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چکیده
عنصر تکنولوژی در صنعت نفت و گاز ،بهویژه در پروژههای باالدستی ،به دلیل آثار مثبتت
آن در بهینهسازی بازیافت نفت ،تولید صیانتی حداکثری از مخازن ،ارتقای کمی و کیفتی
تولیدات نفتی ،برقراری توسعه پایداری ،حمایت از محیطزیست و ارزش افزوده در اقتصاد
پروژههای نفتی از اهمیت زیادی برخوردار استت امتروزه وترورت تکنولتوژی بته عنصتر
اجتنابناپذیری از قراردادهای نفتی تبدیل شده است با این وجود ،فقتدان تکنولتوژی یتا
موووعات مرتبط با آن در برخی از قراردادهای نفتی یا جایی که تکنولوژی بهصورت یت
امر تفسیری و اختیاری ،نه بهعنوان ی
این ش

عنصر الزامی در قراردادهای نفتی درج میشتود،

را ایجاد میکند که نقش و اثر تکنولوژی در قراردادهای نفتی چیست؛ تکنولوژی

دقیقاً چه جایگاهی را در صنعت نفت و گاز دارد؛ و حقتو و تعهتدات فترفین قراردادهتا
نسبت به تکنولوژی چیست؟ بر اساس مطالعاتی که در قراردادهای نفتی ،رویههای قضایی
و آرای داوری انجام شده است ،این مقاله به این نتیجه رسیده است که تکنولوژی بختش
بسیار مهمی از لکس پترولیا؛ خواه بهصورت حقو نرم یا سخت شده استت مضتافاً آنکته
مفهوم استفاده ،انتقال و توسعه تکنولتوژی بتهعنتوان یکتی از نته عنصتر تفست ی کته در
قراردادهای نفتی حضور فعال دارد ،خواست کشورهای میزبان یا شرکتهتای م تی نفتت
شده است؛ به نحویکه آنها سرمایه گذاران نفتی یا شرکتهای بین الم ی نفتی را مک ت
میسازند که فعالیتهای نفتی ،شرایط و مفاد قراردادهای نفتی در کشورهای ختود را بتر
اساس مطالبه استفاده ،انتقال و توسعه تکنولوژی انجام دهنتد درنهایتت از ایتن مطالعته
نتیجه گرفته میشود که امروزه مطالبه الزامی تکنولوژی فضای حاکم بر قراردادهای نفت
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و گاز است و بهصورت تعهدات الزامآور قانونی یا قراردادی درآمتده استت کته نقت
تعهدات موجبات ومانت اجرای حقوقی و قراردادی ع یه فرد ناق
کرده ،و بهفرف آسیبدیده از نق

ایتن

تعهدات مزبور ایجتاد

تعهدات مزبور حق فسخ قراردادی و مطالبه خستارت

را عطا میکند

واژگان کلیدی :تکنولوژی ،استفاده از تکنولوژی ،انتقال تکنولتوژی ،توستعه تکنولتوژی،
قراردادهای نفتی

مقدمه
در جهان کنونی ،تکنولوژی یکیی ز ووزلیم لهی أ ترگذاریبزر حیا ل یذ

یسی،،

پذشاف ،زقتصادی جوزلع ل لیی أ توعی پ پایی زر تین  ،ن ی ،أ ریا  ،در کنیار
لؤگاحودن حا عود زقتصادی پاأژههای ن تی زع .،حناحازین تکنولوژی جزء الین ی
تن  ،ن  ،،را أ قازردزدهای حذنزلمللی ن تی زع .،ز نظا عذاعی نذز تکنولوژی
أعذلپ ل ذ ی حازی تبلذغ زوتبار للی أ تسل حا کشورهای دیگا زع .،حنا حا همیذن
دالیم ،در قازردزدهای حذنزلمللی ن تی هموزره کشورهای لذزحان حپ دنبال کسی

نن

حوده أ هستن  .زین زهمذ ،رأ زفزأن حاوث ش ه زع ،تکنولیوژی در لذیان ف یاالن
تن  ،ن  ،أ را  ،ز زوتبیار أ جایگیاه أیی هزی حاخیوردزر شیود .حیا زیینأجیود
همان طور کپ ف االن تن  ،ن  ،أ را حپخیوحی لییدزننی لسیللپ تکنولیوژی در
قازردزدهای حذن زلمللی ن تی حپ زعت اده أ زنتقیال خصتیپ نمیی شیود ،حلکیپ ونصیا
تکنولوژی دزرزی ل هوم وام أ أعذ ی زع ،کپ حا زعاس ل ل ت سم نشکارتا شی ه
زع .،زین ل هیوم ویام شیالم لص ظیپ أ روایی ،زعیت اده ز تکنولیوژی ،زنتقیال
تکنولوژی ،توع پ تکنولوژی ،شکمرذای حنذادهای ت قذی أ توعی پ ن ی ،أ ریا
(R&D

 ،)Jointکنتال أ نظارت حا تکنولوژی ،کمذتپهای زتلی أ فاوی لاحیو حیپ

تکنولوژی أ نگار تکنولوژی أ غذاه در قازردزدهای ن تی حذنزلمللی زع .،زین لوزرد
حپ دلذم زهمذتشان در قازردزدهای حذنزلمللی ن تی ج ی حسذار لورد توجپ هستن  .حا
زینأجود ،حپ نظا لیرع زلیاأ ه لسیللپ ت هی زت قیازردزدی أ خیار قیازردزدی
لاحو حپ تکنولوژی أ لوزرد فوقزلبکا ز لوضیووات لهی تین  ،ن ی ،أ ریا
زع .،حپ حذان دقذ تا ،پاعش حنذادین پذش رأی زین جستار نن زع ،کیپ ت هی زت
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لاحو حپ تکنولوژی أ لوزرد له نن در قازردزدهای حذنزلمللی ن تی ک تکلذ یی
زع ،یا خذا؟ یا حپحذاندیگا نیا  Lex petroleaدر و ه تکنولیوژی تین  ،ن ی ،أ
را ت ق یافتپ زع،؟ در رزعتای پاعیگگویی حیپ پاعیش لیبکور ،لوضیوا زیین
نوشتار رز حپ حارعی ونصا تکنولوژی ز وناتا ت سلی در قازردزدهیای حیذنزلمللیی
ن تی زختصاص دزدی .
زدحذات قوقی کشور لا درخصوص لوضوا زین پ أهش ،فاق پذشیذنپ زعی،
أ تنها حپ لوضوا زنتقال ،زعت اده أ توعی پ تکنولیوژی در قازردزدهیای حیذنزلمللیی
ن تی زیازن پادزختپ ش ه زع.،
عذ نصازهلل زحازهذمی ( )1394لقالیپ زی حیا ونیوزن «زعیت اده ،زنتقیال أ توعی پ
تکنولوژی در تنایع حاالدعتی ن  ،أ را زیازن» کیپ در فصیلنالپ قیوق پزشیکی
أی هنالپ قوق لالکذ ،فکای حپ چاپ رعذ ه زع .،زین زگا حیپ زعیت اده ،زنتقیال أ
توع پ تکنولوژی در تنایع حاالدعتی ن  ،أ را زیازن لیپادز د.
لس ود درخشان ( )1394نذز لقالپزی حا ونیوزن «زنتقیال أ توعی پ فنیاأری در
حگش حاالدعتی تن  ،ن  ،زیازن :لص ظیاتی در ل یاهذ  ،زلززلیات ،چیالشهیا أ
رزهکارها» در لجلپ پ أهشنالپ زقتصاد زناژی زیازن (زقتصاد ل ذ

یس ،أ زنیاژی)

حپ چاپ رعذ ه زع .،زین زگا نذز حپ چالشها أ رزهکارهیای زنتقیال تکنولیوژی در
قوق زیازن لیپادز د.

ولی اتمذان ( )1391در کتاب خود حا ونوزن قوق عالایپریبزری خیارجی
در پاتو قیانون أ قازردزدهیای عیالایپ ریبزری خیارجی ل تقی زعی ،کیپ زنتقیال
تکنولوژی تافاً در قازردزدهای لشارک ،در تولذ أ خ لاتی أجود دزرد ( اتمی،
 )868:1391در ییالیکییپ در زییین پ ی أهش حییا زرز ییپ لسییتن زت أ نمونییپهییایی ز
قازردزدهای ج ی حیذنزلمللیی ن تیی زگبیات لییشیود ،زعیت اده ،زنتقیال أ توعی پ
تکنولوژی در تمام ل لهای قازردزدهای حذنزلمللی ن  ،أ را پذشحذنی ش ه زع.،
حا زین زعاس پ أهشگازن در زین و ه حذشیتا حیپ لوضیووات زعیت اده ،زنتقیال أ
توع پ تکنولوژی در حگش حاالدعتی تن  ،ن  ،أ را زییازن پادزختیپزنی  ،ألیی
لترع ی انپ جایگییاه ونصییا تکنولییوژی در قازردزدهییای حییذنزلمللییی ن تییی ز دی ی
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زن یشمن زن ،قازردزدنویسان أ أکصی قوق حذنزلملم لغ ول لان ه أ لورد ح ث أ
حارعی قازر نگافتپ زع .،تی در زدحذات قوقی زنگلذسی حان نذیز زیین لوضیوا
لورد ح ث أزقع نش ه زع .،در الیکپ دزنستن زین جایگاه لیتوزن کم

شیایانی

حپ قازردزدنویسان أ أکصی حذنزلمللیی در لیبزکازت ،تنظیذ أ شناعیایی قیوق أ
ت هی زت طییافذن در قازردزدهییای حیذنزلمللیی ن تیی أ ییمأفصییم زختصفییات در
دزأریهای حذنزلمللی ن تی دزشتپ حاش .
حا زعاس رأش حنذادی -نظیای حیازی پاعیه حیپ پاعیشهیای زیین پی أهش
وصأهحا حارعی ونصا تکنولوژی أ یالجمووپهای نن در زنوزا ل لهای لگتلی
قازردزدهای حذنزلمللی ن تی ،نرزء دزأری تادره أ قوزنذن کشورها نذز لورد حارعیی
أ تجزییپأت لذییم قیازر خوزهی رافی .،ز ننجاکییپ زعیتقازء تییام أ حارعیی تمییام
قازردزدهای حذنزلمللی ن تی لوجود در دنذای تجاری زلای دشوزر زعی ،أ ز تیوزن
زین لقالپ خار زع .،زین پی أهش حیا زعیاس زعیتقازء نیاقا زنجیام لییشیود.
حناحازین ،زین لقالپ در دأ حگش تنظذ ش ه زع .،در حگش نگسی ،حیپ ت ایی

أ

حارعی جایگیاه أ زهمذی ،تکنولیوژی در قازردزدهیای حیذنزلمللیی ن تیی خیوزهذ
پادزخیی .،در حگییش دأم یالجمووییپهییای ونصییا تکنولییوژی در قازردزدهییای
حذنزلمللی ن تی زخذا لورد حارعی أ تجزیپأت لذم قازر خوزه راف.،
 .1تعریف و جایگاه تکنولوژی
یکی ز

یاحناییتاین پاعشهایی کپ حای پاعه دزده شود زین زع ،کپ تکنولیوژی

چذس،؟ أ در قازردزدهای حذنزلمللی ن تی چپ زهمذتی دزرد؟ در رزعیتای پاعیه حیپ
زین پاعش ها ،زین حگش رز در دأ حن پی لیرذای  .حنی  1رز حیپ حارعیی ت ایی
تکنولوژی أ حن  2رز حپ ت لذم زهمذ ،تکنولوژی در قازردزدهای حذنزلمللیی ن تیی
زختصاص خوزهذ دزد.
 .1-1تعریف تکنولوژی

