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Abstract: 

One of the best methods to understanding our historical failures and 

successes in technological and industrial cooperation is focus on the lived 

experience of individuals and organizations that are directly involved in an 

event or the formation of events related to that field. Accordingly, in this 

research by semi- unstructured interviews, we have been attempted to focus on 

the story of one of the former project engineers of the IDRO, Dr. Dariush 

Mahjoobi, in projects related to joint ventures, both in the pre-revolutionary 

period and in the post-revolutionary period and explain the differences of pre 

and post revolution era. The research results show that the kind of insight on the 

concept of technology is very important in the technological cooperation and 

the aim of policy-maker from cooperation with foreign (development of internal 

technological capabilities or local content requirement). So, when our focus 

instead of equipment and machinery, concentrates on achieving the knowledge 

of relationship in production procedure and flowsheet of necessary requirement 

in one manufacturer and at the end lead to layout design, the results of the 

cooperation are more effective. Accordingly, in the food industry, the turn-key 

approach before the revolution had turned Iran into an importer of equipment. 

But the experience of Sanandaj Milk Project after the revolution and mastering 

the Functional design allows the project to be managed according to local needs. 
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 چكيده
 یخیتار ایهتموفقی و هافهم شکست مناسب برای یهااز روش یکی هاافراد و سازمان ستهیتمرکز بر تجربه ز

 هایل از مصاحبهحاص هایپژوهش با تمرکز بر داده نیاساس، در ا نی. بر اانه و صنعتی استفناور یهاهمکاری در حوزه

مان گسترش سازپیشین  مدیران پروژهآقای داریوش محجوبی که یکی از  ستهیبر تجربه ز یمبتن یافتهساختار  نیمه

مشترک  هایگذاریهیمرتبط با سرما هایدر پروژهاند و بودهقبل و بعد از انقالب در هر دوره  رانیا ینوساز عیو صنا

ورد کاوی دو م  جینتا .مورد بررسی قرار گرفته است اندداشته یحضور فعال رانیا عیصنا یسازمان گسترش و نوساز

مفهوم که نگاه به  دهدینشان مدر صنعت غذایی  قبل و بعد از انقالبتجربه متفاوت ایشان در سرمایه گذاری مشترک 

های فناورانه داخلی با طرف خارجی و هدف سیاستگذار از همکاری )توسعه توانمندی فناورانههای همکاری در یفناور

که نگاه  رایطییا استفاده از ظرفیت داخلی( نقش مهمی در نتایج و دستاوردهای همکاری دارد.  بر این اساس، در ش

 فمختلهای بخشروابط وارد کردن تجهیزات و بهره برداری از آنها به  صرف یبه جا همکاری فناورانه و صنعتی در

لط بر طراحی تس به در نهایتتغییر یابد و  واحد صنعتی یا کارخانه موجود در آن یازهاین انیو جر دیتول ندیفرا

بر این اساس در  آید.به دست میهای فناورانه اثربخشی همکاریبهتری از منظر  جینتا گردد،کارخانه منجر خواهد 

اما تجربه پروژه  .ایران را به واردکننده تجهیزات تبدیل کرده بود ،صنعت غذایی رویکرد کلید در دست قبل از انقالب

 کند. راهم میشیر سنندج بعد از انقالب و تسلط بر طراحی فرایند امکان مدیریت پروژه مطابق نیازهای بومی را ف

 

  .رانیا صنایع نوسازی و سازمان گسترش یخی،تار یلکارخانه، تحل ی، طراحفناورانه یهمکار واژگان كلیدی:
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  مقدمه -1

ه عمق ب یابیو دست یاکتساب فناور نهیدر حال توسعه در زم یکشورها نیب یآشکار یهاتفاوت

 ینعتصتازه  یاز کشورها یکه معدود مایشاهد آن بوده فیسر ط کیفناورانه وجود داشته است. در 

کردن  ابجو در موارد با جا افتهیعملکرد دست  نیبه سطح بهتر دهیچیپ یهایاز فناور یشده در برخ

 یاریبس یورهاکش ف،یط گردی سر در مقابل در اما اند،موجود، رهبر بازار شده یهنجارها و استانداردها

کشورها  از گرید یرخب اند. بالطبع،ناتوان بوده زیساده ن هاییدر استفاده کارآمد از فناور حتی که اندبوده

 . رندگییقرار م فیط نیا نیدر ب زین

 یرهنگف ینظامها راتیشده است، از تاث انیب یمختلف لیتفاوت دال نیا ییچند در خصوص چرا هر

در قالب  یمناسب اقتصاد یاستگذاری( تا نبود سAcemoglu and Robinson, 2012گرفته ) یاسیو س

 تفاوتم یدرون طیو شرا هایتوجه به توانمند رسدی(. به نظر مGrier and Grier, 2021سازوکار بازار )

 گر،ی. به عبارت دردیگیرار مقاست که کمتر مورد توجه  تیحائز اهم زین یاقتصاد یهاها و بنگاهشرکت

که واردات و  گرددیها باز مفناورانه شرکت یهاتیدر حال توسعه به قابل یعمده کشورها یناتوان لیدل

 هاییذب ناقص فناورج ت،موجود در کشور نامتناسب اس یکه با استعدادها ییهایفناور برداری ازبهره

که در  ییهایفناور یدر نوساز یفناورانه، ناتوان یعملکرد در کارها نیبه سطح بهتر دنینرس ،یواردات

 نتریاز مهم طیشرا رییلت تغعبه  هایبه فناور دنیدر تنوع بخش یناتوان تا  یاند و نهادست شده رهیآنها چ

وسعه دانشگاه به اعتقاد سنجایا لل، اقتصاددان ت (.1385 لل،)بوده است  تیقابل نیعدم وجود ا قیمصاد

رها، کشو گریآکسفورد، موفقیت سیاست صنعتی در کشورهای معروف به ببرهای آسیا و شکست آن در د

ناقض مانع پذیرش اجماع واشنگتنی در مخالفت کلی با سیاست صنعتی عمودی میشود. این نتایج مت

 ,1998)به چگونگی دخالت دولت و نه اصل دخالت است.  نوطنشان میدهد که نتیجه سیاست صنعتی م

Teubal and Lall   ) 

ل عبارت در سه سطح در نظر گرفت. سطح او توانیفناورانه در هر بنگاه را م هایتیقابل سطوح

 سازییپکو  دیمحصوالت در بازار که به روش تقل دیتول یالزم برا رساختیز جادیا یاست از توانمند

و  یریجذب به کارگ یبرا یفناور نتریجستجو و انتخاب مناسب ی. سطح دوم توانمندردیگیصورت م

 وسعهت خانواده،هم دیجد هاییفناور جادیا یبرا آن است که موجب توانمند شدن شرکت سازییدرون

طح . سشودیم طیمح راتییبه تغ ییپاسخگو یدر راستا دیجد یندهایفرا طراحی و مشابه محصوالت

ه در مرتبه کاست  یو توسعه داخل قیدر تحق یگذارهیسرما قیاز طر دیدانش جد جادیشامل ا زیسوم ن

 (.1396 ،یاسبطهمدر محصوالت و پلتفرم است ) یآن نوآور امدیقرار دارد و پ ینسبت به بعد قبل یباالتر

فناورانه و انتقال  یریادگی هایاز دست رفتن فرصت چرایی کشف در هامسئله نتریاز مهم یکی

 یهایموسوم به همکار هایاستیاز س ییرمزگشا ران،یدر ا یدغدغه توسعه فناور یو واکاو یتکنولوژ

به کرات در دستورکار  ریاست که در چند دهه اخ یمشترک با طرف خارج یگذار هیسرما لیفناورانه در ذ
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کشور در  یاستگذاریکشور بوده است. به عبارت بهتر، نوع نگاه دستگاه س یصنعت رگیمیتصم ینهادها

است.  رگذاریپروژه تاث یبرداراجرا و بهره ف،یفناورانه به شدت بر نحوه تعر یهمکار وهیادوار مختلف به ش

 تیجهت کشف نوع نگاه و روا یمناسب ریمس تواندیم ینگاه به خوب نیاز ا ییرمزگشا رسدیبه نظر م

 ییطال هایاز دست رفتن فرصت ییو پاسخ به چرا یو متعاقب آن نوآور یاندرکاران موضوع فناوردست

 مورد اشاره باشد. 

به عنوان  1(دروی)ا رانیا عیصنا یسازمان گسترش و نوساز لیشکل گرفته ذ اتیتجرب یمورد کاو

نقطه  تواندیشده، م سیاز انقالب تأس شیساخت داخل از پ هایاستیدنبال کننده س یاز نهادها یکی

 را،یکشور باشد. ز یاستگذاریس دستگاهدر  یو نوآور یدر جهت کشف نگاه به موضوع فناور یآغاز مناسب

 یهاتعامل با شرکت قیشدن از طر یصنعت ندیو گسترش فرا لیسازمان، تسه نیا یریگهدف از شکل

 هاییبه فناور یابیدست قیاز طر یرانیا یمحصوالت صنعت دیبه تول دنیعمق بخش یبرا یالملل نیبزرگ ب

در این زمینه می توان به خاطرات آقای نیازمند بنیانگذار سازمان گسترش اشاره  بوده است. ایروز دن

هدف بهره برده  نیدر تحقق به ا یمتفاوت هایاستیسازمان از س نیهر چند ا .(1399 یدیسع) نمود

هدف انجام  نیبه ا یابیسازمان در دست نیا هایاستیس نتریاز مهم یکیاز همان ابتدا  دیاست، اما شا

 عیاز آن در صنا یبوده است که شواهد متعدد المللینیمعتبر ب هایمشترک با شرکت هایگذاریهیسرما

در قبل و بعد از انقالب قابل  یخودروساز عیفوالد و صنا عیصنا ،ییایمیش عیصنا ،ییو مواد غذا یلبن

 مشاهده است. 

