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چکیده
تجاری ساایی االی لثر رر هوثر رداب گاهاه یای لنیا گ رش و فاا ری شسا
کیشبی تثسع شی شیمش

ر یشفز

گ خثررشر شس  .گ رغم لثفقش

تعبشر لحب ری ل حی تجاری ساایی رش گا لثفقش

یرا

دمار ییاری شی یژ یو یا شی ظ فا ،

سا شتشدای ش ب ،شین شل راا شی یشیشبش

لثش ع لخییف گ سا رشه تجاری ساایی رشرر .لاظثر شی ظام تجاری ساایی ،دان
خصاثیا

ر شگب گشن ه واسا

گ ااثش یشرا ش

وثر

شی شی واریای ر یی

ک گا یبس تلوشج تجاری سایی گا ی بیه تعالج ل کااب .رر شین یژ یو

گا رر ظ ش فین کارک ریای تجاری ساایی لصااریه ی یا شی شین کارک ریا ،گاییه ش ظام تجاری ساایی
ایم فاا ری رسای گاابی ،ساس

تعالت

سااخیاری ه وا رر لاین هادا

واری ت ساشم دابه شسا  .یبس
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شین یژ یو هسشن دااس
هادا

ظام تجاریسایی ایم فاا ری رر کرثر شس

ثیلابشا شز گا گ کارشش ی

واری تحیشج یی فعا  ،لطایع لااگع خاکلای ی لصااحن گا خن شا گ تحیشج هساشن داااسا

ی رشخی ش ب .گ شسااان یایح حایاای  ،گ یحاظ ساااخیاری

واری لایویا ختءیای لیعبری رر ظام

تجااریساااایی ایم فااا ری وثر رشرر ک گ تاااسااان کارک ریا گاییه ش ل گثص گ تفصاااشاج رر شین
یژ یو یک دبه شس .
کلید واژه :تجاریسایی ،ایم فاا ری ،هاد

واری ،لات ی

وار-کارک ر ،هسشندااس

واری

مقدمه
ش ل شی تجاریسااایی تعاریف لیعبری شرش داابه شساا  ،شلا رر یا تع یف کی  ،ف هیاب ش یقال رش و فاا ری شی
ل شکز تحقشقات لا اب ل شکز رداب یار یای ایم فاا ری گ یااایع لثوثر یا کلان کاریای وبیب شسا
یم ارش  .)2021 ،6دااثشیب اشا ییاری وثر رشرر ک رااا ل ریب دااااسااای
رش راهای  ،گ شیبشف

(گشارشرش

تجاریسااایی ساا لای یای

واری رر ظامیای رش راهای تنبیجدابهشسا  .گ ریشج شیمش ِ کارگ ریک ر ِ یایح یژ یو

شریشهف یا شلیصااری ه وا ،گلاشاری شی کراثریا ،تجاریساایی رش رر رشن گ ال یا ساشاسا یای ایم خثر ل شر
رشرهش ب(کتن یم ارش  .)2018 7ی
تجاریساایی تحقشقا
تثساع ایم

یژ یرا

شی رالیج شیای تثساع سا یع فاا ری رر کراثریای تثساع یافی  ،تثو گ

شیبهیای فاا رش شسا  .گلاشاری شی تتشیا رر کراثر گا یا س یزیا یای گلاشار گ

داایب فاا رش لاج ل داث ب شلا ه جا ک گایب گ خیه ر

دابه لیثلف ل داث ب (دان .)2017 8گا تثو گ هلار رسام کا ث ییا

گشا جالاب گا رداثشرییای ییاری ر گ
ف شیاب

شی ش تاوا  5تا  7رریاب شخی شاا

Beyadar etal
Clauss etal
8
Shen
7
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تجاریساایی رش ص ل کااب .9تجاریساایی رش و داالج شگعار حقثل (یثیه ساث
فا (یا گ ژش گ ،)2018 11لحاسااانا
فعایشا لاب گُعبی رش لا

لای

گایشریاگ (گیشیلاا

هگث ن ،)2019 10یشیشبش یای

یم ارش  )2019 12شساا  ،یتش لشیثش ه رش

ک کراف لثیف یا ت ساشم شرتنای گشن ه وا رر ف اای ایم فاا ری شی شیمش

گلازشی

گ خثررشر شس .
ل خ تنبیج شیبه گ ر

 ،یشثسای

رشرشی ل شحج لخییف شسا

گاییه ش لخییف رر ه قو شگفا لش ااب ک گب

تعالج گا ی بیه لارر گ تثسااع فاا ری تجاریسااایی خثشیب گثر .ی یا شی گاییه ش لیم کز گ ل حی خایاا
و لرای

للایح م گشن شیبشس لهیف یای لخییف رر تجاریساایی لراایبه ل داثر گ ااثش لاال،

یلایاب

رش رهاهیا لثسلا

هلثیش اای لوب تثیشب رش و ایم  ،رفات ش یقال فاا ری للئثل شرییاگ ییا لشج تجاریسایی

فاا رییا ،یار یای ایم فاا ری اوبهرشر شیجار ف اای شرشری رسای سا گ لااگع شیای شرشری یلایاب .یم گاییه ش
رر تتش گ شی حمای

شی تجاریساایی فاا ری تقثی

تثساع شلیصااری یلایاب ک رر یاثر

یم اری لهیف یای

لخییف ،گااث شیجار یم شفزشی ل دااثر (شثر یم ارش  .)2019 13گ ختس ر ی ریای تحیشج سااای ک فقب گ
ر رییاا (یزیا یاای تحقشقاات ) خ و یاا ( ظش لقااال
دابه شسا

ایم

ییا یاا) تم کز رشراب ،رر شین یژ یو ساااع

شی لاظ ر ی ر ساشلایم گ للائی ی رشخی دثر .لاظثر شی ظام تجاری سایی ،دن

خصااثی ا

ر شگب گشن ه واس ا

شی شی واریای ر یی

ک گا یبس تلااوشج تجاری سااایی گا ی بیه تعالج ل کااب(شثر یم ارش

 .)2020یم اری گشن گاییه ش یما اب شرکلاای ی شساا

ک رر ه یا لیثری ر نال ل دااثر ی ک

14

قو خثر رش

گایی ل کاب تا یا یحن داش ین لیثریا رش گ مایو گهتشر ب .ی لقبر ک تعالج شوزشی ساشلایم سا یع هساا ت

https://plink.ir/z7g9U 9
Holgersson & Aaboen
Yang & Zhang
12
Belitski etal
13
Good etal
14
Good etal
11
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دااثر ،امی ر ه یعا تجاریسااایی شرتقا ثه ری گونثر خثشیب یاف  .شی شینر  ،گ رس ا ایج ضااعف رر ل خ
تنبیج رش و گ لحصثل گایشر ،شیمش
لطایع

هساشن داااسا

واری هسشن دااس رش گشو شی یشو هد ار ل مایب

ت سشم هاد

ظامیای ثه ری تاکاث امبتا گا  4ر ی ر لخییف ش جام دابهش ب :لطایعا

ک ثاا فالب لارلثب تحیشی لرااای
لطایعات ک گ یای هادا

کتساشا ش یش

ش ب ،لطایعات ک گ شساااان کارک ریای ظام ثه ری یاااثر

واری گ لعاای شرییاگ

س ش جام لطایعات ک گ تحیشج د ل

وثر شرتنای واریای لثر گ ثه ری رر

ظامیای ثه ری ی رشخی ش ب (لاض

یژ یو حاض شی ر ی ر سثم ،هاد

ش فی ش ب،

ظام ش جام دابهش ب

ثری ریاح  .)1392ثیلابشا رر

واری ،شسیفاره ک ره ش ب.

لقاال

یژ یو یای لثوثر گ گ رسا هساشن داااسا

هاد ا

واری س رشخی ش ب .گ خ شی یژ یو یای ش جام داابه ،ی ا فا گ شگعار کی لثش ع تجاری سااایی ظش لثش ع

سشاس  ،ف یاه  ،لحشط

ظام تجاری ساایی ایم فاا ری گ صثر خار گا ر ی ر

ساخیاری ی رشخی ( رثق گش ش ث ب ،1395 ،رشا ریق  ،)1398 ،یژ یو (شیماس ف ر

یم ارش  )2021 15گ ابم دا ج شش ی دان

گشن سا لای شتشرش  ،یااع

رش راهایشا گ ااثش لا ع شیای تجاری

ساایی شدااره ک ره رر یژ یو (گشارشرش  )2021لثش ع تجاری ساایی رش رر ر رسای اثشلج رر
لراایبه لشراثر شین شسا

دابه ،شلا ختی ک رر شرگشا

ر شگب گشن واریا سااخیار لثوثر گ رسا
گشن واریا شگیبش هادا
سااخیار ،دان

تعالت

گش

داااساای

گا ر ی ر ساشلایم گ گ رسا گاییه ش  ،کارک ریایراا ،

رابه شسا  .رر یژ یو حاضا گ لاظثر دافاس ک ر ر شگب تعالت

واری ت ساشم لشراثر ،ساس

گ هساشن داااسا

ظام تجاری ساایی ایم فاا ری شی لاظ

واری ی رشخی لشراثر .الیم گ یک شسا  ،ل تنب گثر لثضاثه یژ یو گا ش یثی

یشو گشا دابه رر شسااار گاالرسای

ظام وموثری شساتل شی ش

یای

شای والع رش راهای  ،شی یژش یای گ ولای شین

یژ یو شس .
یتش ی سو شیی یژ یو انار

واری ظام تجاری سایی ایم فاا ری گا تثو گ کارک ریای ه لهث شس ؟

Almasifard etal

15
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ل لر تت رر ساخیار ،ر شگب تعالت

رر گخو یای لخییف هاد

واری وثر رشرر؟

مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
گشارشر یم ارش ( ،)2021رر یژ یرا گ هساشنداااسا حثیه تجاریساایی ی رشخیاب .یافی یای یژ یو راا رشر ک
لثش ع تجاریساایی رسایا رریای رش راهای گ ر رسای اثشلج رشخی  :لحشب غش رلاگی رش راهاهیا ،ه ش لاف
لان

