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Abstract 

To facilitate the success of technological 

collaboration between companies, the use of 

policy tools plays a key role in encouraging 

collaboration between the parties. In this 

study, using case study method, technological 

collaborations over a period of 10 years (2006 

to 2016) between 3 large and 13 small 

technology-based firm in the field of 

nanotechnology, biotechnology and 

information and communication (ICT) in Iran 

have been studied. In total, by conducting 27 

semi-structured interviews with the people 

involved in these collaborations and 

analyzing the data by content analysis with 

axial coding, the policy tools used in the 

studied collaborations have been identified. 

The present study was conducted in the 

period of autumn 2016 to winter 2017 and the 

results show that financial support in the form 

of loans and subsidies is one of the most 

widely used policy tools in all three fields of 

nanotechnology, biotechnology and ICT 

fields. In addition, the policy tools used in 

ICT collaborations have been limited to the 

monopoly production and loans from relevant 

support institutions. In contrast, a variety of 
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tools such as guaranteed purchases, financial 

supports, intermediation, export incentives 

and import tariffs have been used in 

nanothechnology and biotechnology 

collaborations. Identifying policy tools and 

their applications in collaborations between 

large and small companies will help 

policymakers to support technological 

collaborations more active and more 

effective. 
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 پژوهشي-فصلنامه علمي

 سياست علم و فناوري

 

 1400 پایيز، 3، شماره چهاردهم سال

 

 مقاله پژوهشی

 کوچک فناور یها شرکتبا  سه شرکت بزرگ فناورانه یهمکار یاستیس یابزارهاتحلیل 

 3الناز مسماع خسروشاهی، *2مصطفی محسنی کياسري، 1کيارش فرتاش

 ، تهرانيبهشت دیدانشگاه شه ،یعلم و فناور نیادیپژوهشکده مطالعات بن اریاستاد -1

 ، بابلسردانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، يصنعت تیریگروه مداستادیار  -2

 ، تهرانيبهشت دیدانشگاه شه ،یو حسابدار تیریدانشکده مد ،یتکنولوژ تیریکارشناس ارشد مد -3

 

 دهيچك

 13 يبررس به ،یمورد مطالعه روش با حاضر پژوهش. دارد ها  شرکت نیب فناورانه یها  یهمکار تیموفق در نقش کلیدی ياستیس یابزارها ی مناسبریکارگ  به

 و اطالعات و يستیز نانو، یها  یفناور حوزه در( 1395-1385) ساله 10 يزمان بازه در يرانیا فناور کوچک شرکت 13 با بزرگ   شرکت 3 فناورانه   یهمکار

 يفیک یمحتوا لیتحل و یهمکار نیطرف در ها  یهمکار نیا در ریدرگ افراد با افتهیساختار  مهین مصاحبه 27 انجام با مجموع در. است پرداخته( اواف) ارتباطات

 ارائه قالب در يمال یاه  تیحما دهد يم نشان جینتا. است شده یيشناسا مطالعه مورد یها  یهمکار در استفاده مورد ياستیس یابزارها ،یمحور یکدگذار با ها آن

 در استفاده مورد ياستیس یابزارها عالوه، به. باشد يم فاوا و يستیز نانو،   یفناور حوزه 3 هر یها  یهمکار در ياستیس یابزارها نیپرکاربردتر از ارانهی و وام

 یها  یهمکار در مقابل، در. است بوده مربوطه يتیحما ینهادها نبجا از یيها  وام ارائه و دیتول در انحصار جادیا یابزارها به محدود فاوا حوزه یها  یهمکار

 واردات بر تعرفه اعمال و يصادرات یها  مشوق ،یگر  يانجیم ،يمال یها  تیحما ارائه ،ينیتضم یدهایخر رینظ ابزارها از يمتنوع فیط يستیز و نانو حوزه یفناور

 یراستا در گذاران  استیس به ها، آن کاربرد زین و کوچک و بزرگ یها شرکت فناورانه یها  یهمکار مشوق يستایس یابزارها یيشناسا .اند  گرفته قرار استفاده مورد

 .دینما يم يانیشا کمک فناورانه یها  یهمکار از تر اثربخش و تر فعال تیحما

  بزرگ یها  شرکت ،ياستیس یابزارها فناور، کوچک یها  شرکت فناورانه، یهمکار: ها    کليدواژه

 شود:    برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد مي
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 1مقدمه -1

ضرورت ارتقای جایگاه رقابتي در محیط پویای امروزی، 

همکاری را به موضوع قابل توجهي در کسب و کارهای 

 و دهد  نمي رخ انزوا در نوآوری [.1] کنوني تبدیل کرده است

 با همکاری سمت  به باید مکمل منابع دارای های  شرکت

 شدن   برجسته موجب موضوع این. کنند حرکت یکدیگر

 های  شرکت و بزرگ های  شرکت میان همکاری اهمیت
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[. 2] است شده( کوچک شرکت پس، این از) فناور کوچک

 رکتح در خود، پیچیده ساختار دلیل  به بزرگ های  شرکت

 های  شرکت با همکاری و هستند کند نوآوری سمت  به

 ارائه طریق از ها  آن ماندن باقي رقابتي موجب کوچک،

 های  شرکت دیگر سوی از. شد خواهد نوآورانه های  حل  راه

 مکمل منابع به نوآوری برای منابع، محدودیت دلیل  به کوچک

ی غلبه بر این دو گروه شرکت برا لذا[. 3نیازمندند ] بیروني

مشکالت، موفقیت در عرصه رقابت و حفظ بقای خود به 

 [.2] های فناورانه نیازمندند  همکاری



 کوچک فناور یها فناورانه سه شرکت بزرگ با شرکت یهمكار یاستیس یابزارها لیتحل
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 های  دولت فناورانه، های  همکاری اهمیت شدن برجسته از پس

 حمایت از در سعي هایي  مشوق اعطاء با مختلف کشورهای

 با و یکدیگر با داخلي های  شرکت فناورانه های  همکاری

 از ابزارهایي نظیر و [4] اند  کرده خارجي های  شرکت

 های  خرید، مشوق یارانه اعطای دولتي، خرید های سیاست

  [.5] اند  استفاده کرده... و سازی  شبکه مالیاتي،

 مؤثر عوامل شناسایي بر عمدتاً فناورانه، های  همکاری پیشینه

 و بزرگ های  شرکت میان همکاری بر( پیشران و بازدارنده)

 سیاستي ابزارهای از چارچوبي ارائه [،8و  7، 6وچک ]ک

 شناسایي و [10و  9] های بزرگ حمایت از شرکت

[ 12 و 11] کوچک های  شرکت از حمایتي های  سیاست

 شناسایي زمینه در محدودی مطالعات و بوده معطوف

 و بزرگ های  شرکت میان فناورانه همکاری سیاستي ابزارهای

شده که عموماً هم در یک  انجام [14 و 13] نظیر کوچک

اند. این امر لزوم انجام تحقیقاتي در  حوزه خاص فناورانه بوده

ابزارهای همکاری فناورانه در چند حوزه فناورانه در   زمینه

مطالعات طولي که ابزارهای موثرتر همکاری را به تفکیک 

 نماید. های فناورانه تشریح کند، گوشزد مي حوزه

 های  شرکت میان فناورانه های  همکاری اهمیت به توجه با

 برای دولت خصوصاً نهادها حمایت لزوم و کوچک و بزرگ

 از چارچوبي ارائه حاضر مطالعه هدف همکاری فناورانه،

 میان فناورانه های  همکاری بر مؤثر سیاستي ابزارهای

 در این راستا. است ایراني کوچک و بزرگ های  شرکت

حوزه  3 کوچک و بزرگ های  کتشر فناورانه های  همکاری

های فناوری پیشرفته و  که از حوزه فاوا و زیستي نانو،   فناوری

 بررسي شده، دارای اهمیت راهبردی و کسب و کاری هستند

 و حوزه هر تفکیک  به ها  همکاری این سیاستي ابزارهای و

شناسایي و تحلیل شده  یکدیگر، با ها حوزه ابزارهای مقایسه

 ابزارهای خصوص در پیشینه مرور از پس نظورم بدین. است

پژوهش و نحوه  انجام روش بیان به ادامه در دولتي، سیاستي

 نهایت در و ها  بیان یافته ها،  گردآوری وتجزیه و تحلیل داده

 .است شده پرداخته زمینه این در پیشنهاداتي ارائه و گیری  نتیجه

 

 مروري بر مبانی نظري و پيشينه تحقيق -2

 مبانی نظري 2-1

هستند و  سیاستي اهداف وسیله تحقق سیاستي، ابزارهای

 از که کند مشخص باید خود تصمیمات خصوص در دولت

. [10] کرد خواهد استفاده تصمیم سازی  پیاده جهت ابزاری چه

 مالي، های مشوق از ای گسترده طیف سیاستي ابزارهای

 را زیتوانمندسا و مالي غیر تسهیالت بالعوض، های حمایت

 ازین بر اساس باید گذاران  استیس[. 5] گیرند مي بر در

در  ها های فناورانه آن از همکاری کوچک و بزرگ یها  شرکت

ها و   تعریف نقش [.15نمایند ] تیحما قالب ابزارهای سیاستي

مسئولیت هر یک از طرفین همکار، انتخاب مدل همکاری 

انتظارات  متناسب با نیاز و شرایط کنوني طرفین و درک

های بزرگ   میان شرکت   متقابل از موارد مهم موفقیت همکاری

های بزرگ و   همکاری میان شرکت [.16و کوچک است ]

نیازها، موقعیت و ای پویاست که بر اساس  کوچک رابطه

کاری طرفین نیازمند ابزارهای سیاستي  و های کسب خواسته

 [.17متفاوتي است ]

ارتباط داوطلبانه و آگاهانه با  فناورانه نوعي های  همکاری

 را خود های  قابلیت و است که منابع شرکت حضور حداقل دو

 به گذارند و هدف طرفین دستیابي  مي اشتراک یکدیگر به با

 [. بر2باشد ] با هدف توسعه و مبادله فناوری مي مکمل منابع

فناورانه  های  همکاری مقاله این در اساس تعاریف اشاره شده،

 و منابع کوچک، استفاده از و بزرگ های  شرکت میانموفق 

بوده  فناورانه محصولي توسعه برای نیطرف مکمل های  قابلیت

ها   و اهداف کسب و کاری و بلندمدت حاصل از این همکاری

که ممکن است علیرغم اتمام موفق پروژه حاصل نشود، الزاماً 

 . موردنظر نیست

 واژه از ه،یرو وحدت حفظ جهت حاضر پژوهش در

 و فناور ینوپا یها  شرکت به ارجاع یبرا کوچک یها  شرکت

 فناور، ینوپا های  شرکت. است شده استفاده انیبندانش

 و دانش از را خود ينیآفر  ارزش عمده که هستند یيها  شرکت

 و آورند  يم دست  به خود يانسان رویین شده خلق فناوری

. دارند قرار ارزش رهیجزن يانیم و یيابتدا یها بخش در عمدتاً

 4 يکل طور  به نه،یشیپ در ها  شرکت نیا از موجود فیتعار در

 اندازه ،(یفناور و سن نظر از) شرکت بودن نوپا يژگیو

 و کارآفرین میت طرف از هیسرما نیتأم متوسط، و کوچک

 تعریف مبنای که [12] برجسته شده فناورانه تخصص و دانش

 در. است گرفته قرار مقاله این در کوچک های شرکت
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 باالی تعداد به عموماً تعاریف بزرگ های  شرکت خصوص