 وشیدو تجربه متفاوت دکتر دار یبر موردکاو یپژوهش آن است که مبتن نیا یحال پرسش اساس

ه به مشترک سازمان گسترش، نوع نگا یگذار هیش در موضوع سرماپژوه نیا یبه عنوان راو یمحجوب

و  یصنعت یهایهمکار درو فهم بازیگران از کارخانه و نحوه انتقال آن به داخل کشور  یمفهوم فناور

به جهت  داشته باشد؟ تواندیم استگذاریس کیدر تحقق اهداف  یچه نقش یطرف خارج کیفناورانه با 

اوت، در ناهمگن و متف یصنعت هایسازمان به حوزه نیسازمان گسترش و ورود ا یتیتعدد حوزه مأمور

زمان در سا ییغذا عیبا صنا تبطکه صرفا در بخش مر یریخاص و مس ستهیتجربه ز کیپژوهش بر  نیا

 و مسئله یکرد نقش نوع نگاه به فناور میخواه یشد و سع میشده است متمرکز خواه یگسترش ط

. میینما یرسدوران قبل و بعد از انقالب بر کینهاد به تفک نیا یو عملکردها جیاساخت داخل را در نت

-در قالب سرمایه هفناورانهای ررسی تجربه تاریخی توسعه همکاریبکه با توجه به این مقاله نیلذا در ا

 یوسعه فناورتاز مسئله  یفهم بهتر ،یخیتار یتگریبا روا ،کمتر مورد توجه بودهدر ایران گذاری مشترک 

 حاصل گردد. رانیکسب و کار در ا هاییدگیچیدر نسبت با اقتضائات و پ ژهیبه و

 میصورت گرفته به مفاه یهاو مصاحبه یخیتار یهاداده لیتحل یدر بخش بعد ابتدا در راستا

و در ادامه شود پرداخته می یفیک یهاداده لیروش تحلبه . سپس شودیم تشریحپژوهش  نیا نیادیبن

                                                      
 شود.تحت عنوان سازمان گسترش اطالق  می (دروی)ا رانیا عیصنا یسازمان گسترش و نوسازبرای حفظ اختصار، در ادامه مقاله  1
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 یشهانیب بر یقبل و بعد از انقالب مبتن عیصنا یسازمان گسترش و نوساز یگذار هیدو تجربه سرما

ها را مورد بحث قرار گرفته و طرح یدو نگاه در اجرا نیا یها. در انتها تفاوتگرددیمتفاوت ارائه م

 .شودیم حیآن تشر یهاداللت

 

 نظریمفاهيم  -2

در قالب  انهفناوردهای مطالعه در قبل و بعد از انقالب از جنس همکاریهای با توجه به اینکه مور 

ه است. در این زمینه بسیار پررنگ بود ایسرمایه گذاری مشترک بوده است و نقش سازمانهای توسعه

هوم فناوری و نوع نگاه از طرف دیگر توجه به مف ای دارد.در این تحقیق نقش ویژه فناورانههمکاریهای 

امل مقاله شبنابراین مفاهیم اصلی در این  ی صنعتی حائز اهمیت است.هابه آن در اجرای پروژه

 و مفهوم فناوری خواهد بود.  میانجیای با عنوان نهادهای توسعههمکارهای فناورانه، سازمانهای 
 

 یفناور -1-2

های فناورانه با محوریت سازمانهای میانجی قاله حاضر بررسی همکاریبا توجه به اینکه هدف م

به کار  یمتفاوت یمختلف به معان 1بسترهایدر متون و  یفناوراست مفهوم اساسی دیگر فناوری است. 

 یپارچه، فناور دیتول یبخصوص مانند فناور یهایفناور یستیچ فیتوصبه رود. در ابتدا، نقطه توجه  یم

بود اما به مرور زمان خود مفهوم فناوری مورد توجه عالمان علوم اجتماعی قرار  اتو و مانند آنها دیتول

عنوان به یاز فناور یتلقشود. گرفت. اولین تصور از فناوری مصنوع یا هر چیز انسان ساخته را شامل می

 .ستینقابل قبول اما باشد،  یتلق نیتر ییابتدا ای نیسرراست تر دیمصنوع اگرچه شا

 یفناور آن یریتمرکز بر کارکرد مصنوع حاصل از به کار گ یفناور کی یستیدرباره چ یگریپاسخ د

درباره  مناسب دگاهید کی یکارکرد یتلق کاربرد دارد. یاز همه در مهندس شیب یکارکرد فیاست. توص

 ای) یفیحال، ارزش توص نیرود و در ع یبه شمار م دیو تول یمهندس یهادر حوزه یفناور کی یستیچ

ی همچون تصور دیگر از فناور .(Kline,2003و  1391 ،یو گلشن یتقو) دارد زین ی( روشنیدارشناختیپد

 نیز هماهنگ پارادایمهای فنی اقتصادیدر قالب یک پارادایم فناوری توضیح دهد. آن را علم سعی دارد 

 Perezینه اشاره دارد )انقالبهای علمی به انقالبهای فناورانه و تاثیر متغییرهای فنی و غیرفنی در این زم با

2010, Dosi,1982)در جدول که کندفناوری را احصا می روش تفکر درباره هفتایتنگل بر این اساس . ن 

 قابل مشاهده است.  1

 
 

 
 

 

                                                      
1 Contexts 
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 (Nightingale, 2016) یفناور خصوص در مختلفهای نگرش :1جدول 

 یدیکل مسائل کاربران نمونه یفناور درباره تفکر یروشها فیرد

1 
 مساله حل که یمصنوعات

 کنندیم
 مسائل حل رند،یگ یم نظر در معلوم را ندیفرا مهندسان

 ندیفرا بهبود رند،یگ یم نظر در معلوم را نهیزم رانیمد و نوآوران مساله حل ندیفرا جهینت 2

 عخالف واق نهیزم  رند،یگ یم نظر در معلوم را خیتار شناسانجامعه میرژ و کیتکن مصنوعات، 3

 یخیتار بلندمدت نگاه یبررس یفناور مورخان مصنوعات یتکاملهم 4

 یستمیس تعامالت یفناور حکمرانان افتهیعیتوز یتکاملهم 5

 یفناور و علم یهمزمان از بعد 6
 تحوالت مورخان

 یفناور
 ستمیس و نیماش نیب یفیک زاتیتما

 ستمیس قیطر از چارچوب لیتحم لسوفانیف جهان دنید روش 7

 

طور که نشان تصور از فناوری و تعریف مرتبط با آن از منظر سیاستگذاری اهمیت باالیی دارد. همان

کند که فناوری او در نهایت اذعان می گسترده و متفاوت است.داده شده است تصور از فناوری بسیار 

ناوری تعریف واحدی ندارد و در بستر کاربرد تعریف معنا پیدا میکند. اما چیزی که مشخص است ف

 های نامشهودی دارد که کار انتقال آن را با سختی روبرو خواهد کرد. زیرساخت

در م که کنیم الزم است ذکر کنیوسعه آن بحث میبا توجه به اینکه در زمینه کارخانه و نحوه ت

لفظ صنعت  هر دو از یو برا میندار یترجمه متفاوت Manufacturingو  Industryدو واژه  یبرا یزبان فارس

 عیاز صنا است و منظور «داریکارخانه»ناظر بر  Manufacturingاست که  یدر حال نی. امکنییاستفاده م

 مانند یقیمصاد یالمثل امروزه حت یعام است که ف یمعنا کیمفهوم است. صنعت  نیهم زین ایدرودر 

 .ردگییرا در بر م یگردشگر ایو  مهیصنعت ب

وسعه اقتصادی بنابراین اگر توسعه فناوری به معنای حل مساله و توسعه قابلیتهای مرتبط را برای ت

ا توسعه آن در یای فناورانه در جهت اکتساب مد نظر داریم ناگزیر برای دستیابی به آن نیازمند همکاریه

 داخل هستیم. 
 

 فناورانه یهمكار -2-2

یتهای همکاری فناورانه منظور آن دسته از همکاریهایی است که حداقل بخشی از آن شامل فعال

وسعه مشترک، گذاری مشترک، تحقیق و ت نوآورانه یا مبادله فناوری است و شامل مدلهایی مانند سرمایه

کننده ینتأم ـ گذاری حداقلی سهام، اتحادهای استراتژیک شامل اعطای لیسانس، روابط مشتری سرمایه

 البته از مباحث همکاریهای (Hagedoorn, 2000 & Duysters) .و قراردادهای تحقیق و توسعه است

 (1392 ،یدهقانفناورانه به ارتباط بین صنعت و دانشگاه مربوط می شود. )

ها در جهت اثر در تعامل بین کشورها یا حتی تعامل بین شرکت فناورانههای همکاریمعموال     

های همکاری مدل (1396)زاده  ینقهای بسیاری است. به عنوان مثال بخش بودن دارای چالش
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هایی همچون عدم شناخت های صنعتی بزرگ را همراه با چالشبنیان و مجموعههای دانششرکت

بنیان مناسب، نبود ظرفیت مدیریت های دانشنبود اطالعات مناسب، عدم وجود شرکت نیازهای فناورانه،

های صنعتی بزرگ بنیان در مذاکره با مجموعههای دانشریسک تعامالت و عدم توانمندی شرکت

های راهبردی های مشترک و همکاریدو مدل همکاری ایجاد شرکت (2002)1نکیل و مارکستداند. می

گیری و معتقدند در فرایند شکل شرکت سوئدی مورد بررسی قرار داده 200شرکت انگلیسی و  130را در 

و اجرای توافق تا پایان آن، ساختار، فرهنگ و ریسک را برای تعیین عوامل  مذاکره، انتخاب شریک

موفقیت همکاری باید مد نظر قرار گیرد. از طرف دیگر تولید مشترک محصول نیز نیازمند توجه به 

های مناسب در این زمینه است. های مؤثر و وجود زیرساخت-گیری همکاریهای محصول، شکلپویایی

(Büyüközkan and Arsenyan,2012در این زمینه مطالعات اخیر نشان می .) دهد ساختار قراردادی

شرکت  300المللی همکاری در شرکتها از اهمیت باالیی برخوردار است. بر اساس مطالعه همکاری بین

مانند سهام  تیمالک یتوانند اثرات منفیمکه جزئیات را مشخص کرده اند تر کامل یقراردادهاای، کره

به  ریتأث نیا .را کاهش دهند ی بین طرفهای همکاریدر هماهنگهای یکدیگر را دخالت طرفین در نقش

 است باالباشد،  فیعض هنجارهای تعامالتو  هم پوشانی داشته یکی طرف فیکه وظا در شرایطی ژهیو

(Choi et al, 2020). 
 

 ی توسعه فناوریانجيم -2-3

های توسعه فناوری نقش نهادهای میانجی و توسعه ای از اهمیت باالیی برخوردار هایدر همکاری

ای شده است. با توجه به اینکه در این تحقیق به نقش سازمان گسترش صنایع و نوسازی تاکید ویژه

ری منافع کارکرد اصلی سازمانهای میانجی را پیگی (2009) ماوسمفهوم میانجی اهمیت باالیی دارد. 

