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و جهاني نقش تجاري  شدن بنگاههاي صنعتي كشور سازي نتايج تحقيقات در توسعه
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شدن، بنگاههاي سازي نتايج تحقيقات، جهاني توليدصنعتي، تجاري: كلمات كليدي
 صنعتي، انتقال دانش فني، توسعه علمي

:خالصه مقاله
و دهد كه انجام تحقيقات محض به تنهايي تجربه چندساله انجام فعاليتهاي تحقيقاتي نشان مي مفيد نبوده

و توسعه انگيزه در. كند اي ايجاد نمي اي را براي انجام تحقيقات كاربردي همچنين عدم استفاده از نتايج تحقيقات

و سرمايه ملي كه به اين منظور صرف مي صنعت موجب به هدررفتن انرژي .گردد شده

و هاي ارزيابي توسعه كشورها ميزان سرمايه يكي از مهمترين شاخص  تخصيص منابع در زمينه گذاري

و توسعه است در. ترين پديده دنياي امروز تحقيقات است در واقع پررونق. تحقيق و توسعه وضعيت تحقيق

و منابع تأمين اعتبار آنها از مسائلي است كه در اين مقاله به آن پرداخته خواهدشد .كشورهاي پيشرفته دنيا

و يا به عبارتي هاي مختلف مورد بررسيو ابعاد اين آرمان از جنبه" صنعت برقآرمان"درادامه، اهداف كالن

. گيرد قرار مي

و توسعه منجر مي بنابراين از جمله اهداف مهم. شود آرمان صنعت برق نهايتاً به استراتژي تحقيق

ني هاي زما ريزي استراتژيك تحقيقات جهت نيل به آرمانهاي صنعت برق در دوره برق برنامه تحقيقات در صنعت

و بلندمدت است مدت، ميان كوتاه اگر از ديدگاه ملي بخواهيم نقش تحقيقات را در توسعه ملي درنظر. مدت

و20بگيريم، برنامه چهارم توسعه با رويكرد  و پژوهشي كشور  ساله بر لزوم اصالح ساختارهاي علمي

. شدن با آهنگ تغييرات جهاني تأكيد كرده است همگام
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و ارائه شود بلكه از طريق توليد محصوالت صنعتي، بهبود روش توسعه نميتحقيق به تنهايي سبب ها

و بخش مي خدمات به واحدها و صنعت اسباب توسعه فراهم امروزه تفاوت بين. آيد هاي مختلف جامعه

و رشد اقتصادي كشورهاي توسعه و تأثير آن در توسعه و در حال توسعه، ناشي از تفكر تكنولوژيك يافته

.شدبا مي

در اين مقاله ضمن پرداختن به نقش مؤسسات پژوهشي در توسعه ملي به مهمترين اهداف اين مؤسسات

توسعه مشاركت بخش خصوصي در تأمين-توسعه صادرات،-سازي نتايج تحقيقات، توسعه تجاري-: از جمله

و به اهميت سرمايه هزينه تحقيقات اشاره مي ول موفق در صنعت كه گذاري در تحقيقات براي كسب محص شود

و فكر نو تا محصول صنعتي بدست مي .آيد اشاره خواهدشد از فرآيند هدايت ايده
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هدف از ايجاد. سازي نتايج تحقيقات در توسعه ملي پرداخته خواهدشد در ادامه به نقش تجاري

و استفاده را سازي تكنولوژي اين است كه به دنبال راههايي باشند كه بتوانند بيشترين واحدهاي تجاري  كاربرد

و توسعه بيابند .براي دستاوردهاي تحقيق

و داليل مناسب نشان داده خواهدشد كه اين فرآيند نقش بسيار مهمي در ايجاد در ادامه با ذكر آمار

و توليدي قديمي كشور كارگاهها، كارخانه و فعالترشدن مراكز صنعتي و بنگاههاي اقتصادي جديد ها

.خواهدداشت

و پژوهشي در توسعه كشور ايجاد زيرساختهاي الزم براي از مهم ترين تعهدات مؤسسات تحقيقاتي

و محصوالت آن به خارج از كشور مي . باشد توسعه صدور دانش

و صدور محصوالت منتج از تحقيقات واحدهاي به اين ترتيب با پشتيباني بخش خصوصي براي توليد