گ تجاریساایی خبلا

لیخصا ،،گ ک شسا

هلثیدا

یژ یرا  ،اکارهلبی لثش شن لق رش

ش عطاس ایتی ی ساشلایم رش راهای  ،ضاعف لثش شن حفاه

گثرو ر یی  ،اثشلج خارو  :فقبش یی ساااخ

"داااساای

شی لای ش

یای ایم  ،ف یاه  ،حقثل  ،سااشاس ا

تجاریساایی گثل  ،گ شایماری لیقاگج گشن رش راهاه یااع
فعاال یاااع

رش راهای  ،فقبش ش ی ش لاا

ابم وثر دان

گثر گ

ف ی لی

شلیصاااری ،نثر شیهثی

یای شرتناص گشن سا لای شتشرش ،

رش رااهایشا تقلااشم گابی لشرااث ب (گشارشرش .)2021رشا ریق ( ،)1398رر یژ یر ا تح
رتن گابی لثش ع تجاری ساایی تحقشقا

رش راهای " گ شساان شرگشا

لثضاثه لثش ع رش گ سا رسای

سااخیاری-ساایلا  ،رفیاری-لحیثشی  ،لحشط  -یلشا شی تقلاشم گابی ک ره شسا  .صنه یایح گ رسا
یژ یو رر لشا شین اثشلج ،لثش ع سااخیاری-ساایلا

رشرشی گشرای ین شیمش

لان

ااثش

هلبه شی شین

گ لثش ع رفیاری -لحیثشی

لحشط -یلشا شی رش رشر ب (رشا ریق .)1398 ،
رثق گش ش ث ب ( ،)1395لثش ع لحب ری یای تجاریسااایی رش و رر رش رااهاهیا رش گا تحیشج یژ یویای ش جام
داابه رر شین حثیه لرااخ ،ک ر ب .یژ یرااه ش ی

شی لطایع گ شین یشج رسااشب ب ک لومت ین لحب ری یای

تجاریساایی رش و رر رش راهاه یا رش رر سا حثیه شیای لثش ع ف یاه  ،لثش ع سااخیاری لثش ع ساشاسا  -لا ث
ل تثش رسی گابی ک ر ( رثق گش ش ث ب.)1395 ،

شرش گشارا لااسان رر لثرر شاییا لحب ری یای گثر ک رش راهایشا گ شی ر ر گ فعایش یای کارهف یاا گا ه
ر گا ر گثراب .یاافیا یاای لطاایعا حااک شی ه گثر کا شکا یا

لیز لاا

لحاب ریا یاای ل گثی گا رش راااهاایشاا گا
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لطایع شی تح

ااثش « کارهف یا رش رهای ؛ لیز لا

لحب ری یا » لثرر گ رس ل شر ش ف  .یبس شین لطایع ،
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اثشلی یمیث فقبش رش و ،شای گ دا ج یای لیاثه لناری  ،فقبش یلا  ،فقبش لااگع ش لاا
ل گادب (لثی
شیماس

فقبش ش هشزه ،ل تنب

یم ارش .)2019 16

یم ارش ( ،)2021رر لطایع شی گ هسشن دااس تجاری سایی کارهف یا رش رهای گا شسیفاره شی ر ی ر

لبلسااایی ساااخیاری-تفلااش ی ی رشخی ش ب .یایح یژ یو رااا لشبیب رر لشا لثش ع تجاری سااایی تثسااع
فعاال یاع

کارهف یا  ،ش هشزه لیفا

سایی گشن س لای شتشرش  ،فعاال یاع

رش رهاه ابم شرتنای دن

رش رااهایشا گ ااثش اثشلج شیاای لطایع دااااسااای دااب ب (شیماسا ف ر یم ارش  .)2021حلاااگ
( ،)1400رر یژ یرا تح
تحیشج ،گاییه ش

یم ارش

ااثش "لارلثب تحیشی تجاریساایی ایم فاا ری گا ر ی ر ف شت کشن :گ رسا شگعار

کارک ریا" گاییه ش رش رر  7ش ه ش ی ش لاا

واریای لای  ،کارشزشرش فاا ری ،واریای شر ریابشا خبلا

لیخصا ،،لثسالاا

هلثیش اای

تخصااص ا  ،واریای ت یج  ،واریای تاظشمش

ساشاسا شتشر کارک ریا رر  7ش ه ،ساشاسایهتشری تاظشمش ی ،کارهف یا فاا رش  ،تألشن لای
ریاب یایو ایم فاا ری ،تلاوشیه ی ،تحقشه تثساع
دااسای ک ره ش ب ک رر د ج  1را رشره دبه شس

(حلاگ

یم ارش .)1400 ،

توسعه
دیپلماسی علم
و فناوری

کارکردها

آموزش و
تحقیق و
توسعه
تربیت نیروی انسانی
متخصص
توانمندسازی نیروی
انسانی

کارآفرینی
فناورانه
سیاستگذاری و
تنظیمگری

حمایت از ایجاد ائتالفهای
بینالمللی مبتنی بر فناوری
حمایت دیپلماتیک در سازمانها و
معاهدات بینالمللی از انتقال فناوری
توسعه و تقویت شبکه ارتباطات
علمی فراملی
تسهیل دسترسی به منابع خارجی
علم و فناوری
حمایت از ایجاد بازارهای جدید
ایجاد فضای الزم برای

Müller
2019
گیری etalشرکتهای
شکل
زایشی و نوپا
شکلدهی به
بهرهبرداری نوآوری
همکاریهای تحقیقاتی و
بازار

تدوین سیاست های تجاری سازی علم و
فناوری
اولویت گذاری و جهت دهی به سمت علوم و
فناوریهای خاص
هماهنگی ،ارزیابی و نظارت

و

16
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تشویق مشارکت محققان و دستگاه
های متولی در تجاریسازی علم
فناوری
تسهیلگری
تسهیل کننده ارتباط بین ذی نفعان
تسهیل دسترسی به خدمات
حمایت از شکل گیری شبکه ها
حمایت و برگزاری رویدادها،
نمایشگاه ها و ...

رصد و پایش
علم و فناوری

سا لای شتشری،

هلثیش تثساع ریسیماس ایم فاا ری لصاریه ه

ارزیابی پتانسیل های فناوری برای تجاری سازی
ارزیابی پتانسیل صنعت برای ایجاد ارزش افزوده
اعطای تسهیالت و حمایت مالی از توسعه
فناوری و نوآوری
سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه
تامین مالی و
سرمایه
گذاری

یژ یرا ،

هسشن دااس سشلیماتشا ظام تجاریسایی ایم فاا ری رر کرثر7/

شکل  .1کارکردهای چارچوب تحلیل تجاری سازی علم و فناوری و مصاديق آن ،منبع :حسابی و همکاران
()1400

گااگ شین لطایع هساشن داااساا تجاری ساایی ایم فاا ری گا ر ی ر ظاملاب گا خت ر گ ر شسا  .گ کارشش ی
ر ی ر ظاملاب لاج گ تحیشجیای امشه رلشق لشرااثر لیعالنا شل ا تب ین سااشاساا یا رشین ریای کارش
شر گخو رش ف شیم لش اب .شی ه جا ک رر حال حاضاا واریای ر یی  ،خصااثیاا لیعبری رر حشط تجاری سااایی
فعایش

لش ااب ،ی

شی شیزشلا

ه واسا  .گا تثو گ شیا
گ خثررشر شسا

ص شح

شساایق شر ظام تجاری سااایی ،هسااشن دااااس ا داان

رر لارلثب حلااگ

ات ه گ گاییه ش رش راهای

یم ارش ( )1400گ لایش

واریا ر شگب گشن

لثیف یا تثو دابه ،شی والعن

الیم

ظش یار یای ایم فاا ری ،ل شکز ش یقال فاا ری گ گ رسا ساای

گاییه ش شز ی رشخی دابه یمیاشن رر رر شلبشل امیشات رر گاف

شی ش شیات  ،ت مشج شاینارسااج دابه شسا ،

گ شی هسشن دااس شی شین لارلثب شسیفاره دبه شس .

روش شناسی
شین یژ یو ،گا تثیاااشف تعاالت

فعی رش ترا یم لش اب .یتش شی لشا لیبیای تاریخ تثیاشف یا تج گ  ،شین یژ یو شی ثه تثیاشف شسا .

یمیاشن شی لشا ش ثشه ر ش تحقشه تثیشف (یشمایر  ،یمنلیه  ،شلبشم یژ ی یا گ رس لثرری) ،شی ر ش یشمایر
گو ه لشهش ر ک گا للائی

شیبشس یژ یو تااسان رشرر .شی لشا ش ثشه ر ش تحقشه یشمایرا (صثی  ،لقطع

ریف )،
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ضاعش

گشن وااریاای فعاال رر تجااری ساااایی ایم فااا ری رر یلاا حاال لشس رشیر
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رر شین یژ یو شی ر ش لقطع شسایفاره دابه شسا

ک گ گ رسا یبیبه یا لثضاثه (ر شگب گشن واریا) رر یا لقطع

یلا خار لشس رشیر.
هادا
شسا

واری گا تم کز گ گاییه ش کیشبی یا ظام ،تعالت
ک لشیثش اب تصامشما

ل تنب گا یا ساشاسا

گااگ شین رر شین لقای شی هاداا

ه وا ،گ ر نال گ رسا ر شگب کارک ری لبر

خار رش تح

تارش ل شر ریاب(لا فا ب

واری گ شی ر لاظثر شساایفاره ل دااثر .1 :دااااسااای

کارک ریای داااساای دابه گ شساان لبل حلااگ

یای

یم ارش .)2010 17

واریای (گاییه ش ) ک

یم ارش ( )1400رش گ اوبه رشر ب .2 .داااساای ختیای واری

ظام تجاری سایی ایم فاا ری .گ انارت ریه هاد

واری رر شین یژ یو را لشبیب ک واریای فعی

ظام

تجاا ری ساااایی ایم فااا ری ،کابشم کاارک ریاا رش گ اوابه رشراب تاا شی شین ص یه ،کاارک ریاای کا رلاار فقابش یاا
گ ا

 ،تثرم واری یلیاب دااسای دث ب .گااگ شین هاد
 .1دااااسااای فو ساا
حلاگ

ش یش یی فعا ی حشط لنیا گ لارلثب تحیشی تجاری سااایی ایم فاا ری

یم ارش ( )1400گا شسیفاره شی شصتاا

شیای ی لااگع ایم

واری لات ی

لبشر لثوثر (شسااری /کیاگخا شی دالج ولیجثی

یایهاه یای رشره)

 .2لصااحن گا داو ف شی خن شا گا یبس وای ساایی فو سا
شیا

یی فعا  .ساثشال

گ ت تشن انار

هیا یی فعا داااساای دابه شی ص یه لطایع شسااار لبشر لثوثر رر شین حشط فعایش

هیا یی فعا ریه ی گ وز لثشرر فعی
.3

وار-کارک ر گبین حث ت مشج دب:

گثر شی
رشر ب؟

وثر رشر ب؟

واریای لهر یا لیثی تجاریسایی ایم فاا ری کرثر گ شسان کارک ریای لابرج رر لارلثب حلاگ
یم ارش ( )1400دااسای لشرثر لصاریه ه دااسای
گشو شی یا وار وثر رشد  ،گا ول

وثیای لشبش  ،واریای (گاییه ش ) ش یخاب دب ب ک رشرشی

ساگق گشری ی گثر ب.