قبم ز أرأد حپ ح ث نذا زع ،ل هوم تکنولیوژی رز حذیان کنیذ  .أزژه

Technology

در حان زنگلذسی ل ادل أزژههای :تکنولوژی ،فناأری ،دزنش فنیی ،فینشناعیی در
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حان فارعی زع .،ز زینرأ ،پ أهشگازن لتناعی

حیا نظیا خیود ز یکیی ز زیین

أزژهها در نوشتپهایشان زعت اده کادهزن (رهبای.)9 :1393 ،
حازی أزژه تکنولوژی ت اری

حسذاری حذان ش ه زع .،در لذیان عیا لانهیای

حذنزلمللی ،عا لان توع پ تن تی للیم لت ی ت ای یی کیپ ز تکنولیوژی رز حذیان
لیکن  ،وبارت زع ،ز « :لجمووپزی لتشکم ز دزنش فنیی ،لهیارت أ کارشناعیی
زع ،کپ حپ لنظور تولذ  ،تجاری عا ی أ حیپ کیاررذای ل صیوالت حیپ کیار رافتیپ
لیشود أ نذا های زقتصادی أ زجتماوی رز حانأرده لیعیا ن » (.)UNIDO, 1996: 8
زجصس تجارت أ توع پ عا لان للم نذز در پذش نویس زتول رزهنمایی حذن زلمللی
زنتقال تکنولوژی حپ حذان ت ای ی ز تکنولوژی پادزختیپ زعی« :،تکنولیوژی دزنشیی
قاو هلن زع ،کپ حازی تولذ ل صول ،حپکیاررذای یی

فازینی أ زرز یپ خی لات

لورد زعت اده قازر لیرذاد» ( .)UNCTAD, 2001: 5ت ای

دیگای کپ ز تکنولوژی

در زعناد حذن زلمللی نذز نل ه زع ،،ت ای

عا لان جهانی لالکذ ،فکای (أزی پو)

زع .،زین عا لان حذان کاده زع« :،تکنولوژی ،دزنش عا لانیافتپزی زع ،کپ حازی
تولذ ل صول یا زرز پ خ لات در و ههای تن  ،کشاأر ی أ تجیارت حیپ کیار
لیرأد»).)WIPO, 1997: 46
در لذان عا لانهای دزخلی زییازن نذیز عیا لان حانالیپأحودجیپ تکنولیوژی رز
زینرونپ ت ای

لیکن « :لجمووپ دزنش ولمی أ فنی کپ در فازین تولذ ی حپ کیار

رافتپ لیشود أ حا چهار پاییپ زحیززر فنیی ،زحیززر زنسیانی ،زحیززر زطصویاتی أ زحیززر
عیا لانی تکذییپ دزرد .حاخیی ز

قوقی زنان نذیز نن رز حییپلنزلیپ تمییالی دزنیشهییا،

ل صوالت ،فازین ها ،زحززرها ،رأشها أ عذست هایی دزنستپزن کیپ در تولذی کیاال،
زرز پ خ لات لورد زعت اده قازر لی رذاد ( هتاحچذان ،ناتای أ رذگلو.)11 :1389 ،
حناحازین ،تکنولوژی لجمووپ زی ز دزنش ها زع ،،زلا نپ دزنش تیا
عا لانیافتپ أ پویا کپ زه ز

حلکیپ دزنیش

خاتی رز در رزعتای حانأردن نذا ها أ دشوزریهیای

تن  ،دنبال لیکن .
حا لشگاش ن ت ای

تکنولوژی در زدزلپ حپ حارعی جایگیاه تکنولیوژی در

لذان وناتا قازردزدی ت سلی پادزختیپ أ لییکوشیذ پاعیه دهیذ لبنیای زهمذی،
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تکنولوژی در قازردزدهای حذنزلمللی ن تی چذس،؟
 .2-1بررسی رابطه عنصر تکنولوژی با دیگر عناصر مدل تفسل

حا زعاس ل ل ت سم( )1قازردزد لوجودی ن ه زع ،کپ حا تمیالی وناتیا پیاأژه در
زرتبا زع .،حا زعاس زین ل ل ها پاأژه ن تی حا  9ونصا( )2در زرتبا زع ،کپ در
قازردزد حپ ننها پادزختپ لیشود .قازردزدهای حذنزلمللی ن تی حیا زعیاس چگیونگی
در نظا رافتن زین وناتا قازردزدی شکم لیرذان  .یکیی ز زیین وناتیا ت سیلی
ونصا تکنولوژی زع.،
ونصا تکنولوژی همانن دیگا وناتا ت سلی دزرزی یاشاخپهیایی زعی ،کیپ
ها یاشاخپ ز زین ونصا حا یاشاخپهایی ز وناتا دیگا در زرتبا زع ،أ تغذذا
در یکی ز یاشاخپهای زین ونصا لمکن زع ،در وناتا دیگا تغذذا زیجیاد کنی ،
حازی لثال زرا زعتان زردهای ن تی تغذذا کن حیا ل یذ

یسی ،ل یم پیاأژه تیرگذا

لیربزرد .زرا زعتان زرد حاالیی حازی پاأژه زنتگاب شیود حیا ل یذ
ترگذا لثب ،لیربزرد ،زلا زین ترگذا لثب ،حیا ل یذ

یسی ،پیاأژه

یسی ،لمکین زعی ،لوجی

زفززیش هزینپ ها شود .همچنذن زرا زعتان زرد پایذنی حازی نن پاأژه زنتگیاب شیود،
لمکن زع ،هزینپها کاهش یاح  ،زلا زیین زلیا لمکین زعی ،حیا ل یذ
لسییلولذ ،زجتمییاوی شییاک ،تییرگذا لن یی رییبزرد ،چازکییپ ی ی
ل ذ

یسی ،أ

نشیی ،ن یی ،در

یس ،لیتوزن حا همپ زح اد شاک ،أ جال پ ترگذا ریبزرد ،هماننی شکسی،

شاک ،شم در نذجایپ کپ نگار لگاحی حا ل یذ

یسی ،ل یذ ف الذی ،أ نحیاأی

تجاری زین شاک ،أ لسلولذ ،زجتماوی نن ربزش( ،وباعیی.)113-143 :1394 ،
لییبز همییپ وناتییا ت سییلی حییاه زرتبییا پذچذ ی هزی دزرن ی أ تغذذییا در یکییی ز
یالجمووپهای وناتیا نن لاننی تکنولیوژی لییتوزنی لوجی
هزینپهای پاأژه ،ل ت پیاأژه ،ل یذ

ترگذاریبزری حیا

یسی ،پیاأژه أ تیی قیوق أ ت هی زت

طافذن قازردزد رادد )3(.در دهپ زخذا ،تکنولوژیهیای ج یی ن تیی ،چشی زنی ز أ
لرلوری،های تن  ،ن  ،رز تغذذا دزدهزن  .حازی لثال ،لا هنگاریهیای عیپح ی ی،
تکنولوژی های نوین

اری لاننی

یاریهیای زفقیی ،تکنولیوژیهیای

یاری

یادریایی أ نبهای ومذ حپ تن  ،،زلکان دعتاعی حپ ذخایا یادریاهای ومذ
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رز فازه کاده زع ،کپ در ومم نذز لوج

کاهش هزینپهای تولذ ش هزن  .زلاأ ه

هزینپ أزق ی تن  ،ن  ،أ را در و ه زکتشیا

أ توعی پ زعی ،،در یالیکیپ

هزینپهای وملذاتی حپ دلذلی تکنولوژیهای پذشافتپ در ها حشکپ حذش ز  50درت
کاهشیافتپ زع .)Daneshy, 2005, 1( ،وملذات تن  ،ن  ،أ را حیپطیور حیالقوه
ترگذازت لثب ،أ لن ی حا رأی زقتصاد جوزلع ل لی ،زکوعذست های ل یذ
دزرن  .زین تن  ،ز چن رزه حپ کشورها در جه ،توع پ پایی زر کمی

یسیتی
لییکنی ،

ز جملپ زیجاد لشاغم لستقذ أ غذالستقذ ؛ تهذپ أ دعتاعی حپ زنیاژی .تکنولیوژی
در زین رزعتا لوج

رش عیایع توعی پ پایی زر أ کیاهش را هیای رلگانیپزی أ

نع یذ هییای ل یذ

یسییتی ناش یی ز وملذییات ن ت یی ل ییشییود( .

Feb 2017, 4

 ،)UnitedNationsDevelopmentدر زییین لذییان ،زعییناد حییذنزلمللییی خوزعییتار زنتقییال
تکنولوژیهای دأعت زر ل ذ

یس ،در تن  ،ن  ،أ را شی هزنی  ،حیازی لثیال

لیتوزن حپ لاده  5کنوزنسذون حذنزلمللی نلادری ،لقاحلپ أ همکاری در حازحا نلودری
ن تی أ همچنذن حن  3لاده  3ل اه ه زناژی زشاره کاد .هنگالیکپ در تن  ،ن ی،
یس ،حیا حهیاهأری حیاال در جهی،

ی

أ را ز تکنولوژیهای دأعت زر ل ذ

تذان ،لگزن زعت اده شود ،لنافع طوالنیل ت ومولی أ لصیال زجتمیاوی

ی

لیشود أ یکپارچگی أ جال ذ ،طاحهای توع پ ن تی لورد توجپ قازر لییرذیاد.
زین لبانی لوج

لی شود نسم عوم قیوق حشیای

ی أ لسیلولذ ،زجتمیاوی

شاک،های ن تی ل ق شود .حناحازین لیتوزن ر  ،تکنولوژی یکی ز وناتا لهی
قازردزدی أ تین تی یو ه ن ی ،أ ریا زعی .،پیس ز دریافی ،زهمذی ،ونصیا
تکنولوژی أ ل اهذ لاتب حا نن در زدزلپ حپ حارعیی ل یاهذ أ وناتیا لیاتب حیا
ونصا تکنولوژی در قازردزدهای حذنزلمللی ن تی زخذا لیپادز ی .
 .2عنصر تکنولوژی از عناصر تفسل در قراردادهای بینالمللی نفتی
همانطور کپ حذان ش ها ونصا ز وناتا ت سم خیود ،وناتیا أ ل یاهذ لاتب یی
دزرد کپ تشکذمدهنی ه نن ونصیا لییحاشین  .وناتیا أ ل یاهذ لیاتب حیا ونصیا
تکنولوژی وبارتن ز  :دزنش و ه ن ،؛ چذستی دزنش فنی؛ چازی زعت اده ز دزنش
فنی؛ تاریگچپ زعت اده ز دزنش فنی أ لکانهیای زعیت اده دزنیش فنیی؛ زعیت اده ز
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تکنولوژی؛ زنتقال تکنولوژی؛ توع پ تکنولوژی؛ حنذادهای ت قذی أ توعی پ

(Joint,

) R&Dکنتال أ نظارت حا زعت اده؛ زنتقال أ توع پ تکنولوژی؛ کمذتپهیای زتیلی أ
فاوی لاحو حپ تکنولوژی أ نگار تکنولوژی .در زیین حگیش لهی تیاین وناتیا أ
ل اهذ لاتب حا ونصا تکنولوژی رز لورد حارعی أ ل زقپ قازر لیدهذ أ درنهای،
حپ زر یاحی جایگاه زین ل اهذ لاتب در قازردزدهای ن تی حیذنزلمللیی أ ت قی

lex

 petroleaدرخصوص ننها خوزهذ پادزخ.،
 .1-2دانش حوزه نفت

دزنش فنی و ه ن  ،یکی ز له تاین لبا ث قازردزدهای حذنزلمللی ن تیی زعی.،
زلاأ ه حپ دلذم رشی همیپ زح یاد زیین تین  ،،دزنیش جیز الین ی