کند یعمومی، عرفی و یاحتی فردی که فلسفه تشکیل سازمان و نحوه همکاری بین طرفین را مشخص م

ی در توسعه میانجکه به نقش نهادهای  (1392)و همکاران  یاسیالبر اساس  .(Moss, 2009داند )می

گانه آن رابطه نجپو ابعاد  یهمکار ندیفرا یبا اثربخش یسازتیقابلاند، های فناورانه پرداختههمکاری

 یطراح»و « انتخاب همکار جستجو و» یهمکار ندیفرا یرهایمتغ انیدارد و در م یمثبت و معنادار

ها در بنگاه یسازتیاثر قابل نیترمهم گری. به عبارت دردیپذیرا م ریتأث نیشتریب بیترتبه «یهمکار

ها آن ییتوانا شیافزا یدر مرحله بعد وهمکاران  ییها در مورد توانابنگاه یهایو رفع نگران یسازاعتماد

 . است یهمکار یدر مرحله مذاکره و طراح

 

                                                      
1 Marxt and link  
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 پژوهش شناسیروش -3

های نهادگرایی با نگاه تاریخی است که در تحلیل 1گری تحلیلیروش مورد استفاده در این مقاله، روایت

 و تسیب ،2006 ،3فیگر ،2020 ،2همکاران و تسیبگیرد )های اخیر مورد استفاده قرار میدر سال

های مرتبط ( در این روش تالش بر آن است که تا در ساخت نظریه2019 ،5نیمونگ و 2016  ،4ونگاست

گرفته شود تا به نحوی به پرسش بنیادی اندیشه نهادی در با اندیشه نهادی از نگاه تاریخی کمک 

های حاکم بر گیری تعادلخصوص چگونگی تغییر و تطور نهادها در جوامع بشری و نقش آنها در شکل

های اخیر در حوزه محیط انسانی پاسخ داده شود. در واقع، در این رویکرد که عموما  مطالعات آن در سال

تالش بر آن است که تا مطالعات تجربی در حوزه اقتصاد سیاسی به طور عام  اقتصاد سیاسی بوده است،

و کیفی حاکم در حوزه مطالعات علوم اجتماعی  و نهادگرایی به طور خاص را از سیطره الگوهای کمی

گیری از یک جامعه آماری و تعمیم نتایج آن به کل جامعه آماری است رها سازد و با که مبتنی بر نمونه

های مفهومی و منطقی نهفته در یک تحلیل نهادی را به های تاریخی، چارچوبرفتن از گزارهکمک گ

عمق یک رخداد و مورد تاریخی رسوخ دهد. به عبارت بهتر، عموما  فرض بر آن است که اگر بخواهیم به 

کنیم.  ی مفهومی حاکم در منطق اقتصادی عدولهای تاریخی برویم بایستی از چارچوبهاسراغ گزاره

ها است نه تجزیه و تحلیل علمی! اما این رویکرد سعی دارد به و اسطوره هاچون تاریخ حوزه داستان

های تحلیلی حاکم مسلط در حوزه های تاریخی و چارچوبنحوی با ایجاد یک رابطه مکملی میان گزاره

ی فرمال حاصل هابه تحلیل تری نسبتهای عمیقعلوم اجتماعی به ویژه نظریه انتخاب عقالیی، به تحلیل

های تاریخی فاقد ارزش علمی شود که در آن نه تنها داستانسازی ریاضی منجر میها و مدلاز تکنیک

 (. 2006 ف،یگرافزایند )نخواهند بود، بلکه بر غنای تحلیل تجربی می

های صنعتی توسعه پروژههای با افراد درگیر در ها: در این مقاله با مصاحبهآوری وتحلیل دادهجمع

در فاصله  فتهمصاحبه نیمه ساختار یا 20 انجاماطالعات کیفی الزم گردآوری شده است. این اطالعات با 

دکتر داریوش محجوبی که ، سترشگپیشین سازمان  مدیران پروژهبا یکی از  1399-1398های سال

اجرای جربه ن قبل از انقالب و هم تدر دوراشرکت در چندین پروژه همکاریهای فناورانه دارای تجربه 

 باشد، گردآوری گردید. در دوران بعد از انقالب میپروژه و طراحی کارخانه 

هم اکنون استاد مدعو دانشکده  هستند که دکتر داریوش محجوبیراوی مبنای تحلیل این مقاله، 

ها و تگزاس و مشاور نوآوری در شرکت 7و داالس 6سنت ادواردزکارآفرینی دانشگاه تهران و دانشگاه 

 2IC 8ها به عنوان مشاور مجموعه تحقیقاتی مؤسسات مختلف است. وی عالوه بر تجربه داخلی، سال

                                                      
1 Analytic Narrative 
2 Bates et al 
3 Grief 
4 Bates &Weingast 
5 Mongin  
6 St. Edward’s University 
7 The University of Texas at Dallas 
8 Innovation, Creativity and Capital Institute 
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المللی ارزشمندی را در خصوص نوآوری داشته است، به خوبی توانسته تجربیات بین دانشگاه تگزاس

توسعه یافته و  جوامعن این شکاف ما با است چالش ما در حوزه صنعت و فناوری و چرایی پرنشد

 های تاریخی انجام شده را توضیح دهد.رغم این حجم از هزینهرا علی شدهصنعتی

سایر  وهای مکتوب های عملکردی سازمان، برخی مصاحبهبرای اعتبارسنجی نتایج نیز، به گزارش

ز مدیران اها از حضور یکی مصاحبهدر برخی از به عنوان نمونه، نفعان مرتبط مراجعه شده است. ذی

در  در موضوع خودکفایی هااولیه و باسابقه سازمان گسترش، جناب آقای مهندس شکوریان که سال

یه افراد سازی و بررسی واقعه از زاوسازمان گسترش تجربه عملیاتی داشتند، مبتنی بر تکنیک مثلث

طرح و جمع منظران در این زمینه ایج با صاحبدیگر در بستر اجرا استفاده شد. همچنین، در نهایت نت

واقع  همچنین به صورت میدانی نیز، از مرکز گسترش فناوری اطالعات وزارت صمت که دربندی شد. 

ورده بود به تغییر یافته شرکتی بوده است که در ابتدای انقالب، تجربه راوی شرکت در درون آن رقم خ

فت و دیران قدیمی این شرکت مصاحبه حضوری انجام پذیرصورت میدانی بازدید به عمل آمد و با م

 یابی شد.  تقاطع های دوران پس از انقالب راوی با اطالعات دریافتی از مدیران این شرکتبسیاری از داده

ه های نیمتحلیل مصاحبهپس از بررسی وضعیت سازمان گسترش به عنوان یک سازمان میانجی، 

های روژهدر پ و به تفکیک دو دوره تاریخی پیش و پس از انقالب بیبا آقای دکتر محجو ساختاریافته

ک روایت یهای صنعتی مشترک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قالب گذاریمرتبط با سرمایه

فاوت گیری نتایج متهای متفاوت در شکلتاریخی بیان شده و سپس به تفکیک هر دوره، نقش نگرش

 در خصوص دوگان ساخت یا طراحی یک کارخانه صنعتی بیان شده است. 

 

 دو تجربه مورد مطالعهفناورانه در  یهمكار یانجيسازمان گسترش: م -4

ی اقتصادی صنعت کشور در جلسات شورای اقتصاد و آگاهی هاپس از بررسی چالش 1346در سال 

ی صنعتی، سازمان گسترش های کارخانههاو فرسوده بودن زیرساخت از نرخ بازگشت پایین سرمایه کشور

ی صنعتی جدید و هادر ایتالیا با دو هدف ایجاد بنگاه 2IRIبا الهام از الگوی   1و صنایع نوسازی ایران

. در این راستا مقرر گردید (1397 همکاران، و یسلطان) ی فرسوده تأسیس گردیدهانوسازی بنگاه

نظیر خودرو، ماشین آالت کشاورزی، دریایی، تجهیزات  هادر طیف وسیعی از حوزه هااز بنگاهمجموعه ای 

با مالکیت دولتی ایجاد شود که شاید مهم ترین  هانفت، گاز و پتروشیمی، هوایی، تولید انرژی و نیروگاه

هپکو، واگن سازی ی ماشین سازی اراک، ماشین سازی تبریز، تراکتورسازی تبریز، هاخروجی آن شرکت

 .3ن و ... بوده است که تا به امروز نیز از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور محسوب می شوندپارس، موتوژ

                                                      
کنیم. این در حالی است که ترجمه متفاوتی نداریم و برای هر دو از لفظ صنعت استفاده می Manufacturingو  Industryدر زبان فارسی برای دو واژه  1

Manufacturing  است. صنعت یک معنای عام است که فی المثل امروزه   است و منظور از صنایع در سازمان گسترش نیز همین مفهوم« داریکارخانه»ناظر بر

 گیرد.شگری را در بر میحتی در مصادیق نیز، صنعت بیمه و یا گرد
2 Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI): Institute for Industrial Reconstruction 

 rwww.idro.i :درویا شرکت یتارنمابر اساس  3
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ی شدن صنعتبه نظر می رسد عمده استراتژی دولت وقت در اتخاذ این سیاست این تصور بوده است که 

خش بتجهیزات صنعتی است که آالت و ای از صنایع در حوزه ماشینکشور نیازمند توسعه مجموعه

ت ولی وجود گذاری بر روی آنها نیسای و حجم سود آنها حاضر به سرمایهخصوصی به خاطر ابعاد هزینه

این  به نوعیو  گذاری بخش خصوصی در تولید کاالها و صنایع دیگر ضروری استآنها برای سرمایه

ت. در واقع خواهند داشی دیگر را برعهده هاها نقش تأمین و پشتیبانی تولید صنعتی کارخانهکارخانه

ست با دولت وقت بر این تصور بوده است که بخش خصوصی ضعیف اقتصاد ایران به تدریج خواهد توان

ر کشور را ی مفقوده توسعه صنعتی دهای با مالکیت دولتی حلقههاادغام عمودی یا افقی با این بنگاه

(.  1397 ،همکاران و یسلطانخارج کند ) 40نیمه نخست دهه تکمیل کند و کشور را از کندی و ایستایی 

ای مشترک هگذاریبه تدریج در ذیل این سازمان و در تعامل با شرکای خارجی، سرمایهدر این راستا 

لتی بودند های مختلف دوبردار آنها نیز بخشگرفت که بهرهمتعددی در خصوص توسعه صنایع انجام می

 نایع غذاییتولید محصوالت صنعتی نهایی بود که نمونه بارز آن در حوزه ص و موضوع فعالیت نیز بعضا

 به عنوان حوزه کاری دکتر محجوبی به عنوان راوی این مقاله بوده است.  