 و کوچک های  شرکت با مقایسه در ها  شرکت این پرسنل

 های  شرکت معیار، این به توجه با. نمایند مي اشاره متوسط

 نظر در بزرگ های  شرکت عنوان  به پرسنل نفر 250 از باالتر

 در تحقیق حاضر هدف به توجه [. با2] شوند مي گرفته

 میان شده  انجام فناورانه های  همکاری بررسي خصوص

 کار در و کسب تنوع عامل کوچک، و بزرگ های  شرکت

 از که بوده انتخاب یکي از معیارهای زین بزرگ یها  شرکت

 طریق از ها فعالیت به يبخش  تنوع درها  ی مهم آنها زهیانگ

 از حاضر مقاله مبنای لذا. باشد مي فناورانه های همکاری

 و پرسنل نفر 250 با بیش از هایي  شرکت بزرگ، های  شرکت

 به ادامه در .است یکار و کسب متنوع یها  نهیزم در فعال

ابزارهای همکاری فناورانه  ترین  مهم و ترین  رایج تشریح

 .شود پرداخته مي

 ابزارهاي سياستی همكاري فناورانه 2-2

دسته ابزارهای  4ی سیاستي در بر اساس پیشینه، ابزارها

متمرکز بر تحریک طرف عرضه نوآوری، تحریک طرف 

و  1ساز  گیری روابط نظام  تقاضای نوآوری، تحریک شکل

 [.9] بندی هستند  گذاری قابل طبقه گری و قانون تنظیم

تر در قالب تأمین   ابزارهای تحریک طرف عرضه نوآوری بیش

 برای بهره کم یا بهره بدون  ای  یارانه های  مالي و شامل وام

بالعوض  های  وام و مالي های  پژوهش و فناوری، کمک

[. شکل دیگر ابزارهای طرف عرضه، حمایت 10 و 9شود ]  مي

 قیمت، ارزان یا رایگان های  آموزش و ها  مشاوره ارائه از طریق

 مدیریتي و ثبت استانداردهای دریافت جهت اعتبار تخصیص

 تقاضا های طرف  در مقابل، سیاست. [12است ] فني دانش

یا  افزایش طریق از نوآوری مجموعه اقداماتي برای تحریک

نوآوری هستند. خریدهای دولتي  یکي از  تقاضای بهتر تجمیع

ترین ابزارهای تحریک طرف تقاضای نوآوری بوده که   مهم

انواع متنوعي از خریدها نظیر خریدهای راهبردی، مستقیم و 

[. 9] گیرد ی محصوالت نوآورانه را در بر ميخریدهای تجار

سازی برای بازار ي ودولت یدهایخر قیطر از دولت

ها با  آن فناورانه های های بزرگ، از انجام همکاری شرکت

ساز   نظام [. ابزارهای18] نماید حمایت مي های کوچک شرکت

 میان همکاری افزایش که ابزارها هستند از ای دسته نیز

                                                 
1 Systemic  

 تمرکز کنند و را دنبال مي نوآوری نظام فبازیگران مختل

 تبدیل اصلي عامل عنوان  به مشارکت بر ها  آن اصلي

 منسجم کل یک به نهادهای گوناگون مختلف های  فعالیت

گری و  دسته آخر، ابزارهای متمرکز بر تنظیم. است

 با که دولت هستند تر  قهری نسبتاً های  گذاری، فعالیت قانون

 قوانین گیرند. ها مورد استفاده قرار مي  تبهبود زیرساخ هدف

 یا رقابت قوانین اقتصادی مانند کالن شرایط اصالح با مرتبط

 [.9] واردات از جمله این ابزارها هستند و صادرات

 عرضه طرف ابزارهايالف( 

 نوآوری تحریک برای دولت: اي  و مشاوره مالی هاي    حمایت

 دانش خالق های  مجموعه به مستقیم مالي های  جریان ورود از

 بدون ای  یارانه های  وام به توان  مي جمله از. کند  مي حمایت

 مالي تحقیقات، تأمین برای بهره و بالعوض  کم یا بهره

 دخالت. کرد اشاره يسهام های  تیحما و يشپژوه های  پروژه

 يده  شکل از تیحما با خاص يسهام بخش در دولت

 .[9] شود  يم انجام ریطرپذخ یگذار  هیسرما یها  صندوق

 جادیا شامل يمال نیاز تأم نوعي ریخطرپذ یگذار  هیسرما

 یها  شرکت و های بزرگ ي شرکتمال منابع انیم يمال واسطه

 [.19]کوچک است 

 به يمال میمستق یها  تیحما ریطرف عرضه نظ یها  استیس

و  دیدانش جد دیتول قیبا هدف تشو ارانهی یاعطا شکل

ریسک و هزینه [ 20] دیجد یندهایت و فراتوسعه محصوال

های  توسعه فناوری در قالب همکاری فناورانه بین شرکت

بزرگ و کوچک را کاهش و انگیزه همکاری را افزایش 

 کوچک های  شرکت از حمایتي های  [. سیاست21] دهد مي

 13 تبصره تصویب از پس و 1382 سال از ایران در فاوا حوزه

 نظیر مالي های  حمایت یافت و شتاب 1382 سال بودجه

 و ارتباطات وزارت الحسنه  قرض یا قیمت  ارزان تسهیالت

 اختیار در شکوفایي و نوآوری صندوق و اطالعات فناوری

 در. با این حال، گرفت قرار حوزه این کوچک های  شرکت

 و يقانون یها  تیمعافمناسب  یها  استیس یو اجرا نیتدو

که برای  داردوجود  یيها  يکاست اه  شرکت نیا بازار توسعه

 در [.12] باشد های فناورانه نیازمند توجه مي ارتقاء همکاری

 های  شرکت با نانویي کوچک های  شرکت همکاری زمینه

 از دولت، از نمایندگي به نانو ستاد ایران، در صنعتي بزرگ

 برای مالي تشویق ابزارهای نظیر سیاستي ابزارهای
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 و ها  تست انجام مالي هزینه  کمک ات،تحقیق سازی  سفارشي

[. نوع دیگری از 13] است کرده استفاده ها  زیرساخت تأمین

 ها از طریق  ابزارهای تحریک طرف عرضه، حمایت دولت

 قیمت، ارزان یا رایگان های  آموزش و ها  مشاوره ارائه

 ثبت مدیریتي و استانداردهای دریافت جهت اعتبار تخصیص

  [.12] های کوچک است  تفني به شرک دانش

 ب( ابزارهاي طرف تقاضا

 عقد همچون اقداماتي طریق از دولت: دولتی خریدهاي

 نوآورانه منابع تأمین جهت کوچک های  شرکت برای قرارداد

 با خریدهایي به دست نوآوری خرید تضمین و موردنیاز

 انواع از يکی ينیتضم دیخر [.9] زند  مي دولت محوریت

 خصوصاً محرک عنوان  به تواند  مي که است يدولت یدهایخر

 از و گرفته قرار استفاده مورد نوآورانه دولتي خریدهای در

 در[. 22] گردد نوآوری تحریک موجب بازار تضمین طریق

 تجهیزات و فني اقالم داخل از خرید شرط ما کشور

 حداکثر قانون" قالب در عمومي بخش و دولت های  پروژه

 "کشور نیازهای تأمین در خدماتي و ولیدیت توان از استفاده

 و فني دانش از برخورداری شروط نیز و 1391 سال مصوب

 قانون" در بنیان  دانش و داخلي تولیدکنندگان ترجیح

 آن، از پس اصالحات و 1383 سال مصوب "مناقصات

است  دولت تأمین بر مبتني نوآوری سیاست از هایي  نمونه

 کشور يانسان و يعلم هیسرما یاالب قابلیتتوجه به  با[. 23]

