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مروری بر ادبیات انتقال فنآوری در بخش باالدستی صنعت نفت؛ لوازم و پیشنیازها
مجتبی کریمی* ،پژوهشگاه صنعت نفت

بیـش از ده سـال از زمـان تدویـن سـند چشـمانداز بیسـت سـاله میگـذرد .در این سـند و سـند مرتبط
بـا چشـمانداز در بخـش نفـت و گاز،از لحـاظ فنآوری تصويـر مطلوب آيندهی صنعـت نفت و گاز
قرارگرفتـن در جایـگاه اول ديـده شـده کـه بـرای دسـتیابی بـه ایـن جایـگاه اطلاع از فرآیندهـا و
مدلهـای انتقـال فـنآوری الزم و ضـروری اسـت .در مدلهای انتقـال فنآوری ،مرحلـهی اول تعیین
نیازهـای آنسـت کـه بایـد بهشـیوهی علمی اسـتخراج و تعیین شـود .راه تعییـن این نیازهـا و اولویتها
تدویـن اسـتراتژی توسـعهی فـنآوری اسـت .در ایـن مقالـه ضمـن مـرور ادبیـات انتقـال فـنآوری و
تعاریـف ،اولیـن بخـش انتقـال فـنآوری و پیشنیازهـای آن بررسـی شـده و نکاتی در این باره شـرح
داده خواهد شـد.

