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تحقيق و توس��عه يكی از عوامل مهم پيش��رفت جوامع به شمار می رود. در 
دنيای كنونی و در اقتصاد دانش محور حاكم بر جهان، كشورهای توسعه يافته 
پيوسته بر حجم س��رمايه گذاری خود بر روی پژوهش و فناوری می افزايند 
تا از اين طريق بتوانند براس��اس نوآوری و خالقيت، موقعيت و برتری خود 
را در بازار رقابتی حفظ نمايند. در اين ميان كش��ورهايی كه س��هم بيشتری 
در تولي��د علم و فناوری دارند و به خوبی آن را مديريت می نمايند، س��هم 
قاب��ل توجهی از بازار جهانی را به خ��ود اختصاص داده و از توان اقتصادی 
بااليی برخوردار می باش��ند. از سوی ديگر كشورهای در حال توسعه زمانی 
قادر خواهند بود زمينه های الزم را برای جذب و بومی س��ازی فناوری های 
وارداتی، نوآوری های تحقيقاتی، رفع اصولی مشكالت اقتصادی و حضور 
در بازارهای جهانی فراهم س��ازند كه تحقيقات و س��رمايه گذاری بر روی 

فعاليت های تحقيقاتی را در كشور خود گسترش دهند.
چنانچ��ه ادعا ش��ود ك��ه هنوز تعري��ف درس��تي از تحقي��ق و محقق در 
واحده��ای توليدی و خدماتی وجود نداش��ته و اكثراً ب��ه علت مقاومت 
در مقاب��ل تغيير، به توليد و تجارت در س��طح ملی و نه در مقياس جهانی 
توجه می گردد، به يقين سخنی به گزاف گفته نشده است. با بهره گرفتن 
از فناوري اطالعات الزم است مراكز تحقيق و توسعه ي ايران در مقياس 
جهان��ی به توليد و تج��ارت توجه كرده و بس��تر الزم را برای رقابت در 
س��طح بين المللی هموار نمايند. با توجه به اين موضوع كه رشد و توسعه 
در هر كش��ور نيازمند طي فرآيندي منطقي به منظور شناس��ايي فرصت ها 
و چالش ه��ا، منابع و امكان��ات، توانمندي ها و چگونگ��ي بهره گيري از 
آنه��ا بوده و ب��ا برنامه ريزي و مديري��ت اصولي بر اي��ن عوامل مي توان 
انتظار موفقيت را نيز داش��ت؛ در اين نوشتار سعي شده است فعاليت های 
تحقيق و توس��عه در انواع راهبردهای دستيابی به محصول و فناری جديد 
و انواع روش های اكتس��اب فناوري و موض��وع برنامه ريزی راهبردی و 
مديريت پروژه های تحقيق و توس��عه و نقش فعاليت های تحقيق و توسعه 
در فرآين��د انتقال فن��اوری و در خاتمه فعاليت های تحقيق و توس��عه در 
مراحل فرآيند مهندس��ی معكوس مورد اشاره و بررسي قرارگيرد. ايجاد 
س��امانه اي مدون براي مديري��ت راهبردي فعاليت هاي تحقيق و توس��عه 
و برنامه ريزي و س��ازماندهي فعاليت هاي تحقيقاتي موجب خواهد ش��د 
عالوه بر آن كه س��رمايه گذاري در تحقيق و توسعه داراي بازده مطلوب 
باش��د مقدمات افزايش رش��د آينده ي بنگاه هاي توليدي كشور از طريق 

ارتقاي س��طح فناوري فراهم نمود.

مديريت راهبــردي 
تحقیق و توســعه و 

نقـــش آن
در اكتســاب 

روش های فنــاوري 
در شـركت  های 

تولیـــدی
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مهندس سيد موسی مير قربانی گنجی

مدير عامل شركت نيکان آراميس
info@nikanaramis.com
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1. مقدمه
برای دس��تيابی به فناوری راه  ه��ای متفاوتی وجود دارد 
كه هر كش��وری در هر يك از زمينه های صنعتی و فنی 
با توجه به س��اختارهای مختلف علمی و صنعتی خود و 
ميزان دسترس��ی به منابع ارزی مورد ني��از، مواد اوليه ي 
داخلی، دانش ساخت، نوع و كيفيت نيروهای متخصص، 
ديپلماسی بين المللی، اهميتی كه برای فعاليت های تحقيق 
و توس��عه در برنامه ريزی های توسعه ي مبتنی بر فناوری 
خويش قايل است، سياست های توسعه ي صنعتی خود را 
تدوين كرده و با استفاده از مطالعات امكان پذيری دانش 
ساخت اقدام به اتخاذ مؤثرترين راهبرد برای دستيابی به 