و در تعامل با نيازهاي خارج از كشور كيفيت صنعتي مطابق با نيازهاي روز دنيا به فعا ليت خواهند پرداخت

.محصوالت نيز ارتقاء خواهديافت

و موارد مرتبط با جهاني شدن محصوالت در اين از موارد ديگر مورد اشاره بحث مالكيت معنوي

بخ باتوجه به اينكه واگذاري دانش فني توليدصنعتي نمونه. خصوص خواهدبود ش صنعت در هاي تحقيقاتي به

و ادامه دارد مختصري نيز به ذكر اين تجربيات اختصاص خواهديافت1378پژوهشگاه نيرو از سال . شروع شده

و نتيجه مي در خاتمه بحث و پيشنهادهايي كه و راهكارها بايست در جهت توسعه علمي گيري از موارد مطروحه

و جهاني و استفاده از نتايج تحقيقات در صنعت ب كشور نگاههاي صنعتي كشور بكار برده شود توضيح داده شدن

.خواهدشد

و توسعه در كشورهاي مختلف سرمايه  گذاري در بخش تحقيق
و توسعه در آمريكا ]:5[وضعيت تحقيق

و زندگي مردم، توانايي رقابت در سطح بين و قدرت اقتصادي، سطح رفاه و قدرت سياسي توسعه المللي

و رشد  و در حال امروزه تفاوت بين كشورهاي توسعه. وتكنولوژي دارد دانشبستگي زيادي به توسعه يافته

و تكنولوژي است و تأثير آن در توسعه دانش هاي يكي از مهمترين شاخص. توسعه، ناشي از تفكر، تكنولوژي

مي ارزيابي توسعه كشورها سرمايه و توسعه و تخصيص منابع در زمينه تحقيق . باشد گذاري

و فروش آنها باالترين درآمدها را در بسياري از كشو و تكنولوژي توليد رها با بدست آوردن دانش فني

مي هاي بين عرصه و توسعه در سطح دنيا حداقل هزينه. كنند المللي كسب  بيليارد دالر بوده، كه 729هاي تحقيق

و ژاپن صرف شده است2نيمي از آنها توسط براي كشورهاي R&Dهزينه. كشور بزرگ دنيا يعني آمريكا
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(OECD)1و كشورهاي 652 به 2004 در سال كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا،(G-7 بيليارد دالر رسيده است

و آمريكا از) ژاپن، انگليس و توسعه كشورهاي از هزينه%83بيشتر  را به 2002 در سال (OECD)هاي تحقيق

ت ترين هزينه عمده. اند خود اختصاص داده و  در آمريكا هزينه G-7وسعه نسبت به ساير كشورهاي هاي تحقيق

.نشان داده شده است)1(اين موضوع در شكل. شود مي

و توسعه در چند كشور منتخب از سال هاي صرف هزينه-1شكل  تا 1990شده در بخش تحقيق
2003 

بهR&Dها نسبت بودجه بپردازيم يكي از اين شاخصR&Dهاي اگر بخواهيم به شاخص

GDP(Gross Domestic Product)و ثروت اين شاخص نشان.و يا توليدناخالص ملي است دهنده توسعه

بعد از آن، سوئد. كشور آمريكا از لحاظ اين شاخص در رديف پنجم قرار دارد. باشد اقتصادي يك كشور مي

و ايسلند هر كدام%5/3، فنالند3/4% و توسعهخ(GDP)، از توليد ناخالص ملي%1/3، ژاپن ود را به تحقيق

و آلمان هزينه. اند اختصاص داده و توسعه مشابهي را در سال اگرچه چين اند اما خرج كرده2000هاي تحقيق

و توسعه آلمان  مي16تحقيق .باشد برابر چين

مي بر هزينهGDPاز طرفي رشد و توسعه مؤثر  در GDPباشد بطوريكه در آمريكا با كاهش رشد هاي تحقيق

. كاسته شده است2002 نيز در سال R&Dهاي، هزينه2001سال

1 Organization for Economic Cooperation & Development 
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 به R&D رشد كرده در نتيجه نسبت بودجه GDP با سرعت بيشتري نسبت به R&Dاز آن سال به بعد

GDP با سرعت بيشتري رشد كرده 2004از طرفي اقتصاد آمريكا در سال. رسيده است%7/2 به 2003 درسال 

و توسعه بواسطه 2002در سال. باقيمانده است%7/2 همان GDP به R&Dليكن نسبت بودجه  هزينه هاي تحقيق

