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 چکیده
آثار مثبتت   یلبه دل ی،باالدست یها پروژهدر  یژهو به ،در صنعت نفت و گاز یعنصر تکنولوژ

 یفتی و ک یکم یاز مخازن، ارتقا یحداکثر یانتیص یدنفت، تول یافتباز سازی ینهبهآن در 

در اقتصاد  هو ارزش افزود زیست یطمحاز  یتحما یداری،توسعه پا یبرقرار ی،نفت یداتتول

عنصتر   بته  یبرخوردار استت  امتروزه وترورت تکنولتوژ     زیادی یتاز اهم ینفت یها پروژه

 یتا  ی، فقتدان تکنولتوژ  با این وجود شده است  یلتبد ینفت یاز قراردادها یریناپذ اجتناب

 یت   صورت به یکه تکنولوژ ییجا یا ینفت یاز قراردادها یموووعات مرتبط با آن در برخ

، شتود  یمدرج  ینفت یدر قراردادها یعنصر الزام ی  عنوان بهنه  ،یاریو اخت یریامر تفس

 یتکنولوژ؛ یستچ تینف یدر قراردادها یو اثر تکنولوژ که نقش کند یم یجادش  را ا ینا

قراردادهتا   ینو حقتو  و تعهتدات فترف   ؛ را در صنعت نفت و گاز دارد یگاهیجاچه  یقاًدق

 ییقضا های یهرو ی،نفت یکه در قراردادها یاساس مطالعات بر یست؟چ ینسبت به تکنولوژ

بختش   یاست که تکنولوژ یدهرس یجهنت ینمقاله به ا ینانجام شده است، ا یداور یو آرا

آنکته   سخت شده استت  مضتافاً   یاحقو  نرم  صورت بهخواه  ؛یالرواز لکس پت یمهم یاربس

کته در   یاز نته عنصتر تفست     یکتی  عنتوان  بته  یانتقال و توسعه تکنولتوژ  استفاده، مفهوم

نفتت   یم ت  یهتا  شرکت یا یزبانم یحضور فعال دارد، خواست کشورها ینفت یقراردادها

را مک ت    ینفت الم  ی ینب یها شرکت یا ینفت گذاران یهسرما ها آن که ینحو به ؛شده است

ختود را بتر    یدر کشورها ینفت یو مفاد قراردادها رایطش ،ینفت های یتفعالکه  سازند یم

مطالعته   یتن از ا نهایتت در انجام دهنتد   یاساس مطالبه استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژ

نفت  یر قراردادهابحاکم  یفضا یتکنولوژ یکه امروزه مطالبه الزام شود یمگرفته  یجهنت
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 یتن درآمتده استت کته نقت  ا     یقرارداد یا یقانون آور الزامتعهدات  صورت به و و گاز است

 یجتاد فرد ناق  تعهدات مزبور ا یهع  یو قرارداد یحقوق یتعهدات موجبات ومانت اجرا

و مطالبه خستارت   یاز نق  تعهدات مزبور حق فسخ قرارداد دیده یبآس فرف بهکرده، و 

   کند یمرا عطا 

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

 قراردادهای نفتی

 



 

 مقدمه

  یسی،،  در جهان کنونی، تکنولوژی یکیی ز  ووزلیم لهی  أ ترگذاریبزر حیا ل یذ       
ریا ، در کنیار    پذشاف، زقتصادی جوزلع ل لیی أ توعی پ پایی زر تین ، ن ی، أ     

ی جزء الین ی   تکنولوژ . حناحازینزع،های ن تی  حودن حا عود زقتصادی پاأژه لؤگا
عذاعی نذز تکنولوژی  نظا ز زلمللی ن تی زع،.  را  أ قازردزدهای حذن ،تن ، ن ،

 همیذن  حا حنال ذ ی حازی تبلذغ زوتبار للی أ تسل  حا کشورهای دیگا زع،.   أعذلپ
ی هموزره کشورهای لذزحان حپ دنبال کسی  نن  زلمللی ن ت حذن یقازردزدهادر  ،دالیم

. زین زهمذ، رأ زفزأن حاوث ش ه زع، تکنولیوژی در لذیان ف یاالن    حوده أ هستن 
أجیود   زیین  د. حیا شیو زی حاخیوردزر   تن ، ن ، أ را ، ز  زوتبیار أ جایگیاه أیی ه   

ولیوژی در  تکن لسیللپ دزننی    لیی  خیوحی   طور کپ ف االن تن ، ن ، أ را  حپ همان
شیود، حلکیپ ونصیا     ی حپ زعت اده أ زنتقیال خصتیپ نمیی   زلمللی ن ت حذن یقازردزدها

تا شی ه   کپ حا زعاس ل ل ت سم نشکار زع،تکنولوژی دزرزی ل هوم وام أ أعذ ی 
زنتقیال   ی،زعیت اده ز  تکنولیوژ  زع،. زین ل هیوم ویام شیالم لص ظیپ أ روایی،      

ریا   ادهای ت قذی  أ توعی پ ن ی، أ    رذای حنذ شکم ی،توع پ تکنولوژ ی،تکنولوژ
(Joint R&D،) لاحیو  حیپ    یأ فاو یزتل های کمذتپ، یتکنولوژ حا کنتال أ نظارت

زع،. زین لوزرد  یزلملل نذحی أ غذاه در قازردزدهای ن تی أ نگار تکنولوژ یتکنولوژ
 توجپ هستن . حا ی ج ی  حسذار لوردزلمللی ن ت حذن یقازردزدهاحپ دلذم زهمذتشان در 

قیازردزدی   ت هی زت قیازردزدی أ خیار       رع  زلیاأ ه لسیللپ   أجود، حپ نظا لی زین
زلبکا ز  لوضیووات لهی  تین ، ن ی، أ ریا        لاحو  حپ تکنولوژی أ لوزرد فوق

پاعش حنذادین پذش رأی زین جستار نن زع، کیپ ت هی زت    ،تا زع،. حپ حذان دقذ 
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زلمللی ن تی  ک  تکلذ یی   نلاحو  حپ تکنولوژی أ لوزرد له  نن در قازردزدهای حذ
در  و ه تکنولیوژی تین ، ن ی، أ     Lex petroleaدیگا نیا  ذانح حپیا  زع، یا خذا؟

لیبکور، لوضیوا زیین     پاعیش در رزعتای پاعیگگویی حیپ    یافتپ زع،؟  را  ت ق 
زلمللیی   نوشتار رز حپ حارعی ونصا تکنولوژی ز  وناتا ت سلی در قازردزدهیای حیذن  

 ن تی زختصاص دزدی .
دحذات  قوقی کشور لا درخصوص لوضوا زین پ أهش، فاق  پذشیذنپ زعی،   ز

 زلمللیی  حیذن  یقازردزدهیا أ تنها حپ لوضوا زنتقال، زعت اده أ توعی پ تکنولیوژی در   
 زع،.   ش ه  پادزختپ زیازن ین ت

زعیت اده، زنتقیال أ توعی پ    » ونیوزن  حیا  زی لقالیپ  (1394) ذمیزحازه نصازهللذ ع
فصیلنالپ  قیوق پزشیکی     درکیپ   «یازنن ، أ را  ز یدعتحاال یعدر تنا یتکنولوژ

زعیت اده، زنتقیال أ   زین زگا حیپ    ه زع،.ذحپ چاپ رع یفکا ذ، قوق لالک نالپ ی هأ
   پادز د. لی یازنن ، أ را  ز یحاالدعت یعدر تنا یتوع پ تکنولوژ

در  یزنتقیال أ توعی پ فنیاأر    »ونیوزن   حازی  لقالپ ذزن( 1394)لس ود درخشان 
أ  هیا  چیالش زلززلیات،   ذ ،در ل یاه  ی: لص ظیات یازنتن ، ن ، ز یحگش حاالدعت

 (یأ زنیاژ   یس، ل ذ )زقتصاد  یازنز یپ أهشنالپ زقتصاد زناژدر لجلپ « رزهکارها
ی زنتقیال تکنولیوژی در   ها أ رزهکارهیا  چالشحپ  زین زگا نذزحپ چاپ رعذ ه زع،. 

 پادز د.    قوق زیازن لی
 یریبزری خیارج    قوق عالایپحا ونوزن  خود کتاب( در 1391) ذان اتم ولی

کیپ زنتقیال    زعی،  ل تقی   یریبزری خیارج   عیالایپ  یدر پاتو قیانون أ قازردزدهیا  
، ی) اتم أجود دزرد یأ خ لات ذ لشارک، در تول یدر قازردزدها تافاً یتکنولوژ

 هییایی ز  نمونییپ حییا زرز ییپ لسییتن زت أ  پیی أهش یییندر ز کییپ ی( در ییال868:1391
، زعیت اده، زنتقیال أ توعی پ    شیود  یلی  زگبیات ی ن تی  زلمللیی  ی  حیذن ج  یقازردزدها

 ش ه زع،.  حذنی ذشپزلمللی ن ، أ را   قازردزدهای حذنهای  در تمام ل لتکنولوژی 
زین زعاس پ أهشگازن در زین  و ه حذشیتا حیپ لوضیووات زعیت اده، زنتقیال أ       حا

ألیی  ، زنی   را  زییازن پادزختیپ   توع پ تکنولوژی در حگش حاالدعتی تن ، ن ، أ
ز  دییی  زلمللییی ن تییی  قازردزدهییای حییذن در جایگییاه ونصییا تکنولییوژی لترعیی انپ
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ح ث أ  لغ ول لان ه أ لورد زلملم نذحزن یشمن زن، قازردزدنویسان أ أکصی  قوق 
نذیز زیین لوضیوا      حان زنگلذسی تی در زدحذات  قوقی  حارعی قازر نگافتپ زع،.

 یانیکم  شیا  توزن  یل یگاهجا یندزنستن ز کپ یدر ال .ه زع،أزقع نش  ح ث لورد
 قیوق أ   ییأ شناعیا  ذ در لیبزکازت، تنظی   یزلمللی  نذح یأ أکص یساننو حپ قازردزد

زختصفییات در  أفصییم  ییمأ  ین تیی یزلمللیی نذحیی یدر قازردزدهییا ذنت هیی زت طییاف
 .دزشتپ حاش  ین ت زلمللی ذنح های یدزأر

زیین پی أهش    هیای  پاعیش نظیای حیازی پاعیه حیپ      -رأش حنذادی حا زعاس
های لگتلی    نن در زنوزا ل ل های  یالجمووپحا حارعی ونصا تکنولوژی أ  وصأه

 حارعیی  لوردنذز  قوزنذن کشورهاأ  تادره زلمللی ن تی، نرزء دزأری قازردزدهای حذن
عیی تمییام  ننجاکییپ زعیتقازء تییام أ حار  ز قیازر خوزهیی  رافی،.    أت لذییم تجزییپ أ 

ی لوجود در دنذای تجاری زلای دشوزر زعی، أ ز  تیوزن   زلمللی ن ت حذن یقازردزدها
شیود.   زین لقالپ خار  زع،. زین پی أهش حیا زعیاس زعیتقازء نیاقا زنجیام لیی       

ش ه زع،. در حگش نگسی، حیپ ت ایی  أ      حناحازین، زین لقالپ در دأ حگش تنظذ 
زلمللیی ن تیی خیوزهذ      ای حیذن حارعی جایگیاه أ زهمذی، تکنولیوژی در قازردزدهی    

هییای ونصییا تکنولییوژی در قازردزدهییای   پادزخیی،. در حگییش دأم  یالجمووییپ 
 أت لذم قازر خوزه  راف،. حارعی أ تجزیپ زلمللی ن تی زخذا لورد حذن

 و جایگاه تکنولوژی تعریف .1

کپ حای  پاعه دزده شود زین زع، کپ تکنولیوژی   هایی پاعشتاین  یکی ز   یاحنایی
چپ زهمذتی دزرد؟ در رزعیتای پاعیه حیپ    ی ن ت زلمللی حذن یقازردزدهاأ در  چذس،؟

رز حیپ حارعیی ت ایی      1حنی   رذای .  لی  ها، زین حگش رز در دأ حن  پی زین پاعش
ن تیی   زلمللیی  حذنرز حپ ت لذم زهمذ، تکنولوژی در قازردزدهای  2تکنولوژی أ حن  