McFadden etal

17
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فعایش

رسی گابی لشرث ب .رر لثررکارک ریای ک

هسشن دااس سشلیماتشا ظام تجاریسایی ایم فاا ری رر کرثر9/

 .4گا لطایع شزشرش یا ،شساااساااال گاییه ش

لااگع خاکلاای ی تتش دااب تا تعالت

لثوثر لشا واریای

لخییف گا تثو گ کارک ریای دااسای دبه رر لارلثب ،گ رس دث ب.
 .5گا تثو گ شصتاا

ش ره ری دبه ،لات ی

وار-کارک ر توش لشرثر.

 .6گا شسیفاره شی لات ی

وار-کارک ر شصتاا

ش ره ری دبه هاد

واری ت سشم لشه رر.

 .7رر شین یژ یو گ شی ش یخاب مث گا تثو گ یبس یژ یو شی ر ش مث شش ی یبفماب شسیفاره ل دثر.
گ شین شسان گا یر

ف شی یاحن ظ ش شین حثیه لصاحن یای امشه شم ساخیاریافی شی ش جام ش ریب.

شین شف شر رر س گخو یاع  ،ر ی

رش رهاه لرغثل گ فعایش

رش رهای فعال رر حثیه تجاری سایی ک ساگق فعایش

یلیاب .رر شلع خن شا دالج شساتشب

کاریژ یر رشر ب ( 3ف ) ،لبی ش

للئثیشن

ر یی ( 2ف ) ،لیخصصا فعال رر حثیه تجاری سایی ( 3ف ) لشناداب ک یمه ه وا رشرشی لبر رکی ی
ساگق فعایش

گشو شی  5سال رر شین یلشا یلیاب .ش ره ری رشرهیا تا یلا شدناه رشرهیا یعا ابم ح ثر

شگعار وبیب شرشل یاف  .ی

تجزی

شی یشارهسایی لین لصاحن یا ا

لوم رر ی گخو شسیخ شج تحیشج ش ریب.

تحیشج یافی یای یژ یو

شل یه تجاری ساایی رسایا رریای رش راهای شی یا لزی

گ یا ضا ر

شین رر حای شسا

تنبیج شرای شسا

ک رش راهاه یا ل شکز هلثیش اای یاثی یثش لای ش ب گ حث لهر ی یافی یای ایم خثر رش گ ل حی تجاریساایی
گ ساا اب .تعششن ای

شلع شین للائی  ،للاییزم ش جام لطایعا

ساااخیارِ لثوثر ،لشنادااب .گ یمشن ریشج ی
واریای لخییف گا تثو گ کارک ریا ،لات ی
یشبشس

گاشارین رر رشگط گا گاییه ش شین حثیه ،ر شگب گشن ه وا

شی وای سااایی فو ساا

یی فعا

کرااف تعالت

وار-کارک ر ترا شج دابه شسا  .رر شین لات ی

لثوثر لشا

یما طثر ک شی الو

ر االج وار لخییف رر تجاری سایی ایم فاا ری کارک ریای لابرج رر لارلثب حلاگ

یم ارش

( )1400کاار یم هلبه ش ب ک رر وب ل  1را رشره دبه شس .
کارکرد

سیاستگذاری و
تنظیمگری

کارآفرینی فناورانه

تأمین مالی و
سرمایه گذاری

رصد و پایش علم و
فناوری
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جدول  .1ماتریس نهاد-کارکرد نظام تجاری سازی علم وفناوری در کشور

فناوری

شرکت های زایشی و نوپا

ایجاد فضای الزم برای شکل گیری

شکل دهی به بازار و بهره برداری نوآوری

همکاری های تحقیقاتی و فناوری

تطبیق عرضه و تقاضای فناوری

تدوین سیاست های تجاری سازی علم و

شورایعالی علوم ،تحقیقات و فناوری 

سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه






اعطای تسهیالت و حایت مالی از توسعه

اولویت گذاری و جهت دهی به سمت
علوم و فناوری های خاص

جهاد دانشگاهی

سازی





فناوری و نوآوری
ارزیابی پتانسیل های فناوری برای تجاری

هماهنگی ،ارزیابی و نظارت

ستاد اجرایی سازی نقشه جامع علمی
کشور

تنظیم مقررات ،تنظیم کیفیت و اعطای مجوز

شورایعالی انقالب فرهنگی









افزوده

نهاد

ارزیابی پتانسیل صنعت برای ایجاد ارزش
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دبیرخانه شورای عالی عتف


مجلس شورای اسالمی




دیوان محاسبات
مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت



اسناد و امالک کشور -قوه قضاییه
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری











مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم





دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و
موسسات تحقیقاتی
مراکز پژوهشی در حوزه مدیریت و
سیاست گذاری علم و فناوری



دفاتر انتقال فناوری





دفتر حمایت و پشتیبانی امور
پژوهشی و فناوری
مرکز مطالعات و همکاری های علمی
و بین المللی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی
اداره پایش و پشتیبانی فناوری
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تدوین سیاست های تجاری سازی علم

اولویت وگذاری و
فناوریجهت دهی به

سمت علوم و فناوری های خاص
هماهنگی ،ارزیابی و نظارت

تنظیم مقررات ،تنظیم کیفیت و اعطای

ایجاد فضای
مجوز الزم برای شکل

گیری شرکت های زایشی و نوپا
شکل دهی به بازار و بهره برداری نوآوری

همکاری های تحقیقاتی و فناوری

تطبیق عرضه و تقاضای فناوری

سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه

فناوری و نوآوری

اعطای تسهیالت و حایت مالی از توسعه

ارزیابی پتانسیل های فناوری

ایجاد ارزش افزوده

نهاد

سیاستگذاری و
تنظیمگری

برای تجاری سازی
ارزیابی پتانسیل صنعت برای

کارکرد

کارآفرینی
فناورانه

تأمین مالی و رصد و پایش علم
و فناوری
سرمایهگذاری

گروه فناوری های تخصصی


وزارت صنعت ،معدن و تجارت






مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته
شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت
از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته
معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری










 





مرکز موسسات و شرکت های دانش
بنیان
صندوق حمایت از پژوهشگران و
فناوران
معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری
























مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری
انجمنها و کمیته های علمی و
تخصصی داخلی و بین المللی



پارکهای علم و فناوری و کارخانه
نوآوری



شتابدهنده ها و مراکز رشد















کارگزاران تبادل فناوری
موسسات کوچینگ و منتورشیپ
سازمان های ارائه دهنده خدمات مشاوره
مدیریتی و سیاست گذاری ،حقوقی،
مالکیت فکری ،بازاریابی ،تجاری سازی و ...



بانکها و مؤسسات حمایت کننده مالی
صندوق کارآفرینی امید
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مرکز مطالعات و همکاری های علمی و
بین المللی





شورایعالی انقالب فرهنگی


توسعه و تقویت شبکه ارتباطات علمی فراملی

حمایت از ایجاد ائتالف های بین المللی مبتنی بر فناوری

توانمندسازی نیروی انسانی

تربیت نیروی انسانی متخصص

تحقیق و توسعه کارآفرینانه

انجام فعالیت های ترویجی و فرهنگ سازی

حمایت و برگزاری رویدادها،

حمایت از شکل گیری شبکهها

تسهیل دسترسی به خدمات

فناوری
تسهیل کننده ارتباط بین ذی نفعان

تشویق مشارکت محققان و دستگاه های متولی در تجاری سازی علم

نهاد
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تسهیل دسترسی به منابع خارجی علم و فناوری

کارکرد
تسهیلگری
آموزش و
تحقیق و توسعه

حمایت از ایجاد بازارهای جدید فناورانه خارج از کشور

صندوق نوآوری و شکوفایی ،صندوق
های پژوهش و فناوری

 


حمایت دیپلماتیک در سازمانها و معاهدات بین المللی از انتقال

ارزیابی پتانسیل های فناوری

فناوری و نوآوری

اعطای تسهیالت و حایت مالی از توسعه

سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه

تطبیق عرضه و تقاضای فناوری

همکاری های تحقیقاتی و فناوری

گیری شرکت های زایشی و نوپا
شکل دهی به بازار و بهره برداری نوآوری

ایجاد فضای
مجوز الزم برای شکل

تنظیم مقررات ،تنظیم کیفیت و اعطای

سمت علوم و فناوری های خاص
هماهنگی ،ارزیابی و نظارت

اولویت وگذاری و
فناوریجهت دهی به

تدوین سیاست های تجاری سازی علم

نهاد
ایجاد ارزش افزوده

کارکرد
سیاستگذاری و
تنظیمگری
کارآفرینی
فناورانه

برای تجاری سازی
ارزیابی پتانسیل صنعت برای
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تأمین مالی و رصد و پایش علم
و فناوری
سرمایهگذاری



