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چکیده
در سالهای اخیر با پیگیری سیاستها وبرنامههای توسعه علمی ،خوشبختانه شاهد رشد قابل توجه تولیدات علمی در
کشور بودهایم ،ولی آنچه که می تواند این رشد را به توسعه پایدار کشور گره زده و موجب پویایی و اثربخشی مؤسسات
علمی شود ،بکارگیری و تجاریسازی دستاوردهای علمی در جهت تعالی و رفاه جامعه است .دانشگاهها یکی از چندین
نهادی می باشند که در کنار نهادها و مؤسسات تحقیقاتی در یک کشور اقدام به توسعه دانش و فناوریهای نوین برای
صنایع مختلف میکنند .در حقیقت رسالت علمی دانشگاهها را میتوان تحت عناوین اصلی تولید و انتقال نوآوریها و
دانشهای کاربردی طبقه بندی نمود .بدین منظور دانشگاهها اقدام به تأسیس دفاتر انتقال فناوریدر ساختار درونی خود
کرده اند تا بدین ترتیب با صنایع مختلف ارتباط نزدیکتری برقرار کنند .یکی از مهمترین الزمههای موفقیت دانشگاهها
جهت انجام رسالت علمی خویش ،ارتباط مداوم با صنعت و دولت است که تشکیل شبکه سه بعدی صنعت -دانشگاه-
دولت ،ارتباط با پارک های فناوری و همچنین تأسیس دفاتر انتقال فناوری به عنوان مصادیق ارتباط دانشگاه با صنعت و
دولت تلقی می شود .در مقاله حاضر تالش شده تا ضمن بررسی ادبیات دفاتر انتقال فناوری به عنوان نهادی پیشرو در
دانشگاه های هزاره سوم و حلقه مفقوده در فرآیند تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی ،پیشنهادها و راهکارهای
مناسبی در جهت راهاندازی و فعالیتهای اثربخش این دفاتر در دانشگاهها ارائه شود.
واژگان کلیدی :دانش ،فناوری ،انتقال فناوری ،مراکز رشد ،پارکهای علم و فناوری و تجاریسازی دانش

مقدمه:در سالهای اخیر انگیزه دانشگاههای مختلف جهت
توسعه تمرکز از تحقیق و توسعه محض به سمت توسعه علوم
کاربردی و ورود به دنیای کسب و کار افزایش یافته است.
بسیاری از دانشگاههای بزرگ اقدام به توسعه برنامه های
انتقال فناوری نموده اند که نتیجه آن ،توسعه مراکز رشد
فناوری و ارتباط نزدیک با پارکهای فناوری بوده است.
توسعه این برنامهها موجب شده است تا ارتباط نزدیکتری
میان دانشگاهها و صنایع مختلف برقرار شود تا بدین
ترتیب دانشگاهها بتوانند نقش فعالتری در اقتصاد کشورها

ایفا کنند .از جمله نتایج ارتباط میان دانشگاه و صنعت
میتوان به توسعه دانش کاربردی جدید ،پرورش نیروهای
انسانی ماهر در قالب مشاوران دانشگاهی ،کاهش هزینه
تحقیقات در نتیجه دستیابی سریعتر شرکتهای بزرگ و
کوچک به آزمایشگاهها و کتابخانههای دانشگاهها ،ایجاد
شبکههای اجتماعی منسجمی از دانشگاهیان که ارتباط
میان دانشگاهها و مراکز علمی و صنعت را درک میکنند،
امکان توجیه راحتتر سرمایهگذاران داخلی و خارجی و
بهبود جایگاه و موقعیت دانشگاهها و دانشجویان در سطح
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جامعه اشاره کرد [ .]10اگر چه کلیه این منافع در نتیجه
ارتباط میان دانشگاه با صنعت دور از انتظار نیست ،اما ساز
و کار توسعه این روابط در کشورهای مختلف بسیار
متفاوت بوده و مستلزم برنامهریزیهای دقیق است .یکی از
مهمترین این سازوکارها که از آن به عنوان حلقه مفقوده
ارتباط دانشگاه با صنعت یاد میشود ،دفاتر انتقال فناوری
است که در این مقاله اهمیت ،اهداف و ساختار آن مورد
بررسی قرار گرفته است.
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به ارمغان آورده است ،اما این همکاریها و تحقیقات در
آموزش عالی کشور فاصله بسیاری با کشورهای پیشرفته
دارد .این در حالی است که در آغاز قرن بیست و یکم
دانش به عنوان منبعی راهبردی و حتی برتر از منابع
طبیعی و اقتصادی قلمداد میشود و در این میان
پاسخگویی به نیازهای جامعه ،به ویژه در عرصههای
فناوری ،از جایگاه ویژهای برخوردار است.
 -2دانش و دانشگاه