 4 رشی مشترک سازمان گستهایگذارهیسرما حجم توسعه با و 50 دهه اواسط ازدر این راستا 

ی سرمایه گذاری هابا مأموریت مشابه نظارت بر طرحبه موازات  وایا و کانیتکن، کویپاد، ودکیفشرکت 

 یاهسته یهاروگاهین توسعه یبرا ابتدا که دکویف شرکت. در این چارچوب، مشترک تأسیس گردید

 در رفت،ن شیپ پروژه عمل مقام درپس از آنکه  بود، شده سیتأس هایفرانسو مشارکت با 2 و 1 کارون

آن است،  مرتبط باراوی این پژوهش که تجربه ی اپروژه که شد تیفعال وارد یگرید یشرکا با مشارکت

 صنعت و کشت لیذ یصنعت کشتارگاه کی ساخت خصوص در دقیقا مرتبط با فعالیت این شرکت و 

 . با مشارکت طرف مجارستانی بوده است مغان

 زمانی است کهروایت نخست این پژوهش ناظر بر مورد کاوی مسئله ساخت این کشتارگاه در 

لی تغییر های داخسیاستگذار مسئله اش از یک همکاری مشترک و فناورانه، به سمت استفاده از ظرفیت

ن این که در واقع یکی از کوچکتریوارد شرکت فیدکو می شود  1356می کند. دکتر محجوبی در سال 

ذایی و دامی عالیتش صنایع غتقریبا عرصه فه است و ها و تعداد پرسنل بودشرکت از لحاظ ارزش پروژه 4

یس تأسبررسی امکان استفاده از اهرم ساخت داخل در نیز در خصوص مأموریت ایشان و  ه استبود

ر ادامه ب معطوفروایت دوم در مقابل،  بوده است. کشتارگاه صنعتی برای مجموعه کشت و صنعت مغان 

انده و می شیر باقی هامیل کارخانهفعالیت ایشان در مجموعه سازمان گسترش ولی این بار در جهت تک

ندج به اتمام بالتکلیف از قبل از انقالب است که در نهایت با تأسیس یک کارخانه شیر جدید در شهر سن

 رسد. می

به نظر می رسد بنا به اقتضائات خاص سیاسی و اجتماعی حاکم بر اقتصاد ایران در دوران قبل و 

ی هابه عنوان دو دوره حایز اهمیت فعالیت 60با دهه  40ی دهه هابعد از انقالب و به طور مشخص تفاوت

سازمان گسترش ، مقایسه یک تجربه زیسته در خصوص سرمایه گذاری مشترک طرف ایرانی و خارجی 
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ی صنعتی های فراوانی برای سیاستگذاریهادر تأسیس یک کارخانه صنعتی می تواند درس آموخته

مرتبط با تولید ملی داشته باشد. برای این منظور سعی شده است حسب امروز به ویژه در موضوعات 

تجربه سرمایه گذاری مشترک سازمان گسترش در تأسیس یک کشتارگاه در مجموعه کشت و صنعت 

ی شیر در دوران بعد از انقالب که در هر دو مسئله سیاستگذار در هامغان و تأسیس و تکمیل کارخانه

های داخلی و استفاده حداکثری از توان مشترک، توجه به توسعه توانمندی ذیل پروژه سرمایه گذاری

ی سیاستگذاری هاداخل مدنظر بوده مورد مقایسه قرار گیرد و نتایج آن در قالب مجموعه ای از بینش

 تدوین گردد. 
 

ی ساخت از انقالب: موردکاو شيپ دورهدر های فناورانه و همكاریمشترک  یگذارهیسرما -4-1

 (1)روایت  مغان صنعت و کشتدر مجموعه  مشترک کشتارگاه

، اعالم کرده 1به صورت کلید در دست کشتارگاه دیبا خرابتدا شاه موافقت خودش را  این پروژه، در

آنها آالت و نصب نیماش هیکل نیمتأ تیمسئولو واگذاری  یجانب یهاکارخانه و قرار بر آن بود که بود

پروپوزال اولیه از سوی  باشد و تنها طرف ایرانی بهره بردار این پروژه باشدبرعهده طرف مجارستانی 

و به ویژه  56مجارها نیز بر این اساس و به صورت یک پروژه کلید در دست، تهیه شده بود. اما در سال 

های صنعتی با کاهش درآمدهای نفتی، تصمیم بر آن شد به جهت حمایت از تولیدات داخلی، در پروژه

آالتی که امکان ماشین ساخت قرار بود انجام شود، های مشترکی که با حضور این شرکتگذاریمایهو سر

ها قرار بر آن شد که این شرکتبر این اساس، . به طرف ایرانی واگذار شود تولید آنها در داخل وجود دارد، 

مورد نیاز برای ساخت  تآالو ماشیندر تعامل با شرکای خارجی تعیین کنند که کدام بخش از تجهیزات 

 تواند در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد. یک کارخانه می

از  اییهپروپوزالمجددا که در راستای سیاست حمایت از تولید داخل، بر این اساس مقرر گردید 

 ردد وگطرف مجارستانی برای ساخت کشتارگاه با در نظر گرفتن سهم ساخت داخل طرف ایرانی ارایه 

یزهایی چه چ بود تا مشخص شود و لیست تجهیزات آنها هامأموریت اینجانب نیز بررسی این پروپوزال

ی ساخت در واقع، پس از آنکه شرکای مجاری از تصمیم طرف ایرانی براداخل دارد قابل ساخت داخل 

شخص کرده ن مداخل برخی از تجهیزات مطلع شده بودند، پروپوزال دومی را ارایه کرده بودند که در آ

ی طرف مجاری سازی کند و کدام تجهیزات از سوتواند داخلیبودند که کدام تجهیزات را طرف ایرانی می

 شود. تأمین می
 شده هیارا منظور نیا یبرا آنها یسو از پروپوزال هفت گرفتم قرار پروژه نیا در من که زمان آن تا»

 7 یبررس با و نخست وهله در. دیگرد مشخص من یبرا یجیتدر به مسئله یدگیچیپ که بود آنجا در .بود
پروژه یطراح کار در بود قرار که دکویف شرکت دیگرد مشخص یمجار طرف یسو از شده هیارا پروپوزال

 یحت باشد، داشته برعهده را یخارج شرکت بر نظارت و یمهندس خدمات فهیوظ یصنعت یمشارکت یها

                                                      
1 Turn-Key 
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 پروژه نیا در. مینداشت هم را یخارج طرف با یمشارکت پروژه کی در را هاپروپوزال درست یبررس ییتوانا
 بود کرده قبول ظاهر در داخل ساخت یبرا را یرانیا طرف درخواست آنکه ضمن یزرنگ با یمجارستان طرف

 مورد آالت نیماش و محصوالت یگذارمتیق در اما بود نداده یرییتغ کل در زین را خود یمتیق شنهادیپ و
ارزش کم اریبس یمتیق با بعد به دوم یهاپروپوزال در شود جابجا یداخل نمونه با بود قرار که را ییآنها از،ین

 یگذارارزش شتریب متیق با را شود نیتأم طرف آن از بود قرار که را یمحصوالت مقابل در و بود نموده یگذار
 «.بودند کرده
ت که ساخت قرار بوده اس 1)مثال میز اول( در پروپوزال شماره  1به عبارت بهتر، ماشین شماره  

ین، ساخت گذاری شده بود، اما در پروپوزال دوم همین ماشدالر ارزش 1000مجارستان باشد و قیمتش 

توجه شدم مگذاری شده بود. از اینجا دالر ارزش 500داخل تلقی شده بود قیمتش با کاهش شدید مثال 

سوم به بعد  که یک اتفاقی در حال رخ دادن است. بر همین اساس، بالفاصله همین مسیر را در پروپوزال

ر بر آن بوده پیگیری کردم و باز متوجه شدم که در پروپوزال سوم نیز ماشینی که تا پروپوزال دوم قرا

د قیمت شور ساخت داخل آن میاست که از مجارستان تهیه شود یک قیمت دارد و از زمانی که قرار ب

ری تهیه هایی که قرار بوده است از طرف مجاگذاری شده است و برعکس ماشینآن به شدت کمتر ارزش

ر نکند. در های بعدی قیمت باالتری پیشنهاد شده بودند تا قیمت پروژه در کل تغییشود در پروپوزال

 فتاده بود. اها را نخوانده بود این اتفاق لواقع، چون تا آن زمان هیچ کس با این دقت این پروپوزا

نمندی بررسی این پروژه مشخص گردید که در یک همکاری فناورانه و صنعتی استفاده از توا طی

ن مثال، به عنواداخلی صرفا متمرکز بر واگذاری ساخت ماشین آالت و تجهیزات به طرف داخلی نیست. 