سازمان کمک های فنی و اقتصادی

موسسههای انتقال دانش و فناوری

اتاق های بازرگانی

توسعه دیپلماسی علم و
فناوری
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ستاد اجرایی سازی نقشه جامع
علمی کشور
جهاد دانشگاهی
شورایعالی علوم ،تحقیقات و
فناوری



دبیرخانه شورای عالی عتف








مجلس شورای اسالمی
دیوان محاسبات
مرکز مالکیت معنوی سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور -قوه
قضاییه


وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری





مرکز نظارت و ارزیابی وزارت
علوم


دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
و موسسات تحقیقاتی
مراکز پژوهشی در حوزه
مدیریت و سیاست گذاری علم
و فناوری






دفتر حمایت و پشتیبانی امور 
پژوهشی و فناوری



دفاتر انتقال فناوری









مرکز مطالعات و همکاری های
علمی و بین المللی
















وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی









اداره پایش و پشتیبانی فناوری
گروه فناوری های تخصصی

مرکز توسعه فناوری و صنایع
پیشرفته
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وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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شرکت مادر تخصصی صندوق
حمایت از تحقیقات و توسعه
صنایع پیشرفته

تشویق مشارکت محققان و دستگاه های متولی در تجاری

سازی علم فناوری
تسهیل کننده ارتباط بین ذی نفعان

تسهیل دسترسی به خدمات

حمایت از شکل گیری شبکهها

حمایت و برگزاری رویدادها،

انجام فعالیت های ترویجی و فرهنگ سازی

تحقیق و توسعه کارآفرینانه

تربیت نیروی انسانی متخصص

توانمندسازی نیروی انسانی

حمایت از ایجاد ائتالف های بین المللی مبتنی بر

فناوری
توسعه و تقویت شبکه
ارتباطات علمی فراملی

معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری





تسهیل دسترسی به منابع خارجی علم و فناوری

نهاد

حمایت از ایجاد بازارهای جدید فناورانه خارج از کشور

کارکرد

آموزش و
تحقیق و توسعه

حمایت دیپلماتیک در سازمانها و معاهدات بین المللی
از انتقال

تسهیلگری

توسعه دیپلماسی علم و
فناوری











مرکز موسسات و شرکت های
دانش بنیان
صندوق حمایت از پژوهشگران و
فناوران
معاونت نوآوری و تجاری سازی
فناوری
مرکز تعامالت بین المللی علم و
فناوری
انجمنها و کمیته های علمی و
تخصصی داخلی و بین المللی




پارکهای علم و فناوری و کارخانه
نوآوری
شتابدهنده ها و مراکز رشد



کارگزاران تبادل فناوری













و

سازمان های ارائه دهنده
خدمات مشاوره مدیریتی و
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موسسات
منتورشیپ

کوچینگ

















هسشن دااس سشلیماتشا ظام تجاریسایی ایم فاا ری رر کرثر15/
سیاست گذاری ،حقوقی،
مالکیت فکری ،بازاریابی،
تجاری سازی و ...
مرکز مطالعات و همکاری های
علمی و بین المللی















بانکها و مؤسسات حمایت
کننده مالی
صندوق کارآفرینی امید





صندوق نوآوری و شکوفایی ،
صندوقهای پژوهش و فناوری




سازمان کمک های فنی و
اقتصادی


اتاق های بازرگانی






موسسه های انتقال دانش و
فناوری

ساس

گا شسایفاره شی لات ی

وار-کارک ر شصتاا

ش ره ری دابه هادا

بشر ب گ دا ج گش ا

سااطث فعایش
واریا گا ی بیه

وثیاای لشابش  ،وااریاای

سااگق گشرای ی گثر ب .واریای ک شرتنای کالی گا ساای گاییه ش ظام

راا رشره دابه شسا  .رر هادا

ظاام تجااریساااایی ایم فااا ری رلا





واری ظام تجاری ساایی ایم فاا ری

ت ساااشم لشه رر .رر لثررکاارک ریاای کا گشو شی یاا واار وثر رشدااا  ،گاا ولااا
(گاییه ش ) ش یخاب داب ب ک رشرشی فعایش





ک ر ،یش ن تفاا

واری ص شح دابه رر ساطث لخییف گایب گ کارک ریای
رر کاراااه ش

خثشیاب گثر کا رر رر

ل کااب .رر د ا ج  2گاییه ش شیاای تجاریسااایی ایم فاا ری کارک ریایرااا

ی کابشم شی شین
حثه شرتنای

کارک ریایرا را رشره دبه شس .
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شکل  -2بازيگران اصلی تجاریسازی علم و فناوری و کارکردهايشان و نحوه ارتباط نهادها با يکديگ

هسشن دااس سشلیماتشا ظام تجاریسایی ایم فاا ری رر کرثر17/

ضعش

هسشن دااس

دااسای گاییه ش
رش رهای

لثوثر
کارک ر ه وا

واری ،ی یلشا شی گ شی رر

ت سشم هاد

ثه ری ف شیم ل سایر ک گ ثگ خثر ،لاج گ رر

رشگط گشن ایم فاا ری ردب شلیصاری ل دثر.

ش ل ی یا شی گاییه ش ظام تجاریسایی ایم فاا ری رر کرثر ،ضعش
لری ک

شلا گا لایویا لثضثاا

گوی رشگط گشن تحقشه

تثسع

ساخیاری

شز لثشو ش ب ک رر شرشل لنلثی د

واری خار خثر رش رشر ب

رشره دبه شس .

 -1چالشهای نهادی در حوزه سیاستگذاری و تنظیمگری
.1-1وجود نهادهای موازی
وثر واریای لثشیی گا کارک ریا

هایف لرااگ ی

کراثر وثر رشرر گ یمشن ت تشن شر ش
هادا
یلشا

واری یشبشسا

خثر رش رر تجاریساایی ایم فاا ری شز راا ل ریب .یما طثر ک رر

شکا خن شا شز گ شین لثضاثه شدااره رشدای ش ب ،ی

وثر رشرر ،قو واایهااه لعاا ا

فاا ری شس  .گ شسان د
رش وگاشا ی

شی لومی ین شدا االت شسا

ایم

فااا ری ریااسااا

هایف یشر ایثم ،تحقشقا

لعا

حثیه فعایش

فاا ری ریاسا

فاا ری ،حمای

وموثری شز یلا

شی تجاری سایی شیجار د ک یای
ثه ری ی

شی لومی ین شیای ت ین

گشرای ین حجم فعایش یای شین لعا

خثر شخیصااار ل ریب .ی ر سااایلا خثر رش لیثی شو شی لا ث حمای
یشیهاه گ یثر

شی لومت ین قای شگوال ک رر شین

وموثری داااثرشی ااای ایثم ،تحقشقاا

شی هایف داثرشی اای ایف شسا  .شی ص ف حثیه فاا ری
ایم

ک گ صثر کی رر ظام ثه ری

رش گ

شی داا ک یای رش و گاشا ل رش اب

دفاس ،تمایز هایف لرخ ،ربه شس .

.2-1تعدد نهادهای ناظر و تنظیمگر
واریای لخییف ی کبشم شی یا لاظ خار گ ساشاسایهتشری ،شرییاگ
شاه الیم شساا

ظار

گ ف شیاب تجاری ساایی لشس رشی ب.

گ شی ص یا ل حی یا رشه ش بشیی یا کلااان کار رش وگاشا  ،لجثییای لیعبر شی واریای لیثی

رش وگاشا

کلان کاریای شین حثیه قرا

ثیا رش وگاشا لعیقب ب تعبر واریای اه

بشر ب یاساخهثی یاثر

یتی ر .گلاشاری شی فعاال کلان کاریای

یا س یلا گلاشار گ شی یاساخهثی  ،ه وا رش رلار سا ررشم

مثره
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شخت دااثر حی گ گلااشاری شی واریای ر یی یا ح ثلی ک گ صثر للاایقشم رر شل تجاریسااایی لحصااثال
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شی فعایش

شیای خثر ک ختلش

تنبیج شیبه گ لحصاثل رساا ب ه گ گایشر شسا

(ایشزشره

ر ر سااخی شسا

خ رلاب شا.)1398 ،
 .3-1بروکراسیهای اداری
ی

شی لرا ت

تجاری سااایی شیبهیای ثه رش

تثش ب تعبر واریای اه

فاا رش  ،گثر ک شسا شرشری شسا

تاظشمش گادب .خن شا گشا رشدی ش ب ،شین لاگیش

ک ی

شی رالیج ه شز ل

وثر رشرر حب ر  40رریب شی شیبهیای

لنیا گ رش و ،رر کراثر لا تجاری داث ب ،تاوا  15تا  20رریاب ر ری ل شکز رداب فاا ری گ لحصاثال

تجاری

تنبیج ل دث ب ه وا لعیقب ب فایی شیجار دبه گ ریشج گ ک شس شرشری ف شیاب شخت لجثییاس .
 .4-1نقش کمرنگ سازمان ملی استاندارد در تنظیمگری نظام تجاریسازی علم و فناوری
رر گلاشاری شی لثشرر ،شرتقاءشسایا بشرریای لی یا تب ین شسایا بشرریای وبیب ی
گایشر گ سام

ک گ شی شراثر

شی رشهیای شسا

فاا ری یای وبیب شویااب ایتی شسا  .شسایا بشرریای شوناری یا تراثیق  ،دا ک یای یااعی رش گ

شساایفاره شی فاا رییای وبیب سااثق ل ریب .شلا سااایلا لی شساایا بشرر رر شین یلشا فعال امج
کمر ه رر تاظشم لق رش  ،کشفش

ره ح ااثر

شسایا بشرر لحصاثالت ک فاا ری ل تثش ب رر گونثر ه وا لهر گاداب رشدای شسا

(شسبیف ر یم ارش .)1397 ،
 .5-1اختالف نظر در محل استقرار نهاد ممیزی و ثبت اختراعات
حمای