قازردزدهیای

حذنزلمللی ن تی زع ،،یاز هذچ شاکتی نمیتوزن ح أن دزنش زین تن  ،زقی زم حیپ
وملذات ن تی کن  .زین زلا حاوث ش ه زع ،هذچ قازردزدی حی أن توجیپ حیپ دزنیش
تنظذ نشود .دزنش در زین و ه ز تن  ،خود حپ یاشاخپهیای لگتل یی تقسیذ
لیشود کپ شالم لوضووات لگتل ی لانن دزنش فنی ،چذستی دزنش فنیی ،چازییی
دزنش ،لکان دزنش ،لان دزنش لیحاشن .
دزنش فنی ،1در زختذار دزشتن زطصوات أ لهارتهیای لاحیو حیپ لذنیپهیای
تن تی یا ولمی زع ،کپ توزنایی فه کالم لهارتهای کلذ ی أ ل اهذ کیارحادی
رز در تن  ،خاص زیجاد لیکن  ،حپوبارتدیگیا« :دزنیش فنیی حیپ لجموویپزی ز
زطصوات أ لهارتهای فنیی لاحیو کیپ در طاز یی ،عیاخ ،أ وملذیات أز ی
تن تی حپلنظور تولذ أ عاخ ،ل صیول ییا لیوزد لیورد نذیا زطیصق لییشیود»
(شورزی هماهنگی أ نظارت حا همکاریهای زقتصادی أ لیالی حیذن زلملیم:1366 ،
.)33
دزنش در قازردزدهای حذن زلمللی ن تی حپ ل نای دزنش فنی ییا دزنیش لهن عیی
تا

نذس ،،حلکپ وصأهحا دزنش فنی ،دزنش خای  ،دزنش زجاز ،دزنش ترلذن کیاال،

دزنش زرز پ خ لات ،دزنش ل یای ،ساح زری ،دزنش ل یای ،أ حپوبارت دیگا ها
1. Know- how
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دزنشی کپ در و ه ن  ،أ را حاش  ،تی دزنش قوقی ن  ،أ را رز هی درحیا
لیییرذییاد (زحازهذمییی ،همییان .)40 :زییین أعی  ،أعییذع دزنییش رز ز قازردزدهییای
حذن زلمللی تن  ،ن  ،نذز لیتوزن دریاف .،حازی لثال قازردزد زلتذا ی پاکستان زین
ییو ه رز شییالم ،دزنییش ل یذنشناع یی ،ژ وفذزی ی  ،لهن ع یی ،ل ی یای ،پییاأژه،
ساح زری ،قوق لیدزنن .

()4

تی حاخی ز کشورها ع

أعذع تیای رز در نظیا

رافتپزن أ وصأهحا دزنش فنی ،دزنش عاخ ،پشتذبانی ز فناأری زطصوات ،ز جملپ
کس

زطصوات لا هنگاری ،پادز ش ،دزنش وملذات أ نگه زری ،خ لات درییایی،

خ لات پشتذبانی کس أکار ،ز جملپ حذمیپ ،سیاح زری ،خی لات لنیاحع زنسیانی،
لشاأره ،حا زریاحی ،لبزکازت قیانونی أ قیازردزد ،تیرلذن لیالی ،حا رریانی همچنیذن
لهارتهای زعتازت ی

کس أکار ز جملپ رهبای ،توعی پ کسی أکیار ،لی یای،

زجازیی ،تجاری ،ت لذلی ،لبزکاه أ زعتازت ی قازردزد رز حپونوزن دزنش یو ه ن ی،
أ را دزنستپزن  )5(.حناحازین و ه دزنش تن  ،ن ی ،،یو ه أعیذع أ رسیتادهزی
زع ،أ دروذن ال یکی ز له تاین حگشهای تن  ،ن  ،حپ شمار لیرأد.
یکی ز پ أهشگازن حا زین وقذ ه زعی ،کیپ دزنیش فنیی یکیی ز لهی تیاین
لصادی زعازر تجاری حپ شمار لیرأد کیپ در یو ه ولیوم ل الانیپ قیازر دزرد أ
وموم حپ ننها دعتاعی ن زرن  ،در الیکپ حازی پاأژه لورد نظا ضاأری أ زعاعی
حوده زع( ،رهبای ،همان .)87 :زلا حای ر  ،دزنش فنی لزألیاً در یو ه لالکذی،
فکای قازر نمیرذاد ،حلکپ دزنش فنی لیتوزن دزنشی حاش کپ وصأهحا زینکپ حیازی
پاأژه له أ ضاأری زع،؛ ألی زلکان کس

نن توعی زفیازد ز طیاق لگتلی

(زوززم دزنشجو حیپ خیار أ همکیاری حیا شیاک ،هیای لتگصیا در نن لذنیپ)
زلکانپبیا زع .،لبز دزنش فنی تماً در و ه زعازر تجیاری قیازر نمییرذیاد .در
تمالی قازردزدهای حذنزلمللی ن تی حپ دزنش تن  ،ن  ،توجپ أی هزی لییشیود أ
در تمام قازردزدها حپ زنتقال نن حپ کشور لذزحان پادزختپ لیشود.

()6

چذستی دزنش 1نن چذزی زع ،کپ حپ قذق ،دزنش حالیرادد .حپوبارتدیگیا
ی نی ،چاز زین دزنش زینرونپ زع،؟ حازی لثال ،لاهذ ،دزنیش أ فلسی پ دزنیش در
1. Know-what
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تن  ،ن  ،در ول لهن عی لگزن ،لبانی لهن عی لگزن چذستی دزنش لییشیود
(زحازهذمی ،همان)45 :؛ زین ی

نوا زطصویات در لیورد ولی ییا نن ومیم زعی،

).)Lundvall & Johnson, 1994: 27
چازیی دزنش 1حپ زتول أ قوزنذن ولمی دزنش لترگا ز طبذ  ،،زنسان أ جال پ
زشاره دزرد .زین قسم ،ز دزنش حازی رش أ توع پ تکنولوژی حسذار لهی زعی.،
چازیی دزنش در زتم پاعه حپ پاعشهایی ز قبذم «چاز
زنجام دهذ ؟ چاز حای عکوی

اری رز زین رونیپ نصی

اری رز حایی زیینرونیپ
کنیذ ؟ چیاز زتیصً حایی

ل یای ،ساح زری رز حا زعاس ل ل زنگلذسیی دزشیتپ حاشیذ ؟» زعی( ،زحازهذمیی،
همان) .چازیی دزنش در تولذ أ حا تولذی ولی حسیذار لهی زعی،
)Ibid, 27

لگتل

(Lundvall and

 .Johnson,زین چازیی زع ،کپ شذوه أ رأش زنجام ف الذ ،رز در شیازی

أ لکانهای لگتل

لشگا لیکن .

زیجادکنن ه دزنش 2حپ رأزح زجتماوی خیاص أ رزینشیی در لذیان دزرنی ران
دزنش زشاره دزرد .حپوبارتدیگا حذان لیکن زین دزنش در دع ،چپ کسی زع ،ییا
چپ کسی لیتوزن نن رز زنجام ده أ توزنایی زنتقال زین دزنش در دع ،چپ کسانی
زع .،شناخ ،زفازد کلذ ی لمکن زع ،حازی لوفقذ ،در کس

نونأری له تیا ز

شناخ ،زتول زعاعی نن حاش  .زلاأ ه شاک ،های دزرزی لذسیانس دزنیش خیاص
ن تی رز دزرن  ،زلا زجیا ه زنتقیال نن حیپ دیگیازن أ زرتقیاء نن رز حیا زعیاس لجیو
لذسانسشان ن زرن  .زین یکی ز لشکصت زنتقال دزنش در و ه ن  ،أ ریا زعی،،
لبز در لان زن قاد قازردزد زنتقال تکنولوژی قازردزدنویسیان حایی حیپ زیین لوضیوا
توجپ دزشتپ حاشن .
لکان دزنش 3حپ لکانی کپ دزنش ز ننجا شاأا ش ه زشاره دزرد .لثصً در غیاب
تولذ ش ه یا در شاق ،در کشور توع پیافتپ حوده یا در ال توعی پ؟( ،)Ibidزلیا در
قذق ،حای حذان دزش ،کپ لکان دزنش نشاندهن ه جایگاه دزنش در لیان کنیونی
زع ،أ در نین ه در چپ لکانی حپ چپ جایگاهی رهسپار خوزه ش أ لنجا حپ چیپ
1. Know-why
2. Know-who
3. know-where
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توع پیافتگی حذشتا خوزه ش .
لان دزنش 1،لاحو حپ دزنش در ربر لان ربشتپ ،ال أ نینی ه زعی .،چیپ
لانی دزنیش زیجیاد شی ه أ زالن در چیپ لا لیپزی زعی ،أ نینی ه نن کجاعی،؟
لون ی أزل أ جانسییون در لقالییپ خییود کجییایی دزنییش أ لییان دزنییش رز در دعییتپ
زیجادکنن ران دزنش قازر دزدهزن  .یاز ننها رز در زرتبا نزدی
أ جوزلع لیدزنن

حا رأزح زجتمیاوی

).(Ibid

در خصوص دزنش فنی لیتوزن حپ پاأن ههای لت دی زشاره کاد کپ در زینجا
حپ دأ نمونپ ز نن لیپادز ی  .پاأن ه نگس ،درخصوص قازردزد لذان ی
زیازنی أ ی

شیاک،

شاک ،خیارجی زعی .،در قیازردزد لذیان زیین دأ شیاک ،،شیاک،

خارجی لت ه حپ دزدن دزنش فنی ش ه حود ،زلا حپ ت ه خود ومم نکاد أ درنهای،
حپ دزأری زرجاا ش أ دزأر رأی حپ خاتمپ قیازردزد أ جبیازن خسیارتهیای أزرده
لتضار (زیازنی) دزد .پاأن ه دأم در لذان شاک ،دزرن ه لذسانس تکنولوژی

حپ طا

أ وصل ،تجاری حا شاک ،زیازنی درخصوص تولذ لوزد پتاأشذمی یا حپکاررذیای
تکنولوژی أ وصل ،تجاری در لوزرد لورد توزف زعی ،،زیین دأ شیاک ،قیازردزد
جوین ،أنچا لن ق کاده حودن  ،زلا پس ز زن قاد قیازردزد لشیگا شی شیاک،
خارجی فاق قازردزد لذسانس در قلماأ عا لذنی زییازن حیوده زعی .،لیبز شیاک،
لال

لذسانس حا ولذپ زین شاک ،خارجی در ل کمپ چیذن أ زیتالذیا دویوز ل یاح

کاد .ل کمپ حپ فسه قازردزد لذسانس ک دزد أ حپتبع نن قیازردزد جوینی،أنچیا
لن ق ش ه در زیازن نذز لغو شی ( یاتمی .)499 :1394 ،زلیاأ ه در یو ه ن ی،
لوضوا زنتقال تکنولوژی أ نلو ش نذاأهای دزخلی نذز حسیذار لیورد توجیپ قیازر
لیرذاد.
 .2-2استفاده از تکنولوژی

