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 سازی )دانش فنی(تجاری

Commercialization (Know How) 

ت و )اعو  از اوا   در دنیای امروز خلق ارزش و تولید اغلب محصووت  
سیری مخدما ( بیش از پیش متکی به دانش و فناوری است. بنابراین 

اند، تا فرآورده و یا خودمتی  اه فناوری پس از خلق محصول طی می
ارد. دنواوری  اهمیتی برابر با خود ایجواد ف  در اختیار مشتری قرار گیرد،

تووا  نطهوه اوو و محوج تجلوی عینوی      سازی را موی تجاری، روازاین
های تحطیطاتی و توسعه فناوری دانست اه نتوای  را بوه لوکج    تالش

 اند. به بازار عرضه می ااربردی و قابج ارائه

 
)اعو    در دنیای امروز خلق ارزش و تولید اغلب محصووت  

ت و خدما ( بیش از پیش متکوی بود دانوش و فنواوری     از کا
است. بنابراین مسیری کد فناوری پس از خلق محصول طوی  

کند، تا فرآورده و یا خدمتی در اختیار مشتری قرار گیورد،  می
، روازایووناهمیتووی برابوور بووا خووود ایجوواد فنوواوری دارد.     

تووا  نطهود اوو و محوج تجلوی عینوی      سوازی را موی  تجاری
ا بود  رتحطیطاتی و توسعد فناوری دانست کد نتایج های تالش

 کند. بد بازار عرضد می شکج کاربردی و قابج ارائد
سوازی علو  و فنواوری سوازوکاری اسوت کود از       تجاری 

تواننوود نتووایج هووا و مسسسووا  موویطریوق آ  افووراد، شوورکت 
کرده و های علمی و فنی خود را تجاریتحطیطا  و پیشرفت

سوازی، ریشود در موموو     موضوو  تجواری  بد بازار برسانند. 
روز در سرتاسر دنیا نوآوری و فنواوری روزبود  نوآوری دارد. 

 & Riceتبوودیج شووده )قلووب رشوود اقتصووادی بوود بیشووتر 

Yayboke, 2017توورین تعریووو، نوووآوری  ( و در خالصوود
( 1389بیگوی،  آفرینی )شواهین و صواد   عنوا  عامج ارزشبد

تووا  دریافوت کود    یمعرفی شده است. بوا ایون تعریوو، مو    
سازی فناوری بخشی از نوآوری فناوراند است و اگور  تجاری

 ری ،یو تا ورود بد بوازار در نرور بگ   پردازینوآوری را از ایده
بود تبوآ آ ، فنواوری و وود      سازی، نووآوری و بدو  تجاری

(. همچنووین، یکووی از 1391)بغوودادی و شوواهوردی،  نوودارد
سازی فناوری تجاری اصهالحاتی کد قرابت معنایی زیادی با

ها، دارد، انتطال فناوری در مومو  انتطال دانش فنی از دانشگاه
 ها و مراکز تحطیطاتی بد بخش صنعت است. پژوهشگاه

تبدیج فناوری بد محصول و خدمت فراینودی طووتنی و    
 یابد، اموا پیچیده است کد با تحطیطا  آغاز و تا بازار ادامد می

سازی وری بد بازار است، تجاریبخش آخر آنکد رساند  فنا
ای نیست و در مطایسد سازی کار سادهشود. تجارینامیده می

هزیند قابوج   حالدرعینبا تحطیطا  نیازمند دانشی متواو  و 
سوازی فنواوری در   بورای تجواری   کود طوریبدتو می است. 

ای ده توا صود برابور تحطیطوا ، بورای      قالب محصول، هزیند
درصود از   5  است و درنمایت حودود  توسعد آ  فناوری تز

شوند. این امور  سازی میموفق تجاریطور بد های  دیدایده
دهد. سازی فناوری را نشا  میریسک باتی توسعد و تجاری
بر است؛ برای نمونود  سازی زما افزو  بر ریسک بات، تجاری

سوال اسوت و    6سازی تحطیطا  دانشوگاهی  میانگین تجاری
تور هو    هوای  مشوی حتوی طووتنی    ناوریاین زما  برای ف

 (.1390)گودرزی و همکارا ،  شودمی
توا  در این تعبیور یافوت کود    سازی را میاهمیت تجاری 
کند، اموا ...  شود، ایجاد درآمد میفناوری وقتی وارد بازار می»

 «کنود فناوری اگر بر سر طاقچد بمانود درآمودی ایجواد نموی    
(Khalil, 2000 تجواری .)   بود تعبیور مرکوز انتطوال     سوازی یوا

کواربرد و   ، کشواند  فنواوری بود بازارتوسوعد    1فناوری آمریکا
برداری از یک فنواوری نسوبت بود کواربرد کنوونی و یوا       بمره
تور موورد   کارگیری آ  در بازارهای دارای تطاضا )کد پویش بد

  .(APCTT, 2005اند( است )برداری قرار نگرفتدبمره

ازی، خلووق ارزش سوودر تعریوووی دیگوور هوودي تجوواری 
دار وسیلد تولید و فروش یا بمبوود معنوی  اقتصادی از دانش بد

سازی (. تجاریGuthrie, 2006) محصوت  و خدما  است
فراینوودی نیازمنوود تحلیووج و توسوویر بووازار، فنوواوری، مووالی و 
اطالعا  سیاسی با هودي تولیود محصووت  قابوج فوروش      

سوازی  تجواری عبوارتی، بورای   (. بود Hitt et al., 1993است )
رونود توسوعد علوو  و    »موفق، باید شناخت کاملی نسبت بد 

 رادفور و )داشت « اطالعا  کافی از بازار مصري»و « فناوری
سوازی  نررا  تجاری(. هرچند اغلب صاحب1388همکارا ، 

                                                 
1 National Technology Transfer Center 
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انود، ولوی در   ای مثبت برای اقتصاد و  امعد دانسوتد را پدیده
ه، مثوج اینکود   هوای انتطوادی مهورد شود    برخی موارد دیدگاه

های تجاریِ دانشگاه، تمدیدی برای اقتدار عل  بوده و فعالیت
 ,.Jacob et alکنود ) فرهنگ تحطیق را دسوتخوش تغییور موی   

(. درمجمو ، در دنیای امروز کد خلوق ارزش و تولیود   2003
اغلب محصوت  )اعو  از کوات و خودما ( بویش از پویش      