بر  تر  شیب تمرکز ،یينانو کوچک یها  شرکت ادیو تعداد ز

 یها  یهمکار به يشتابده وتقاضامحور  ياستیس یابزارها

 شرکت یبرا یاقتصاد ارزش خلقحوزه موجب  نیا فناورانه

 گسترده منافع و نانو کوچک یها  شرکت تعداد شیافزا بزرگ،

 [.13] شد خواهد جامعه و دولت یبرا

 ساز  نظام ابزارهاي ج(

 های  شرکت میان تعارضات نمودن برطرف: گري  ميانجی

 توسط تواند  مي که است مهمي موضوع بزرگ و کوچک

 با ای ماًیمستق دولت [.24] گردد مرتفع دولتي های  سازمان

 برگزاری موجب يخصوص بخش توسعه از تیحما

 یگر  يانجیم ابزار عنوان  به یا  واسطه و يشگاهینما دادهاییرو

 های  کنفرانس شامل رویدادها انواع برگزاری [.9] شود  يم

این  مصادیق از شرکت دو بین خصوصي جلسات و تحقیقاتي

 یها  شرکت ،یساز  شبکه موجب که[ 25ها هستند ]  برنامه

ها،   ها فرصت ارائه ایده  کنفرانس .شود  مي بزرگ و کوچک

های کوچک و آگاهي   تمحصوالت و خدمات شرک

های بزرگ از روندهای فناورانه و شناسایي شرکای   شرکت

 يبررس اساس بر [.26] کنند  بالقوه همکاری را فراهم مي

 انیبن  دانش های حمایت از شرکت ساز  نظام ياستیس یابزارها

 نوع از نیتر  غالب یدرصد 11با سهم  یگر  يانجیم، در ایران

 رینظ ساز  نظام ابزارهای گرید به توجه زومل که بوده هاابزار نیا

 گوشزدرا  ینگار  ندهیآو  ینوآور زهیرشد، جا یها  برنامه

 [.9] نماید  يم

 گذاري  قانون و گري  تنظيم ابزارهايد( 

: واردات تعرفه افزایش و صادراتی و مالياتی هاي  مشوق

 در اثرگذاریو   تولید های  هزینه کاهش با مالیاتي های  مشوق

 شوند  مي خرید به نهایي کاربر موجب تشویق شده  تمام قیمت

 کارگیری  به قابل مالیاتي های  پژوهانه و ها  تخفیف طریق از و

 تیحما قانون 3 ماده الف بند در [.28 و 27] هستند

 ات،یمال پرداخت از تیمعاف به انیبن  دانش یها  ازشرکت

 يادراتص عوارض و يبازرگان سود ،يگمرک حقوق عوارض،

 تیمعاف یاعطا 1392 سال در ؛شده اشاره سال 15 مدت  به

 فناور  ستیز شرکت 80 از شیب 1397 سال تا و آغاز ياتیمال

 ارائه. مند شدند بهره انیبن  دانش یها  شرکت ياتیمال تیمعاف از

 کوچک یها  شرکت تسهیل موجب ياتیمال یها  مشوق نیا

 و بزرگ یها  رکتش با هدفمند یهمکار یبرا فناور  ستیز

 یفناور  ستیز حوزه دیجد محصوالت دیتول در ها  دانشگاه

ی ها  شرکت از يدولت یها  تیحما يعدم همخوان. است شده

ی حوزه فناوری ها  طرح بودن بر  نهیهزبا توجه  دانش بنیان

توسعه  تیفعال یبرا آنانکم  یيتوانا جهیو در نت زیستي

 يمال یها  مشوق رائهامستقل،  محصول و فناوری به صورت

 برای بزرگ یها  شرکت با ها آن هدفمند یهمکار بیترغ یبرا

را برجسته  بازار تیظرفو  يشگاهیاز امکانات آزما یریگ  بهره

 [.    11] کند  مي

 راهکارهای از واردات های  یتدمحدو اعمالو  تعرفه افزایش

 های  رقابت برابر در داخلي صنایع از حمایت متداول

ا ه  شرکت به انحصای مجوزهای اعطای [.29] است المللي  بین

 [.30] شد خواهد جدید بازارهای به دستیابي موجب

نکته مهمي که باید به آن توجه کرد این است که امروزه با 

توجه به پیچیدگي مسائل نظام نوآوری و تنوع ابزارهای 



 1400 پايیز، 3، شماره چهاردهمسال ؛  فصلنامه سیاست علم و فناوری، ی، الناز مسماع خسروشاهیاسریک یمحسن یفرتاش، مصطف ارشیک

5 

گذاران از یافتن بهترین ابزارهای   سیاستي، تمرکز سیاست

سوی توسعه سبدی از این ابزارها معطوف شده که   تي بهسیاس

ترین تأثیر را در جهت دستیابي به هدف   ها بیش  ترکیب آن

سیاستي داشته باشد. بنابراین روند گذشته که بر طراحي 

اند،   ابزارهای انفرادی و بدون تأثیر بر یکدیگر تمرکز داشته

در  ها  ولتنگاه د تغییر و سیاستي ابزارهای تدریجاً تنوع

  .[31گسترش یافته است ] های سیاستي استفاده از آمیخته

 

 روش تحقيق -3

 نظر از پژوهش یک های  ویژگي به توجه با حاضر پژوهش

 آن در استفاده مورد های  داده زیرا است؛ کیفي تحقیقي داده،

 باشندمي شهودی و ذهني قضاوتي، صورت  به بلکه نبوده، کمي

استفاده  سیاستي ابزارهای سایي و تشریحشنا آن هدف و[ 32]

)بنیاد  شرکت بزرگ 3 فناورانه های  شده در همکاری

مستعضفان انقالب اسالمي، ستاد اجرایي فرمان حضرت امام 

 بازه در ایراني شرکت کوچک 13 و گروه صنعتي گلرنگ( و

 نانو، فناوری حوزه 3 در( 1385-1395) ساله 10 زماني

 مورد بزرگ های  شرکت که یل اینبه دل. فاواست و زیستي

 شرکت هیچ با را فناورانه همکاری سوابق این، از پیش مطالعه

در این  ها  همکاری بررسي زماني بازه اند،  نداشته کوچکي

 شود. را شامل مي 1395تا  1385های   سال تحقیق

توجه به  با موردی مطالعه انجام به اقدام پژوهش انجام جهت

تمرکز بر  ی،رفتار یدادهایل روعدم کنتر یارهایمع

 بر. [ شد33] یيو چرا يچگونگ يمعاصر و بررس یدادهایرو

 شماری  تمام گیری  نمونه انجام به اقدام اساس، این

 کوچک های شرکت با بزرگ شرکت سه فناورانه های همکاری

 13و فاوا شد و در مجموع  یستينانو، ز های  فناوری حوزه در

مورد در  4 نانو،در  یمورد همکار 5) فناورانه یمورد همکار

 این میانفاوا(  ینهمورد در زم 4و  یستيز یفناور ینهزم

 سه انتخاب اصلي دلیل. گرفت قرار بررسي مورد ها  شرکت

 انجام در ها  آن سوابق و توانایي منتخب، بزرگ شرکت

 از. است بوده کوچک های  شرکت با فناورانه های  همکاری

 وکوچک بزرگ های  مجموعه فناورانه های  همکاری که جا  آن

 با لذا شوند  مي انجام پیشرفته های  فناوری حوزه در عموماً

و فاوا در رشد  یستينانو، ز های  فناوری اهمیت به توجه

 این در کشور اخیر های  پیشرفت به توجه با و کشور یاقتصاد

 و بزرگ های  شرکت میان شده  های انجام  همکاری لذا ها،  حوزه

 نوع. اند  گرفته قرار بررسي مورد حوزه سه این در کوچک

 بوده مشترک گذاری  سرمایه نوع از ها  پروژه تمامي در همکاری

 آن کنار در نیز قراردادی تولید از دوم، و اول مورد در اما

 . است شده استفاده

سه  یانم گرفته  صورت های  یپژوهش همکار یلواحد تحل

 های  فناوری حوزهکوچک در شرکت  13شرکت بزرگ و 

 6ابتدا  ها،  یهمکار یيو فاوا است. جهت شناسا یستينانو، ز

 حوزهدر  يو پژوهش یيمصاحبه با متخصصان اجرا

افراد  ینو فاوا انجام شد. سه نفر از ا یستينانو، ز های  فناوری

 نفر سه و فاواو  یستينانو، ز یتوسعه فناور یعضو ستادها

 عالمه و تهران های  دانشگاه علمي هیئت اعضای از دیگر

 زمینه در اجرایي و علمي سوابق دارای و طباطبایي

 های  شرکت از فهرستي نهایت در. بودند منتخب های  فناوری

و پس از  یهمتفاوت ته يصنعت های  حوزه در فعال بزرگ

مشارکت در  یآنان برا یلتما یافتارتباط و در یبرقرار

سه شرکت بزرگ  یانم یمکارمورد ه 13 یتپژوهش، در نها

( 1395تا  1385ساله ) 10 يشرکت کوچک در بازه زمان 13و 

 شد.   یيمدنظر شناسا های  یدر سه حوزه فناور

 ای دقیقه 100تا  60ساختاریافته   نیمه مصاحبه 27 از سپس

 میان شده  انجام های  همکاری سیاستي ابزارهای شناسایي جهت

. شد استفاده منتخب کوچک و بزرگ های  شرکت

 و کلیدی مطلع، افراد حاضر پژوهش در کنندگان  مشارکت

 ناظران،(، اجرایي)افراد  ها  همکاری انجام در درگیر افراد شامل

 ها  همکاری انجام ستادی پرسنل و برداران  بهره ریزان،  برنامه

 قابل 1جدول در  ها  مصاحبه این به مربوط اطالعاتبودند. 

خواسته شد  ها از افراد مصاحبه ان انجامزم در .1است مشاهده

تا حد امکان مستندات مرتبط در خصوص ابزارهای سیاستي 

ها در  ها را در اختیار نویسندگان گذاشته و نظرات آن  همکاری

 صورت جداگانه پرسیده شد.  خصوص هر عامل به

                                                 
 عدد{ 1S9} مثالً کد هر در. است شده استفاده جزء 3 از یکدگذار پروتكل در 1

 دو نیب که یسیانگل حرف. باشد یم شونده مصاحبه شماره دهنده نشان راست سمت

به   L و کوچک شرکت در شونده مصاحبه به S یعني مثال، نيا در ردیگ یم قرار عدد

 شماره دهنده نشان زین چپ سمت عدد. دارد اشاره بزرگ شرکت شونده مصاحبه

 است؛ قیتحق ینظر چارچوب اساس بر یاستیس ابزار هر به شده داده صیتخص خاص

 به یاستیس گریتنظیم و سازنظام تقاضا، عرضه، طرف یابزارها یبرا راستا نيا در

 .است شده استفاده 4و  3، 2، 1 اعداد از بیترت
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  داده يگردآور يبرا ها مصاحبهها و  به همكاري مربوط اطالعات (1جدول 

 کتشر

 کوچک

 يهمكار هدف

 ي(همكار انیپا و )آغاز
 يهمكار جهينت

 کد

 شونده مصاحبه

در  شونده مصاحبه سمت

 شرکت کوچک

شرکت 

انو بزرگ
ن

 

یز
 يست

اوا
ف

 

1 
 درمان يقیتزر یدارو توسعه

 (1392-1390) نهیس سرطان
  عامل مدیر 13 يپوزومینانول یدارو تولید

ستاد 

اجرایي 

فرمان 

حضرت 

 امام

*   

2 
 سرطان درمان یدارو ساخت

 (1387-1385) هیر
 ی سرطان ریهدارو دیتول

  گذار بنیان 14
*   

 فني مدیر 15

3 
 اءیاش نترنتیا خدمات توسعه

(1393-1394) 

 و کسب خدمات خلق

 یها  یباز نهیزم در یکار

 اءیاش نترنتیا و برخط

 *   فني مدیر 16

4 
 هوشمند خانه یفناور توسعه

(1393-1394) 

 زاتیتجه دیتول و يراحط

 با ساختمان یهوشمندساز

 اءیاش نترنتیا

  عامل مدیر 17
  * 

 تحقیق و توسعه مدیر 18

5 

 درمان یدارو هیته

 کیمتابول یها  یماریب

(1396-1398) 

  *  فني مدیر 19 دارو دیتول

6 

 يدروکسیه ماده از استفاده

 و یيدارو حوزه در تیآپات

 (1396-1397) دندان

 يدروکسیه ماده توسعه

 دندان میترم جهت تیآپات
 پروژه همکاری مدیر 20

گروه 

 يصنعت

 گلرنگ

*   

7 

 در نانو یفناور از استفاده

 منسوجات یساز  مقاوم

(1394-1395) 