 .زختصاص خوزهذ  دزد

 تکنولوژیتعریف  .1-1

 Technology . أزژهذ کنی  ذیان رز ح یزع، ل هوم تکنولیوژ  ذا أرأد حپ ح ث نز  قبم 
در  یشناعی  فین  ی،دزنش فنی  ی،فناأر ی،تکنولوژ های: ل ادل أزژه ذسی حان زنگل در
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 یین ز  ز یکیی پ أهشگازن لتناعی  حیا نظیا خیود ز       ،رأ زین ز  زع،. ی حان فارع
 .(9 :1393، یرهبا) زن  دهکازعت اده  یشانها ها در نوشتپ أزژه

 هیای  عیا لان  لذیان  درزع،.  ش ه  حذان یذارحس ی ت ار یأزژه تکنولوژ یحاز
 حذیان ت ای یی کیپ ز  تکنولیوژی رز     لت ی   للیم  تن تی توع پ عا لان ،زلمللی حذن
 کارشناعیی  أ لهیارت  فنیی،  دزنش ز  لتشکم زی لجمووپ» :، وبارت زع، ز کن  لی

 رافتیپ  کیار  حیپ  ل صیوالت  کیاررذای  حیپ  أ عا ی تجاری ،تولذ  لنظور حپ کپ زع،
 .(UNIDO, 1996:8 ) «عیا ن   لی حانأرده رز زجتماوی أ زقتصادی نذا های شود أ لی

 زلمللی حذن رزهنمایی زتول نویس پذش در نذز للم عا لان توع پ أ تجارت زجصس
 دزنشیی  تکنولیوژی » :زعی،  پادزختیپ  تکنولوژی ز  ت ای ی حذان حپ تکنولوژی زنتقال
 خی لات  زرز یپ  أ فازینی   یی   کیاررذای  حپ ل صول، تولذ  حازی کپ زع، لن  قاو ه
 تکنولوژی ز  کپ دیگای ت ای  .(UNCTAD, 2001: 5)« رذاد لی قازر زعت اده لورد
( أزی پو) فکای لالکذ، جهانی عا لان ت ای  ،زع، نل هنذز  زلمللی حذن زعناد در

 حازی کپ زی زع، یافتپ عا لان زنشد تکنولوژی،». زین عا لان حذان کاده زع،: زع،
 کیار پ حی  تجیارت  أ کشاأر ی تن ، های  و ه در خ لات زرز پ یا ل صول تولذ 
 .(,WIPO (46 :1997«رأد لی

 رز تکنولیوژی  أحودجیپ  حانالیپ  عیا لان  زییازن نذیز   دزخلی های عا لان لذان در
 کیار  حپ تولذ ی فازین  در کپ فنی أ ولمی دزنش لجمووپ» :کن  لی ت ای  رونپ زین

 زحیززر  أ زطصویاتی  زحیززر  ،زنسیانی  زحیززر  ،فنیی  زحیززر  پاییپ  چهار حا أ شود لی رافتپ
 هییا، دزنیش  تمییالی لنزلیپ  حییپ نن رز نذیز   قوقیی زنان . حاخیی ز  دزرد تکذییپ عیا لانی 

 کیاال،  تولذی   در کیپ  زن  دزنستپ هایی عذست  أ ها رأش ها، زحززر ین ها،زفا ل صوالت،
 .(11 :1389، رذگلو أ ناتای  هتاحچذان،)رذاد  لی قازر زعت اده لورد خ لات زرز پ

 دزنیش  حلکیپ  تیا   دزنش نپ زلا ،ها زع، زی ز  دزنش لجمووپ تکنولوژی ،حناحازین
 هیای  دشوزری أ نذا ها حانأردنرزعتای  در ی رزخات  زه ز کپ یافتپ أ پویا عا لان
 کن . لی دنبالتن ، 

حپ حارعی جایگیاه تکنولیوژی در    زدزلپش ن ت ای  تکنولوژی در  حا لشگا
کوشیذ  پاعیه دهیذ  لبنیای زهمذی،       لذان وناتا قازردزدی ت سلی پادزختیپ أ لیی  
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 چذس،؟ی ن ت زلمللی حذن یقازردزدهاتکنولوژی در 

 تفسل عناصر مدلر دیگبا  تکنولوژی عنصر بررسی رابطه .1-2

وناتیا پیاأژه در    یحا تمیال  کپ ن ه زع،  یلوجود قازردزد (1)ت سم ل ل حا زعاس
کپ در  زرتبا  زع، در (2)نصاو 9حا  یها پاأژه ن تحا زعاس زین ل ل زرتبا  زع،. 
 یحیا زعیاس چگیونگ    ین ت زلمللی ذنح یقازردزدها .شود یلپادزختپ  ها ننقازردزد حپ 

یکیی ز  زیین وناتیا ت سیلی      .رذان  یشکم ل یوناتا قازردزد یندر نظا رافتن ز
 .ونصا تکنولوژی زع،
 زعی، کیپ   هیایی   یاشاخپ یدزرز ا وناتا ت سلیدیگهمانن   یونصا تکنولوژ

 ذذادر زرتبا  زع، أ تغ یگاز  وناتا د ییها  یاشاخپونصا حا  ینز ز   یاشاخپها 
 ،کنی   یجیاد ز ذذاتغ یگاوناتا د ونصا لمکن زع، در ینز های  یاشاخپز   یکی در

 تیرگذا ل یم پیاأژه     یسی،   یذ  لکن  حیا   ذذاتغ ین ت یزرا زعتان زردها حازی لثال
 پیاأژه   یسی،  ل یذ  حیا   یی حازی پاأژه زنتگاب شیود زرا زعتان زرد حاال. ربزرد لی
لمکین زعی، لوجی      یسی،   ، زلا زین ترگذا لثب، حیا ل یذ   ربزرد یلثب، ل ترگذا
 ود،شی   زنتگیاب حازی نن پاأژه  پایذنیزرا زعتان زرد  . همچنذنشود ها هزینپ یشزفزز

أ   یسی،  ل یذ  حیا  ، زلا زیین زلیا لمکین زعی،     یاح  کاهش ها ینپهز لمکن زع،
ییی  نشیی، ن یی، در  چازکییپ، رییبزرد یلن یی تییرگذالسییلولذ، زجتمییاوی شییاک، 

ذا ریبزرد، هماننی  شکسی،    ترگتوزن  حا همپ زح اد شاک، أ جال پ  یل یس،  ذ ل 
 یسی، ل یذ  ف الذی، أ نحیاأی      ل یذ   شاک، شم در نذجایپ کپ نگار لگاحی حا

 .( 113- 143 :1394وباعیی،   ن شاک، أ لسلولذ، زجتماوی نن ربزش، )تجاری زی
ز   یکییی درتغذذییا دزرنیی  أ  زی ذچذیی هزرتبییا  پ حییاه  ت سییلی لییبز همییپ وناتییا

حیا   ترگذاریبزری لوجی   توزنی    ی لیی لاننی  تکنولیوژ  وناتیا نن   های  یالجمووپ
 أ  تیی  قیوق أ ت هی زت   پیاأژه    یسی،  ل یذ  ی پاأژه، ل ت پیاأژه،  ها هزینپ

أ زنی ز    چشی   یی  ن تیی،  ج  هیای  یتکنولوژ ذا،در دهپ زخ (3).رادد طافذن قازردزد 
 ی،ح ی   عیپ  هیای  ینگار لا ه ،لثال ی. حاززن  دزده ذذاتن ، ن ، رز تغ یها ،یلرلور

 ی  یار  هیای  ی، تکنولیوژ یزفقی  هیای  یلاننی    یار   ی  ار یننو های یتکنولوژ
 ذ وم یاهایادری  یاذخاحپ  یاعزلکان دعت ،حپ تن ، ذ وم یها أ نب یادریایی 



 ١٣٩8 بهار ♦ نودشماره  ♦ شتموه سال بیست ♦      126

. زلاأ ه زن  ش ه ذ تول های ینپلوج  کاهش هز ذززع، کپ در ومم ن هرز فازه  کاد
 کیپ  یتن ، ن ، أ را  در  و ه زکتشیا  أ توعی پ زعی،، در یال     یأزق  ینپهز
درت   50ز   ذشدر ها حشکپ ح ذشافتپپ های یتکنولوژ ذلیحپ دل ذاتیومل های ینپهز

طیور حیالقوه    تن ، ن ، أ را  حیپ  ذاتومل .(Daneshy, 2005, 1زع، ) یافتپ کاهش
 یسیتی   ذ ل ی  های ذست ، زکوعل لی زقتصاد جوزلع یحا رأ یلثب، أ لن  ذازتترگ

، کنی   یلی کمی    یی زر حپ کشورها در جه، توع پ پا رزه چن تن ، ز   یندزرن . ز
 ژی. تکنولیو یحپ زنیاژ  یأ دعتاع ذپته ذالستقذ ؛أ غ ذ لشاغم لستق یجادز جملپ ز

أ  یز  رلگانیپ  یأ کیاهش را هیا   یی زر توعی پ پا  یعرزعتا لوج  رش  عیا  یندر ز
 Feb 2017, 4. )شییود یلیی ین تیی ذییاتز  ومل یناشیی  یسییتی ذ ل یی هییای ذ نعیی

UnitedNationsDevelopment)، زلمللییی خوزعییتار زنتقییال  در زییین لذییان، زعییناد حییذن
 حیازی لثیال   زنی ،   ، ن ، أ را  شی ه  یس، در تن های دأعت زر ل ذ  تکنولوژی

 یدر حازحا نلودر یلقاحلپ أ همکار ی،زلمللی نلادر حذن ونذکنوزنس 5لاده  حپ توزن یل
کپ در تن ، ن ی،   زشاره کاد. هنگالی یل اه ه زناژ 3 لاده 3حن   همچنذنأ  ین ت

أری حیاال در جهی،   ی       یس، حیا حهیاه   های دأعت زر ل ذ  أ را  ز  تکنولوژی
ل ت ومولی أ لصیال  زجتمیاوی   ی      لنافع طوالنی ،، لگزن زعت اده شودتذان
 .رذیاد  توجپ قازر لیی  ن تی لورد  های توع پ شود أ یکپارچگی أ جال ذ، طاح لی

شود نسم عوم  قیوق حشیای   ی  أ لسیلولذ، زجتمیاوی       زین لبانی لوج  لی
توزن ر ، تکنولوژی یکی ز  وناتا لهی    های ن تی ل ق  شود. حناحازین لی شاک،

قازردزدی أ تین تی  یو ه ن ی، أ ریا  زعی،. پیس ز  دریافی، زهمذی، ونصیا          
ا لیاتب  حیا   تکنولوژی أ ل اهذ  لاتب  حا نن در زدزلپ حپ حارعیی ل یاهذ  أ وناتی   

 پادز ی . زلمللی ن تی زخذا لی ونصا تکنولوژی در قازردزدهای حذن

 ینفت المللی بین یقراردادهااز عناصر تفسل در  تکنولوژی. عنصر 2

 خیود، وناتیا أ ل یاهذ  لاتب یی     ش  ها ونصا ز  وناتا ت سم ذانکپ ح طور همان
 اتب  حیا ونصیا  حاشین . وناتیا أ ل یاهذ  لی     دهنی ه نن ونصیا لیی    کپ تشکذم دزرد

زعت اده ز  دزنش  یچاز ؛یدزنش فن ذستیچ ؛ و ه ن ،دزنش  ز : وبارتن  یتکنولوژ
زعیت اده ز    ؛نیی زعیت اده دزنیش ف   هیای  لکانأ  یزعت اده ز  دزنش فن یگچپتار ؛یفن
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 ,Joint)ذادهای ت قذی  أ توعی پ  حن ؛یتوع پ تکنولوژ ؛یزنتقال تکنولوژ ؛یتکنولوژ

R&D) أ  یزتیل  هیای  کمذتپ ؛یتکنولوژزنتقال أ توع پ  ؛زعت اده کنتال أ نظارت حا
وناتیا أ   تیاین  لهی   حگیش  یین در ز .ینگار تکنولوژ أ یلاحو  حپ تکنولوژ یفاو
 درنهای،أ  دهذ  لیأ ل زقپ قازر  حارعی لوردرز  یونصا تکنولوژحا  لاتب  ذ ل اه
 lexت قی  للیی أ  زلم جایگاه زین ل اهذ  لاتب  در قازردزدهای ن تی حیذن  یاحیحپ زر 

petrolea پادزخ، ذ خوزه ها نن خصوصدر. 