ممدود و ممو   سازی متکی بد دانش و فناوری است، تجاری
مسیر پس از خلق فنواوری یعنوی    دلیجهمینبدشود؛ تلطی می

سونگ  سازی، اهمیتی ه خلق ارزش ملموس با عنوا  تجاری
 یابد.ایجاد فناوری می

 

 سازی فناریتاریخچه تجاری

سازی فناوری برای نخسوتین بوار در حووزه    اصهالد تجاری
 امعد و ند عل  اقتصاد با تعریو توسعد و اشاعد نوآوری در 

 Galbraith etکار برده شد)بد معنای عرضد فناوری بد بازار بد

al., 2006 زما  با شد  گورفتن  میالدی، ه  1970(. در دهد
هوا بور توسوعد    دلیوج تمرکوز دانشوگاه   ها بود انتطادا  دانشگاه

هووا، بوود شوورکتآنمووا  هووای  دیوود فووارن از انتطووالفنوواوری
روی  مو وود بوین    گواارا  علو  و فنواوری خوال  ع    سیاست

هوا را  سوازی آ  در شورکت  ابداعا  دانشوگاهی و کواربردی  
هوای  پوایری شورکت  عنوا  تمدیدی  ودی بورای رقابوت   بد

مویالدی کنگوره    1980آمریکایی برشمرده و در ادامد در دهد 
از  ریا  انتطوال دانوش    1این کشور کوشید با تصویب قوانینی

صد البتد این  و فناوری از دانشگاه بد صنعت حمایت کند کد
ها در موااکره و افوزایش   اقدا  مو ب بازشد  دست دانشگاه

(. بود  Siegel et al., 2003ها بد همکاری شود ) تمایج شرکت
موازا  این اقداما ، در حوزه پژوهشی نیز دو مومو  انتطال 

ای از مواهی  مرتبط سازی فناوری همراه با مجموعدو تجاری
  این موواهی  بوا آهنوگ     1990شکج گرفتد و از اواسط دهد 

کد  (،Kirchberger & Pohl, 2016) نمایی بررسی شدندرشد
البتد توسعد مواهی  دانشگاه کارآفرین و دانشگاه نسوج سوو    

                                                 
1 Bayh–Dole Act 

(. بد 1397گیری این  ریا  است )صوری، دتلت عینی شکج
گیری ایون رونود، در ادبیوا  مودیریت فنواوری،      دنبال شکج

مشخص با سود دیودگاه   طور دب سازی فناوریموضو  تجاری
 مهرد شد:

ای از صوور  زنجیوره  سوازی را بود  متخصصانی کد تجاری -
 بینند؛کارگیری فناوری میخلق ایده تا فروش و بد

سازی را صرفاً معادل انتطال فنواوری و،  گروهی کد تجاری -
 ریانی از مراکز تحطیطاتی بد سمت صنایآ و کسب و کارهوا  

 دانند؛ می

دود حوزه بازاریابی کد این فعالیت را صرفاً محمتخصصا   -
)گوودرزی و   کننود بد گا  آخر توسوعد محصوول  دیود موی    

 (.1390همکارا ، 

سازی فناوری در ایرا  چندا  زیاد نبووده و  سابطد تجاری 
عمری نزدیوک بود سود دهود دارد )فوالوطواری و همکوارا ،       

های (.  رقد عملیاتی کار با تأسیس مراکز رشد و پارک1399
عل  و فناوری همراه بوده است کد نخسوتین مرکوز رشود در    

تأسویس  یطاتی اصووما   تحط-یشمرک علمش در  1378سال 
مرکوز رشود تحوت     195شد و از آ  موقآ تاکنو  افزو  بور  

نرار  وزار  علو ، تحطیطا  و فناوری شکج گرفتد اسوت  
 .(23/08/1400)سایت وزار  علو ، آخرین بازدید 

 

 سازی فناوری های تجارییمبادی و خروج

سوازی بودانی ،   یورودی تجوار  أاگر تحطیق و فناوری را مبد
سوازی را برشومرد. در   توا  انوا  مختلوی از تجاریآنگاه می
هوا و  ( دانشوگاه Kirchberger & Pohl, 2016( )1) پژوهشی

( 3و ) 2( مراکوووز زایشوووی فناورانووود 2مراکوووز پژوهشوووی، )
سوازی  تورین مبوادی تجواری   یرا اصول  3های  ا افتادهشرکت

 أ( منشو Sung, 2019داننود. در مطابوج پوژوهش دیگوری )    می
سازی فناوری یوا دانوش فنوی را در بخوش عموومی،      تجاری

های دولتی، تحطیطا  دانشوگاهی و گواه در قالوب    پژوهشگاه
کنود.  بنودی موی  هایی متشوکج از ایون مبوادی، دسوتد    شرکت

                                                 
2 technology startups 
3  established companies. 
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 مسووتطیماً توانوودحاصووج از توسووعد فنوواوری مووی  خرو ووی
 یک فناوری زایشی قابج عرضد بد  امعد باشد و یا  صور  بد
 

های نوپا و یوا مراکوز رشود، در فراینود     در چارچوب شرکت
شد  قرار گیرد. گاهی نیز دانش فنی کاربردی شد  و تجاری

راینوود فهووای تحطیطوواتی در  شووده از مسوویر شوورکت خلووق
مختلوو و   گیرد. این مسیرهایسازی و تولید قرار میتجاری

بود نموایش درآموده     1سازی در شکج انوا  گوناگو  تجاری
 است.

 

 سازی فناوریدر تجاری آفرینان اصلینقش

سازی، نطوش  این موضو  کد چد افراد یا نمادهایی در تجاری
توا  از منررهوای مختلوو نگریسوت. در سوه      دارند را می

یچ هوای نروا  ملوی نووآوری و موارپ     کال  و با تکید بر نررید
سوازی فنواوری،   ، نمادهای اصولی بوازیگر تجواری   1چمارگاند

هووای علوو  و فنوواوری؛   پووارک مراکووز رشوود و نوووآوری؛  
هوا و مسسسوا    های خهرپایر؛ بانوک ها؛ شرکتدهندهشتاب

                                                 
1 Quadruple Helix 

 هوای زایشوی و نروا  حطووقی هسوتند. اموا در      مالی؛ شرکت
 رویکرد خرد و سه  سازمانی، عناصر و بازیگرا  اصلی  