زعت اده ز تکنولوژی 2در قازردزدهای حذنزلمللی ن تیی یی

ونصیا زجتنیابناپیبیا

قازردزدی زع .،زین لورد یکی ز ویوزللی زعی ،کیپ دألی،هیای در یالتوعی پ
1. know-when
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پاأژههای ن تی رز حپ شاک،های ن تی حذنزلمللیی أزریبزر لییکننی  .شیاک،هیای
حذنزلمللی ن تی ز طای تجاحذات خود أ ت قذقات خود تکنولیوژیهیای ن تیی رز
کس

لیکنن یا نن رز ز شاک،های دزرزی زین تکنولوژیها لییخانی  .حیپ دلذیم

قذم ،حیاالی زیین تکنولیوژی هیا کشیورهیای در یالتوعی پ زلکیان خایی زیین
تکنولوژیها رز ن زرن  ،لبز پاأژههای ن تی خود رز حپ زین شاک،ها أزربزر لیکنن
تا ننها حیا زعیت اده ز تکنولیوژیهیای ج یی پیاأژههیای ننهیا رز زنجیام دهنی .
تکنولوژی ل نظا کشور ها در حگش زعت اده ز تکنولوژی ،تکنولوژی ل رن تن ،
ن  ،زع.،
زعت اده ز تکنولوژی ل رن در تن  ،ن  ،حاوث کاهش هزینیپهیا ییا زنجیام
هاچپ حهتا زکتشا  ،حهاهحادزری أ توع پ لذادین ن تی أ

اظ ،ز ل یذ

یسی،

لیشود .در زکثا کشورهای در التوعی پ ز ننجیاییکیپ حودجیپ کشیور ز طایی
فاأش ن  ،أ را ترلذن لیشود ،زین کشورها حپ دنبال کس
هستن  ،تکنولوژی ه لوج
لوج

لنافع لیالی حذشیتای

کاهش هزینپهیای لیالی ) (Yulei Wang, 2016: 23أ

حهبود تولذ لیشون  .حازی لثال ،حپکاررذای عنسورهای خیاص در لذی زن

ن تی لیتوزن لذززن تولذ لؤگا لذ زن رز زفززیش دهی  .زلیاأ ه تکنولیوژی لگیا ن
هوشمن حپ حهاهحادزر زین زلکان رز لیدهن تیا چیاههیای یی

لگیزن هوشیمن رز

حپطور یکپارچپ ل یای ،کن (( )7هن ی.)16 :1389 ،
در ال اضا حپ دلذم فشارهیای حیذنزلمللیی کنوزنسیذونهیا أ عیا لانهیای
ل ذ

یستی حذنزلمللی کشورهای للزم حپ

اظ ،ز ل ذ

یس ،ش هزن أ یکیی

ز زلززلات حذنزلمللی ،زعت اده ز تکنولوژی ج ی در وملذیات ن تیی زعی .،حیازی
لثال ،در حن

لاده  10پاأتکم کذوتو أ حن  1لاده  8ل اه ه زنیاژی حیا نن ترکذی

ش ه زع.،
همان طور کپ در ربشتپ حذان ش حا زعیاس لی ل قیازردزدی همیپ کشیورهیا،
شاک،های ن تی للزم حپ زعت اده ز تکنولوژی در زنجام ف الذ،های خود هسیتن أ
زین زلا وصأهحا زینکپ حپونوزن حهتاین رفتار تن  ،ن  ،در لذان همپ کشیورهیا أ
شاک،های حذنزلمللی پبیافتپ ش ه زع ،أ در ت ای

حهتاین رفتیارهیای تین ،
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ن  ،أ زعتان زرد های حذن زلمللی هموزره لورد توجیپ زعی ،،در زنیوزا قازردزدهیای
حذنزلمللی ن تی نذز ذکا ش ه زع .،حاخی قازردزدها نذیز حیا زعیت اده ز تکنولیوژی
زگباتش ه ج ی ترکذ دزرن  )8(.در عالهای زخذا در قازردزدهای حیذنزلمللیی ن تیی
کمذسذونی حازی نظارت حا زعت اده ز تکنولوژی در ف الذ،های ن تی در نظا رافتیپ
ش ه زع.،

()9

وصأهحا زین لوزرد ،زیال ،نالعکای نلایکیا ز عیال  1980زعیتان زردی رز حیپ
زعییتان زرد ل مییول ن تیی خییود زضییافپ کییاد .حییا زعییاس زییین زعییتان زرد در همییپ
وملذاتهیای ن تیی زیین زیالی ،زوی ز زکتشیا  ،تولذی  ،توعی پ ،میمأنقیم أ
ذخذاهعا ی حای ز حهتاین تکنولوژی لوجود زعت اده شود .زین زعتان زرد  BATییا
زعتان زرد زعت اده ز حهتاین تکنولوژی نام دزرد .زین زعتان زرد در عال  1997لیورد
حا حذنی قازر راف ،أ زعت اده ز حهتاین تکنولوژی در زین زیال ،زلززلی رادی  .زلبتپ
قوزنذن ج ی  BATپس ز أزق پ تورزنی کانذون لنجا حپ توع پ حهتیاین تکنولیوژی
عودلن أ زیمن در زرأپا أ زلایکا حازی ل یای ،خ لات ل نی خصوتیاً ن ی ،أ
را ش  .زلاأ ه در زکثا کشورها نذز لورد روای ،قازر لیرذاد أ حپ رفتیار تین تی
زین کشورها تب یم رادیی ه زعی .،حنی  11لیاده  3دعیتورزل مم تولذی را هیای
رلگانپزی زت ادیپ زرأپا نذز حپ زین زعتان زرد زشاره دزرد

)2010: 25

 .)Steiner,حا زین

زعاس زنجام ف الذ ،هیای ن تیی در زیین کشیورها زلززلیاً حایی حیا زعیاس حهتیاین
تکنولوژیهای زین تن  ،زنجام شود.
لمکن زع ،زین پاعش ل اح شود کپ نییا ت هی شیاک ،حیذنزلمللیی ن تیی
درخصوص حپکاررذای تکنولوژی در وملذات ن تی تنها در تیورتی زعی ،کیپ در
قازردزد یا در قوزنذن کشور لاحوطپ زین لیوزرد أجیود دزشیتپ حاشین ؟ پاعیه لن یی
زع .،در تن  ،ن  ،أ را حا حاخی زعتان زردهای تکنولوژی ،ل یذ

یسیتی أ..

لوزجپ هستذ کپ و أل ز ننها حازی فیاد تین تی لیورد قبیول نذسی .،زریا زیین
زعتان زردهای زلززمنأر تن تی در قازردزد حپونوزن ت ه قازردزدی ذکا نش ه حاشین ،
حپ ونوزن ت ه زت أ زلززلات خار ز قازردزد در نظا رافتپ ش ه أ روای ،نن حیازی
طافذن قازردزد زلززلی زع( ،زحازهذمی.)35-40 :1396،
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در زینخصوص لییتیوزن حیپ پاأنی ه شیم در نذجاییپ زشیاره کیاد .شیاک،
حذنزلمللی شم ل وی روای ،زعتان زردها در ف الذ،های ن تی خود در نذجایپ حیود،
زلا گاح ،ش در ومم حاخیی ز ننهیا رز زنجیام نی زده زعی .،پیس ز کشی
لوضوا عا لانهای حذنزلمللی

زیین

زقم زعتان زردهایی کپ شیاک ،شیم حایی زنجیام

لیدزد ،زلا زنجام ن زده حود رز حا زعاس وا

زین تن  ،حذان کادن کپ یکی ز زین

زعتان زردها ،زعتان زرد زعیت اده ز حهتیاین تکنولیوژی حیود (.)Steiner, 2010:18-28
حناحازین زعت اده ز حهتاین تکنولوژی در تن  ،ن  ،یکی ز زعیتان زردهای وافیی
زین تن  ،حپشمار لیرأد.
وصأه حا زعتان زردهای ن تیی درخصیوص حیپکیاررذای تکنولیوژی ،حهتیاین
رفتارهای تن  ،ن  )10(،نذز حپ زین لوضوا پادزختپ زع .،حاخی کشیورها نذیز در
لتن قازردزد در ت ایی

حهتیاین رفتارهیای تین  ،ن ی ،حیپ زعیت اده ز حهتیاین

تکنولوژی زشاره کادهزن ز جملپ لیتوزن حپ قیازردزد زلتذیا ی حا ییم لی ل ،2013
قازردزد لشارک ،در تولذ دأل ،کنذا ل ل  ،2015قازردزدهای خ لاتی دأل ،وازق
ل ل  2009أ قازردزد خ لاتی دأل ،لکزی

ل ل  2003زشاره کاد.

حاخی ز زین قازردزدها رفتارهای خوب تن تی رز زینرونپ ت ای

کیادهزنی :

شذوهها أ رأشهیایی زعی ،کیپ حیپطورل میول در تین  ،ن ی ،جهیان ،توعی
شاک،های ل تا أ عگتگذا لورد زعت اده قازر لیرذاد .زین رفتار ت ی ،شیازی
أ زأضاا لشاحپ حا کسانی کپ حا توجپ حیپ ظیاها أ جنبیپهیای لگتلی

لاحیو حیپ

وملذات توع ف االن تن  ،ن  ،هموزره زنجام لیپبیانی کیپ ومی تاً حیپلنظیور
تضمذن :زل ) زعت اده ز حهتاین رأشهای کش

أ تولذی زنیاژی در جهیان؛ ب)

اظ ،ز ذخایا ن  ،أ را کپ حیپ ل نیای زعیت اده ز رأشهیا ،تکنولیوژیهیا أ
رأیپهای فنی ،زقتصادی أ عا رار حا ل ذ
هذ رأکاحنها ،همازه حا

یس ،حازی حپ

زقم رعان ن یان در ع

زکثا رعیان ن ز ذیای

زعی،؛ ) زیمنیی وملذیاتی،

رأشها ،تکنولوژیها أ فازین هایی زع ،کپ زلنذ ،وملذات رز تضمذن لییکننی أ
حپ پذشگذای ز

وزدث کم

لیکنن ؛ د)

اظ ،ز ل یذ

یسی ،أ ز تیازم حیپ

لادم کپ ز طای حپکیاررذای تکنولیوژیهیا أ رأشهیای لیاتب حیا پذشیگذای أ
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کاهش نعذ هیای یسی،ل ذ یی أ همچنیذن نظیارت حیا کنتیال أ نظیارت حیا
ل ذ

یس ،وملذات زکتشا  ،تولذ ن  ،أ را طبذ ی تورت لیپیبیاد .زلیاأ ه

اظ ،ز ل ذ

یس ،حپ لوضوا حسذار لهمی در تن  ،ن  ،أ را تب یم ش ه،

حپ رونپزی کپ زعت اده ز تکنولوژیها حذشتا در رزعیتای
زع،

(2011: 186-187

اظی ،ز ل یذ

یسی،

 .)Rouzaut,در دههای زخذا حذشتا رفتار خوب تن  ،ن ی،

در و ه یس،ل ذ ی أ زجتماوی شکم رافتپ زع( ،وباعی.)110-140 :1394 ،
حا زعاس قازردزدهیای حیذنزلمللیی أ نرزی دزأری لییتیوزن ر ی ،در یو ه
زعت اده ز حهتاین تکنولوژی در تن  ،ن ،

petrolea

 lexت ق پذ ز کاده زع ،،ز

ننجاکپ زعت اده ز حهتاین تکنولوژی جیزء زعیتان زردهای حیذنزلمللیی أ رفتارهیای
خوب تن  ،ن ی ،لیورد شناعیایی قیازر رافتیپ زعی ،،لیبز زعیت اده ز حهتیاین
تکنولوژی در و ه قوق عگ lex petrolea ،لوجودی ،پذ ز کاده زع.،
 .3-2انتقال تکنولوژی