 حوزه نفتدانش  .2-1

 .زعی،  ین تی  زلمللی حذن یقازردزدهالبا ث   تاین یکی ز  له  فنی  و ه ن ، دزنش
 یقازردزدهیا زح یاد زیین تین ،، دزنیش جیز الین ی           زلاأ ه حپ دلذم رشی  همیپ  

توزن  ح أن دزنش زین تن ، زقی زم حیپ     یاز هذچ شاکتی نمی ،زع، ین ت زلمللی حذن
وملذات ن تی کن . زین زلا حاوث ش ه زع، هذچ قازردزدی حی أن توجیپ حیپ دزنیش     

هیای لگتل یی تقسیذ       یاشاخپحپ تنظذ  نشود. دزنش در زین  و ه ز  تن ، خود 
چازییی    چذستی دزنش فنیی،   ،فنی دزنش شالم لوضووات لگتل ی لانن شود کپ  لی

 .حاشن  یل لان دزنش   لکان دزنش،  دزنش،
هیای    لذنیپ لاحیو  حیپ    هیای  أ لهارت دزشتن زطصوات ، در زختذار1دزنش فنی

 ل اهذ  کیارحادی  های کلذ ی أ لهارت کالم تن تی یا ولمی زع، کپ توزنایی فه 
زی ز   دزنیش فنیی حیپ لجموویپ    »: گیا ید وبارت حپکن ،  خاص زیجاد لی رز در تن ،

أ وملذیات أز ی     فنیی لاحیو  کیپ در طاز یی، عیاخ،      های زطصوات أ لهارت
 «شیود  لیورد نذیا  زطیصق لیی     ییا لیوزد   ل صیول  تولذ  أ عاخ، لنظور حپ تن تی

 :1366، زلملیم  نذحی  لیالی  أ زقتصادی یها یهمکار حا نظارت أ هماهنگی شورزی)
33). 

 لهن عیی  دزنیش  ییا  فنی دزنش یل ناحپ  ین ت زلمللی حذن یقازردزدهادزنش در 
، کیاال  نذترل دزنش، زجاز دزنش، خای  دزنش حا دزنش فنی، وصأه ، حلکپنذس، تا 
 ها گاید وبارت حپأ  ل یای، دزنش،  ساح زری ل یای، دزنش، خ لات زرز پ دزنش
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حیا   را  رز هی  در  أ ن ،  قوقی دزنش  تی کپ در  و ه ن ، أ را  حاش ، یدزنش
زییین أعیی ، أعییذع دزنییش رز ز  قازردزدهییای  .(40 :همییانزحازهذمییی، ) رذییاد لییی
زین  پاکستان ذا یقازردزد زلت حازی لثالدریاف،.  توزن یلزلمللی تن ، ن ، نذز  حذن

پییاأژه،  یای،لیی  ی،لهن عیی ذزییی ،ژ وف ،یشناعیی نذ لیی دزنییش ، ییو ه رز شییالم
تیای رز در نظیا      تی حاخی ز  کشورها ع   أعذع (4).دزنن  یل  قوق ی، ساح زر
 ز جملپزطصوات،  یز  فناأر ذبانیپشتحا دزنش فنی، دزنش عاخ،  زن  أ وصأه رافتپ

 ،ییایی خ لات در ،یأ نگه زر ذاتومل ، دزنشپادز ش ،ینگار لا هکس  زطصوات 
 ی،خی لات لنیاحع زنسیان    ی، سیاح زر  ذمیپ، ح ز جملپ، أکار کس  ذبانیخ لات پشت
 ذنهمچنی  یحا رریان  ،یلیال  نذتیرل  ،أ قیازردزد  یلبزکازت قیانون  یاحی،لشاأره، حا زر

 یای،، لی  أکیار  کسی  توعی پ   ی،رهبا ز جملپ أکار کس  ی زعتازت  یها لهارت
ونوزن دزنش  یو ه ن ی،    رز حپ قازردزد یلبزکاه أ زعتازت  ذلی،ت ل ی،تجار یی،زجاز

زی  أعیذع أ رسیتاده     یو ه  ،حناحازین  و ه دزنش تن ، ن ی،  (5)زن . أ را  دزنستپ
 .رأد شمار لیپ های تن ، ن ، ح تاین حگش یکی ز  له   ال نذدروزع، أ 

 نیتیا  لهی  دزنیش فنیی یکیی ز     زین وقذ ه زعی، کیپ    یکی ز  پ أهشگازن حا
 أ قیازر دزرد ولیوم ل الانیپ    در  یو ه  کیپ   رأد حپ شمار لیلصادی  زعازر تجاری 

ضاأری أ زعاعی  نظا لوردحازی پاأژه  کپ یدر ال ،دعتاعی ن زرن  ها ننوموم حپ 
زلا حای  ر ، دزنش فنی لزألیاً در  یو ه لالکذی،     .(87 :همان حوده زع، )رهبای،

کپ حیازی   زین حا توزن  دزنشی حاش  کپ وصأه حلکپ دزنش فنی لی ،رذاد فکای قازر نمی
لگتلی   کس  نن توعی  زفیازد ز  طیاق     ألی زلکان ؛پاأژه له  أ ضاأری زع،

هیای لتگصیا در نن  لذنیپ(     زوززم دزنشجو حیپ خیار  أ همکیاری حیا شیاک،     )
در  رذیاد.  دزنش فنی  تماً در  و ه زعازر تجیاری قیازر نمیی    زع،. لبز ایپب زلکان
شیود أ   زی لیی  حپ دزنش تن ، ن ، توجپ أی ه ین ت زلمللی حذن یقازردزدهاتمالی 

 (6)شود. ا حپ زنتقال نن حپ کشور لذزحان پادزختپ لیه در تمام قازردزد
 گیا ید وبارت حپ. رادد یحالنن چذزی زع، کپ حپ  قذق، دزنش  1چذستی دزنش

دزنیش در   فلسی پ  أ لاهذ، دزنیش  ،حازی لثال زع،؟ رونپ زین دزنش زین چاز ،ی نی
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شیود   چذستی دزنش لیی  لگزن لهن عی لبانی لگزن، لهن عی تن ، ن ، در ول 
 زین ی  نوا زطصویات در لیورد ولی  ییا نن ومیم زعی،       ؛(45: زحازهذمی، همان)

Johnson, 1994: 27) Lundvall &). 
 جال پ أ زنسان طبذ ،، ز  لترگا دزنش ولمی قوزنذن أ حپ زتول 1چازیی دزنش

زین قسم، ز  دزنش حازی رش  أ توع پ تکنولوژی حسذار لهی  زعی،.    .دزرد زشاره
 رونیپ  زیین  حایی   رز   اری  چاز» مذقبز   هایی پاعشچازیی دزنش در زتم پاعه حپ 

 حایی   زتیصً  چیاز  کنیذ ؟  نصی   رونیپ  زین رز   اری عکوی حای  چاز دهذ ؟ زنجام
)زحازهذمیی،   زعی، « حاشیذ ؟  دزشیتپ  زنگلذسیی  ل ل زعاس حا رز  ساح زری ل یای،
 Lundvall and) زعی،  لهی   ارذحسی ولی    حا تولذی   أ تولذ  چازیی دزنش در .همان(

Johnson, Ibid, 27).    زین چازیی زع، کپ شذوه أ رأش زنجام ف الذ، رز در شیازی
 کن . های لگتل  لشگا لی   أ لکانلگتل

ن در لذیان دزرنی را   حپ رأزح  زجتماوی خیاص أ رزینشیی   2دزنش هزیجادکنن 
در دع، چپ کسی زع، ییا   دزنشزین  کن  لیحذان  گاید وبارت حپ .زشاره دزرددزنش 

أ توزنایی زنتقال زین دزنش در دع، چپ کسانی  نن رز زنجام ده  توزن  لیچپ کسی 
 ز  تیا  له  نونأریکس   در لوفقذ، حازی زع، کلذ ی لمکن زفازد شناخ، .زع،

های دزرزی لذسیانس دزنیش خیاص     شاک،زلاأ ه  .حاش  نن زعاعی زتول شناخ،
زلا زجیا ه زنتقیال نن حیپ دیگیازن أ زرتقیاء نن رز حیا زعیاس لجیو           ،ن تی رز دزرن 

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      

 .زشتپ حاشن توجپ د

 غیاب  در لثصً .ش ه زشاره دزرد شاأا ز  ننجا دزنش لکانی کپ حپ 3لکان دزنش
، زلیا در  (Ibid)؟توعی پ  در ال یا حوده افتپی توع پ کشور در شاق، در یا ش ه تولذ 

جایگاه دزنش در  لیان کنیونی    دهن ه لکان دزنش نشانحای  حذان دزش، کپ   قذق،
زع، أ در نین ه در چپ لکانی حپ چپ جایگاهی رهسپار خوزه  ش  أ لنجا حپ چیپ  
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 حذشتا خوزه  ش . یافتگی توع پ

چیپ  . زعی،  نینی ه  أ  ال ربشتپ،  لان ربر در دزنش حپ لاحو  1، لان دزنش
 کجاعی،؟  نن نینی ه  زعی، أ  یز لا لیپ أ زالن در چیپ   شی ه  زیجیاد   لانی دزنیش 

دزنییش أ  لییان دزنییش رز در دعییتپ  خییود کجییاییجانسییون در لقالییپ  أ لز أنییلو
در زرتبا  نزدی  حا رأزح  زجتمیاوی  رز  ها نن.  یاز زن  قازر دزدهدزنش  جادکنن رانیز

 (Ibid).دزنن   لیأ جوزلع 
 نجایزکپ در  لت  دی زشاره کاد یها پاأن ه حپ توزن یل یدر خصوص دزنش فن

شیاک،   ی  ذانلصوص قازردزد درخ نگس،پادز ی . پاأن ه  لی حپ دأ نمونپ ز  نن
شیاک،   لذیان زیین دأ شیاک،،    قیازردزد  در .زعی،  یشاک، خیارج  ی أ  یازنیز

 ،یدرنهاش ه حود، زلا حپ ت ه  خود ومم نکاد أ  یلت ه  حپ دزدن دزنش فن یخارج
أزرده  یهیا  خسیارت  زنحپ خاتمپ قیازردزد أ جبیا   یرأزرجاا ش  أ دزأر  یحپ دزأر

پاأن ه دأم در لذان شاک، دزرن ه لذسانس تکنولوژی  ( دزد.یازنیزلتضار ) طا  حپ
رذیای   کار  پأ وصل، تجاری حا شاک، زیازنی درخصوص تولذ  لوزد پتاأشذمی یا ح

، زیین دأ شیاک، قیازردزد    زعی، تکنولوژی أ وصل، تجاری در لوزرد لورد توزف  
جوین، أنچا لن ق  کاده حودن ، زلا پس ز  زن قاد قیازردزد لشیگا شی  شیاک،     

ارجی فاق  قازردزد لذسانس در قلماأ عا لذنی زییازن حیوده زعی،. لیبز شیاک،      خ
لال  لذسانس حا ولذپ زین شاک، خارجی در ل کمپ چیذن أ زیتالذیا دویوز ل یاح     

أنچیا   نن قیازردزد جوینی،   تبع حپقازردزد لذسانس  ک  دزد أ  . ل کمپ حپ فسهکاد
 یو ه ن ی،   در زلیاأ ه   .(499 :1394،  یاتمی نذز لغو شی  )  لن ق  ش ه در زیازن

لیورد توجیپ قیازر     ذارحسی  ذزن یدزخل ذاأهایأ نلو ش ن یلوضوا زنتقال تکنولوژ
 .ادذر یل

 تکنولوژی از استفاده .2-2

ناپیبیا   ونصیا زجتنیاب   یی   ین تی  زلمللی حذن یقازردزدهادر  2تکنولوژی ز  زعت اده
 توعی پ  در یال ی  هیا  یکی ز  ویوزللی زعی، کیپ دألی،     زین لورد زع،.قازردزدی 

                                                                                                                                 

1. know-when 

2. Utilization of Technology 
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هیای   کننی . شیاک،   زلمللیی أزریبزر لیی    ن تی حذن های شاک،های ن تی رز حپ  پاأژه
ن تیی رز   هیای  تکنولیوژی أ ت قذقات خود  زلمللی ن تی ز  طای  تجاحذات خود حذن

حیپ دلذیم    .خانی   ها لیی  های دزرزی زین تکنولوژی کنن  یا نن رز ز  شاک، کس  لی
زلکیان خایی  زیین     توعی پ  در یال هیای   کشیور  هیا   قذم، حیاالی زیین تکنولیوژی   

کنن   لی ها أزربزر های ن تی خود رز حپ زین شاک، پاأژه ، لبزها رز ن زرن  تکنولوژی
رز زنجیام دهنی .    هیا  هیای نن  پیاأژه  ج یی   هیای  تکنولیوژی حیا زعیت اده ز     ها ننتا 

 ، ل رن تن تکنولوژی  ،تکنولوژیز  زعت اده  حگشدر  ها کشور ل نظاتکنولوژی 
 ن ، زع،.