محصول و فناوری مورد نظر مي نمايد. 
در ذيل ان��واع مهم راهبردهای دس��تيابی به محصول 
و فناوری جدي��د را يادآوری مي كنيم و به بررس��ی 
فعاليت ه��ای تحقيق و توس��عه ي مورد ني��از برای هر 

يك از اين راهبردها خواهيم پرداخت.
1- راهبرد ن��وآوری فناوری، از طري��ق فعاليت های 

تحقيق و توسعه

2- راهبرد گسترش فناوری موجود
3- راهبرد مهندسی معكوس

4- راهبرد انتقال فناوری
5- راهبرد خريد كارخانه و فرآيند توليد

6- راهبرد واردات محصول و فناوری مورد نياز

پيش��رفت و رش��د فناوری های كش��ورهای توسعه 
يافت��ه ناش��ی از فعاليت ه��ای تحقي��ق و توس��عه و 
ايج��اد زيرس��اخت های فناوری در اين كش��ورها 
می باش��د. ب��دون انج��ام تحقيق��ات و كاوش های 
علم��ی راهی برای دس��تيابی به فن��اوری مورد نظر 
وجود ندارد. در كشورهای در حال توسعه نيز كه 
ام��كان ايجاد و خلق فناوری را نداش��ته يا ندارند، 
گرچه از طريق چرخه ي توليد می توانند مقاديری 
از فناوری ه��ای مورد نياز را به دس��ت آورند؛ اما 
انجام موفقيت آميز كس��ب فناوری از طريق خريد 
فعاليت ه��ای علمی،  انج��ام  نيز مس��تلزم  فن��اوری 

مهندس��ی و تحقيقات صنعتی می باش��د.

2. انواع روش های اكتساب فناوری
بطور كلی توسعه ي يك فناوري با تكيه بر توانايی های 
تحقيقاتی و منابع داخل��ی و يا از طريق منابع خارجی 
يا از طريق مش��اركت آن ها محقق می ش��ود. راه ها و 
روش های متعددی برای اكتس��اب فن��اوري از منابع 
خ��ارج��ی اتخ�����اذ گرديده اس��ت. اي��ن روش ها 

عبارتند از:
_  همكاری با پيمانكاران فرعی

_  اخذ ليسانس فناروي
_ كنسرسيوم تحقيقات

_ تأسيس شركت تحقيقاتی مشترك
_ قرارداد تحقيق و توسعه

_ همكاری مديريتی
_ تأمين بودجه ي تحقيقات

_ اكتساب آموزش
_ پيمان های راهبردي

_ تملك يا خريد شركت
_ سرمايه گذاری مشترك

_ شراكت جزيی
_ ادغام

_ شبكه سازی
با مطالعه ي اي��ن روش ها  می توان دريافت كه هدف 
اصلی، صرفه جويی در هزينه ها، زمان و كسب مزيت 
رقابتی به منظور ارزش آفرينی برای مشتری و شركت 

از طريق ايجاد شبكه های مرتبط با تحقيقات است.

3. فاز برنامه ريزی راهبردی و مديريت 
پروژه های تحقیق و توسعه 

 اين فاز از چهار فعاليت اصلی به ش��رح زير تش��كيل 
شده است:

3-1. تعريف پورتفوی پروژه های 
تحقیق و توسعه

در اي��ن گام در خصوص تثبي��ت بودجه ي تحقيق و 
توسعه تصميم گيری شده و مقدار هزينه های تحقيق و 
توسعه برای سال جاری تعيين می شود. برای هر يك 

از پروژه ه��ای موجود در پورتفوی پروژه های تحقيق 
و توس��عه باي��د تعريف پروژه های تحقيق و توس��عه، 
ارزيابی آن ها، انتخاب آن ها و نيز تنظيم و بهينه سازی 

نهايی پورتفوی پروژه ها انجام گيرد.