یکی ز چالشیتیاین لوضیووات قازردزدهیای حیذنزلمللیی ن تیی لوضیوا زنتقیال
تکنولوژی زع .،همانطور کپ در لق لپ حپ نن زشاره ش لقیاالت أ پی أهشهیای
یادی در زینخصوص زنجام ش ه زع .،هموزره کشورهای لذزحان (تا
یا شاک،های للی أزحستپ حپ ننها حپ دنبال کس

ن ی)،

ج ی تاین تکنولوژی ال م حیازی

زعتگاز أ توع پ أ پاالیش ن ی ،ز طایی قازردزدهیای حیذنزلمللیی ن تیی حیازی
حپکاررذای ننها در وملذات ن تی هستن زلا در ومم شاک،های حذنزلمللیی ن تیی
در حازحا زین زلا لقاأل ،لیکنن .
در قازردزد ن تی حذنزلمللی زنتقال تکنولوژی در همپ قازردزدها أجود دزرد ،شیای
در ل لهای قازردزدهای خ لاتی أ لشارک ،در تولذی حیپتیورت تیای ذکاشی ه
حاش لانن قازردزد خ لاتی زیازن( ،)11خ لاتی وازق( )12یا قازردزد لشیارک ،در تولذی
هن ( )13أ لشارک ،در تولذ کنذا( )14قازردزد لشارک ،در تولذ لکزی ( )15أ قاحمذکیا
زع ،قازردزدهای زلتذا ی حپطور تای حپ زنتقال تکنولوژی نمیپادز ن زلیا ز ننجاکیپ
قازردزدها ج ی زلتذا ی ز طای لشارک ،ی

شاک ،دألتی حا شیاک ،حیذنزلمللیی

خارجی زنجام لیشون  ،یا زلتذا حپ شاکتی کپ حا شاک ،دزخلی لشارک ،کنی زو یاء
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لیشود( ،)16ز ننجاکپ لشیارک ،تجیاری تیرگذا حیپ عیززی در زنتقیال تکنولیوژی دزرد
(زخصقی .)26:1379 ،زین رأش ه حا تجاحپ شاک،هیای دزخلیی لییفززیی أ هی
دزنشهای ج ی رز حپ ننها لنتقیم لییکنی ؛ حنیاحازین کشیورها ز طایی لشیارک،
شاک،های دزخلی حا شاک،های حذنزلمللی ن تیی عی ی در کسی

تکنولیوژیهیای

ل رن تن  ،ن  ،أ را دزرن ؛ لانن قیازردزدهیای زلتذیا ی لصیا ،زلیارزت لت ی ه
واحی ،زکثا کشورهای ( OECDزعتازلذا ،کانادز ،زیاالتلت

ه ،زنگلستان ،ناأژ أ غذیاه)

زحوظبی ،ننگوال ،نرژزنتذن ،کلمبذا ،حا یم ،حاأنلی ،ریاحن ،نذجاییپ ،رأعیذپ أ غذیاه حیا
زعاس زین نوا ز لشارک ،لن ق لیشون ).(Bret, Ibid: 179
فازین زنتقیال تکنولیوژی دزرزی لاز لیی زعی ،کیپ زتیوالً در پذوعی،هیای
قازردزدی حذان لیشون  .حاخی نن رز دزرزی چن لا لپ دزنستپزن زلی  :زنتگیاب أ
کس

تکنولوژی ب :زن باق أ کارحاد أ جیبب تکنولیوژی  :توعی پ تکنولیوژی

(یوع ی پییور )2 :1376 ،زلییا ننچییپ حذشییتاین کییارحاد رز دزرد پییبیاش أ جییبب
تکنولوژی أ زیجاد ظافذ ،ال م أ توع پ تکنولوژی هس.،
الف) پذیرش تکنولوژی

در ها قازردزد حذنزلمللی ن تی قبم ز پبیاش تکنولوژی زنتگیاب تکنولیوژی حیازی
زعییت اده در نن پییاأژه ز ضییاأریات أ لقیی لات زنتقییال تکنولییوژی زعیی .،در
قازردزدهای حذنزلمللی ن تی حای حا شاک ،حذنزلمللی لبزکاه کاد أ تکنولوژیهیای
ل رن نن شاک ،کپ در رزعتای زه ز

کشیور أ لناعی

هستن رز در ضمذمپ زنتقال تکنولوژی قازر دزد .ح

حیازی پیاأژههیای ن تیی

ز زین لا لپ زق زلات لگتل یی

حازی زنتقال تکنولوژی تورت لیپبیاد :زلی ) حانالیپرییزی لی أن حیازی جیبب
تکنولوژی؛ زین حانالپها در زتم قازردزد نمینی حلکیپ در ضیمذمپ قیازردزد ل یا
لیشود .ب) زعتگ زم نذاأی لتگصا توعی پذمانکیار أ نلیو ش أ جیایگزینی
نذاأی کار دزخلی توع شاک ،حذنزلمللی ن تی؛ زین زلا حاوث زیجاد ظافذی ،ال م
در کشور جه ،دریاف ،تکنولوژی لیشود ) .زیجاد أز ی پ أهشیی أ تذمیی ز
کارشناعان حازی حارعی تکنولوژی ز زن قاد قازردزد تا حهیاهحیادزری ز تکنولیوژی؛
زین زلا لیتوزن دزرزی دأ نتذجپ لثب ،حازی کشور حاش  :نگس ،زینکیپ حیا زعیاس
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وملکاد تکنولوژی أ رفع نقا ض
دأم زینکپ لوج

نن در کشور حولیعا ی أ توع پ لییاح أ

نظارت حا زنتقال تکنولوژی لیشود (زحازهذمیی ،همیان)42-43 :

(ولیز م ی ،همان.)22-23 :
ب) ایجاد ظرفیت الزم

زیجاد ظافذ ،ال م حازی دریاف ،تکنولوژی له تاین حگش زنتقال تکنولوژی زع.،
یاز هنگالیکپ ظافذ ،پبیاش ی

تکنولیوژی در دزخیم کشیوری فیازه نشیود،

چگونپ لی توزن نن تکنولوژی رز توع لتگصصان دزخلیی دریافی ،کیاد؟ لیبز در
قازردزدهای حذنزلمللی ن تی حپ نلو ش کارکنان أ دزنشجویان کشور لذزحان پادزختیپ
لیشود أ ز طای زین نلو ش ،دأ ه

زنتقال تکنولیوژی أ زیجیاد ظافذی ،ال م

حازی جبب تکنولوژی ل ق لیشود .لبز در همپ نوا قازردزدهیا چیپ قازردزدهیای
زلتذا ی( ،)17چپ لشارک ،در تولذ ( )18أ خ لاتی( )19حپ زفززیش ظافذ ،دزخلی حیازی
درک أ کس

تکنولوژی توجپ لیشود .ز زین طای ه دزنش کارکنان حپرأ نگیپ

دزشتپ لیشود أ ه حا کس

لهیارتهیا أ دزنیشهیای رأ توعی دزنشیجویان أ

کارکنان زلکان توع پ تکنولوژی لنتقمش ه در کشور ل ق لیرادد .زکثا کشورهیا
تن أقی رز حازی نلو ش کارکنان أ دزنشجویان زیجاد کادهزن ( )20یا

زقم لبلغیی

کپ شاک ،ن تی حایی در هیا عیال حیازی نلیو ش زختصیاص دهنی رز لشیگا
کادهزن  )21(.در حاخی قازردزدها شاک ،حذنزلمللی ن تی زنتقال تکنولوژی خاتیی رز
کپ در زختذار دزرد ز تکنولوژیهایی کپ حای لنتقم کن  ،زعتثناء کاده زع )22(.،زیین
زق زم نشان لی ده زین تکنولوژیها حازی شیاک ،حیذنزلمللیی ن تیی حسیذار یا ز
زهمذ ،زع ،کپ حپ طور تای و م زنتقال نن رز در قازردزد حیذنزلمللیی ن تیی ذکیا
لیکنن .
ج) انتقال تکنولوژی اثباتشده یا قابل اثبات

یکی دیگا ز لوضوواتی کپ در حگش تکنولیوژی قازردزدهیای ن تیی حسیذار لیورد
توجپ زع ،،زین زع ،کپ شاک ،حذنزلمللی دزنشی رز کپ در پاأژه زجاز لیکنی حیپ
کشور لذزحان لنتقم کن أ همانطور کپ ر تپ شی زیین زنتقیال فقی شیالم زنتقیال
لسا م تکنذکی نذس ،حلکپ شالم همپ لوضووات لاتب حا پاأژه ن تی هس.،
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در ها تن تی ز ل ا زگبات دأ دعتپ تکنولوژی أجود دزرن  ،دعیتپ نگسی،
تکنولوژیهای کپ تکنولوژی أ دزنیش فنیی زگبیات شی هزییی هسیتن أ دعیتپ دأم
تکنولوژیهای قاحم زگبات کپ هنو زگبات نش هزن  .تکنولوژی أ دزنش زگباتش ه در
تن  ،ن  ،،دزنش أ تکنولوژی زع ،کپ تمام ریسی هیا أ خ یازت نن حارعیی
شی ه أ کییارزیی أ وملکییاد تی ذ نن حییپ زگبییات رعییذ ه زعیی .،زییین لییوزرد در
قازردزدهای حذنزلمللی ن تی لورد توجیپ قیازر لییرذانی  .درخصیوص زعیت اده ز
تکنولوژی کشورها حذان لیکنن پذمانکار حای ز تکنولوژی زگبیاتشی ه در تین ،
ن  ،أ را در جه ،زعتگاز  ،تولذ أ زنتقال ن  ،أ را زعت اده کن .

()23

در حن  5لاده  26ل ل قازردزدی  2009وازق کیپ کشیور ویازق لنتشیا کیاده
زع ،حپ تکنولوژی ز ل ا تجاری أ فنی زگباتشی ه زشیاره شی ه( )24زلیا در لیتن
قازردزد زین کشور کپ حا شاک،های حذنزلمللیی لن قی شی ه لاننی قیازردزد لذی زن
رلالذا لذان دأل ،وازق أ شاک BP ،وبارت ز ل ا تجاری أ فنی زگبات شی ه
در حن  5لاده  26ب

ش ه أ تا

()25

تکنولوژی حذان شی ه زعی .،حیازین زعیاس،

زین قازردزد در ومم ها دأ نوا تکنولوژی رز درحا لیرذاد.
پاعشی کپ در زینخصوص ل اح زع ،،زین زع ،کپ نیا تا

ذکیا زنتقیال

تکنولوژی در قازردزدهای حذنزلمللی ن تی نیا شاک ،حذن زلمللیی لت هی حیپ زنتقیال
تکنولوژی زع،؟ نیا ل

أدی،های دیگای أجیود نی زرد؟ حیازی پاعیه حیپ زیین

پاعش حای دزنس ،چپ کسانی دزرزی زین تکنولوژی هستن أ لیتوزنن نن رز حپ لیا
لنتقم کنن  .در زتم همان پاعشی زع ،کپ تا

تکنولوژی چپ کسی زعی،؟ أ

چپ کسی لیتوزن نن رز حپ لا لنتقم کن ؟
زلاأ ه حا ربش ،لان ،دیگا شاک،های ن تیی حیذنزلمللیی در واتیپ خلی
تکنولوژی أرأد پذ ز نمیکنن  .ز عال  1980زین شاک،ها حپجای خلی أ توعی پ
تکنولوژی حپ خایی تکنولیوژی رأ نأردهزنی  .حنیاحازین ،زلیاأ ه زیجیاد أ توعی پ
تکنولوژی حا وه ه شاک،های خ لاتی ن تیی زعی .،زیین شیاک،هیا هسیتن کیپ
نذا های حگش تجاری ،تین تی أ ل یذ