 -1ارتباط دانشگاه و صنعت
همکاری دانشگاه و صنعت از مصادیق توافقهای قراردادی
است که در خصوص فعالیتهای علمی و پژوهشی و
شرکتهای تجاری صورت میگیرد .این همکاری معموالً
با هدف دستیابی به توان علمی دانشگاه و تجربههای
صنعت و استفاده از آنها صورت میپذیرد .به طورکلی،
ارتباط دانشگاه و صنعت شکل توافقهای رسمی و
غیررسمی میان این دو نهاد است که با هدف دستیابی به
موفقیتهای بیشتر ایجاد میشود[ .]16در این ارتباط،
دانشگاه و صنعت تالش میکنند تا برخی از فعالیتهای
علمی خود را به طور مشترک و هماهنگ انجام دهند .به
هر حال ،همکاریهای دوجانبه این دو نهاد فعالیتهایی را
در بر میگیرد که هر یک از آنها به تنهایی قادر به انجام
دادن آنها نیستند .احسانی ( )1383معتقد است که ارتباط
مؤثر میان دانشگاه و صنعت زمانی تحقق مییابد که
دانشگاهها با تحقیقات کاربردی در صدد انتقال فناوری
برآیند و این امر بدون نهادینه کردن پژوهش در دانشگاهها
و همچنین ،برآورده ساختن نیازهای آموزشی متخصصان
میسر نخواهد شد [ .]13سلجوقی ( )1382اولین عامل
واقعبینانه برای همکاری دانشگاه و صنعت را باور داشتن
اهمیت موضوع و ایجاد ارتباط مستمر و محکم برای
موفقیت میداند .به زعم وی ارتباط میان دانشگاه و صنعت
برای مدتها ارتباطی ویترینی بوده است .باید به این
موضوع اذعان داشت که صنعت بدون ارتباط تعریف شده و
هدفمند با دانشگاه پیشرفت نمیکند .برای مثال ،یکی از
شرایط الزم برای ”ارتباط دانشگاه و صنعت ایجاد بخش
تحقیق و توسعه در صنعت است .بسیاری از صنایع درایران
فاقد این بخشاند“ [.]15اگر چه در سالهای اخیر
همکاریهای دانشگاه و صنعت در برخی زمینهها نظیر
انرژی هستهای و پتروشیمی دستاوردهای مهمی برایکشور

در دنیای کسب و کار کنونی عالوه بر داراییهای فیزیکی
و نیروی انسانی" ،دانش" نیز به عنوان یکی از مهمترین
الزمههای رشد اقتصادی ضروری و حیاتی است .دانش به
محصوالت و خدماتی تبدیل میشود که در چرخۀ اقتصاد
کشور ،مبنای توسعه اقتصاد را تشکیل میدهد .توانایی
بهرهگیری از دانش بستگی به سطح دانش کنونی در کشور
و نیز ظرفیت تولید دانش توسط نهادهای اقتصادی و
نهادهای تحقیقاتی همچون دانشگاهها دارد .در حقیقت،
باید بستری فراهم شود تا دانش کنونی و دانش جدید به
حوزههای تجاری و صنایع منتقل شوند و در شکل
فناوریهای نوین ،در تولید محصوالت و خدمات مختلف
بکار گرفته شوند [.]8در واقع ،دانش جدید مهمترین
درونداد و عامل توسعه نوآوری است و بدین منظور باید
قابلیت انتقال آن به فرایندهای تولیدی در بنگاههای
اقتصادی فراهم شود.
دانشگاهها یکی از چندین نهادی میباشند که در کنار واحد
تحقیق و توسعه بنگاههای اقتصادی و همچنین نهادها و
مؤسسات تحقیقاتی اقدام به توسعه دانش و فناوریهای نوین
برای بنگاههای اقتصادی میکنند .عالوه بر توسعه دانش و
فناوریهای نوین ،دانشگاهها توانایی کاربردی نمودن و
تجاریسازی دانش جدید را نیز دارند [.]7
تجاریسازی نتایج تحقیق،یکی از گامهای مهم نظام
نوآوری 1است که پایداری و استمرارامر تحقیق را تضمین
میکند و متناسب با آن عالوه بر فراهم آوردن ارزشهای
اقتصادی قابلتوجه برای سازمانها ،رشد اقتصادی دانش
محور جامعه را نیز تسریع مینماید .تجاریسازی عبارت
است از تبدیلیافتههای جدید و ایدههای پژوهشی به
محصوالت وخدمات و فناوریهای قابل ارائه به بازار .به
1. National Innovation System
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عبارت دیگر تجاریسازی تحقیقات مجموعهتالش-
هاییاست که به منظور فروش کارهای تحقیقاتی با هدف
کسب سود و ارتباط هرچه بیشترآموزش و پژوهش با
اهداف اقتصادی و اجتماعی صورت میپذیرد .با توجه به
تعاریف باال ،تجاریسازی را میتوان به بازار رسانیدنیک
ایده و یایک نوآوری دانست [.]8
بدین ترتیب ،میتوان ادعا کرد که دو مأموریت اصلی
دانشگاهها در حوزۀ دانش ،انجام تحقیقات و کاربردی
نمودن آن است و وظیفۀ آنها تنها در خلق دانش جدید
خالصه نمیشود .در واقع ،توسعه ارتباط با صنعت از طریق
تشکیل مشارکتهای تحقیقاتی و تشکیل نهادهای
مختلف -همچون مراکز رشد فناوری و پارکهای فناوری-
بعنوان فعالیتهایی محسوب میشوند که در کاربردی
نمودن دانش جدید نقش اساسی دارند و در واقع یکی از
رسالتهای اصلی دانشگاهها را در عرصۀ کسب و کار
پیچیدۀ کنونی تشکیل می دهند [.]3
مهمترین عامل تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی،
مشارکت میان دانشگاه و صنعت و همچنین تأسیس
شرکتهای کوچک وابسته به دانشگاه است [ .]4بسیاری
از تحقیقات حاکی از آن است که بکارگیری دانش در
بسیاری از حوزهها مستلزم خلق شبکهای منسجم میان
دانشگاه و نهادهای صنعتی و دولتی است[.]1
آروندل و جیونا ،)2004( 2دریافتند که وجود ارتباط قوی
میان دانشگاه و صنعت یکی از مهمترین الزمههای
کاربردی نمودن دانش در حوزۀ علوم عمومی است و یکی
از ابزارهای مهم تحقق این امر ،دفاتر انتقال فناوری
دانشگاهی محسوب می شود [.]2
 -3دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی
زمانی می توان نسبت به موفقیت مراکز رشد و پارک-
های فناوری دانشگاه ها امیدوار بود که فناوریهای
جدید به گونه ای مناسب از سطح آزمایشگاهها به سطح
صنایع انتقال یابند .در بسیاری از دانشگاهها ،مراکز یا
دفاتر انتقال فناوری ) UTTO(3نقشی واسطهای را
بدین منظور ایفا می کنند[.]12
به طور کلی میتوان عنوان کرد که نقش  UTTOها
تنها به ایجاد رابطه میان دانشگاه و صنعت خالصه نمی-
2. Arundel &Geuna
)3. university technology transfer office(UTTO