هیا ییا زنجیام     زعت اده ز  تکنولوژی ل رن در تن ، ن ، حاوث کاهش هزینیپ 
 یسی،   ل یذ    اظ، ز   ألذادین ن تی  أ توع پ یحادزر حهاههاچپ حهتا زکتشا ، 

ز  طایی    کشیور  جیپ دحو کیپ  ییننجیا  ز  توعی پ  در الهای  . در زکثا کشورشود لی
 حپ دنبال کس  لنافع لیالی حذشیتای  ، زین کشورها شود لی نذترلفاأش ن ، أ را  

أ  (Yulei Wang, 2016: 23) هیای لیالی   تکنولوژی ه  لوج  کاهش هزینپ هستن ،
 در لذی زن ی خیاص  عنسورها یاذکارر حپ ،حازی لثال .شون  لوج  حهبود تولذ  لی

 لگیا ن تکنولیوژی  زلیاأ ه   لؤگا لذ زن رز زفززیش دهی . لذززن تولذ   توزن  ن تی لی
 رزی یی  لگیزن هوشیمن     هیا  چیاه تیا   دهن  یلزین زلکان رز  حادزر حهاههوشمن  حپ 

 .(16 :1389)هن ی،  (7)کن ل یای،  کپارچپی طور حپ
هیای   هیا أ عیا لان   زلمللیی کنوزنسیذون   هیای حیذن   در  ال  اضا حپ دلذم فشار

 زن  أ یکیی  ش ه  یس، ل ذ های للزم حپ   اظ، ز   زلمللی کشور ی حذن یست ل ذ 
زعی،. حیازی     ن تیی  اتذی وملزعت اده ز  تکنولوژی ج ی  در  ،زلمللی ز  زلززلات حذن

 ترکذی   حیا نن  زنیاژی  ل اه ه 8 لاده 1 أ حن  تووکذ پاأتکم 10 لاده   حن در  ،لثال
 .زع، ش ه

 ،هیا  طور کپ در ربشتپ حذان ش  حا زعیاس لی ل قیازردزدی همیپ کشیور      همان
های خود هسیتن  أ   تکنولوژی در زنجام ف الذ،های ن تی للزم حپ زعت اده ز   شاک،

هیا أ   حهتاین رفتار تن ، ن ، در لذان همپ کشیور  ونوزن حپ نکپیحا ز زین زلا وصأه
هیای تین ،    ش ه زع، أ در ت ای  حهتاین رفتیار   زلمللی پبیافتپ حذن  های شاک،
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 یقازردزدهیا  در زنیوزا  ،توجیپ زعی،   زلمللی هموزره لورد های حذن ن ، أ زعتان زرد
ش ه زع،. حاخی قازردزدها نذیز حیا زعیت اده ز  تکنولیوژی      نذز ذکا ین ت زلمللی حذن

 ین تی  زلمللیی  حیذن  یقازردزدهازخذا در  یها عالدر  (8)ش ه ج ی  ترکذ  دزرن . زگبات
 رافتیپ در نظا  ین ت یها ذ،ف ال در ینظارت حا زعت اده ز  تکنولوژ یحاز ذسذونیکم
 (9).زع، ش ه 

رز حیپ   یزعیتان زرد  1980ز  عیال   یکیا نلا ینالعکا یال،ز لوزرد، ینز حا وصأه
زعییتان زرد در همییپ  ییینز حییا زعییاسخییود زضییافپ کییاد.  یزعییتان زرد ل مییول ن تیی

أ  أنقیم   میم توعی پ،   ذی ، زوی  ز  زکتشیا ، تول   یالی، ز یین ز ین تی  هیای  ذاتومل
 ییا  BATزعتان زرد  ینزعت اده شود. ز دلوجو یتکنولوژ ینز  حهتا ی حا یعا  اهذذخ

لیورد   1997عال زعتان زرد در  یننام دزرد. ز یتکنولوژ ینزعتان زرد زعت اده ز  حهتا
. زلبتپ ی راد یزلززل یال،ز یندر ز یتکنولوژ ینأ زعت اده ز  حهتا قازر راف، ذنیحا ح
 ین تکنولیوژ یلنجا حپ توع پ حهتیا  ذونکان یپس ز  أزق پ تورزن BAT ی ج  ذنقوزن

خصوتیاً ن ی، أ    یخ لات ل  ن یای،ل  یحاز یکادر زرأپا أ زلا یمنعودلن  أ ز
 یأ حپ رفتیار تین ت   رذاد یقازر ل ی،لورد روا ذزرا  ش . زلاأ ه در زکثا کشورها ن

 یرا هیا  ذی  دعیتورزل مم تول  3لیاده   11حنی   زعی،.   یی ه راد یمکشورها تب  ینز
حا زین  .((Steiner, 2010: 25زشاره دزرد  زعتان زرد ینحپ ز ذززرأپا ن یپزت اد یز رلگانپ

حهتیاین   حیا زعیاس  هیای ن تیی در زیین کشیورها زلززلیاً حایی         زعاس زنجام ف الذ،
 های زین تن ، زنجام شود. تکنولوژی

 ین تی  زلمللیی  ذنت هی  شیاک، حی    ییا ل اح شود کپ ن پاعش ینلمکن زع، ز
زعی، کیپ در    یتنها در تیورت ن تی  اتذوملتکنولوژی در  یاذکارر حپ درخصوص

 یأجیود دزشیتپ حاشین ؟ پاعیه لن ی     لیوزرد   ینکشور لاحوطپ ز ذندر قوزن یاقازردزد 
 تکنولوژی، ل یذ   یسیتی أ..   یها زعتان زرد یزع،. در تن ، ن ، أ را  حا حاخ

 یین . زریا ز ذسی، قبیول ن    لیورد  یفیاد تین ت   یها حاز کپ و أل ز  نن ذ لوزجپ هست
ذکا نش ه حاشین ،   یونوزن ت ه  قازردزد ازردزد حپدر ق ینأر تن ت زلززم یزعتان زردها

 ینن حیاز  ی،ش ه أ روا   ونوزن ت ه زت أ زلززلات خار  ز  قازردزد در نظا رافتپ  حپ
 .(35-40 :1396ذمی،زحازه) زع، یقازردزد زلززل ذنطاف
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زشیاره کیاد. شیاک،     ذجاییپ شیم در ن  حیپ پاأنی ه   تیوزن  یلی خصوص  یندر ز
حیود،   ذجایپخود در ن های ن تی ف الذ،در  زعتان زردها ی،روا یشم ل و زلمللی ذنح

 یین . پیس ز  کشی  ز  زعی، زنجیام نی زده   رز  هیا  نندر ومم حاخیی ز    گاح، ش  زلا
زنجیام   یی  کپ شیاک، شیم حا   یی  زقم زعتان زردها زلمللی ذنح یها لوضوا عا لان

ی ز  زین یک کادن  کپ ذانتن ، ح ینزلا زنجام ن زده حود رز حا زعاس وا  ز دزد، یل
 .(Steiner, 2010:18-28)زعتان زردها، زعتان زرد زعیت اده ز  حهتیاین تکنولیوژی حیود     

در تن ، ن ، یکی ز  زعیتان زردهای وافیی    یتکنولوژ ینزعت اده ز  حهتاحناحازین 
 رأد. شمار لی پزین تن ، ح

تکنولیوژی، حهتیاین    یاذکیارر  حیپ وصأه حا زعتان زردهای ن تیی درخصیوص   
در  ذیز کشیورها ن  یحاخنذز حپ زین لوضوا پادزختپ زع،.  (10)رفتارهای تن ، ن ،

تین ، ن ی، حیپ زعیت اده ز  حهتیاین       یرفتارهیا در ت ایی  حهتیاین   لتن قازردزد 
، 2013لی ل   ییم حا  ذیا ی حپ قیازردزد زلت  توزن یز جملپ ل زن  تکنولوژی زشاره کاده

دأل، وازق  یخ لات ی، قازردزدها2015ل ل  ذا، کندأل ذ قازردزد لشارک، در تول
 .زشاره کاد 2003ل ل  ی دأل، لکز یأ قازردزد خ لات 2009ل ل 

زنی :   کیاده  ی ت ا رونپ ینرز ز یخوب تن ت یقازردزدها رفتارها ینز  ز یحاخ
در تین ، ن ی، جهیان، توعی       طورل میول  حیپ زعی، کیپ    ییهیا  ها أ رأش ذوهش

 ی رفتار ت ی، شیاز   ینز .رذاد یزعت اده قازر ل لورد ذال تا  أ عگتگ یها شاک،
لگتلی  لاحیو  حیپ     یهیا  أ جنبیپ  ظیاها   حیپ کپ حا توجپ  یأ زأضاا لشاحپ حا کسان

لنظیور   حیپ  ومی تاً کیپ   انی  یپب یلتوع  ف االن تن ، ن ، هموزره زنجام  ذاتومل
در جهیان؛ ب(   یزنیاژ  ذی  کش  أ تول یها رأش ینزل ( زعت اده ز  حهتا :ذنتضم
 هیا أ  تکنولیوژی  ،هیا  زعیت اده ز  رأش  یکپ حیپ ل نیا   ن ، أ را  یا اظ، ز  ذخا 
 ذیای حپ   زکثا رعیان ن ز   یس، حاز ی ذ أ عا رار حا ل  یزقتصاد ی،فن های یپرأ
 ذیاتی، ومل یمنیی  ( ز در ع   زعی،؛  یانهمازه حا   زقم رعان ن   ها، ذ رأکاحنه

أ  کننی   یلی  ذنرز تضم ذاتومل ذ،زع، کپ زلن ین هاییأ فاز ها یتکنولوژ ،ها رأش
أ ز تیازم حیپ     یسی،  ذ د(   اظ، ز  ل ی  کنن ؛ یز   وزدث کم  ل ذشگذایحپ پ
أ  ذشیگذای لیاتب  حیا پ   یهیا  أ رأش هیا  تکنولیوژی  یاذکیارر  حپ ی کپ ز  طا لادم
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نظیارت حیا کنتیال أ نظیارت حیا       ذنأ همچنی  ل ذ یی  یسی،   هیای  ذ کاهش نع
. زلیاأ ه  پیبیاد  یتورت ل ذ ی ، أ را  طبن ذ تول ،زکتشا  ذاتومل  یس، ذ ل 

 ،ش ه یمدر تن ، ن ، أ را  تب  یلهم ذارحپ لوضوا حس  یس، ذ   اظ، ز  ل 
 سی، ی   ذل ی حذشتا در رزعیتای   اظی، ز     ها یتکنولوژزعت اده ز   پک یز رونپ حپ

  رفتار خوب تن ، ن ی،   ذشتاح ذازخ یها در ده .(Rouzaut, 2011: 186-187زع، )
 .(110-140 :1394 ی،)وباع شکم رافتپ زع، یأ زجتماو ل ذ ی یس،در  و ه  

ر ی، در  یو ه    تیوزن  یلی أ نرزی دزأری  یزلمللی  نذحی قازردزدهیای   حا زعاس
 ز ت ق  پذ ز کاده زع،،  lex petroleaتن ، ن ، زعت اده ز  حهتاین تکنولوژی در 

ی هیا أ رفتار یزلمللی  نذحی ی جیزء زعیتان زردها   وژیزعت اده ز  حهتاین تکنول ننجاکپ
 ینزعیت اده ز  حهتیا  خوب تن ، ن ی، لیورد شناعیایی قیازر رافتیپ زعی،، لیبز        

 ی، پذ ز کاده زع،.لوجود lex petroleaدر  و ه  قوق عگ،  یتکنولوژ

 . انتقال تکنولوژی2-3

لوضیوا زنتقیال    ین تی  زلمللیی  حیذن  یقازردزدهیا لوضیووات   نیتیا  یچالشیکی ز  
 یهیا  پی أهش کپ در لق لپ حپ نن زشاره ش  لقیاالت أ   طور همان. زع،تکنولوژی 