 
گواار؛ فنواور و   ناوری نوآور/ مختر ؛ سورماید سازی فتجاری

(. مراحوج عموومی   Touhill et al., 2008کوارآفرین اسوت )  
شود )بغدادی سازی در سیزده گا  عمومی تعریو میتجاری

( کد نطش هریک در این سویزده گوا  در   1391و شاهوردی، 
 ( آمده است.1 دول )

 

 بخش عمومیتحقیقات 

 های دولتیپژوهشگاه

 هادانشگاه

 «کنسرسیوم»

 کاربرد تجاری شرکت تحقیقاتی

 های نوپاشرکت های  زایشیفناوری

 سازیفرایند کاربردی

 تحقیق/تولید

 بازاریابی/فروش

 مرکز رشد فناوری

 (Sung, 2019وری )سازی فنا. انواع تجاری1شکل
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 (1391)بغدادی و شاهوردی،  سازی در مراحل مختلف: نقش بازیگران تجاری1جدول 
مراحل فرایند 

 سازیتجاری
 کارآفرین فناور گذارسرمایه مخترع/نوآور

   های مناسبشناسایی ایده خلق ایده پردازیایده
ارزیووووابی و غربووووال 

  و ارزیابی ایده/فناوریبررسی   قتصادی ایدها-تو ید فنی هاایده

گووااری روی سوورماید
 ایده منتخب

 سووووووتجو و یووووووافتن 
 گاار مناسبسرماید

 أمین منابآ مالیتأمین ت -
صمی  دربارهدرباره نحوه ت -

 صري منابآ مالی
  

 بمبود ایده اصی توسعد ایده منتخب
 الیمتأمین منابآ  -
صمی  درباره نحوه صري ت -

 منابآ مالی

 بمبود ایده اصلی -
عیارهوووای طراحوووی متووودوین  -

 محصول
از حطووو  مالکیووت  محافرووت -

 فکری

 شناسایی مشتریا  بالطوه

طراحوووی و سووواخت  
 فناوری

 
 الیمتأمین منابآ  -
صمی  درباره نحوه صري ت -

 منابآ مالی

 ریزی و برآورد هزیندبرنامد -
 کنترل پروژه -
راحی فناوری و سیست  تولید ط -

 محصول

 

ارائوووووود نمونوووووود  
 گاهیآزمایش

 
 الیمتأمین منابآ  -
صمی  درباره نحوه صري ت -

 منابآ مالی
 تصمی  درباره تعداد نموند د نموند آزمایشیئتوسعد و ارا

طراحی نمونود اولیود بورای     استاندارسازی فناوری
 تولید انبوه

 الیمتأمین منابآ  -
صمی  درباره نحوه صري ت -

 منابآ مالی

 ریزی برای تولید انبوهمدبرنا -
 تمید دفترچد راهنمای محصول -
 هاوپایش روید وضآ، ا را -

شناسایی و برقراری ارتباط بوا  
 کنندگا  و شرکا تأمین 

  بندی فناوریبستد
 الیمتأمین منابآ  -
صمی  درباره نحوه صري ت -

 منابآ مالی

بندی مناسوب بورای   طراحی بستد
 فناوری

 پیمایش بازار -
 تعامج با پایرندگا  اولید

یوووابی و فوووروش بازار
 تعیین قیمت محصول تعیین قیمت محصول تعیین قیمت محصول فناوری

 صولتعیین قیمت مح -
 بی، تبلیغ و فروشبازاریا -

 تصممی  درباره ادامد کار تصممی  درباره ادامد کار پیگیری فناوری
 ی از مشتریپشتیبانی فن -
 ره ادامد کارتصمی  دربا -

ین اسووتواده درسووت  تضووم -
 فناوری مشتری از

رسوووانی بلیوووغ و اطوووال  ت -
 درخصوص موفطیت محصول

 باره ادامد کارتصمی  در -

  پایش فناوری
بررسوووی و کنتووورل درآمووود 
حاصووج از واگووااری امتیوواز  

 فناوری
بررسی و کنترل درآمد حاصج  

 از واگااری امتیاز فناوری

   بمبود فناوری

هووای بمبووود  ایی روششناسوو -
 فناوری

کپارچود بوا   های یایجاد سیست  -
 هاترکیب فناوری

 ود نرورا   ئو آوری و ارا مآ
 پیشنمادا  مشتریا 

توسوووعد موفطیوووت و  
 رشد

 های  دید طرد ایده -
ررسی راهبورد اصولی و   ب -

 تصمی  درباره ادامد کار
 ت/شکسوت تحلیج موفطی -

 و یادگیری از تجربیا 

ررسووی راهبوورد اصوولی و  ب -
 تصمی  درباره ادامد کار

سوت و  شکتحلیج موفطیت/ -
 یادگیری از تجربیا 

 گااری محتاطاندسرماید-

ررسی راهبرد اصلی و تصمی  ب -
 درباره ادامد کار

حلیوووج موفطیت/شکسوووت و  ت -
 یادگیری از تجربیا 

ررسووی راهبوورد اصوولی و  ب -
 تصمی  درباره ادامد کار

حلیوج موفطیت/شکسوت و   ت -
 یادگیری از تجربیا 
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 سازی فناوریعوامل مؤثر بر تجاری

بررسووی شوورایط، بووازیگرا ، محوویط و فراینوود  محططووا  بووا 
موسرر  سوازی  بور تجواری  را سوازی، عواموج بسویاری    تجاری
اسوت.  زاوید دیود، تحلیوج و تجوارب متنوو       البتداند. دانستد
شده از دید عوامج احصابد وار ، فمرست2در  دول  بنابراین

 .شوداشاره میانتشارا  و محططا  پر استناد و معتبر 
دقیق میسر نیست و بود   یمج متنو  در مدلبندی عوا مآ 

چارچوبی کلی اکتوا کرد.  باید بدآنما  ا بار، برای سازماندهی
بنودی ابعواد   بور دسوتد  تواند مبتنوی چنین چارچوب کالنی می

بوور مووسرر اصوولی موضووو  قوورار گیوورد کوود در آ ، عوامووج   

 فناوری سازی. عوامل مؤثر بر تجاری2جدول 

 منبع سازیعوامل مؤثر  بر تجاری

 (1388)رادفر و همکارا ،  مدیریت، خصوصیا  سازمانی، مواهی  محصول  دید، تی  خهرپایر، مدیریت پروژه