شود بلکه نقش اصلی آن ،نظارت ،تسهیل و قانونمند نمودن ،
ارتباط میان شبکه علمی و اجرایی کشور است [.]2
در نتیجه میتوان ادعا کرد که  UTTOها نقش کلیدی
در توسعه اقتصادی کشورها از طریق تجهیز زیرساختهای
صنعتی -علمی جهت توسعه و بکارگیری فناوریهای
جدید و همچنین طراحی راهبردهای انتقال فناوری از
دانشگاه به صنعت ایفا میکنند که این امر با توسعه
شرکتهای کوچک اقتصادی نیز همراه است .از سویی
دیگر ،پس از توسعه یک فناوری جدید در مراکز رشد
فناوری دانشگاهها و با اعطای مجوز به شرکتهای فعال در
صنعت ،هزینه تحقیقات جبران میشود .بدین ترتیب می-
توان ادعا نمود که اعطای مجوز استفاده از فناوری جدید،
منبع درآمدی مهم برای دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی
است .دانشگاهها کاتالیزور و واسطه تشکیل شرکتهای
جدید و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شوند [.]6
دفتر انتقال فناوری نهادی است که در جهت حفظ و
حمایت از داراییهای فکری و فناوریهای ایجادشده و یا
توسعهیافته در یک مؤسسه و ایجاد زمینه انتقال آن به
خارج از مؤسسه فعالیت کرده و به این ترتیب دانشجو،
محقق ،مؤسسه و جامعه از منافع حاصله از این تعامل
منتفع میگردند .دفاتر انتقال نوآوری وظیفه تجاریسازی
داراییهای معنوی یک دانشگاه یا مراکز رشد و فناوری که
شامل حق اختراع ،کپی رایت ،مارک تجاری ،دانش فنی و
سایر موارد مشابه است را به عهده دارند .در سطحی
وسیعتر ،اعضای  UTTOمسئولیت ارزیابی و اعالم
اکتشافات و اختراعات جدید ،حفاظت از این اختراعات از
طریق دریافت مجوز اختراع و ثبت کردن آن ،فروش
اختراعات به صنایع مربوطه و تنظیم قرارداد و دریافت
وجه از صاحبان صنایع و شرکتها را بر عهده دارند [ .]5از
سوی دیگر ،به دلیل اینکه این مراکز بخشی از زنجیره
خلق ارزش در صنعت به شمار میروند ،راهبردهای اعطای
امتیاز و همچنین سازو کار فعالیت آنها تأثیر زیادی بر
فرآیند انتقال و بکارگیری فناوریهای جدید دارد.
بررسی انواع بیانیههای ماموریت  UTTOدر دانشگاههای
مختلف نشان میدهد که بیشتر آنها دارای اهداف مشترک
زیر هستند:


اعطای مجوز استفاده از یک فناوری جدید؛



مدیریت و حفاظت از داراییهای معنوی؛



تسهیل فرایند توسعه نوآوری؛
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تأمین مالی تحقیقات و کمک به مخترعان؛



افزایش آگاهی جامعه نسبت به وجود فناوریهای جدید



توسعه روابط صنعتی با شرکتهای مستقل؛



توسعه اقتصادی منطقه و کشور؛

 توسعه کارآفرینی و بنگاههای کسب و کار زودبازده [.]6

دانشگاهها تأسیس و حمایت میشود به ترتیب برابر با ،218
 148و  101واحد تجاری بوده است[.]9
به طور کلی ،خدمات ارائه شده توسط دفاتر انتقال فناوری
در طبقات زیر قابل تقسیمبندی است:
 خدمات اطالعاتی و روابط عمومی :جمعآوری و انتشار
اطالعات در مورد نمایشگاههای تجاری ،کنفرانسها و
جلسات تخصصی؛

 -4اهمیت دفاتر انتقال فناوری

 آموزش و پشتیبانی :برگزاری سمینارهای تخصصی،

دفاتر انتقال فناوری نیز یکی از الزمههای اساسی تأسیس مراکز
رشدفناوری و یا مؤسسات تحقیقاتی میباشند .متخصصانی که
در این مراکز در دانشگاهها فعالیت میکنند ،باید به فرهنگ
سازمانی و فرایند تحقیقات دانشگاهی آگاهی کامل داشته
باشند و از تواناییهای خود جهت ایجاد ارتباط میان این مراکز
و صنعت استفاده کنند .در واقع ،وظیفه اصلی تجاریسازی
فناوریهای دانشگاهی بر عهده مسئولین این دفاتر است و این
افراد باید زمینه الزم را جهت همسانسازی فرهنگ تحقیقاتی
دانشگاه با صنایع مختلف فراهم کنند .نتایج تحقیقات نشان
میدهد که نهادهای تحقیقاتی ویژهای که مدت زمان طوالنی
از وجود این دفاتر سود میبردهاند ،توانستهاند در مدت زمان
کمتر و با صرف هزینهای کمتر فناوریهای خود را به صنایع
مختلف انتقال دهند و کارکنان این دفاتر توانستهاند به گونهای
اثربخش میان شبکههای صنعتی و دانشگاهی ارتباط برقرار
کنند [.]8
دفاتر انتقال فناوری نقش بسیار مهمی در کارآفرینی دانشگاهی
دارند .اوالً اعضای این دفاتر قادر به ایجاد شبکهای منسجم
میان محققان دانشگاهی و شرکتهای سرمایهگذاری هستند و
همچنین به عنوان مشاوران مدیران شرکتها در مورد نحوه
جذب منابع مالی و انسانی به آنها کمک میکنند .ثانیاً ،بسیاری
از اعضای این دفاتر قادر به ارزیابی بازار ،طراحی طرح کسب و
کار ،جذب شرکتهای سرمایهگذاری ،هدایت تیمهای کاری و
آمادهسازی فضا و تجهیزات اداری جهت فعالیت شرکتهای
کوچک در صنعت هستند[.]5
طبق تحقیقی که توسط اوشی و همکاران(2005)4صورت
گرفت نشان داد دانشگاههای MITو کالیفرنیا و استانفورد ،به
ترتیب موفقترین دانشگاهها در زمینه توسعه واحدهای تجاری
کوچک از طریق دفاتر انتقال فناوریدانشگاهی تا سال 2004
میالدی بودهاند .تعداد واحدهای تجاری که توسط این

کارآفرین آموزش گیرنده از منابع مالی اندکی برخوردار
باشد ،از قدرت کارآفرینی خود جهت تأسیس یک شرکت
کوچک مستقل استفاده میکند .در این صورت ،شرکت
تازه تأسیس تحت کنترل و حمایت دانشگاه و یا مؤسسۀ
تحقیقاتی قرار میگیرد؛