 ميليارد 9/291، به مقدار 1953بار از سال براي اولين2003ليكن در سال. كاهش وضعيت اقتصادي كاهش يافت

و اين افزايش تا سال . بيليارد دالر رسيد1/312 ادامه پيدا كرد كه به مبلغ 2004دالر رسيد

و توسعه از سال-2كلش  در كشور آمريكا1990-2004 منابع تأمين بودجه تحقيق

مي2در شكل و توسعه در كشور آمريكا توسط بخش شود كه قسمت عمده هزينه مشاهده هاي تحقيق

و كالج) صنعت(خصوصي و قسمت عمده تحقيقات پايه در دانشگاهها مي آن كشور تأمين .شود ها انجام

 بيليارد دالر براي تحقيقات4/66 بيليارد دالر براي تحقيقات پايه،4/58 در آمريكا2004در سال

.اي هزينه شده است ميليارد دالر براي تحقيقات توسعه3/187كاربردي،
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و انواع تحقيقات-3شكل  هزينه هاي تحقيق وتوسعه نسبت به منابع تامين اعتبار

مي3در شكل اي صرف تحقيقات توسعه%60صرف تحقيقات پايه،%7/18 شود كه در آمريكا مشاهده

مي%3/21و و%4/16شود كه از اين مقدار براي تحقيقات پايه صرف تحقيقات كاربردي توسط بخش خصوصي

و8/61% مي%8/21توسط دولت فدرال و همينطور توسط ساير قسمتها تأمين بودجه از تحقيقات پايه%4/54شود

و توسط%9/9،)صنعت( توسط بخش خصوصي%4/16توسط دولت فدرال،%4/8ها، كالجتوسط دانشگاهها

و  و توسعه فدرال مي%4/11مراكز تحقيق . شود توسط مؤسسات غيرانتفاعي انجام



7

و توسعه در چين ]7:[وضعيت تحقيق
و سال اخير چين سرمايه10در طي و تحقيقات صرف نموده به اين گذاري بسيار زيادي در دانش فني

و مقايسه هزينه اگرچه اندازه. المللي با توان بيشتري ظاهر شده است ترتيب در عرصه بين  در R&Dهاي گيري

هاي بسياري چين بسيار مشكل است اما شكي نيست كه چين در زمره كشورهايي است كه در اين خصوص هزينه

.را صرف نموده است

 كه داراي رتبه اول هستند هم در رابطه با قدرمطلق برخالف ساير كشورهاييR&Dهاي همچنين هزينه

ميGDPو هم در رابطه با ، 2005 تا 1999 نشان داده شده است بين سالهاي1همچنان كه در جدول. كند رشد

و يا به طور متوسط R&D ،220هاي تحقيقات هزينه .افزايش پيدا كرده است%21 درصد

)2005 تا 1999ين سالهايب( R&D گذاري در بخش سرمايه-1جدول

ميR&Dبعضي از فاكتورها از جذابيت وضعيت هاي بسيار ابتدا اينكه چين هزينه. كاهد در كشور چين

از. دهد كمي در بخش تحقيقات پايه انجام مي  را به خود R&Dهاي درصد هزينه6تحقيقات پايه كمتر

د دهد در حاليكه هزينه اختصاص مي و در ژاپن20ر آمريكا هاي تحقيقات پايه، هاي درصد از هزينه13 درصد

R&Dمي و نكته مهم اين است كه تحقيقات پايه در ميزان نوآوري كشورها نقش اساسي ايفا را شامل شود

 نقش كمتري را در ارزش افزوده تكنولوژيهاي باال نظير صنعت هوافضا، دارو، R&Dبه عالوه. كند مي

و ارتباطاتكامپيوتر، تجهيزات الكتروني در نهايت آنچه كه جالب. داردOECD نسبت به ساير كشورهاي،ك

و تأمين هزينه توجه مي  نسبت به R&Dهاي باشد اين است كه بخش خصوصي نقش كمتري در سرمايه گذاري

و يا سوئد دارد .كشورهايي مثل آمريكا، ژاپن، آلمان
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بخR&Dهاي از هزينه%62، 2003در سال ش خصوصي تأمين شده است در حاليكه در چين توسط

و در سوئد78 درصد، در ژاپن75 درصد، در آمريكا70در آلمان  درصد از اين مقدار توسط بخش78 درصد