یسیتی رز شناعیایی أ حیپ شیاک،هیای

دزنشحنذان لنتقم أ تکنولوژییهایی کیپ ننهیا خلی لییکننی رز حیپ شیاک،هیای
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حذنزلملم ن تی ل افی لیکنن  .در دأره کنونی شاک ،های خ لاتی ن تی حذنزلمللی
در واتپ تکنولوژی جایگیاه أیی هزی پذی ز کیادهزنی (درخشیان،)49-50 :1394 ،
حناحازین شاک ،های حزرگ ن تی زلاأ ه خیود خایی زرزن تکنولیوژی هسیتن  .زریا
قازردزد لذسانس ننها زجا ه توع پ أ زنتقال رز دزده حاش

زنتقال أ ی توعی پ

رز خوزهن دزش ،،در غذا زین تورت چنذن قی رز نگوزهن دزش،؛ هاچنی کیپ
در قازردزد لذان شاک ،حذنزلمللی أ کشور لذزحان زنتقال تکنولوژی حذان ش ه حاشی .
پاأن هزی کپ درخصوص زنتقال تکنولوژی لیتوزن حپ نن زشاره کاد ،پاأنی ه لیادم
ل لی زأرا ولذپ شاک ،شم زعی ،کیپ در دزدریاه زنگلسیتان ل یاح شی  .در رأی
قاضی زین پاأن ه نل ه زعی ،زیین شیاک ،حیپ ت هی زت خیود لبنییحیا نلیو ش
تکنولوژی حپ کارکنان در رزعتای

ل ذ

یس ،ت ه زت قیازردزدی رز روایی،

نکییاده زعیی )26(.،حنییاحازین هاچن ی زنتقییال تکنولییوژی در همییپ زنییوزا ل ی لهییای
قازردزدهای حذنزلمللی ن تی أجود دزرد أ تب یم حیپ  Lex Petroleaشی ه زعی ،،زلیا
لوجودی ،نن تنها در قوق نام ت ق یافتپ زع.،
 .4-2توسعه تکنولوژی

توع پ تکنولوژی حپ ونوزن نخاین لا لپ فازین زنتقیال تکنولیوژی لسیتلزم زنتقیال
أزق ی أ طی لاز م قبم زع .،توع پ حپ ل نای زرتقای کمی أ کذ ی تکنولیوژی أ
ز حذن حادن نقا ض

أ زتصح تکنولوژی لوجود زع( ،زحازهذمی.)74 :1394 ،

توع پ تکنولوژی در قازردزدهیای حیذن زلمللیی ن تیی حیا زعیاس قازردزدهیای
لشارک ،ت قذ أ توع پ تورت لیرذاد .زین عا أکار یکی ز زنوزا قازردزدهیای
جوین ،أنچا زعی ،کیپ لذیان دأ ییا چنی ریاأه أ حیپلنظیور ت قذی أ حارعیی
درخصوص لوضووات ولمی أ فنی لن ق لیشود .راأه نگس ،،ف االن وملذیاتی
هستن کپ حا لشکصت تکنولوژی در وملذات رأحپرأ حوده أ ننها رز درک کادهزن .
راأه دأم ،لتگصصان تکنولوژی هستن کپ نن رز خل کاده أ حپ تمیام جنبیپهیای
نن نراه هستن أ ز

یاعاخ،های نن ل لع هستن  .در زین نوا قازردزدها جایگیاه

قوق لالکذ ،فکای أ تکنولوژی أ ن و لالکذ ،دأ طیا

حسیذار یا ز زهمذی،

زعیی ( ،ییاتمی ،همییان .)866 ،در تیین  ،ن یی ،أ رییا تکنولییوژی لییورد نذییا
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ف الذ،های حاالدعتی أ پایذندعتی هذچک زم یکجا در ی

کارخانپ تولذ نمیشیود،

لبز و م همبستگی لذان پایگاههای زطصواتی أجود دزرد .لبز زین زت اد حازی توع پ
تکنولوژی ضاأری زع.)Howard Neal, 2007: 23( ،
حاخی کشورهای ن تی حا زعاس قانون ،درت ی ز پول دریافتی توع دألی،
رز حپ ت قذ أ توع پ در تن  ،ن  ،زختصاص لیدهنی  .هماننی حنی  fلیاده 45
قانون  9478حا یم زتص ذپ  2009کپ  25درت ز درنل دأل ،ناشیی ز قیازردزد
زلتذا ی رز حپ ترلذن لالی در حگش تقوی ،ولمی ،ت قذ أ توع پ تکنولیوژیکی در
تن  ،ن  ،زختصاص دزده زع .،حذشتا کشیورها در قازردزدهیای خیود در ح یث
ت قذ أ توع پ تکنولوژی حپ ترعیذس لؤعسیات أ زرتقیاء لؤعسیات دزخلیی در
جه ،توع پ تکنولوژیهای زنتقال یافتپ لیپادز ن  )27(.حا زعاس ذکا زین لیورد در
زکثا قازردزدهای حذنزلمللی ن تی لیتوزن ر  ،زین لورد ز ونصا تکنولوژی نذز در
و ه قوق نام  lex petroleaلوجودی ،یافتپ زع.،
 .5-2کمیته انتقال تکنولوژی

یکی دیگا ز

1

یالجمووپ های تکنولوژی کمذتپ زنتقال تکنولوژی زع .،زیین کمذتیپ

حپ تورت لستما أ ل زأم زق زم حپ نظارت ،کنتیال حیا پیبیاش ،زعیت اده ،زنتقیال أ
توع پ حپ تکنولوژی لیکن أ وصأهحا رززرش تمام ف الذ،ها رز حپ لاهانپ أ عاالنپ
حپ دأل ،یا أ زرت لاحوطپ ،زقی زم حیپ تصیوی

حانالیپأحودجیپ در زیینخصیوص

لینمای أ تی حپ حارعی مأفصم لوضووات لاحو حیپ تکنولیوژی در پیاأژه
ن تی زق زم لینمای (زحازهذمی .)17 :1391 ،حپحذاندیگیا زیین کمذتیپ رکین نظیارتی
لالی أ مأفصم ونصا تکنولوژی زع .،زین کمذتپ زع ،کپ حذان لیکنی کیپ نییا
قازردزد حا زعاس تکنولوژی لورد نظیا زنجیام شی ه أ زنتقیال تکنولیوژیهیای رأ
تورت رافتپ زع ،یا خذا؟ همچنذن حارعی لیکن تا در لیان زجیاز زن ازفیی ز
ت ه زت قازردزدی درخصوص تکنولوژی تورت نپبیاد .در تورت و م روایی،
ت ه قازردزدی توع شاک ،حذنزلمللی کشور لذزحان لیتوزن ز ضمان ،زجازهای
1. Transfer of technology subcommittee
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قازردزدی زعت اده کن یا در تورت زختص

ز رأشهیای یمأفصیم زختصفیات

زختصاتی( )28یا وام( )29زعت اده کن  .در حاخی قازردزدهای حذنزلمللی ن تی در لیوزد
زتلی حپ کمذتپ های ن تی زشیاره لییکننی  )30(،زلیا ل میوالً زیین کمذتیپهیا نظیارت
کمذتپهای فاوی حیوده أ در ضیمذمپ قازردزدهیای حیذنزلمللیی ن تیی حیپ نن زشیاره
لیکن  )31(.ز ننجاکپ زین کمذتپها حیا زعیاس قیازردزد زیجیاد لییشیون أ در همیپ
قازردزدهای حذن زلمللی ن تی أجود دزرن  ،لیتوزن ر ی ،زیین لیورد نذیز ز ونصیا
تکنولوژی نذز در و ه قوق نام  lex petroleaلوجودی ،یافتپ زع.،
نتیجهگیری
در ع ور حاال حیپ حارعیی تکنولیوژی حیپونیوزن یکیی ز وناتیا لهی ت سیلی در
قازردزدهای حذنزلمللی ن تی پادزختذ  .حارعیهای حپوممنلی ه نشیان لییدهی کیپ
تکنولوژی ز جایگاه حسذار لهمی در تمالی قازردزدهای حذنزلمللی ن تیی (زلتذیا ی،
لشارک ،در تولذ أ خ لاتی) حاخوردزر زع .،همانطور کپ ز حارعی قازردزدها أ
نرزی دزأری أ قوزنذن کشورهای ن تی لشاه ه ش  ،زلززلات أ ت هی زت لاحیو حیپ
ونصا تکنولوژی ل اهذ أ وناتا لاتب حا نن در تن  ،ن ی ،حیپ رأییپ لت یار
تن  ،ن  ،یا حپحذاندیگا حپ لکسپتاألذا در و ه قوق نیام ییا قیوق عیگ،
تب یم ش ه زع .،زین زلا حپأضوح در لورد زعت اده ،زنتقال أ توع پ تکنولیوژی در
تن  ،ن  ،أ را خصوتاً در قازردزدهای حذنزلمللی ن تیی قاحیم لشیاه ه زعی.،
حناحازین ،زرا در قازردزدی حپ لوضوا تکنولوژی زشاره نشی ه ییا وناتیا أ ل یاهذ
لاتب حا تکنولوژی حپتورت ت صذلی حذان نش ه حاش  ،همانن پاأن ه نذجایپ ولذیپ
شم لیتوزن ز لکسپتاألذا حازی زلززم شاک ،حذنزلمللیی ن تیی حیازی زنجیام ت هی
وافی تن  ،ن  ،حهاه راف .،حا زین زعاس ،و م روایی ،ت هی زت قیازردزدی أ
وافی ،زعت اده ،زنتقال أ توع پ تکنولوژی در عالایپربزریهای حیذنزلمللیی ن تیی
لیتوزن لوجبات ضمان ،زجازهایی ز قبذم زلززم حپ زنجام ت ه زت لزحور ییا تیی
فسه قازردزد أ ل البپ ضار أ یان رز فازه نأرد .همانطور کپ حذان ش حا زعیاس
ل لهای لگتل

قازردزدهای حذنزلمللی ن تی زو ز زلتذا ی ،لشارک ،در تولذی أ

خ لاتی نپتنها زعت اده أ زنتقال تکنولوژی در زین نوا قازردزدها أجیود دزرد ،حلکیپ
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زعت اده أ زنتقال تکنولوژی ج زی ز ل ل قازردزدی نن وا

خیاص زیین تین ،

ش ه زع .،زین در الی زع ،کپ در عالهای زخذا تکنولوژی ز شکم عاده خیود
ی نی زعت اده ز ل صول تکنولوژی خار ش ه أ چهاه پذچذی ه نن ی نیی چازییی،
چذستی ،کجایی أ چپ لانی تکنولوژی نذز لورد توجپ زلاأ ه دألی،هیای لذزحیان
قازر رافتپ زع .،همچنذن تکنولوژی درربشتپ ل

أد حپ زعیت اده در پیاأژههیای

ن تی حوده زع ،ألی زلاأ ه وصأهحا نن دأل،های لذزحان زلززم حپ زنتقیال أ توعی پ
تکنولوژی رز حپأی ه در قال

