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 خالصه سوابق مدرس

 بلژیک  Antwerpاقتصاد کـاربردی دانشگـاه  دکترای  

 کانادا Carletonدانشگاه ( MBA)ارشد راهبری کسب و کار کارشناسي  

 کامپيوتر با گـرایش مهندسـي سخت افـزارکارشناسـي  

 و مدیر بنياد توسعـه مدیریت فدائي منشموسس  

 (و عضو هيات مدیرهمدیرعامل سال  18)سال سابقه فعاليت علمي و اجرایي  23 

 (متمرکز بر انطباق مدیریت با فرهنگ ایرانيان)در علوم مدیریت پژوهشگـر  

 (عنوان کتاب پژوهش محور 9مولف )انجمـن اهـل قلـم ایران عضـو  

 و مجری پروژه های مطالعـات و بهسـازی مدیریتيمشـاور  

 سازمان ها راهبردنگاری شرکت ها و مشاور  

 و مدرس دانش کاربردی مدیریتسخنران  

 گواهينامه صالحيت مشاوره مدیریت از معاونت راهبردی ریاست جمهوریدارنده  

 گواهينامه های مدیریتي از کشورهای انگليس، کانادا و بلژیکدارنده  

 ااقتنل فناوری مبانی 
 پژوهشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات 1396شهریورماه 
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مفاهیم ااقتنل 
 فـناوری 

 فناوریانتقال 

انتقال فناوری فرآیندی است که جریان فناوری از یک منبع به یک  •

 .مي سازدگيرنده را ميسر 

انتقال فناوری زنجيره به هم پيوسته فعاليت های هـد داری اسـت    •

که طي آن مجموعه مولفه های تکنولوژی  در مکاني بجز مکان اوليه 

ایجاد تکنولوژی، در آموزش و جذب و همچنين توسعه و تکامل و در 

 . کاربرد های هرچه گسترده تر مورد بهره برداری قرار گيرد
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  (Licensing) اعطای مجوز  •

  (Franchising) فرانشيز اعطای •

  مشترکشرکت  •

  (Turn Key)  دستدر  کليدپروژه  •

 (Foreign Direct Investment) خارجي سرمایه گذاری مستقيم  •

 مثالً) فني کنسرسيوم و توسعه و تحقيق مشترک پروژه •

  (فرانسه و انگليس توسط  کنکورد هواپيمای

 برنامه ريزی شدهکانال های 

 (لیسانس)مجوز اعطای 

 .مي کنددریافت کننده حق استفاده از فناوری فرد دیگر را خریداری  •

 پرداختي صورت به یا و یکجا صورت به یا کننده دریافت نوع این در•

 دیگری از را برداری بهره حق فروش، ميزان از درصدی عالوه به اوليه

 . مي کند خریداری
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 فرانشیز اعطای

مستمر را  پشتيباني نوعيمجوز است و منبع معموال  اعطایمشابه  •

 .آورد ميکننده فناوری فراهم  دریافتاز 

 شرکت مشترک

 کنار فعاليت یک در را خود منافع بنگاه، یا شرکت چند یا دو•

 یک طراحي برای را خود منابع و دانش و گذارند مي یکدیگر

  به مربوط فني دانش از استفاده یا محصول یک توليد فناوری،

 .کنند مي تسهيم یکدیگر تکميل هد با و خود



8/30/2017 

5 

 در دست کلیدپروژه 

 تعهد فناوری عرضه کنندة که شود مي اطالق قراردادهایي هب •

 مورد مهندسي خدمات و فني و مدیریتي عمليات کلية که نماید مي

 مقابل در را فناوری های پروژه نصب و ساخت، ریزی، برنامه برای نياز

 .دهد انجام مشخص يمبلغ دریافت

 از کاملي مجموعة فناوری، عرضه کنندة ،دست در کليد قرارداد در•

 را آنان اندازی راه و نصب همراه به ابزارآالت و فيزیکي تجهيزات

  .گيرد مي برعهده

 خارجي مستقیم گذاری سرمايه
 

 خود محصوالت تا مي گيرد تصميم مليتي چند شرکت یک معموال •

 خارج در را خود منابع از برخي یا کند توليد کشور از خارج در را

 محدوده های و مرزها در فناوری اما .کند گذاری سرمایه کشور از

 .مي ماند باقي شرکت
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 فني کنسرسیومو توسعه و  تحقیقپروژه مشترک 