سالن تمیز،  وداریم. سالن کثیف مرتبط با ذبح دام است  های صنعتی دو سالن کثیف و تمیزدر کشتارگاه

ا چند یها عموما به صورت دوطبقه کند. حال سالن کشتارگاهبعد از جدا شدن پوست را پیگیری می

هم نوع مشوند تا هزینه ماشین نقاله حذف شود و یا به شدت کاهش یابد. اما نکته طبقه ساخته می

ه به جهت تجربه است که در طبقه باال قرار دارد. متأسفانه در این پروژفنداسیون و زیرسازی سالن کثیف 

ضعف طرف   )که جزء وظایف طرف ایرانی در این همکاری مشترک محسوب می شد( کار ساختمانی

قه ثیف به طبکدیگر نظیر کشتارگاه شیراز که باعث سرازیر شدن فاضالب سالن  هایدر کشتارگاه ایرانی

شنهاد داده دو سالن را پشت سر هم برای ساخت این کارخانه پی مانکار مجارستانی،پایین شده بود، پی

داده بود.  تسمه نقاله را به شدت افزایشتولید را به جهت اضافه شدن بود که خود این موضوع هزینه 

زیرا   .یار داردها را در اختتوجه داشته باشید که کشتارگاه از لحاظ صنعتی یکی از ساده ترین تکنولوژی

نها بخش تعمده تجهیزات، میزهایی بود که در زنجیره تولید محصول صنعتی قرار بود استفاده شود و 

اگر ما  بنابراین،نبود. در خصوص آن مطرح اصال موضوع ساخت داخل پیچیده آن که ماشین نقاله بود 

ل به ساخت داخشدیم مشابه این مسئله به مراتب بیش از تجرتر میوارد واحدهای صنعتی پیچیده

 کشتارگاه خواهد بود. 
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ک کشتارگاه )ساخت ی این پروژهها به طول انجامید، اما ماه این بررسی 8تا  7علیرغم آنکه حدود 

ا انقالب در نهایت، به واسطه تحوالت مرتبط ب در مجموعه کشت و صنعت مغان با این شیوه مشارکتی(

  .ناقص ماند
 

 هایکارخانه یفناورانه در دوره بعد از انقالب: موردکاو یمشترک و همكار یگذارهیسرما -4-2

 (2 تیدر دوران بعد از انقالب )روا ريش ديتول

ه یا نیمه ی باقی ماندهادر روزهای اولیه پس از انقالب مقرر شد که برای تعیین تکلیف کارخانه

یوا و تکنیکان، ا شرکت 3های خدمات مهندسی فیدکو و شرکتمقرر گردید که ، کاره قبل از انقالب

 گشتهای مشارکتی آنها باز میکاره، به طرحهای نیمهکه بخش قابل توجهی از این کارخانهبود پادیکو 

ها وجود ای تحت عنوان ادغام شرکت، مادهایران . البته از آنجا که در قانون تجارتبا یکدیگر ادغام شوند

ها به همراه قرار بر این شد که تمامی این پروژهندارد و صرفا تأسیس یا انحالل شرکت معنادار است، 

های سایر منابع و پرسنل و تجهیزات خود به شرکت تکنیکان منتقل شوند و با متوقف شدن فعالیت

ها در مقام عمل در یکدیگر ادغام شوند )هر چند از لحاظ ها به واسطه نداشتن پروژه، این شرکتشرکت

ان جدید کاغذ حضور داشتند(. اصطالحا  به این مجموعه تکنیک ها بر رویحقوقی همچنان سایر شرکت

 شد تا به نوعی تمایز آن با تکنیکان قبل از انقالب مشخص گردد. گفته می 2تکنیکان  یا

ی مجموعه هابعد از توقف پروژه کشتارگاه، تصمیم اینجانب بر آن شد که در یکی دیگر از پروژه

صب ع تولید شیر خشک بود مشغول به فعالیت شوم. مراحل نکشت و صنعت مغان که مرتبط با موضو

یز آن بود که ن در دوران قبل از انقالب اساس ایده تأسیس این کارخانهاین کارخانه را پیگیری نمایم. 

ار بر شد، قرچون دشت مغان با تهران فاصله قابل توجهی داشت و شیر تا رسیدن به مقصد خراب می

عد به بهای موجود در این کشت و صنعت در این کارخانه خشک شوند و یاین بود که شیرهای گاودار

ار تهران منتقل شوند و در تهران با آب مخلوط شوند و مجددا به عنوان شیر معمولی در اختی

رکت فیدکو شهای های پیش از انقالب این پروژه نیز یکی از پروژهکنندگان قرار گیرند. در سالمصرف

آالت نیز نن بود با مشارکت یک شرکت دانمارکی احداث شود. برای این منظور ماشیبود که قرار بر ای

ا ساخت وارد شده بود و برخالف پروژه کشتارگاه اصال مسئله ساخت داخل برای آن مطرح نبود. زیر

که  استیل( بود مخصوص )جوش و جوش استنلس مقاوم به زنگتجهیزات آن نیازمند تکنولوژی فوالد 

 شد. های پیشرفته محسوب مین جزء تکنولوژیدر آن دورا
 مشخص آن، در نهفته یهایدگیچیپ و کشتارگاه پروژه تجربه بر یمبتن که بود آن نجایا در نکته نیاول»

 یاصل مسئله. گرددینم باز زاتیتجه و آالتنیماش معکوس یمهندس به لزوما فناورانه یهمکار کی که بود
 نوع هر محور نظرم به که بود کارخانه یطراح دانش به یابیدست نجانبیا یبرا فناورانه یهمکار کی در

 زین کارخانه یطراح موضوع در. دیگردیم محسوب یصنعت تیفعال کی در یداخل یهایتوانمند توسعه
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 یینها نهیهز نیتخم جهیو در نت ازیو انتخاب قطعات مورد ن دیخط تول 1دمانیچ یچگونگ فهم یاصل مسئله
 «.شودیم دهینام ندیفرا یمهندس اصطالحا که بود

ی پیش هاانی متفاوت و امکهابه بیان بهتر، فهم و آگاهی از چگونگی نصب در یک کارخانه و گزینه

ا به دانش روی براری قرار گیری هر یک از فرایندهای تولید در کنار یکدیگر است که در نهایت ما ر

ی از پیش هاصرف مسئله نصب تجهیزات حسب دستورالعملطراحی یک کارخانه رهنمون می سازد نه 

زینه هتواند میبه شدت  خطوط تولید،های متفاوت چیدمانتعیین شده! بایستی توجه داشت که این 

اشد بیک پروژه و ساخت یک محصول فناورانه را تغییر دهد و اهمیت آن بیش از آنکه فنی نهایی 

  اقتصادی است!

-معدر خصوص این موضوع ج متفاوتهای از طرق مختلف دادهدر این چارچوب، تالش گردید که 

دانشگاهی  کتب مرجعها، برخی از از کاتولوگ در گام نخست و حسب شرایط آن روز، استفاده .شودآوری 

تحت نچه آو صحبت با کارشناسان مربوطه دردستور کار قرار گرفت. در واقع، در اینجا مشخص بود که 

ت آن به عنوان مهندسی فرایند در یک کارخانه شیر مدنظر است به صورت پازلی است که بایستی قطعا

ه به صورت صورت تدریجی در کنار یکدیگر قرار گیرد و دانش آن به نوعی خلق و ایجاد می شود نه آنک

 یک بسته از پیش موجود باشد.  

 1359ال ماه در س 8تا  7کارخانه که حدود  ماحصل این تالش اولیه برای آگاهی از دانش طراحی

تجهیزات این ا، به طول انجامید، توجه به این نکته بود که نصب این کارخانه توجیه اقتصادی ندارد. زیر

ستاده هزار گاو از سوی شرکت دانمارکی فر 40داری با ظرفیت حدود کارخانه برای شیرهای یک گاو

ها آن بود که شده بود. در حالی که چنین گاوداری اصال موجود نبود. اما دستاورد دوم توجه به فرایند

یر به سمت می توان این کارخانه را به جای تولید شآالت با همین تجهیزات و ماشینمشخص گردید که 

با شیر نیر پوریزاسیون فرایند پاست در واقع، این نتیجه شناخت فرایندها بود. ق داد وتولید پنیر سو

وجه داشت تالبته بایستی  توان انجام داد.تن می 1مشترک است ولی تولید آن را در ظرفیت کم مثال 

 تولید پنیر به سبک صنعتی در ایران مطرح نبود.  که این بدان جهت بود که در آن موقع 

ومی که در نتیجه این تجربه حاصل گردید، پیچیدگی موجود در نوع تعامل و گفتگوی ما با نکته س

، تیم ایرانی تغییر کاربری کارخانه از شیر به پنیرشریک خارجی در اجرای این پروژه بود. در واقع، برای 

زمان بخش  . در آنعزیمت نمودسوئد سپس به به دانمارک و  59به دعوت شرکت دانمارکی در مردادماه 

درصد( از صنایع شیر و لبنیات دنیا دراختیار سوئد و دانمارک بود و دو کارخانه  80ای )حدود عمده

تصور اولیه ما این بود که بود.  3و در دانمارک دی تی دی 2لالوانیز در سوئد شرکت آلفا این حوزه اصلی

رح است در این سفر پاسخ داده یی که پیرامون موضوع مهندسی فرایند برای ما مطهابخشی از چالش
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 به نسبت یمتفاوت تفکر و نگاه هایسوئد و هایدانمارک کهخواهد شد اما با کمال تعجب، متوجه شدیم 

اند و جواب یک سری کارها را تکرار کرده و چون به صورت تاریخی دارند طراحی کارخانه خصوص در ما

به توانیم جواب چرایی شکل گیری این فرایندها را از آنها بخواهیم. بنابراین، به راحتی نمیداده است، 

کردند. از زیر تغذیه میرا زدند و تأسیسات را یک نیم طبقه می شیر زیر کارخانه هاطور مثال، سوئدی

در های شیر بردند. این دو نوع الگو در کارخانهزدند و همه چیز را از رو میها زیرزمین نمیاما، دانمارکی

ها واگذار شود، در ایران ما هر دو ها و یا دانمارکیآن زمان بود و بسته به اینکه کارخانه شیر به سوئدی

اما زمانی که به دنبال فهم چرایی این تفاوت برآمدیم نتوانستیم جواب روشنی از داشتیم.  نوع الگو را

 آنها بگیریم! 
غاز در مجموعه کشت و صنعت مغان به جهت آ ریفترت و توقف پروژه ساخت کارخانه پن کیاز  پس»

همکار  میو ت نجانبیرشت و زنجان به ا ریکارخانه ش 2 ینصب و راه انداز کانیشرکت تکن یجنگ، از سو
اخت و احداث از انقالب س شیبود که در دوران پ یکارخانه ا 7دو کارخانه از مجموعه  نی. ادیواگذار گرد

از  یبرخ یزنصب و راه اندا اتیانجام عمل یسفارش داده شده بود ول یئدو سو یدانمارک یهاآنها به شرکت
 «متوقف شده بود یخارج یهاطرف یانقالب و بعدا آغاز جنگ و قطع همکار طیآنها به جهت شرا

 یمعما یهاپازل لیتکم جهت در اطالعات یآور جمع گذشته یهاروش بر عالوه پروژه، نیا در

 یانداز راه و نصب یهانقشه به یدسترس کارخانه، کی یطراح در یاصل حلقه عنوان به ندیفرا یمهندس

کارخانه  1یم نقشه جریان عملیات تولیدترسبه همین جهت، در اولین گام،  .دیگرد مقدور زین کارخانه

اهمیت این کار از آن جهت بود که به خوبی  . در دستور کار قرار گرفتاز روی یک نقشه اوزالیدی 

فرایندهای تبدیل شیر )پمپاژ، پاستوراسیزیون و ...( به محصوالت یا پاستوریزه شدن آن را برای ما 

مشخص می ساخت. نکته مهم در ترسیم این نقشه فرایندها ترسیم مسیرهای متفاوت یک کارخانه 