. خصوصي تأمين شده است

بايد توجه داشت كه ميزان مشاركت بخش خصوصي در چين از بسياري از كشورهاي جديد اتحاديه

مي40تا20و اياالت بالتيك كه در اين خصوص بين اروپا نظير لهستان، مجارستان كنند بيشتر درصد مشاركت

.است

مي4در شكل شود كه در چين مؤسسات تحقيقاتي نسبت به ساير نقاط دنيا نقش بيشتري نشان داده

و توسعه دارند درتأمين هزينه ين را تأمR&Dهاي از هزينه%22 مؤسسات تحقيقاتي 2004در سال. هاي تحقيق

مي از اين هزينه%10و مؤسسات آموزش عالي%67كنند بخش خصوصي مي در. كنند ها را تأمين در مقام مقايسه

مي از هزينه%3 مؤسسات تحقيقاتي تنها 2001سوئد در سال  و توسعه را تأمين و مابقي هاي تحقيق %78كنند

و مي%20توسط بخش خصوصي از.شود توسط مؤسسات آموزش عالي تأمين  در نتيجه چين به سرعت به يكي

و منابع تأمين دانش جهاني تبديل مي  را از سرتاسر جهان جذب R&Dشود به طوريكه توليدكنندگان كليدي

و نوآوري نقش عمده مي و اين انگيزه را دارد كه در اقتصاد جهاني بسياري از شركتها اين. نمايد اي را ايفا كند

كه مسئله را عنوان مي ميكنند و يا فروش يك محصول در چين بنا به دستور دولت چين بايست براي توليد

و يا انتقال دانش فني در آن كشور راه و توسعه .اندازي شود مراكز تحقيق

 اطالق Technology-for-market"تكنولوژي براي بازار"اين همان چيزي است كه به استراتژي

بع دانش فني در سطح جهاني، به سطح عالي از تحقيقات نيز رسيده در مجموع چين همزمان توسعه منا. شود مي

.است

و توسعه در چين در سال-4شكل  2004 منابع تأمين تحقيق

تقويت تحقيقات پايه، توسعه: استراتژي كشور چين در انتقال دانش فني بر سه پايه استوار است

و صنعتي و پيشرفته رس. نمودن آنها تكنولوژيهاي نو يدن به توسعه پايدار براي توسعه انتقال دانش فني، كشور براي

و. گذاري نموده است چين سياست جديدي را پايه اين سياست دربرگيرنده كليه مراحل نوآوري تكنولوژيكي

مي صنعتي از نمودن :باشد كه عبارتند
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.گذاري در بخش تكنولوژي تشويق به منظور افزايش سرمايه-1

د-2 .انش فني تشويق به انتقال

و كاربرد آنها در صنعت-3 . تشويق محققين براي ايجاد نوآوري

و بكارگيري 376 تبديل-4 و مؤسساتي كه مستقيماً در توسعه تكنولوژي و پژوهشي به شركتها  مؤسسه تحقيقاتي

.نمايند آن فعاليت مي

و جديد-5 . كاهش تعرفه گمركي براي محصوالت با تكنولوژي باال

يا-6 و مي كاهش و پيشرفته فعاليت .كنند حذف ماليات بردرآمد براي شركتهايي كه در زمينه تكنولوژيهاي نو

و بهبود مقررات مالكيت فكري اختصاصاً براي پروژه-7 و انتقال دانش فني تغيير .هاي مربوط به توسعه

و واسطه در ارتباط با نوآوريهاي تكنولوژيكي شامل مؤسسات-8 اي مشاوره توسعه مؤسسات خدماتي

و مؤسسات تجاري كه در رابطه با انتقال اطالع رساني درخصوص دانش فني، مؤسسات ارزيابي مالكيت فكري

.نمايند تكنولوژي فعاليت مي

و در خاتمه اين بخش در مورد كشور چين نتيجه گرفته مي شود كه اين كشور باتوجه به سابقه تاريخي

و همچنين با تكيه بر پشتكار و براساس تفكر بنيادي خود كه تمدن كهن و عزم ملي و تكنولوژي"و اراده دانش

فن"باشد اولين نيروي توليدي مي و و توسعه علم مي، در مسير رشد .كند آوري حركت

و توسعه در ژاپن ]4:[وضعيت تحقيق
و%80در ژاپن و توسعه توسط بخش خصوصي .توسط دولت تامين مي شود%20بودجه تحقيق

ب ميژاپن و تكنولوژي در رده اول جهانا يك استراتژي ملي به سمت اين هدف پيش رود كه به لحاظ علم

.قراربگيرد

و توسعه در ژاپن در سال مجموع هزينه كه9/16 به 2004هاي تحقيق از%15/3 تريليون ين رسيده است

GDP را به خود اختصاص داده است (OECD 2006).

