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 چكيده

.میکیمه مهی ی فعه  رت تافقات به ر  یتج ری  رم تانه د فن وری ه  هی كی  د ،م رص یش نمتیشواهد متعد  مه مراهرام یا مم

د ،مقبتمه مهجاهیمراحمهرت.مرو  یمفن وریمرو  ی،مهر ی بیمتافقاتمتج ریمرهدک رد یمهرهئهمشو  مباهیمبارا مكا نمتشوکتمتج ریمم

مت لمیکمهیج  مباهیمعاهتتمنهیمیسبیمهدماتمتداانمومفن وریمتافقمش نمتج ریمبامتاثامعاهتتمشون رو ییمممح ضوا،ممپژودشمد  

مهرووتمفن وریمروو  یتج ریمتافقاتمهر ی بی متافقاتمبامتاثاملدهاتم83مپژودش،مپاشووانهمومیظایمتب ییمتاورمه مهرووعد   مب .

مد ،ت یا یهمومقاهیانمومب  هرمتشرا  مهقعاو  ی،ممومت لیمتشوراو  مممفنی،متشوراو  مم:مبُد م4م رمومهروعراه ممفن وریمرو  یمتج ری

مروشمه مفن وری،مر  یتج ریموهقدیمشاهیطمومد  تانهمب مشو  ممهروعراه ممعاهتتمتن رو ممهر ی بیمومپ الیشمباهی.م ی گامبن ی روعهم

میسبیمهدماتمرپس.مش مشن ر ییمبُد م4م رمتالدهم83میعاجهم رمكهمگا ی مهروعد   ممتنعر مخبا م83مه میظارونجیممب مف  یم لدی

مرهرووع مهینم ر.مشوو متداان(مANP)مهیشووبکهمتحلاتمفاآین مروشمباهروو  مروو  ی،ریتج متافقاتمبامتاثامهبد  مومد تالدهمه مدایک

می،فنمتشرا  :مهبد  مآنمه مپسمومگا ی متشرصمفن وریمرو  یمتج ریمتافقاتمبامهثاگذهرمبُد متاینتهممعناهنبهمب  هرمتشوراو  مم

ماایگبها مب م،یه یتم ر.مآور ی مب رتمرهمهدماتمرمچه مومرامم وم،مرتبهمتاتا هبمد ،ت یا یهمومقاهیانمومهقعا  یمومت لیمتشورا  م

م.ش مهرهئهمفن وری،مر  یتج ریمباهیمهر ی بیمت لمیکمر  ی،تج ریمتافقاتمعاهتتمهولایتمد یو نمه 

م

.م(ANP)هیر  ی،مروشم لدیمف  ی،مفاآین متحلاتمشبکههر ی بیمتج ریر  ی،مر  یمفن وری،متافقاتمتج ریتج ریواژگان كليدی: 

 *معه  م هرمتک تب  

:آ ر مپستمهلکعاویاکیj.yazdimoghaddam@gmail.com

mailto:j.yazdimoghaddam@gmail.com
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 مقدمه -2
موجا مكشارمف صله یکهیهمفن ور د یپاشافتوم علم تالا  بان

 ت یمرهمریمكا  مومتاروودهمی بن متاهحل ب ی  علمی  هر .متالا ه 

تج ریممتب یتمشووای ،مفاآین  ج تده  رمهرووعد    فن وریمق بت به

باخیمتحققان،م.م]32[تاهی مهینمبسووعامرهمفاهدممیم ی تیم8روو  ی

تب یتمفن وریمبهمتحااال متافقمهقعا  یممر  یمرهمفاآین تج ری

كهم هیشمتالا مشووو  مرهمبهمتحاووواال مق بتمم هین ،مفاآین یتی

م]83[كن عاضهم رمب  هرمتب یتمتی ر  یم رمتدایدیم یگا،متج ری.

تاهنمبوهمب  هرمررووو یا نمیکمهی  مومی میکمیاآوریممفنو وریمرهمتیم

ق تیماحقت ید فد لات هیج م چن ینمروو له .متجابه]38[ هیسووت

ریزیمباهیمتحض،مب ونمبای ته ق  اتحق هیج م كه  د ییشوو نمت

رمد م تاردهمومك ربا یمكا نمآیه مومع ممهرعد   مه میع یجمپژودش

صووندت،متاج مد رمرفعنمهیا یمومرووات یهمتلیمكهمب ینمتنظارم

م.]83[گا  تاا مش  ،متی

ر  یمفن وریم رمكس م رآت مب متاجهمبهمهدماتمب الیمتج ری

را مه مفن وریموم رع ور د یمتحقاق تی،مهتاو  متاهكزمتحقاق تیممو

د یم ولعیمقاهرمد موم رووعگ  ومپژودشوویمتحتمفشوو رمروو  ت نمم

مد یرووو  یمتحقاق  میاآورهیه،مدزینههی مت مه مرایقمتج ریگافعه

رووو  یمت لیمخا مرهمت تانمكنن .مهیج  مبسوووعاد ییمباهیمتج ری

شمبهمب  هرمومج تده،معالو مبامدو یمتحقاق تیمومعاضوووهم هیمیو فعوهمم

د یمد یمهقعاووو  یمق بتمتاجهمباهیمرووو  ت نفاهدممآور نمهر ش

تحقاق تی،متنجامبهمرشووو مفنی،مهقعاووو  یمومهفزهیشمرف  مج تدهم

شوووا .مهدماوتمهینمتبل مب عهمشووو  مهروووتمت متب لد  مومممتی

رووو  یمومبهمب  هرررووو ییم رمد یمفاهوهییم رمتار متج ریپژودش

ر  یمفن وریم.مهت متساامتج ری]32[هیج ممشا متاروس  مترعل م

 شاهد متعد  روباومهرت.مم ییم ی  مومومع ممهرمان نمب الییب مپای

ه م كثاای تد ه  چن  دا،مهرووت آن ه  ح كی  یا  روواهرووام ه 

 رم آیه  ه  هی كی  رصوو  هت  ی هیظامفنیمتافقمبا   ه  تحقاق  

قا متاروودهمیازممهی .ی فعه  رووت تافقات به روو  یتج ری  تانه

د ،مبهمتحاالمتنعجمیش  مد مومیاآوری د مكهمهكثامهی  یش نمتی

هی  متنجامم8333تنه میکمهی  مه مكهمراریهبم؛ررن ومبهمب  هرمیمی

مب الیمفاهین   دن  مپاچا گی یش ن هتا هینبهمتافقاتمتیمشا .م

م.]83[هرت ر  یتج ری

  هر .مهین وجا  وریفن  روو  یتج ری باهی تعد  ی تاهیع

 وقاعهب هروووت تمکن ب  هر ت  هی   تاهحت ه  یک دا تاهیعم ر

 د یتاهیمن ی هرالع  ، كمبا  شووو تت آیه  بپاای  .مباخیمه 

 ر خع ری تاهیع را ری، و هقعا  ی تاهیع یااویمهیس یی، ی ك فی

1 Commercialization Process   

 وجا  ع م تشووعای ن، و ب  هر یا  د ی ع مم رك روو  ت یی، و

شا .مبهمعالو مخا مفن وریمو...متیهروع ی هر د یم یسوتمتحابیممم

مهیج   یازمتمکنمهروووتم هرهیمتاهیعمیهتیمخ صووویمب شووو .مپسم

فاآین ،م رمعانم هین تافقات هفزهیشمهحعمو لم باهی دو ییمروش

رهدک رد یمهصلیم ه  .میکی]32[ شاهرمهرت پاهدماتمبا ن،مبسا ر

مد ید مومراحرووو  یمفن وریتج ری غلبهمبامتسووو یتمكوهمباهیم

مآیه  ش ن تافقاتمتج ری هر ی بی،مهروتم گا ی   هرهئهمتحقاق تی،

مكهمچگایه هروووت ح ئزمهدماتمهین یکعه هجاهروووت.مهت  ه  قبت

د ییمیما .مت ل هر ی بی فن وریمره روو  یتاهنمتافقاتمتج ریتی

هی ،م رمگ ممی فعه تاروودهمفنّ وری تج ری تافقات هر ی بی كهمباهی

 تافق روو  یتج ری با ثاات ترعل  هولاهمومهصوولیمخا ،معاهتت

م.]34[كنن تی تشایح فن وریمره

رووو  یمفن وری،متعناعمومتاباهمبهمعاهتتمت ثااگذهرمبامتج ری

ببعملومب مهروووتد یمترعل مفنی،مت لی،مب  هرمو..مدو موم تانهمحا  

رووو  یمتعد و مهروووت.مهدماتمت ثااگذهریمآیه مبامفاآین متج ری

ع تتمبامتافقاتمبنو باهینمباهیمشووودو  مشووو نمتازهنمت ثاامداممم

رووو  یمفن وری،مد یمهر ی بیمتج ریرووو  یمومبهبا مت لتجو ریم

ب یسووتمهدماتمیسووبیمعاهتتمتاثامیازمتشوورصمگا  .مبامهینمتی

هرووو  متب لدهمح ضوووا،مب مشووون رووو ییمعاهتتمتاثامبامتافقاتمم

رووو  یمفن وریمب مكمکمروشم لدیمف  یمومتداانمهدماتمتج ری

ی،مهد   مه مفاآین متحلاتمشبکهیسوبیمداك هممه مهینمعاهتتمب مهرعم

مر  یمفن وری،متاردهم ه  مهرت.ریت لیمباهیمهر ی بیمتج 

 رمه هتهمتق لهمح ضوووا،مهبع همبهمتباانمتب ییمیظایمپژودشموم

شا .م رمبرشمبد ی،مروشمیباررویمپاشانهمپژودش،مپا هخعهمتم

شا .م رمد متحلاتمتیگا  .مرپسم ه  شوون ریمپژودشمبا نمتی

 ربا متب لدهمتار یمب مهرهیهمت لمهر ی بی،میشووو نمبرشمبدو یمكومم

د یمتحقاق،مشووا موم رمیه یتمپسمه مبحهم رمتار می فعه ه  متی

مممگا  .گاایمتب لدهمهرهئهمتییعاجه
م

 سازی فناوریتجاری -3

روو  یمفن وری،مهبع همب ی مفن وریمرهمتدای مباهیمتدای متج ری

همتدهاممفن وریمیما .مبهمدمانمخ رام رمهینمقسوومت،میرسووتمبم

 گا  .ر  یمفن وریمتدافیمتیشا مومرپسمتج ریپا هخعهمتی
عناهنمكووتم هیش،متحاووواال ،مرو ر مخلاوت،مفنو وریمرهمبوهمممم

گافعهمشوو  م رممك رهد یمبد مومروواسووعممفاآین د ،مهبزهرد ،مروش

.متحققم یگای،م]83[هیج  مك المی مهرهیهمخ ت  متدای مكا  مهرت

د مت ین متاه مهولاه،میااویمهیسوو یی،مو یفن وریمرهمع تتمتب یتمور
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دو متو ینو مكو الدو مومخ ت  م هیسوووعهممممممتجهازه مو...مبوهمخاوجیم