هوای  گوااری خوار ی، برنامود   قوانین و مطررا  مالکیت فکری، قوانین تشویطی و حمایت از تحطیطا ، قابلیت سورماید 
 رسانی قویهای اطال های بازاریابی و کارآفرینی، شبکدیطاتی، تخصص و ممار یابی تحطلدئدولت؛ مس

 (1384) ماندیده، 

سوازی، شوکاي   ینود تجواری  اسازی، منابآ مالی داخلی دانشگاه برای ورود بود فر سوی دولت برای تجاریتأمین مالی از
ز، کمبوود  ینود صودور مجوو   ا، کنود بوود  فر  فرهنگی بین دانشگاه و صنعت، فطدا  فرهنگ کارآفرینی در بین دانشمندا 

عو سیاست حطو  مالکیوت  های دولتی، ضسازی پژوهش، ناهماهنگی و چندگانگی طردهای تز  برای تجاریممار 
 فکری دانشگاه

)ناظمی و همکارا  بد نطج از 
 (1389هارمن و استو ، 

شوگر،  وهشوگرا ، منوابآ در دسوترس پژوه   ماهیت و نو  دانشگاه، سرماید علمی انسانی دانشگاه، مشخصوا  فوردی پژ  
 میزا  پاداش

(Audretsch & Aldridge, 
2009) 

 (Caerteling et al., 2008) وامج سیاسی، اقتصادیعهای رقابتی مو ود، اندازه سازما ، قدر  خرید، تکنولوژی

جوا  شوود(،   ر بود موقوآ ان  )ابتکار، توسعد و  ا انداختن محصوول در بوازا   سازیسرماید، تعداد کارکنا ، سرعت تجاری
 ملموس (، منابآ غیرهای فیزیکی و مالی)دارایی )میزا  ممار  و استعداد فاتی(، منابآ ملموس حیهد بازار، منابآ انسانی

 ()شامج تولید ایده، طراحی، و توسعد محصوت   دید )نا  تجاری، مالکیت فکری(، قابلیت نوآوری محصول

(Chen, 2009) 

گوااری  د و کسب درآمود، ارزش عد محصول  دیاش، فاصلد زمانی بین توسهشگر بد محیط کاریفرهنگ، احساس پژو
 ازما تعداد کارکنا ، سرماید، مکانیز  حمایتی نوآوری محصول، شایستگی س عملکرد نوآوری، سابطد سازمانی،

(Chiu & Chang, 2009) 

 (Thomas et al., 2004) لی مناسب، نیروی انسانی آموزش دیده و ماهرسازی ایده و نیز و ود منابآ ماهای مناسب برای تجاریزیرساخت

 (Jankowski, 1999) ر نمادها از تحطیق و توسعد دانشگاهیهای دانشگاهی، دیگحمایت دولت، صنعت، نماد

د ی، تجربو وضعیت تکنولوژی، پتانسیج بازار برای محصول نمایی، فلسود کسب و کار شرکت، وضعیت مالی بنگاه صنعت
های مالیاتی، ظرفیت شورکت  دا ، سیاستهای صادار  و واریاستکارآفرینی پژوهشگر، پیشیند آموزشی پژوهشگر، س

بنودی، تثبیوت موقعیوت محصوول و     تدگرایوی محصوول و بسو   برای توسعد در آینده، موقعیت  غرافیایی شورکت، زیبوا  
 گااری، بازاریابی،قیمت

(Kumar & Jain, 2003) 

 ,Lichtenthaler & Ernst) زار، چرخد عمر محصول / فناوریوضعیت رقابتی با
2007) 

 (Siegel et al., 2007) فرهنگ سازمانی، حمایت مالی، حمایت دولت، تطاضا، قوانین و مطررا 

سوازی، روش انتطوال   تجربد و دانش سازما ، تجربد پژوهشگر، کاربردی بود  تکنولووژی، بازاریوابی، توانوایی تجواری    
 لت، کواربردی پتانسیج بازار، هزیند و حمایت مالی، در د رقابتی محصول، مطررا  دولتی، سیاست خرید دوتکنولوژی، 

 زایی، شرایط بازاربود  محصول، قیمت رقابتی، تأریر محصول بر صادرا  و  ایگزینی واردا ، اشتغال

(Sohn & Moon, 2003) 

هوای پژوهشوگر، پایود    وهشوگر، شخصویت و انگیوزه   مشخصا  فردی محطق، ممار  پژوهشگر، سن و تجربد کاری پژ
 گیری بازار، سرماید اولید مالیگیری محصول،  متگیری مدیریت،  متتکنولوژیکی سازما ،  مت

(Thorburn, 2000) 

ها، نو  دانشوگاه،  ها و تعداد لیسانسدرآمد حاصج از اعهای لیسانس، تعداد انتشارا  و مطات  منتشر شده، تعداد پتنت
 افشا )پرفسور،....(، تأخیر در شا  در دانشگاهگیری پژوهش، پژوهشگرها براساس موقعیت مت

(Yang & Chang, 2009) 
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 اند: سازی بد چمار دستد تطسی  شدهتجاری
 ملد حمایوت مودیریت،   از :وریهای کاربران فناویژگی. 1

پایری، اعتماد بود مسسسوا  تحطیطواتی، اطالعوا  و     ریسک
 های مالی و فناوراند؛برنامد، و ود متخصصا ، ظرفیت

مشوارکت و   ماننود  :کنندگان فنااوری های عرضهویژگی. 2
بود   همکاری، تجربد، درک متطابج، قابلیت تشخیص، عملی

 فناوری؛

ی  ملود حمایوت دولوت، پایودار    از :های محای  . ویژگی3
 ها، حواظت و حمایت؛مشیخط

کوافی    ملد سوه  بلوون، مملوت   از :های فناوری. ویژگی4
 ها.گااری، پیوند با سایر فناوریبرای سرماید

طوور ضومنی در   هوای فنواوری، بود   البتد ازآنجاکد ویژگی 
د و اسوتواده از آ   ئو سازی لحوا  و شورایط ارا  فرایند تجاری
)طوري   دهنوده کاربر)طري تطاضوا( یوا توسوعد    اغلب توسط

توا  این دستد شود، می)محیط( مشخص می عرضد( در بازار
شده بین سایر عوامج دانستد و ای فرعی یا توزیآآخر را دستد

سازی فناوری لحوا   بندی تجاریسد عنصر اساسی در دستد
 ، طري تطاضا و محیط تبادل فناوری.کرد: طري عرضد