شی رشرشی یای ف ی لخی اا

یشا

یشو شاییای لوم تجاریسایی شیبهیا
ف ی رر کرثر لا رر حثیه شخیشارش
للم

امبه لبی ی

لیثی لرخص

ص حوای کارگ ری لحلثب ل دثر .حمای
رسیهاهیای ل ای شس

(سایلا رن

یاعی شی لنشج سشاسیهتشری ،گ ال ریزی

فاا ری رشدی

شی شو شی حقثق رشرشی یای

شساار کرثر-ل کز لای ش

ظار

لعاثی) شلا

کما گ گو هگ رشری شی شخی شاا

بشدی یتش شو شی شین حقثق رش گا لایو وبی لثشو ساخی شس  .شی ص ف  ،فقبش ریب تخصص رر
ضعف رر لمشزی شهوار ال یای شخی شاا

شز گااث دبه شس

کشفش

تعبشر ییاری شی شخی شاا

دبه لااسن نادب رر یشج تجاریسایی لحقه رثر .رر لثش شن گاالرسی کرثر یمیث قر والع ایم  ،رن

رن
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رن

شخی شاا

لای ش

لنی ش

قو گلزشی رر ت یح ایم

شی

هسشن دااس سشلیماتشا ظام تجاریسایی ایم فاا ری رر کرثر19/

ف ی رر حثیه ایم

شاینار ساج لای ش

ششتشر دبه شس

فاا ری گ لثه لج ی

گ شت  .)1393،ی لاب گ خ خن شا ک گ شین شل شداره ک ر ب ،لعیقب ب گایب سایلا
شی لنشج لبر

سشاسیهتشری

لیخص ،رر حثیه شرییاگ
رن

شخی شه ک صثال

(خ رلاب شا
لی

گ ال ریزی ،شرتنای للیقشم گا گخو یاع  ،تجار

گ شت 1391،؛

ف شگخر گا یژش یای
لجوز گ ش ی

فاا ری

لمشزی شهوار ال یای شخی شه تر شج دثر .شخیتس ظ رر لحج شسیق شر وار لمشزی

دب ر ب گای ه ی لا ث رن

شخی شاا ،ات م تجاری ص یای یاعی لصثب  1386شز

گ ه تأرش شتشدی لاج گ ابم شسیق شر کالج یحشم ظام حمای

شی حقثق لای ش

ف ی رر کرثر دبه شس .

 .2چالشهای نهادی در حوزه پايش علم و فناوری
 . 1-2اقدامات جزيرهای و پراکنده نهادها در اخذ نیازمندیهای صنعت و توانايیهای دانشبنیان
رر یلشا رریاف

ص یای یژ یر یژ یره ش

رن

شتصال گشن شین ر ش ه ،واریای لخییف رر حال فعایش

یمیاشن شایلابییای یاع

یلیاب .گ ااثش لاال گ شسان گاب " " لاره  64لا ث

گ ال درم تثسع

گا یبس دااسای

ص حوای یژ یر

فاا ری یایا ال یا رسای یای خثر رش رر سالا «سما » رن

تحقشقا

فاا ری لثهفاب ه س لب

توش کااب گ تصثین یشأ

گ لاظثر کما گ گ ل شری

گ کارشش ی تجاریسایی رسیا رریای حایج شی یژ یو تثسع  ،فو س
یشر

کااب .سایلا

ی لال شی تاریخ الیمشالو شء دب شین لا ث  ،سای کار شو ش

یی ش گ سا اب" .رر شین رشسیا سالا سما

ایثم،

لثرر شای رش

رشهش بشیی دبه ک شلبشم گ رن

ص

یای

یژ یر ل مایب .رر یمشن حال ،دثرشی اای ایف گا رشه ش بشیی سالا شو شی تقاضا ا ض یژ یو فاا ری
(ساتع) 18یش

شو شی گاب ( ) تنص ه  9لا ث گثرو  1399شلبشم گ رریاف

یشراواری شی د ک یای رش وگاشا

شایلابییای یاع

ل شکز یژ یر یا لحققا مثره شس  .یمیاشن رر لاین سالا تألشن شاینار

یژ یر (سیاپ) ،19شایلابییای یژ یر رسیهاهیای شو شی  ،د ک یا
ی ژهیای یشراواری رش رهاهیا یژ یره ش

فاا رش ل شکز یژ یو فاا ری رر رشسیای ش یثی یای رن

رر شخیشار لیقاض ل شر ل ریب .یژ یرهاه ایثم

. http://sate.atf.gov.ir/ 18

لهسلا

رش رن

شی سثی ریه

فاا ری شصتاا

دبه رش

شی ش (شی ش بش ) رر
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شی شین ص یه گارشتشری

رریاف

ی ژهیای
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لجمثا

ایف شز شلبشم گ رشهش بشیی سالا ا ض

یشر

ل گثی گ شایلابییای یاع
لیااسن گا حثیهیای فعایش
رریاف

تثش مابی یژ یره ش رش رن

ل مایب .ات ه گ شین گ خ رسیهاهیای شو شی

ه وا لرخ ،شل

ل کااب .گا تثو گ شیا

حثه شرتنای شدی ش

وار لرخص شز لیثی تجمشع شین شصتاا

ک ومع ه ری یایا ال

شز

خثر شلبشم گ رشهش بشیی سالا یای ک رهش ب ک شایلابییای فاا رش خثر رش وو

ی ژهیای یشراواری رن

فعایش

تقاضای یژ یو (ساا ) 20مثره شس

ک شصتاا

شین سالا یا لشزش یمسثدا

م گادب ،خن شا یشراوار لشبیاب ،یما طثر

رسای رش رجثیا گ اوبه یژ یرهاه ایثم فاا ری شصتاا

لثرر ر ر یشبش مش اب ،لصثگ

یا لا ث

شس

وار ریه ی رر شین

تب ین دثر تا شین سالا یا شز رر یا ررشاه شحب تجمشع دثر گ اوبه

ی وار لج ی ل شر شش ر.
 .2-2نبود نهاد مشخص برای تجمیع اطالعات و ارائه آمار مرتبط با پايش علم و فناوری
وثر هلار

شصتاا

دفاس ،لالجم ،گ ر ی

لاگج شایمار شی یایو ضعش

ایم

داخ،یای لعشن یمیاشن خ و یای ه ک گشا ه لشزش تثیشب ،ررهلب یاررش
قو گلشار لوم رر یبشی

لحصثال

ت یشف لا ث
شصتاا

رش وگاشا گادب،

تثسع ف شیاب تجاریسایی ایم فاا ری خثشیب رشد  .گا لطایع شساار شزشرش یا

یژ یره ش گ شین یشج رسشب ب ،رر حال حاض وار لرخص ک گیثش ب گا تجمشع شصتاا
رر یایو ایم

فاا ری کرثر گ شسان

شی واریای لیثی یا فعال

فاا ری کرثر ،هلار ی سارل شی رر شین یلشا شرش کاب وثر بشرر .شینی دثرشی اای ایف ،یش
لنا گ شرش شزشرش امی ر لا ث حمای

شی رسیهاهیای ییرگب مثره

شی د ک یا لهسلا

رش وگاشا  ،شلبشم گ ومعه ری

لایر ل کاب شلا شین هلار تاوا لعطثس گ د ک یا شس

یایو ایم

فاا ری رر یم واریا حثیهیا رش یثدو م ریب .شی ص ف  ،گ رس شزشرشیای امی ر لا ث رش وگاشا شز را
ل ریب تعبشر لاگج تثوو شی ی سروای ک رر لاین ی سراال شی ص س رگش خا دثرش گ سایلا یای لینثه وو
شصتاا

رریاف

تجاریسایی شخی شاا

. http://setup.atf.gov.ir/ 8

ثه رییا .)1398 ،شی شیا

گ خ هلاریا گلشار کی یلیاب للا ی
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لهسلا

رش وگاشا

ف سیاره ل دث ب گع اًگ یاسخ ل لا اب (شزشرش امی ر شو شی لا ث حمای

شی د ک یا

هسشن دااس سشلیماتشا ظام تجاریسایی ایم فاا ری رر کرثر21/

رش وگاشا گ تف شا ثه رن

شی لنشج تثیشب لحصثال
رر رشگط گا لحصثال
یثر ش فی

خبلا

شی شین رس

رش وگاشا

د ک یا حثیهیای فاا ری ،تف شا ررهلبیای د ک یا

غش رش وگاشا شی ی بیه  ،یاررش  ،لشزش شر گخر حمای یای

شصتاا رر رسی ن شل

رسی س گ ه یا شای شایلاب ل اتن گا لاب وار لخییف

ل گادب.
 .3چالشهای نهادی در حوزه تأمین مالی و سرمايهگذاری
 .1-3تکیه بر دولت و صندوق نوآوری و شکوفايی برای تأمین مالی تجاریسازی
ی لاب تخمشن رلشه یزیا یای شلیصاری (شام شی یزیا یای هد ار
شل ا یتی شل  ،شلا دااسای
فعایش یای رش وگاشا

گ رس

گ خ

تجاریسایی لحصثال

ضما ) تثیشب لحصثال

رش وگاشا رر کرثر

یزیا یای هد ار را ل ریب گخو امبهشی شی یزیا تثسع
گ ر شر ی

شس .