 یساز  مقاوم یفناور توسعه

 امواج مقابل در افیال
   * گذار بنیان 21

8 
 نهیس سرطان ضد یدارو هیته

(1393-1395) 

 دارو يشیآزما دیتول

 سرطان سینه
  *   عامل مدیر 22

9 

 عیصنا در ها  جلبک از استفاده

 یيدارو و يبهداشت

(1396-1397) 

دارای  دونالیال جلبک تولید

-آرایشي صنایع کاربرد در

 بهداشتي

  *  فني مدیر 23

10 

 اطالعات یفناور از استفاده

 یگردشگر حوزه در

(1394-1395) 

 خدمات پلتفرم توسعه

 گردشگری
 فني مدیر 24

 ادیبن
مستعضفان 

انقالب 

 ياسالم

  * 

11 

 در اطالعات یفناور کاربرد

 کار و کسب حوزه

(1393-1394) 

 کپارچهی سامانه توسعه

 کار و کسب تیریمد
 *   گذار بنیان 25

12 
 ضد نانو قیعا توسعه

 (1389-1388یي )ایباکتر

 از استفاده با قیعا ساخت

 نقره ذرات نانو
   * فني یرمد 26

13 
 در یفناور ستیز کاربرد

 (1393-1392ی )کشاورز

 در مقاوم اهانیگ پرورش

 سموم و آفات برابر
  *  پروژه همکاری مدیر 27
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 شده  صوتي ضبط های  سازی، فایل  در آخر نیز پس از پیاده 

جهت انجام بازنگری نهایي ارسال  شوندگان  مصاحبه برای

 -1نفر ) 4با  1سید. در شرکت بزرگ ر ها ارسال و به تأیید آن

ستادی  مدیر -3فني،  مدیر -2عامل،  مقام مدیر قائم

 -5نفر ) 3با  2، شرکت بزرگ 1 مالي( مدیر -4ریزی و  برنامه

ستادی طرح  مدیر -7تحقیق و توسعه و  مدیر -6عامل،  مدیر

جانشین مدیرعامل  -8نفر ) 5با  3و برنامه( و شرکت بزرگ 

فني،  مدیر -10کارشناس ارشد مالي،  -9راتژیک، در امور است

شرکت در بخش  ستادی مدیر -12طراحي و  مدیر -11

 تولید( مصاحبه شده است.

 با سازد  مي قادر را محقق کیفي محتوای که  این به توجه با

 از مناسبي تحلیل و تفسیر بندی،  دسته و کدگذاری از استفاده

 کدگذاری، روش که جا  آن از و دهد ارائه خود تحقیق

 کیفي های  داده تحلیل در استفاده مورد استراتژی ترین  متداول

 پژوهش های  یافته   تحلیل و تجزیه برای آن از لذا [،34است ]

 در ها  داده تعمیم ضرورت عدم به توجه با. است شده استفاده

 انطباق به که کدگذاری استنتاجي رویکرد حاضر، مطالعه

 رویکرد پردازد،  مي پیشین تحقیقات با شده  استخراج های  داده

 است شده داده تشخیص کدگذاری انجام برای تری مناسب

 کیفي محتوای تحلیل روش از پژوهش این در بنابراین [.35]

 شده  پیاده محتوای محوری کدگذاری روش از استفاده با

 همکاری ابزارهای با مرتبط مستندات و هامصاحبه از حاصل

 [. برای34] است شده استفاده ها  یافته تحلیل و هتجزی برای

 همکاری سیاستي ابزار هر ازای به پیشینه، اساس بر کدگذاری

 شده پیاده متون ،  آن اساس بر و تعیین هایي کلیدواژه

 ابزار برای مثال عنوان  به. شد محوری کدگذاری ها مصاحبه

 ،"نطرفی تعارضات حل" نظیر کلماتي و عبارات گری  میانجي

 مالي های  حمایت مورد در و "خبرگان رسمي غیر ارتباطات"

 حمایت" ،"فناوری اثبات برای پژوهانه" نظیر عباراتي نیز

 .شدند گرفته نظر در کد عنوان  به "مجوز دریافت برای مالي

 آزمون 4 موردی مطالعه کیفیت سنجش جهت کلي طور  به

 مفاهیم برای صحیح عملیاتي های  اندازه تعیین) سازه اعتبار

 ،(معلولي و علي روابط بررسي) دروني اعتبار ،(تحقیق مورد

 مستندسازی) پایایي و( ها  یافته تعمیم قابلیت) بیروني اعتبار

                                                 
های تحقیق  اعداد قید در کنار سمت، کد مصاحبه شونده است که در بخش يافته 1

 برای اشاره به مصاحبه شونده مورد استفاده قرار گرفته است.

 از اطمینان [. برای33است ] مطرح( پژوهش انجام های  شیوه

 و بزرگ های  شرکت) متعدد منابع از ها  داده سازه، اعتبار

 مستندات بررسي به آن کنار در و اند  شده آوری  جمع( کوچک

 سایر با مصاحبه هر از حاصل های  یافته و شده پرداخته نیز

به عالوه، . شد گذاشته میان در شوندگان  مصاحبه

 انتخاب گرانیازباز يمتنوع فیط از زین شوندگان  مصاحبه

برسد.  حداقل به شوندگان  مصاحبه ياحتمال یریگ  سوء تا شدند

اساس  بر )اعتبار بیروني( ها  افتهی میتعم تیقابل خصوص در

 مطالعه و کیفي مطالعات در تکرار منطق از [،33] یِن

فناوری استفاده شده است. به این ترتیب  متفاوت های  حوزه

 مقایسه و حوزه هر از همکاری از انتخاب چندین که

 های فناورانه برای نیز بین حوزه و ها حوزه های درون همکاری

 به توجه با .[33] 2از روایي بیروني استفاده شده استاطمینان 

 سنجش عمده راهبرد 8 از مورد 2 کم دست از استفاده لزوم

 از اطمینان برای تحقیق یک در کیفي های  پژوهش روایي

 گرایي  کثرت استراتژی 2 از حاضر پژوهش [، در36] آن روایي

 یا مرور روش و( سازی مثلث) تحقیق ابزار یا روش در

 برای سازی، مثلت برای. است شده استفاده همتراز ازخوردب

 از سیاستي، ابزارهای با مرتبط های  داده آوری  جمع

 و ارشد مدیریت سطح دو در ساختاریافته  نیمه های  مصاحبه

 منابع که مواردی در و استفاده بزرگ های  شرکت ستادی

 نمدیرا نظر بر تحلیل مبنای داشتند، تناقض هم با یادشده

 به بیشتری دسترسي و تر  دقیق اطالع که باالتر سطوح

 در انطباق عدم مورد دو تنها) گرفت قرار اند  داشته اطالعات

 عدم بروز صورت در (.داد رخ 8 و 2 شماره های  همکاری

در  و انجام اکثریت اساس بر گیری  تصمیم انطباق،

 سشپر مورد تر  دقیق صورت  به موارد این بعدی های  مصاحبه

 نیز همتراز بازخورد یا مرور تکنیک اجرای برای. گرفت قرار

 مصاحبه، متون از موضوعات استخراج و کدگذاری از پس

 های حوزه خبره و محقق شش با ها  یافته تحلیل، آغاز از پیش

 ارائه الزم توضیحات ها آن خصوص در تر پیش) مطالعه مورد

 تحقیق زمینه در مطالعاتي و ای  مشاوره سوابق دارای که( شد

 ها  آن اصالحي نظرات و حمطر جداگانه جلساتي طي هستند،

                                                 
 یمعلول و یعل روابط یبررس مقاله نيا هدف و تیماه لیدل به است، ذکر به الزم  2

 انجام و نبوده معنادار( یهمكار یابزارها و ها یهمكار) رهایمتغ انیم( یدرون اعتبار)

 .باشد یم خود خاص الزامات و ها داده ازمندین آن قیدق
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 تفکیک یا ادغام پیشنهاد مورد در هم و عوامل عناوین حول

 .گردید اعمال تحقیق در و اخذ ها، آن

 پروتکل از عبارتست کیفي تحقیقات مصاحبه انجام در پایایي

 اظهارات به کامل امانت با داده سازی  پیاده مصاحبه، یکسان

 ها  مصاحبه اساس بر تحلیل و قول نقل در شونده  مصاحبه

 ها مصاحبه انجام [33] اطمنیان از پایایي طبق [. برای37]

 مستندات و ها مصاحبه کدگذاری و تحلیل ،(  داده گردآوری)

مشخص انجام شده  بر اساس پروتکلي ها، همکاری با مرتبط

  .است

 

 هاي تحقيق یافته -4
 فناورانه یهمکار ياستیس یابزارها یيناساش منظور به

 يچارچوب نه،یشیپ يبررس با ابتدا کوچک و بزرگ یها  شرکت

 ياصل یها  مقولهدر ستون  که تدوین شد ابزارها نیا یبرا

ی ها مقولهذیل  سپس. ها اشاره شده است به آن 2جدول 

ها )جدول  افراد درگیر در همکاری با مصاحبه قیطر از اصلي،

 .تاستخراج شده اس  2جدول  شرح به يفرع یها  لهمقو (،1

ها نشان داد که   نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مصاحبه

های   های فناورانه میان شرکت  ابزارهای سیاستي همکاری

در  فاواهای نانو، زیستي و   بزرگ و کوچک در حوزه فناوری

های   های وارداتي و مشوق  های مالي، معافیت  قالب حمایت

گری نهادها وخریدهای دولتي اثرگذار بوده   صادراتي، میانجي

 ماهیت به توجه شود. با  ها پرداخته مي  که در ادامه به آن

 و فناورانه بلوغ حیث از مطالعه مورد حوزه سه متفاوت

 فناورانه توانمندی های سیاستي و عمر، حمایت چرخه بازاری،

ابزارهای سیاستي در رود تنوع کاربرد و تأثیر  کشور انتظار مي

به  ها یافته ادامه لذا، در های مختلف یکسان نباشد. حوزه

اند. این امر امکان بررسي   های فناورانه ارائه شده تفکیک حوزه

های  ها و تفاوت تر تأثیر ابزارها در هر حوزه، و شباهت  دقیق

 کند. میزان کاربرد در هر حوزه را فراهم مي

 
 

 (تحقيق يها  افتهی) کوچک و بزرگ يها  شرکت فناورانه يها  يهمكار یاستيس يبزارهاااي از  نمونه (2جدول 