تا   ن ی،(  ) زحانذلهای  خصوص زنجام ش ه زع،. هموزره کشور  یادی در زین
ها حپ دنبال کس  ج ی تاین تکنولوژی ال م حیازی   های للی أزحستپ حپ نن یا شاک،

حیازی   ین تی  زلمللیی  حیذن  یقازردزدهیا ایی   زعتگاز  أ توع پ أ پاالیش ن ی، ز  ط 
زلمللیی ن تیی    حذن یها شاک،ها در وملذات ن تی هستن  زلا در ومم  نن یاذکارر حپ

 کنن . در حازحا زین زلا لقاأل، لی

زلمللی زنتقال تکنولوژی در همپ قازردزدها أجود دزرد، شیای    در قازردزد ن تی حذن
تیورت تیای  ذکاشی ه     در تولذی  حیپ   های قازردزدهای خ لاتی أ لشارک، در ل ل
یا قازردزد لشیارک، در تولذی     (12)، خ لاتی وازق(11)قازردزد خ لاتی زیازن لانن حاش  
 ذکیا  قاحمأ  (15)قازردزد لشارک، در تولذ  لکزی  (14)أ لشارک، در تولذ  کنذا (13)هن 

پادز ن  زلیا ز ننجاکیپ    طور تای  حپ زنتقال تکنولوژی نمی زع، قازردزدهای زلتذا ی حپ
زلمللیی   قازردزدها ج ی  زلتذا ی ز  طای  لشارک، ی  شاک، دألتی حا شیاک، حیذن  

شون ، یا زلتذا  حپ شاکتی کپ حا شاک، دزخلی لشارک، کنی  زو یاء    خارجی زنجام لی
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 دزرد یدر زنتقیال تکنولیوژ   یحیپ عیزز   اذتیرگ  یلشیارک، تجیار   ز ننجاکپ، (16)شود لی
هی   أ   یی فزز یلی  یدزخلی  هیای  حا تجاحپ شاک، ه  رأش ینز .(26:1379 ی،زخصق)

حنیاحازین کشیورها ز  طایی  لشیارک،     ؛ کنی   یها لنتقیم لی   رز حپ نن ی ج  یها دزنش
هیای   زلمللی ن تیی عی ی در کسی  تکنولیوژی     های حذن های دزخلی حا شاک، شاک،

زلیارزت لت ی ه    ذیا ی لصیا،  زلت یهیا  قیازردزد  لانن ؛ ن ، أ را  دزرن ل رن تن ، 
( ذیاه ، زنگلستان، ناأژ أ غلت  ه االتیزکانادز،  ذا،)زعتازل OECD یزکثا کشورها ی،واح
حیا   ذیاه أ غ ذپرأعی  ذجاییپ، ریاحن، ن  ی،حاأنل یم،حا  ذا،کلمب ذن،ننگوال، نرژزنت ی،زحوظب
 .(Bret, Ibid: 179)شون  یللشارک، لن ق   ین نوا ز ز زعاس

 یهیا  وعی، ذپزعی، کیپ زتیوالً در     یلاز لی  یدزرز یزنتقیال تکنولیوژ   ین فاز
أ  زن  زلی : زنتگیاب   ن  لا لپ دزنستپچ یزرز دزر  نن ی. حاخشون  یل ذانح یقازردزد

 ی : توعی پ تکنولیوژ   یأ جیبب تکنولیوژ   ب: زن باق أ کارحاد یکس  تکنولوژ
أ جییبب  یاشکییارحاد رز دزرد پییب ذشییتاین( زلییا ننچییپ ح2 :1376پییور،  یوعیی )

 هس،. یال م أ توع پ تکنولوژ ذ،ظاف یجادأ ز یتکنولوژ

 یتکنولوژ یرش( پذالف

 یحیاز  یزنتگیاب تکنولیوژ   یتکنولوژ یاشقبم ز  پب ین تزلمللی  حذن در ها قازردزد
زعیی،. در  یأ لقیی لات زنتقییال تکنولییوژ  یاتزعییت اده در نن پییاأژه ز  ضییاأر 

  هیای  یلبزکاه کاد أ تکنولوژ زلمللی ذنحا شاک، ح ی حا ین ت زلمللی ذنح یقازردزدها
 ین تی  هیای  اأژهپی  یزه ز  کشیور أ لناعی  حیاز    یل رن نن شاک، کپ در رزعتا

 یلا لپ زق زلات لگتل ی  ینقازر دزد. ح   ز  ز یزنتقال تکنولوژ ذمپهستن  رز در ضم
جیبب   یلی أن حیاز   ییزی ر حانالیپ  (: زلی  پبیاد یتورت ل یزنتقال تکنولوژ یحاز

قیازردزد ل یا     ذمپحلکیپ در ضیم   نی  یدر زتم قازردزد نم ها حانالپ ینز ؛یتکنولوژ
 یگزینیأ نلیو ش أ جیا   ذمانکیار لتگصا توعی  پ  یاأذن زعتگ زم (. بدشو یل
ال م  ذی، ظاف یجادز حاوثزلا  ینز ؛ین ت زلمللی ذنوع  شاک، حت دزخلی کار ذاأین

ز   ذمیی أ ت یأز ی  پ أهشی   یجادز (.  شود یل یتکنولوژ یاف،در کشور جه، در
 ؛وژیز  تکنولی  یحیادزر  ز  زن قاد قازردزد تا حهیاه  یتکنولوژ یحارع یکارشناعان حاز

حیا زعیاس    ینکیپ ز نگس، :کشور حاش  یلثب، حازنتذجپ دأ  یدزرز توزن  یزلا ل ینز
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أ  یاح  یأ توع پ ل یعا  یحولأ رفع نقا  ض   نن در کشور  یوملکاد تکنولوژ
( 42-43 :همیان  ذمیی، زحازه ) دشو یل یلوج  نظارت حا زنتقال تکنولوژ ینکپدأم ز
 .(22-23 :همان ی،ز م  ی)ول

 الزم ایجاد ظرفیت ب(

تاین حگش زنتقال تکنولوژی زع،.  ال م حازی دریاف، تکنولوژی له  ذ،ظاف یجادز
د، دزخیم کشیوری فیازه  نشیو      کپ ظافذ، پبیاش ی  تکنولیوژی در   یاز هنگالی
توزن نن تکنولوژی رز توع  لتگصصان دزخلیی دریافی، کیاد؟ لیبز در      چگونپ لی
پادزختیپ   زحانذکشور لحپ نلو ش کارکنان أ دزنشجویان  ین ت زلمللی حذن یقازردزدها

شود أ ز  طای  زین نلو ش، دأ ه   زنتقال تکنولیوژی أ زیجیاد ظافذی، ال م     لی
پ نوا قازردزدهیا چیپ قازردزدهیای    د. لبز در همشو حازی جبب تکنولوژی ل ق  لی

حپ زفززیش ظافذ، دزخلی حیازی   (19)أ خ لاتی (18)لشارک، در تولذ  چپ ،(17)زلتذا ی
نگیپ   رأ  حپشود. ز  زین طای  ه  دزنش کارکنان  درک أ کس  تکنولوژی توجپ لی

هیای رأ  توعی  دزنشیجویان أ     هیا أ دزنیش   شود أ ه  حا کس  لهیارت  دزشتپ لی
هیا   د. زکثا کشورراد ش ه در کشور ل ق  لی کارکنان زلکان توع پ تکنولوژی لنتقم

یا   زقم لبلغیی   (20)زن  تن أقی رز حازی نلو ش کارکنان أ دزنشجویان زیجاد کاده
ش زختصیاص دهنی  رز لشیگا    کپ شاک، ن تی حایی  در هیا عیال حیازی نلیو      

زلمللی ن تی زنتقال تکنولوژی خاتیی رز   در حاخی قازردزدها شاک، حذن (21).زن  کاده
  زیین  (22)زعتثناء کاده زع،. ،هایی کپ حای  لنتقم کن  کپ در زختذار دزرد ز  تکنولوژی

زلمللیی ن تیی حسیذار  یا ز      ها حازی شیاک، حیذن   ده  زین تکنولوژی  زق زم نشان لی
زلمللیی ن تیی ذکیا     طور تای  و م زنتقال نن رز در قازردزد حیذن  زع، کپ حپزهمذ، 

 کنن . لی

 یا قابل اثبات شده اثباتنتقال تکنولوژی ج( ا

 لیورد ن تیی حسیذار    یقازردزدهیا کپ در حگش تکنولیوژی   ییکی دیگا ز  لوضووات
حیپ  کنی    دزنشی رز کپ در پاأژه زجاز لی زلمللی حذنزین زع، کپ شاک،  ،زع، توجپ

شی  زیین زنتقیال فقی  شیالم زنتقیال        ر تپکپ طور  همان کشور لذزحان لنتقم کن  أ
 .هس،لسا م تکنذکی نذس، حلکپ شالم همپ لوضووات لاتب  حا پاأژه ن تی 
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 نگسی، دعیتپ   ، نتکنولوژی أجود دزر دعتپ زگبات دأ ل ا  ز در ها تن تی 
 أمتن  أ دعیتپ د زییی هسی   أ دزنیش فنیی زگبیات شی ه     یتکنولوژکپ  های تکنولوژی
ش ه در  أ دزنش زگباتی تکنولوژ . زن  نش هکپ هنو  زگبات  قاحم زگبات های تکنولوژی

حارعیی   هیا أ خ یازت نن   زع، کپ تمام ریسی   یتکنولوژدزنش أ  ،تن ، ن ،
در . زییین لییوزرد شیی ه أ کییارزیی أ وملکییاد تیی ذ  نن حییپ زگبییات رعییذ ه زعیی،

رخصیوص زعیت اده ز    . د نی رذا قیازر لیی   توجیپ  لوردی ن ت زلمللی حذن یقازردزدها
شی ه در تین ،    زگبیات  یز  تکنولوژ ی حا ذمانکار  پنکن یل ذانح ها کشور یتکنولوژ

 (23)زعت اده کن . أ را أ زنتقال ن ،  ذ ن ، أ را  در جه، زعتگاز ، تول
وازق کیپ کشیور ویازق لنتشیا کیاده       2009 ل ل قازردزدی 26لاده  5در حن  

زلیا در لیتن    (24)شی ه زشیاره شی ه      ل ا  تجاری أ فنی زگباتتکنولوژی ز حپ زع،
قیازردزد لذی زن    لاننی  لن قی  شی ه    زلمللیی  حذنهای  قازردزد زین کشور کپ حا شاک،

 (25)گبات شی ه زتجاری أ فنی  ل ا  ز وبارت  BP أ شاک،رلالذا لذان دأل، وازق 
 ،حیازین زعیاس  . زعی،  شی ه   حذان ب  ش ه أ تا  تکنولوژی  26لاده  5حن   در

 رذاد. زین قازردزد در ومم ها دأ نوا تکنولوژی رز درحا لی
زین زع، کپ نیا تا  ذکیا زنتقیال    ،خصوص ل اح زع، کپ در زین پاعشی
زلمللیی لت هی  حیپ زنتقیال      نیا شاک، حذنی ن ت زلمللی حذن یقازردزدهاتکنولوژی در 

پاعیه حیپ زیین    دیگای أجیود نی زرد؟ حیازی     یها ،یل  أدتکنولوژی زع،؟ نیا 
توزنن  نن رز حپ لیا   یهستن  أ ل یتکنولوژ ینز یدزرز ی  دزنس، چپ کسانیحا پاعش

زعی،؟ أ   یچپ کس یزع، کپ تا   تکنولوژ پاعشیلنتقم کنن . در زتم همان 
 نن رز حپ لا لنتقم کن ؟ توزن  لی یچپ کس

خلی    در واتیپ  زلمللیی  حیذن  ین تی  های شاک، یگاد ،حا ربش،  لان زلاأ ه
خلی  أ توعی پ    یجا حپ ها شاک، ینز 1980ز  عال  .کنن  مین ذ زأرأد پ یتکنولوژ
أ توعی پ   یجیاد زلیاأ ه ز  ،ینحنیاحاز  .نی  ز هرأ نأرد یتکنولیوژ  یی  حپ خا یتکنولوژ
هسیتن  کیپ    هیا  شیاک،  یین ز .زعی،  ین تی  یخ لات های شاک،حا وه ه  یتکنولوژ

 یهیا  أ حیپ شیاک،   ییرز شناعیا  ی یسیت  ل یذ  أ  یتین ت  ،یحگش تجار یها ذا ن
 هیای  شیاک، حیپ   کننی  رز  یخلی  لی   هیا  ننکیپ   ییها ییلنتقم أ تکنولوژ انذحن دزنش