R&D

 Jointز زلززلات قیازردزدی قیازر لییدهنی تیا

حتوزنن تکنولوژی خود رز توع پ دهنی  .زنتقیال أ توعی پ تکنولیوژی زراچیپ یی
خوزع ،ق ی دأل،های لذزحان زع ،،ألی همانطور کپ حذان ش حیازی دریافی،
حهتا تکنولوژی دأل ،های لذزحان نذز حای شازی ی دزشتپ حاشن نگس ،حای ظافذ،
درک تکنولوژی ،جبب تکنولوژی أ زن باق رفتارهای خود حا فاهنگ تکنولوژی رز
دزشتپ حاشن  .لبز حازی زین زلا کشورها زق زم حپ نلو ش کارکنان حولی أ دزنشجویان
توع شاک ،دزرزی تکنولوژی لی کنن تا ز زین رهگبر حتوزنن ظافذ ،دزخلیی رز
زیجاد یا نن رز زرتقاء حگشن  ،یاز حازی دریاف ،تکنولیوژیهیای پذشیافتپ نذیا حیپ
یاعاخ،هایی زع ،کپ ح أن دزشتن لتگصیا ،نن تکنولیوژی کیارزیی خیود رز
ن زرد .دأم ،حای نگار ت سلی (زقتصادی ،فنی ،وملذاتی ،ل ذ ی ،حا ررانی ،قیوقی،
قانونی) زعت اده ز تکنولوژی قبم ز زجاز حارعی شود أ در لان زجاز نذیز توعی
کمذتپ های فاوی لورد پیایش قیازر رذیاد تیا در لیان زجیاز زن ازفیی ز ت هی زت
قازردزدی زیجاد نشود.
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پینوشتها
 .1زین ل ل توع عذ نصازهلل زحازهذمی در عال  2005لذصدی طاز ی أ زرز پ ش .
 .2زین وناتا وبارتن ز  :ونصا فنیی أ وملذیاتی ،تکنولیوژی ،زقتصیادی ،لیالی ،لالذیاتی،
تجاری ،قازردزدی ،ل ذ ی أ قانونی.
 .3حازی ل ال پ حذشتا درخصوص ل ل ت سم حپ پایان نالپ دکتای عذ لص ی هاشمی ،حا
زعتاد رزهنمیایی عذ نصیازهلل زحازهذمیی حیا لوضیوا لی یای ،قیوقی لیبزکازت
قازردزدهای حذنزلمللی تن  ،ن  ،أ را حا زعاس ل ل ت سیم ،دزنشیگاه تهیازن،
همچنذن کارشناعی زرش لجذ فا زنپ ،حا زعتاد رزهنمایی عذ نصازهلل زحازهذمی حیا
لوضوا شناعایی أ زر یاحی ریس های قوقی حا زعاس لی ل ت سیم ،دزنشیگاه
تهازن أ همچنذن لقالیپ زحازهذمیی ،عذ نصیازلپ أ فیاج جوزنی ل جانیانلو،1394 ،
ل یای ،ت سلی ریس در تنظذ قازردزدهای حذن زلمللی ن ی .،ل ل یات قیوق
زناژی لازج پ شود.
 .4قازردزد زلتذا ی پاکستان.
 .5قازردزد لشارک ،در تولذ کنذا ل ل  ،2015قیازردزد لشیارک ،در تولذی تانززنذیا لی ل
.2013
 .6قازردزد زلتذیا ی پاکسیتان ،قیازردزد لشیارک ،در تولذی تانززنذیا لی ل  ،2013قیازردزد
لشارک ،در تولذ زقلذ کادعتان وازق ل ل  ،2009قازردزد خ لاتی دأل ،ویازق
ل ل .2009
 .7لذ زن هوشمن لذ زنی زع ،خودکار کپ حپ زحززرهای أی ه لجهز ش ه زعی ،تیا فازینی
ل یای ،لگزن رز حهبود حگش  .حازی ل ال پ حذشتا در زین لذنپ حپ کتیاب هنی ی،
عذ تال  ،تور حهاأ  ،1388 ،تکنولوژی لگیا ن هوشیمن  ،تهیازن :پ أهشیگاه
تن  ،ن  ،لازج پ شود.
 .8ل اح قازردزد لشارک ،در تولذ قباس ل ل  ،2012قازردزد خ لاتی وازق ل ل ،2009
قازردزد لشارک ،در تولذ هن ل ل  2010أ لیاده  6قیازردزد  ipcزییازن پذمانکیار
لت ه زع ،در ف الذ،های خود ز تکنولوژیهای ل رن زعت اده کن .
 .9لانن قازردزد زلتذا ی حا یم ل ل  2013قازردزد خ لاتی لکزی ل ل .2003
 .10حهتاین رفتارهای تن  ،ن  ،،رفتارهایی زع ،کپ همپ ف االن و ه ن  ،أ ریا حیپ
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ننها لت ه هستن .
 .11لاده  13قازردزدهای نسم زأل أ دأم حذع لتقاحیم زییازن حیپ شیا زنتقیال تکنولیوژی
لیپادزخ ،،زلا در نسم عوم قازردزدهای حذع لتقاحم زیازن حیپ دلذیم زهمذی ،زیین
لوضوا أ رفع هارونپ زحهیام ،یی پذوعی ،قیازردزدی ج زرانیپزی حیازی زنتقیال
تکنولوژی در نظا رافتپ ش (زحازهذمی .)92 :1394 ،در زین پذوعی ،کیپ ل میوالً
پذوع o ،قازردزد زع ،پذمانکیار لت هی لییشیود تیا نسیب ،حیپ زنتقیال نخیاین
دعتاأردهای فنی أ تن تی خود در طول دأره وملذات توع پ أ حهیاهحیادزری رز
حپ کشور زیازن لنتقم أ نذز کارشناعان شاک ،ن ی ،رز نذیز نلیو ش دهی  .حیازی
نظارت حا ت ق زین لسللپ کمذتپ فاوی لشتاک حپ تورت لنظ أ لستما حا زیین
ت ه نظارت دزرد أ رززرش لاهانپ خود رز حپ شاک ،للیی ن ی ،زرز یپ لییدهی .
ل اح قازردزد حذع لتقاحم پذمانکار لکل زع ،نخیاین تکنولیوژی أ دزنیش فنیی
زگباتش ه در تن  ،ن  ،رز در طول أ دأره قازردزد حیا زعیاس ضیمذمپ (حانالیپ
زنتقال تکنولوژی) حپ شاک ،للی ن  ،زنتقال ده  ،در غذیا زیینتیورت ضیمان،
فسگی زع ،کپ حپ شاک ،للی زیازن ت ل
زجازی تگل پذمانکار در قازردزد
فسه قازردزد رز خوزه دزش ( ،اتمذان.)861 :1394،
لیرذاد أ شاک ،للی
درنخاین ل ل قازردزد خ لاتی زیازن یا همان  IPCدر لاده  12حپ زنتقال تکنولوژی
پادزختپ ش ه زع( ،در زتص ات زخذا ضمذمپزی حازی زنتقال تکنولیوژی در نظیا
رافتییپ شیی ه زعیی )،زلبتییپ در لییوزد لاحییو حییپ حهتییاین رفتارهییای تیین تی أ
زعتان زردهای ن تی أ شاح کار پذمانکار أ زفززیش حادزش ،ن  ،نذز حپ زعیت اده ز
تکنولوژی پادزختپ ش ه زع .،ل اح حن  2لاده  12شاک ،پذمانکار حایی ل یاح
ضمذمپ  Nقازردزد زق زم حپ زنتقال تکنولوژی کن  .هموزره یکی ز زیازدزت أزرد حیا
حذع لتقاحم کوتاه حودن ل ت نن حیازی زنتقیال تکنولیوژی حیوده زعی( ،زحازهذمیی،
 )16 :1391زلا در ل ل قازردزدهای ج ی حا طوالنیش ن ل ت قازردزد أ ضیور
شاک ،خارجی در تمام لاز م زکتشا تولذ أ حهاهحادزری تمایم زین شاک،هیا
حپ زنتقال تکنولوژی حذشتا ش ه زع ،،همچنذن در زین ل ل شاک ،للی ن  ،زیازن
لیخوزه ز طای لشارک ،شاک ،زیازنی حا شاک،های خارجی زلکان زنتقیال أ
توع پ دزنش فنی أ لهارتهای ل یایتی أ لهن عی حپ شاک،های زیازنی حذش ز
پذش فازه شود.
 .12در لاده  26قازردزد خ لاتی وازق ل ل  2009حذیان لییدزرد تکنولیوژیهیایی کیپ ز
ذث تجاری زگبات ش هزن أ زطصواتی کیپ در لالکذی ،شیاک،هیا قیازر دزرد أ
زلکان زعت اده ز ننها در وازق توع کارفالا أ شاک،های أزحستپ نن أجیود دزرد
حپ کار فالا لنتقم شود.
 .13شاک،های پذمانکار حای تکنولوژیهای زگباتش ه رز کپ حازی کشور هن لیورد نذیا
زع ،حا ت ذذن دأل ،هن حازعاس شازی زنتقال حپ زین کشور أزربزر کنن .
 .14حازعاس لاده  23قازردزد لشارک ،در تولذ کنذا ل ل  2013ه پذمیان کیار زتیلی أ
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ه پذمانکار فاوی لوظ ن تکنولوژیهای وملذاتهای حاالدعتی ن  ،أ را رز حپ
کارکنان حولی أ شاک،های دألتی کنذا زنتقال دهن .
 .15قازردزدهای ج ی لکزی کپ در قال قازردزدهای لشارک ،در تولذ لن ق لیشون
در لاده  18حپ زنتقال تکنولوژی پادزختپزن .
 .16قازردزدهای زلتذا ی لصا ل ل  2012حازعاس لشارک ،شاک ،دزخلی أ حیذنزلمللیی
لن ق ش ه زن  .زلبتپ ز عال  1990قازردزد لن قپ غاب غای أ قازردزدهای لن قپ
شاقی أزدی واب در عال  2002أ  2006حازعاس لشارک ،شاک ،دزخلی أ حذن
زلمللی لذان دأل ،لصا أ لشیارک ،شیاک ،ریا طبذ یی لصیا أ شیاک،هیای
حذنزلمللی را ی لن ق ش ه زع.،
 .17لاده  18قازردزد زلتذا ی لو زلبذ ل ل  2006حپ نلو ش کارکنان حولی لیی پیادز د،
در زین لاده نل ه زپازتور لتناع حا زعتان زردها أ حیا ی زلززلیات زیمنیی حایی
زقم لبلغی کیپ
نلو شهای ال م رز حپ کارکنان لو زلبذکی ح ه  ...زپازتور حای
در قازردزد لشگا لیشود رز ها عالپ حپ نلو ش کارکنان زین کشیور زختصیاص
ده  .لاده  17قازردزد زلتذا ی پاکسیتان حیپ لوضیوا نلیو ش کارکنیان پاکسیتانی
لیپادز د .نلو ش کارکنان پاکستانی حایی در تمیام یو ههیای فنیی أ لی یایتی
تورت پبیاد ،رشتپهای ل یای( ،حیپ ونیوزن لثیال ،لیذنشناعیی ،ژ وفذزیی ،
لهن عی ،ل یای ،پاأژه ،ساح زری ،قوق) أ شیالم نلیو ش در ل یم کیار أ
لشارک ،در عمذنارهای دزخلی أ کارنلو ی /حورس ت صذلی أ نلو ش عیاکنذن
ل لی در لناط لگتل لیشود ،زپازتور لوظ زعی ،عیاالنپ ی زقم  50هیززر
دالر زلایکا رز حازی نلو ش هزینپ کن .
 .18ل اح حا لاده  20قازردزد لشارک ،در تولذ کنذیا لی ل  2015پذمیانکیارزن زتیلی أ
فاوی حای نلو شهای ال م ل اح حا زعتان زردهای ن تی رز در طول ل ت قازردزد
حپ کاررازن کنذایی ح هنی  .ل یاح لیاده  25قیازردزد لشیارک ،در تولذی قبیاس
کارکنان قباعی حای نلو شهای ال م در یو ه ن ی ،أ ریا رز حبذننی  .لیاده 19
قازردزد لشارک ،در تولذ کالاأن ل ل  2015أ حن  6لاده  23قیازردزد لشیارک،
در تولذ کادعتان وازق ل ل  2009حپ نلو ش کارکنان حولی لیپادز د.
 .19لاده  26قازردزد خ لاتی وازق ل ل  2009أ لاده  26قازردزد خ لاتی دأل ،لکزیی
ل ل  2003حپ نلو ش نذاأهای دزخلی لیپادز د .ل اح لیاده  26حنی  2قیازردزد
خ لاتی دأل ،زکوزدأر پذمانکار حای عمذنارها أ دأرههای تگصصی درخصیوص
زرتقاء تکنولوژی زعت اده ز ن  ،خام عنگذن حاربزر کن أ کلذپ هزینیپهیای زیین
دأرهها حاوه ه پذمانکار خوزه حود أ همچنذن ل اح حن  3همذن لیاده پذمانکیار
لت ه خوزه حود حا لشارک ،دزنشگاه لاکزی زکوزدأر ی ن لایشیگاه ت قذقیاتی
حازی زرتقاء أ تب یم ن  ،خام حپ زر ش  100هززر دالر زلایکا تاعذس کنی أ هیا
عالپ دأ ن ا ز دزنشجویان فارغ ت صیذم دزنشیک ه ییا دزنشیگاههیای فنیی دزرزی
تگصا در و ه تنایع هذی رأکاحنی زکیوزدأر رز جهی ،ت صیذم در زلایکیا أ
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کانادز حپ ل ت دأ عال حورس کن  .در رزعتای نلو ش عب عا ی ن ی ،عینگذن
ها عالپ پذمانکار حا هزینپ خود حای دأره کیارنلیو ی حیازی دأ ن یا ز نذاأهیای
کارفالا رز در دزخم یا خار کشور فازه کن .
 .20ل اح لاده  26قازردزد خ لاتی ویازق لی ل  2009پذمانکیار أ والیم حایی ز طایی
تشکذم ی تن أق نلو ش ،تکنولوژی أ پ أهش زقی زم حیپ نلیو ش نذاأهیای
وازقی کن أ فات ،نلو ش ذن زشتغال أ نلوختن تجاحپهای ولمیی ز طایی
وملذات ن تی أ نلو ش دزنشگاهی در دزخم أ خار وازق رز فیازه کننی  .زیین
تن أق وصأهحا زین زق زلات حای حازی مای ،ز تکنولوژیهیا أ پی أهشهیای
لاتب حا ن  ،أ را حای لوعسات پ أهشی در دزخم وازق تاعذس یا زرتقاء پذ ز
کنن  .حودجپ زین تن أق زقم حای پنج لذلذون دالر حاش أ تالذن نن حیا وهی ه
پذمانکار زع .،قازردزد خ لاتی دأل ،لکزی ل ل  2003نذز حپ زین لورد زشیاره
دزرد.
 .21حازعاس لاده  17قازردزد زلتذا ی پاکستان هیا عیالپ شیاک ،زپازتیور حیازی نلیو ش
زقم  50هززر دالر زلایکا حای هزینپ کن  .همچنیذن لیاده  18قیازردزد زلتذیا ی
لو زلبذ أ لاده  20قازردزد لشارک ،در تولذ کنذا ل ل  ،2015لیاده  19قیازردزد
لشارک ،در تولذ کالاأن ل ل  2015حپ زین لورد پادزختپزن .
 .22ل اح لاده  26حن  3قازردزد خ لاتی دأل ،زکوزدأر حا زعاس قازردزد شاک ،نیوزنهو
تکنولوژی عب عا ی ن  ،عنگذن خود رز حپ کشور زکوزدأر زنتقال نمیده .
 .23در قازردزد لشارک ،در تولذ هن ل ل  2010نذز در حن  3لاده  ،22قازردزد لشارک،
در تولذ قباس  ،2012قازردزد خ لاتی وازق ل ل  2009حپ زین زلا پادزختپ شی ه
زع.،
24. 26.5 The Companies shall separately negotiate, in good faith, technical
assistance agreements with ROC whereby every Company may make
available commercially proven technology and information of a
proprietary nature for use in the Republic of Iraq by the ROC and its
Affiliates.
25. 26.5 Each Company may separately negotiate, in good faith, technical
assistance agreements with SOC to make available, on commercially
agreeable terms, technology and information of a proprietary nature for
use in the Republic of Iraq by the SOC and its Affiliates.
26. Appellants HRH Emere Godwin Bebe Okpabi and others (suing on behalf
of themselves and the people of Ogale Community) and Respondents
Royal Dutch Shell Plc and Shell Petroleum Development Company of
Nigeria Ltd, 14 February 2018, Case No: A1/2017/0407 and 0406