3-2. سازمان دهی اجرای پروژه های 
تحقیق و توسعه 

از دي��دگاه راهب��رد تحقيق و توس��عه، س��ازمان دهی 
تحقيق و توس��عه با دو هدف عم��ده انجام می گيرد. 
اول ايجاد يك س��ازمان ب��ا قابليت يادگي��ری باال از 
داخل و خارج شركت؛ و دوم ايجاد ارتباط مؤثر بين 
واحدهای متولی تحقيق و توسعه و ساير واحدها برای 
مؤثرتر بودن و مورد استفاده قرار گرفتن نتايج تحقيق 
و توس��عه. اين دو ه��دف عمده همواره بايد توس��ط 
مديران در س��ازمان دهی وظيفه تحقيق و توس��عه مد 
نظر قرار گيرند. به طور كلی نوع سازمان دهی شركت 
ارتباط مس��تقيمی ب��ا راهبرد كالن داش��ته و وظيفه ي 

تحقيق و توسعه نيز از اين امر مستثنی نيست.
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يك موضوع كليدی در سازمان دهی و طراحی ساختار 
سازمانی تحقيق و توسعه در شركت های بزرگ، برقراری 
تعادل بين تمركزگرايی و تمركززدايی است، به عبارت 
ديگر مح��ل قرارگيری واحدهای تحقيق و توس��عه در 
سلسله مراتب شركت در كجاست و در نتيجه چه كسی 
)شركت يا بخش های آن(، بايد تخصيص منابع مالی و 

كنترل فعاليت های تحقيق و توسعه را انجام دهد.
تعادل بين تمركززداي��ی و تمركزگرايی به تازگی به 
يك موضوع كلي��دی در انتخاب س��اختار تحقيق و 
توسعه تبديل ش��ده است. رويكردهای اخير مديريت 
تحقيق و توسعه پيشنهاد می كنند كه تعادل بين تحقيق 
و توس��عه ي ورودی گرا و خروجی گرا يك موضوع 
محوری اس��ت كه به مسأله ي تعادل بين فشار فناوري 

بازار نيز بر می گردد.
اولين نسل مديريت تحقيق و توسعه بر تفكر مبتنی بر 
تمركز قوی تحقيق و توس��عه، ورودی گرايی و فشار 

فناوري منطبق است.
تفكر دومين نس��ل بر تمركززدايی محسوس تحقيق و 
توس��عه، ادغام قوی با فعاليت تجاری، كش��ش بازار و 

خروجی گرايی )به سوی مشتريان و تجارت( می باشد.
نسل سوم بر ارتباطات متقابل بين پروژه ها در هر كسب 
و كار و در بي��ن كس��ب و كارهای مختلف و برای كل 

شركت تأكيد دارد و مفهوم پورتفوی را ارايه می كند.

3-3.  نظارت و مديريت پروژه های 
تحقیق و توسعه 

پروژه های پيچيده ي تحقيق و توسعه مستلزم بسيج منابع بسيار 
و هماهنگی فعاليت ها در آزمايشگاه های مختلف و گاهی 
در كش��ورهای مختلف است. مديريت چنين پروژه هايی 
وظيفه ای دشوار است كه الزمه ي آن داشتن مهارت بسيار 
است. درك و مديريت نيروی انسانی و ساير موارد خاص 
اي��ن محيط، نيازمند خالقيت خاص خود اس��ت. مديران 
تحقيق و توسعه به طور كلي فنی هستند و تجارب و مهارت 
رهبری نيروی انسانی را بايد آموزش ببينند. از طرفی آن ها 
بايد قادر باشند افراد مختلف را در يك محيط چند رشته ای 

با فرهنگ های كاری مختلف رهبری نمايند.
در اين گام كه در طول فرآيند اجرا خواهد ش��د، نظارت 
مس��تمر و مديريت پروژه های تحقيق و توس��عه صورت 

می گيرد.

3-4. طراحی شاخص های سنجش اثربخشی 
تحقیق و توسعه و بهبود مستمر 

 در اين مرحله نسبت به طراحی شاخص های سنجش 
اثربخشی راهبردها و برنامه های تحقيق و توسعه اقدام 
می ش��ود. در اين مرحل��ه می توان نس��بت به طراحی 
كارت امتي��ازی متوازن تحقيق و توس��عه اقدام نمود، 
ك��ه در آن، چگونگ��ي پيوند راهبرده��ای تحقيق و 
توس��عه با اهداف و شاخص های وجه مالی، مشتريان، 
فرآينده��ای داخلی و رش��د و يادگيری س��طح كلی 
ش��ركت مشخص شده باش��د. اين مهم زمينه را برای 

بهبود مس��تمر برنامه ها از طريق اندازه گيری و تحليل 
نتايج فراهم می سازد.