تعاری ــف زی ــادی ب ــرای انتق ــال فــنآوری ارائ ــه ش ــده ک ــه در اینج ــا
ب ــه ش ــش تعری ــف و مفه ــوم ک ــه بت ــوان از آنه ــا در ح ــوزهی باالدس ــتی
صنع ــت نف ــت به ــره ب ــرد اش ــاره می ش ــود:
■ انتقـــال فـــنآوری یعنـــی انتقـــال دانـــش فنـــی بـــه فراخـــور شـــرایط
بومـــی ،همـــراه بـــا جـــذب و اشـــاعهی اثربخـــش آن.
■ انتق ــال فــنآوری یعن ــی ص ــدور عوام ــل فنآوران ــه ی مش ــخص از
ش ــرکت های ب ــزرگ و صاح ــب فــنآوری ب ــه ش ــرکت مل ــی نف ــت،
بهگونـــهای کـــه شـــرکت ملـــی نفـــت بتوانـــد تســـهیالت تولیـــدی
جدیـــدی ایجـــاد کـــرده و بـــهکار انـــدازد.
■ انتق ــال فــنآوری یعن ــی اس ــتفاده از دان ــش فن ــی ی ــا فنآوریه ــای
موج ــود در جای ــی ک ــه قب ـ ً
ـا از آن اس ــتفاده نش ــده اس ــت.
■ انتقـــال فـــنآوری بهطـــور کلـــی شـــامل انتقـــال توانایـــی کاربـــرد و
همچنی ــن تطبی ــق و تغیی ــر و در بس ــیاری از م ــوارد ایج ــاد ن ــوآوری در
محص ــول ،فرآین ــد ی ــا تجهی ــزات اس ــت.
■ انتقـــال فـــنآوری بـــه معنـــای ســـازگار کـــردن یـــک فـــنآوری
جدی ــد ب ــا محیط ــی دیگ ــر از طری ــق تغیی ــر و بهکارگی ــری خالقانــهی
آنســـت.
■ انتقــال ف ـنآوری یعنــی مبادل ـهی شایســتگی و تفکــری کــه در ورای
آن ق ــرار دارد؛ چ ــه بهمنظ ــور اعت ــای شایس ــتگیهای موج ــود و چ ــه
بهمنظـــور پشـــتیبانی از صنعـــت نفـــت در امـــور طراحـــی و توســـعه ی
محص ــوالت و فرآینده ــا
همانگونـــه کـــه در تعاریـــف بـــاال ذکـــر شـــده انتقـــال فـــنآوری
میتوان ــد بی ــن دو ی ــا چن ــد ش ــرکت از ی ــک کش ــور ی ــا از کش ــورهای
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مختلـــف صـــورت گیـــرد .فرآینـــد انتقـــال فـــنآوری از مراحـــل
مختل ــف تش ــکیل ش ــده اس ــت .هس ــتهی اصل ــی ای ــن فرآین ــد ،روش
مناســـب انتقـــال ،انتخـــاب منبـــع مناســـب یـــا مناســـبترین دارنـــدهی
ف ـنآوری (ک ــه ق ــادر و مای ــل ب ــه واگ ــذاری ف ـنآوری ب ـهروش م ــورد
نظ ــر م ــا باش ــد) ،مذاک ــره و عق ــد ق ــرارداد و در نهای ــت اقدام ــات الزم
ب ــرای اکتس ــاب فــنآوری را ش ــامل میش ــود .ام ــا موفقی ــت فرآین ــد
انتق ــال در گ ــرو انج ــام فعالیتهای ــی قب ــل از انتخ ــاب روش مناس ــب
و پ ــس از اکتس ــاب فــنآوری اس ــت .ب ــرای انتخ ــاب روش مناس ــب
انتق ــال ،آگاه ــی از نی ــاز ب ــه فــنآوری و هدف ــی ک ــه از اکتس ــاب آن
دنب ــال میکن ــد ض ــروری اس ــت .همچنی ــن آگاه ــی از ت ــوان داخل ــی و
می ــزان فراه ــم ب ــودن بس ــتر الزم ب ــرای کس ــب ،ج ــذب و بومیک ــردن
فـــنآوری نیـــز در انتخـــاب ایـــن روش مناســـب مؤثـــر اســـت .از
دیگـــر عوامـــل مؤثـــر در انتخـــاب روش مناســـب میتـــوان بـــه نـــوع
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ً
مثـــا روش انتقـــال
و طبیعـــت فـــنآوری مـــورد نظـــر اشـــاره کـــرد.
ی ــک فــنآوری س ــختافزارمحور ب ــا روش انتق ــال ی ــک فــنآوری
مهارتمحـــور یـــا دانشمحـــور متفـــاوت اســـت.
پـــس از اکتســـاب فـــنآوری ،تـــاش جهـــت بهکارگیـــری ،جـــذب،
انطبـــاق و بومیســـازی آن از اهمیـــت بهســـزایی برخـــوردار اســـت.
همچنی ــن توس ــعهی فــنآوری متناس ــب ب ــا نیازه ــای جدی ــد ش ــرکت
و ت ــاش ب ــرای انتش ــار و اش ــاعهی آن در محص ــوالت و فرآین ــده در
اس ــتفادهی بهین ــه از فــنآوری منتق ــل ش ــده بس ــیار مؤث ــر اس ــت.
همانطـــور کـــه در شـــکل 1-اشـــاره شـــده تعییـــن نیـــاز مقدمـــهی
زنجیــرهی انتقــال ف ـنآوری اســت و تــا زمانــی کــه صنعــت باالدســتی
نفـــت ،درک دقیـــق و کاملـــی از نیازهـــای فنآورانـــهی خـــود در
بخشهـــای مختلـــف عملیـــات ،پژوهـــش و توســـعه ،دانشـــگاه و در
ی ــک کالم زنجی ــرهی ای ــدهی فنآوران ــه ت ــا محص ــول قاب ــل ف ــروش
نداش ــته باش ــد نمیت ــوان ادع ــا ک ــرد ب ــه م ــدل دقی ــق انتق ــال فــنآوری
دس ــت یافت ــه اس ــت .تعیی ــن نیازه ــای ف ـنآوری خ ــود نیازمن ــد عنای ــت
وی ــژه بـــه برنامههـــای کالن و اس ــتراتژیهای توس ــعه ی فــنآوری در
صنع ــت نف ــت اس ــت.
از همی ــن منظ ــر ،پیگی ــری مباح ــث انتق ــال ف ـنآوری در صنع ــت نف ــت
بهخصـــوص در بخـــش باالدســـتی آن ارتبـــاط تنگاتنگـــی بـــا مبحـــث
بســـیار مهـــم تدویـــن اســـتراتژی توســـعهی فـــنآوری پیـــدا خواهـــد
کـــرد؛ چراکـــه تعییـــن نیازهـــای فنآورانـــه و همچنیـــن انتخـــاب
فـــنآوری مناســـب ،از نتایـــج اســـتراتژی فـــنآوری اســـت .در ادامـــه
اهمیـــت تعییـــن نیازهـــای فـــنآوری و همچنیـــن تدویـــن اســـتراتژی
توس ــعه ی آن ک ــه مقدم ــه ای بس ــیار مه ــم در فرآین ــد انتق ــال ف ـنآوری
اس ــت بررس ــی ش ــده اس ــت.
 -1اهمیت تدوین استراتژی توسعهی فنآوری