4. O'Shea et al

)5. Small and Medium Enterprise(SME
6. Hard Technology

کارگاههای آموزشی و کالسهای آموزشی برای محققان و
مدیران به منظور آشنایی با نحوۀ فعالیت SMEها5؛
 مشاورههای تخصصی و انجام مطالعات میدانی:
تحلیل مشکالت و مسائل شرکتهای  SMEو ارائه راه
حل دقیق و تخصصی جهت بکارگیری یک فناوری ویژه و
همچنین مطالعه در مورد امکان پیادهسازی و بکارگیری
نوع خاصی از فناوری؛
 انجام تحقیقات به صورت قراردادی :تعیین اهداف
تحقیقات ( بررسی هزینه -منفعت اجرای تحقیق) .به این
نوع قراردادها ،انتقال فناوریسخت6نیز گفته میشود؛
 آموزش اجرای تحقیق :طبق این نوع روابط ،نحوه
انجام تحقیق به کارکنان شرکتهای تجاری مستقل
آموزش داده میشود تا بخشی از تحقیق را خود انجام
دهند .در این گونه موارد ،انتقال فناوریبه صورت مؤثرتری
صورت میپذیرد زیرا کارکنان شرکت در انجام تحقیق
نقش فعالی دارند؛
 انتقال محقق :در این نوع قرارداد انتقال فناوری،
محقق دانشگاهی پس از طی مراحلی از انجام پروژه
تحقیقاتی ،به شرکت مقصد منتقل میشود و در آن
استخدام میشود .این نوع همکاری عموماً موردنظر
دانشگاه و مؤسسههای تحقیقاتی نیست چون نیروی
متخصص خود را از دست میدهند؛
 تأسیس شرکتهای مستقل جدید :در صورتی که
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تشکیل شورای تخصصی و برنامه ریزی انجام تحقیقات:
در این شورا ،یک یا چند متخصص و محقق برای مدت زمان
معینی به شرکت آموزش گیرنده  -شرکت مقصد  -منتقل
میشوند و اقدام به آموزش و مشاوره کارکنان این شرکت می-
کنند[.]11
این خدمات ممکن است توسط چندین شرکت مستقل
تحقیقاتی ارائه شود .در اروپا چندین شرکت که نام اختصاری
 EACROرا انتخاب کردهاند ،مجموعهای از خدمات انتقال
فناوری را در سطح سخت انجام میدهند .از جمله نمونه های
این شرکتها می توان به شرکت  FHGدر آلمان LETI ،در
فرانسه IMEC ،در بلژیکRAL ،در انگلستانTNO ،در
هلند SINTEF ،در نروژVTT ،در فنالند و  CSEMدر
سوئیس اشاره کرد که نقش واسطه را جهت انتقال فناوری از
دانشگاه به صنعت ایفا میکنند
 -5ساختار UTTO
در این قسمت انواع گونههای سااختاری  ، UTTOراهبردهاای
این مراکز و همچنین مزایای هر یک از این مراکز را عناوان مای-
کنیم تا درک کاملی از سازو کار فعالیت این مراکز حاصل شود:
 ساختار سنتی :طباق ایان سااختار ،واحاد UTTOباه

عنوان یک واحد مستقل در سلسله مراتب دانشاگاهی تأسایس
میشود که مسئول آن ،وظیفه تهیه و ارائه گازارش باه معااون
پژوهشی دانشگاه را بر عهده دارد .ایان ناوع از UTTOتحات
نظارت معاونت تحقیق و توسعه دانشگاه قرار دارد و توسط ایان
معاونت تأمین مالی میشود .اعضاای ایان ناوع  UTTOنیاز
دانشجویان دانشگاه هستند که نقش اصلی آنان اعطاای مجاوز
اختراعات مرکز رشد و فناوری و درآمدزایی از این طریق اسات.
در این ساختار ،اتخااذ تصامیمات راهباردی و اساتراتژیهاای
اعطای مجوز بر عهده معاونت پژوهشی دانشگاه است .از جملاه
مزایای این ساختار ،سهولت مادیریت واحاد فنااوری و ارتبااط

زیاد آن با معاونت تحقیق و توسعه دانشگاه است.

از اختیار و استقالل بیشتری جهت توسعه تحقیقات راهباردی
و بکارگیری فناوریهای جدید برخوردار باشاند .برخاورداری از
مزایای ناشی از توسعه مستقل فناوریهاا و محصاوالت جدیاد
نیااز دلیاال دیگاار بکااارگیری ایاان ساااختار اساات .ایاان نااوع
UTTOدارای بودجااهای مسااتقل از جان اب دانشااگاه اساات،
راهبردهای اعطای مجوز را به صورت مستقل اجارا مایکناد و
قادر به تأسیس شرکتهای کوچک در صانایع مختلاف اسات.
این نوع UTTOاز انعطاف بیشاتری جهات جباران خادمات
پرسنل خود برخورار است و در پارهای از ماوارد ،اساتانداردهای
عملکردی ویژهای را طراحی و اجرا میکند.
 واحد خصوصی خودگردان :8تعداد کمی از مراکاز رشاد
فناوری بدین ترتیب اداره میشوند .این واحادها ممکان اسات
در مراکااز تحقیقااات دانشااگاه و یااا محوطااه دروناای دانشااگاه
تأسیس شوند .این واحدها ،بر رشد سود خود تمرکز دارند و باا
هدف ایجاد کسب و کارهای مستقل تأسایس مایشاوند .ایان
نوع UTTOدارای هیئت مدیره و مدیر عامل مستقل اسات و
کارکنان آن دارای تجربه فعالیت در صنعت هستند .هدف ایان
 UTTOها جذب سرمایهگاذاری بیشاتر و ساودآوری اسات.
عااالوه باار ایاان ،مراکااز مااذکور از اسااتقالل کاماال در تعیااین
اسااتراتژی اعطااای مجااوز و جبااران خاادمات کارکنااان خااود
برخوردارند .همچنین این نوع UTTOها قادر به جذب مناابع
مالی و دولتی و اجرای برنامههای توسعه ،مذاکره با شرکتهاای
مساتقل جهاات اعطاای امتیاااز اختاراع و یااا انجاام تحقیقااات
صنعتی و یا تأسایس شارکتهاای کوچاک و متوساط مای-
باشند[ .]12به نظر میرسد که این ساختار از انعطاف پاذیری و
استقالل بیشتری جهت ارتباط باا صانایع و جاذب سارمایه از
خارج دانشگاه برخوردار است و بادلیل آزادی بیشاتر در اتخااذ
تصمیمات و انتخاب استراتژی ،از جذابیت بااالتری نیاز جهات
کسب سودآوری برخوردار است.
 -6پیشینه تجربی دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه هاای