4.  نقش فعالیت های تحقیق و توسعه 
در فرآيند انتقال فناوری

اصوالً نقش فعاليت های تحقيق و توسعه در مراحل سه 
گانه ي انتقال تا بومی سازی فناوری بررسی می شود.
1- مرحله ي پيش بينی، انتخاب و انتقال فناوری:

• كاوش ب��رای شناس��ايی نق��اط ضع��ف و ق��وت 
محص��والت توليدی م��ورد نياز جامعه ك��ه در حال 
حاضر از طريق واردات آن محصول صورت می گيرد 

و شناسايی محصول مناسب برای انتقال
• بررس��ی و تحقي��ق به منظ��ور شناس��ايی چرخه ي 
عم��ر محصول و تش��خيص موقعيت محص��ول برای 

تصميم گيری پيرامون راهبرد دستيابی به آن
• بررس��ی و تحقيق جهت شناس��ايی فرآين��د توليد 
محصول و نيازمندی های فنی آن و تهيه ي شناسنامه ي 

فنی پس از كسب اطالعات
• كنترل و نظارت بر انعقاد قراردادهای انتقال فناوری 
و اطمين��ان از داش��تن ن��كات فنی الزم ب��رای انتقال 

موفقيت آميز فناوری
• مش��اركت در جه��ت بازبينی فن��اوری وارداتی و 
اطمينان از تطابق فناوری وارداتی در مقايسه با فناوری 

سفارش شده
• نظارت بر مراحل نصب و راه اندازی و بهره برداری 
آزمايش��ی كارخان��ه و اهتمام بر تدوي��ن روش های 
كاری در مرحل��ه ي تولي��د آزمايش��ی در قالب های 

استاندارد فرآيندنويسی
• آگاهی از س��امانه هاي كمی و كيفی پذيرش مواد، 
قطعات، كنترل كيفيت حين ساخت و مونتاژ و تحويل 

محصول نهايی
2- مرحله ي جذب و تطبي��ق فناوری وارداتی )بومی 

كردن فناوری(:
تطبيق عبارت اس��ت از قابل اجرا نمودن و پياده كردن 

فن��اوری در كش��ور، در اين مرحل��ه عناصر ضروری 
روش های توليد وارداتی ب��دون تغيير با قی می مانند 
و اه��م فعاليت های تحقيق و توس��عه در اين مرحله از 

اين قرار می باشند:
• فعاليت تحقيقاتی برای شناسايی مواد اوليه ي داخلی 
قابل جايگزينی با م��واد اوليه ي مورد مصرف فرآيند 

كه از منابع خارجی تأمين می گردند.
• فعاليت تحقيقاتی برای شناسايی و بازيابی ضايعات 

حاصل از طراحی يا مراحل ساخت
• ترجم��ه و تدوين دانش فنی فرآيندهای س��اخت و 
مونتاژ در قالب استانداردهای بومی جهت بهره برداری 

در نوآوری و آموزش
• تحقيق برای س��ازگاری فناوری ب��ا عوامل محيطی 

محل مورد استفاده
3- مرحل��ه ي اصالح، نوآوری و توس��عه در فناوری 

وارداتی:
• انتق��ال نقش��ه های فنی قطع��ات و محصول بر روی 
برنام��ه ي رايانه ای و تالش در جه��ت بهبود طراحی 

اجزاي محصول
• مطالع��ه و تحقيق در جهت ارتقای بس��ته بندی های 

محصوالت
• امكان سنجی كپی سازی بعضی از اجزاي خريدنی 

محصول
• شناسايی مواد اوليه، فرآيند ساخت و مونتاژ و تدوين 
دانش فنی و روش های كاری قطعات قابل س��اخت و 

فراهم كردن مقدمات توليد آن ها در داخل
• تحقيق در جهت افزايش توان كاربردی محصول و 

ايجاد تغييرات مورد نياز در طرح و اجزای محصول
• تالش در جهت نوآوری و خالقيت و جايگزينی 
پاره ای از روش های ساخت و مونتاژ فعلی، به ويژه 
در م��واردی ك��ه فناوری توليدی در حال منس��وخ 