 ١٣٩8 بهار ♦ نودشماره  ♦ شتموه سال بیست ♦      138

 یزلملل نذحهای خ لاتی ن تی  در دأره کنونی شاک، .کنن  یل یل اف ین ت زلملم نذح
 ،(49-50 :1394)درخشیان،   زنی   کیاده پذی ز   یز  هیی أدر واتپ تکنولوژی جایگیاه  

زریا  . هسیتن   یتکنولیوژ  یی زرزن زلاأ ه خیود خا  یحزرگ ن ت های شاک، ینحناحاز
زجا ه توع پ أ زنتقال رز دزده حاش     زنتقال أ  ی  توعی پ    ها ننقازردزد لذسانس 
هاچنی  کیپ    ؛در غذا زین تورت چنذن  قی رز نگوزهن  دزش، ،رز خوزهن  دزش،

حاشی .   ش ه  زلمللی أ کشور لذزحان زنتقال تکنولوژی حذان در قازردزد لذان شاک، حذن
حپ نن زشاره کاد، پاأنی ه لیادم    توزن یلکپ درخصوص زنتقال تکنولوژی  یز پاأن ه

 یرأل لی زأرا ولذپ شاک، شم زعی، کیپ در دزدریاه زنگلسیتان ل یاح شی . در       
حیا نلیو ش    قاضی زین پاأن ه نل ه زعی، زیین شیاک، حیپ ت هی زت خیود لبنیی       

ت قیازردزدی رز روایی،   ت ه ز س،ی   ذل تکنولوژی حپ کارکنان در رزعتای     
 یهییا لیی لحنییاحازین هاچنیی  زنتقییال تکنولییوژی در همییپ زنییوزا  (26)نکییاده زعیی،.
زلیا   ،شی ه زعی،   Lex Petroleaن تی أجود دزرد أ تب یم حیپ   یزلملل نذحقازردزدهای 

 .لوجودی، نن تنها در  قوق نام ت ق  یافتپ زع،

 تکنولوژی توسعه .2-4

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

 (.74: 1394)زحازهذمی،  تکنولوژی لوجود زع، ز  حذن حادن نقا  ض   أ زتصح
قازردزدهیای   حیا زعیاس   ین تی  زلمللیی  حیذن  یقازردزدهیا توع پ تکنولوژی در 

هیای   یکی ز  زنوزا قازردزد عا أکار زین .رذاد ت قذ  أ توع پ تورت لیلشارک، 
ت قذی  أ حارعیی    لنظیور  حیپ أ  ریاأه ییا چنی     دأ کیپ لذیان   زعی،  جوین، أنچا

 ذیاتی ف االن ومل نگس،،راأه  د.شو لن ق  لی فنی درخصوص لوضووات ولمی أ
زن .  درک کادهرز  ها ننحوده أ  رأ پرأح ذاتدر ومل یتکنولوژ کپ حا لشکصت هستن 

 یهیا  جنبیپ کپ نن رز خل  کاده أ حپ تمیام  هستن   یتکنولوژ نالتگصص ،راأه دأم
 جایگیاه قازردزدها  در زین نوا. ن هست ل لعنن  یها اعاخ،ی نن نراه هستن  أ ز  

حسیذار  یا ز زهمذی،     دأ طیا   ن و لالکذ،  قوق لالکذ، فکای أ تکنولوژی أ
تکنولییوژی لییورد نذییا   تیین ، ن یی، أ رییا  در .(866،  ییاتمی، همییان)زعیی، 
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 ،شیود  مییکجا در ی  کارخانپ تولذ  ن ک زم چذهدعتی  های حاالدعتی أ پایذن ف الذ،
لبز زین زت اد حازی توع پ  زطصواتی أجود دزرد. یها گاهیپالبز و م همبستگی لذان 
 .(Howard Neal, 2007: 23)تکنولوژی ضاأری زع، 

درت ی ز  پول دریافتی توع  دألی،   ،اس قانونهای ن تی حا زع حاخی کشور
 45لیاده   fدهنی . هماننی  حنی      رز حپ ت قذ  أ توع پ در تن ، ن ، زختصاص لی

درت  ز  درنل  دأل، ناشیی ز  قیازردزد    25کپ  2009 ذپزتص  حا یم 9478قانون 
در  یکیأ توع پ تکنولیوژ  ذ ت قلالی در حگش تقوی، ولمی،  نذترلزلتذا ی رز حپ 

زختصاص دزده زع،. حذشتا کشیورها در قازردزدهیای خیود در ح یث      ن ، تن ،
دزخلیی در   لؤعسیات أ زرتقیاء   لؤعسیات  سذترعی ت قذ  أ توع پ تکنولوژی حپ 

ذکا زین لیورد در   حا زعاس (27)پادز ن . های زنتقال یافتپ لی جه، توع پ تکنولوژی
در  ز  ونصا تکنولوژی نذزر ، زین لورد  توزن یلن تی  یزلملل نذحزکثا قازردزدهای 

 لوجودی، یافتپ زع،.  lex petrolea  قوق نام  و ه

 1انتقال تکنولوژی . کمیته2-5

های تکنولوژی کمذتپ زنتقال تکنولوژی زع،. زیین کمذتیپ    یکی دیگا ز   یالجمووپ
حیا پیبیاش، زعیت اده، زنتقیال أ      کنتیال  تورت لستما أ ل زأم زق زم حپ نظارت، حپ

ها رز حپ لاهانپ أ عاالنپ  حا رززرش تمام ف الذ، أ وصأه ن ک لیتوع پ حپ تکنولوژی 
خصیوص   أحودجیپ در زیین   حپ دأل، یا أ زرت لاحوطپ، زقی زم حیپ تصیوی  حانالیپ    

لوضووات لاحو  حیپ تکنولیوژی در پیاأژه     أفصم  محپ حارعی  یأ  ت  ینما یل
نظیارتی    دیگیا زیین کمذتیپ رکین     حذان حپ .(17: 1391، ذمیزحازه )  یمان یلن تی زق زم 

کنی  کیپ نییا     حذان لی زین کمذتپ زع، کپ ونصا تکنولوژی زع،. أفصم أ  ملالی 
رأ   یهیا  یتکنولیوژ شی ه أ زنتقیال    نظیا زنجیام   قازردزد حا زعاس تکنولوژی لورد

ز   یزجیاز زن ازفی   در  لیان کن  تا  تورت رافتپ زع، یا خذا؟ همچنذن حارعی لی
درخصوص تکنولوژی تورت نپبیاد. در تورت و م روایی،   یت ه زت قازردزد

توزن  ز  ضمان، زجازهای  زلمللی کشور لذزحان لی ت ه  قازردزدی توع  شاک، حذن

                                                                                                                                 

1. Transfer of technology subcommittee 
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زختصفیات   أفصیم   یم هیای   قازردزدی زعت اده کن  یا در تورت زختص  ز  رأش
در لیوزد   ین ت زلمللی حذن یقازردزدها یدر حاخ زعت اده کن . (29)یا وام (28)زختصاتی

نظیارت   هیا  تیپ ذکمزیین   زلیا ل میوالً   (30)،کننی   های ن تی زشیاره لیی   حپ کمذتپ یزتل
زلمللیی ن تیی حیپ نن زشیاره      قازردزدهیای حیذن    های فاوی حیوده أ در ضیمذمپ   کمذتپ
همیپ   شیون  أ در  قیازردزد زیجیاد لیی    حیا زعیاس  ها  کپ زین کمذتپ ز  ننجا (31)کن . لی

ز  ونصیا   نذیز  لیورد  یین ز توزن ر ی،  زلمللی ن تی أجود دزرن ، لی قازردزدهای حذن
 زع،. یافتپ ی،لوجود  lex petrolea قوق نام در  و ه ذزن یتکنولوژ

 گیری نتیجه

ونیوزن یکیی ز  وناتیا لهی  ت سیلی در       حیپ حارعیی تکنولیوژی حیپ     حاالدر ع ور 
 دهی  کیپ   نلی ه نشیان لیی    ومم حپهای  حارعیزلمللی ن تی پادزختذ .  قازردزدهای حذن

ی )زلتذیا ی،  زلمللی ن تی  حذن یقازردزدهاتمالی   تکنولوژی ز  جایگاه حسذار لهمی در
طور کپ ز  حارعی قازردزدها أ  لشارک، در تولذ  أ خ لاتی( حاخوردزر زع،. همان

 نرزی دزأری أ قوزنذن کشورهای ن تی لشاه ه ش ، زلززلات أ ت هی زت لاحیو  حیپ   
لت یار     ونصا تکنولوژی ل اهذ  أ وناتا لاتب  حا نن در تن ، ن ی، حیپ رأییپ   

پتاألذا در  و ه  قوق نیام ییا  قیوق عیگ،      دیگا حپ لکس حذان تن ، ن ، یا حپ
در  یزعت اده، زنتقال أ توع پ تکنولیوژ در لورد  أضوح حپتب یم ش ه زع،. زین زلا 

ن تیی قاحیم لشیاه ه زعی،.      یمللزل نذحخصوتاً در قازردزدهای  أ را تن ، ن ، 
زرا در قازردزدی حپ لوضوا تکنولوژی زشاره نشی ه ییا وناتیا أ ل یاهذ       ،حناحازین

تورت ت صذلی حذان نش ه حاش ، همانن  پاأن ه نذجایپ ولذیپ   لاتب  حا تکنولوژی حپ
زلمللیی ن تیی حیازی زنجیام ت هی        پتاألذا حازی زلززم شاک، حذن توزن ز  لکس شم لی

أ  یت هی زت قیازردزد   یی، و م روا ،زین زعاس  ، ن ، حهاه راف،. حاوافی تن
ی ن تی  یزلمللی  نذحی های  ربزری یپدر عالا یزنتقال أ توع پ تکنولوژ ی ، زعت اده،واف
 ی تی  ییا زلززم حپ زنجام ت ه زت لزحور  ذمز  قب ییلوجبات ضمان، زجازها توزن  یل

 حا زعیاس  حذان ش  طور کپ همان. فازه  نأرد أ ل البپ ضار أ  یان رز فسه قازردزد
ذا ی، لشارک، در تولذی  أ  زلت زلمللی ن تی زو  ز  ی حذنلگتل  قازردزدهاهای  ل ل

حلکیپ   ،نوا قازردزدها أجیود دزرد  یندر ز یزنتقال تکنولوژزعت اده أ  تنها نپخ لاتی 
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تین ،   یین وا  خیاص ز  زعت اده أ زنتقال تکنولوژی ج زی ز  ل ل قازردزدی نن
زخذا تکنولوژی ز  شکم عاده خیود   یها عالزین در  الی زع، کپ در  ش ه زع،.

نن ی نیی چازییی،     ی نی زعت اده ز  ل صول تکنولوژی خار  ش ه أ چهاه پذچذی ه 
هیای لذزحیان    چذستی، کجایی أ چپ  لانی تکنولوژی نذز لورد توجپ زلاأ ه دألی، 

هیای   ه در پیاأژه ل  أد حپ زعیت اد  قازر رافتپ زع،. همچنذن تکنولوژی درربشتپ
زلززم حپ زنتقیال أ توعی پ    لذزحان یها دأل،حا نن  ن تی حوده زع، ألی زلاأ ه وصأه

دهنی  تیا    ز  زلززلات قیازردزدی قیازر لیی    Joint R&Dأی ه در قال   تکنولوژی رز حپ
تکنولیوژی زراچیپ یی      زنتقیال أ توعی پ  حتوزنن  تکنولوژی خود رز توع پ دهنی .  

طور کپ حذان ش  حیازی دریافی،    ألی همان ،ذزحان زع،ل یها دأل،خوزع، ق  ی 
ظافذ،   حای نگس،های لذزحان نذز حای  شازی ی دزشتپ حاشن   حهتا تکنولوژی دأل،

درک تکنولوژی، جبب تکنولوژی أ زن باق رفتارهای خود حا فاهنگ تکنولوژی رز 
أ دزنشجویان دزشتپ حاشن . لبز حازی زین زلا کشورها زق زم حپ نلو ش کارکنان حولی 

کنن  تا ز  زین رهگبر حتوزنن  ظافذ، دزخلیی رز   توع  شاک، دزرزی تکنولوژی لی
نذیا  حیپ   پذشیافتپ   هیای   یاز حازی دریاف، تکنولیوژی  ،زیجاد یا نن رز زرتقاء حگشن 

نن تکنولیوژی کیارزیی خیود رز     ،زع، کپ ح أن دزشتن لتگصیا  ییها اعاخ،ی 
، حا ررانی،  قیوقی،  زقتصادی، فنی، وملذاتی، ل ذ ی) نگار ت سلی  حای دأم،ن زرد. 