گ ه رری شی یزیا یا گ شسان لا ث گثرو  1398شزشرش امی ر لایر دبه تثسب دثرشی اای ایف رر لثرر
لا ث حمای
(دالج شاینارش
ک لم ن شس
ه شس

شی د ک یای رش وگاشا رر د ج  3هلبه شس  .یزیا ک ر ر ی

رر تحقشه تثسع

یژ یو فاا ری

گ ال شی گ شیشی رسیهاه یای لخییف) رر ه سال حب ر  14000لشیشارر تثلا یشوگشا دبه شس
تمال ه شز تخصش ،یشبش

ره گادب .رر اشن حال هلار سایلا شلثر لایشات

د ک یای رش وگاشا لرمثل حب ر  1لشیشارر تثلا لعافش یای شم ک

شم

 800لشیشارر تثلا لعافش یای

لایشات دبهش ب .س لای یاب ق ثه ری د ثفای شز ک شی لااگع یاب ق تثسع لی تألشن دبه شس
 2600لشیشارر تثلا ل گادب شین یاب ق ،لیثی شیی حمای
سطم ش یظارش

گاالی شی ه

شز حاک شی

کم گشو شی

شی تجاریسایی فاا ری رر کرثر دااخی ل دثر

وثر رشرر.
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ظرفیت سرمایه
گذاری خطرپذیر
1000 :%4
میلیارد.ت

صندوق های
پژوهش و فناوری
400 :%2
میلیارد.ت

تحقیق و توسعه
بنگاههای تجاری
:%16
3500میلیارد.ت
هزینه کرد
صندوق نوآوری و
شکوفایی
2600 :%12
میلیارد.ت

هزینهکرد دولت
در تحقیق و
توسعه
14000 :%63
میلیارد.ت

معافیت های
گمرکی
هایمیلیارد .ت
معافیت1 :%0
مالیات بر درآمد
800 :%3
میلیارد.ت

شکل  .3تخمین هزينه های آشکار توسعه فعالیتهای دانشبنیان در کشور در سال 98

رر تایشب گ رس شزشردوا هلار یا ،خن شا شز گشا رشدی ش ب ،سوم گخو کلن کار رر تألشن یزیا یای تحقشه
تثسع

شز رر س لای شتشرییای تجاریسایی ش ب گثره لثفقش

گخو خصثی گ شی ر ر گ شین ا ی

تلوشج رشهش بشیی تثسع کلن کاریا ،گار تألشن لای لااگع تجاریسایی

ف شیاب تجاریسایی لحصثال رش وگاشا رش کابت ک ره شس  .هلار رسم یزیا یای تحقشه

تثسع واریای لخییف شام شی ر ی  ،هلثیش اای  ،لهسلا

غش ش یفاا

گاهاهیای تجاری فه لا ث تثسب
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رش گ شی ر ی

ساهشنت

ضعشف ر ی

گ شی ترثیه شیجار ش هشزه رر

هسشن دااس سشلیماتشا ظام تجاریسایی ایم فاا ری رر کرثر23/

ل کز لی هلار لایر ل دثر .شزشرش لایر دبه ل کز هلار رر یلشا یزیا یای تحقشه

تثسع سال  ،1396سوم

گاهاهیای تجاری رش  23رریب شی سوم کج یزیا یای تحقشه تثسع رر ه سال کم گشو شی  3000لشیشارر تثلا
گ ه رر ک ره شس

(ل کز هلار شی ش  .)1397،دثرشی اای ایف شز رر شزشرد سوم لرارک

گخو خصثی رر

تحقشه تثسع رش ص سایوای  1393تا  1395گشن  35تا  29رریب شی کج یزیا یای تحقشه تثسع رر کرثر گ ه رر
ک ره ک گ تبریح گا شف
ر یی

لثشو گثره شس

گ صثر لشا هشن سوم کج (گخو

(دثرشی اای ایف .)1398 ،گا ف ض شیا

کلن کار) یزیا تحقشه تثسع گ تثیشب اخای ،رشخی  21رر کرثر حبشکا  0.5رریب گادب ،گا رر ظ

ش فین سوم لیثسب  25رریبی گ شی لرارک

گخو خصثی رر یزیا یای تحقشه تثسع سال  ،1398لقبشر ه

شز حب ر  3500لشیشارر تثلا خثشیب گثر گ ظ ل رسب گا تثو گ هلار رسم شرش دبه رر سالیای یشو تثسب
ل شوع یار دبه ،ر ر شی شلعش

نادب.

 .2-3سهم ناچیز نهادهای خصوصی و سرمايهگذاری خطر پذير درتأمین مالی تجاریسازی علم و فناوری در
کشور
تصثی والع شی لشزش فعایش

واریای خصثی تألشن لای تجاریسایی فاا ری رر کرثر وثر بشرر .رر کاار

یاب ق ثه ری د ثفای گ ااثش یا یاب ق امثل غش ش یفاا ک س لای ش یش ه تثسب یاب ق تثسع لی
تألشن دبه شس  47 ،یاب ق یژ یو فاا ری غش ر یی
لشیشارر تثلا شس

وثر رشر ب ک س لای رنی ه یا تق یناً زریا گ 400

(یاب ق ثه ری د ثفای  .)1399،یاب ق ثه ری د ثفای لثهف شس

س لای خثر رش شی ص یه یاب قیای یژ یو فاا ری غش ر یی
مایب ک رر سال  1398لنیغ
لعا

ایم

وو

لرارک

رر س لای شتشری خط یتی یزیا

زریا گ  460لشیشارر تثلا گ  22یاب ق ی رشخ

فاا ری گ کمشلشث هلثیش تحقشقا

لجی

حبشلج  5رریب

دبه شس  .رر شزشرش شخش

دثرشی شستل لنیغ س لای شتشری خط یتی د کی

رر گثرن حب ر  1000لشیشارر تثلا ااثش دب .گا شین حال ،سوم واریای گا س لای شتشری خط یتی

گ گار زریا گ  70رریبی

R&D/GDP

21
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تألشن لای یمیث ف دیها کلن کار یا واریای تألشن لای ومع رر کرثر لا لن

سای واریای
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ک ر ی

 ،یزیا ک ر للیقشم رر تحقشه تثسع

رر لجمثه شی ص ق لخییف (لایشا ،شم

یاب ق تثسع لی ) لیحمج ل دثر گلشار الشز شس  .رسی س
لرارک

لرمش بشی شلعگشاا شی ص

یاحنا شیبه تمایی گ لرارک
وا

حقثل

لا ث تجار

لا ث

شز ابم هداای گا واریای لای گااث دبه شس

د ک

شل ا تأسش

د ک

گا ام لحب ر وثر بشرر

سوال (حی گ د ج لخییب سوال ) تأسش
رد لیه

دث ب ،گا لر ت

ش یقال

ییاری گ شی خ ج گ

قب ک ر سوام لثشو خثشیاب دب

وثر بشرر (شگثوعف ی کاعا  .)1395 ،شین للا ج سنن دبه شس

فعایش یای رش وگاشا تانش

شی گا ایا

شمیا گ شی د ک یای رش وگاشا گ

ییاری شی کلن کاریای فاا ر لهر

لهسلا

یاب قیای س لای شتشری خط یتی

شی اثشلج لوم

مایاب ک خن شا شز شین شل رش گ ااثش ی

ش ب .تألشن د شیب شخت تلوشت

شی حالشا

شسط شرش لعافش یای لایشات رر س لای شتشرییای شین ثه لهسلا شس

گ رغم د جشش ی یثش اب تا کاث قو خثر رش گ ااثش ی

گایی رشخ

شش د ک یای س لای شتشری

لثرر شای رر س لای شتشری خط یتی رش ف شیم م کاب .ظام لایشات ک رر ر شا ی

شیی تثسع س لای شتشری خط یتی گ
شز رر شی ش

کارهف یاا

رر س لای شتشری خط یتی را بیاب .شی سثی ریه یی ساخ یای واری شی

د جیای ل سثم ظش تلثی  ،شرغام شکیلاب ،یا حی
لا ث تجار  ،لاگ

ت ش گ لااگع ر یی گا خ گو ه کم ،نثر ف یاگ

گ شی تثسع واریای گا قو س لای شتشرش خط یتی د ج ه فی شس  .گ ااثش لاال ،رر

گ د ج کاث

خط یتی گ یثر

شیبهیا

تألشن س لای ش یش شی

کیشبی رر تجاریسایی

تثسع

شی لثش ع لوم تجاری سایی یاره ر دبه

لای شی لنشج لشزش لرخ ،سس ره شتشری ،رشق شتشری

یژه ثیا گلشار سخ

شس

شین ر ش تألشن لای

شز گ شی گخو

شلع ربه شس .

 .4چالشهای نهادی در حوزه تحقیق و توسعه و آموزش
 .1-4عدم تمرکز نهادهای تحقیق و توسعه بر فعالیتهای پیش از تجاریسازی
ات ه گ شیا

لشزش تخصش،

حثه یزیا ک ر شاینارش

یای شی رر کاار تحقشقا

کارگ ری ک ل تثش ب لقبل شی گ شی

شریشهف یا تجاری گادب گ ش بشیه کاف لثرر تثو ل شر م شش ر .ضعف واریای لیثی رر ی رشخ

گ شین گ ال
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یژ یر رر لثش شن گثرو دفاس شل  ،ش جام تحقشقا

یژ یر ییج رریفیای شایناری رش رهاهیا

لهسلا

هسشن دااس سشلیماتشا ظام تجاریسایی ایم فاا ری رر کرثر25/

گااث ل دثر فرار رش رهایشا

د ک یای رش وگاشا

ه وا یشو شی ل حی تجاریسایی شس

ک فعایش

گ واریای

تألشن لای تجاریسایی شرر دثر.
 .2-4عدم حضور مؤثر نهادهايی با آموزشهای تخصصی برای درك درست از مفهوم تجاریسازی و الزامات
حقوقی و مديريتی آن
لصاحن دث بشا گشا رشدیاب ،کمنثر لوار یای فا  ،لای

لبی یی

دن سایی گ شی

ضعف رر تشمسایی

تجاریسایی گایشریاگ شی مث لایویای د ک

یای فاا ریلحثر ثیا رر للش تجاریسایی لحصثال

شس  .ات ه گ شین لحققا رش رهای لم ن شس

ف ی

للا ی شی شین لنشج هداا ناداب .شی شیا

شخی شاا

گا لارلثبیا
شرش خبلا

لثش شن ل تنب گا حقثق لای ش
هلثید

خثر
رن

لوار یای کارهف یا گ یژ یره ش

رر لاین ر رهیای رش رهای یا تخصص -ایم تثسب واریای للیقج یا دن سایی واریای لثوثر (رش رهاهیا،
ل شکز کثلشاگ ،ل شکز شرش ریابه خبلا

تخصص

سای ین) شحلان ل دثر.

 .5چالشهای نهادی در حوزه کارآفرينی فناورانه
 .1-5فعال نبودن واحدهای تحقیق و توسعه در شرکتهای صنعتی
ی

شی لومی ین شیزشلا تجاری سایی ایم فاا ری ،شیجار شرتنای لثفه گشن یاع

رش و فاا ری شس  .ی لاب تتش ل دثر شی ص یه شرتنای رش رهاه گا یاع
وو

د ک یای رش وگاشا رر

یا ه فش

ی ک ر شین ختء شامیای گ رشدی دثر شلا یاحن ظ ش لعیقب ب ،تثو گ تقثی

رر د ک یای یاعی
تحقشه

گخو تثیشب کاابه تثسع ریابه

شیجار ش هشزه گ شی یزیا ک ر د ک یا رر شین گخو کمی یثر

تثسع شغین د ک یای یاعی  ،فعایش یای لحب ر غش لثر ی رشر ب

کای ل کشفش

شحبیای تحقشه تثسع
ش فی شس  .شحبیای

هشف ه وا تا سطم یا ل کز

تازل یافی شس .