شدن باشد
• بررس��ی امكان توسعه ي محصوالت مشابه وارداتی 

و كمك به راهبرد جايگزينی واردات
• تحقي��ق در جه��ت افزايش كيفي��ت محصول و در 

نتيجه بهبود آن برای توسعه ي صادرات
 

5. انواع ساختارهاي اصلی جهت توزيع 
فعالیت های تحقیق و توسعه، بین واحدهای 

شركت و واحد تحقیق و توسعه
پن��ج نوع اصلی س��اختار، ب��رای توزي��ع فعاليت های 
تحقيق و توسعه بين واحدهای شركت و واحد تحقيق 

و توسعه و تقسيم كار بين اين دو وجود دارد:
كامـاًل متمركـز: كل فعاليت تحقيق و توس��عه در 
سطح شركت انجام می شود. واحدها به عنوان بازوی 
تج��اری آن چ��ه تحقيق و توس��عه ي ش��ركت توليد 

می كند محسوب می شوند.
راهبری شده از مركز: در اين ساختار هم تحقيق 
و توس��عه ي ش��ركت و هم تحقيق و توسعه ي واحد 
تحقيق و توسعه وجود دارد. تحقيق و توسعه ي شركت 
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يك نقش كليدی ايفا می كند، دارای بيش��ترين منابع 
تحقيق و توس��عه اس��ت و پروژه های تحقيق و توسعه 
را تا مراحل پايانی مهندسی و افزايش توليد مديريت 
می كند. معموالً ش��ركت مسؤول جستجو و آزمايش 
فناروي ه��ای جديد و توس��عه ي پروژه های اثرگذار 
منج��ر به ارايه ي پلتفورم ه��ای فناورانه ي جديد برای 

تجارت های مختلف است.
حمايـت شـده از مركز: در اي��ن حالت هر دو 
تحقيق و توس��عه ي شركت و واحد تحقيق و توسعه 
وجود دارند، اما عمده ي آن در سطح واحد تحقيق 
و توس��عه است. تحقيق و توسعه ي شركت كه نقش 
حمايت��ی دارد، خ��ود منابعی ب��رای ايجاد نوآوری 
نداش��ته، ي��ا بخش مح��دودی از فرآين��د تحقيق و 
توس��عه را پوش��ش می دهد. در اين حالت سه نوع 
حمايت تحقيق و توس��عه می تواند از سوی شركت 

اعمال ش��ود:
• تحقيق و توس��عه ي ش��ركت فعاليت های باالدستی 
فرآيند تحقيق و توسعه را كه عمدتاً تحقيقات بنيادی 

هستند، پوشش می دهد.
• تحقيق و توس��عه ي شركت تنها يك يا چند مرحله 
از فرآيند تحقيق و توسعه را كه به هماهنگی مركزی 

نياز دارند، پوشش می دهد.
• تحقيق و توس��عه ي ش��ركت در زمينه هايی فعاليت 
می كن��د كه با زمينه ه��ای تحقيق و توس��عه ي واحد 

تحقيق و توسعه متفاوت باشد.
غیـر متمركز: تحقيق و توس��عه ي ش��ركت دارای 
منابع بس��يار محدودی برای ارايه ي جس��تجو و پايش 

فناروی های جديد است.
كامـاًل غیرمتمركـز: اين س��اختار دارای تحقيق و 
توس��عه ي كاماًل متمركز در س��طح واح��د تحقيق و 
توسعه اس��ت. به منظور اطمينان از ادغام قوی با ساير 
عملكردهای تجاري و تمركز بازار همه چيز در سطح 
واحد تحقيق و توس��عه انجام می ش��ود. ممكن است 
ش��كلی از تحقيق و توس��عه ي ش��ركت توسط گروه 

مديريت تحقيقات ش��ركت تأسيس گردد. اين گروه 
وظيفه ي شناس��ايی فناوری های بحران��ی در آينده را 
دارد كه می تواند پيش��نهاد دهد فعاليت های بلندمدت 
تحقيق و توس��عه ي واحدها در كج��ا قراردارند. البته 
قدرت چنين گروهی به ش��دت به اعضای اين گروه، 

اعتبار و وجهه ي ان در شركت بستگی دارد.