و تكنولوژي در ژاپن شوراي سياستگذاري  مسئوليت 2001در ژانويه سال (CSTP)1 علوم

و تكنولوژي را برعهده دارد سياست از. گذاري علوم :مسئوليتهاي اصلي اين شورا عبارتند

و تكنولوژي-  مشخص نمودن استراتژي ملي براي علوم

و بودجه اخذ بودجه- و تكنولوژي، با همكاري وزارت برنامه  هاي اوليه براي علوم

و توسعه-  ارزيابي بودجه دولتي تحقيق

1 Council for Science and Technology 



10

و تحقيقات در ژاپن-5شكل  ساختار علوم

مي5همانگونه كه در شكل و تكنولوژي مالحظه شود وزارت آموزش، فرهنگ، تربيت بدني، علوم

(MEXT)و توسعه را عهده مي مسئوليت تحقيق و. باشد دار بودجه اين وزارتخانه صرف توسعه آموزش

و ساير موارد مشابه مي و تكنولوژي مدارس خصوصي .شود پرورش، ارائه علوم

و مؤسسه تحقيقاتي، با سرمايه1000كشور ژاپن با بيش از و انتقال دانشگاه گذاري در تحقيق، نوآوري

ب و موردنياز جهاني خش توليد، توانسته است نقش عمدهدانش فني به و صدور كاالهاي مرغوب اي را در توليد

و انساني%70اين در حاليست كه كشورهايي كه داراي. فراهم آورد و نيز منابع طبيعي كل ذخاير منابع نفتي دنيا

هستند، مجموع توليد ناخالص ملي آنها معادل 
4
، ژاپن1

2
و كمتر از1  آلمان

2
. فرانسه است1

و نقش تجاري  سازي تحقيقات در توسعه ملي انتقال دانش فني
و يا به عبارتي  تأمين برق-1: ريزي شده در سه ركن اصلي پايه"آرمان صنعت برق"اهداف كالن

و اقتصادي؛ . ارتقاي رضايت همگاني-3مي؛ توسعه مشاركت عمو-2مطمئن

از ابعاد مختلف آرمان صنعت برق از جنبه - مديريت،-: هاي مختلف قابل بررسي است كه عبارتند

و مالي،- محيط زيست،- نظام اطالعات،- فني،- مشتريان،-نيروي انساني، . ايمني- اقتصادي

مي برنامهباتوجه به آرمان صنعت برق، استراتژي كالن در سطح سازمان و استراتژي كالن ريزي شود

و توسعه منجر خواهدشد و نهايتاً به استراتژي تحقيق بنابراين از جمله اهداف مهم. منجر به استراتژي تكنولوژي

هاي ريزي استراتژيك تحقيقات جهت نيل به آرمانهاي صنعت برق در دوره تحقيقات در صنعت برق، برنامه

.و بلندمدت استمدت مدت، ميان زماني كوتاه
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حال اگر از ديدگاه ملي بخواهيم نقش تحقيقات را در توسعه ملي در نظر بگيريم، برنامه چهارم توسعه با

و همگام– ساله بر لزوم اصالح ساختارهاي علمي20رويكرد  شدن با آهنگ تغييرات جهاني پژوهشي كشور

و زندگي. تأكيد كرده است و قدرت اقتصادي، سطح رفاه و مردم، توانايي رقابت در سطح بينتوسعه المللي

و تكنولوژي دارد و رشد دانش شود تحقيق به تنهايي سبب توسعه نمي. قدرت سياسي بستگي زيادي به توسعه

و بخش بلكه از طريق توليد محصوالت صنعتي، بهبود روش و ارائه خدمات به واحدها و ها هاي مختلف جامعه

و در حال توسعه، ناشي از تفكر، امروزه تفاوت بين كشورهاي توسعه. آيد صنعت، اسباب توسعه فراهم مي يافته