م.]83[هرت

شوووا مكهمبا نمتی رووو  یتج ری فاهین  عماتی  رمتدای 

وم  هیش هیعق ل ش تت هیش   تدای  فاهین  فن وری، ر  یتج ری

 تنظاربه  یگا گاودی ی  فا  به گاو  ی  فا  یک ه  فن وری

 هیج م روش یک ی  و تحاال فاهین ، راسعم،  ر آن ك رگاایهب

ر  یمفن وریمرهمب مهیعق لم.مهینمتدای متدهاممتج ری]34[هرت ك ر

مفن وری ر  یتج ریفن وریمبسا رمیز یکم هیسعهمهرت.مباخیمیازم

 ق ل  فن وریم ر یک آن ری كه هی تدای مكا   فاآینو یم ره

وممشووا میت عاضووه ب  هر به ج ی  فاهین ی ی  خ تت، تحاووال،

 هی   پا هیش رهمه  فد لاتمد  تم تی فن وری تج ریمر  ی فاهین 

 و تالا  و روو خت هولاه، آ ت یشمیمایه تحاووال، راهحی ت 

رووو  یمفن وریمرهم.مدمچنان،متجو ریم]3[گاا بو  هریو بیم رباتیمم

تاهنمبوهمب  هرمررووو یا نمیکمهی  مومی میکمیاآوریم هیسوووتموممتی

د یمهصووولیمفاآین میاآوری،مرووو  یمبهمیکیمه محلقهتج ریمهتاو  

همرهمتاهنمبراركلیمفاآین میاآوریمفنیمرهمتیبهتب یتمش  مهرت.م

پا ه ی،متاردهمفن وریمتاحلهمتجزهمتدکاکمیما مكهمعب رتن ه مهی  

ر  یمآن.مپژودشگامهبع همب ی میکمهی  مرهمكهمبهموم رمیه یتمتج ری

،مه متنو بعمترعل متمکنمهیج  مومپاورشممهیو ه  مكو فیمبو  هرم هر ممم

 دو .مهینمهیو  م رمتاحلوهمتارووودوهمبوهمفن وریمتار یظامتب یتمممممم

شوا .مدنگ تیمكهمیکم رع ور مق بتمهرهئهمبهمب  هرمح صتمشا ،ممتی

م.]38[شا ر  یمآغ  متیتاحلهمتج ری

د یمعاضووهمه م ی گ  مفاآین میاآوری،مفن وریمب ی مه متاروسوهمم

م:د یمتعق ضیمجای نمی ب مت یعمومشاكتكنن  مآنمبهمرمتمصن 

رس  مات د ، هیشگ    ر  وریفن هرعد    ب ون هیب شوتم ه م-8

 ؛شا  هجعن ب فن وری تالا  به ق  ر د یشاكت و تحقاق تی

 مآیه پذیایرق بت تاهن و د شاكت و صون یعم فن وری بناهم-3

مبه اتت    و بهعا فن وری تزریق ی ب . هفزهیش ب  هرد یمجه یی  ر

مه  آیه  تب یت باهی د یمكلا یهدام ه  یکی،مد یمتحلیشوواكت

مجه یی د ییمب مكال شوواكت به پ یان عملکا  ب  د ییشوواكت

 یومتعارووب كاچک د یشوواكت باهی ویژ هب هتا.مهینمهرووت

هی ه یموهح د یمتحقاقمومتاروودهمهرووتمكهمق  رمبهمره  ب هدمات

م؛یاسعن 

د یمتاروودهمآیه مد ،مدزینهروو  یمفن وریه مرایقمتج ریم-8

د یمبهعامومگوذهریم رمفن وریمجباهنمشووو  مومهتکو نمرووواتو یوهممم

م.آی باجا متیمكنن  مفن وریتامباهیمتارس  معاضهپاشافعه

2 University of Cincinnati 

3 Strategic Technology Evaluation Program    

 تحقق ن، رووای ه  روو  یتج ری تاضوواع پذیاش رغمعلی

 بسا ری تد ه  كه هرت آن ه  ح كی  یا  راهرا ه  شاهد متعد  

 ه  هی كی  رص  هت  ،هی با   تافق فنی ایظ ه  گاچهه متحقاق  م

 هتا هین هی .ی فعه  رووت تافقات به روو  یتج ری  رم تانه آیه 

م.]83[هرت ر  یتج ری فاهین   دن  مپاچا گییش ن

فاآین یمروو   مومخبیمیاسووتم،مفن وری روو  یتج ری فاهین 

ومتع ثامه معاهتتمتعد  م یار خعی،مفن وری،م پاچا   بلکهمفاهین ی

 مومك ر،مهجعم عی،مرووا رووی،مت ریریموم...مهرووت.معاهتلیمكهمكسوو

ر  یمب ش مومه متاهی مه میکمروامع تتمتافقاتمتج ریمداك هممتی

.م رمفاآینو مپاچا  مم]32[روووایم یگامتو یعمتافقاوتمآنمشوووا مم

مهید ی،مگای گان د یتاهیمن ی تعد  مب  رووو  ی،مب  یگاهنتج ری

تاروودهم قبات ه  د ییته ر مفاآین میا  تن  كنن .مهینتی یقش

مت لی، تن بع ت یایت ب  هر، رهدبا د ی ب  هر، هر ی بی تحاوووال،

م.]38[هرتتهن ریمومت یایتمتالا ،محس ب هریموم...م

م

 پيشينه پژوهش -2
مپژودشم متواور مهر یوو بیمتافقاووتمبوو  م تانووه دوو یمقبلیم ر

د مرهم رمرهم رعهمكلیمتاهنمهینمپژودشر  یمفن وری،متیتج ری

رووو  یمفن وری،م رمیکم روووعه،معاهتتمتاثامبامتج ریمج یم ه .

.مهروووتم)تنظا(مفن وریمومی متحاوووالمفن وریرارمعم  مه م ی به

رارمغ ل مه م ی مشاكعیمكهمكهمبهمهرتد ییمپژودشم، رعهم یگا

كن ،مبهمشووون رووو ییمعاهتتمتاثامبامتافقاتمفن وریمرهمتج ریمتی

د یمتابارهمژودشهی .مهت مباشووعامپروو  یمفن وریمپا هخعهتج ری

مر  یگاا مكهمعاهتتمتاثامبامتافقاتمتج ریهیمقاهرمتی رم رعه

فنو وریم رمآیهو ،مه م یو مدا ومعو توتمكلاو ی،مدممفن وریمومدمممممممم

مهی .مكنن  مفن وریمشن ر ییمش  شاكتمتج ری

 شن ریروشآتایک ،مم3ران تی ران  هیشگ   8332 رو لم  ر

 تج ری پع یسووات رهدبا ی هر ی بی باهیمSTEP8 عناهن ب رهم خا 

پع یسووواتمشووون روووی،مكا .م رمهینمروش هرهئه ج ی  د یفن وری

،مهحعم لمتج ریمشووو نمتافقمیکمفن وریمج ی ،متدای م4تج ری

(،مSTEPتج ری) ت لمهر ی بیمرهدبا یمپع یسووواتشووو  مهروووت.م

د یمج ی م رمتاهحتمهولاهمتاینمهبزهرمباهیمهر ی بیمفن وریتن روو 

مSTEP.مت لمهرووتمتمه مصووا م ت نمومتن بعومقبتاروودهمفن وریم

باهیمتداانمپعو یسووواوتمتجو ریمفنو وری،معاهتتمترعل متاثامباممممم

كن .مبامتبن یمت لمرووو  یمتافقمفن وریمرهمتشوووایحمتیتجو ریم

STEPدامفنو وریمجو یو مباهیمتجو ریمشووو ن،میا  تن مباخیمممممم

Commercial Potential   
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بُد مترعل متقسووواممم2د مبهمد یمخ صمهروووت.مهینمویژگیویژگی

عب رتن مه :مهر ی بیمفنی،مهر ی بیمفاآین ی،مهر ی بیمشوو  مهرووتمكهم

هقعاووو  ی،مهر ی بیمب  هر،مهر ی بیمه رهكیمومهر ی بیمق یاییمومه هری.م

.مهر ی بیمفنیمهروووتدامیوکمه مهینمهبد  میازم هرهیمتد ه یمتالدهمم

 و تجزیهد یمفنیمومپذیایمفنی،متزیتد یمهتک نشووو تتمتالده

مپاچا گمتقو بتم  ر رووو  گی تحلاوتم مهروووتی مفاهین  هر ی بی.

د یمفن وریمك رباهنمب لقا ،مبهبا معملکا م رمد یمتاهیمن یتالده

ی ه یم رمتقا  مهپذیایمومهتک نمره تقو بتمتیااامفاآین ،مآ ت یشم

تنظارمهرعد   مهثابرشمك رباهنمب لقا مه متیااامتار یا  مبهكاچک،م

د یمدهشووو تتمتالهر یو بیمهقعاووو  ی،ممگاا .مرهم رباتیمفنو وریم

 ب  هر، هر ی بیپذیایمهقعا  یمومتحلاتمدزینهمتنددتمهرت.مهتک ن

رو  گ ریمفن وریمب میا  مب  هرمومپع یساتمرش موممد یمشو تتمتالدهم

یدایمفن وریم رمب  هرمهرت.مق بلاتمومرهالتمهرتب همب مهفاه ،مهیگاز م

خبامهحعم لیمباهر  مهرتب همر  یمومومهشعا  مفا یمباهیمتج ری

یمهر ی بد یمهصلیمهر ی بیمه رهكیمدسعن .مد ،متالده متم  ی شیمه

د مباهیمد مومب   هری  ق یاییمومه هرهی،مقاهیانمومتنظام  ،متشوووا 

عناهنمد یمفازیکیمومتن رووو مفادنگیمرهمبهكو رباهن،میاو  تنو یممم

مدمو یبارمكهم رب ر م .]81ومم84،م2[گاا دو یمخا م رباتیمتالدوهم

د یمینمت لمتنه مبامفن وریمومویژگی،مشاحم ه  مش ،مهSTEPت لم

(،م رم3332 رمدمانمرهروع ،مرض مبن ری ن)ممآنمتماكزمكا  مهروت.م

تاینمگاایمپع یسووواتمتج ریمیکیمه متهمپژودشوووی،مباهیمهی ه  

د یمتحقاق تیم رمپژودشووگ  مصووندتمیدتمهیاهنم رمتاهحتممراح

م د یمترعلهولاهمتاردهمومقبتمه مصا م ت نمومتن بع،مه مبانمت ل

(مرهمSTEPهر ی بیمپع یسوووتمتج ری،مت لمهر ی بیمرهدبا مفن وریم)

،مSTEPهیعر بمكا مومب مراهحیمیکمرواسوعممف  یمباهر  مت لمم

تهنکمم.]83[پع یساتمتج ریمهینمراحمتحقاق تیمرهمتح ربهمیما 

هیمتالشمكا ی میکمرویکا مض ببهم(،م رمتب لده3384ومر تع یی)