 ی )ابزار مرتبط(فرع مقوالت یاصل مقوالت
 مصاحبه کد

 شونده 

 طرف يابزارها

 يها  تیحما) عرضه

 (يا  مشاوره و یمال

 يصنعت  مهین مرحله به دارو رساندن یبرا نانو ستاد توسط یگذار  هیسرما انجام

 يصنعت و يصنعت مهین دیتول یها  تیفعال يمال نیتأم هدف با طرح به گذار  هیسرما رودو

 4م

 6م

 دیتول خط یانداز  راه جهت پژوهانه یاعطا

 اختراع ثبت نهیهز یبرا پژوهانه یاعطا

 17م

 21م

 3م فاوا یکارها و کسب توسعه یبرا وام یاعطا

 20م سوله اجاره وام یاعطا

 1م ،2م داخل ساخت یداروها به ارانهی یاعطا

 طرف يابزارها

 (یدولت دیخر) تقاضا
 2م سال 2 مدت تا يخارج مشابه یداروها ارزش% 60 معادل داخل دیتول دیجد یداروها دیخر به ها  مارستانیب الزام

 ساز  نظام يابزارها

 (يگر  یانجيم)

 13م نیطرف سهم و يفن دانش به مربوط تعارضات حل یبرا نانو ستاد شنهاداتیپ و جلسات یبرگزار

 26م یگذار  متیق اختالفات حل یبرا گرید يشرکت به نانو ستاد توسط محصول یگذار  متیق یواگذار

 5م نانو ستاد توسط عملکرد دییتأ نامهیگواه دهنده  ارائه مرجع يمعرف

 2م نانو ستاد توسط ها  طرح يمعرف و يهمرسان  به یها  برنامه یبرگزار

 يگر  ميتنظ يزارهااب

 يگذار  قانون و

 13م  داخل یدیتول یداروها یبرا يصادرات عوارض از تیمعاف

 6م يداخل نمونه یدارا يخارج یداروها واردات بر تعرفه اعمال

 نیمع يمدت تا يداخل دیجد یداروها دکنندهیتول به انحصار یاعطا

 فاوا یها  طرح به یگردشگر و يتدس عیصنا ،يفرهنگ راثیم سازمان طرف از انحصار یاعطا

 7م

 12م
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 مالی( هاي  ابزارهاي سياستی طرف عرضه )حمایت 4-1

 نانو ستاد مهم های  حمایت از یکي :خطرپذیر گذاري  سرمایه

 گذاری  سرمایه برای وی نمودن توجیه و گذار  سرمایه شناسایي

 فرآیندهای تکمیل نیاز مورد سرمایه تأمین برای خطرپذیر

 که دارویي اگرباشد.  شرکت کوچک مي صنعتي نیمه تولید

 صنعتي  نیمه تولید شرایط به کنیم آغاز را آن تولید خواهیم  مي
 برای ما شرط بنابراین. دارد باالیي ریسک باشد نرسیده

 تولید مرحله به را دارو کوچک شرکت که بوده این همکاری
 یگذار  سرمایه یک نانو ستاد بس. برساند صنعتي  نیمه

 این در خود مرتبط مالي نهادهای از یکي توسط خطرپذیر
 صنعتي  نیمه تولید مرحله به دارو تا داد انجام طرح

 نیز زیستي های  همکاری خصوص در .{1L4}برسد

 توسعه ستاد سوی از گذار  سرمایه نهاد یک مشارکت

 فناوری )عموماً صندوق توسعه زیست فناوری(  زیست

 مختلف مراحل در .است بوده ها  همکاری انجام ابزار ترین  مهم

 وجود یهمکار فرآیند در که یا  عمده مشکل یهمکار آغاز
 کوچک شرکت یها  تیفعال يمال نیتأم به مربوط مسائل داشته

 دیتول یها  تیفعال يمال نیتأم هدف با گذار  هیسرما. است بوده
 سهام از يبخش و شد طرح وارد يصنعت و يصنعت مهین

 تملک را بود نیطرف یهمکار حاصل که يثالث شرکت

 .{1L6}نمود

 انجام باالی هزینه مهم، مسائل از یکي :پژوهانه اعطاي

 آن حل برای که است کوچک های  شرکت برای آزمایشات

 توجیه افزایش برای تسهیالت مالي نانو فناوری توسعه ستاد

 نانو ستاد است. نموده اعطا شرکت کوچک به طرح، اقتصادی
 به تولید خط اندازی  راه جهت پژوهانه تومان میلیون 20 مبلغ

 صنعتي تولید در توجهي قابل تأثیر که نمود اعطا شرکت
 گذار  سرمایه به آماده محصول یک ارائه و شرکت

 بودند مواجه آن با طرفین که دیگری مشکل.{1S17}داشت

 تیمالک خواستار بزرگ شرکت .است بوده پتنت مالکیت
 به توجه با ،بود مشترک یگذار  مایهسر طرح در اختراع

 شرکت از حمایت یبرا نهیزم این در آمده پدید اختالف

 به را آمریکا در اختراع ثبت یها  هزینه نانو ستاد کوچک،

 تیمالک تا نمود پرداخت پژوهانه صورت  به کوچک شرکت

 ثبت آمریکا اختراع ثبت دفتر در کوچک شرکت نام  به اختراع

 .{1S21}گردد

 بوده، مؤثر فاوا حوزه های  همکاری در که عاملي :وام اياعط

 حوزه در آن بر مبتني وکارهای کسب توسعه برای وام ارائه

 وزارت و فرهنگي میراث سازمان طرف از گردشگری

 شد ارائه که وامي. است بوده ارتباطات فناوری  و اطالعات

 با. بود کننده همکاری  تحریک و داشت پاییني نسبتاً بهره نرخ

 توسعه به مربوط گذاری  سرمایه اول مرحله اینکه وجود
 مرحله این و بود سایت ای  شبکه و افزاری  نرم های  زیرساخت

 وام بعدی مراحل در اما بود شده انجام کوچک شرکت توسط
 مناطق برای اقامتي های  زیرساخت توسعه برای شده  ارائه

 طرف از وام قالب در منابع این تأمین که بود نیاز مورد خاص
 طرح این به بزرگ شرکت ورود در گردشگری سازمان

 در مسائل دیگر از یکي .{1L3}داشت مؤثری نقش همکاری

 در فعالیت برای مناسب مکان نداشتن اختیار در همکاری آغاز

 بود گردیده بود که سبب کوچک شرکت توسط صنعتي ابعاد

 طرفي از بزرگ شرکت زیرا. بیافتد تأخیر به همکاری فرآیند تا

 کوچک شرکت توسط آماده و صنعتي محصول ارائه بر تأکید

 .نبود مرحله این در گذاری  سرمایه به حاضر طرفي از و داشت

 با سوله نانو تسهیالتي در قالب ارائه وام جهت اجاره سه ستاد
 با هایي  کارگاه با و مترمربع 4000 حدود متراژ مجموع

 ها  پژوهش سازمان محل در مترمربع، 2000-1000 مساحت
 نانو حوزه کوچک های  شرکت توسط صنعتي  نیمه تولید برای

 .{1S20}کرد ایجاد

 بوده، همکاری محرک که دیگری مالي ابزار: یارانه اعطاي

 داخل تولیدی داروهای قرارگیری و بهداشت وزارت تمهید

 غیرمستقیم یارانه نوعي که است درماني های  بیمه لیست در

 انجام جهت بزرگ شرکت تمایل در و شود  مي محسوب

 700 قیمت گرفتن نظر در با است. بوده مؤثر نانویي همکاری
 آن داخلي نمونه قیمت کاهش و خارجي های  نمونه دالری

 این قیمت بیمه، از استفاده با تومان هزار 38 به بیماران برای
 خیلي تأثیر که شود  مي خارجي مشابه درصد 1 حدود دارو

 بازار تأمین تولیدی، داروی مصرف به بیماران تمایل در زیادی
 .{1L2}است داشته همکاری این پذیری  توجیه افزایش و

 و یارانه اعطای و داخل تولید داروهای از دولتي های  حمایت

 گیری  شکل در ها  بیمه شمول لیست در ها  آن قرارگیری

 نینچ وجود .است بوده مؤثر نیز زیستي حوزه های  همکاری

 جذاب بزرگ های   شرکت برای را همکاری به ورود حمایتي
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 گذاری  سرمایه از پس اینکه از با اطمینان ها  آن. است کرده

 حدودی تا است، فراهم محصول فروش برای بازار شرایط

 که است درست اند.  را پذیرفته همکاری این به ورود ریسک

 فرسایي  طاقت کار ها  بیمه از پول و دولتي های  یارانه دریافت

 متنوع گذاری  پرتفولیوی سرمایه که ما برای نهایت در اما است

 چنین وجود داریم، اختیار در مناسبي مالي توان و گردش و

 در. زیادی دارد جذابیت تولیدیمان داروهای برای هایي  یارانه

 باال احتمال با باشد داشته را الزم اثربخشي دارو اگر نهایت

 .{1L1}آورد خواهد دست  به را بازار یتموفق دارو این

 ویژه ستاد های  حمایت دیگر، مؤثر کمک: تسهيالت اعطاي

 فناوری اثبات فرآیند تسهیل راستای در نانو فناوری توسعه

 وتوسعه تحقیق تسهیالت ارائه قالب در کوچک شرکت برای

 به ارائه جهت عملکردی های  تست برای الزم هزینه تأمین و

 .{1S14}است بوده بزرگ شرکت

 دولتی( ابزارهاي سياستی طرف تقاضا )خریدهاي 4-2

 گیری  شکل در که مهمي عوامل از یکي: تضمينی خرید

 حمایت داشته، پررنگي نقش زیستي و نانویي های  همکاری

 بخشنامه این .است بوده وارداتي داروهای سازی  داخلي برای

 غذا سازمان طرف از داخل تولید از حمایت قانون مبنای بر که

 در گذاری  سرمایه برای خوبي محرک گردید، ابالغ دارو و

 نیا طبق. باشد  مي داروها سازی  داخلي جهت وتوسعه تحقیق

 را يواردات یداروها یساز  يداخل بتواند يشرکت چنانچه قانون

 درصد 60 ارزش به یدیتول یداروها سال دو تا دهد انجام

 با .شود یداریخر دیبا ها  مارستانیب توسط يخارج مشابه

 مانند يهای  حوزه در جدید یداروها دیتول که  این به توجه

 یها  شرکت یبرا يباالی اریبس یها  هزینه سرطان درمان

 دنبال  به ما لذا طلبد،  يم را یزیاد زمان  و داشته یداروساز

 قسمت که میهست يکوچک های  شرکت و يقاتیتحق یها  میت

 حمایت استیس .باشند نموده يط را فرآیند رزمانب و يمطالعات

 دارو و غذا سازمان ينیتضم خرید و داخل دیتول از

 جذاب ما یبرا را یهمکار این در یگذار  سرمایه

 .{2L2}نمود

 گري(  ساز )ميانجی  ابزارهاي سياستی نظام 4-3

 در نانو فناوری توسعه ویژه ستاد گری  میانجي :تعارضات حل

. است داشته همکاری فرآیند در توجهي قابل نقش مذاکرات

 ارزش مورد در کوچک و بزرگ شرکت مسئوالن که يزمان

 یگذار  سرمایه از حاصل شرکت در نیطرف سهم و يفن دانش

 شرکت مسئوالن با ستاد نماینده دند،ینرس توافق به مشترک
 ارائه با  و برگزار را يجلسات اختالفات رفع یبرا بزرگ