نرزی دیگای در زینخصوص أجود دزرد کپ حپ دلذم ل الانپ حودن زلکان حذان ننها نذس.،
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 .27ل اح لاده  26دأل ،وازق حپ دنبال حولیعا ی نذاأی کار أ زرتقیاء دزنیش أ کسی
تکنولوژیهای ج ی أ همچنذن ز طای زرتقاء ییا زیجیاد لوعسیات دزخلیی در
و ه تکنولوژی حپ دنبال توع پ أ حولیعا ی تکنولوژیهیای زعی .،حیا زعیاس
قازردزد ج ی زیازن  IPCپذمانکار لت ه لیشود .حانالپ نلیو ش أ ت قذی حیازی
زرتقاء أ نوعا ی لازکز ت قذ أ توع پ ( )R & Dدر کشور زنجام دهی أ لازکیز
ت قذ أ توع پ لشتاک زیجاد نمای یا زجیازی پیاأژههیای ت قذی أ توعی پزی
لشتاک لاتب حا زیازن رز زنجام ده  .زلبتپ در قازردزدهای نسم عوم حذع لتقاحم نذز
شاک،های حذنزلمللی لوظ حپ همکیاری حیا لؤعسیات ولمیی أ دزنشیگاههیای
زیازنی حودن (زحازهذمی.)9 :1388 ،
 .28حاخی کشورها حازی م أ فصم زختصفات فنی ،عا أکارهای خاص قازردزدی زیجاد
کادهزن  .لانن کشور وازق کپ در لاده  37حازی م أ فصم زختصفات فنی زرجیاا
حپ کارشناس رز ل اح کاده زع ،أ ز ننجاکپ لب ث تکنولوژی ح ثی فنیی زعی،
زختصفات نن حپ کارشناس زرجاا لیشود .در لیاده  38قازردزدهیای ج یی ن تیی
زیازن نذز  ADRحازی م أ فصم زختصفات شناعایی ش ه زع .،حنیاحازین زرجیاا
حپ کارشناس در تورت زختص حذن طا ها درخصوص زختص قبیم ز زرجیاا
حپ دزأری زلای ال م زع.،
 .29رأشهای وام م أ فصم زختصفات در همپ قازردزدهیای حیذنزلمللیی ن تیی زلیاأ ه
دزأری زع .،لاننی لیاده  35قیازردزد خی لاتی لکزیی لی ل  2003أ لیاده 37
قازردزد خ لاتی وازق ل ل  2009أ لاده  31قازردزد لشارک ،در عود هنی لی ل
 ،2017لاده  33قازردزد زلتذا ی حا یم ،لاده  28قازردزد زلتذا ی پاکستان.
 .30حن  1.5قازردزد خ لاتی لکزی ل ل .2003
 .31در قازردزدهای نسم عوم حذع لتقاحم زیازن کمذتپ فاوی ل یای ،لشیتاک حیپ تیورت
لنظ ضمن نظارت أ کنتال حا زعت اده ز تکنولوژی گاح ،ش ه ،رززرشهای لالی
دأره های لاهانپ أ فصلی خود رز درخصوص زنتقال أ توع پ تکنولوژی أ دزنیش
فنی أ عا أکارهای نن حپ کمذتپ زتلی ل یای ،لشتاک پاأژه أ لت اقباً حپ شاک،
للی ن  ،زرز پ خوزه کاد (زحازهذمی.)17 :1391 ،
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خارجی» ،پ أهشهای قوق ت بذقی ،عال چهارم ،شماره .4
زتغایان ،لجتبی ( .)1395قازردزدهای حذنزلمللیی ن ی ،أ ریا (قازردزدهیای حیذنزلمللیی
خ لاتی) ،تهازن :خاعن ی.
اتمذان ،ولی أ زعماوذم کایمذان ( .)1394قوق عالایپربزری خارجی در پاتو قیانون
أ قازردزدهای عالایپربزری ،چاپ دأم ،تهازن :تذسا.
درخشان ،لس ود أ واط پ تکلذ (« .)1394زنتقال أ توع پ فناأری در حگیش حاالدعیتی
تن  ،ن ی ،زییازن :لص ظیاتی در ل یاهذ  ،زلززلیات ،چیالش هیا أ رزهکارهیا»،
پ أهشنالپ زقتصاد زناژی زیازن (زقتصیاد ل یذ یسی ،أ زنیاژی) ،عیال چهیارم،
شماره .14
رهبای ،زحازهذ ( .)1393قوق زنتقال فناأری ،چاپ دأم ،تهازن :عم.،
هتاحچذییان ،ل م سیذن أ ولیی ناتییای رذگلییو (« .)1389زنتقییال تکنولییوژی» ،وصییا
ل یای ،،عال چهارم ،شماره  15أ.14
شاک ،للی ن  .)1387( ،زعتان زرد تن  ،ن  ،زیازن.

١٣٩8 ♦ سال بیستوهشتم ♦ شماره نود ♦ بهار
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 لجموویپ.)1366( شورزی هماهنگی أ نظارت حا همکاریهای زقتصادی أ لالی حذنزلملم
. نقشجهان: تهازن،ضوزح رزجع حپ زن قاد قازردزدهای زنتقال تکنولوژی
. لذززن: تهازن،  أ را،  قوق ن.)1393(  وب زل سذن،شذاأی
،هیای ن تیی حیذنزلمللیی، زجتمیاوی شیاک، لبیانی لسیلولذ.)1394(  مذ رضا،وباعی
.  دزنشگاه ل ذ، پایاننالپ کارشناعی زرش
،» «نگیاش جیالع حیپ زنتقیال تکنولیوژی.)1379(  ولذاضا أ ولذاضا تیوکلی،ولیز م ی
.109  شماره،ت حذا
 «پذشحذنیهای قوقی در لذنپ جل فناأری پذشافتپ در تینایع.)1383(  ز م،قلی زده
.209-210  شماره، زقتصادی- زطصوات عذاعی،» أ را أ پتاأشذمی، ن
 پ أهشیگاه: تهیازن،  تکنولوژی لگا ن هوشمن.)1389(  عذ تال أ تور حهاأ،هن ی
.،  ن، تن
 «نقش زنتقال تکنولوژی در قازردزدهیای ز.)1395(  عذ تال أ عذ له یا ل های،هن ی
.135  شماره،  أ را،  زکتشا أ تولذ ن،» لنظا زقتصاد لقاألتیIPC
. تن یس: تهازن، زنتقال تکنولوژی در جهان عوم أ زیازن.)1376(  قاحان،یوع پور
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