 واحد تحقیق غیر انتفاعی :7این نوع  UTTOبه عناوان

ایران

یک واحد و یا مراکز تحقیقاتی مساتقل کاه منفاک از سااختار
مدیریتی دانشگاه است اداره مایشاود .ایان  UTTOهیئات
مدیره مستقل خود را دارد که در اغلب موارد ،رئایس دانشاگاه
مدیر عامل آن میباشد .دانشاگاههاای خصوصای و بسایاری از
دانشگاههای بزرگ اقدام به توسعه این نوع  UTTOمیکنناد تاا

مطالعات پژوهشی در حوزه دفاتر انتقال فناوری در کشورمان

7. Non- profit research foundation

محدود است .هاشم نیا ( )1388در رساله دکتر خود با عنوان
"بررسی تاثیر تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی بر تنوعبخشی
منابع مالی دانشگاهها و دانشکدههای صنعتی کشور" این
8. For- profit private extension
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موضوع را از منظر جدیدی مورد بررسی قرار داد .تحقق

روشهای تجاریسازی به ترتیب پروژههای مشترک،

مناسب تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی و تنوعبخشی

تشکیل شرکتهای تجاری ،ثبت اختراعات و صدور

منابع مالی دانشگاهها منوط به تعامل بهینه دو نهاد

پروانههای بهرهبرداری و ارائه خدمات مشاوره بوده است [.]18

دانشگاه و بنگاههای اقتصادی است .این تعامل از یک سو

ناظمی و همکاران( )1389پس از بررسی مدلهای

تأمینکننده زمینه ارتقاء فناوری در صنایع و سایر بخش-

پیشنهادی انتقال فناوری ،که در تحقیقات متعدد جهانی

های تولیدی کشور است و از سوی دیگر ،ایجاد درآمد و

ارائه شده است ،با استفاده از رویکرد فراتحلیلی ،نکات

باال بردن توان مالی دانشگاههای دولتی از طریق توسعه

کلیدی و عوامل مؤثر بر فرآیند انتقال و نیز راهکارهای

منابع مالی غیردولتی پایدارتر به شمار میرود .محقق

عملی آن با نتایج تحقیقات داخلیرا ترکیب کردند .نتیجه

جهت بررسی سیر تحوالت و رویکردهای تجاریسازی در

این کار فراتحلیلی ،بهصورت مدلی جامع برای انتقال

برنامه چهارم توسعه کشور و مقایسه تطبیقی آن با سایر

فناوری از دانشگاه به صنعت طراحی و پیشنهادشد .منابع

کشورها بر مبنای مطالعات کتابخانهای اقدام کرد و در

مختلفی به عنوان ورودی مدل معرفی شدهاند (دانشگاه،

زمینه کسب دیدگاه صاحبنظران انتقال فناوری از روش

دولت و شرکتهای خصوصی)؛ اما منبع اصلی ،افراد

پیمایشی با انجام مصاحبه استفاده بعمل آورد .نتایج

مستعد دانشگاهی هستند .دفتر انتقال فناوری ،با توجه به

حاصل از پژوهش نشان داد که از بین روشهای

ماهیت فعالیت پژوهشی ،سطح ،هزینه و تناسب بین

تجاریسازی تنها پروژههای مشترک با صنایع از گذشته

اجزای فناوری ،زمینهساز ورود فناوری به صنعت میشود.