رووو  یمیکملمفن وریمومتج ریتحارمباهیمهر ی بیمپع یسووواتمهیعق 

هم دن .م رمهینمرهرووع ،میمج ی مه متحقاق  م هیشووگ دی،مهرهئفن ور

د یمترعل مد مومچ رچابتدا رد یمهر ی بیمه متاورمه با  مومت ل

ن یمبشون رو ییمش مومب مهرعد   مه متکناکم لدیمپ الیشموم رعهمم

 :مهمشووو  مه متدا رد یمهر ی بیمعب رتن مههرهئد یمگا یو .م روووعهم

مهثاه مهجعموو عی،م مو متنوو فع متنظاموو  ، مقاهیانمو آتوو  گیمفنی،

 رمهینمپژودشمیازمم.]33[ف كعارد یمب  هرمومف كعارد یمهقعاوو  ی

م.مهرته م ی مفن وریمر  ی،متدا رد یمهر ی بیمپع یساتمتج ری

د ییمدسوووعن مكهمه م ی مشووواكتمه مرووواییم یگا،مپژودش

Patent                                                                              

Commercialization Readiness Assessment                    

مهر تجوو ری م ر مفنوو وریمبووهمعاهتووتمتاثا یوو بیمتافقاووتمكننوو  

(م رمتحقاقیم3333هی .مت ین م داهمومیالسن)رو  یمپا هخعهمتج ری

ر  یمتافقمفن وری،مب ی میشو نم ه ی مكهمیکمشاكتمباهیمتج ریم

م:]43[بُد متاهیمن مب ش م4 رم

م؛مد یمفاآین یهمتعن وبمتحاالمومفن وریئتاردهم ه نمومهرهم(8)

 نمهینمخلقمتحاووواال مجوو یو مكووهمتو  گیمومخالقو یووهمبامممم(3)

مم؛رارمهر ریمب ش تحااال مبه

مم؛ر  یمفن وریراعتمتج ریم(8)

م(.م1ر  یمفن وری)پعنتخلقم هیشمج ی مه مرایقمتج ریم(4)

(،م رمتبوو لدووهمخا مبوو معناهنم3332دمچنانمهروووالتامومتار)

رو  یمتافقمیاآوریمفنی:مبانشوویمباهر  میاعممتارودهمومتج ریم"

مروو  یهیمتاروودهمومتج رید مبا،م ری فعن مكهمق بلات"هرووعاهتژی

تافقمیاآوریمفنی،مباهروو  متد تتمومهرتب همبانمهرووعاهتژیمب  هرمم

د یمتشوووعایمشووواكوت)هكعشووو فی،متحلاتمگامومت هفدی(،مگاو م

متار دو  مشووواكوتمومرویکا مشووواكتمباهیم ركمگاهیشمب  هرمم

(،مجهتم3383.م رمپژودشیم یگامه مهینم رعه،مكاماره)]82[هرت

ر  یمتافق،م ومفن وریمه م ومپاو  مشون رو ییمف كعارد یمتج ریمم

تهمم رمحا  مبو    مهیا یم رم هپنمكوهمباشوووعاینمتافقاتمرهم رممم

رو  یمكس مكا  مبا ی ،متار متب لدهمقاهرم ه .مب متا حبهممتج ری

رووو  یمهینمب مت یاهنمومتهن رووو نم رگاام رمتارووودهمومتج ری

تهممع تتمم1د یمتاباره،مد ،متاورمه با  مومبارریمگزهرشفن وری

م:]82[ر  یمشن ر ییمش ی مكهمعب رتن ه  رمتافقاتمتج ری

د مضاوریمومر  یمفن وری) رمتج رییتحقاقمومتارودهمعماتمم.8م

م؛محعمیمهرت(

د مد یمپشووعاب ن)یقشمتهمیم رمتاروودهمتسووعمامفن وریپاو  م.3

م؛كن (ب  یمتی

م؛ب  هری بیمومتشراصمحقا متشعای نم.8

 رمبسطمج یگ  مویژ مهولاهم هختممهرعاهتژیمهیعش ر)یقشیمقبدیم.4

م؛كن (یکمب  هرمبزرگمب  یمتی

م1 ومكمکمت لی.مه مجملهمپژودشمد یمهینم رعه،ممگذهریروات یهم.

م.م]33[هرت(مCRA2ت لمهر ی بیمآت  گیمتج ریمر  یم)

ر  یمتحقاق  مهینمت لم رمك رگ  مآتا شیم رعا ریمتج ری

،متدافیم2یک وك رد یمكاچک،مه هر مهتناتمتلیمآتاج ی مكسووو 

د مر  ی،مهر ی بیمقا ،مهر ی بیمآت  گیمتج ریCRAشو .م رمت لمم

دو یمیکمشووواكتم رمهرتب همب مآت  گیمفدلیمآنمباهیممومضووود 

روو  یمتافقمیکمفن وریمج ی متدای مگا ی  مهرت.مت لمتج ری

 Department of Homeland Security (DHS)  



م
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CRAنمكنن گ تالدهمشو تت:میا  ،متشعای نمی مهرعد   مم81،م هرهیم

گذهری،مهی ه  مب  هر،متشووعای،مقامتمیه یی،م هیشمتشووعای،متده 

همفکای،مب  هری بیمومفاوش،میدایم رمب  هر،مرقب ،محد ظتمه مروووات ی

ر  ی،مشاك مدیمتار یا  ،مت لمكس مومك ر،متجابهمتج ری با جه

د م رمق ل میکمت لمهتعا  یمهینمتالدهمد مهرت.ومقاهیانمومت یا یه

همشووو  مهرهئمرووو  یمشووواكترووو   مباهیمهر ی بیمآت  گیمتج ری

 رمپژودشووویمهخاام رمهینم روووعووهمكااچباگامومم.]82[هرووووت

(متاوریمرووواسوووعم تاکمبامه با  مج ریم رمحا  م3382پادت)

روو  یمفن وریمروو  یمومب متماكزمبامعاهتتمتافقاتمتج ریتج ری

د یمهمیما ی .م رمهینمرهروووع مروووهمگاو مهصووولیمه مرووو  ت نمهرهئ

مد مون مه :م هیشگ   دن  مفن وریمشون رو ییمشو مكهمعب رتمممتارودهم

د یمت روواسمد یمفن وریمومشوواكتآپتاهكزمپژودشووی،مهرووع ر 

د یمهصوولی،مرووهمك ی لممشوو  .مدمچنانمباهیمدایکمه مهینمگاو 

مر  ید ،متج ریتد تلیمترعل متدافیمش مكهمه مرایقمهینمك ی ل

 د .مهینمتب لدهمیکمچ رچابمد یمتارووودهمی فعهمریمتیفن وری

مکنمبانمهینمر  ت نمد مهرهیهم ه مومف كعارد یمتئاریمه متد تال مت

تافقاتمتج ریمرووو  یمرهم رمك ی لمد یمتج ریمرووو  یمتابارهم

ع تتمتاثامبامتج ریمرووو  یمفن وری،مم88تحلاتمیما .م رمیه یتم

شووون رووو ییمگا ی مكهمباخیمه مآیه معب رتن مه :مفادنرمیاآوری،م

،م رمیفنانمت یایت،مفد لاتمد یمشوبکهمرو  ی،مش یسعگیمفن ورمم

محقا مم مفنوو وری، مهروووعاهتژیمهیعقوو ل متنوو بع،  روووعووا مبا ن

م.]38[ت لکات

هلبعهم رمباشووعامپژودشمد یمتاباره،معاهتتمتاثامبامتافقاتم

تج ریمرووو  یمب متماكزمبامدام ومع تتمهصووولیمدممفن وریمومدمم

شوواكتمتج ریمكنن  مفن وری،مشوون روو ییمشوو  مهی .م رمه هتهمبهمم

متیمگا  :تد ه یمه مهینمپژودشمد مهش ر م

(،م رمپژودشمخا ،معاهتتمتاثام8833تااغداریمومدمکو رهن)م

بامتجو ریمرووو  یمهق هت  میاآورهیهمومپاشمبانیمتافقاتمآیه م رمم

هرع نمیز مرهمبارریمیما ی .م رمهینمرهرع مهبع همتعیااد یمتاثامبام

تج ریمروو  یمهخعاهع  ،مشوون روو ییمشوو  مومرپسمبهعاینمت لم

بانیمهحعم لمتافقاتمهینممباهیمپاش3مشووبکهمعاووبیمتاووناعیم

هخعاهعو  ،مهرهیوهمگا یو .میع یجمتحقاقمیشووو نم ه مكهمتعیااد یمممم

فن ورهیه،مب  هر،مم-شووراووی،مفنیم-جمداتمشوون خعی،معاهتتمفا ی

م.]84[ق یاییمبامتافقاتمتج ریمر  یمتاثای م-ت لیمومه هری

متوان)مم مرویکا یمباهیم3338روووادونمو مپژودشمخا  م ر ،)

ر  یمفن وریم رمهرتب همب میاعمریبانیمشو خصمتافقاتمتج مپاش

Artificial Neural Network (ANN) 

Structural Equation Model 

فنو وری،متارووودهم دن  مفن وری،م ری فتمكنن  مفن وریمومعاهتتمم

هم(مهرهئSEM3تحابی،مب مهروعد   مه میکمت لمتد  ال مر خع ری)م

آوریمشوو  مه متاكزمد یمجمعكا ی .م رمهینمتب لدهمباهروو  م ه  

تحقاقممتعیاام رمهینم تانه،مش تت:م3هیعق لمفن وریمهرالع  مكا ،م

ومتاروووده،مت یایت،مك ربا ،مهیعق لمفن وری،مب  هر،مقاهیان،متافقاتم

رووو  ی،مت ثاامگسوووعاشمومهیعشووو رمومیازمبهبا م رمق بلاتمتج ری

لیمتمع تشاكتمشن ر ییمش .مدمچنانمهینمتعیااد مب مروشمتحلا

بهبا م رمكاداتمتحااال ،مبهبا م رممت یا ی،م رمرووهمبُد مش تت

بن یمارووودهمتحاوووالمج ی ،م روووعهمقاموتمگوذهریمومت ثاامتمم

م]82[شوو ی  (،م رمپژودشوویمبهمبارروویمم3334تات  مهرووعباو).