 سازی فناوری فرایند تجاری

فنی یا اخترا  تا سوودآوری طوی    یهایی کد از خلق دانشگا 
 (.2شود، در پنج گا  خالصد شده است )شکج می
توا  فرایندی چند را می« سازیتجاری»این بین، خود  در 

ایده آغاز و بد توسوعد   شو پرور دئای دانست کد با ارامرحلد
مایوت عرضود در   ن)کوات، محصوول( و در   سمت تولیدایده بد

کننوده نموایی(   )صنعت یوا اسوتواده   بازار و فروش بد مشتری
( و مسووتلز  Chiesa & Piccaluga, 1998) دشوووموویخووت  

هوای  سوازما   همکاری و تعامج  دی مراکز آموزش عالی و
هوای  های صنعتی، سازما تحطیطاتی وابستد بد دولت، شرکت

)فکور،  ی استگااری، کارآفرینا  و افراد علممالی و سرماید
تواند سازی فناوری نمیکد تجاری. همچنین ازآنجایی(1383

بدو  تو د بد شرایط سیاسی و اقتصادی کشوری کود در آ   
(، تا Bernstein, 1999) دهد، اتوا  بیوتدسازی رخ میتجاری

هوای دولوت،   حدودی اقتضایی و وابستد بود بوازار، سیاسوت   
ال سغیره است. حال سآداب و رسو   امعد، توکرا  افراد و 

ها و شرایط مختلو حاک  بور  این است کد با تو د بد تواو 
سوازی  تووا  روشوی عموومی بورای تجواری     کشورها، آیا می

 تحقیقات پایه
 اختراع

 نوآوری

 توسعه

 سازیتجاری

 سودآوری

 دانش  دید یا کاربردی

 نیاز بد دانش  دید

دانش کاربردی برای یک 

 پروژه خاص

 منافآ محصول نوآوراند

 عرضد محصول

 بازخورد بازار

 )پایرش از سوی مشتری(

 (Szycher, 2017: 22. پنج مرحله مشخص اختراع تا سودآوری)2شکل
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حدی زیادی وابستد بد منرر و میوزا    درنرر گرفت؟ پاسخ تا
نگوری . اموا بود    بد موضو  میآنما  یاتی است کد براساسئ ز

سوازی، عمومیوت و   ریهای مودیریتی تجوا  رسد  نبدنرر می
 (.3)شکج  های بیشتری با ه  داشتد باشندشباهت

  

( بد نطج از دانشگاه بریتیش کلمبیوا، فراینودی را   1385) فکور
( کود  4کنود )شوکج   سازی فنواوری معرفوی موی   برای تجاری

یوا  بیشوتری   ئشباهت بد فرایند قبلی نیسوت ولوی از  ز  بی
 ار است.برخورد

 
 

 (Jolly, 1997سازی فناوری ). فرایند عمومی تجاری3شکل 

 (1385سازی تحقیقات و فناوری)فکور به نقل از دانشگاه بریتیش کلمبیا، . فرایند عمومی تجاری4شکل 
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های دیگوری نیوز و وود    ، مدلهای عمومیبر مدلعالوه 
طور خالصد ، بد3اند و در  دول دارند کد کمتر شناختد شده

اشوواره شووده اسووت. دهدشووتی شوواهرخ و فوورو    آنمووا  بوود
( 1390) ( بد استناد گودرزی و همکارا 1397) پورشوشتری

بعدی )صرفاً شامج فرایند ها را بد سد دستد تکانوا  این مدل
د محصوول و گواه لحوا     ئو تا ارا توسعد فناوری از خلق ایده

ای هووای وظیووودبازخوردهووا(؛ دو بعوودی )تو وود بوود فعالیووت
فناوری در کنار خود فرایند  دهندهگوناگو  در سازما  توسعد

ها، تو د بد فرایند و فعالیت برها( و چند بعدی )عالوهو گا 
سازی( و بود  بر فرایند تجاریمسرر نوعا  کلیدی و عوامج فی

فراینودی   بود دو دسوتد خهوی/   آنما  (،2008)1گوسناستناد فر
های مووازی و مکملوی   ها و گاه  ریا بر مراحج، گا تأکید )

 سازی صور   سازی احتمال موفطیت تجاریکد برای بیشیند

                                                 
1 Ferguson 

 (1397)دهدشتی شاهرخ و فرج شوشتری پور،  سازی فناوریهای مختلف تجاریمدل ندیبها و دسته: مروری بر انواع مدل3جدول 
 منبع شرح مدل نام مدل

 مدل کوپر
عنووا  گوارگاه کنتورل    ای)بود ازهدروازه کد با پنج مرحلد کد هر کودا  بوا درو   -موسو  بد مدل مرحلد

 پردازی، بررسی اولید و توضیلی، توسوعد، آزموو   شده و شامج مراحج ایده کیویت( از مرحلد قبج  دا
 و اعتبارسنجی، تولید صنعتی و ورود بد بازار

Cooper, 1983 

مووودل راروووول و 
 زیگویلد

ج ایوده،  نماینده رابط بین ا زای مختلو فراینود( و شوامج مراحو    بلوک )هر موسو  بد نمودار بلوکی
 اولید، ساخت، تجاری سازی، فروش، بازارتحطیق و توسعد، تولید نموند 

Rothwell & 
Zegveld, 1985 

 مدل  ولی
پردازی، سازی شامج پنج مرحلد ایدهیافتد و نطشد راه استاندارد تجاریمدلی مناسب کشورهای توسعد

سازی پایدار با کمک چمار عامج تجمیز امکانوا ، تجمیوز   اندازی، ارتطا و تجاریپرورش توانایی، راه
 های مکمج برای تحویج کاتو تجمیز دارایی دهنده بازارابآ برای شرو ، تجمیز ا زای تشکیجمن

Jolley, 1997 

 1مدل کوکوبو
مندی، تحطیطا  تجاری، طراحی مودل  سنجی، تحطیطا  پاید، تحطیطا  کاربردی، تحطیطا  بمرهامکا 
   واقعی سازی، تولیدتجاری

زاده، متوووین و محمووودی 
1392 

 1سمیتمدل گلدا
سونجی، توسوعد، معرفوی،    )تحطیق، امکا  (، شش مرحلدوکارکسب )فنی، بازاریابی، مشتمج بر سد فاز

پوایری، سورعت و اطالعوا     رشد، بلون(، هجده قد  و تعداد زیادی فعالیوت بوا تأکیود بور انعهواي     
 عنوا  عناصر کلیدیبد