 رضایت کند نیتأم را طرف دو هر منافع ندبتوا که يشنهاداتیپ

 از دیگریکی .{3S13}نمودند جلب را طرف دو هر

 گردید، مطرح نانویي های  همکاری فرآیند در که موضوعاتي

 با بزرگ شرکت .است بوده فني دانش گذاری  ارزش بحث

 و یفناور یبازار ارزش از هیاول یبرآوردها به توجه

 نانهیب  واقع که داشت نظر در را يمتیق يخارج مشابه یها  نمونه

 موضوع این حل یبرا نانو یفناور توسعه ستاد .نبود

 تخصص نهیزم این در که يشرکت به را محصول یگذار  متیق

  .{3S26}نمود واگذار داشت ينسب

 نوآورانه های  طرح برنامه در حضور: همرسانی  به هاي  برنامه

 عوامل از دیگر یکي شود  مي برگزار نانو ستاد توسط که

 در یيها  طرح .است بوده ها  همکاری گیری  شکل در اثرگذار

 ساخته ها  آن از یا  هیاول نمونه که شوند  يم رفتهیپذ برنامه نیا

 يداخل مشابه نمونه باشد، صنعت ازین بر يمبتن باشد، شده
 و تیفیک بهبود مشابهت، وجود صورت در ای و باشد نداشته

 .{3L2}شود دهید آن در یتصاداق جهش ای و خواص ای

 که جامعي مرجع یافتن: عملكرد تأیيد هاي  گواهينامه اخذ

 مورد آن نظر و نماید صادر را هایي  گواهینامه چنین بتواند

 ستاد زمینه این در .شود  مي فراهم سختي  به باشد همگان وثوق

 توانست خود خبرگان رسمي غیر روابط از گیری  بهره با نانو

 ادعا کوچک شرکت اینکه به توجه با نماید. حل را مشکل
 در باید است، خاصي های  ویژگي دارای محصولش داشت

 انجام برای کوچک شرکت لذا. شد  مي اثبات امر این واقعیت

. کرد  مي دریافت را الزم های  تأییدیه باید عملکردی های  تست

 شرکت مدیرعامل و ستاد نماینده حضور با ای  جلسه در

 نهایت در و شد بحث عملکردی های  تست مورد در کوچک

 هزینه با را ها  تست این پذیرفت نامه  گواهي دهنده  ارائه مرجع

 .{3L5}دهد انجام تومان میلیون 50

 گذاري )اعطاي  گري و قانون  ابزارهاي تنظيم 4-4

 در انحصار صادراتی، عوارض و وارداتی هاي  معافيت

 توليد(
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 بر که مواردی از یکيراتی: صاد عوارض از معافيت

 زیادی اثر نانو حوزه های بررسي شده در  همکاری گیری  شکل

 که بوده داروها برای صادراتي عوارض از معافیت داشته

 مشتریان به نیز را خارجي بازارهای داخلي، بازار بر عالوه

 به توجه با بزرگ شرکت است. افزوده داروها بالقوه

 از معافیت همچنین و محصول نای صادراتي های  پتانسیل

 در را مناسبي بازار دارو، صادرات برای صادراتي عوارض

 و عراق مانند عربي کشورهای خصوصاً کشور از خارج

 به بزرگ شرکت ترغیب در بازاری چنین .دید فراهم سوریه

 بوده اثرگذار بسیار جدید داروی توسعه برای ما با همکاری

 .{4S13}است

 بزرگ شرکت که دولتي های  سیاست از يیک: واردات تعرفه

 بحث نمود، تشویق زیستي همکاری سمت  به حرکت برای را

 دولت وقتي .است بوده خارجي های  نمونه برای واردات تعرفه

 باال بازار در ها  آن قیمت ببرد باال را خارجي های  نمونه تعرفه

. کنند  مي پیدا رقابت قدرت داخلي محصوالت و رود  مي

 و شود  مي تأمین روش این از داخلي محصوالت بازار نوعي  به

 دهیم انجام را گذاری  سرمایه ما اینکه برای موضوع این خب

 .{4L6}است مهم خیلي
 نانویي های  همکاری های  پیشران از یکي: توليد در انحصار

 توسعه قبال در دارو و غذا سازمان که بوده است حمایتي

 تولید در انحصار آن و کند  مي رائها محققان به جدید داروهای

 تحقیقاتي تیم یا فرد شرکت، چنانچه طرح این مطابق. است

 تقاضا چنانچه دهد، توسعه کشور در جدید دارویي بتواند

 قرار او اختیار در مدتي تا را آن تولید انحصار بدهد،

 مهم بسیار داروسازی درصنعت انحصار موضوع. 1دهند  مي

 پوشش تحت نیز خارجي داروهای نکهای به توجه با. است

 داخلي محصوالت برای بالقوه رقیب یک و دارند قرار بیمه

 ریسک خود خودی  به داخلي رقیب نداشتن شوند  مي حساب

 .{4L7}آورد  مي پایین را تولید

                                                 
 محصول بازار از نانیاطم و یهمكار زهیانگ که است یموقت انحصار مقصود اينجا 1

 توجه اب مدت بلند در است الزم اما. دينما جاديا گذارهيسرما و بزرگ شرکت یبرا

 در یآت فناورانه یها یهمكار زهیانگ تا شود کم جيتدر به انحصار نيا بازار، بلوغ به

 یداروها) یستيز یفناور حوزه مطالعات در امر نيا. دينبا کاهش بزرگ یها شرکت

 را الزم توجه آن به زین گذاران استیس است الزم که گرفته قرار دیتأک مورد( یستيز

 [.38] باشند داشته

 داشته مثبتي اثر فاوا فناورانه های  همکاری در که موردی اولین

 میراث سازمان طرف از طرح انحصار دادن قرار اختیار در

 در واقع در .است بوده گردشگری و دستي صنایع فرهنگي،

 اختیار در انحصاری صورت  به سامانه طراحي طرح، این

 از استفاده با کوچک شرکت و بود گرفته قرار کوچک شرکت

 که نماید طراحي طوری را سامانه بود توانسته خود توانمندی

 گذاری  رمایهس جهت بزرگ شرکت برای زیادی جذابیت

 فاز .شد  مي داده توسعه باید فاز چند طي سامانهباشد.  داشته

 برای ای  شبکه و افزاری  نرم های  زیرساخت تأمین آن اول

 بود توانسته موفقي طور  به کوچک شرکت که بود وبسایت

 حوزه در گذاری  سرمایه تا بود الزم ادامه در. نماید تأمین را  آن

 انجام. شود انجام همکاران شبکه أمینت و زیرساختي موارد

 حوزه در تخصص نیازمند سرمایه بر عالوه کار این

 گذاری  سرمایه کار این الزمه اینکه به توجه با .بود گردشگری

 و دارد متعددی بازیگران که است مدتي بلند فعالیت و

 و ای  شبکه های  زیرساخت حوزه در باالیي تخصص

 ما شرط لذا است نیاز گریگردش رفاهي امور سازماندهي

 چندین حداقل انحصار داشتن همکاری این به ورود برای

 .{4L12}است بوده طرح این در ساله

 

 ها بحث در خصوص یافته -5

 تحليل موردي 5-1
 مالي های  حمایت که داد نشان ها  یافته تحلیل و تجزیه نتایج

 رتوزا سوی از پایین بهره نرخ با هایي  وام اعطای قالب در

 به فرهنگي میراث سازمان و اطالعات فناوری و ارتباطات

 ،فاوا حوزه کارهای و کسب توسعه جهت کوچک های  شرکت

 اعطای) ها  بیمه لیست در داخل ساخت داروهای دادن قرار

 پذیری  توجیه به کمک و بهداشت وزارت سوی از( یارانه

 اسایيشن زیستي، و نانو های  فناوری   حوزه همکاری های  طرح

 خطرپذیر گذاری  سرمایه برای وی نمودن توجیه و گذار  سرمایه

 صنعتي و اعطای  نیمه تولید مرحله به دارو رساندن جهت

 اندازی  راه برای نانو ستاد سوی از کوچک شرکت به پژوهانه

 بوده ها  همکاری تمامي در ابزار ترین  متداول دارو تولید خط

 استفاده مورد سیاستي رهایابزا بررسي نتایج اساس بر. است

 هزینه تأمین با متولي نانویي، نهادهای های  همکاری در

 آن های  زیرساخت تأمین و محصول عملکردی های  تست
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 این تداوم و گیری  شکل در مهمي نقش کوچک، شرکت برای

 کوچک های  شرکت مورد در اما [.13] اند  داشته ها  همکاری

 تحقیق تسهیالت که این است حاکي از نتایج فناوری زیستي،

 افزایش جای  به ها  شرکت این به شده ارائه توسعه و

 تعداد استخدام صرف تر  بیش توسعه، و تحقیق های  فعالیت

  .[11] است محقق زیادی

 اولیه مراحل در دولت گذاری خطرپذیر توسط  انجام سرمایه

 ورود در سزایيهب تأثیر کوچک، وکارهای کسب گیری  شکل

 عمر چرخه بعدی مراحل به خطرپذیر های  دوقصن

 ها  آن همکاری برای را زمینه و داشته کوچک های  شرکت

 از توسعه و تحقیق تحریک برای [. دولت39] کند  مي فراهم

 دانش خالق های  مجموعه به مستقیم مالي های  جریان ورود

 بدون ای  یارانه های  وام به توان  مي جمله از. کند  مي حمایت

 های  پروژه مالي تأمین و تحقیقات برای بهره  کم یا بهره

 این یارانه اعطای در دولت هدف [.9] کرد اشاره پژوهشي

 (صنعتي یا نهایي   کننده  مصرف) کمک کننده  دریافت که است

 ها،  آن های  هزینه کاهش با و دهد تغییر را خود عمل نحوه

 آن رقیب های  گزینه توسعه از و تحریک را نوآوری بازار

 [.21] کند جلوگیری غیرمستقیم طور  به

 سیاستي ابزارهای بودن محدود پژوهش، در توجه قابل نکته

 در انحصار ایجاد ابزار دو به فاوا حوزه فناورانه های  همکاری

 نهادهای سوی از وام اعطای قالب در مالي حمایت و تولید

 توسعه جهت نیاز مورد های  زیرساخت توسعه جهت مربوطه

 به یرانحصا مجوزهای اعطای .است بوده مربوطه فناوری

 شد خواهد جدید بازارهای به دستیابي موجب ها  شرکت

 حوزه کوچک های  شرکت از حمایت جهت ایران در [.30]