د یمتحقاقمومتارووودهمفو كعاردو یمكلاو یمتافقاتمباهیمپاو  ممم

تشراهمم82د یمفنیمتراوواوویمپا هخت.م رمهینمرهرووع مشواكتم

گاو مم4د مب میظارنجیمه مخباگ ن،م رمشن ر ییمش .مهینمتشراه

د یمتاردهمد یمدزینههر  ،متشراهمبن یمشو ی .مبامهینم روعهم

،م رم روووعا مبا نمتن بعمفنی،مR&Dباجسوووعه،مع ممهرمان نم

د یمتالا ،م رمگاو مفاصوووتمفنیمقاهرمگافعن .متجهازه مومدزینه

باگشوتمروات یهمتار هیعظ ر،م ت نمب  پا هختمومهر شمهرمی،م رممم

.مبهبا مفنیمبوو لقا میاآوری،مهروووتگاو مروووا آوریمتار هیعظوو رم

 متاباهمبهمهیمنمبا نمفن وری،مت ثااه متحابی،مت ثااه متاضاع 

قاهرممترعل متق ضوو ،م رمگاو مریسووکمتاروودهممق یایی،متدا رد یم

دو یمقاموت،مرقو بتمفدلیمومرق بتمب لقا ،ممممگاا .متشوووراوووهتی

یمد د یمهضو فیمیازم رمگاو موضداتمیکپ رچگیمرواسوعم،مدزینهمم

 یگامهحم م رمپژودشیم.م]3[ج یمگافعن مق بتمتشوراصمومتداانم

رهمشوون روو ییممهیكنن  (،معاهتتمتداان3332رهح لموملائاسمرهبلا)

د یم هیشگ دیمرهمر  یمفن وریومتج ریم83 دیكهملاس یسمكا ی 

ومهدماتمیسووبیمآیه مرهمتداانمكا ی .م رمم دن تحتمت ثاامقاهرمتی

گاو مم1 رمموكنن  ،مشووون رووو ییمد ییمتداانهینمرهروووعو متالدهم

د یمتاتبطمب مر  ت ن،مد مش تتمتالدههینمگاو بن یمش ی .م رعه

  یمرووتاتبطمب مترعاع،متاتبطمب مفن وری،متاتبطمب مب  هرمومتج ری

.مبامهرووو  مو نم ه  مشووو  مبهمومتاتبطمب مت لکاتمفکایمهروووت

تاینمآیه متداانمگا ی مكهمعب رتن مه :متار مه متهمم83دو ،ممتالدوهم

اتامیمباجسعه،میگ یهمومبقا مرات یهمفکای،مهتعا  ه مق بتمشن ر ی

با نمفنو وری،مهحعمو لمتافقاوتمبو  هر،متزهی یمق بتمرووونجشموممممم

د یمرق بعیمپ ی هر،میا  د یمج ریمومروو  یمباجسووعه،متزیتمكمی

پذیایمفنی،مشووود فاتمپعنت،مفاریمب  هر،مهی ه  مب  هرمب لقا ،مهتک ن

ویژگیمومتنحاووامبا نمرووات یهمفکای،م ت نمال ممباهیمتاروودهممم

Licensing 
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م.]83[هتمعاضهمبهمب  هرفن وریمج

(مهیج ممشوو ،م3383 رمپژودشوویمكهمتارووطملانکمومهرووک  )

د یمتحقاق  مرووو  یمپاو  تو لیمباهیمهر یو بیمتافقاتمتج ریمم

مSBIR88یاآورهیهمكسو مومك رد یمكاچک)م كهمتارطمهمگا ی مئهره(

ب ینمتنظارمتعیااد ییمب مرویکا مت لیممشا . دیمتی ولتمبا جه

د یمرووو  یمپاو  ر ی بیمتافقاتمتج ریومهقعاووو  یمباهیمت لمه

SBIRگذهریمتشورصمش ی مكهمباخیمه مآیه معب رتن مه :مرات یهمم

گذهریمخاوواصوویمگذهریمكت،مرووات یهخاوواصوویمكتمبهمرووات یه

 دیم ولتمتحلیمی مهی لعیمبهمگذهریمكت،مبا جهخ رجیمبهمرات یه

د مبهمدو می مك لجم دیم هیشوووگو  مگوذهریمكوت،مبا جوهمممرووواتو یوهمم

گذهریمكت،مدیمشووراوویمبهمرووات یه گذهریمكت،مبا جهرووات یه

 دیمپاو  ،متد ه مف  د یمپاو  ،معمامف  د یمپاو  ،م تو نمبا جوهمم

هروووعدو   متجو ریمراهحیمشووو  مباهیمیعو یجمپاو  ،م رآت مكتمممم

م]31[شووواكت (،م رمتب لدهمخا معاهتتمتافقاتم3388چاموملی).

تاورممرووو  یمتحاووواال مفن ورهیهمج ی مرهمباهرووو  باهیمتج ری

بن یمكا ی .مهینمعاهتتمه با  مومروشم لدیمشوون روو ییموم رووعه

گاا .مهینمهبد  متافقاتمتالدهمرهم رباتیم82كهممهرتبُد مم4ش تتم

پذیایمكسووو مومك ر،معبو رتن مه :مق بلاتمعاضوووهم رمب  هر،مهتک نم

د یمتحقاقمومتاروووده.مهینمعاهتتمپذیایمفن ورهیهمومق بلاترق بت

ف  یممAHP83 ورالههاهتبیمر خعهمش  مبتحتمیکمت لمرلسلهمت

مد یمهولایتمب روووتمآت  بن یمشووو ی مومبامهرووو  مو نهولایت

م]81[همگا ی ئرووو  یمهرهعاهتوت،میوکمتو لمهر یو بیمتج ریمممم  رم.

(مروشوویمتاثامباهروو  مم3384تحقاقیم یگامك ت ر ین مرورووعک)

،مباهیم]31[(3383رویکا مت لی،مرویکا یمدم ین ملانکمومهرک  )

هم ه .مب ینمتنظارم رمئد یمیاآورمهرهپع یسوواتمتج ریمپاو  هر ی بیم

د یمیاآورمهیج ممهینمپژودش،متحلالیمك تتمه مهصوووالمت لیمپاو  

شوو مومتدا رد ییمباهیمهر ی بیمپع یسوواتمتج ریمآیه ،مشوون روو ییمم

گا ی .مهینمتدا رد یمهیعر بمش  ،معب رتن مه :مربحمفنی،مكاداتم

هرتب ر  مپ ی هرمب متشوووعای ن،متاقعمخ ت  ،مهخو تو  ،متحایتمبمم

وریمدو یمثو بتمومبها ممدو ،مهروووعدو   مه م هرهییممدو ،مدزینوهممفاوش

(،م رمتحقاقیمعاهتتم3381 یای مدسووامومدمک رهن)م.]84[پاروونت

كلا یمتاثامبامعملکا مهیعق لمفن وریم هیشوووگ دیموم رمیعاجهمآنم

د یم هیشگ دیمرهم رمت یاهنمشن ر ییمومر  یمتافقمفن وریتج ری

هدماتمیسبیمآیه مرهمتداانمكا ی .مهینمعاهتتمكلا یمش تتمهبد  :م

مر  ت یی،متن بعمت لیمومتن بعمتج ریم-تن بعمهیس یی،متن بعمفادنگی

م،هرت.م رمیه یتمد ییلدهاتكهمداك هممه مهینمهبد  میازم هرهیممهرت

 یی،مر  تم-تشرصمگا ی مكهمهبد  متن بعمهیس ییمومتن بعمفادنگی

جوو یوورمومم.]83[روووتتمرهم رمبانمهبدوو  م هرهباشوووعاینمهدماوو

هیمف كعارد یمتافقاتمومشوووکسوووتم(،م رمتب لده3381دمک رهن)

دمچنانممیمرهم رمكا مجنابیمشن ر ییمكا ی .رو  یمفن ورمتج ری

روو  یمتاهحتمترعل مفاآین متج ریمبارروویمیما ی مكهتاهیدیمرهم

 یمر شا .معاهتتمتافقاتمومشکستمتج ریفن وریمب مآنمروباومتی

فن وریمهیعق لم ه  مش  مبهمم132ه متاورمه با  متاضواعمومبارریمم

د یمخاواصیمكا مجنابیمشن ر ییمگا ی مكهمعب رتن ه :ممشواكتم

 دن  مفن وری،متالشمباهیمقو بلاوتمب  هری بی،مدمک ریمب متارووودهمم

بهبا مفنی،مرضووو یوتمومقو بلاوتمپذیای  مفن وری،مت تانمفن وریمممم

مداتمب  هر،متزیتمفن وریمومق بلاتتکماتمكنن  ،مق بلاتمت لی،موض

مم.]33[فنیمپذیای  مفن وری

رووو  یمفن وری،متج ریدو یمترعل متاثامبامتافقاوتمممتالدوهم

همش  مئهرهم8مشم ر مد یمقبلی،م رمج ولهرعراه مش  مه مپژودش

د یمقبلی،مباهروو  مد یمهرووعراه مشوو  مه متب لدههرووت.متالده

ر ی بیمرهدبا یمپع یساتمگاایمه مت لمهه با  متاضاع،مبایژ مبها 

م4(،م رمCRAر  ی)(مومت لمهر ی بیمآت  گیمتج ریSTEPتج ری)

بن یمشوو ی .مهینمهبد  معب رتن مه :متشووراوو  مفنی،مممبُد م رووعه

مد .متشرا  مت لی،متشرا  مب  هر،مقاهیانمومت یا یه

د ییمرهم،مپژودش8مشووم ر ملاسووتمشوو  م رمج ولمم  تب لد

هی مومبامتنعشامش  مه مآنمومبد م3333شا مكهمه مر لمشوو تتمتی

هی .م رمهینمرهرع مرو  یمت كا مكا  معاهتتمتاثامبامتافقاتمتج ری

دو ییمكوهمتنهو مبامعاهتتمتاثامبامهیعق لمفن وری،مپا هخعهممممپژودش

با ی ،مه مبارریمتب لدهمح ضامحذ مش ی .مدمچنانمهینمپژودشم

تاروودهممروو  یمرهمباهیمتاهر یمكهعاهتتمتاثامبامتافقاتمتج ری

كنن  مفن وری،متعد و مبا ی ،ملاستمكا  م دن  مفن وریمومتج ری

ر  یمفن وریِمهیعق لم ه  مش  مه مهروت.م یاهمهینمتب لدهمبامتج ریم

كنن  مفن وریمشوواكتمتاروودهم دن  مفن وریمبهمشوواكتمتج ریمم

متعماكزمش  مهرت.
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 مراه مراجع آنهاسازی فناوری به ههای موثر بر موفقيت تجاریمولفه: 2 جدول

 ردیف

 

 

 مراجع مربوطه هالفهوم ابعاد

م8

 مشخصات فنی

م]88ومم33،م33،م83،م2[مپذیایمفنیمفن وریهتک ن

م]83ومم33،م33،م38،م82[مد یمفنیمباجسعهمفن وریتزیتم3

م]82ومم88،م3،م33،م3[م(مR&Dد یمتحقاقمومتاردهم)ق بلاتم8

م]84ومم33،م3[مربحمتکنالا یکیمفن وریمم4

م]83ومم33،م43[مق بلاتم ری فتمپعنتمشد  م1

م]32ومم83،م2[مك رگاایمفن وریمج ی متارطمتشعای نمب لقا هپاچا گیمكممبم2

م]33ومم83[مفدلی تار هرعد    د مومفاآین د یروش ب  وریمج ی فن  ر  گ ری و پذیاش ق بلاتم2

م]83ومم83[مهی ه یمفن وریم رمتقا  مكاچکهتک نمره م3

م]33ومم88،م43[مك تالمهبعک ریمومیاآورمبا نمفن وریمی متحاالمفن وریم3

م]38ومم33،م3،م2[مباهیمتاردهمفن وریمومتاه مهولاه،مهتک ی  م،متجهازه تن بعمفنیمال ممش تت:مم ر رعا مبا نم83

م]84ومم83،م2[م وری  یمفنكنن  مفن وریمه میااویمهیس ییمتعراصمومب متجابهمباهیمتج ریمرباخار هریمشاكتمتج ریم88

م]38ومم83[مهیمنمبا نمفن وریمی متحاالمفن وریمباهیمهرعد   مك رباهنمیه ییم83

م]84ومم33،م82،م3[مباهیمهجاهیمراحر  یمتاهی ییمتاممتج ریم88

م]83ومم33[متجابهمفنیمقبلیمتج ریمر  یم84

م81

مشخصات مالی و 

 اقتصادی 

م]33ومم32،م83[مر  یمفن وریج ریپذیایمهقعا  یمتاردهمومتهتک ن

م]81ومم3[مرا آوریمتار مهیعظ رمفن وریم82

م]84ومم81،م3[مد یمتیااامفاآین ،معملا  مومپشعاب یی(مد یمتاردهمفن وری)دزینهدزینهم82