 با بزرگ مجموعه یک یا شرکت یک قالب در شرکت چند یا دو•

 موثر برای آن ها از یک هر منابع زیرا ،مي کنند همکاری یکدیگر

 .مي باشد محدود فناورانه تغييرات جهت کردن

 همکاری با نمي باشد کافي ميزان به کدام هر منابع چون حالت این در•

 و مي زنند تکنولوژی انتقال و توليد به دست مشترک فعاليت های و

 . مي دهد رخ بزرگ شرکت دو یا و کشور دو بين معموال

 مراحل
 ااقتنل فناوری 
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 مرحله تدارک و گزینش فناوری

 مرحله تحصيل فناوری

 مرحله انطباق و سازگاری

 مرحله جذب فناوری

 مرحله توسعه فناوری

 مراحل انتقال فناوری

 مراحل تدارک و گزینش فناوری

 تعيين نيازهای فناورانه•

 ارزیابي فناوری•

 گزینش فناوری مناسب•

 شناسایي صاحبان فناوری مناسب•
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 مراحل تحصیل فناوری

 مرحله مذاکره•

 مرحله پيش قرارداد و تهيه پيش نویس قرارداد•

 مرحله انعقاد قرارداد•

 مراحل انطباق و سازگاری

 :منظور بومي سازی و وفق دادن عناصر فناوری با محيط محلي است شامل•

 سطح مهارت نيروی انساني 

 مواد اوليه 

  امکانات زیربنایي و تجهيزاتي 

 طرح های سازماني، مدیریتي و فني 

 اعمال تغييرات الزم در خطوط توليد و بازسازی آن ها•

 اصالح و تغيير در روش های توليد یا ویژگي های محصول•

 بازسازی و متناسب کردن تاسيسات و تجهيزات•

 بازنگری در ساختارهای سازماني و مدیریتي•

 باال بردن سطح کارکنان یا کاستن از پيچيدگي های فناوری•
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 مرحله جذب فناوری

 (UnPacking) گشودن به موفق کارشناسي های تيم کمک به کننده دریافت•

   .شود مي فناوری

  های شيوه تجهيزات، انتخاب بر تسلط و فني دانش بنيادین های مولفه درک•

  و پشتيباني آن، سازی بهينه و توليد های روش اندازی، راه مهندسي، و طراحي

 سازماني و مدیریتي نظام ترسيم و کيفي کنترل

  از جزیي فناوری) .گيرد مي انجام «فناوری سازی دروني» تسلط، و احاطه با•

 (شود مي سازماني دانش

 

 مرحله توسعه فناوری 

 .باشد بوده آميز موفقيت پيشين مراحل که است ممکن وقتي•

  یک خلق به است ممکن که است فناوری گسترش و ارتقا جهت تالش معنای به•

  و توليدی سازی بهينه یا موجود فناوری اصالح و بهبود یا جدید فناورانه پدیده

 .انجامد خدمات و محصوالت تجاری

 دانش چگونگي

(Know-how) 

 دانش چرایي

(Know-why) 

 دانش تمام یا کامل

(Know it all) 
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 شیوه اهی
 ااقتنل فناوری  

را آن و بعضي دیگـر   انتقال فناوریرا معادل  ليسانس بين الملليبرخي 

یاد  فروش فناوریپاره ای دیگر از آن به . ناميده اندانتقال فناوری توليد 

فنـي و  مهارت هـای  توافقي برای واگذاری کرده و برخي محققان آن را 

 .مي دانندخارجي عوض از سوی طر قبال مدیریتي در 

 شناخت قرارداد لیسانس
 (مفهوم و تعريف قرارداد لیسانس)
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به استثنای مالکيـت در عرصـه   مجرایي برای اعطای حقوقي ليسانس  •

 .است امور فکری

ليسـانس  »و بـه طـر دیگـر    « ليسانس دهنده»حقوق فکری دارنده  •

 .گفته مي شود« گيرنده

 .مي داننداجاره را مشابه ليسانس گاهي اوقات  •

 شناخت قرارداد لیسانس
 (مفهوم و تعريف قرارداد لیسانس)