هـــدف از تدویـــن اســـتراتژی توســـعهی فـــنآوری ،کســـب مزیـــت
فنآورانـــهی پایـــدار اســـت؛ بهطـــوری کـــه صنعـــت را در مرزهـــای
رقابتـــی نگـــه دارد .داشـــتن چشـــماندازی مناســـب از فنآوریهـــای
متمایزکننـــدهی صنعـــت نیازمنـــد محصـــوالت و خدماتـــی اســـت
کـــه ســـازمان و صنعـــت میتوانـــد ارائـــه دهـــد و مشـــتریان بالقـــوه و
موقعیتــی کــه ســازمان یــا صنعــت مربوطــه قصــد دارد در آینــده در آن
قـــرار گیـــرد .مهمتریـــن اهـــداف تعییـــن اولویتهـــای اســـتراتژیک و
راهب ــردی در برنامــهی فــنآوری را میت ــوان هموارس ــازی راه ب ــرای
رس ــیدن ب ــه م ــوارد زی ــر دانس ــت:
■ ایفای نقش مؤثر در کارآمدی صنعت نفت
■ کم ــک ب ــه ارتق ــاء توانمن ــدی صنع ــت نف ــت در ح ــوزه ی باالدس ــتی
از طری ــق تولی ــد دان ــش ،ارتق ــاء ف ـنآوری و رف ــع مش ــکالت

26

■ کمک به ارتقاء ظرفیت جذب فنآوری در صنعت نفت
■ تولی ــد درآم ــد ب ــرای مراک ــز پژوه ــش و ف ـنآوری از مح ــل ف ــروش
نتای ــج تحقیق ــات ،ف ـنآوری ن ــو و خدم ــات دان ــش بنی ــان
 -2ضرورت تدوین استراتژی توسعهی فنآوری

بهطـــور اجمالـــی فرآینـــد توســـعهی فـــنآوری در هـــر حـــوزهای (و
طبیعتــاً صنع ــت نف ــت و گاز) در دنی ــا ش ــامل م ــوارد زی ــر اس ــت ک ــه
اس ــتراتژی توس ــعهی فــنآوری ای ــن م ــوارد را پوش ــش خواه ــد داد:
■ نسل جدید فنآوری خاص چه ویژگیهایی دارد؟
■ عمـــدهی تحـــوالت ایـــن فـــنآوری در کدامیـــک از اجـــزای آن
اتفـــاق میافتـــد؟
■ چـــه شـــرکتهایی در ایـــن حـــوزه فعالنـــد و چـــه فعالیتهایـــی
انجـــام میدهنـــد؟
■ رقبای حال و آیندهی فنآوری کدام ها هستند؟
■ ف ـنآوری در کــدام مرحلــه از چرخ ـهی عمــر خــود قــرار دارد و در
ای ــن مرحل ــه چ ــه ویژگیهای ــی دارد؟
 -3استراتژی جامع توسعهی فنآوری