و رشد اقتصادي مي و تأثير آن در توسعه .باشد تكنولوژي

 تكيه بيشتر بخش-: قسمتي از مهمترين اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش تحقيقات عبارتند از

و فن ن-آوري، خصوصي در فعاليتهاي پژوهش فن تثبيت و -آوري در توسعه پايدار، قش محوري پژوهش

و فن و افزايش سهم پژوهش  ايجاد زيرساختهاي الزم براي–آوري در ارتقاي توان رقابت در عرصه جهاني،

.]1[سازي نتايج تحقيقات تجاري

و نوآوري يافته انتقال يا هاي منتج از تحقيقات علمي انجام هاي جديد و مؤسسات شده در دانشگاهها

و صنعتي به منظور كاربردي نمودن آنها جهت استفاده عموم مردم انتقال دانش فني  پژوهشي به بخش تجاري

.شود اطالق مي

:فرآيند انتقال دانش فني به طور كلي شامل فعاليتهاي ذيل است

و توسعه سرمايه-1 .R&Dگذاري در بخش تحقيق

. انجام تحقيقات موردنيازصنعت-2

و دستورالعمل نامه آيين تدوين-3 .هاي مالكيت فكري ها

.صنعتي از محصول تحقيقات ساخت نمونه نيمه-4

.صنعتي به محصول تجاري با مشخصات موردنياز بازار مصرف ارتقاي محصول تحقيقاتي از نيمه-5

و معرفي محصول به بازار مصرف فعاليت-6 .هاي ضروري براي ارائه

و توليد تا دستيابي به محصول، از فكر يا ايده نو محصول موفق در صنعت از فرآ و طراحي يند تحقيق

مي يك دالر سرمايه. آيد بدست مي .شود گذاري در تحقيقات منجر به كسب هزار دالر در كارخانه

سازي تكنولوژي اين است كه به دنبال راهكارهايي باشند كه بتوانند هدف از ايجاد واحدهاي تجاري

و و توسعه داشته باشندبيشترين كاربرد اي اگر واردات تكنولوژي به گونه. استفاده را براي دستاوردهاي تحقيق

و توسعه بومي وجود نداشته باشد در آن صورت تمام تالشها به باشد كه ديگر تمايلي به استفاده از نتايج تحقيق

.هدر خواهدرفت
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سازي اد زيرساختهاي الزم براي تجارياز مهمترين اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش تحقيقات ايج

و پژوهشي كشور، همگام20باشد كه با رويكرد نتايج تحقيقات مي شدن ساله بر لزوم اصالح ساختارهاي علمي

هايي براي تشويق پروژه85سال)9تبصره(همچنين در اليحه بودجه. با آهنگ تغييرات جهاني تأكيد كرده است

ميكه محصول تحقيقات آنها به  و يا محصول به بازارهاي داخلي يا خارجي عرضه شود، صورت دانش فني

مي503940هاي مربوطه، از اعتبار رديف هزينه%50معادل  ]1[.يابد بودجه اختصاص

و يا توليدصنعتي نمونه تجاري و ايجاد انگيزه هاي تحقيقاتي عالوه بر صرفه سازي نتايج تحقيقات جويي ارزي

ميي تازهآوردها تحقيق، دست :توان به اين موارد اشاره نمود اي به همراه دارد كه از جمله

 توسعه اقتصادي•

و توليد مواد نو با استفاده از تكنولوژيهاي پيشرفته•  ارتقاي سطح تكنولوژي

و ساخت داخل•  باالبردن سطح طراحي

و ايجاد زمينه اشتغال• و متخصص زايي  هاي جديد فعاليت براي نيروي كارآ

ا• و باالبردن توان مهندسي براي صدور خدمات به خارج از كشور در آيندهحمايت ز صنعت

و پايين زمينه•  دستي سازي گسترش صنايع وابسته، باالدستي

و بدست آوردن سهم باالتر در تجارت• باالبردن قدرت رقابتي در جهت صدور كاالي ساخت داخل