 کسب درآمد•

 (وقتي خودمان امکانات تجاری سازی نداریم)استفاده بهينه تجاری •

زماني که ریسک )صرفه جویي و مدیریت هزینه های تحقيق و توسعه •

 (تحقيق و توسعه پذیرفتني نباشد

 تسهيل ورود به بازارهای جدید•

 ( مدیریت رقبا)مقابله با چالش ها و کنترل بازارها •

 شناخت قرارداد لیسانس
 (کارکرد لیسانس)
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ت   آاثر و تعهدا
 طرفین قرارداد لیسانس

 تعهدات لیسانس دهنده

قابليت بهره بـرداری تجـاری، قابليـت هـای فنـي      ( )Warranty)تعهدات تضميني •

 (فناوری و مفيد بودن اعتبار قانوني فناوری و مالکيت، عدم مزاحمت و تجاوز

 (اسناد، نقشه ها، آموزش و خدمات فني)تعهد به تسليم •

تعهـد بـه   )تعهد به حفظ فناوری و تداوم بخشيدن به شرط انتفاع ليسانس گيرنده •

 (اقامه دعوا در برابر شخص ثالث مزاحم

 رازداریتعهد به •

 فناوری بهبوداتتعهد به واگذاری پيشرفت های فني و •

 (در صورت وجود)تعهد به اعطای شرایط مطلوب  تر •

مقصود از پيشرفتها  
و بهبودات فني یا 
کارهای اشتقاقي و 
 اقتباسي چيست؟
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 (مبلغي که در ازای بهره برداری از فناوری باید تادیه شود)تعهد به پرداخت عوض •

حقوق واگذار شده، زمينه بهـره بـرداری، قلمـرو    )رعایت محدودیت های قراردادی •

 ...(جغرافيایي، عدم اعطای ليسانس فرعي، سقف توليد و

 تعهد به بهره برداری از فناوری•

 تعهد به بيشترین تالش با کوشش متعار•

 اطالعــات فنــي، دانــش فنــي، اســناد و مــدارک، داده هــا و )تعهــد بــه رازداری •

 (نقشه ها

 (گزارش های مالي و شيوه عملکرد)فراهم کردن زمينه مميزی و بازرسي •

 تعهدات لیسانس گیرنده

 (در صورت تجاوز ثالث)تعهد به اطالع •

مقابله با به حاشـيه رفـتن در رقابـت، از طریـق ارائـه      )تعهد به واگذاری بهبودات •

 (تحوالت فناوری

 تعهد به عدم رقابت •

 

 تعهدات لیسانس گیرنده



8/30/2017 

14 

 قرارداد  فرانشیز

 اجازه فرانشيزدهنده آن، موجب به که است توافقي فرانشيز قرارداد

 تجاری عالمت محوریت با را فکری مالکيت های مجموعه از بهره برداری

  به تجاری و فني راهبردهای و خاص تجاری نظام یک همراه به خود

 تحت خدمات ارائه یا محصوالت توزیع و توليد منظور به فرانشيزگيرنده

 .مي دهد عوض دریافت قبال در معموالً و خود کنترل و نظارت

 

 فرانشیزشناخت قرارداد 
 (تعریف و مفهوم)
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   فکری مالکيت اشکال سایر همراه به تجاری عالمت ليسانس•

   فرانشيزگيرنده جانب از قرارداد بودن انتقال غيرقابل •

 :قرارداد طرفين ميان مستمر تعامل•

بهره برداری شيوه های انتقال 

فروش و بازاریابي فنون انتقال 

تبليغات و مالي پشتيباني برنامه های استانداردهای انتقال 

آموزش و مشاوره فني، کمک های انتقال 

فني و سازماني مدیریتي، دستورالعمل های و راهبردها انتقال 

 فرانشيزگيرنده نسبي استقالل•

 فرانشیزشناخت قرارداد 
 (فرانشیزعناصر و خصیصه های قرارداد )

  توزیع کننده و فروشنده عنوان به فرانشيزگيرنده محصول، فرانشيز در •

 با حاصل منافع در طرفين منوال، بدین و مي کند عمل محصوالت، مجاز

 .مي شوند شریک یکدیگر

 از حیث نوع و نظام - انواع قرادادهای فرانشیز
 (فرانشیز محصول)
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  خود که را تجاری سيستم یک در مشارکت و بهره برداری اجازه فرانشيزدهنده •