 .2-5فعال و پويا نبودن نهاد ارتباط دانشگاه و صنعت

تع یف دبه ش جام دبه رر رش رهاه شرتناص گا شاییای یاع
ناداب .ابم یمزگا

شل ا تعالج گ للا ی شی لنشج ساخیار

بشدی

حی رر یثر

شیبشس لیفا

ل تنب گثر شز کارگ ری

رش رهاه یاع  ،هداای

اکاف
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ضعف شرتنای گشن رش رهاه گخو یاعی ک تمال خن شا گ ه شداره رشدی ش ب ،گااث دبه شس

شغین یژ یویای
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یژ یره ش گا للا ج حقثل وو
رر گخو یاع

رش رهاه ک ی

رش و حصثل یشج رر صثال
تأسش

د ک یای رش وگاشا

رش رهاه گا یاع

اقب ل شررشر ت الشن الیم گ یاع

گ شی ش جام لثفه ی ژه حی تفا

هاه

گ ر نال حج للئی رر یلا کثتاه سثر ریه ی گ ر نال شلی ش ل ییای
یلیاب گ ل ش رر سشاس یای ر ی

لب

تثسع ل شکز ردب ش ثگاتثریا شس

گ شی تقثی

شین شرتنای لعطثس گ

ک تا حبی لثفه گثره شس

شلا شرتنای للیقشم

یاثی الثفه ی شگوام گال لا به شس  .کارشزشرش تنارل فاا ری گ ااثش واریای شسب ک شخش شً
یاع

رر ا ی شرتنای د ک یای رش وگاشا

فعایش

رشر ب تثش لی ش ب ختءیای شو شی شین ف شیاب رش گشن شین ر

گخو خصثی تا حبی یثدو ریاب شلا رر یلشا گ ل شری شرتنای گشن واریای تحقشقات ر یی
ح ثر فعال یثیای

بشر ب ک ی

لحقه ،رش رهاه ،وار شسب یاع

یااع

یاثی

شی رالیج ه نثر ر ی یا رسیثرشیعمجیای دفاس رر حثه یم اری لوار ضیع
شس .

 .3-5توسعه پاركهای علم و فناوری با تأکید بر کمیت و بازده ناکافی آنها
یار یای ایم
رش ل
تأسش

فاا ری رش ل تثش ی

شی شگزشریای لوم گ شی تلوشج د جشش ی

شیشینر تثسع ه وا رر للش ح ک
حمای

گ سم

ردب د ک یای رش وگاشا

شلیصار رش وگاشا  ،یا شیزشم گ دمار ل هیب .گا وثر شیا

شی یار یای ایم فاا ری رر سشاس یا لثش شن لثرر تأکشب ل شر ش فی شس  ،گا شین حال ر ب

تثسع یار یای ایم فاا ری کرثر رر سایوای شخش را ل ریب ر ی ر کی سشاس یا لثش شن گشری لیمایج
گ تثسع کمّ گثره شس
شی تأسش

شرتقای کشف کمی لثرر تثو ل شر ش فی شس  .گ انار

ریه  ،گا شیا

ش یشن یار ایم فاا ری رر کرثر لشهترر ،شلا یاثی رر ررسی شی کارک ر لهر

حب ر  20سال

لثرر ش یظار ه وا وثر

بشرر گ تنع ،گشری شرییاگ یای ش جام دبه رر کرثر ی فاً ردب تعبشر یارکوای ایم فاا ری رش شزشرش ل کااب.
شین ررحای شس
لا بهش ب

م تثش امی ری رر حب یار ایم فاا ری شی ه وا ش یظار رشد  .یار یای ایم فاا ری امبتاً تح
شرییاگ

یشر

ایثم ل شر رشر ب تعبشر لحب ری شز یی ظ ووار رش رهای ( 4یار )

ررلا ( 2یار ) یلیاب .ات ه گ شین یار فاا ری ی ری

شز یی ظ لعا

ایم

یشر

گوبشد

فاا ری ریش وموثر شس .
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ظار

ک گجز تعبشر لعب ری ،شغین یارکوای ایم فاا ری کرثر رر حب ش ثگاتثر یا ل کز ردب گال

هسشن دااس سشلیماتشا ظام تجاریسایی ایم فاا ری رر کرثر27/

تثسع کمّ یار یا ه وا رش گا لر ج تألشن شاینار گ شی تثسع یی ساخ یا لثشو ساخی شس  .گثرو یای ر یی
گ شی تألشن یزیا یای واری ام ش
گ ریشج ثسا ا

یار یا کاف

شل

لیعبر رر سای ررهلبیا یزیا یای ر ی

شاینارش

گثرو شی ییج لثش شن گثرو ساال لعمثالً

گ صثر کالج لحقه م دث ب .ر ی ر ی فاً حمایی

د ج کما گتاثض گ شین واریا تثو کمی گ ررهلبیشی گااث دبه شس
فاا رش حی رر یثر
گشن یاع

لثفقش

نثر تقاضا رر گخو یاع

شز گ ای

ص یای تحقشقات

گ

فعایش یای

یا گ ل شر رب شرتنای شتصال لااسن

گخو تثسع رش و فاا ری ،گ ل حی کارگ ر سب رر امج گایری

شی سطم ش یظارش

شز

ررهلبیشی یار یا یایشن ت

گادب.

 .4-5توسعه کارخانههای نوآوری به موازات پاركهای علم و فناوری و در دو نهاد مختلف
رر سالیای شخش لعا

ایم

فاا ری ریش

رشلا شحبشث ه گ سای دو یای کرثر مثره شس

وموثر شلبشم گ رشهش بشیی کارخا یای ثه ری رر تو ش
گ صثری ک صنه شزشرش شین لعا

تا کاث  8کارخا ثه ری

رر کج کرثر رشهش بشیی دبه شس  .کارخا یای ثه ری رر کارک ری لراگ گا یار یای ایم
یشر ایف) گ شیجار ف ا ه فش یای فشزی

فاا ری (یی ظ

گ شی کلن کاریای فاا ر ،شسیار هپیا دیاگبیابهیا ل ی رشی ب

رر اشن حال شل ا شرتنای س لای شتشرش گا شین کلن
دو یا

شلی ش

کاریا رش ف شیم ل کااب .شین ل ا یا ک شغین رر رشخج

گا شسیفاره شی گایسایی ف ای کارخا یای لی ک رشهش بشیی ل دث ب لخی ،لجمثا یای ثیا شس

د ک یای گزرگ فاا ر شز رر ه جا رفی ثه ری خثر رش للیق ل سای ب .شاینارش

کما گ کارخا یای ثه ری شی

لحج یاب ق تثسع لی رر لا ث گثرو  1399گ شگ گا  25لشیشث یثر شس  .فیلف شییمام گ شحبشث کارخا
ثه ری تح

لبی ی

ظار

لعا

ایم

فاا ری لم ن شس

گ شی حج شتر شی لر ت

گادب ک رر امی ر یار یای ایم فاا ری لرایبه دبه شس  ،گا شین وثر رر یثر
گا یار یا

شز تعششن حثه یمشفزشی

 .6چالشهای نهادی حوزه تسهیلگری

ایف وثر رشرر گشفزشیب.

ابم تف شا کارک ریای ه

واری ک رر حثیه تاظشمش ی
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سشاسیهتشری گشن لعا

ایم

یشر

شرتنای ه وا ،لم ن شس

گ لر ت

لایویای
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 .1-6ضعف نهادهای تسهیلگر در تعامل و ايجاد حلقه اتصال بین نهادهای کارآفرين ،مجموعههای ذيل آنها و
بخش صنعت
رر حای ک تشمیای رش رهای یا د ک یای رش وگاشا گا ییا لشجیای فا گاال امثلا م رش اب لهث یایح تحقشقا
خثر رش گ گایشر گ سا اب یا م تثش اب لحصثال

خثر رش گ رشحی گ ف ش گ سا اب ،د ک یای گزرگ لااگع لای

گایشریای گزرش رر شخیشار رشر ب ل تثش اب شی خبلا
کااب .د جری گ شرتنای گشن رش رهاه یاع

فاا رش رش رهاهیا د ک یای رش وگاشا گ خثگ شسیفاره

یا د ک یای رش وگاشا گا د ک یای یاعی گزرگ ،شایلاب شلبشلا

تلوشیه ی لخییف شس  .شین شلبشلا شی لنشج دااسای لیقاض
کما گ شخت لجثییا شیجار شرتناصا
ظ ر ی

یشراوار ریابشا  ،گ شزشری مایرهاهیا ،گ یمرسا ،

لهر گشن یی فعا تثسب واریای لیفا ت ش جام ل دثر ک گ خ شی ه وا یی

گا کارک ریای شی ومی سشاسیهتشری شز یلیاب .واریای غش ر یی

فاا ری یا شتاقیای گایرشا

ک ل تثش اب لجمثا شی شی لاب کارک ر تلوشیه ی رش شیفا مایاب یثش لی ش ب شرتناصا

لهر ی گا واریای ر یی یک دبه ک شرتنای للیقشم گا رش رهایشا
خن شا لعیقب ب وای یا یی ساخیار رر واریای تاظشمش ک
کما گ یمشفزشی

للیقج یمیث کارشزشرش تنارل

شز شیجار شیزشلات شی وا

د ک یای رش وگاشا رشر ب ،گ ل شر مایاب،

هشف لرخ ،ه تاظشم تعالج گشن واریای تلوشیه ،

حقثل ک تعالج گشن حیق واریای کارهف ین ،تلوشیه

یاع

رش

سالا گنخرب شحلان ل دثر.
 .2-6حضور ناکافی نهادهای رسانهای در ترويج فعالیتهای دانشبنیان
لع ف فعایش یای رش وگاشا