مسیر موازی  30ر به آن شد که متوجه شویم حداقل و آگاهی از جریان مدارها بود که در نهایت منج

مسیر  3تا شیر خام از یک جا وارد شود و پاستوریزه خارج شود. مثال   هم در آن کارخانه وجود دارد

وجود داشت. یا آنکه نحوه تنظیم مدت گردش اسید و آب موازی برای شستشو با آب، اسید و سود 

تصال مدار تولید و شستشو به یکدیگر، نحوه عملکرد و چگونگی عملکرد شیر کنترل و چگونگی ا

کنتاکتورهای زمانی در بخش برق کارخانه برای تنظیم عملکردها تماما از نتایج این واکاوی نقشه 

کرد. بایستی توجه جریان تولید بود که هر کدام بخشی از پازل مهندسی فرایند را برای ما تکمیل می

ندهای مرسوم نصب و راه اندازی که با الگوهای کلید در دست داشت که فهم این مسیرها در فرای

 ی مشترک جایگاهی نداشت. هاانجام می پذیرفت هیچ اهمیتی نداشت و اصال در کارویژه همکاری
هدف از پیگیری ی مرسوم در مهندسی معکوس، هاتوجه به یک نکته ضروری است که برخالف رویه

ابزارها و تجهیزات به صورت ساخت داخلی یا همه این نبود که  به هیچاین مدارها و کشف این روابط 
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بومی در آید! بلکه تنها فهم جریان روابط در یک کارخانه و متعاقب آن نیازهای ما و در نهایت تصمیم 

 گیری در خصوص ساخت یا خرید از خارج تجهیزات بود! 

نه کمک دانش ما از طراحی کارخای مورد اشاره، بخش دیگری که در جهت تکمیل هاعالوه بر نقشه

ی بخش تعمیرات هارجوع به تجربه برخی از مهندسان قدیمی و همچنین تکنسین. شایانی نمود

به جهت ود، ی مشابه بود. در واقع، در مدل کلید در دست که پیش از انقالب توسعه یافته بهاکارخانه

ها نیز مقرون کتر نیروی کار اروپایی، برای شرمباحث اقتصادی و هزینه پایین نیروی کار ایرانی در براب

ای از آنها دهعای تکنسین بومی برای هر پروژه خود تربیت کنند. با هزینه خودشان عده بود کهبه صرفه 

ختیار اهای تولید دستیار مهندسین سوئدی بودند و نوعی دانش ضمنی را در نیز در هنگام نصب خط

های جوش انجام درست ،ص کارخانجات تولید شیر، یکی از نقاط حساسداشتند. به عنوان نمونه، در خصو

ایجاد  وزدگی اتصاالت استنلس )استیل( است که چنانچه به دقت و با مهارت انجام نشود باعث زنگ

سته شود بایست یک سر لوله بزدگی اتصاالت، میهای بزرگ خواهد شد. برای جلوگیری از زنگخسارت

اد. حال برای رت )گاز خنثی( را وارد لوله نمود و سپس عمل جوشکاری را انجام دو از سر دیگر گاز این

کرده بود.  کرد تا جوشکار از سوئد بیاورد و برای این کار جوشکار ایرانی تربیتپیمانکار صرف نمی

نصب  توانست تا حدود زیادی پاسخ برخی از سؤاالت ما را در خصوصدسترسی به این جوشکاران می

 بدهد. 

ی مالی و هاو همچنین استفاده از نشریات خارجی که صورت هابه هر حال، مبتنی بر این روش

کردند آالت صنعتی در حوزه شیر را منتشر میی فروشنده تجهیزات و ماشینهامشخصات شرکت

 به 1363در نهایت نصب این دو کارخانه در سال ی مرتبط با مهندسی فرایند تکمیل گردید و هاداده

 اتمام رسید.

ی مهندسی هادر جهت به آگاهی درآوردن مسئله طراحی کارخانه و تکمیل پازل هااوج تالشاما  

رف طفرایند و همچنین اجرای یک همکاری فناورانه موفق در یک پروژه سرمایه گذاری مشترک با 

اندازی راه وروژه نصب به موازات پخارجی، احداث کارخانه شیر سنندج به عنوان یک پروژه جدید بود که 

های شیر محصول برخالف دیگر کارخانهگرفت و انجام میهای شیر رشت و زنجان، کارخانه

ردستان کاستانداری  60در ابتدای سال در واقع، بود  سازمان گسترش های بعد از انقالبگیریتصمیم

هاد تأسیس در دستور کار خود قرار داده بود و در این میان پیشنموضوع توسعه صنعت در کردستان را 

 . یک کارخانه شیر مورد تصویب قرار گرفته بود و به مجموعه سازمان گسترش واگذار شده بود

ی موجود در کشور، هادر اینجا نیز در ظاهر قضیه و با توجه به اقتضائات دوران جنگ و محدودیت

ی قبل از هامام تجهیزات کارخانه شیر نبود و در ظاهر مشابه پروژهت داخل ساختبه هیچ وجه هدف 

صوص خقرار بر سفارش تجهیزات به طرف خارجی بود. اما، برخالف گذشته و حسب آنچه در  انقالب،

جهیزات تحوزه از و ساخت داخل مهندسی معکوس فرایند انباشت شده بود، تالش بر آن بود که مهندسی 

 منتقل شود.ه به حوزه ساخت کارخان
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 ؛ار قرار گرفتکدر دستور اصالح شیوه انعقاد قرارداد با طرف خارجی برای این منظور، در اولین گام، 

ابتدا مناقصه  رسم بر آن بود کهتا قبل از این،  .شدنوآوری نهادی محسوب میزبان امروزی نوعی به که 

ارداد کارفرما قدرت د. با این شیوه انعقاد قرگردیمنعقد میداد با برنده مناقصه قرارشد و بعد برگزار می

ین پروژه اچندانی برای مانور و تحمیل شرایط خود به شرکت برنده مناقصه نداشت. بر این اساس، در 

تا  گردیدار مناقصه برگز سپس مبتنی بر این قراردادو برخالف روال معمول ابتدا، قرارداد تنظیم شد 

تمرکز  هاادندر تنظیم این قرارداد نیز بجای آنکه مشابه حقوقد. شودقدرت چانه زنی طرف ایرانی حفظ 

ی به طرف خارج تمرکز گردید. به طور مثال، هاو مالی باشد، روی ابعاد فنی و درخواست قانونیبر مباحث 

ما و نصب  گفته شد، مناقصه و خرید تجهیزات از شرکتی خواهد بود که جریان عملیات تولید پیشنهادی

چنان همانند سط طرف ایرانی را ضمانت نماید و مسئولیت آن را بپذیرد. بنابراین در حالی که همآن تو

برداری با طرف گردید، اما برخالف گذشته نحوه چیدمان نصب و مدل بهرهگذشته تجهیزات وارد می

ظرات تکمیلی هم ن امکان دریافت البتهایرانی بود که طبیعتا بر نوع تجهیزات وارد شده نیز اثرگذار بود. 

 از سوی هر شرکت در خصوص طرح پیشنهادی ما مهیا بود. 

شرکت  7 شرکت ارسال شد که 25برای  1362این قراردادها در سال  1362سال  بهار دردر نهایت، 

ولید تخواهان شرکت در مناقصه شدند و هر کدام نیز نظر اصالحی خود را در خصوص جریان عملیات 

ان پیش شرط برنده مناقصه نیز یک شرکت دانمارکی بود. نکته مهم دیگر به عنو پیشنهادی بیان کردند.

 قرارداد، گرفتن یک اعتبار آموزشی از شرکت برنده مناقصه در خصوص آموزش چگونگی مدیریت

ر اینجا آن بود که البته در مقام عمل اجرایی نشد. در واقع، پرسش مهم د هاتدارکات توسط این شرکت

ه این حوزه کننددهند و چگونه عرضهتأمین این تجهیزات را انجام میچه شکلی به  هاشرکتبود که این 

 کنند؟ ای با تأمین کنندگانشان برقرار میاند و چه رابطهشده

اما از ستادند. ها تجهیزات را فرشد و دانمارکی وارد فاز اجرایی 1363به هر صورت، این پروژه سال 

عمال تیجه در نه جهت مسائل دوران جنگ و تغییر استانداران خیلی عقب بود، آنجا که کار ساختمانی ب

ب که منتقل شد و با کارفرمایی شرکتی به نام شرکت توسعه غر 1367کار نصب این پروژه به سال 

در نهایت با برداری رسید. کارخانه به بهره 68متعلق به وزارت صنایع وقت بود به اتمام رسید و در سال 

یرانی انجام جدید انجام پروژه کارخانه شیر سنندج مبتنی بر استقالل رای کارفرما و طراحی ا رویکرد

 شد. 
 

 های قبل و بعد از انقالبدر دورهدو تجربه  بر حاکمهای نگاهتحليل تاریخی بندی جمع

ی هاتوان بیان داشت که در دوران پیش از انقالب مسئله  همکاریحسب دو روایت مطرح شده می

شرکت . به این معنا که شما یک سفارش به است بوده 1کلید در دسترویکرد مدل  مطابق بافناورانه 

همراه تجهیزات پس از چند سال کارخانه آماده را به  ایشاندهید و خارجی برای تأسیس یک کارخانه می
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ز کارخانه ا 1برداریبهرهدهد و مشارکت طرف ایرانی عمدتا در شما تحویل میبه را آالت الزم و ماشین

برداری از یک کارخانه قابلیتی مهم است البته در فرایند صنعتی شدن یک کشور، خود بهره خواهد بود. 

های بایستی دانست این موضوع با توسعه توانمندی. اما ه استکه تا پیش از این در کشور ما وجود نداشت

در همکاری فناورانه یا سرمایه گذاری مشترک مشاهده  کشورهایی نظیر کره جنوبی تجربه درفناورانه که 

 . (1392 چانگ،) شده است تفاوت جدی دارد

گانه خدمات مهندسی فیدکو، تکنیکان، ایوا و پادیکو   4های شاید بتوان بیان داشت که آنچه شرکت

های جدید انجام داده بودند عمدتا  با هدف مشارکت با طرف خارجی در تأسیس و طراحی کارخانه

و خدمات  ه استها و بعضا  تأسیسات جانبی مورد نیاز بودبناهای عمرانی کارخانهمتمرکز بر ساخت  

به معنای آنچه راوی پروژه در ذیل مفهوم مهندسی فرایند به دنبال آن بوده است از این  مهندسی

بته آگاهی نیز نسبت به تفاوت این سطح الگذاری مشترک حاصل نشده است. ی سرمایههاطرح

به همین جهت، زمانی که این همکاری فناورانه و صنعتی در  توانمندیهای فناورانه نیز وجود نداشت.