م]33ومم32[مگذهریمتن ر مباهیمفن وریمی متحاالمفن وریقامتم83

م]82وم32،م31،م33،م83،م3[مگذهرهنمخااصیمهد یمت لیمه مرایم ولتمومرات یحم یتم83

م33

 مشخصات بازار

م]83ومم82[مشن ر ییمیا  د یمفاریمومج ریمب  هرم

م]32ومم33،م83[مر  گ ریمفن وریمب میا  مب  هرمم38

م]82ومم83،م81،م3[مپع یساتمفن وریمباهیمرش مومیدایم رمب  هرم33

م]33ومم33[مومفاوشمتحاالمفن وریمد یمتاثامباهیمب  هری بیهرعد   مه مروشم38

م]83ومم83[مكنن  مفن ورید یمرق بعیمپ ی هرمباهیمشاكتمتج ری هشعنمتزیتم34

م]32ومم82،م3[مد یمتشعاكم هشعنمشاك مومپام نم31

م]83ومم88،م81،م43[مر  ی( ت نمال ممباهیمرر ی نمفن وریمبهمب  هرم)راعتمتج ریم32

م]82ومم81[مكنن گ نمیه ییمباهیمفن وریمی متحاالمفن وری تشعای نمد  مومهرعد  م32

م]83ومم32[م رم رعا مبا نمب  هرمد  مم33

م]33[م رمح لمرش مبا نمب  هرمد  مم33

م]38ومم43[مهیج ممیکمتحلاتمرق بعیم83

م]83ومم33[مد ییمتعم یزمه متحااال مرقب  هشعنمتزیتم88

م]33م[می متحاالمفن وریتن فعمومهثاه مهجعم عیمفن وریمم83

م]32ومم83[مجذهباتمفن وریمی متحاالمفن وریمه میظامتشعای نمومك رباهنمیه ییمم88

م84

 هاقوانين و تایيدیه

م]82ومم33،م3[م دن ر  یمفن وریمومپذیاشمفن وریمرهم رمب  هرمتحتمت ثاامقاهرمتیوجا مقاهیانمحم یعیمكهمتج ری

م]82ومم38،م4[مب یستمآیه مرهمباهور  مر   مت مق  رمب ش م رمهینمب  هرموهر مشا فن وریمتیمآگ دیمه مهرع ی هر د ییمكهم81

م]83[موجا متن ر مفادنگیمباهیمفن وریمی متحاالمفن وریم82

م]83ومم38،م33،م3،م2م[محد ظتمه مرات یهمفکایمم82

م]83ومم33[مآر ییمومرهالتمتجا  هركا ن)پاوهیهم هرمكا ن(مفن وریم83

 روش پژوهش -4

تنظارمپو الیشمومهر ی بیمتن رووو معاهتتممه رمهینمپژودش،مبوم

هرووعراه مشوو  مه مه با  متاضوواع،مه مروشم لدیمف  یمهرووعد   مم

Analytic Network Process  

یکمه معاهتتمتاثامبامتافقاتممگا ی .مرووپسمهدماتمیسوووبیمدام

هیمرووو  ی،مبو مهروووعد   مه مروشمفاآین متحلاتمشوووبکهممتجو ریم

(88ANPمشون ر ییمش .م ومروشمیكامش م،)م لدیمف  یمومفاآین م 
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مشا :مهی،م رمه هتهمشاحم ه  متیتحلاتمشبکه

 روش دلفی فازی -4-2

تاینمتاهفقمگاودیمد  مروشم لدی،م رووعاروویمبهمتبمئنم

خباگ نم رب ر متاضاعیمخ صمهرتمكهمب مهرعد   مه مپارشن تهموم

یظاخاهدیمه مخباگ ن،مبهم فد  مب متاجهمبهمب  خار مح صتمه مآیه م

د یمیدنیمهفاه مخبا مب مذیا .م رمروشم لدی،م ه  پومصوووار متی

د یمتقایب معانیمتب یتمدو یمآت ریمبهم ه  مهروووعدو   مه متحلاوتمم

گا  .مگاایمتیشوووا .مهینمروشمتنجامبهمهجم عم رمتاووومامتی

روشم لدی،مضووومنمحدامرووو  گیمه مقو بلاوتمهرمانو نمب الییمممم

یمه م.مهرووعد   مه مهع ه مقبدیم رمحتمتسوو یلم]8[باخار هرمهرووت

بانی،مرا رعگذهریمو...،متنجامبهمیع یجیمگاای،مپاشجملهمتامام

خاهد مشو مكهمبهم ورمه موهقداتمدسوعن .مدمچنانم رمبسا ریمه ممم

تامومتاهر مهروووعد   مه متعیااد یم ب ییمتاروووطمخباگ نمتع هول

د مبهمج یمهع ه مقبدیمب متامهرووت.مبن باهینمبهعامهرووتم ه  رهحت

 مشای .مهینم الیتمتاج مپ ی مآت نمروشمهع ه مف  یمیم یشم ه 

،مهرهئووهمروشم لدیمفوو  یویژگیمتهمم لدیمفو  یمشووو  مهروووت.ممم

پذیامهرووتمكهمبسووا ریمه متاهیعمتاباهمبهمع مممچ رچابیمهیدب  

.م رمهینمتب لدهم]88[ د  قتمومصاهحتمرهمتحتمپاششمقاهرمتی

باهرووو  مروشم لدیمف  ی،میظاه مخباگ نم رب ر معاهتتمتاثامبام

آوریمورووالهمپارووشوون تهمجمعمهروو  یمفن وریمبفقاتمتج ریتا

تمکنمشوووا مومبوهمهعو ه مف  یمتثلثی) رمق ل مح هقتمتق هر،مممتی

مشا .تب یتمتیمتاینمتق هرمومح هكثامتق هر(

 (ANPای)فرآیند تحليل شبكه -4-3

دو یمهر ی بیمچن تدا ر ،مك ربا موروووادیم رمدمهمعلامممروش

دوو ،مفاآینوو متحلاووتمرووولسووولووهموشهیوو .مه مبانمهینمرپاو همكا  م

باشوعامتار متاجهمقاهرمگافعهمهرت.مفاآین متحلاتممم(AHP)تاهتبی

رولسولهمتاهتبیمهبع همتسئلهمی متاضاعمتار یظامرهمبهمیکمر خع رممم

كن مكهم رمهینمرووو خع ر،معن صوووامرووولسووولهمتاهتبیمتب یتمتی

شووای ،متسووعقتمه مم دن  مكهمهجزهمتاووماممیازمتلقیمتیتشووکات

مAHPمد یمج یمروشهی .میکیمه متح و یت  یک یگامفاضمشووو

د یمتعق بتمبانمعن صووامتاووماممیدنیممهینمهرووتمكهموهبسووعگیم

گاا مومهرتب همبانمهینمد مرهم ریظایمیتدا رد ،م یاتدا رد مومگزینه

كن .مهینمتح و یتمعن صامرهمرلسلهمتاهتبیمومیکمرافهمفاضمتی

روشممععیكنن  مآن،متات  مرووو ،مب عهمشووو مت مهب هعAHPعم  م

همومتدافیمكن مكهم رمآنمئ(مرهمهرهANPهی)فاآینو متحلاتمشوووبکهم

آین مشا .مفاهیمج یگزینمر خع رمرلسلهمتاهتبیمتیر خع رمشبکه

مAHP(مح لتمعماتیمومشووکتمگسووعا  مANPتحلاتمشووبکهمهی)

شووا مكهم رمآنمتاضوواع  مب موهبسعگیمتعق بتمومب  متحسووابمتی

م.م]81موم8[افتگتاهنم ریظاخار مرهمیازمتی

تاهنم رمچه رمتاحلهم یام(مرهمتیANPهی)فاآین متحلاتمشبکه

م:]83ومم8[خالصهمكا 

سااا ت مدل و تبدیل ملاابله به یخ سااا تار   -4-3-2

 ایشبكه

رارمآشووک رمومروشوونمبهمیکمروواسعممتنبقی،متسوئلهمب ی مبهم

ارطمتاهی متهیمتیت ین میکمشبکهمتب یتمشا .مهینمر خع رمشبکه

د م رمجلسووو  مراف نمیدنیمی مبهم یگامروشد مگاای  تاووومام

د معناهنمخاشووهد مبههی،مگا تداانمشووا .م رمهینمروو خع رمشووبکه

.مهرووتهیمه معن صووامتباحمدسووعن مومدامخاشووهمشوو تتمتجماعه

عن صووام رونمیکمخاشووهمتمکنمهرووتمب میکمی متم تیمعن صوواممم

ه مرهمهینمهرتب رد یم یگامهرتب همتعق بتم هشووعهمب شوون .ممخاشووه

ی تن .مدمچنانمتمکنمهرتمعن صام رونمیکمعگیمبااوییمتیوهبس

خاشووهمبانمخا شوو نم هرهیمهرتب همتعق بتمب شوون مكهمبهمهینمیاعم

مگاین .تب همد ،موهبسعگیم روییمتیهر

تشااكيل ماتریم مقایلااات زوجی و تعيين بردارهای  -4-3-3

 اولویت

شا ،معن صامهیج ممتیمAHPتشو بهمتق یسهمد یم وجیمكهم رمم

د ،مباهروو  متازهنمهدماتمآیه م رمم رمدایکمه مخاشووهممتاوومامم

شوووای .مخا مهرتبو همب متدا رد یمكنعالیم ومبهم ومتق یسوووهمتیم

د میازمباهر  میقشمومت ثاامآیه م رم رعا بیمبهمد  ،م ومبهمخاشه

گااهنم رمتار متق یسووهمگاای .متاوومام ومتار متق یسووهمقاهرمتی

گاایمكنن .مومب ی متامامد م ومبهم  وجیمعن صامومی مخا مخاشه

د یمتعق بتمبانمعن صامیکمخاشهمیازمب ی معالو مبامهین،موهبسعگی

 ومبهم ومتار متق یسووهمقاهرمگاای .مت ثاامدامعناووامبامرویمعناام

 یگامه مرایقمبا هرمویژ مق بتمهرهئهمهرووت.مهدماتمیسووبیمعن صووامم

كماعیمروو ععیمروونجا  مم3باهرو  متقا  مممAHPدم ین مروشم

كنن  مهدماتمتس ویمبانم وم،متشرص8مكهمع  راریهبمشا .تی

هلد   مباشعامیکمعناامكنن  مهدماتمفا تشرصم3عناامومع  م

 رمباهبامعناووام یگامهرووت.م رمهینمقسوومت،مبا هرمهدماتم هخلیمم

شا مكهمیش یگامهدماتمیسبی)ضای مهدمات(معن صامتح روبهمتیم

م:آی د رتمومه مرایقمرهببهم یامب رتمتیی مخاشه

MaxAW W                                                                      )8(  
(:8رمرهببهم)   

A:ت تایسمتق یسوهم وجیمتدا رد ،ممWمبا هرمویژ )ضای مم:

مهرت.ممA:مبزرگعاینمتق هرمویژ مت تایسمMaxهدمات(مومم

چن ینمروشمهرهئهمم"روو ععی"،مWباهیمتح رووبهمبا هرمویژ م

باهیممSuper Decisionهفزهرمكا  مهرووووت.م رمهینمتقوو لووهمه میام

متق یس  م وجیمهرعد   مش  مهرت.متح ربهمبا هرمویژ مه مت تایس

شاكيل ساوپر ماتریم و تبدیل آن به سوپر ماتریم   ت -4-3-2
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م24حد

م رمیکمرواسعممب مت ثااه ممد یمكلیباهیم روعا بیمبهمهولایتم

د یمتح رووبهمش  ،م رمWتعق بت،مبا هرد یمهولایتم هخلیمیدنی

.م رمیعاجهمیکمشووای د یمتن روو میکمت تایسموهر متیرووعان

آی .مراپات تایسم رموهقعمیکمت تایسمرواپات تایس،مب روتمتیمم

بن یمش  مهرتمكهمدامبرشمه مهینمت تایس،مهرتب همبانم ومبرش

 د .مهینمیاعمت تایسمرهمخاشووهم رمیکمروواسووعممرهمیشوو نمتیممم

د یمیو تن .مب مج یگزینیمبا هرمهولایتمتیم81رووواپاتو تایسمهولاوهمم

د م رمراپات تایسمهولاه،مومخاشهم هخلی)ضواهی مهدمات(معن صوامم

مآی .ب رتمتیم82راپات تایسمی تا ون

 رمگ ممبد ،مب مضابمتق  یامراپات تایسمی تا ونم رمت تایسم

شا .مب ینمتاتا مب مهی،مروواپات تایسمتا ونمتح ربهمتیخاشوهم

یات لاز مكا نمراپات تایسمی تا ون،مراپات تایسمتا ونمب رتم

خاهد مم8د یمرویمدامرعانمآن،مرهیهآی .م رمهینمح لتمجمعم تی

شو .م رمگ ممراممومیه ییمه مهینمتاحله،مب مبهمتاهنمرر ی نمتم تیمم

دمگاهییمح صتمشا می معن صوامرواپات تایسمتا ونمت م ت ییمكهممم

صووار مرووبایمهتامتم تیمعن صووامروواپات تایسمببهمبا ییم قاق

 رمهینمح لتممشا .تیمتح ربهمح ت تایسم،مراپاشوباهمدممشا م

د مرهم هشوووعهمب شوووام.متاهیاممهولایتمیه ییم یاتدا رد مومگزینهتی

مممم:هرتمرهببهم یامتاباهمبهمتح ربهمراپات تایسمح 

lim k

k
W


 مم)3(مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 انتخاب گزینه برتر     -4-3-4

یازممد رمراپات تایسمتشکاتمش  م رمتاحلهمرام،مگزینههگام 

د مه مروووعانمتاباهمبهملح ظمشووو  مب شووون ،مهولایتمكلیمگزینه

د م رمروواپامت تایسمح میات لاز مشوو  ،مق بتمحاالمهرت.مگزینه

د م رمراپات تایسم ریظاگافعهمیشای ،متح رب  مبد یمهگامگزینه

مد مب رتمآی .هت مهولایتمكلیمگزینال ممهرت،مصار مبگاا م

م

 ها تحليل داده -5
یمر   رمهینمتب لده،مشن ر ییمعاهتتمتاثامبامتافقاتمتج ری

د یمتافقاتمومتداانمهدماتمیسبیمدامفن وریمش تتمهبد  مومتالده

م:گاا هیمش تتم ومگ مم یامهیج ممتییکمه مهینمعاهتت،مه مرایقمرویه

 وریسازی فنابررسی تناسب عوامل موفقيت تجاری -5-2

روشم لدیمباهروو  میظامخباگ نمبهمبارروویمومت یا متن روو م

د مومشاهیطموهقدیمعاهتتمب رووتمآت  مه مه با  متاضوواعمب م تانه

 Limit Super matrix  

Initial Super matrix 

گاایمدوو یمتاووومامگاای،مبایژ مباهیمروشتاجا م رمتاووومام

.م رمهینمتب لدهمیاز،مروشم لدیمف  یم]83[پا ه  چنو تدا ر ،متیم

عاهتتمهرعراه مش  مه مباهرو  میظامخباگ ن،مبهمباررویمتن ر ممم

روو  یمفن وریم رمتج رید مومشوواهیطموهقدیمتاورمه با  مب م تانه

مد مومصن یعمهیاهن،مب مریمتاهحتمهجاهییم یامپا هخت:شاكت

 انتخاب  برگان -5-2-2

ویژگیمهصلیمخباگ نمتنعر م رمهینمپژودش،م هشعنم هیشموم

تم هرهیمب یستجابهمال مم رمتاضاعمتابارهمبا .مهینمخباگ نمتی

ح هقتمت ركمتحاالیمك رشن ریمهرش مومتش ركتمفد لم رمپاو  م

مد ییم رمحا  مت یایتمفن وری،مب شن .

م83گاایمغااهحعم لیمومروشمقض وتی،مبامهینمهر  مومب میمایه

عناهنمخباگ نمتنعر ،مباگزی  مش ی مومآت  گیمهولاهمباهیمیدامبه

مهعض یمگاو م خبا مبهمتدکاکمهجاهیمراحمباهیمآی نمباجا مآت .

مد یمش غتم رمآیه ،معب رتن مه :د مومشاكتحا  

د یمهعض یمدائتمعلمیمپژودشیمومك رشن ر نمهرش متد ویت -

مروهبطمبانبای ته مصندتمیدتمریزیمفن وریمو هلملتمپژودشگ  

میدا(م2هیاهن)

ر  یمد یمفد لم رمتج ریت یاهنمومك رشن ر نمهرش مشاكتم-

-یدتمومگ  مومپعاوشامی،مش تتمشاكتد یمد م رمحا  فن وری

مهكساامیاینم متارده، می تارهنمپژودشمو میدتمیاکمقشم، د ی:

میدا(م3فاآین مآرا مومصن یعمریگانهمومك ت لاستمپ ر )

مك رشن ر نمهرش مشاكتم- بنا نمتافقم رمد یم هیشت یاهنمو

هفزهرد مومتجهازه متاتبطمد یمداشمن ،میامراسعمحا  مد یم

میدا(.م4تسعقام رمپ ركمعلممومفن وریمیز )مب مصندتمیدت،م

 تعریف متغيرهای زبانی -5-2-3

 رمپژودشمح ضووا،مپارووشوون تهمتاباهمبهمروشم لدیمف  یمب م

مد مود  مكس میظامخباگ نمرهجعمبهمتازهنمتاهفقتمآیه مب ممتؤلده

مپنج را   ر خباگ ن ه  یک داهبد  مهرعراه مش  ،متنظاممش .م

متعارووط، كم، كم، كالتی:مخالی ااد یتعی رایق ه  لاکا  هگ ی

 یو  ،متازهنمتاهفقوتمخا مرهمب معب ره متن ر م رممم خالی و  یو  م

یما ی .مهینمتعیااد مب مهع ه مف  یمتثلثیمتدای م پاروشن ته،مهباه م

،مهع ه مف  یمتثلثیمتعیااد یمكالتی،م3شم ر ممهی .م رمج ولش  

ب مم،3 ر مشممآور  مشو  مهروت.مهع ه مف  یمقبدیمشو  م رمج ولممم

م:]88[هی صار م یامتح ربهمش  هرعد   مه مرهببهمتانکاورکیمبه

3 2

1
4

a a
a


                                            )8( 

 Unweighted Super matrix  
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 اعداد فازی مثلثی متغيرهای كالمی :3 جدول

عدد فازی مثلثی متغيرهای كالمی 1 2 3, ,a a a  عدد فازی قطعی شده ()  

م3231/3م(3،م3،م31/3م)مخالیمكم

م3231/3م(3،م31/3،م1/3)مكم

م8831/3م(31/3،م1/3،م21/3)متعارط

م1231/3م(1/3،م21/3،م8)م ی  

م21/3م(21/3،م8،م8)مخالیم ی  

 نظرسنجی مرحله نخلت -5-2-2

شم لدیمف  ی،مجهتمباررووویمكد یتم رمتاحلهمیرسوووتمرو

(موم8شووم ر ممد یمهرووعراه مشوو  مه مه با  م)تب بقمج ولتالده

بن یمهیج ممش  م رمتاحلهمقبتمباهیمهینمدمچنانمهر ی بیم رووعه

یدامه مآیه مكهمهعالممم3خبا متنعرو ،مبو مممم83تالدوهمدو ،مه متاو نمممم

آت  گیمیما ی ،متاوو حبهمصووار مگافت.مب ینمتنظارمپارشن تهم

،مبانمآیه متا یعمش مومب مبارریم قاقمیظاه مومپاشنه  ه مهینمب  

بن یمآیه ،م رمد مومجمعخباگ نمه مجلسو  متاو حبهمومپارشن تهمم

د یمقبلیمهضووو فهمگا ی .متالدهمج ی مبهمتجماعهمتالدهم8یعاجهم

د یمج ی مپاشوونه  یمهولموم وم،متاباهمبهمبُد متشرا  متالده

د یموهبسوووعهمومتکماتما مفن وریوج"فنیمبا یو مكهمعب رتن مه :مم

م  كننتج ریر  یمفن وریم رمشاكتمكنن  متار یا  مباهیمتج ری

فن وریمب ممكنن  تج ریتشوو ركتمومدمک ریمشوواكتم"ومم"فن وری

ج ی مپاشوونه  یمروواممب معناهنممملدهاتوم" دن  مفن وریتارووده

بهمتشرا  مم" هشوعنمراحمكسوو مومك رمتن روو مباهیمفن وریم"

دمچنانم رمهینمتاحلهمه مروشم لدیمف  ی،م هشوووت.مبو  هرمتدلقمم

مش .مت یا مد ،مب میظامهینمخباگ نبن یمهرهیهمش  مباهیمتالده رعه

منظرسنجی مرحله دوم -5-2-4
 رمهینمتاحله،مباهرو  معاهتتمهروعراه مش  مه متاورمه با  ممم

د یمج ی مپاشوونه  یمخباگ نمه متاحلهمیرسووت،مبهمدماه متالده

یدامعضووامگاو مخبا مم83امموم رمهخعا رمتم ممهیمتنظپارووشوون ته

لدهم رماقاهرمگافتمومه مآیه م رخاهرتمش میظاش نمرهم رب ر مدامت

ق ل متعیااد یمكالتیمتن ر م رمپارووشوون تهمبا نمكنن .مب متاجهم

(موم4د یم)بهمیع یجمح صوتمه مهینمپارشن تهمومب مهرعد   مه مرهببهم

دمچنانمم.]88[ب رتمآت لدهمد ما(،متا یگانمف  یمدامیکمه مت1)

م(متح ربهمش .8عملا  مف  یم  هیی،مه مرایقمرهببهم)

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(مم4)

1,2,3, ,i nممممممممممممممممممم 1 2 3, ,i i i iA a a aمم

مهینمرهببه مiبا یگامیظامخبا مiA ر تد ه مخباگ نممnهممو

مممهرت.