فروتن و نجاتی اسالملو، 
1395 

 1مدل گوکتپ

هش شوامج  ( انجوا  پوژو  1وری از دانشگاه بد صنعت؛ بررسی فرایند در سد سوه  ) تأکید بر انتطال فنا
سوازی  جواری ( انتطوال و ت 2لد، تأمین مالی، خلق ایده، انجا  پژوهش، تعیین دسوتاوردها؛ ) ئتعریو مس

( 3زار و )سازی، ارزیابی قابلیت ربت حطو  مالکیت فکری، مهالعا  بوا شامج ارزیابی قابلیت تجاری
 هابرداری، استواده از یافتدکارگیری، بمرهسازی شامج بدجاریانتطال و ت

دهدشتی شاهرخ و فورو  
 1397شوشتری پور، 

 مدل مگنوس
ایی مبتنی بر رویکرد سیستمی، مشتمج بر مراحوج پیودایش ایوده و پوژوهش علموی، ارائود نتیجود نمو        

بورداری،  ال  بموره شوکی سوازی، تممیود ت  پژوهش، تممید حطو  مالکیت فکری، تعیین راهبرد تجاری
 تحطیطا  تولید نیمد صنعتی، تعیین راهبرد صنعتی

Magnus, 2004 

مووووودل پنوووووج 
تخصصووووووووی 

سوووازی تجووواری
 کانادا

هوا و  سازی، تأمین موالی، مموار   سازی شامج تحطیق و توسعد، نموندشناسایی عناصر کلیدی تجاری
 ازخورد مشتریمنابآ انسانی، دارایی معنوی، ساخت و تولید، بازاریابی و فروش و ب

دهدشتی شاهرخ و فورو  
 1397شوشتری پور، 

مووودل انووودرو و 
 سرکین

 Andrew & Sirkin سازی، تأکید بر اهمیت عامج زما  نمایش محصولتأکید بر  ریا  نطدی طی فرایند تجاری

موودل شوووکیج و  
 همکارا 

مشخصوا  فنوی    های پژوهشی برای استخراوفرایند شامج تدوین راهبرد تجاری سازی، تعامج با تی 
  ها و انجوا طرد، تعامج با بازار برای مهالعود آ ، تولیود انبووه محصوول فناورانود، ارزیوابی دسوتاورد       

 اصالحا   
Shakeel et al., 2017 
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سازی، بررسوی  فارن از مراحج تجاریو کارکردی ) گیرد(می

 اند.سازی( تطسی  کردههای مم  برای تجاریفعالیت
رسد این فرایندها، کمابیش مضامین و مراحوج  می بد نرر 

تووا   موی آنموا   بنودی کنند کود از  موآ  مشابمی را تکرار می
 (5سوازی مراحلوی دارد کود )مهوابق شوکج      دریافت تجاری

تواند بد سد خرو ی منجر شود: عرضد مسوتطی  فنواوری   می
یره(؛ توسعد یافتد بد بازار )فروش فناوری، انتطال فناوری و غ

بر فنواوری  )کات و خدما ( مبتنی و عرضد محصوت  تولید
کود  طوور بور فنواوری. هموا    مورد نرر؛ ایجاد شورکت مبتنوی  

سوازی فنواوری در   شوود پیشورا  اصولی تجواری    مشاهده می
فضای اقتصادی، کسب منافعی نریر سودآوری بیشتر، ارتطای 

  و بد محصووت  بخشی ایگاه و توا  رقابتی، توسعد و تنو 
   است.  امثال آ

 

 ولتیدسازی فناوری در بخش تجاری

خصووص  است کود در بسویاری از کشوورها )بود     واقعیت آ 
توسعد(، منابآ قابوج توو می بود تحطیوق و     کشورهای درحال

نتروار  چنوا  کود ا  یابود ولوی آن  سعد فناوری تخصیص موی تو
نوی تبودیج   بود کاربردهوای ملمووس و عی   آنموا   رود، نتایجمی
ها و تحطیطا  راهبوردی کود   د فناوریشود. معموتً توسعنمی

هوای گوزاي   افق دستیابی طوتنی، ریسک بسیار بات و هزینود 
سوازی فنواوری در   ها است. لاا، تجاریدارند، برعمده دولت

 معناست کد فناوری توسط  بخش عمومی یا دولتی بدین

 
کنود، ایجواد   گااری میبخشی دولتی کد در تحطیطا  سرماید

یابود و توسوط بخوش خصوصوی     ل موی شود؛ سپس انتطوا می
شود های میسازی شامج فناوریشود. این تجاریتجاری می

تواند توسط یک شرکت خصوصی توسعد یابد، ولوی  کد نمی
هووا شووامج گونوود فنواوری حووال ضوروری اسووت. ایون  درعوین 
های زیرساختی، برتور، مورتبط بوا سیاسوت ملوی، در      فناوری

(. 1388همکوارا ،  شوود )رادفور و   مطیاس بزرگ و غیره موی 
کند توا از طور    البتد گاهی اوقا  نیز بخش دولتی تالش می

دیگر مانند تأسیس شرکت و غیره، فناوری مکتسوبد را راسواً   
کود دولوت، توا ر خووبی     تجاری نماید. اما، معموتً ازآنجایی

سازی نیست و بد همین اعتبار، شاید کارایی دولت در تجاری
حال، توسعد فناوری در بخش اینفناوری قابج تردید باشد. با

کود فوراز و فرودهوای    ی نکا  مثبتی هو  دارد. موثالً این  دولت
اقتصادی کد بعضواً توسوعد فنواوری در بخوش غیردولتوی را      

هوای  دهد، معموتً روند فعالیوت شد  تحت تأریر قرار میبد
تحطیطاتی و توسعد فناوری بخش دولتی را کمتر یا با شود   

سوازد. همچنوین در   خوش تغییورا  موی  تری دستبسیار پایین
توسعد بد دتیوج مختلوو از ملود و وود     کشورهای درحال

هوای بواتی توسوعد فنواوری، بازارهوای      هوا و هزینود  ریسک
هوای ضوعیو و سوایر عواموج، وضوعیت      محدود، زیرساخت
کود بخوش اعرو  توسوعد و اکتسواب      نحویمتواو  است بد

گیرد. در یهای دولتی صور  مفناوری همچنا  توسط بخش
ایون کشووورها، بخوش خصوصووی توانمنوودی یوا تمووایلی بوود    

 سازی فناوریهای فرایند تجاری. انواع خروجی5شکل 
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دهود و سواختار   های دولتی نشوا  نموی  سازی فناوریتجاری
 اقتصاد و صنعت نیز بیشتر متکی بد تولید است تا نوآوری. 