ذیل پروژه تأسیس کشتارگاه به سمت آورده بیشتر برای طرف ایرانی سوق یافته است، تنها واگذاری 

ی داخلی هار بوده است و هیچگاه توسعه توانمندیساخت بخشی از تجهیزات به طرف ایرانی مورد نظ

در ایجاد و احداث یک واحد صنعتی به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای مورد انتظار یک همکاری 

تلقی فناورانه محقق نشده است. البته، نبایستی نفس این عمل را نیز با توجه به شرایط روز کشور مذموم 

بر این مدل از سرمایه گذاری مشترک و همکاری فناورانه به عنوان ابزاری دانست که تأکید  داما بای نمود،

نداشته است و تنها در بهترین  فناورانهها پایه این تالش ،زیراجهت صنعتی شدن کشور اغراق آمیز است. 

حالت توانسته است بخشی از ظرفیت ساخت تجهیزات داخلی را در خدمت یک پروژه سرمایه گذاری 

دهد. اما صنعتی شدن نیازمند آن است که فهمی از نحوه و چگونگی ایجاد اقتصادی یک مشترک قرار 

در ی خدمات مهندسی ایجاد شود. هاکارخانه صنعتی در یک کشور برای جامعه مهندسی و شرکت

به ساختار نامناسب تحلیل کالن مرحوم دکتر عظیمی در تحلیل تاریخی بخش صنعت اقتصاد ایران 

یکی از این ساده اندیشی ها این است که معموال صنعتی شدن را با صاحب صنعت کند. تولید اشاره می

 برای صنعتی شدن کافی نیست که فقط صنعت داشته باشیم،کند. ایشان ذکر میشدن یکی میدانند . 

ن این است که یک نوع نظم آوریم که از جمله ویژگیهای آبلکه باید فرهنگ مناسب صنعتی را بدست 

از طرف دیگر زیربنای تولید در مدیریت . زمانی بر فعالیت ها حاکم شود و این نظم را همه بپذیرندخاص 

از نگاه ایشان ها یکی دیگر از ساده اندیشیگردد. از این لحاظ فرایند تولید به توانمندیهای فناورانه باز می

پیچیده  آالتعنی ابزارو ماشینای تصور میکنند که تکنولوژی یعده .دید جامعه درباره تکنولوژی است

ن است ی از آیک جزئ آالتاما اگر از دید فرهنگ صنعتی به تکنولوژی بنگریم میفهمیم که ابزار و ماشین

( 1393، )عظیمی. و روش بکارگرفتن این ابزار در درون تکنولوژی مستلزم وجود سازماندهی وسیعی است

                                                      
1 Operation 
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اندیشی ها در فرایند انتقال فناوری و همکاریهای ن سادهدر این مقاله سعی شده است برای جلوگیری از ای

 فناورانه ابعاد پنهان آن را روشن کنیم. 
الب اما حسب آنچه راوی از موضوع مهندسی فرایند در تجربه شخصی خود در دوران پس از انق

شی انبه خوبی بر این نکته واقف شد که پیش شرط صنعتی شدن یک کشور، آگاهی از د ،کندبیان می

اکم در یک و فرایندهای ح هااست که وی آن را طراحی کارخانه می نامد و در واقع بر آگاهی از شیوه

هی درآوردن کارخانه صنعتی و الگوهای متفاوت چینش این فرایندها تمرکز دارد و تالش در جهت به آگا

سیر تکاملی و منیز به نوعی  و روابط معین و قابل تکرار هاای از دستورالعملاین دانش در قالب مجموعه

صورت  هب فناورانه یاهیتوانمند نیااز  یچند بخش مهم هرهمچنین یجی خلق دانش شباهت دارد. رتد

ن در آی پیشرفته حاصل خواهد شد، اما امکان کسب مستقیم هاهمکاری با شرکتدر فرآیند و  تدیجی

 دارد. نآالت وجود دانش تجهیزات و ماشینذیل یک سرمایه گذاری مشترک نیز مشابه فرایند انتقال 

ایی طراحی ی راوی استنباط نمود که گام نخست در توانهاتوان از گفتهاز سوی دیگر، به خوبی می

ره هنوز در یک کارخانه است که حداقل در دوران مورد اشا هاو احداث یک واحد صنعتی، مهندسی نقش

جربه زیسته تشته است. به عبارت بهتر، راوی به خوبی و در دانش قابل توجهی از آن در کشور وجود ندا

فرایند  ی نصب و راه اندازی چند کارخانه شیر بر این نکته واقف شده است که درهاخود ذیل پروژه

ین مرز و احداث یک کارخانه ما با روابط میان مهندسان مختلف در یک کارخانه مواجه هستیم که تبی

و وظایف  هاقش اصلی را دارد و در میان این مهندسان، گونه خاصی از نقشالگوی تعامل میان آنها ن

ولی  هاقشوجود دارد که وی اصطالحا آن را مهندسی فرایند می نامد و به نوعی قسمت ناپیدای این ن

 ترین آنها است.   پراهمیت

نیاز را به  تأمین اینکند و بقیه نیازهای کارخانه را تعیین میکه است مهندسی فرایند در واقع، 

در تجربه  شود.باید انجام کند مراحل تولید چگونه است و تولید چگونه مشخص می اوگیرند. عهده می

ابی کشتارگاه و نحوه چیدمان متفاوت تسمه نقاله راوی به خوبی متوجه شده است که چگونه جای

شتارگاه را ولید محصوالت در یک کتواند تا حدود زیادی هزینه تمام شده تهای کثیف و تمیز میسالن

گونگی چاقتصادی یا غیراقتصادی کند و آنچه که در فرایند ساخت داخل مهم است نحوه دستیابی به 

 آالت. چینش این فرایندها در یک کارخانه است نه لزوما ساخت تجهیزات و ماشین

ها شبیه هم هستند رخانهکاآالت شود بسیاری از تجهیزات و ماشینبه همین جهت، بعضا  گفته می 

صورت  که به 1سیرو-رولزل، تفاوت کارخانه است. به طور مثا های متفاوت تولیدو تفاوت آنها در فرایند

کند در تا که به صورت تولید انبوه خودرو تولید میوکند و کارخانه تویتولید می سفارشی خودرو

روش تولید دو . چون محصول نهایی متفاوتآالت یا نه لزوما، ماشین فرایندهای متفاوت تولید است

                                                      
1 Rolls-Royce Motor Cars 
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وگرنه ممکن است مواد اولیه و حتی فناوری اجزا و قطعات کارخانه متفاوت است، خروجی متفاوتی دارند 

   .این دو کارخانه با یکدیگر فرقی نداشته باشد

رت ی مستخرج از این تجربه را در خصوص ایجاد یک مجموعه صنعتی به صوهاشاید بتوان بینش

 5هم این تقسیم بندی نمود که فمرحله متمایز در احداث یک نوع کارخانه صنعتی  پنجزیر و در ذیل 

  ین. اولو نقش محوری مهندسی فرایند را تا حدودی مشخص خواهد ساخت هامرحله نحوه تفکیک نقش

 ه؟ بخواهد باشدآنها طراحی محصول است و پرسش اصلی در اینجا آن است که محصول ما چه می

نوع حرارت،  این کار نیازمند چه سؤال این است که شیر است و ، محصولدر کارخانه شیر  عنوان نمونه،

ن بخش از کار شاید بتوان بیان داشت که در روایت مورد اشاره ای های فیزیکی است.دما و سایر مشخصه

ترین نقش خاصی در هدف راوی برای تسلط بر دانش طراحی کارخانه شیر نداشت و تقریبا کم اهمیت

 شود.بخش در حوزه طراحی یک کارخانه صنعتی محسوب می

ده آن توضیح داده ش که پیشتر به تفصیل در خصوص جایگاه دومین مرحله طراحی فرایند است

ن جهت آفرایند از طراحی پیشتر نیز به آن اشاره شد آن است که اهمیت  اهمیت که زیحا نکتهست. ا

وهای اقتصادی شدن یا نشدن تولید یک محصول به نوع چینش و انتخاب میان الگدر نهایت است که 

، نصب پمپ میان هاحوه آرایش تانکخانه شیر نرمتفاوت فرایند تولید باز می گردد. به عنوان نمونه در کا

ی یک هانند هزینهو چگونگی آن، استفاده از دیگ یا دستگاه پیوسته پاستوریزه و ... تماما می توا هاتانک

شور رقم فرایند صنعتی را به شدت تغییر دهند. از منظر راوی، ساخت داخل صنعتی زمانی برای یک ک

لی کند نه ن نوع طراحی را در یک کارخانه صنعتی بومی و داخخواهد خورد که بتواند این مرحله و ای

 لزوما  ساخت تجهیزات مرتبط با تولید صنعتی را!

ی هاتوسعه ظرفیتکشتارگاه احداث در پروژه که  سومین مرحله، طراحی ابزار و تجهیزات است

ا بخریم رناظر بر این مرحله بود. در اینجا پرسش آن است که تجهیزات داخلی در یک همکاری مشترک 

 در که است بزارا یطراح مسئله میبساز خودمان ای میبخر ریش کارخانه در را پمپ نکهیامثال  یا بسازیم. 