د أ در  لان زجاز نذیز توعی    شوقانونی( زعت اده ز  تکنولوژی قبم ز  زجاز حارعی 
های فاوی لورد پیایش قیازر رذیاد تیا در  لیان زجیاز زن ازفیی ز  ت هی زت          کمذتپ

 .دشوقازردزدی زیجاد ن
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  ها نوشت پی
 .لذصدی طاز ی أ زرز پ ش  2005در عال  ذمینصازهلل زحازهذ عزین ل ل توع  . 1

 ذیاتی، لال ی،لیال  ی،زقتصیاد  ی،تکنولیوژ  ،أ وملذیاتی  یوناتا وبارتن  ز : ونصا فنی  ینز .2
 .یقانونأ  ذ یل  ی،قازردزد ی،تجار

حا حپ پایان نالپ دکتای عذ لص  ی هاشمی، درخصوص ل ل ت سم  حذشتا ل ال پحازی  .3
لیبزکازت   ی قیوق  یای،لی   ذمیی حیا لوضیوا   زحازه نصیازهلل ذ ع ییزعتاد رزهنمیا 

، دزنشیگاه تهیازن،   زعاس ل ل ت سیم  حا را تن ، ن ، أ  زلمللی ذنح یقازردزدها
 زحازهذمی حیا  لجذ  فا زنپ، حا زعتاد رزهنمایی عذ نصازهلل همچنذن کارشناعی زرش 

شیگاه  دزن ،زعاس لی ل ت سیم   زر یاحی ریس  های  قوقی حالوضوا شناعایی أ 
، 1394 ،نصیازلپ أ فیاج جوزنی ل جانیانلو    ذ ، عذمیی زحازه أ همچنذن لقالیپ  تهازن
ن ی،. ل ل یات  قیوق     یزلملل ذنح یقازردزدها ذ در تنظ یس ر یت سل یای،ل 
 لازج پ شود. یزناژ

 قازردزد زلتذا ی پاکستان. .4

 لی ل  ذیا تانززن ذی  قیازردزد لشیارک، در تول  ، 2015ل ل  قازردزد لشارک، در تولذ  کنذا .5
2013. 

قیازردزد   ،2013 لی ل  ذیا تانززن ذی  قیازردزد لشیارک، در تول  قازردزد زلتذیا ی پاکسیتان،    .6
خ لاتی دأل، ویازق   قازردزد ،2009 ل ل قکادعتان واز ذ زقل ذ لشارک، در تول

 .2009ل ل 

 ینی  لجهز ش ه زعی، تیا فاز   ی هأ یزع، خودکار کپ حپ زحززرها ذ زنیهوشمن  ل ذ زنل .7
 ی،هنی  حازی ل ال پ حذشتا در زین  لذنپ حپ کتیاب   لگزن رز حهبود حگش . یای،ل 
 پ أهشیگاه  :لگیا ن هوشیمن ، تهیازن    ی، تکنولوژ1388تال ، تور  حهاأ ، ذ ع

 لازج پ شود. تن ، ن ،

، 2009، قازردزد خ لاتی وازق ل ل 2012ل ل  قباس ذ قازردزد لشارک، در تول ل اح  .8
 ذمانکیار پزییازن   ipcقیازردزد   6لیاده  أ  2010قازردزد لشارک، در تولذ  هن  ل ل 

 ل رن زعت اده کن . یها یخود ز  تکنولوژ یها ذ،لت ه  زع، در ف ال

 .2003قازردزد خ لاتی لکزی  ل ل  2013قازردزد زلتذا ی حا یم ل ل  لانن  .9

زع، کپ همپ ف االن  و ه ن ، أ ریا  حیپ    ییتن ، ن ،، رفتارها یرفتارها ینحهتا .10  
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 ها لت ه  هستن . نن

 یحیپ شیا  زنتقیال تکنولیوژ     ییازن لتقاحیم ز  ذعح دأم أ نسم زأل یها قازردزد 13لاده  .11
 یین ز ذی، زهم ذیم حیپ دل  قازردزدهای حذع لتقاحم زیازن نسم عوم درزلا  ،پادزخ، یل

زنتقیال   یحیاز  یز ج زرانیپ  یقیازردزد  ذوعی، پ یی  لوضوا أ رفع هارونپ زحهیام،  
 میوالً کیپ ل   ذوعی، پ یندر ز .(92 :1394 ذمی،ش  )زحازه در نظا رافتپ یتکنولوژ

 ینشیود تیا نسیب، حیپ زنتقیال نخیا       یلت هی  لی   ذمانکیار قازردزد زع، پ o ذوع،پ
رز  یحیادزر  توع پ أ حهیاه  ذاتخود در طول دأره ومل یأ تن ت یفن یدعتاأردها
 ینلیو ش دهی . حیاز    ذیز کارشناعان شاک، ن ی، رز ن  ذزن لنتقم أ یازنحپ کشور ز

 یین حا ز لنظ  أ لستما رتلشتاک حپ تو یفاو ذتپکم  پلللس یننظارت حا ت ق  ز
دهی .   ین ی، زرز یپ لی    یخود رز حپ شاک، للی   لاهانپ ت ه  نظارت دزرد أ رززرش

 یأ دزنیش فنی   یتکنولیوژ  ینلکل  زع، نخیا  ذمانکارلتقاحم پ ذعل اح  قازردزد ح
)حانالیپ   ذمپزعیاس ضیم   ش ه در تن ، ن ، رز در طول أ دأره قازردزد حیا  زگبات

تیورت ضیمان،    یین ز ذیا در غ ،ن ، زنتقال ده  للی( حپ شاک، یزنتقال تکنولوژ
ت ل   یازنز یزع، کپ حپ شاک، لل یدر قازردزد    فسگ ذمانکارتگل  پ یزجاز
. (861 :1394ذان،زه  دزش، ) اتم   فسه قازردزد رز خو یأ شاک، لل ذادر یل
 یحپ زنتقال تکنولوژ 12در لاده  IPCهمان  یا یازنز یل ل قازردزد خ لات یننخادر

زی حازی زنتقال تکنولیوژی در نظیا    )در زتص ات زخذا ضمذمپپادزختپ ش ه زع، 
أ  یتیین ت یرفتارهییا یندر لییوزد لاحییو  حییپ حهتییا  رافتییپ شیی ه زعیی،( زلبتییپ 

زعیت اده ز   نذز حپ حادزش، ن ،  یشأ زفزز ذمانکارأ شاح کار پ ین ت یزعتان زردها
ل یاح    یی  حا ذمانکارشاک، پ 12لاده  2حن  ل اح   پادزختپ ش ه زع،. یتکنولوژ

هموزره یکی ز  زیازدزت أزرد حیا  کن .   یقازردزد زق زم حپ زنتقال تکنولوژ N ذمپضم
حیوده زعی، )زحازهذمیی،    حذع لتقاحم کوتاه حودن ل ت نن حیازی زنتقیال تکنولیوژی    

ش ن ل ت قازردزد أ  ضیور   ( زلا در ل ل قازردزدهای ج ی  حا طوالنی16: 1391
هیا   حادزری تمایم زین شاک، شاک، خارجی در تمام لاز م زکتشا  تولذ  أ حهاه

زین ل ل شاک، للی ن ، زیازن  درحپ زنتقال تکنولوژی حذشتا ش ه زع،، همچنذن 
زنتقیال أ   زلکان یخارج یها حا شاک، یازنیاک، زلشارک، ش ی خوزه  ز  طا یل

حذش ز   یازنیز یها حپ شاک، یأ لهن ع یایتیل  یها أ لهارت یتوع پ دزنش فن
 د.شوفازه  پذش 

کیپ ز    ییهیا  یتکنولیوژ دزرد  یلی  انذی ح 2009قازردزد خ لاتی وازق ل ل  26در لاده  .12
هیا قیازر دزرد أ    شیاک،  ذی، کیپ در لالک  یزن  أ زطصوات زگبات ش ه یتجار ذث 

دزرد  دأزحستپ نن أجیو  یها أ شاک،  توع  کارفالا در وازق ز  ننها زلکان زعت اده
 حپ کار فالا لنتقم شود.

 ذیا  کشور هن  لیورد ن  یکپ حاز رز ش ه زگبات یها یتکنولوژ ی حا ذمانکارپ یها شاک، .13
 .کنن کشور أزربزر  ینحپ ز زنتقال ی دأل، هن  حازعاس شاز ذذنحا ت  زع،

أ  یکیار زتیل   ذمیان ه  پ 2013ل ل قازردزد لشارک، در تولذ  کنذا  23لاده حازعاس  .14  
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را  رز حپ  ن ، أ یحاالدعت یها ذاتومل یها یلوظ ن  تکنولوژ یفاو ذمانکاره  پ
 زنتقال دهن . ذاکن یدألت یها أ شاک، یکارکنان حول

شون   دزدهای لشارک، در تولذ  لن ق  لیقازردزدهای ج ی  لکزی  کپ در قال  قازر .15
 زن . حپ زنتقال تکنولوژی پادزختپ 18در لاده 

زلمللیی   حازعاس لشارک، شاک، دزخلی أ حیذن  2012قازردزدهای زلتذا ی لصا ل ل  .16
أ قازردزدهای لن قپ  ی لن قپ غاب غاقازردزد  1990زن . زلبتپ ز  عال  لن ق  ش ه

حازعاس لشارک، شاک، دزخلی أ حذن  2006أ  2002شاقی أزدی واب در عال 
هیای   زلمللی لذان دأل، لصا أ لشیارک، شیاک، ریا  طبذ یی لصیا أ شیاک،      

 زلمللی را ی لن ق  ش ه زع،. حذن

حپ نلو ش کارکنان حولی لیی پیادز د،    2006ل ل  ذ لو زلب ذا یقازردزد زلت 18لاده  .17
 یی  حا یمنیی   ی  زلززلیات ز  ا حی  لتناع  حا زعتان زردها أ زپازتورنل ه  لاده ینز ر د

کیپ    یلبلغ   زقم ی زپازتور حا ...ح ه   ذکیکارکنان لو زلب ال م رز حپ یها نلو ش
کشیور زختصیاص    ینشود رز ها عالپ حپ نلو ش کارکنان ز یدر قازردزد لشگا ل

 یپاکسیتان  حیپ لوضیوا نلیو ش کارکنیان     قازردزد زلتذا ی پاکسیتان  17ده . لاده 
 یایتیأ لی   یفنی  یهیا  در تمیام  یو ه   یی  حا ینلو ش کارکنان پاکستان .پادز د یل

 ذزیی ، ژ وف ی،شناعی  ذن)حیپ ونیوزن لثیال،  لی     یای،ل  یها رشتپ یاد،تورت پب
ل یم کیار أ    رأ شیالم نلیو ش د   ( قوق ی،پاأژه،  ساح زر یای،ل  ی،لهن ع

 ذنأ نلو ش عیاکن  ذلی/ حورس ت صیأ کارنلو  یدزخل ذنارهایلشارک، در عم
 هیززر  50 ی زقم  زپازتور لوظ  زعی، عیاالنپ    ،شود یدر لناط  لگتل  ل ی لل

 کن . ینپنلو ش هز یحاز رز یکادالر زلا

أ  یکیارزن زتیل   ذمیان پ 2015قازردزد لشارک، در تولذ  کنذیا لی ل    20ل اح  حا لاده  .18
رز در طول ل ت قازردزد  ین ت یها ال م ل اح  حا زعتان زرد یها نلو ش ی حا یفاو

 قیازردزد لشیارک، در تولذی  قبیاس     25ل یاح  لیاده    ح هنی .  ذاییحپ کاررازن کن
 19لیاده  . ذننی  حب  ال م در  یو ه ن ی، أ ریا  رز    یها نلو ش ی حا یکارکنان قباع

قیازردزد لشیارک،    23لاده  6حن  أ  2015کالاأن ل ل  ذ قازردزد لشارک، در تول
 پادز د. حپ نلو ش کارکنان حولی لی 2009ل ل در تولذ  کادعتان وازق 