(1)

 1 2 3 1 2 3

1 1 1

1 1 1
, , , ,

n n n
i i i

m m m m

i i i

A a a a a a a
n n n  

 
   

 
  رم 

متا یگانمیظامخباگ نمهرت.ممmA(م1)مرهببه

مكهم مد یی متالده مش  ، م  هیی مف  ی متا یگان متق  یا باهر  

مباهیم مب رتمآت   مبگاا ،ممآیه هتعا   م هتنهمیمخالیمكممقاهر  ر

.م رمهینمتب لدهمبامهر  مپاشنه  مخباگ ن،م]88[حذ متیمشای 

،م رم هتنهمیمخالیمكممتدای مش .مباهینم3/3ت مم3هتعا  د یمبانم

م میم4تبن ، متؤلده ،م"ق بلاتم ری فتمپعنتمشد  مباهیمفن وری":

د یموهبسعهمومتکماتمكنن  متار میا  مباهیمتج ریموجا مفن وری"

قامتمگذهریم"،م"فن وریمتج ریمكنن  ر  یمفن وریم رمشاكتم

مفن وری متحاال می  مفن وری مم"تن ر مباهی میکمتحلاتم"و هیج م

،م رمهینمتاحلهمه مروشم"د یمرقا رق بعیمباهیمشن ر ییمفن وری

م لدیمف  یمحذ مش ی .م

 نظرسنجی مرحله سوم -5-2-5

 رمتاحلهمروواممیظاروونجی،میظاد یمقبلیمدامخبا مومتازهنمم

 ،مهیمج یهخعال مآیه مب م ی گ  مر یامخباگ ن،مدماه مب مپارشن ته

ب رم یگامباهیمتم ممهعض یمگاو مخبا مهرر لمگا ی .میع یجمشم رشم

ش  م رمتاحلهمرام،مدم ین متاحلهمهولمبهمكمکمد یمهرهئهمپ روو 

بامهر  میظامچنرمومدمک رهیش،مم(متحلاتمش .1(موم)8د یم)رهببه

چن یچهمهخعال مبانم ومتاحلهمیمیظاروونجیمكمعامه مح مآرع یهم

(مبوو شووو ،مفاآینوو میظامرووونجیمتعاق مم8/3یمخالیمكمم)تثالًم

گ  م.مبنو باهینم رمهینمتاحلوه،متازهنمهخعال م یو ممم]88[شوووا تی

باهر  میع یجممد یم وممومراممیازمتشرصمش .خباگ نم رمتاحله

بوو روووتمآتوو  مه مهینمتاحلووه،متازهنمهخعال میظامخباگوو نم رمم

د یمتافقات،مكمعامه مح مد یم وممومراممباهیمتم ممتالدهتاحله

(مشوو .مبن باهینمیظاروونجیم رمهینمتاحلهم8/3آرووع یهمخالیمكمم)

ب الم":متالدهم1آت  مباهیممدمچنانمهتعا  مب روووتمتعاق مگا ی .

هیمنمبا نمفن وریمی متحاالم"،م"با نمربحمتکنالا یکیمفن وری

 یمد هشعنمشاك مومپام ن"،م"فن وریمباهیمهرعد   مك رباهنمیه یی
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موم"تن فعمومهثاه مهجعم عیمفن وریمی متحاالمفن وری"،م"تشعاك

 رم هتنهمخالیمكممقاهرمم"آر ییمومرهالتمتجا  هركا نمفن وری"

مد ،م رمتاحلهمراممحذ مش ی .گافت،ملذهمهینمتالده

بن باهینمریمرهمتاحلهمیظارنجیمربقمروشم لدیمف  ی،مبهم

همج ی مهض فملدهاتشن ر ییمش  مه مه با  ،مرهمملدهاتم83تجماعهم

ملدهاتم83ه مهینمتجماعهمحذ مش .م رمیه یتمملدهاتم3گا ی موم

یعاجهممتدانمگا ی .بُد مم4ر  یمفن وریم رمتاثامبامتافقاتمتج ری

  هرهیهمش  مهرت.م8شم ر ممیه ییمفاآین م لدیمف  ی،م رمج ول

 سازیشناسایی اهميت نلبی عوامل موفقيت تجاری -5-3

ممفناوری

جهوتمتحو روووبوهمو نمدو یمعاهتتمتاثامبامتافقاتمتج ریممممم

(مهرعد   مش .م رمANPر  ی،مه مروشمفاآین متحلاتمشبکهمهیم)

ا م رمگ ممقبت،متشووو ركتمومدمک ریمگ مم وممیاز،مدم نمگاو مخب

 رمهینمتب لدهمبهمشووواحم یاممANPیما ی .متاهحتمهجاهییمروشم

مهرت:م

سااا ت مدل و تبدیل ملاابله به یخ سااا تار   -5-3-2

 ایشبكه

د یمتاثامبامباهیمتشووورصمیما نمهرتبو همبانمهبد  مومتالدهم

عضووامهینمگاو مخبا ،مم83روو  یمفن وری،مه متم ممتافقاتمتج ری

نمهیمباهیمتدااجیمبدمتمآت .مبامهینمهر  ،مر خع رمشبکهیظارن

هرهئهمگا ی .مب متاجهمم8شم ر ممصار مشکتهو نمعاهتتمتافقات،مب

شا ،معالو مبامهرتب ر  موهبسعگیمتش د  متیم8شووم ر ممبهمشوکتم

د یم د ،متالدهبُد میشوو نمتیم4د یمتعاووتمبهمبانمهبد  ،مكم ن

وهبسووعگیم روییمدسووعن .مه مبانمم رونمدامك هممه مآیه میازم هرهیم

یمد مب م یگامهبد  موهبسووعگهبد  متسووئله،متنه مبُد مقاهیانمومت یا یه

تعق بتمی هر .مهینمبُد مبام یگامهبد  مت ثاامگذهشعهمولیمه مآیه مت ثاام

میپذیافعهمهرت.

 
 ای ابعاد موفقيت تجاری سازی فناوریسا تار شبكه :2 شكل

 سازیقيت تجاریتعيين وزن ابعاد موف -5-3-3

د یمتق یسووهم وجیمباهیمب رووتمآور نم رمگ مم وم،مت تایس
،مبُد م8شم ر ممبُد مهصوولی،مشکتمگافت.مباهر  مشکتم4د یمو ن

كن .مدو ،مبو  خار یمه م یگامهبد  م ری فتمیمیممقاهیانمومتو یاو یوهممم
،مهرهیهمشووو  م رم32د یمهینمبُد م رمت تایسمكنعالرومورو یه هین

قسمعیمم3،مصدامدسعن .مه متقا  م4شوم ر مممقسومتمآخامج ولم
هیج ممشوو  مم]81[(مباهیمبا نمتق یسووهمد یم وجی8334روو ععی)

معضامگاو مخبا مهرعد   مش .مم83تارطم

قاهیانموم
 د ت یا یه

 تشرا  مب  هر

 تشرا  مفنی

  مت لیتشرا 
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 نتيجه نهایی فرآیند دلفی فازی :2 جدول
نام 

ا تصاری 

 هامولفه

 هامولفه ابعاد

1Cم

 تشرا  مفنی

مپذیایمفنیمفن وریهتک ن

2C مجسعهمفن ورید یمفنیمباتزیت

3C ق بلات(د یمتحقاقمومتاردهمR&Dمشاكتمتج ری)مر  یمفن وریكنن  مفن وریمباهیمتج ری

4C مك رگاایمفن وریمج ی متارطمتشعای نمب لقا هپاچا گیمكممب

5C مهتک نمره مهی ه یمفن وریم رمتقا  مكاچک

6C مك تالمهبعک ریمومیاآورمبا نمفن وریمی متحاالمفن وری

7C مفن وریمتج ریمكنن  باهیمتاردهمفن وریم رمشاكتمهتک ی  مومتاه مهولاه،متجهازه ،متن بعمفنیمال ممش تت:مم ر رعا مبا ن

8C مباخار هریمشاكتمتج ریمكنن  مفن وریمه میااویمهیس ییمتعراصمومب متجابهمباهیمتاردهمومتج ریمر  یمفن وری

9C مباهیمهجاهیمراحر  یمتاهی ییمتاممتج ری

10C مر  یمباهیمشاكتمتج ریمكنن  مفن وریتجابهمفنیمقبلیمتج ری

11C مفن وریمكنن  تج ریفدلیمشاكتم هرعد    تار  د مومفاآین د یب مروش فن وریمج ی  ر  گ ری و پذیاش ق بلات

12C م دن  مفن وریكنن  مفن وریمب متاردهتش ركتمومدمک ریمشاكتمتج ری

13C 

تشرا  مت لیموم

 عا  یهق

مر  یمفن وریپذیایمهقعا  یمتاردهمومتج ریهتک ن

14C متار مهیعظ رمبا نمرا آوریمفن وری

15C مد یمتیااامفاآین ،معملا  مومپشعاب یی(مد یمتاردهمفن وری)دزینهتار مهیعظ رمبا نمدزینه

16C میر  یمفن ورگذهرهنمخااصیمباهیمتج رید یمت لیمه مرایم ولتمومرات یهحم یت

17C 

 تشرا  مب  هر

مشن ر ییمیا  د یمفاریمومج ریمب  هرمتعن ر مب مك ربا د یمب لقا مفن وری

18C  مر  گ ریمفن وریمب میا  مب  هرمی متق ض

19C مپع یساتمفن وریمباهیمرش مومیدایم رمب  هر

20C مد یمتاثامب  هری بیمباهیمفاوشمفن وریمی متحاالمفن وریهرعد   مه مروش

21C مكنن  مفن ورییمرق بعیمپ ی هرمباهیمشاكتمتج رید  هشعنمتزیت

22C مج ریمش نمفن وریمباهیمعاضهمبهمب  هرم)كات  مبا نم ت نمتاردهمفن وریمت مررا نمبهمب  هر(تراعتمب الیم

23C    مكنن گ نمیه ییمباهیمفن وریمی متحاالمفن وریهیعر بمب  هرمد  مومهرعد

24C مب  هرمد  متحاالمفن وری رم رعا مبا نم

25C م رمح لمرش مبا نمب  هرمد  متحاالمفن وری

26C مد یمرقب مباهیمفن وریمتار یظاد ییمتعم یزمه مفن وری هشعنمتزیت

27C م هشعنمجذهباتمه میظامتشعای نمیه ییمباهیمفن وریمی متحاالمفن وری

28C م هشعنمراحمكس مومك رمتن ر مباهیمفن وری

29C 

 د یانمومت یا یهقاه

م دن ر  یمفن وریمومپذیاشمفن وریمرهم رمب  هرمتحتمت ثاامقاهرمتیوجا مقاهیانمهجب ریمومحم یعیمكهمتج ری

30C مور  مر   مت مهج   می ب م رمهینمب  هرموهر مشا مب یستمآیه مرهمباآتشرصمومت ونمبا نمهرع ی هر د ییمكهمفن وریمتی