 .شودینم محسوب یصنعت حوزه کی یبرا بیع ای تیمز آن دیخر ای ساخت صِرف شده، تیروا منطق

ا توسعه کارخانه گوید مبلکه مشابه تجربه شیر سنندج نحوه خرید و مدل انعقاد قرارداد  است که به ما می

ایم، ساخت یک هایم یا آنکه ما علیرغم خرید از شریک خارجی توانسترا با مدل کلید در دست انجام داده

 سازی کنیم. کارخانه را داخلی

چیدمان  بنا واست. در اینجا پرسش آن است که حاال  خانهچهارمین مرحله مسئله طراحی بنای کار

، پنجمین یزن در نهایت. آالت را به چه طریقی قرار دهیمو ماشین بسازیمکارخانه را چگونه ساختمان 

افته به که در مثال کارخانه شیر محصول همان دانش انتقال ی است برداریبهرهنحوه مرحله طراحی 

در  لهمرح پنجرابطه این  1شکل . مشترک انجام شده با طرف خارجی استها در ذیل همکاری تکنسین

 .دهدنشان میرا با یکدیگر  سه سطح
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 (قیتحق یهاافتهی اساس)بر  کارخانه کی یطراح یبرا ازین مورد یهایتوانمند :1 شکل

 گونههمانو  (1بندی شده در جدول های نویسندگان )جمعی حاصل از یافتههانشیب نیا بر یمبتن

 شیب یکه توسعه صنعت کندیم دیتأک نکته نیا بر یخوب به یراو تجربه ،پیشینه نیز موید آن است که

 سطوح بر یمبتن و یافزارنرم یامحصول باشد، مسئله دیبر تول یو مبتن یافزارسخت یامسألهاز آنکه 

 ابعادکالن  یسطح در، 2019 چانگ، و 1یآندرون، نمونه. به طور باشدمی فناورانه یهایتوانمند ترقیعم

(. 1399و همکاران،  یمانینر) دانندیم یصنعت توسعه یافزار نرم عامل نیتر یاصل را یاسیس و یاجتماع

را  ندهایفرا یکارخانه موضوع طراح کی سیخردتر و در سطح تأس یمسئله در سطح یراو نجایدر ا اما،

 یابی. اما دستداند یم فناورانه یهمکار از حاصل اهداف به کشور کی یابیدست امکانعامل در  نیتر یاصل

کشور  کی یفعاالن صنعت یریادگی تیظرف یبر ارتقا یکامال درونزا و مبتن یامر ندیفرا یبه دانش طراح

خود از  اتیبه کرات در تجرب زین (2011) خان نیحس مشتاق رینظ یگرید ژوهشگرانکه پ یاست. امر

 . (Khan, 2015 Ngoc Ngo,  & McCann)نماید میبه آن اشاره  ایشرق آس یکشورها

 ینهادها متنوع یهاتیو حما هایگذار هیسرما رغمیعل، یریادگی تیظرف نیجهت نبود ا به

 در نعتص بخشاند اما همچنان در کشور انجام داده یصنعت تیقابل یریگشکلاز  درویا رینظ یاتوسعه

 وابسته ورکش یصادرات یکاالها عمدهداشته باشد و  یعرض اندام خاص یجهان اسیدر مق تواندینم کشور

 .(2011 ،یریام جعفرتاش) !هستند کشور خاک درون از شده استخراج یمعدن و یدروکربوریه منابع به

                                                      
1 Andreoni 
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 (سندگانینو یهاافتهیشده )بر اساس  یبررس فناورانه تجربه همکاری دو یموردکاو یهانشیب: 2 جدول

 تجربه
 تیظرف توسعه

 یداخل
 قرارداد انقعاد مدل

 یتوانمند توسعه

 یداخل

 و زاتیتجه دیخر

 آالت نیماش

 ساخت

 كشتارگاه

)دوره  یصنعت

 (انقالب از قبل

 از یبخش یواگذار

به  زاتیساخت تجه

 یطرف داخل

 طرف از پیشنهاد افتیدر

 مشارکت بدون یخارج

 ضعف و یرانیا طرف

 کشف در یرانیا طرف

 پیشنهادها پنهان یایزوا

 یالگو وجود عدم

 توسعه یبرا یخاص

 یهایتوانمند

 یداخل

 جهت در تالش

 از یبخش یواگذار

 و زاتیتجه  ساخت

 طرف به آالت نیماش

 یرانیا

 ساخت

 یهاكارخانه

بجز مورد  ریش

 سنندج

 از بعد)دوره 

 (انقالب

 یدیتول روابط فهم

 یایبقا از

 یگذارهیسرما

 شده انجام مشترک

 طرف از پیشنهاد افتیدر

 مشارکت بدون یخارج

 یرانیا طرف

 تیظرف جادیا

 بر یمبتن صرفا)

 یهایکنجکاو

 برنامه نه و یشخص

( یسازمان مدون

 دانش خلق یبرا

 کارخانه یطراح

 آالت نیماشات وارد

 دیکل یالگو بر یمبتن

 انتقال و دست در

 یطراح دانش صرف

 به یبردار بهره در

 یرانیا یهانیتکنس

 كارخانه ساخت

 سنندج ریش

 از بعد)دوره 

 (انقالب

 دانشانتقال 

کارخانه  یطراح

به کشور با  ریش

از  نیگرفتن تضم

 یشرکت خارج

از آن به عنوان  استفاده

 لیجهت تکم یابزار

 یاز دانش مهندس یبخش

گرفتن  قیاز طر ندیفرا

 یخارج طرفاز  نیتضام

 یدیتول انیجر بابت

 یشنهادیپ

 دانش خلق و جادیا

 کارخانه یطراح

 به کشور در ریش

 تعامالت نوع واسطه

 طرف با مناسب

 یخارج

 نیبودن ا تیاهم کم

بخش از مسئله در 

فناورانه  یهمکار کی

و  یبا طرف خارج

وابسته بودن آن به 

 یمهندس ماتیتصم

 دیتول طیشرا و ندیفرا

 

 گيرینتيجه -5

 به نقالب،ا از بعد و قبل بخش دو به هایافته کیتفک بر یمبتن و دیگرد انیب متن در آنچه حسب

 یهمکار کیاز  یبرداربهره یچگونگ مسئله به  پژوهش نیا یراو متفاوت تجربه دو تفاوت رسدیم نظر

جهت  نیمهبوده است و به  یبه مفهوم فناور یبه واسطه نوع نگاه متفاوت و یفناورانه با طرف خارج

گاه ن نیبر ا یدو تجربه متفاوت بوده است. مبتن نیا لیسازمان گسترش در ذ یصنعت یدستاوردها

یق همکاری توسعه صنعتی از طرتوان و حسب تجربه نگاری انجام شده می توان نکات زیر را در مسیر می

 .در نظر داشت فناورانه

 هیبق و کندیم نییتع را کارخانه یازهاین که است ندیفرا یمهندس :ندیفرا یمهندس تیاهم( الف

 انجام دیبا چگونه دیتول و است چگونه دیتول مراحل کندیم مشخص او. رندیگیم عهده به را ازین نیا نیتأم

 متفاوت یالگوها انیم انتخاب و نشیچ نوع به محصول کی دیتول نشدن ای شدن یاقتصاد تینها در. شود
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را تا  دهدیامکان را م نیپروژه ا انیبه مجر ندیفرا یو مهندس یطراح یتسلط برا .گردد یم باز دیتول ندیفرا

. گرفت میتصم میمستق صورت بهمربوط به پروژه بتوان  آالتنیو ماش زاتیساخت تجه ایو  دیخر نییدر تع

 کشور طیشرا با مطابق یبوم یازهاین اقتضائات شودیم باعث طرحها یاجرا در یدانش نیچن وجود عدم

در  یصنعت دیتول کی یندهایفناورانه تمرکز بر فرا یهمکار کیدر  یمسئله اصل. ردیتوجه قرار گ مورد کمتر

 تمام تینها در که میبدان دیبا. در واقع، زاتیتجه ایساخت محصول و  صرف  نهباشد  دیکارخانه با طیمح

 ارزش واجد یزمان مشخص زاتیتجه ای محصول کی یطراح نحوه کی به یابیدست خصوص در هاتالش

 . باشد کارخانه نام به یطیمح در کشور دیتول ندیفرا کنندهلیتسه بتواند که بود خواهد یاقتصاد

ر آنچه تحت عنوان مهندسی فرایند در یک کارخانه مدنظ :كارخانه یطراح دانش یدگیچیپ( ب

انش آن داست به صورت پازلی است که بایستی قطعات آن به صورت تدریجی در کنار یکدیگر قرار گیرد و 

یش موجود پشود نه آنکه به صورت یک بسته از نوعی به واسطه ممارست مهندس فرایند خلق و ایجاد میبه 

ادگیری یگرا تحت عنوان ارتقای ظرفیت ی توسعههادولت پیشینهباشد.  به همین جهت، بخشی از آنچه در 

این اساس  بر .تمرکز استشود بر فهم فرایندهای تولید انبوه در محیطی به نام کارخانه مصنعتی مطرح می

به خوبی خواهیم توانست به رد در این صورت درآوبه عرصه آگاهی گذار باید توجه به این دانش را سیاست

ی است که همان نکته ااین پرسش پاسخ دهیم که چه چیزی را باید بخریم و چه چیزی را باید وارد کنیم. 

ر روی عدم شناخت این روابط تولیدی و تمرکز ب تا به امروز نیز همچنان مشکل صنعت ما بوده است و

آزمایشگاهی  محصول  بوده است. هر چند که در بسیاری از موارد نیز منظور از محصول، پروتوتایپ و نمونه

 بوده است. 

تمرکز  مفاهیمی نظیر خودکفایی یا چنانچه: یزدگیدئولوژیا از ییگراتیحما میمفاه تمایز( ج

استگذار برای سی و پرستیژی وجه ایدئولوژیکیهمانند تجربه شوروی سابق صرفا بخواهند  ،بر ساخت داخل

یاستگذاری سبه ابزاری جهت  جنوبی و یا ژاپنو همانند تجربه کشورهای چین، کرهداشته باشند نیک کشور 

ین ی که در انوع طراح 5ها و نسبت به تفاوت نقش وی شناخت و آگاهیمیزان کارآمد تبدیل شوند دقیقا به 

نی و یا تجربه گردد. در واقع، شاید بتوان تمایز شوروی سابق با چین کنومقاله به آنها اشاره شد باز می

ظیر ساخت آفرینی دولت در فرایند توسعه این کشورها و تمرکز بر مفاهیمی نجنوبی و ژاپن در نقشکره

ه در فرایند های مورداشارمیان نقشداخل را تا حدود زیادی به شناخت درست سیاستگذاران آنجا از تمایز 

  احداث یک کارخانه بازگرداند.

های آن نحوه به کارگیری آموختهتر این موضوع به مطالعات تطبیقی نیاز دارد که درستبیین دقیق

 است کههایی این موضوع نیازمند پژوهشها را تبیین کند. گانه طراحی در توسعه کارخانهمهارتهای پنج

سطحی  5های دقیق و مبتنی بر اسناد موجود به جایابی الگوی به صورت موردکاوی ایستیدر ذیل آن ب

البته باید به این نکته نیز توجه داشت تعمیم تجربه این کشورها مبادرت نمود.  طراحی فوق الذکر در

های ها با محدودیتهای جدی روبرو است. در جهت استفاده از این مفاهیم باید بسترنتایج این پژوهش

  هر صنعت به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. 
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