مورد توجه بوده است و در سالهای اخیر تعداد آنها و

صنعت نیز پس از انتخاب فناوری مورد نیاز ،راهکار

درآمد اختصاصی مرتبط با آن روند افزایشی دارد .در

مناسبی را با توجه به معیارهای مشخص برای انتقال

خصوص شناسایی ارتباط بین متغیرهای عملکردی و

فناوری انتخاب نموده و سپس به کاربرد ،جذب ،انطباق،

نحوه تأثیر آنها بردرآمد اختصاصی مشخص گردید که بین

توسعه و انتشار فناوری میپردازد .در خروجی این مدل،

متغیرهایی مانند انتشار مقاالت در نشریات معتبر خارجی

متغیرهایی برای تعیین میزان اثربخشی انتقال فناوری

و کنفرانسهای بینالمللی ،قراردادهای تحقیقاتی مشترک

تعریف شدهاند که صنعت ،دفاتر انتقال فناوری و ورودی-

و رسالههای تحصیالت تکمیلی با درآمد اختصاصی رابطه

های مدل ،از اثربخشی انتقال فناوری ،بازخور دریافت می

معناداری وجود دارد .در زمینه سازوکارهای پیشبینی

کنند[.]17

شده تجاریسازی در برنامه چهارم توسعه ،گامهای

در سالهای اخیر با پیگیری سیاستها و برنامههای

مؤثری از جهت تصویب قوانین و تشکیل نهادهای

توسعه علمی ،خوشبختانه شاهد رشد قابل توجه تولیدات

حمایتکننده برداشته شده است ولی دانشگاهها علیرغم

علمی در کشور بودهایم ،ولی آنچه که میتواند این رشد را

تأکیدات فراوان به دلیل فرهنگ و ویژگیهای ساختاری

به توسعه پایدار کشور گره زده و موجب پویایی و

حاکم ،هنوز در مراحل اولیه قرار دارند .با بررسی دیدگاه

اثربخشی مؤسسات علمی شود ،بهکارگیری و تجاریسازی

فعاالن تجاریسازی در دانشگاههای فنی مشخص گردید

دستاوردهای علمی در جهت تعالی و رفاه جامعه است.

که آنان نقش دفاتر ارتباط با صنعت را در این فرآیند

بررسی و تحلیل چالشهای تجاریسازی دستاوردهای

اساسی تلقی نموده و تعامل پویا با سایر واحدها را برای

پژوهشی و فناوری کشور نشان میدهد که مشکالت اصلی

موفقیت آن ضروری دانستند .از دیدگاه آنان اولویت

در این زمینه ،عمدتاً به عدم تعریف درست پروژههای پژوهشی
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با هدف تجاریسازی و متناسب با نیازهای مشخص صنعت و
جامعه ،جهتگیری اندک پروژههای موجود برای پاسخگویی

 برنامهریزی برای تدوین و مستندسازی دانش ،فناوریها و
مهارتهای موجود در مؤسسه

به نیازهای نهفته در بازار ملی یا بینالمللی ،کمبود احساس

 ارائه آموزش ،مشاوره و حمایت در زمینه مدیریت دانش و

نیاز بخش تولید و خدمات به نوآوری ،کمبود تجربه و توان

حفاظت از داراییهای فکری ،تدوین دانش فنی و

تخصصی مورد نیاز برای تجاریسازی دستاوردها ،مشخص
نبودن نقش پژوهشگران در فرآیند تجاریسازی و کمبود
انگیزه آنان برای حضور فعال در عرصه تجاریسازی مربوط
میشوند .وزارت علوم تحقیقات و فناوری بهمنظور مقابله با
چالشهای ذکر شده و باالبردن قابلیتها و تسهیل فرآیند

مستندسازی فناوری
 ارزشگذاری دستاوردهای پژوهشی و فناوری جهت انتقال
به متقاضیان و ارائه مشاورههای الزم در این خصوص.
 کمک به تنظیم قراردادهای انتقال فناوری
 ارائه خدمات مشاورهای مختلف اعم از بازاریابی ،مالی و
حقوقی بهمنظور انتقال و تجاریسازی فناوری

تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی در دانشگاهها و مؤسسات

 تشکیل پایگاه اطالعاتی برای ارائه قابلیتها و دانش فنی

پژوهشی و فناوری ،به راه اندازی دفاتر انتقال فنّاوری در

بدست آمده در مؤسسه و شناسایی نیازهای جامعه

دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری دانشگاهی اقدام نمود.

بهمنظور جهتدهی به فعالیتهای پژوهشی و توسعه

در زمینه اهداف تأسیس دفاتر انتقال فناوری آمده است:

فناوری آتی مؤسسه

ارتقاء سطح مشارکت مؤسسه در تولید و انتشار فناوری و
نوآوری از طریق ساماندهی و هدایت فعالیتهای مرتبط با

 تالش جهت تأمین منابع مالی و جذب سرمایهگذاران
برای خرید دانش فنی و دستاوردهای مؤسسه

بکارگیری و تجاریسازی دستاوردهای پژوهشهای

 اطالعرسانی ،فرهنگسازی و برگزاری نمایشگاه و فن

کاربردی و توسعهای مؤسسه و ایجاد زمینۀ بهرهبرداری از

بازار بهمنظور ایجاد زمینه تبادل دانش فنی(.)17

این دستاوردها در داخل و خارج کشور.
شرح وظایف دفاتر انتقال فناوری نیز به قرار زیر

 -7نتیجه گیری و پیشنهادها

است:

پس از تحلیل ساختار ،نحوه سازماندهی و عملکارد مراکاز

 تشویق پژوهشگران مؤسسه به افشاء دستاوردهای پژوهشی

انتقال فناوری به نظر میرساد کاه فعالیاتهاای ترفیعای

و فناوری جهت بهرهبرداری تجاری از آن به نفع خود و

مناسبی جهت شناساندن این مراکز به بنگاههای اقتصادی

مؤسسه

فعال در صنایع ایران صورت نگرفته است که عامال اصالی

 هماهنگسازی و هدفمندسازی پروژههای تحقیقاتی

این امر ،ضعف ارتباط میان دانشگاهها با صانعت در ایاران

مؤسسه در جهت تجاریسازی هرچه بیشتر آنها از طریق ارائه

است .یکی از مهمترین فعالیتهاایی کاه بایاد در اولویات

مشاوره به پژوهشگران در مراحل تصویب و اجرای طرحهای

کاری رؤسای دانشگاهها و مدیران دفاتر انتقال فناوری قرار

تحقیقاتی با هدف افزایش امکان بهرهبرداری از نتایج آنها

گیرد ،برقرارری ارتباط با نهادهای دولتی و مقامات دولتای

 بررسی و اعالم نظر در خصوص قابلیت تجاریشدن

محلی است تا بدین ترتیاب قاوانینی جهات تساهیل ورود

نتایج تحقیقات و ارائه مشاوره در مورد حفاظت از دارایی-

دانشگاهها به صنعت تصویب شوند و پروژههاای تحقیقااتی

های فکری و انتشار نتایج تحقیقات

بیشتری در سطح ملی و محلی باه دانشاگاههاا و در واقاع

 انجام اقدامات الزم برای ثبت و حفاظت از داراییهای

مراکز انتقال فناوری دانشگاهها واگذار شود .به نظر میرسد

فکری حاصل از فعالیتهای تحقیقاتی

که باید قوانینی در مجلس شورای اسالمی تصویب شود تاا
زمینه ارتباط میان دانشاگاه باا صانایع از وجاهات قاانونی

24

نقش دفاتر انتقال فناوری و دانشگاهها در تجاری سازی دانش

بیشتری برخوردار شود و شرکتهای فعال در صنعت ملزم

شرکتهای فناوری -محور جدید و حمایت ماالی آنهاا ،تجرباه

به تأمین ماالی مراکاز رشاد فنااوری تحقیقااتی تاازه تأسایس

واقعی حضور در صنعت را کسب کند .به نظر مایرساد کاه باا

شهرستانها و همچنین اجرای بخشی از فعالیتهای تحقیقااتی

فاصله گرفتن از ساختار سنتی و روی آوردن به سااختار مراکاز

خود با کمک دانشگاهها و سایر مراکز علمی معتبر کشور شوند.

تحقیقات صنعتی انتفاعی ،مراکز انتقاال فنااوری دانشاگاهی در

به نظر میرسد که مشاارکت دادن صااحبان صانایع در هیئات

ایران انگیزه بیشتری جهت طراحی راهبردهاای تهااجمی ورود

مدیره شرکتهای فناوریمحاور جدیاد ،برگازاری سامینارهای

به صنعت بیابند.

تخصصی علمی در صنایع مختلف به خصوص در شهرک هاای

همچنین پیشنهاد می شود که دانشگاههای بزرگ دولتی اقادام

صنعتی شهرهای بزرگ به منظور شناساندن توان باالقوه مراکاز

به توسعه واحد تحقیق غیر انتفاعیکنند تا از اختیاار و اساتقالل

رشد فناوری ،آموزش اجرای تحقیق به کارکنان واحد تحقیاق و

بیشتری جهت توسعه تحقیقات راهبردی و بکارگیری فنااوری-

توسعه شرکتهای صنعتی ،انتقال محققان مراکز رشاد فنااوری

های جدید برخوردار باشند .عالوه براین ،باید به مراکازی کاه از

به شرکتهای تجاری فعال در صنعت و حفظ ارتبااط باا فاار -

عملکرد بهتری برخوردار بوده اند ،اختیاار جاذب مناابع ماالی و

التحصیالن دورههای کارشناسی ارشد و دکتری جهت اساتفاده

دولتی و اجارای برناماههاای توساعه ،ماذاکره باا شارکتهاای

از قدرت علمی و ارتبااطی آناان ،و توساعه برناماههاای رواباط

مستقل جهت اعطای امتیاز اختراع و یا انجام تحقیقات صانعتی

عمومی از جمله راهکارهای عملیااتی توساعه و شاکوفایی ایان

و یااا تأساایس شاارکتهااای کوچااک و متوسااط بااه عنااوان

مراکز میباشد.

سازوکارهای تشویقی داده شاود تاا باه دلیال آزادی بیشاتر در

از سوی دیگر ،تأمین منابع مالی باید باه صاورت متمرکاز باه
این مراکز واگذار شود تا دانشگاه بتواند با تأسیس خودمختار

اتخاذ تصمیمات و انتخااب اساتراتژی ،ایان مراکاز باه کساب
سودآوری بیشتر ترغیب شوند
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