در خصـــوص اســـتراتژی جامـــع توســـعهی فـــنآوری بایـــد
ویژگیهایـــی از قبیـــل مـــوارد زیـــر را درنظـــر داشـــت:
■ مباحـــث مربـــوط بـــه تولیـــد و توســـعه از میادیـــن نفتـــی و گازی،
مهمتریـــن مقولـــه در حـــوزهی باالدســـتی صنعـــت نفـــت اســـت.
توســـعهی یـــک میـــدان نفتـــی یـــا گازی و برنامهریـــزی جهـــت
حداکثرس ــازی تولی ــد از آن نیازمن ــد زنجی ــرهای از تحقی ــق و توس ــعه
اســـت .بایـــد اســـتراتژی مـــورد نظـــر هریـــک از تخصصهـــای
اصلـــی در تولیـــد و توســـعهی میادیـــن از اکتشـــاف تـــا حفـــاری،
مهندســـی مخـــازن و بهرهبـــرداری بررســـی شـــده و مباحـــث مربـــوط
بـــه فنآوریهـــای اســـتراتژیک در هـــر حـــوزه از یکســـو و نـــگاه
راهبـــردی بـــه شـــرکتهای توســـعهدهنده و فعـــال در زنجیـــرهی
باالدســـتی از ســـویی دیگـــر دنبـــال شـــود.
■ ای ــن اس ــتراتژی بای ــد رون ــد توس ــعهی ف ـنآوری را درنظ ــر گرفت ــه و
نگاه ــی ب ــه آینده ــی فــنآوری داش ــته باش ــد .از آنج ــا ک ــه فــنآوری
یکـــی از اجـــزای پویـــای ســـازمان اســـت نمیتـــوان بـــدون نـــگاه
بـــه آینـــدهی آن ،بـــرای اســـتراتژی آن تصمیـــم گرفـــت .از ایـــنرو
در تمامـــی روشهـــای تدویـــن اســـتراتژی ،محـــور زمـــان عنصـــری
غیرقابـــل انـــکار اســـت .بـــه بیـــان دیگـــر درنظـــر گرفتـــن فـــنآوری
بـــا شـــرایط امـــروز در دنیـــا شـــرط الزم تدویـــن اســـتراتژی اســـت
امـــا شـــرط کافـــی آن ،بررســـی و تحلیـــل آینـــدهی ایـــن فـــنآوری
در مقایس ــه ب ــا فنآوریه ــای جایگزی ــن ی ــا رقی ــب در کس ــب س ــهم
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بـــازار محصـــول یـــا فـــنآوری اســـت.
■ اســـتراتژی تحقیـــق و توســـعه ،همچنیـــن بایـــد توانمنـــدی کســـب
ش ــده ت ــا ب ــه ام ــروز را نی ــز مدنظ ــر ق ــرار ده ــد .ب ــرای اینک ــه ی ــک
اســـتراتژی قابلیـــت کاربـــرد و عملـــی شـــدن بـــرای یـــک ســـازمان را
داش ــته باش ــد ،بای ــد س ــازمان ب ــا توج ــه ب ــه واقعیته ــای آن طراح ــی
ش ــده باش ــد و تم ــام امکان ــات و مق ــدورات ح ــال و احتمال ــی آین ــده
را درنظـــر گرفتـــه باشـــد .چراکـــه یـــک ســـازمان بـــا تکیـــه بـــر ایـــن
توانمندیهاس ــت ک ــه راه توس ــعه و رش ــد خ ــود را در آین ــده خواه ــد
پیم ــود.

 -۲-3انتقال فنآوری از طریق سرمایهگذاری مشترک

الزم بهذکـــر اســـت کـــه اساســـاً نـــگاه بـــه فـــنآوری نیـــز بایـــد مثـــل
توانمن ــدی م ــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد و ن ــه بهمثاب ــه ی ــک اب ــزار .ن ــگاه
بـــه فـــنآوری در شـــرکتها میتوانـــد متفـــاوت باشـــد؛ رویکـــرد
برخـــی شـــرکتها بـــه فـــنآوری ،به عنـــوان ابـــزاری در خدمـــت
تولیـــد اســـت کـــه ایـــن نـــگاه ناقصـــی بـــه فـــنآوری بـــوده و منجـــر
بـــه انحـــراف مســـیر برنامهریـــزی فـــنآوری شـــده و ســـازمان را از
بهرهگیـــری کامـــل و کارآمـــد از فـــنآوری محـــروم میکنـــد .امـــا
نقطــهی مقاب ــل آن ش ــرکتهایی هس ــتند ک ــه ب ــه فــنآوری ب ــه مثاب ــه
توانمنـــدی مینگرنـــد .ایـــن نـــگاه ،بـــه مراتـــب نـــگاه کارآمدتـــر
و کاملتـــری بـــه موضـــوع فـــنآوری اســـت و شـــرکت را وادار
بـــه برنامهریـــزی هدفمنـــد در حـــوزهی فنآوریهـــای کلیـــدی و
اســـتراتژیک میکنـــد .تنهـــا در ایـــن صـــورت اســـت کـــه فـــنآوری
بـــرای شـــرکت عاملـــی ثروتآفریـــن خواهـــد بـــود.
پـــس از آنکـــه از فرآینـــد انتخـــاب نیازهـــا و انتخـــاب فنآوریهـــای
مـــورد نیـــاز بـــر اســـاس اســـتراتژی مشـــخص توســـعهی فـــنآوری
اطمینـــان حاصـــل شـــد میتـــوان بهدنبـــال فرآیندهـــا و مدلهـــای
علم ــی و اثب ــات ش ــده در انتق ــال فــنآوری ب ــود .تجربــهی کش ــورها
نش ــان میده ــد ک ــه ان ــواع مختلف ــی از روشه ــای انتق ــال و اکتس ــاب و
فــنآوری اس ــتفاده ش ــده ک ــه برخ ــی از مهمتری ــن آنه ــا عبارتن ــد از:

 -۳-3انتقال فنآوری از طریق قراردادهای لیسانس

 -۱-3انتقال از طریق قراردادهای کلید در دست

انتق ــال فــنآوری و دان ــش فن ــی از طری ــق روش کلی ــد در دس ــت ،ب ــه
قراردادهای ــی اط ــاق میش ــود ک ــه عرضهکنن ــدهی فــنآوری تعه ــد
میکنـــد تمامـــی عملیـــات مدیریتـــی و فنـــی و خدمـــات مهندســـی
مـــورد نیـــاز بـــرای برنامهریـــزی ،ســـاخت و نصـــب پروژههـــای
تکنیکـــی را در برابـــر دریافـــت مبلغـــی مشـــخص انجـــام دهـــد .بـــه
بیان ــی دیگ ــر در ق ــرارداد کلی ــد در دس ــت ،عرضهکنن ــدهی فــنآوری
مجموعـــهای کامـــل از تجهیـــزات فیزیکـــی و ابـــزارآالت بههمـــراه
نصـــب و آنهـــا آنـــان را برعهـــده میگیـــرد.

یک ــی از دیگ ــر روشه ــای مت ــداول انتق ــال ف ـنآوری ،س ــرمایهگذاری
مش ــترک اس ــت ک ــه بهص ــورت هم ــکاری و ق ــرارداد مش ــترک بی ــن
شـــرکت محلـــی در کشـــور میزبـــان و طـــرف خارجـــی آن منعقـــد
میشـــود .تفـــاوت اصلـــی میـــان قراردادهـــای ســـرمایهگذاری
مش ــترک و س ــرمایهگذاری مس ــتقیم خارج ــی ( )FDIآنس ــت ک ــه در
اولـــی هـــر دو طـــرف قـــرارداد در تصمیمگیـــری ،کنتـــرل و فوائـــد
معاملـــه ســـهیم هســـتند و در دومـــی معمـــوالً ســـرمایهگذار ،کنتـــرل
اصلـــی را در جریـــان انتقـــال برعهـــده دارد.

قـــرارداد لیســـانس ،بـــه قراردادهایـــی اطـــاق میشـــود کـــه توســـط
عرضهکننـــدهی لیســـانس بـــرای مدتـــی معیـــن و در برابـــر مبلغـــی
بـــه دریافتکننـــدهی آن فروختـــه میشـــود .تفـــاوت اصلـــی
میـــان قـــرارداد لیســـانس و ســـرمایهگذاری مشـــترک در اینســـت
کـــه در اولـــی ،ســـهم یکســـانی از مشـــارکت بیـــن طرفیـــن قـــرارداد
وجـــود نـــدارد .عرضهکننـــدهی لیســـانس موافقـــت میکنـــد کـــه
زمینـــه ی فـــنآوری مـــورد نیـــاز را از طریـــق ســـرمایهگذاری کامـــل
دریافتکننـــدهی فـــنآوری فراهـــم کنـــد .بهعـــاوه ،قـــرارداد
بهطـــور کلـــی یکـــی از منابـــع ارزانتـــر فـــنآوری تلقـــی شـــده و
موجبـــات خوداتکایـــی فنآورانـــهی کشـــور دریافتکننـــدهی
فـــنآوری را فراهـــم میســـازد.
 -4-3انتقـــال فـــنآوری از طریـــق واردات کاالهـــای