 جهاني

و توسعه• و در نهايت گسترش پژوهش در كشور ايجاد اعتماد نسبت به تحقيقات كاربردي  اي

و كار گروهي در تيم• و مهندسي ايجاد جو همكاري  هاي فني

 ايجاد خودباوري در نيروهاي داخلي•

و پژوهشي در توسعه كشور :بنابراين از مهمترين تعهدات مؤسسات تحقيقاتي

از-1 و محصوالت آن به خارج  كشور ايجاد زيرساختهاي الزم براي توسعه صدور دانش

مي هدايت ايده-2 .باشد ها به سمت توليد محصوالت صنعتي

"تجربيات انتقال دانش فني در پژوهشگاه نيرو"مطالعه موردي
و پژوهش است و انتقال دانش فني، تحقيق پژوهشگاه نيرو با هدف. مهمترين عامل در ايجاد، شناسايي

و حركت در مسير توسعه اقتصا تجاري هاي تحقيقاتي دي صنعت برق، محصول پروژهسازي نتايج تحقيقات

در اين راستا كار واگذاري دانش فني توليدصنعتي. يافته خود را به بخش خصوصي واگذار نموده است خاتمه

و ادامه يافته است78هاي تحقيقاتي به بخش صنعت از سال نمونه . در پژوهشگاه نيرو شروع شده
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قاتي كه قبالٌ روي پروژه كاركرده است بايستي تا ماهيت كار به اين صورت است كه تيم تحقي

از. شدن پروسه توليد، پشتيباني فني را از توليدكننده به عمل آورد نهايي بديهي است باتوجه به اينكه بسياري

و اين امر  و مسائل مترتب برآن هم ناشناخته بود محصوالت سابقه توليدانبوه را در كشور نداشتند فرآيند توليد

و ظرفيت توليد داشته باشدتوا مي و كيفي به عنوان مثال در يك مورد. نست تأثيرات جدي در برآوردهاي مالي

و اقتصادي اين بود  كه دانش فني به شركتي واگذارشده بود به دليل ميزان كم تقاضاي بازار مصرف توجيه فني

و ضعيف آالت توليد عليرغم كيفيت پايين كه ماشين ت تر و خط توليد به صورت تر در داخل كشور هيه شود

و با استفاده بيشتر از نيروي انساني مدنظر قرار بگيرد نيمه پرواضح است كه در آينده با افزايش تقاضاي. مكانيزه

و توليد تمام اتوماتيك  و نيز ارائه محصول به بازارهاي خارجي، استفاده از روبوتها و نياز به توليد بيشتر بازار

اما در نمونه ديگري كه دانش فني آن واگذارشده، باتوجه به نياز تقريبي يك ميليون.دتوجيه پيداخواهدكر

فن دستگاه در سال، تنها توجيه، توليد به صورت تمام و استفاده از آخرين در مكانيزه آوريهاي روز دنياست كه

ن . خواهدداشتغير اينصورت هيچ شانسي براي رقابت محصول توليدي با محصوالت مشابه خارجي وجود

و در آغاز فعاليت بنابراين نتيجه گرفته مي و تكنولوژي به هيچ عنوان قابل تفكيك نيستند هاي شود كه تحقيق

و توليد با دقت پرداخته شود و انتقال تكنولوژي در پروسه تحقيق .تحقيقاتي قطعاٌ بايستي به موضوع توليد

از تي به بخش خصوصي واگذارشدهفهرست عناوين امتياز دانش فني كه براي توليد صنع :اند عبارت است

تك-1 .فاز توليد صنعتي كنتور ديجيتال

سه-2 .فاز توليد صنعتي كنتور ديجيتال

.توليد صنعتي مودم راديويي-3

.توليد صنعتي هشداردهنده ميدان الكتريكي-4

. خطاي زمين- جريان زياده حفاظتيـرلتوليد صنعتي-5

زه حفاظتيـرلتوليد صنعتي-6 . ياد جريان

. خطاي زمين حساسه حفاظتيـرلتوليد صنعتي-7

.ياب خطا براي خطوط انتقال نيرو فاصلهتوليد صنعتي-8

دي-9 .تن10اريتورهاي با ظرفيت باالي توليدصنعتي

.PLC101توليد صنعتي-10

. ديجيتالPLC توليد صنعتي-11

.توليد صنعتي قرائت خودكار كنتور مشتركين-12

تتوليد صنعتي-13 . كيلوولت63ا رده مقره كامپوزيتي

. كيلوولت20توليد صنعتي مقره سوزني كامپوزيتي-14
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. كيلوولت230توليد صنعتي مقره كامپوزيتي-15