6.  فعالیت های تحقیق و توسعه در 
مراحل فرآيند مهندسی معکوس: 

• مطالعات امكان س��نجی فنی و اقتصادی كپی سازی 
محصوالت در داخل كارخانه

• مطالعه و تحقي��ق پيرامون س��ازوكارهای عملكرد 
اجزای محصول برای تحقق رس��الت كاری محصول 

و كشف روابط بين اجزا حين عمل
• تهيه ي عكس و نقشه ي قطعاتی كه قصد كپی سازی 

آن ها را داريم.
• شناسايی، آزمايش و تش��خيص مواد اوليه ي مورد 

مصرف برای ساخت محصول
• تهيه ي نقشه های ساخت قطعات، قالب ها، مدل ها و 

ابزار مورد نياز جهت ساخت و كنترل
• نظارت بر انجام عمليات نمونه سازی به طور سفارشی

• كنترل نمونه های س��اخته ش��ده و تطبيق مشخصات 
آن با استانداردهای توليد

• ارزيابی و تحليل نتايج آزمايشات و تجديد نظر در 
اندازه ها در مواقع لزوم

• برآورد ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز
• طرح ريزی كارخانه و طراحی خط توليد و مونتاژ

7. نتیجه گیری
عص��ر حاضر، عصر دانش و فناوري اس��ت. در چنين 
شرايطی شركت هايی موفق خواهند بود كه با استفاده 
از تحقي��ق و توس��عه در زمينه های فن��ی، اقتصادی و 
با ش��ناخت ش��رايط موجود، درصدد تدوين راهبرد 
توس��عه برآمده و همواره با انجام معامالت اقتصادی 

و پيش بينی بحران های احتمالی، بهترين مسير حركت 
را انتخ��اب نمايند تا كمترين خطر متوجه آنان گردد. 
ش��ركت ها برای رقابت در بازار و افزايش سهم خود 
باي��د برای عرض��ه ي محصوالت ي��ا خدمات جديد 
ب��ر ارتق��اي روحيه ي خالقي��ت و افزاي��ش نوآوری 
تأكي��د نمايند و با دس��تيابی ب��ه برت��ری فناورانه در 
محصوالت، فرآيندها، خدمات و بازاريابی در جهت 
توس��عه و گسترش آن ها بكوش��ند، كه اين امر جز با 
س��رمايه گذاری و حماي��ت از واحده��ای تحقيق و 

توسعه تحقق نخواهد يافت.
همان طور كه اش��اره شد، با وجود هر يك از راهبردهای 
قابل اجرا، يا تركيبی از راهبردها كه بخواهد برای دستيابی 
به فناوری مورد نياز در كش��ورهای در حال توسعه، اقدام 
شود، بدون انجام فعاليت های تحقيق و توسعه و خدمات 
مهندس��ی امكان موفقيت يا وجود ندارد و يا اثربخش��ی 
راهبردها در عمل به حداقل ممكن خواهد رس��يد و اين 
كش��ورها نيازمند تقويت وگسترش فعاليت های تحقيق 
و توس��عه در صنايع و با همكاری مراكز و دانشكده های 

علمی و فنی مهندسی می باشند.
امروزه نوآوری به عنوان يكی از مزيت های اصلی در 
شركت های بزرگ و كشورهای پيشرفته، ايفای نقش 
می نمايد و فناوري به عنوان محصول نوآوری مطرح 
اس��ت. تحقيق و توس��عه نيز به عنوان يك��ی از اركان 
اصلی نهادينه س��ازی خالقيت و ن��وآوری بنگاه های 

اقتصادی )شركت ها( است.
توجه به راهبرد تحقيق و توسعه و تدوين مناسب چنين 
راهب��ردي باعث خلق حداكث��ر ارزش از فعاليت های 
نوآوران��ه ب��رای مش��تريان و بنگاه ه��ای اقتص��ادی 
)ش��ركت ها( خواهد ش��د. ازجمله م��وارد مطرح در 
راهب��رد تحقي��ق و توس��عه، تمركز ي��ا تمركززدايی 
فعاليت های تحقيق و توسعه است كه با هدف كاهش 
هزينه ها و دسترسی به امكانات، بازارها و دستيابی به 

ارزش افزوده ي بيشتر، مورد توجه است.
اما پيش��تاز شناس��ايی راهبرد تحقيق و توسعه، تدوين 
راهب��رد فناوري اس��ت. به ط��وری كه بخ��ش اعظم 
ورودی های تدوين راهبرد تحقيق و توسعه از راهبرد 

فناوري حاصل می شود.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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