




شبکه تبادل فناورى نانـو
شناسایى فناورى هاى بومى براى حل نیاز صنعت

کمک به اثبات فناورى و دریافت استاندارها
کاهش ریسک تبادل فناورى

همکارى با خبرگان صنعت
جذب و حمایت از کارگزاران تبادل فناورى



ستاد توسعه فناورى نانو به منظور حمایت از کارگزاران تبـادل فنــاورى و همچنیــن 
پروژه هاى تبادل، مجموعه اى را تحت عنوان "شبکه تبادل فناورى نانو" ایجاد نموده کـه 

ماموریت ها و وظایف آن به شرح ذیل است:
• شناسایى، جذب و توانمندسازى کارگزاران تبادل فناورى؛

• حمایت از فرآیندهاى تبادل فناورى؛
• کمک به کاهش ریسک پروژههاى تبادل فناورى.

"شبکه تبادل فناورى نانو" به منظور تسهیل فرآیندهاى تبادل فناورى و همچنین مدیریت پروژه هـاى 

تبادل، اقدام به راه اندازى سامانه ثبت و پیگیرى تقاضاهاى صنعتى تحت عنوان "سامانه تبادل فنـاورى" 
نموده که این سامانه از طریق آدرس www.nanoindustry.ir قابل دسترسى است.

شبکه تبادل فناورى نانو به منظور توسعه ارتباطات خود در صنایع مختلف، از کلیه اشخــاص حقیقــى 
یا حقوقى واجد شرایط کارگزارى دعوت به همکارى مى نماید. عالقمندان بایستى حائز شرایط ذیل باشند:
• داراى مدرك کارشناسى ارشد یا باالتر در رشته تحصیلى مرتبط یا مدرك کارشناسى با سابقه کـارى

 7 سال در صنعت مرتبط؛
• دارا بودن صالحیت اخالقى، به ویژه در حوزه حفظ اطالعات فنى و تجارى فنــاوران و شرکت هــا؛

• برخوردارى از مهارت هاى ارتباطى و مذاکره؛
• توانایى شبکه سازى با فناوران، صنایع و مشاوران صنعتى.

عالقه مندان جهت اطالعات بیشتر مىتوانند با شماره هاى 02163103415-16 
 intt@nanoindustry.ir و 09302615056 و یا پست  الکترونیک

تماس  حاصـل نمایند.

شبکه کارگزاران تبادل فناورى
به طور کلى در نظام هــاى علــم و فنــاورى جهــان، مدل هـاى 

متنوعـــى براي ارتبــاط شرکت هـــاي کوچک و بزرگ شناسایــى 
و تعریف شده است. یکى از مدل هاى تجربه شده در دنیــا براى ارتبـاط 

شرکت هاي کوچک و بزرگ، استفاده از بازیگران سومى به نام "واسطه هـا 
یا کارگزاران فناورى" است. کارگزاران تبادل فنـاورى به اشخـاص حقیقـى 

یا حقوقى گفته مى شود که با برقـرارى ارتبـاط بین فنـاوران و شرکـت هاى 
کوچک فناورى محور با شرکتهاى بزرگ صنعتى، فرآینـد تبـادل فنـاورى 

بین آنها را تسهیل مى نمایند.

قرار گرفتن فناوران و شرکت هاى کوچک فناورى محور در زنجیره ارزش شرکتهاى 
بزرگ صنعتى یکى از کارآمدترین مدل هاى تجارى سازى فناورى است. در این مدل، 
با برقرارى ارتباط بین فناوران و شرکتهاى کوچک با     شرکت هاى بزرگ صنعتى، 
نیازهاى صنعت از طریق تبادل فناورى پاسخ داده میشود که در این فرآیند، واسطه

 هایى تحت عنوان کارگزاران تبادل فناورى نقش کلیدى را ایفا مى کنند.
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