پس با انباشت تحطیطا  و فناوی در بخوش دولتوی چود     
توووا  بوود راحتووی حجوو  قابووج تو وود  بایوود کوورد؟ آیووا مووی

هووای صووور  گرفتوود را رهووا و بالاسووتواده  گووااریسوورماید
 1گااشت؟ براساس اطالعا  موسسد آموار سوازما  یونسوکو   

تریلیو  دتر در  ما  روی تحطیطوا    1.7ساتند نزدیک بد 
( کد 01/11/20شود )تاریخ آخرین بازدید: مختلو هزیند می

البتد این مبلوغ تووزیعی نامتطوار  دارد و موثالً سوم  آمریکوا       
 7.8میلیووارد دتر(، ژاپوون  609درصوود )بوویش از  25حوودود 

 درصود اسوت   0.76درصود و ایورا  حودود     4درصد، هنود  
(Heney, 2020 بد همین شکج، سم  سورماید .) هوای  گوااری

دولتی در تحطیطا ، بین کشورهای مختلو متواو  و وابستد 
بد نرا  اقتصادی و ساختار ا تماعی و سایر شرایط حاک  بر 

ولوی در هور صوور  معمووتً مبوالغ کموی       هر کشور است، 
های مرتبط با ماهیت فرایندهای نیست. البتد در مطابج، چالش

توا  در این پونج دسوتد   تحطیق و توسعد فناوری دولتی را می
 تطسی  کرد:

 های بوازار  های مرتبط با شناسایی و گسترش فرصتچالش
 ؛در تحطیطا  و فناوری دولتی

 هوای انگیزشوی و   مودل  هوا و هوای مورتبط بوا روش   چالش
 ؛اندرکارا دهی دولتی بد محططا  و دستپاداش

 ننودگا  و یوا عواموج انتطوال     کهای مرتبط با دریافوت چالش
 فناوری؛

 ؛ناوریفها و بافتار های مرتبط با ضعو مدلچالش 

 زاده، (المللی)نرریبین های مرتبط با محیط رقابتچالش. 

ارب آمریکوا در  برخی موارد منبعو  از تجو   4در  دول  
هوای  سازی فناوری بخش دولتی و راهکارهای تجاریچالش
 آمده است.آنما  متناظر

 

 

                                                 
1  UNESCO Institute for Statics  

 هاشگاهسازی فناوری در دانتجاری

های توسعد در دانشوگاه  سازی فناوریعوامج مسرر بر تجاری
 بندی کردتوا  در دو دستد عوامج فردی و نمادی دستدرا می

(Wu et al., 2016پژوهش  مرم.)  ( در 1395) ی و همکوارا
سازی در دانشوگاه را در چموار دسوتد    پژوهشی، نمود تجاری

 اند از: کنند کد عبار تطسی  می
 ؛2تأسیس شرکت زایشی دانشگاهی -
 فروش فناوری؛ -

 صدور مجوز فناوری؛   -

 ای.  و خدما  مشاوره -

)نگرش، انگیزه، ویژگوی  معیوت    در ادامد عوامج فردی 
)اهووداي، سوواختار،  وامووج درو  سووازمانیع؛ شووناختی و...(

 عوامووج بوورو  سووازمانی رهبووری، فرهنووگ، کارکنووا  و...(؛ و
عنووا  عواموج   )حاکمیت، صنعت، فناوری، فرهنگ و...( را بد

نمایوت  سوازی برشومرده و در  فرایند تجواری  مسرر بر تطویت
انود.  مراکز رشد را از ملد عناصر پیونددهنده ممو  برشومرده  

هوا و مراکوز رشود علو  و     ت کود پوارک  هاسو درواقآ، مود  
عنووا  ابوزار ایجواد ارتبواط موسرر بوین صونعت و        فناوری، بد

سازی فنواوری  دانشگاه و در راستای تسریآ و تسمیج تجاری
ترین نطش ایون  ( مم 1389) اند. آراستد و  اهدشناختد شده

کاهش ریسوک   (1سازی را در شش بخش )مراکز در تجاری
 (3( ایجاد و حوظ توا  رقابتی، )2، )های عل  و فناوریطرد
هوای کوچوک و متوسوط،    ( پشتیبانی از شرکت4آفرینی، )فن
( کموک  6آفرینی برای کارآفرینا  و دانشگرا  و )( فرصت5)

انود. در کنوار   بد بمبود رابهد صنعت، دولت دانشگاه برشمرده
بور مأموریوت تطویوت    عوالوه 3این مراکز، دفاتر انتطال فنواوری 

شوگاه و صونعت، نطوش اصولی نروار ، تسومیج و       رابهد دان
قانونمند کرد  ارتباط میا  شوبکد علموی و ا رایوی توسوعد     

 (.  1391زاده و محسنی، فناوری را برعمده دارد )شویآ

                                                 
2 Startups  
3university technology transfer office(UTTO)  
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 منابع

هوا و مراکوز   ( نطوش پوارک  1389آراستد، حمیدرضا و  اهد، حسینعلی. )
 دو فصولنامد های پژوهشی. سازی یافتدرشد عل  و فنّاوری در تجاری

 .35-43(. 9-10)3. صنعت و دانشگاه
سوازی موفوق   تجواری (. 1391بغدادی، مصهوی و شواهوردی، مرضوید. )  

 37-45. 33سال نم .  رشد فناوری.فناوری با رویکرد تیمی. 

 (1395پژوهش  مرمی، امین.، پوورکریمی،  وواد.، اخووا ، امیرناصور. )    
بوا   انشوگاه هوا؛  حطیطوا  د تسازی دستاوردهای مدل مومومی تجاری

 ری.سیاست علو  و فنواو  تأکید بر عامج دروازه با  فناوری دانشگاهی. 
 39-88. 3سال هشت . 

