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Proposing a policy mix to support university-based 

institutions of research and technology commercialization in 

Iran
Abstract

The importance of university-based research and technology

commercialization institutions has got attention of most governments and

universities, and specialized institutions such as science and technology parks,

incubators, innovation centers, technology transfer offices, industry liaison

offices, support the commercialization and strengthen technology and

innovation performance in universities. In Iran, most universities also consider

the research and technology commercialization as one of their main tasks, and

establish and reinforce these types of institutions. In this regard, current paper

aims to analyze and propose a policy mix to support university-based

institutions of research and technology commercialization. Present study is

qualitative and uses an applied-developmental approach with a descriptive

purpose. The required secondary data are gathered from documents, reports,

books and the literature. The primary data are also collected by semi-

structured interviews with 13 experts on research and technology

commercialization institutions from April to July 2021. By reviewing

programs and policies supporting commercialization institutions in Iran, we

identify policy and executive challenges pertinent to these institutions and

present a policy mix. Among proposed policies, the formulation of a national

law on university-based institutions of research and technology

commercialization, granting technology transfer and commercialization

awards to S&T parks, incubators and innovation centers tenants, designing and

implementing a national network for commercialization of research and

technology, and accepting know-how of S&T parks and incubators tenants as

legal collateral are notable. Our findings have policy and practical implications

as well as suggestions for S&T policymakers and university rectors.
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