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 سازی نتایج تحقیقات صنعت برق و انرژیجذب کارگزار تجاری :پروژه عنوان

 سازی و اکتساب فناوریدفتر تجاری واحد اجرایی:

 ماه 6: اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 ی:تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کل

 
 کارگیریبه خصوص در نامهنظام اين اهداف تحقق هدف با و نیرو وزارت فناوری و پژوهش راهبری و مديريت نامهنظام اجرای راستای در نیرو پژوهشگاه

ای، توزيع نطقهم برق مادر تخصصی، هایهای تحقیقاتی شرکتسازی محصوالت منتج از پروژهبرق و انرژی و به منظور تجاری صنعت در تحقیقات نتايج

 و فناوری سازیتجاری فناوری، ارزيابی یزمینه در تجربه دارای و صالحیت واجد هایشرکت ها، در نظر دارد بابرق و مؤسسات پژوهشی و دانشگاه

به عنوان ( فناوری انتقال قرارداد انعقاد تا سازیتجاری قابلیت دارای محصوالت شناسايی یمرحله از) جامع قرارداد در قالب يک فناوری انتقال قراردادهای

 .کارگزار رسمی پژوهشگاه نیرو همکاری کند

 :خدمات مورد انتظار 

 ارزیابی فناوری و آماده سازی، شامل:  .1

 سازیگری محصوالت معرفی شده و تعیین محصوالت دارای قابلیت تجاریغربال .1.1

 غربال شده تجاری و تحقیق بازار برای محصوالت-ارزيابی محصول از نظر اقتصادی .1.2

 های علمی ازجمله روش مبتنی بر هزينه، جريان نقدی آتی، تقاضای بازارگذاری دانش فنی با استفاده از روشارزش .1.3

 ی دانش فنیتکمیل اسناد و مدارک دانش فنی طی مذاکره با محقق پروژه و تدوين بسته .1.4

 ی واجد شرایط ساخت و تولید محصول؛ شامل: شناسایی سازنده .2

 شور معرفی محصول و تدوين اسناد فراخوانی بروتهیه .2.1

 برگزاری فراخوان )به صورت محلی يا سراسری( و شرکت در جلسات مرتبط .2.2

 قابلیت جذب دانش فنی و تولید محصول(-مالی-ارزيابی متقاضیان )از منظر فنی .2.3

 مشاوره به منظور انعقاد قرارداد انتقال دانش فنی به متقاضی برگزیده؛ شامل: .3

 ی منتخب )از جمله اليسنس يا فروش پتنت(سازی دانش فنی بر اساس محصول و سازندهمناسب تجاری پیشنهاد الگوی .3.1

 ی فناوری و محقق پروژهگیرندهپیشنهاد مفاد قرارداد انتقال دانش فنی و انجام مذاکرات با مالک فناوری،  .3.2

 سازی بین مالک فناوری و سازندهانعقاد قرارداد انتقال فناوری و تجاری .3.3

 عقاد قرارداد انتقال دانش فنی بین محقق پروژه و پژوهشگاه نیرو به پشتیبانی فنی انتقال فناوریان .3.4

 

 :مالحظات اجرایی 

بینی شده مدت زمان پیشی معرفی است. سازی به شرح خدمات فوق آمادهگری اولیه و آغاز فرآيند تجاریمحصول به منظور غربال 50تعداد  -

 ماه است. 6شدن برای تعیین تکلیف هر محصول از نظر تجاری

کنندگان تجهیزات، محققان و ساير نهادهای های برق، سازندگان و تأمینها و ارتباط مداوم با شرکتاجرای شرح خدمات مستلزم سفر به استان -
 باشد.ذيربط می

شود؛ يا در صورت تمايل، مساعدت الزم ز امکانات فعالیت دفتری در محل پژوهشگاه نیرو برخوردار میسازی، اکارگزار پژوهشگاه نیرو در تجاری -



 آيد.های علم و فناوری يا مراکز رشد مورد نظر آن شرکت به عمل میبه منظور برخورداری از امکانات مشابه در هر يک از پارک

 

آيد، به منظور استفاده در فرآيند هايی که از توانمندسازی تولید داخلی به عمل میمنابع و امکانات علمی و فنی پژوهشگاه نیرو و حمايت -
 شود.سازی در اختیار کارگزار گذاشته میتجاری

 شد. خواهد انجام نیرو پژوهشگاه متخصصان از استفاده گری و ارزيابی قابلیت تجاری سازی بای غربالفناوری در مرحله فنی ارزيابی علمی و -

 مورد انتظار محدود به امور فرايندی و مديريت فناوری است. تبرخوردار است. خدما نیرو  از پشتیبانی فنی و مهندسی پژوهشگاهکارگزار  -

 :جبران خدمات 

ی بر کاربهای مبتن وضعیت ارسالیمذکور در شرح خدمات، بنا به صورت هایفعالیت مستقیم ايشان در اجرای هایبه منظور جبران خدمات کارگزار، هزينه      

خصوصی منعقد شود، مبلغی به عنوان پاداش به شرکت  بخش سازنده با فناوری انتقال شود. همچنین در صورتی که قراردادشده پرداخت میاز پیش توافق

 شود. های مستقیم و میزان پاداش مورد نظر شرکت، باید در پیشنهاد رسمی به پژوهشگاه نیرو اعالممبالغ هزینهشود. پرداخت می

حاضر است  سازی و برخورداری از عوايد حاصل از فروش محصول باشد، پژوهشگاه نیروچنانچه شرکت مايل به همکاری در قالب مشارکت در تجاری     

بدين منظور شده برای کارگزار، تسهیالت بیشتری را در قالب مشارکت دوجانبه برای شرکت متقاضی قائل شود. ضمن پوشش ريسک بازار محصوالت تجاری

ی شرکت در پیشنهاد رسمی به پژوهشگاه سازی و نوع و میزان آوردهتمایل شرکت متقاضی برای مشارکت در تجاریالزم است 

 نیرو اعالم شود.

 
 

 )خروجی مورد انتظار(: مشخصات محصول نهایی
 

 و مستندات مربوط به هر محصول 3تا  1گزارش انجام مراحل  -1

 

 