 (Radosevich & Kassicieh, 1994: 12سازی فناوری بخش دولتی )کارهای مرتب  با تجاریها و راه. چالش4جدول 
 کار(پاسخ )راه چالش

 . دخیج کرد  بخش خصوصی در تحططیا  دولتی1

 هاي حياتيايجاد شناخت صنعت از فناوري 
 هاي تحقيقاتيريزي مؤسسات يا پژوهشكدهمشاركت صنعت در برنامه 

 گذاريهاي توسعه و سرمايهتحقيقات مشاركتي بيشتر و توافقنامه 

 قوانين اعطاي فناوري براساس تاثيرات اقتصادي )بر آمريكا(  کننده فناوریملیت دریافت. کنترل 2

 های کوچک. حمایت از شرکت3

 هاي كوچك در اعطاي فناوريدادن به شركتاولويت 
 هاي كوچك و بزرگيان شركتگري در ارتباطات مواسطه 

 هاي كوچكهاي تعامل با شركتتسهيل رويه 

 در فناوری بخش دولتی . خلق ارزش تجاری4

 آموزش محققان در زمينه مباحث مالكيت فكري 
 يهاي كاربرد و نمايش فناورتمركز بر پروژه 

 ايجاد يك وضعيت حقوق مالكيت قوي در هر فناوري دولتي 

 هاي انحصاراعطاي برخي از شكل 

 . ممیا شد  برای بلون فناوری5
 صوصيخ-گذاري دولتيهماهنگ ساختن سرمايه 
 هايي براي پيشبرد فناورياز واسطه استفاده 

های مستحک  برای انتطال فنواوری  . ایجاد سیاست6
 هاازطریق مسسسا   و پژوهشکده

 هاي يكنواخت فراسازمانيتدبيركردن سياست 
 سيتيتياستفاده از خدمات اف.سي.ال و ان 

 سازی فناوری. ا تناب از تداخج منافآ در تجاری7

  هاي شناخته شدهواسطه ها وكارگيري عاملبه 
 آموزشي وكردن راهنماي بهتر سياستي فراهم 

 هابهبود دسترسي به فرصت 

 سازی فناوری دولتی. تحمج شکست در تجاری8
 سازي در فناوريتجارب طراحي و ارزيابي در تجاري 
 هايي براي نوآوريكردن مشوقفراهم 

  تماعیا-. شناسایی پیامدهای اقتصادی9

 هاي انتقال فناوريشاخص تعريف اهداف و 
 اعطاي جوايز مبتني بر دستيابي به اهداف 

 هاي بهترتوسعه مدل 

 تجربه و ارزيابي سازوكارهاي جديد  . بمبود سازوکارهای تعاملی10

 ها. برابری در فرصت11
 ترگسترش ارتباطات گسترده 
 اطالعات متمركز ساختن پايگاه 

 . محافرت از امنیت ملی12
 كاربردي در سطح به كارگيري هاي محدوديت 
 توسعه مفهوم امنيت ملي 

منرووور بمبووود . تسوومیج یووادگیری سووازمانی بوود 13
 سازی فناوریتجاری

 سازيريزي تقاضاي تجاريبرنامه 
 فراهم كردن ارزيابي توسط شخص ثالث 
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فصولنامد مودیریت   حطیق. سازی نتایج ت(. تجاری1384، محسن. ) ماندیده

 .104-90. 10، سال سو . شمارهتحطیطا  دفاعی
(. 1397و فوورو شوشووتری پووور، حمیدرضووا. )دهدشووتی شوواهرخ، زهووره 

سازی کاتهای دانش بنیوا  در صونعت فنواوری    حی مدل تجاریطرا
 (.29)2. سوال هشوت .   تحطیطا  بازاریابی نووین اطالعا  و ارتباطا . 

38-23 
(. 1399فوالوطاری،  .، زندحسامی، د.، اکبری،  .، اموین اسوماعیلی، د )  

سازی فناوری: نموند موردی  مواد  های تجاریها و بازدارندهپیشرا 
. سال سوو .  های دفاعیفصلنامد مدیریت نوآوری در سازملندانشگاهی. 

9 .74-51 

سوازی  (. تجواری 1388الدین. )رادفر، رضا.، خمسد، عباس.، مدنی، حسا 
. 20رشود فنواوری.   فناوری: عامج مسرر در توسعد فنواوری و اقتصواد.   

40-33. 

سووووووووایت وزار  علووووووووو ، تحطیطووووووووا  و فنوووووووواوری،   
https://www.msrt.ir/fa/grid/282/%D9%85%D8%B1%D8%A7%

DA%A9%D8%B2-
%D8%B1%D8%B4%D8%AF?page=20&per-page=10 آخوورین ،

 23/08/1400بازدید 

انتشوارا   دیریت نوآوری. م(. 1389بیگی، ارمغا . )شاهین، آرش و صاد 
  ماد دانشگاهی واحد اصوما .  

( نطوش دفواتر انتطوال    1391زاده، حمید و محسنی، هدی سوادا . ) شویآ
دو فصولنامد صونعت و    سازی دانش.ها در تجاریفناوری و دانشگاه

  17-25. 17-18. سال پنج . دانشگاه

انوآ  هوا و مو (. سونجش، ارزیوابی و تبیوین محورک    1397صوری، سعید. )
سازیعل  و فناوری در دانشگاه)مورد مهالعد دانشگاه شواهد(.  تجاری

 89-124(. 2)5. سنجیپژوهشنامد عل 

هووای (. بررسووی موودل1395فووروتن، والوود و نجوواتی اسووالملو، علووی. ) 
المللوی نخبگوا    کنورانس بینوآوری. نسازی در فرایند مدیریت تجاری

 ایرا . تمرا مدیریت. 

(. 34)14. رهیافوت یطوا .  سازی نتوایج تحط تجاری (.1383فکور، بممن. )
58-53 

سوازی نتوایج   (. موروری بور موواهی  نروری تجواری     1385فکور، بممن. )
 24-32(. 37)16. رهیافتتحطیطا . 

(. الگوی 1390 .، امیری،  . )گودرزی،  .، بامداد صوفی، و.، اعرابی، س
فصولنامد   سازی فناوری در  مسسسا   تحطیطاتی دولتی ایرا .تجاری

 41-56(. 2)4 سیاست عل  و فناوری.

(. موروری بور خهوی تجواری     1392زاده، شوادی. ) متین، آیدا و محمودی 
 52-61. 36سال نم .  رشد فناوری.سازی. 

الدین.، اخروی، امیرحسوین.، ابراهیموی پوور، محمود واد.     ناظمی، شمس
(. اراید مدل مومومی انتطال فنواوری از دانشوگاه بود صونعت:     1389)

 1-30. 3. سال دو . شمار دانش و فناوریرویکرد فراتحلیلی، 
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