن آوری را فراه ف

اگــر حداقــل آمادگــی فــن آوری در کشــور یــا بنــگاه نیازمنــد آن وجود 
ــا اســتفاده از تجــارب مهندســان و متخصصــان  ــوان ب داشــته باشــد می ت
ــرای  ــت. ب ــت یاف ــن آوری دس ــه ف ــاز، ب ــورد نی ــه ی م ــد در عرص توانمن
اســتفاده از ایــن روش، آمادگــی، انگیــزه و عالقــه ی متقاضــی بــه کســب 
ــن  ــوان ای ــرایط می ت ــن ش ــود ای ــا وج ــت و ب ــروری اس ــن آوری ض ف
ــای  ــایر روش ه ــه س ــبت ب ــری نس ــیار کمت ــه ی بس ــا هزین ــن آوری را ب ف

انتقــال فــن آوری کســب کــرد.
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