  ملزومات سایر و خاص دستورالعمل های و شيوه ها فني، دانش همراه به کرده، ایجاد

 به کند مي فعاليت خارجي بازاری در که فرانشيزگيرنده ای به آن اجرای به مربوط

 .مي کند واگذار خدمات ارائه یا فروش توزیع، توليد، منظور

 .بپردازد فعاليت به فرانشيزدهنده با مستمر ارتباط در و هدایت تحت باید گيرنده •

 مربوط  خدمات و هتلداری آماده، غذاهای صنایع را فرانشيز نظام این از نمونه هایي •

 .کرد مشاهده مي توان ملکي معامالت تسهيل به

 از حیث نوع و نظام -انواع قرادادهای فرانشیز
 (فرانشیز قالب تجاری)

 (فرانشيزدهنده از پخش شبکه و توزیع سيستم یک دریافت) توزیع فرانشيز•

  فرانشيز تجاری عالمت با عرضه و توليد) صنعتي یا توليدی و ساخت فرانشيز•

   (دهنده

 تعویض مانند دهنده خدمات تجاری نشان با خدمات ارائه) خدماتي فرانشيز•

 (رستوران و هتلداری خانگي، لوازم شستشوی روغن،

 فرانشیز قرادادهایانواع 
 از حیث ماهیت قراردادهای فرانشیز
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 یا محصوالت توزیع و عرضه برای دیگری به مجوز اعطای تجاری عالمت ليسانس•

  به اجازه فرانشيز .است ليسانس دهنده تجاری عالمت و نام تحت خدماتي ارائه

  عناصر از فکری مالکيت های که است تجاری سيستم یک از استفاده و کارگيری

 .نمي گردد محدود آن به اما مي شود، قلمداد آن اصلي

  با و خدمات ارائه یا کاال توزیع یا توليد برای گيرنده به اجازه اعطای با فرانشيز•

  فراتر بزرگ تر و گسترده سيستم یک از بخشي عنوان به متعدد الزام های رعایت

 .مي کند عمل ليسانس از

 از قراردادهای مشابه  فرانشیزتمایز 
 (قرارداد لیسانس)

  نظام یک از بهره برداری مجوز فرانشيز اما است، محصول به ناظر بيشتر ليسانس•

 .است تجاری

  کيفيت کنترل در حداقلي نظارت به ليسانس دهنده تجاری، عالمت ليسانس در•

 و است توجهي قابل و عمده ميزان به کنترل این فرانشيز در اما مي کند، بسنده

  از استفاده نحوه و فرانشيز سيستم اساسي جنبه های و ابعاد اجرا، چگونگي بر

  تعبير به .مي شود عمده کنترل و نظارت قرارداد، دیگر عناصر و تجاری عالمت

  ليسانس گيرنده به نسبت کمتری عمل آزادی از امتياز، فرانشيزگيرنده در دیگر

 .است برخوردار

 از قراردادهای مشابه  فرانشیزتمایز 
 (قرارداد لیسانس)
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 ااقتنل فناوری و
ری خارجی   سرماهی گذا

 (Joint Venture) مشترک گذاری سرمایه•

 مشترک توسعه و تحقيق•

 توليد در مشارکت قرارداد•

 مشترک گذاری های سرمایه واسطه به فناوری انتقال•

 انتقال فناوری در حوزه  
 سرمایه گذاری مستقیم خارجی
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 :(B.O.T) واگذاری و برداری بهره ساخت، قرارداد•

 .کند مي واگذار را طرح سپس .شود انجام سرمایه بازگشت تا است گذار سرمایه کاره همه -

 :(Buy Back) متقابل بيع قرارداد•

 نيروی و اندازی راه و نصب تجهيزات، خرید هزینه های کليه خارجي شرکت یک که قراردادی -

 درآمدها محل از ها هزینه توليد از پس و کند مي تامين را توسعه مراحل و عملياتي و انساني

 گذار سرمایه خارجي شرکت توسط نفتي ميادین اکتشا مانند .شود مي بازپرداخت و تسویه

 محصوالت توليد محل از بازپرداخت و

 (Turn Key or EPC) ساخت و تجهيز مهندسي، یا دست در کليد قرارداد•

 قراردادهای سرمایه گذاری  
 و انتقال فناوری( ساخت محور)پروژه محور 

 پژوهشگر در علوم مدیریت

@Fadaeimanesh_Institute 