ســـرمایهای و ماشـــینآالت

از دیگـــر روشهـــای انتقـــال دانـــش فنـــی ،وارد کـــردن کاالهـــای
ســـرمایهای و ماشـــینآالت اســـت کـــه نقـــش مهمـــی در افزایـــش
س ــاختار صنعت ــی و توانای ــی فنآورانــهی کش ــور گیرن ــدهی فــنآوری
ایفـــا میکنـــد .کشـــورهای تـــازه صنعتـــی شـــده ی جنوبشـــرقی
آســـیا بـــا اتخـــاذ سیاســـتهای مناســـبی نظیـــر اجـــرای مؤثـــر راهبـــرد
توس ــعهی ص ــادرات توانس ــتند از طری ــق درآم ــدی عای ــد از ص ــادرات
محص ــوالت صنعت ــی خ ــود پش ــتوانهی مال ــی مناس ــبی ب ــرای واردات
ماشـــینآالت و کاالهـــای ســـرمایهای بهدســـت آورنـــد.
 -5-3انتقال فنآوری از طریق قراردادهای بیعمتقابل

در ایـــن روش ،عرضهکننـــدهی فـــنآوری موافقـــت میکنـــد کـــه
امکانـــات تولیـــدی را بـــرای متقاضـــی فراهـــم کنـــد و در آینـــده
از محصـــوالت تولیـــدی وی بهعنـــوان بازپرداخـــت اصـــل و ســـود
ســـرمایهگذاری خـــود خریـــداری کنـــد .معمـــوالً قراردادهـــای
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بیعمتقابـــل نهتنهـــا شـــامل ماشـــینآالت و وســـایل میشـــوند شـــامل
اســـتفاده از دانـــش فنـــی و کمکهـــای فنـــی عرضهکننـــدهی
ف ـنآوری ک ــه ب ــرای تولی ــد محص ــوالت ب ـهکار م ـیرود نی ــز خواهن ــد
بـــود .مهمتریـــن مشـــوق و انگیـــزهی عرضهکننـــدهی فـــنآوری در
ورود بـــه قـــرارداد بیعمتقابـــل ،اســـتفاده و بهرهبـــرداری از منابـــع
طبیعـــی و انســـانی ارزان در کشـــور دریافتکننـــدهی فـــنآوری
اس ــت .مهمتری ــن انگی ــزه ب ــرای دریافتکنن ــدهی فــنآوری ،انتق ــال
فـــنآوری صنعتـــی و بهرهبـــرداری حداکثـــری از منابـــع طبیعـــی و
انســـانی در کشـــور خویـــش اســـت.
 -6-3انتقال فنآوری از طریق مهندسی معکوس

انتقــال فــنآوری از ایــن طریــق ،معمــوالً توســط خریــد نمونههــای
ماشــینآالت از خــارج و پیادهســازی و کپــی از روی آنهــا انجــام
میشــود؛ بهویــژه آن دســته از ماشــینآالتی کــه فــنآوری ســادهتری
دارنــد .انتقــال ف ـنآوری از طریــق مهندســی معکــوس معمــوالً زمانــی
انجــام میشــود کــه شــرکتهای چندملیتــی یــا کشــور عرضهکننــدهی
فـنآوری ،از انتقــال حــق امتیــاز فنآوریهــای پیشــرفته بــه کشــورهای
در حــال توســعه امتنــاع ورزنــد.
در ایــن حالــت ،شــرکت یــا کمپانــی محلــی در کشــور دریافتکننــده
(در حـــال توســـعه) تـــاش میکنـــد از روی محصـــول تولیـــدی
اصل ــی ،محص ــول مش ــابهی بس ــازد .انتق ــال فــنآوری از ای ــن طری ــق،
در صنایعـــی کـــه اجـــزای ترکیبـــی آن بهســـادگی قابلدسترســـی
اســـت (ماننـــد صنایـــع کامپیوتـــر و نیمههادیهـــا) متداولتـــر اســـت.
اس ــتفاده از ای ــن روش ب ــرای کش ــورهای ضعی ــف از نظ ــر تواناییه ــای
درونزای فنآورانـــه بســـیار دشـــوار بهنظـــر میرســـد.
 -7-3انتقـــال فـــنآوری از طریـــق قراردادهـــای کمکهـــای
فن ــی و خدم ــات مهندس ــی

الـــف) کمکهـــای فنـــی :عمومـــاً خدمـــات و اطالعـــات فنـــی و
مدیریتی-صنعت ــی اس ــت ک ــه در تولی ــد و س ــاخت محص ــول ی ــا م ــواد
م ــورد نی ــاز باش ــد .معم ــوالً ای ــن خدم ــات توس ــط واحده ــای تولی ــدی
صاحـــب تجـــارب الزم و کافـــی در ایـــن زمینـــه ارائـــه میگـــردد.