.توليد صنعتي برقگير كامپوزيتي-16

.توليد صنعتي قرص اكسيد روي برقگير-17

. توزيعRTU توليد صنعتي-18

.توليدصنعتي مانيتورينگ برقگير-19

.STتوليدصنعتي اسپيسر-20

دم-21 .TDDپر توليدصنعتي

.توليدصنعتي دكل موقت انتقال نيرو-22

.ساز آنالوگ سيستم قدرت توليدصنعتي شبيه-23

.توليدصنعتي نشانگر خطا-24

.توليدصنعتي ثبات خطا-25

. كيلوگرم بر ساعت50سوز با ظرفيت باالي توليدصنعتي زباله-26

.ترميم مقره پرسالني-27

 OVCT.توليدصنعتي ترانسفورماتور نوري تركيبي-28

و استانداردهاي بينبايد توجه دا به شت در صورت رعايت كيفيت المللي راهيابي بنگاههاي صنعتي كشور

و از آنجاييكه دانش فني مربوطه حاصل از نتايج تحقيقات بومي  بازارهاي جهاني به راحتي قابل انجام است

مي مي .باشد باشد لذا مطابق با نياز بازارهاي جهاني موارد به راحتي قابل اصالح

ع بر هاي انتقال دانش فني با سرمايه نوان مثال يكي از نمونهبه  ميليون ريال منجر به 500گذاري تحقيقات بالغ

ظرفيت توليد كارخانه با دو شيفت. ميليارد ريال شده است100 گذاري حدود اندازي كارخانه اي با سرمايه راه

و اشتغال1ر200ر000كاري  . نفر را ايجاد نموده است500تا300زايي حدود عدد دستگاه بوده

مي بين اين محصول داراي تأييديه و در نتيجه .المللي شود تواند وارد بازارهاي بين المللي بوده

هم بنابراين چنانچه مؤسسات تحقيقاتي در مسير تجاري سازي نتايج تحقيقات تالش كنند به اين ترتيب

و هم به ار عالوه برآنكه. تقاي سطح تحقيقات كمك خواهدشددر جهت توسعه كشور حركت خواهند نمود

.المللي به رقابت بپردازند هاي بين توانند در عرصه توليدكنندگان داخلي مي

: گيري نتيجه
و سرمايه امروزه مالك رده و توسعه بندي كشورها قدرت اقتصادي گذاري آنها در زمينه تحقيق

مي. باشد مي از باشد سرمايه آنچه كه براي كشور ما حائز اهميت و تأمين منابع آن و توسعه گذاري در تحقيق
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و كاهش نقش دولت در تأمين اين هزينه مي جانب بخش خصوصي در. باشد ها هرچه كه بنگاههاي اقتصادي

و توسعه كشور قدم مثبت برداشته خواهدشد هزينه براي نيل به اين. هاي تحقيقات مشاركت كنند در جهت ارتقاء

و ضروي است تا بتوان اين حركت را منظور تدوين  و مقررات ويژه براي استفاده از نتايج تحقيقات الزم قوانين

و توسعه كشور رسيد و به هدف نهايي مي. ادامه داد :شود براي رسيدن به اين اهداف موارد ذيل پيشنهاد

و معنوي براي تشويق بخش خصوصي براي مشاركت در تحقيق ايجاد انگيزه-1 و توليدصنعتي هاي مادي ات

 نتايج تحقيقات

و محصوالت منتج از تحقيقات به ساير كشورها-2  ايجاد بسترهاي مناسب براي صدور خدمات مهندسي

 هاي تحقيقاتي در بازار صنعت برق براي رقابت توليدكنندگان نمونه) حتي ترجيحي( ايجاد شرايط مناسب-3

و مكانيزمهاي مناسب جهت اخذ-4 و المللي براي نمونه هاي بين تأييديه ايجاد تسهيالت هاي تحقيقاتي

 صنعتي نيمه

و ايجاد انگيزه-5 و اجراي قوانين مالكيت معنوي براي حمايت از حقوق پژوهشگران  هاي الزم تصويب

و دولتي در خاتمه ذكر اين نكته ضروري است كه افزايش تعداد توافقات همكاري بين بخش خصوصي

و اميدواريم كه با كمك همه دستدهنده ميزان موفق نشان اندركاران بتوانيم شاهد يت در انتقال دانش فني است

و تحقق اهداف توسعه ملي كشورمان باشيم .اين موضوع
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