شر ش

ه گ تألشن شاییا رداب تثساع شلیصااری کراثر لب

ک رر واریای رساا شی کراثر یاثر
کراثر

قرا ک دا ک

لااسان رش گ شی داااخ

 4یابش ساشما ) .ی لاب داشثه ی ن ک ا رر

یای رش وگاشا رر تألشن شایلابییای گوبشدای

خبلا

شیای ی شرش ک ر ب ،ف یا

ل رم حی للاثال رسایهاهیای شو شی شی شین فعایش یا شیفا ک ر رساا یا گ صثر فعال

شرر دب ب ،شلا شین شلبشلا

نایب لقطع

 .7چالشهای نهادی حوزه ديپلماسی علم و فناوری

کثتاه لب

گادب.
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رر شین ا ی

ل شش ر (امبتا دان

یلا ییاری شلا
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 .1-7فقدان رهبری مناسب در ديپلماسی علم و فناوری و نقش کمرنگ وزارت امور خارجه در ديپلماسی علم و
فناوری
رر لاره  4گاب "پ" لا ث گ ال درم تثسع ،گ خ شی ش یثی یای شلیصاری رر سشاس
ثه ری شی کرثریای یاحن فاا ری تثسع گایشریای یاررشت (کاالی

خارو کرثر ،وتب رش و

کرثری) خبلا

فا

لوابس

کاالیای شی ش  ،شازشم ش ی کار ،وتب شساتشب لیخصصا گ شی هلثیش ش یقال فن فاا ری (ت اثیثژی) گ شی
ش یای شی ش

ااثش دبه ک شی لصاریه تثسع ریسیماس ایم فاا ری یلیاب .گا شین حال کارک ریای ریسیماس

ایم فاا ری گ ای

فقبش رین ی لااسن رر شین حثیه

لهر ی لحقه ربه شس

واری ک لیثی یمایاه گشن سای واریا گادب گ صثر

(ی شیفقاریشره یاو ی .)1396 ،رر لار

سایلا

تر شت

رر سطث لبی یی گاالی شین یشرتخا ساخیار تر شتت لیااسن گا ریسیماس ایم
شیا

ص ک ر گلشاری شی گ ال یا ر بیای لا ث  ،سشاس

گ هلبه شی لتشک ش

فاا ری وثر بشرر

شی

یزه ایم فاا ری (لاتً یب ر ر شریبیا

گ شی رش رمابش

فاا رش  ،ضما

ریسیما یا ت گش

ریسیما یای ایم فاا ری ،دااسای ف ی یای وتب س لای خارو رر تثسع ایم فاا ری

یا س لای شتشری ایم

یای شو شی تعوبش

حی شو شی

شرشری یشر

شلثر خارو

ریسیماتشا ،هلثیشیای تخصص گ

فاا رش رر سای کرثریا گا تثو گ ه فش یای ریسیماتشا سشاس کرثریا) ال ،گما ب.

سای واریای لیثی تثسع ریسیماس ایم فاا ری للیق رر یشرتخا یا یا لعا
رر ف ای یک دبه ک شای گ یمایاه

یم اری واریای گاالرسی ییاری شس  ،قر ف شت شی کما گ گ شزشری

یا ح ثر د ک یا یژ یره ش رشخی رر یمایویا
مایاب .ضمن شیا

ایم

فاا ری شز یثش لی ش ب

مایرهاهیای گشنشیمیی یا تنارال

رش رجثی یا رش رهای

هلثیش ریسیماس ایم فاا ری شز گ شی رش رهایشا  ،سشاسیهتشرش  ،ر ی ال هارش

ل تنب شی ص یه واریای لیثی هلثیش گ خثگ یثر

ریه شف شر

ه فی شس .

 .2-7عدم استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد يا شرکتهای غیر دولتی در توسعه ديپلماسی علم و فناوری

گ ر ی ه وا وثر رشرر ل تثش اب هغایش یم ارییای ایم

فاا رش گشنشیمیی رر رشسیای شلی ش ر شگب ریسیماتشا
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خن شا گ شین گا ر ب ،سایلا یای ل رم وار د ک یای خصثی گ شین ریشج ک شی یحاظ سشاس حلاسش

کمی ی
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ک رر لارلثب لاافع شیبشس ریسیماتشا کرثر رر حثیه ریسیماس ایم فاا ری لهر

گاداب .واریای شی شین رس

گاداب ،رر شین یژ یو دااسای

رب.

نتیجه گیری
ی

شی حیق یای شمرااابه رر تحقه داااعار ووو تثیشب رر کراااثر ،تجاری ساااایی ایم فاا ری ی رشخین گ

لایویای ل تنب گا ه شسا  .رر یژ یو حاضا تتش دابه شسا
ر شگب تعالت

ه وا گا ی بیه  ،ف اای ر دان شی قو

گا داااساای گاییه ش لثر رر شین حثیه کراف

هشف کیش یی فعا

ییرگطا شین حثیه وایهاه ه وا

ف شیم داثر .رر شرتنای گا تنششن لثش ع داااساای دابه رر یژ یو حاضا لشیثش شف  ،رسایا رریا یافی یای یژ یرا
یلشا شی گ شی تجاری دااب بشداای گاداااب ،مشیثش اب االی گ شی تثیشب ر

تا یاهال ک گلاای

رفاه امثل

والع گادااب .شی شین ر شیجار گلای یای گ شی تجاری ساایی ات ه گ ف شیم ه رر شریش یای شلیصااری لاگج تثو
گ شی رش راهاه یا ،لاجن گ رداب شلیصااری فا والع شز لشراثر .لشزی ک گبیو شسا
تعالت

واریای شث اشث رر یلشا گلای ساایی گ شی تجاری ساایی تحقشقا

داابه ،رااا ل ریب ظام تجاریسااایی ایم فاا ری گ یحاظ ساااخیار

وثر لرا ت

شسا  .گ رسا

هادا

رر سااخیار
واری تب ین

واریای لیثی گا لایویا ختءیای

لیعبری ر گ س .
ختء رر لراارک

فعال گ خ

واریا ،امی ر الااسان ضاعف رر تعالج واریا گا کارک ریای لخییف یمیاشن

کمنثریای ک رر یم اری گشن واریای ر یی
ل داثر ک شر ش

خثر رش رر ابم شتخای ساشاسا یای لااسان ،شو شی ال ،یا غش شر گخو ساشاسا یا رشین ریای

تجاریسااایی رر وای
رش وگاشا

خصااثیاا ل تنب گا تجاریسااایی ظام ایم فاا ری لرااایبه

شصمشاا اکاف گخو یاااع

ساوم الااسان لحصاثال

گ شساایفاره شی رساایا رریای لحصااثال

فاا رییای

رش وگاشا رر سنب شلیصاری کرثر گا وثر تأکشب ف ش ش شساار گاالرسی کرثر

گ شین حثیه ل شتشرر.
گخو ییاری شی اثشلج ردب لثفقش

تجاری سایی فاا ری رر الی سشاس

شین ر الی تمال اثشلج ردااب لثفقش

شتشری الی یی ساخی شس  .ی لاب

تجاری سااایی فاا ری رش رر گ م شش ر ،شلا تصااحشم شین ر الی کما

تجاری ساایی رسایا رریای رش راهای شلشب شر گثر .رر شین رشسایا ،رش راهاهیا ل شکز هلثیش اای گایلای گا گ ال
ریزی ساشاسایهتشری لااسان تخصاش ،شاینارش

الیم گ شیجار شلای ش یی سااخ

یای الیم حمای

یای
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گلاشاری گ ت لشم گقش اثشلج ل کاب .گ شما  ،گب

وثر یلشا لااسان یی سااخ یای الیم مشیثش گ تثساع
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لااسان شی شین ف شیاب شلبشم کااب یلشا رش گ شی تثساع ی ل گشرای ه ف شیم ه ر ب .ساایلا شسایا بشرر شز لشنایلا
رشسایای تلاوشج ر ر دا ک
فاا رییا رسا

یای رش و گاشا گ گایشر ،لبمیای لثر ت ی گ رشرر یلا

ل یاگاب گیثش اب گ رشحی رر رشخج کرثر لن

گ شخت شثیشاال شسیا بشرر سای شثشیشاال یای فا

ل گثص شلبشم کااب تا لیعالنا رر یلا شرش فاا رییا گ لیقاضااشا رشخی گا لراا ت
شسیا بشرر لثشو

گ کایو شگلایه گ گثرو ر یی ل داثر .شینی شین شل یلا
وو

ل گثی گ شثشیشاال یای فا

رث ب.

تجاری ساایی رش و گلای شیجار ررهلب رش گ شی رش راهاه یا ل شکز ایم
یا گ یا فعایش

ک دا ک یای رش و گاشا گ

لاگیش

یژ یرا ف شیم لشامایب رر یشج لاج
شو ش رشرر ک تجاریساایی رش و رر رش راهاه

ظاملاب تنبیج دااثر .رش و شیجار داابه ،لشیثش ب گ ااثش لناای لوم گ شی لبی ش

رر  ،فوم سااخیارری ِ تجاری ساایی رر وو

سااشاساایهتشرش

شر شتشری لطیثب گ شسای شتژییا ،ساشاسا یا گ ال یای

تثسع شی شیتح  ،لحلثب ش رر.
دایا یک شس  ،ومعه ری رشره شرش تصثی دفاس گ
گ شی ومعه ری شرش هلاریای ه

یژه رر حثیهیای فاا رش ک لر ت

وثر رشرر ،شل ی رداثشر رر گ خ لثشرر اداب

گا یحاظ ک ر یم شین لحب ری یا ،تا حب لم ن شیای ت ین گاییه ش
تحیشج مثره
لر ت

هاداا

واری یی ساخی

گ ظ ل رساب .شین یژ یو

کارک ریای ه وا رش شی شگعار لخیف داااساای

واری ظام تجاریسااایی ایم فاا ری رش شرش ک ره شساا

ک رر یشج گ دااااسااای

ختءیای ساخیاری ضعف ظام تجاریسایی شی لاظ کارک ریا تعالت

واری کما خثشیب ک ر.
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