 یی  دأل، لکز یقازردزد خ لات 26لاده  أ 2009ل ل قازردزد خ لاتی وازق  26لاده  .19
قیازردزد   2حنی    26ل اح  لیاده   .پادز د یل یدزخل ذاأهاینلو ش نحپ  2003ل ل 
درخصیوص   یتگصص یها ها أ دأرهذنارعم ی حا ذمانکاردأل، زکوزدأر پ یخ لات
 یین ز یهیا  ینیپ هز ذپأ کل حاربزر کن  ذنزعت اده ز  ن ، خام عنگ یتکنولوژزرتقاء 
 ذمانکیار پ لیاده  ذنهم 3حن  ل اح   ذنخوزه  حود أ همچن ذمانکارها حاوه ه پ دأره

 ذقیاتی ت ق یشیگاه ن لا ی  زکوزدأر یلت ه  خوزه  حود حا لشارک، دزنشگاه لاکز
کنی  أ هیا    ذستاع یکازلا هززر دالر 100زر ش حپ  ن ، خام یمأ تب  زرتقاء یحاز

 یدزرز یفنی  یهیا  دزنشیگاه  ییا دزنشیک ه   ذمفارغ ت صی  یانعالپ دأ ن ا ز  دزنشجو
أ  یکیا زلا در ذمزکیوزدأر رز جهی، ت صی    ذی رأکاحنی ه یعدر  و ه تنا تگصا  
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 ذنن ی، عینگ   یعا  نلو ش عب  یدأ عال حورس کن . در رزعتا تکانادز حپ ل 
 ذاأهیای دأ ن یا ز  ن  یحیاز  ینلیو   دأره کیار  ی خود حا ینپحا هز ذمانکارها عالپ پ

 خار  کشور فازه  کن . یافالا رز در دزخم  کار

 یی  ز  طا یی  أ والیم حا  ذمانکیار پ 2009لی ل  ویازق   یقازردزد خ لات 26لاده ل اح   .20
 ذاأهیای أ پ أهش زقی زم حیپ نلیو ش ن    یتکنولوژتن أق نلو ش،  ی  ذمتشک
 یی  ز  طا یولمی  یها تجاحپ زشتغال أ نلوختن ذننلو ش  أ فات،  کن  یوازق
 یین دزخم أ خار  وازق رز فیازه  کننی . ز   در یأ نلو ش دزنشگاه ین ت ذاتومل

 یهیا  أ پی أهش  هیا   یتکنولوژز   ی، ما یحاز ی زق زلات حا زین اح تن أق وصأه
ذ ز پزرتقاء  یا ذسوازق تاع در دزخم یلوعسات پ أهشحای   لاتب  حا ن ، أ را 

نن حیا وهی ه    ذندالر حاش  أ تال ذلذونپنج ل ی   زقم حا تن أق ینحودجپ ز .کنن 
نذز حپ زین لورد زشیاره   2003ل ل  ی دأل، لکز یقازردزد خ لات .زع، ذمانکارپ

 دزرد.

نلیو ش   یحیاز  ورتی زپازشیاک،   پهیا عیال   پاکستان ذا یقازردزد زلت 17لاده حازعاس  .21
قیازردزد زلتذیا ی    18همچنیذن لیاده    کن . ینپهز ی حا یکازلا دالر هززر 50  زقم 

قیازردزد   19، لیاده  2015قازردزد لشارک، در تولذ  کنذا ل ل  20لو زلبذ  أ لاده 
 زن . زین لورد پادزختپ حپ 2015لشارک، در تولذ  کالاأن ل ل 

 یوزنهوشاک، نحا زعاس قازردزد  دأل، زکوزدأر یقازردزد خ لات 3حن   26ل اح  لاده  .22
 ده . عا ی ن ، عنگذن خود رز حپ کشور زکوزدأر زنتقال نمی تکنولوژی عب 

قازردزد لشارک،  ،22لاده  3حن  در  زذن 2010هن  ل ل  لشارک، در تولذ  قازردزد در .23
زین زلا پادزختپ شی ه   حپ 2009ل ل  قازردزد خ لاتی وازق ،2012قباس  ذ در تول
 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 
  .نذس،ننها  ذانزلکان ح پ حودنل الان ذمخصوص أجود دزرد کپ حپ دل یندر ز یگاید ینرز



 ١٣٩8 بهار ♦ نودشماره  ♦ شتموه سال بیست ♦      146
 
أ زرتقیاء دزنیش أ کسی      کار ذاأین یعا  یدنبال حول دأل، وازق حپ 26لاده ل اح   .27

در  یلوعسیات دزخلی   یجیاد ز ییا زرتقاء  ی ز  طا ذنأ همچن ی ج  های یتکنولوژ
حیا زعیاس    .زعی،  یهیا  یتکنولوژ یعا  ولیأ ححپ دنبال توع پ  یتکنولوژ و ه 

 یحیاز  ذی  حانالپ نلیو ش أ ت ق  شود. لیلت ه   ذمانکارپ IPC ازنیزقازردزد ج ی  
زنجام دهی  أ لازکیز   ( در کشور R & Dأ توع پ ) ذ لازکز ت ق یزرتقاء أ نوعا 

 یز أ توعی پ  ذی  ت ق یهیا  پیاأژه  یزجیاز  یا ی نما یجادأ توع پ لشتاک ز ذ ت ق
. زلبتپ در قازردزدهای نسم عوم حذع لتقاحم نذز رز زنجام ده  یازنلشتاک لاتب  حا ز

هیای   دزنشیگاه   أ زلمللی لوظ  حپ همکیاری حیا لؤعسیات ولمیی      های حذن شاک،
 (.9: 1388زیازنی حودن  )زحازهذمی، 

زیجاد  حاخی کشورها حازی  م أ فصم زختصفات فنی، عا أکارهای خاص قازردزدی .28
حازی  م أ فصم زختصفات فنی زرجیاا   37زن . لانن  کشور وازق کپ در لاده  کاده

کپ لب ث تکنولوژی ح ثی فنیی زعی،    حپ کارشناس رز ل اح کاده زع، أ ز  ننجا
قازردزدهیای ج یی  ن تیی     38شود. در لیاده   زختصفات نن حپ کارشناس زرجاا لی

شناعایی ش ه زع،. حنیاحازین زرجیاا   زختصفات  حازی  م أ فصم ADRزیازن نذز 
ها درخصوص زختص  قبیم ز  زرجیاا    حپ کارشناس در تورت زختص  حذن طا 

 حپ دزأری زلای ال م زع،.

زلیاأ ه   ین تی  یزلمللی  ذنحی  یقازردزدهیا های وام  م أ فصم زختصفات در همپ  رأش .29
 37لیاده   أ 2003لی ل   یی  لکز یقیازردزد خی لات   35لیاده   لاننی  دزأری زع،. 

لی ل  قازردزد لشارک، در عود هنی    31أ لاده  2009قازردزد خ لاتی وازق ل ل 
 قازردزد زلتذا ی پاکستان. 28قازردزد زلتذا ی حا یم، لاده  33، لاده 2017

 .2003قازردزد خ لاتی لکزی  ل ل  1.5حن   .30

ت لتقاحم زیازن کمذتپ فاوی ل یای، لشیتاک حیپ تیور    در قازردزدهای نسم عوم حذع .31
های لالی  لنظ  ضمن نظارت أ کنتال حا زعت اده ز  تکنولوژی گاح، ش ه، رززرش

های لاهانپ أ فصلی خود رز درخصوص زنتقال أ توع پ تکنولوژی أ دزنیش   دأره
زتلی ل یای، لشتاک پاأژه أ لت اقباً حپ شاک،  های نن حپ کمذتپ فنی أ عا أکار

 (.17: 1391زحازهذمی، )ن ، زرز پ خوزه  کاد  للی



 

 منابع
عا ی قازردزدهای حاالدعتی تین ، ن ی،    ذنپحهنگاهی حپ »(. 1388زحازهذمی، عذ نصازهلل )

، نشیایپ کارکنیان تین ، ن ی، زییازن،      لش م، «نسم عوم قازردزدهای حذع لتقاحم
 .468شماره 

، تهازن: دزنشک ه  قیوق  قازردزدها ذقی قوق ت بتقایازت (. 1396) نصازهللذ ع ذمی،حازهز
 دزنشگاه تهازن.

 یزعت اده، زنتقال أ توعی پ تکنولیوژ  » (.1394) چهاه فاطمپ خوش أ نصازهللذ ع ذمی،زحازه
 .35، شماره ی قوق پزشک، «ن ، أ را  یحاالدعت یعدر تنا

 ذ در تنظی  یسی  ر یت سل یای،ل » (.1394) جانانلو فاج جوزن ل أ نصازهللذ ، عذمیزحازه
 .1، عال زأل، شماره یل ال ات  قوق زناژ ،«زلمللی ن ، حذن یقازردزدها

(. 1391زحازهذمیی ) عیاز   نیارس   أ لقی م  ل م  سین تیادقی   ،عذ نصیازهلل  ،زحازهذمی
 یهیا  پاعیه زنتقادهای أزرده حا قازردزدهای حذع لتقاحم تن ، ن ، أ را  زیازن أ »
 .4دأ، شماره  أ عال چهم، ل ال ات  قوق خصوتی ،«نن

 ربزری عالایپنن در  یگاهأ جا یفناأر زنتقال» (.1379راد ) ذاحانح ذن س أ حهاأ  ی،زخصق
 .4شماره عال چهارم، ، های  قوق ت بذقی پ أهش ،«یخارج

زلمللیی   قازردزدهیای حیذن  )زلمللیی ن ی، أ ریا      قازردزدهای حذن(. 1395زتغایان، لجتبی )
 .ی، تهازن: خاعن (خ لاتی

در پاتو قیانون   یربزری خارج  قوق عالایپ (.1394یمذان )کا ذمزعماو ی أول  اتمذان،
 ذسا.ت :چاپ دأم، تهازن ،ربزری عالایپ یأ قازردزدها
 یدر حگیش حاالدعیت   یأ توع پ فناأر زنتقال» (.1394) ذ واط پ تکل أ درخشان، لس ود

، «أ رزهکارهیا  هیا  چیالش زلززلیات،   ذ ،در ل یاه  ی: لص ظیات ییازن تن ، ن ی، ز 
 ،عیال چهیارم  ، (یأ زنیاژ   یسی،  ل یذ  )زقتصیاد   یازنز یپ أهشنالپ زقتصاد زناژ

 .14شماره 

 .عم، :چاپ دأم، تهازن ،ی قوق زنتقال فناأر (.1393ذ  )زحازه رهبای،
وصییا  ،«یزنتقییال تکنولییوژ» (.1389ذگلییو )ر یناتییا یولیی ذن أل م  سیی  هتاحچذییان،
 .14أ 15 شمارهعال چهارم،  ،یای،ل 

  .یازنن ، زتن ، زعتان زرد (. 1387) شاک، للی ن ،
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لجموویپ  (. 1366زلملم ) ذنح یأ لال یزقتصاد های یأ نظارت حا همکار یهماهنگ یشورز
 .جهان تهازن: نقش ،یزنتقال تکنولوژ یضوزح  رزجع حپ زن قاد قازردزدها

 ، تهازن: لذززن.أ را  ن ،  قوق (.1393شذاأی، وب زل سذن )

 ،زلمللیی  ذنحی  یهیای ن تی   شیاک،  یزجتمیاو  ذ،لسیلول  یلبیان  (.1394) ذ رضا م ،یوباع
 .ذ زرش ، دزنشگاه ل  یکارشناع نالپ یانپا

، «نگیاش جیالع حیپ زنتقیال تکنولیوژی     (. »1379) ولذاضا تیوکلی  أ ولذاضا ،ز م ی ولی
 .109شماره  ،ت حذا

تینایع  های  قوقی در  لذنپ جل  فناأری پذشافتپ در  حذنی ذشپ» (.1383 زده، ز م  ) قلی
 .209-210، شماره زقتصادی -عذاعی، زطصوات «أ پتاأشذمی ن ، أ را 

 ، تهیازن: پ أهشیگاه  تکنولوژی لگا ن هوشمن (. 1389هن ی، عذ تال  أ تور  حهاأ  )
 تن ، ن ،.

ز  ی در قازردزدهیا  ینقش زنتقال تکنولوژ» (.1395ی )ل ها یاله ذ ع أ تال ذ ع ی،هن 
IPC 135، شماره ن ، أ را  ذ کتشا  أ تولز ،«یلنظا زقتصاد لقاألت. 
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