 های  وام) مالي های  حمایت نظیر متعددی های  سیاست فاوا،

 تأمین و توسعه و تحقیق های  وام اپلیکیشن، توسعه قیمت  ارزان

 محصوالت خرید به دولتي بخش اجبار  ،(گردش در سرمایه

ایجاد  جاری گمرکي و مالیاتي های  معافیت و ها  شرکت این

 وزارت در مناسب مالي منابع وجود دلیل  به. شده است

 شکوفایي و نوآوری صندوق و اطالعات فناوری و ارتباطات

 به نسبت الیتفع شروع برای ها  شرکت این پایین مالي نیاز و

 از حمایت روش ترین  مناسب مالي های  سیاست ها،  حوزه سایر

 در که [12باشد ] فاوا مي حوزه کوچک های  شرکت

 در مقابل. است حاضر نیز صادق مطالعه مورد های  همکاری

 های  معافیت نامه  آئین نیز و دولتي خریدهای با مرتبط ابزارهای

 مجریان و سیاستگذاران سطتو تا کنون ها  شرکت این قانوني

 در آن خأل که [12] است نشده اجرایي و تدوین حوزه این

 .است مشخص وضوح  به نیز مطالعه مورد های  همکاری

 سیاستي در ابزارهای از متنوعي طیف که است حالي در این 

 از. اند  گرفته قرار استفاده مورد زیستي و نانویي های  همکاری

 اساس بر. کرد اشاره تضمیني خرید تسیاس به توان  مي جمله

 تولید سازی  داخلي صورت در دارو و غذا سازمان بخشنامه

% 60 معادل سال، دو تا موظفند ها  ن  بیمارستا وارداتي، داروهای

 داروهای خرید به اقدام خارجي، مشابه داروهای ارزش

 های  طرح به ورود جذابیت موجب این و کنند داخل ساخت

 خرید. است شده بزرگ های  شرکت برای يداروی تولیدی

 محرک عنوان  به دولت طرف از که است ابزاری تضمیني

 ابزار از استفاده [.22] گیرد  مي قرار استفاده مورد نوآوری

 نانویي فناورانه های  همکاری در دولتي خریدهای سیاستي

 از مشوقي چنین دارو تولید حوزه در تنها و استفاده نشده

 های بر اساس یافته. است شده ارائه مربوطه ینهادها سوی

 محصول با هدف توسعه نانو حوزه های  همکاری در [،13]

 موفق فناورانه همکاری با بزرگ و کوچک های  شرکت جدید،

 خرید سیاست وجود عدم بر اند که  شده تحقق این هدف به

 تأکید ابزارها سایر کنار در آن از استفاده لزوم و دولتي

 از یکي است. شده تأیید نیز حاضر مقاله در که دنمای مي

 و کوچک های  شرکت همکاری فناورانه در کلیدی های  چالش

 و کوچک شرکت ضمانت خرید، های بزرگ، تضمین شرکت

 یا مالي تأمین تخصصي نهادهای. است آن محصوالت

 ضمانت تر،  سهلگیرانه شرایطي با باید ضمانتنامه نهادهای

 حسن ضمانت ارائه با قراردادها در ار کوچک های  شرکت

 تسریع راستای در. گیرند عهده بر قرارداد یا کار انجام

 خرید، تضمین رویکرد بر مبتني تعامالت گیری  شکل

 کمک و کوچک های  شرکت سازماني و مدیریتي توانمندسازی

. است کلیدی بسیار حقوقي، و مدیریتي ابعاد در ها  آن به

 های  حمایت باید مالي تأمین و یتيحاکم تسهیلگر نهادهای

 حقوقي و سازماني مدیریتي، های  توانمندسازی از ویژه

 [.14] آورند عمل به کوچک های  شرکت

 بارها. است بوده دیگری مهم عامل نیز نهادها گری  میانجي

 های  نمونه قیمت به توجه با کوچک و بزرگ های  شرکت
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 انجام جهت محصول گذاری  ارزش سر بر خارجي، مشابه

 نهادهای که اند  شده تعارضاتي دچار مشترک گذاری  سرمایه

 تجربه دارای هایي  شرکت به را آن گذاری  قیمت کار مربوطه

 میان این در. اند  کرده حل را تعارض و واگذار زمینه این در

 تعیین تعارضات حل در نانو فناوری توسعه ویژه ستاد

 معتبر مراجع معرفي. است داشته مهمي نقش الشراکه  سهم

 شرکت به عملکرد تأیید های  نامه  گواهي دریافت جهت

 دیگر نیز نانو ستاد غیررسمي خبرگان شبکه توسط کوچک

 بین نظر اختالف نمودن برطرف. است بوده استفاده مورد ابزار

 تواند  مي که است مهمي موضوع بزرگ و کوچک های  شرکت

 گری  واسطه متولي ایه  شرکت و دولتي های  سازمان توسط

برگزاری جشنواره سالیانه فناوری نانو [. 24] گردد مرتفع

های   های بزرگ از آن، کمک  توسط ستاد نانو و بازدید شرکت

دولتي در اعتمادسازی و حل تعارضات میان طرفین، نقش 

های کوچک و   گیری همکاری میان شرکت  مهمي در شکل

  .[13باشد ] یشینه ميبزرگ نانویي دارد که همراستا با پ

منابع مالي در قالب وام جهت تهیه  گذاشتن اختیار در

 نانویي های  همکاری مهم از عوامل فعالیت برای هایي  مکان

 بر را خود حمایت بیشتر بخش این در ها  دولت. است بوده

 قیمت، ارزان یا رایگان های  آموزش و ها  مشاوره ارائه محور

 ثبت مدیریتي و استانداردهای تدریاف جهت اعتبار تخصیص

 واردات بر تعرفه اعمال [.12] دهند  مي قرار فني دانش

 های  سیاست دیگر از نیز داخلي نمونه دارای خارجي داروهای

 کوچک های  شرکت با همکاری جذابیت ایجاد برای دولت

 صارداتي عوارض از معافیت. است بوده زیستي و نانویي

 داخل، بازار بر عالوه نیز، داروها برخي بازار بر شده اعمال

 دارویي مشتریان میان خارجي بالقوه بازارهای جذب موجب

 راهکارهای از وارداتي های  محدویت اعمال. است شده

 های  رقابت برابر در داخلي صنایع از حمایت برای متداول

 فناورانه همکاری مطالعات سایر [. در29] باشد مي المللي  بین

 ابزارهای از استفاده نانویي، کوچک و گبزر های  شرکت

 اعطای یا و واردات بر تعرفه اعمال نظیر دولت گری  تنظیم

مورد اشاره  یافته  توسعه محصوالت به صادراتي های  مشوق

مورد  یاستيس یابزارها بندی  . جمع[13] قرار نگرفته است

 مورد های  شرکت یانفناورانه م های  یهمکار دراستفاده 

 .است شده ارائه 3جدول  رد بررسي

 موردي تحليل بين 5-2

 یطرف عرضه در قالب ابزارها یاستيس یابزارها مجموع در

 انجام و یالتتسه یارانه،، پژوهانهوام،  اعطای) يمال

 یهمکار مشترک ابزارهای از( خطرپذیر گذاری  سرمایه

 حوزه 3 هر در کوچک و بزرگ های  شرکت میانفناورانه 

 یابزارها مقابل دربوده است.  فاوا و یستيز نانو، فناوری

 داروهای تضمیني خرید نظیرطرف تقاضا تحریک  یاستيس

 مانند ساز  نظام یابزارها وارداتي، نمونه دارای و داخل تولید

 میان تعارضات حل در مربوطه نهادهای گری  میانجي

 و گری  یمتنظ یو ابزارها کوچک و بزرگ های  شرکت

 داروهای برای ياز عوارض صادرات یتمعاف گذاری نظیر  قانون

 خارجي یاعمال تعرفه واردات بر داروها داخل، ساخت

دارو به  یدتول موقت انحصار یو اعطا ينمونه داخل یدارا

موثر در  خاص سیاستي ابزارهای جمله از آنسازنده 

 دربوده است.  یستينانو و ز یحوزه فناور های  همکاری

 درکه  يمال ابزارهایدر کنار  فاوا،حوزه  های  همکاری

، تنها از باشد مي مشترک یحوزه فناور 3هر  های  همکاری

 بهانحصار  یدر قالب اعطا گذاری  قانون و گری  تنظیم ابزارهای

 ابزار سیاستي الزم به تذکر است، استفاده شده است. سازنده

اگر چه در کوتاه مدت جذاب و  بزرگ شرکت برای انحصار

 به انحصار این مدت بلند در است الزم اما باشد. موثر مي

برای  بزرگ های  شرکت در پویایي و رقابت تا شده کم تدریج

  های فناورانه فراهم گردد. تداوم و توسعه همکاری
 

 گيري نتيجه -6

مورد  13در این پژوهش، از طریق انجام مطالعه موردی، 

 13شرکت بزرگ و  3شده میان   همکاری فناورانه انجام

های نانو، زیستي و   رکت کوچک ایراني در حوزه فناوریش

اقدام به شناسایي ابزارهای سیاستي مورد استفاده در این  فاوا

های حاصل از   تحلیل یافته و است. تجزیه ها شده  همکاری

یافته با افراد کلیدی و ستادی درگیر ساختار  های نیمه  مصاحبه

گ و کوچک موجب های بزر  ها در شرکت  در انجام همکاری

های مالي و   شناسایي طیف متنوعي از ابزارها در قالب حمایت

ها و   گری و معافیت  تسهیالت، خریدهای دولتي، میانجي

 نوآورانه یها جنبه نیتر مهم از يکهای صادراتي شد. ی  مشوق

   کمتر شتریپ کهاست  یيابزارها یيشناسا ق،یتحق نیا یها افتهی
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 هاي تحقيق( ی )یافتهبررس مورد کوچک و بزرگ يها  شرکت فناورانه يها  يهمكار در استفاده مورد یاستيس يبزارهاا يبند  جمع( 3جدول 