[ ]1مبانــی فـنآوری و انتقــال فـنآوری از منظــر سیاسـتگذاری بــرای توســعهی
فـنآوری ،عبــاس فــاح
[ ]2ضوابــط ،مقــررات و روشهــای مناســب انتقــال فـنآوری به کشــور ،دانشــگاه
علــم و صنعــت ایــران ،پایاننامــه ،علیرضــا توکلــی
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ب) خدمـــات مهندســـی :بـــه آن دســـته از کارهـــای فنـــی اطـــاق
میشـــود کـــه بـــرای ایجـــاد پـــروژهای صنعتـــی یـــا تولیـــدی بـــهکار
آی ــد .ای ــن خدم ــات معم ــوالً توس ــط مؤسس ــات مهندس ــی ب ــا تجرب ــه
در ام ــر موردنظ ــر ی ــا فروش ــندگان ماش ــینآالت اصل ــی ط ــرح ارائ ــه
میشـــود.
 -8 -3انتق ــال فــنآوری از طری ــق اس ــتخدام پرس ــنل علم ــی
و فن ــی

در ایـــن شـــیوه قبـــل از هرچیـــز بایـــد یـــادآور شـــد کـــه انســـان قبـــل
از فـــنآوری اســـت .انســـانی کـــه میتوانـــد ســـختافزار و دانـــش
فنـــی را بـــه خوبـــی بـــهکار گیـــرد و در رونـــدی تکاملـــی ،بخشـــی از
نیازهـــای فنآورانـــهی بشـــریت را بـــرآورده ســـازد .تجربـــه نشـــان
داده کشـــورهایی کـــه ســـرمایههای انســـانی خـــود را غنـــی کـــرده
و بهدرســـتی جهـــت دادهانـــد ،توانســـتهاند تمامـــی مؤلفههـــای
فــنآوری را فراه ــم ک ــرده و ب ــه پیش ــرفت قابلتوجه ــی دســتیابند.
اگــر حداقــل آمادگــی فـنآوری در کشــور یــا بنــگاه نیازمنــد آن وجود
داشــته باشــد میتــوان بــا اســتفاده از تجــارب مهندســان و متخصصــان
توانمنــد در عرصــهی مــورد نیــاز ،بــه فــنآوری دســت یافــت .بــرای
اســتفاده از ایــن روش ،آمادگــی ،انگیــزه و عالقـهی متقاضــی بــه کســب
فــنآوری ضــروری اســت و بــا وجــود ایــن شــرایط میتــوان ایــن
فــنآوری را بــا هزینــهی بســیار کمتــری نســبت بــه ســایر روشهــای
انتقــال ف ـنآوری کســب کــرد.
نتایج و جمعبندی

در ایــن نوشــتار ســعی شــد بهطــور خالصــه تعاریــف لــوازم و
مکانیزمهــای انتقــال فــنآوری بررســی گــردد .نکتــهی اصلــی ایــن
مقالــه ،پرداختــن بــه بخــش اول فرآینــد انتقــال ف ـنآوری یعنــی تعییــن
نیازهــا و اولویتهــای فنآورانــه اســت کــه از نتایــج اســتراتژی
توســعه حاصــل میشــود .رســیدن بــه جایــگاه اول فـنآوری در صنایــع
بهخصــوص در صنعــت نفــت از اهــداف اساســی ســند چشــمانداز
توســعهی کشــور اســت و بــرای دس ـتیابی بــه ایــن عنــوان ،هماکنــون
در نیمــهی راه هســتیم.

[ ]3انتقال فنآوری در جهان سوم و ایران ،ق .یوسفپور
[ ]4ارائـــهی مدلـــی جامـــع بـــرای انتخـــاب روش مناســـب انتقـــال
فـــنآوری ،محمدرضـــا آراســـتی ،مهـــدی دالوری؛ مجلـــهی علمـــی و
پژوهشـــی شـــریف