 يابزارها

  یاستيس

موارد 

 همكاري
 همكاري تسهيل در طرفين دگاهیاز د ابزار يکاربردها

  همكاري حوزه

انو
ن

تی 
یس

ز
 

اوا
ف

 

    سال 2 تا آن خرید به ها  بیمارستان الزام با داخل ساخت داروی برای شده  ینتضم بازار ایجاد - 8، 5، 2، 1  تضمیني خرید

     يبا خارج یسهدارو در مقا یمتو کاهش ق ها  بیمه لیست در داخل ساخت داروی قرارگیری - 8، 5، 2، 1 یارانه

 10، 7، 6 پژوهانهوام/ 

  یداندازی خط تول  به شرکت کوچک جهت راه پژوهانهاعطای  -

 ها  زیرساخت توسعه برای کوچک شرکت به وام پرداخت -

 آمریکا در کوچک شرکت اختراع ثبت برای پژوهانه اعطای -

  صنعتي  نیمه تولید جهت کوچک شرکت برای مکان و پرداخت وام جهت اجاره سوله -

   

 اعطای

 تسهیالت
    کوچک شرکت برای محصول عملکردی های  تست ینههز تأمین - 2

 گذاری  سرمایه

 خطرپذیر
    صنعتي  نیمه تولید تا محصول رساندن به کمک و گذار  سرمایه توجیه - 5 و 2

    يداخل یبه دارو يصادرات یزجوا یاعطا یقاز طر محصول بازار به خارجي بازارهای افزودن - 2 و 1 صادراتي مشوق

    آن کردن رقابتي و داخلي مشابه دارای رجيخا داروهای واردات برای تعرفه اعمال - 8 واردات تعرفه

 در انحصار

 تولید
 10 و 2

شرکت  یقمشخص  و تشو يآن تا مدت دهنده  توسعه شرکت به محصول یدانحصار در تول اعطای -

 گذاری    یهبزرگ به سرما
   

 7، 6، 2 گری  میانجي

 یک به آن واگذاری ریقط ازهمکار  ینطرف الشراکه  سهم و قیمت خصوص در تعارضات حل -

 تجربه دارای شرکت

 دریافت جهت معتبر مراجع معرفي و نانو ستاد غیررسمي خبرگان شبکه از استفاده -

 کوچک شرکت برای عملکرد تأیید های  نامه  گواهي

 نانو ستاد توسط نوآورانه های  طرح رویداد برگزاری -

   

 

جدول ) اند ه شدهفناورانه به کار گرفت یهمکار ابزار عنوان به

بر  توانند يموجود م یما، ابزارها یها افتهی. لذا بر اساس (3

 .شوند کارگرفته بهمتفاوت  ياستیس یها اساس هدف

و  پژوهانهنتایج نشان داد که ابزارهای مالي در قالب ارائه وام، 

ها بوده است. در   ترین ابزار در تمامي حوزه  یارانه متداول

ابزار حمایت مالي  2تنها بر  فاواحوزه  های  که سیاست  حالي

های   اند، سیاست  )وام( و ایجاد انحصار در تولید متمرکز بوده

حوزه فناوری نانو و زیستي، بر کاربرد انواع متنوعي از ابزارها 

گری   های مالي، انجام خریدهای تضمیني، میانجي  نظیر حمایت

داروهای  بر حل تعارضات همکاری، اعمال تعرفه واردات بر

خارجي دارای نمونه مشابه داخلي و معافیت عوارض 

 صادراتي برخي داروها متمرکز بوده است.

ي برخ ،(1 )جدول ها  یهمکار يزمان بازه اساس بر

، 8، 7، 4، 3، 1ی ها  ی)همکار میتحر دوران در های همکاری

 انجام میتحر بدون دوره زمانيدر  ي( و مابق13و  11، 10

 یها  یهمکار در ،های این پژوهش یافته ساسا بر. اند  شده

 استفاده دورهدو  هر در ياستیس ابزار گروه 4 يتمام از یينانو

 در یگر  میتنظ یابزارهااز  ،يستیز حوزه در. است شده

 يتمام و نشده استفاده میتحر بدون دوره یها  یهمکار

 و رخ داده ها  میتحر دوران در فاوا مورد بررسي یها  یهمکار

 ها ی در آنگر  میتنظ و عرضه طرف ياستیس ابزار 2 از هاتن

  .است شدهاستفاده 

 سياستی و مدیریتی پيشنهادات 6-1

 به سیاستي پیشنهاد توان چند نتایج، مي بر اساس

 ابزارهای کاربرد و تدوین زمینه در مجریان و گذاران  سیاست

 و بزرگ های  شرکت میان فناورانه های  همکاری سیاستي

ارائه  ها  این همکاری تداوم و گیری  در راستای شکل کوچک

 کرد. 

 و مالي ابزار 2 نقش پررنگ و تکرار استفاده از به توجه با -1

 ابزارهایي نظیر کاربرد عدم و فاوا حوزهدر  انحصار ایجاد
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در استفاده  ها  دولت گرایش گری و  میانجي و دولتي خریدهای

گذاران و مجریان این   ستبه سیا[، 31های سیاستي] از آمیخته

تر به تدوین و اجرایي کردن ابزارهای   حوزه توجه بیش

. تدوین و شود  يم گری  پیشنهاد  خریدهای دولتي و میانجي

 نامه  آئین و دولتي خریدهای اجرایي شدن ابزارهای

تواند در  نیز مي های فاوا  شرکت قانوني های  معافیت

 [.12] های فناورانه موثر باشد همکاری

 نظیر ساز  نظام ابزارهای تقویت ضرورت های تحقیق یافته -2

 را پیشنهاد زیستي حوزه فناورانه های  همکاری در گری  میانجي

 های  همکاری در رفته کار  به سیاستي ابزارهای عمده. نماید  مي

 اعمال و دولتي خرید مالي، ابزارهای به معطوف حوزه این

 در مربوطه نهادهای ارهای تقویتابز و بوده واردات بر تعرفه

 های  شرکت معرفي جهت رویدادها برگزاری و تعارضات حل

. است مانده مغفول بزرگ های  شرکت به فناور  زیست کوچک

 ای از استفاده از بسته   به گذاران  سیاست گرایش به توجه با -3

 از استفاده در ها  دولت نگاه تغییر و سیاستي ابزارهای

 ابزارهای از متنوعي طیف کاربرد و [31] سیاستي های آمیخته

 شود  مي پیشنهاد نانویي، های  همکاری در سیاستي

 تجربیات از فناوری های  حوزه سایر اندرکاران  دست

  بسته شدن اجرایي و تدوین در حوزه این گذاران  سیاست

استفاده  ابزارها با لحاظ نمودن اقتضائات هر حوزه فناورانه

 .نمایند

 وجود نظر به ها، یافته اساس و بر مدیریتي منظر از

 و ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان مالي های حمایت

 های  شرکت مدیران [ به12] شکوفایي و نوآوری صندوق

 نکرده محدود وام اخذ به را خود شود  مي پیشنهاد فاوا کوچک

که در  خطرپذیر گذاری  سرمایه و پژوهانه نظیر تسهیالتي از و

 رانیمد. داستفاده نماین های فناورانه موثر هستند نیز همکاری

 به انحصار یاعطا امکان به توجه با زین بزرگ یها  شرکت

 فناورانه یهمکار جهت فرصت نیا از ،(شنیکیاپل) محصول

 .نمایند استفاده يرقابت تیمزتقویت  و کوچک یها  شرکت با

 از يمتنوع فیط از یمند  بهره امکان به توجه بابه عالوه، 

 و ي،ستیز و یينانو یها  یهمکار در ياستیس یابزارها

 شود  يم پیشنهاد ابزارها، نیا از ها  شرکتنسبي  تیرضا

 تیمز کسب برای این دو حوزه بزرگ یها  شرکت رانیمد

 نیا کوچک یها  شرکت با فناورانه یهمکار به ،يرقابت

 فرصت نیا از زین کوچک یها  شرکت و اقدام نمایند ها هحوز

 توسعه یبرا خود ازین مورد منابع آوردن دست  به جهت

 استفاده کنند. یفناور

 هاي آتی ها و پيشنهاد براي تحقيق  محدودیت 6-2

هایي خارج از کنترل محقق اما نسبتاً   تحقیق حاضر محدودیت

 راهبردیتأثیرگذار داشته است. یکي از موارد مهم، مالحظات 

دود به مستندات بوده است. در ها و دسترسي مح  سازمان

ها،   بسیاری از موارد با توجه به اهمیت استراتژیک همکاری

تر نبودند. در مواردی نیز   افراد قادر به ارائه اطالعات جزئي

ها، از سازمان مربوطه جدا   افراد کلیدی درگیر در همکاری

شده بودند و این موجب انجام مصاحبه با سایر افراد درگیر 

ها شد که در مواردی دامنه اطالعات محدودی در   اریدر همک

عالوه این افراد   ها داشتند. به  خصوص موارد مهم همکاری

نیازمند اخذ تأییدیه از سایر افراد سازماني جهت در اختیار 

ها بودند.   قرار دادن اطالعات مهم در خصوص همکاری

محدود شود محققان بعدی به بررسي دالیل کاربرد   پیشنهاد مي

و  فاواهای فناورانه در حوزه   ابزارهای سیاستي همکاری

های این حوزه و سایر   های مهم همکاری  شناسایي چالش

 ها بپردازند.  ابزارهای مورد نیاز جهت رفع آن

جا که شرایط سیاسي، اقتصادی، اجتماعي و ... در هر   از آن 

ار ها و تصمیمات سیاست گذاران تأثیرگذ  زمان بر حمایت

تری   ها در بازه زماني کوتاه  شود همکاری  است، پیشنهاد مي

مورد بررسي قرار گیرند تا نقش عوامل بیروني نظیر متغیرهای 

های فناورانه و ابزارهای آن  کلیدی اقتصادی کالن بر همکاری

 میتحر یمهم اقتصاد یرهایمتغ از يکمورد توجه قرار گیرد. ی

 نیا نقش يبررس به يآت رانپژوهشگ شود  يم شنهادیپ است که

 یها  یدر همکار استفاده مورد ياستیس یابزارها بر مهم ریمتغ

 به .بپردازند های فناورانه و به طور کلي همکاری فناورانه

 یها شرکت یکار و کسب تنوع نقش شود يم شنهادیپ عالوه،

 یها شرکت با ها  آن فناورانه یها یهمکار زهیانگ در بزرگ

 لیو تحل يمورد بررس یهمکار ياستیس یابزارها و کوچک

 .ردیقرار گ
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