31C مهیمفن وریمی متحاالمفن وریوجا متن ر مفادنگیمبا

32Cمكنن  مفن وریمحد ظتمه مرات یهمفکایم رمشاكتمتج ریم

 زوجی ابعاد با توجه به روابط وابلتگی آنها اتسا تار ماتریم كنترل جهت مقایل :4 دولج

     نلبت به مشخصات فنی

مبا هرمو نمد متشرا  مب  هرمتشرا  مت لیمتشرا  مفنی 

م338/3م183/3م482/8م333/8متشرا  مفنی

م332/3م183/3م333/8م232/3متشرا  مت لیم

م438/3م333/8م332/8م323/8متشرا  مب  هر

مممم نلبت به مشخصات مالی و اقتصادی 

مبا هرمو نمد متشرا  مب  هرمتشرا  مت لیمتشرا  مفنی 

م333/3م182/3م438/8م333/8متشرا  مفنی

م332/3م183/3م333/8م238/3متشرا  مت لیمومهقعا  ی

م434/3م333/8م331/8م322/8متشرا  مب  هر

مممم نلبت به مشخصات بازار

مبا هرمو نمد متشرا  مب  هرمتشرا  مت لیمتشرا  مفنی 
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م333/3م184/3م481/8م333/8متشرا  مفنی

م332/3م182/3م333/8م233/3متشرا  مت لیم

م431/3م333/8م382/8م328/8متشرا  مب  هر

مممم دیه هانلبت به قوانين و تایي

قاهیانموممتشرا  مب  هرمتشرا  مت لیمتشرا  مفنی 

مت یا یهمد 

با هرمو نم

مد 

م312/3م324/8م182/3م431/8م333/8متشرا  مفنی

م833/3م418/8م183/3م333/8م233/3متشرا  مت لیم

م833/3م813/3م333/8م332/8م328/8متشرا  مب  هر

م842/3م333/8م434/3م233/3م184/3مقاهیانمومت یا یهمد 

مممم ماتریم كنترل

مقاهیانمومت یا یهمد متشرا  مب  هرمتشرا  مت لیمتشرا  مفنی 

م312/3م333/3م333/3م338/3متشرا  مفنی

م833/3م332/3م332/3م332/3متشرا  مت لیم

م833/3م431/3م434/3م438/3متشرا  مب  هر

م842/3م333/3م333/3م333/3مقاهیانمومت یا یهمد 

(،مباهیمبارریمCR83(مومیایمر  گ ری)CI82 خصمر  گ ری)ش
رو .مهگامتق هرم دن گ نمبک رمتی وجیمپ ر مرو  گ ریمتق یسو  مم

CIوممCRشووا ،مب متاجهمبهمآرووع یهمر  گ ریمتدای مم8/3باشمه مم
 دن گ نمخاهرعهمشا مب یستمه مپ ر وروالهمر ععی،متیمهشو  مبم
،مCRوممCIكهمتق هرمدام ویمد یش نمرهمتکاهرمكنن مت م ت ییقض و 

مم مه  میام]81[گا  م8/3كومعا مه  مهینمتبوو لدووه م ر م.  Superهفزهر

Decisionباهیمتح رووبهمتق  یاممCIوممCRهرووعد   مشوو مومتق هرمم
ش مكهمم8/3 وجی،مكمعامه مم  د یمتق یسآیه مباهیمدمهمت تایس

ن .مكورالهمر ععیمرهمت یا متیهآروع یهمروو  گ ریمتدای مشوو  مبم
روشمتا یگانمدن روویمجهتمتجماعممدمچنانم رمهینمتب لدهمه 

گ نمومتداانمعن صوووامت تایسم دن د یمترعل مپ رووو قضووو و 
م وجیمهرعد   مش  مهرت.ممتق یس  

های موفقيت و زوجی برای مولفه اتتعيين مقایل -5-3-2

 سا تن سوپرماتریم
د یم وجیمباهیمیشوو نم ه نموهبسعگیم   رمهینمگ م،متق یسوو

د یمهولایتمشوووکوتمگافت.مو نممدو یمدامبُدو مم روییمبانمتالدوهم

د یمدامبُد ،م رمتشووکاتمروواپات تایسمی تا ون،مهرووعد   ممتالده

عناهنمیکمیمایه،متق یسوووهم وجیمهدماتمیسوووبیمشوووا .مبوهمتی

ایمپذید یم رونمبُد متشرا  مب  هر،میسبتمبهمتالدهمهتک نتالده

عضامگاو مخبا مشکتمگافتمكهمیعاجهمم83ورالهمهفنیمفن وری،مب

آور  مشو  مهروت.مراپات تایسمی تا ونمممم1مشوم ر ممولآنم رمج 

بُدوو مهصووولیمه متوو تایسمم4دوو یمهولایووتمهینمتبوو لدووه،م رمو ن

(،مضوابمش .مب ینمتاتا مراپامت تایسمم4شوم ر مممكنعال)ج ول

هرت،مب رتمآت مومپسمه مم8تا ونمكهمجمعمهجزهیمدامرعانمآنم

.م رمتب لدهمح ضامباهیم]81[آنمرواپامت تایسمح متح رووبهمش م

هرعد   ممSuper Decision تح ربهمراپامت تایسمح ،مه میاممهفزهرم

شو .مال ممبهمیكامهروتمكهمعن صامراپات تایسمح مب ی میات لاز ممم

هحعم لیمم-شا مت مح لتمتا  فیم8شوای ،میدنیمجمعمرعاییمآنمم

.مروواپامت تایسمح میات لاز مشوو  مهینمتب لده،مم]8[ب رووتمآی 

د یمهدماتمیه ییمباهیمدامتالدهم رونمهبد  :متشرا  مفنی،مو ن

 د مكهمیع یجمآنم رمتشرا  مت لیمومتشرا  مب  هرمرهمیش نمتی

مآور  مش  مهرت.م2مشم ر مج ول

 های بُعد ملتقل های مولفهعيين وزنت -5-3-4
مد  مب رتمآور نمو ن مچه رم، مگ م د یمبُد مد یمتالده ر

ورالهمتق یسهم وجیمومباهر  مروشمهد مبتسعقتمقاهیانمومت یا یه

AHPهرهئهمش  مهرت.م رمم2مشم ر مبا .میع یجمهینمتاحلهم رمج ولم

مو ن مدمچنانمهولایتتجماع، مومد یمهدماتمیه ییمو بن یمهبد  

مشم ر مر  یمفن وری،م رمج ولد یمتاثامبامتافقاتمتج ریتالده

هرهیهمش  مهرت.م3

Consistency index 

 Consistency ratio 
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 (1Cپذیری فنی فناوری)های درون بُعد مشخصات بازار، نلبت به مولفه امكانولفه. ماتریم مقایله زوجی م5جدول

مو نمد  27C 28Cم17C 18C 19C 20C 21C 22C 23C 24C 25C 26Cم

17C 333/8م3142/3م133/3م232/8م132/3م138/3م131/3م328/3م231/3م228/3م888/8م423/3م833/3م

18C 132/3م8812/3م283/8م381/3م432/8م818/8م842/8م831/3م332/8م224/8م238/3م828/8م333/8م

19C 822/3م8332/3م133/8م282/3م828/8م313/8م333/8م342/8م232/8م131/8م333/3م333/8م318/3م

20C 213/3م3424/3م133/3م218/8م433/3م423/3م423/3م233/3م133/3م134/3م333/8م483/3م823/3م

21C 184/8م3238/3م342/3م343/8م232/3م231/3م223/3م413/8م823/8م333/8م283/8م232/3م238/3م

22C 823/8م3233/3م238/3م388/8م222/3م213/3م233/3م823/8م333/8م233/3م238/8م132/3م183/3م

23C 843/8م3282/3م228/3م234/8م288/3م133/3م113/3م333/8م343/3م231/3م284/8م184/3م484/3م

24C 333/8م8838/3م823/8م233/3م813/8م823/8م333/8م383/8م133/8م432/8م821/3م383/3م248/3م

25C 388/8م8333/3م818/8م331/3م838/8م333/8م318/3م238/8م182/8م423/8م338/3م333/3م283/3م

26C 332/8م3348/3م823/8م843/3م333/8م343/3م248/3م283/8م138/8م822/8م383/3م233/3م223/3م

27C 138/3م3833/3م433/3م333/8م422/3م483/3م838/3م112/3م142/3م148/3م231/3م821/3م848/3م

28C 283/8م3313/3م333/8م333/3م328/3م283/3م231/3م433/8م438/8م838/8م322/8م222/3م238/3م
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 ماتریم حد نرماليزه شده این مطالعه: سوپر6جدول 

16C 15C 14C 13C 12C 11C 10C 9C 8C 7C 6C 5C 4C 3C 2C 1C م
م1Cم3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3
 2Cم3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3

 3Cم3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3
 4Cم3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3
3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 5C 
 6Cم3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3
 7Cم3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3
 8Cم3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3
 9Cم3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3
 10Cم3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3

 11Cم3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3
 12Cم3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3
 13Cم3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3
 14Cم3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3
 15Cم3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3
 16Cم3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3
 17Cم3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3
 18Cم3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3
 19Cم3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3
 20Cم3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3
 21Cم3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3
 22Cم3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3
 23Cم3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3
 24Cم3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3
 25Cم3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3
 26Cم3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3
 27Cم3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3
 28Cم3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3
 29Cم3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3
 30Cم3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3
 31Cم3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3
 32Cم3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3

م

32C 31C 30C 29C 28C 27C 26C 25C 24C 23C 22C 21C 20C 19C 18C 17C  
 1Cم3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3
 2Cم3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3م3883/3
 3Cم3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3م3821/3
3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 3383/3 4Cم
 5Cم3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3 3333/3
 6Cم3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3م3832/3
 7Cم3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3م3334/3
 8Cم3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3م3381/3
 9Cم3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3
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 10Cم3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3م3388/3
3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 3311/3 11C 
 12Cم3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3م3331/3
 13Cم3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3م3223/3
 14Cم3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3م3231/3
 15Cم3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3م3421/3
 16Cم3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3م3133/3
3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 3322/3 17C 
 18Cم3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3م3218/3
 19Cم3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3م3188/3
 20Cم3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3م3348/3

 21Cم3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3
 22Cم3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3م3823/3
 23Cم3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3م3882/3
 24Cم3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3
 25Cم3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3م3442/3
 26Cم3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3م3438/3
 27Cم3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3م3433/3
 28Cم3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3م3332/3
 29Cم3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3
 30Cم3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3
 31Cم3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3
 32Cم3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3م3333/3
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 هاهای بُعد ملتقل قوانين و تایيدیهماتریم مقایله زوجی مولفه :4 جدول

 وزن ها  29C 30C 31C 32Cم

29Cم823/3مم333/8م381/3م443/8م333/8م

30C 238/3م323/3مم828/8م382/8م333/8م

31C 442/3م818/3مم228/3م333/8م118/3م

32C 111/3م333/3مم333/8م184/8م233/3م

م
 سازی فناوریهای موثر بر موفقيت تجاریبندی ابعاد و مولفههای اهميت نهایی به همراه اولویتوزن :8 جدول

 ابعاد
های وزن

 ابعاد

رتبه 

 ابعاد
 هامولفه

های وزن

 هامولفه

رتبه مولفه 

 در بُعد

م3م312/3متشرا  مفنی

م8م3883/3مپذیایمفنیمفن وریهتک ن

م3م3883/3متزیتمد یمفنیمباجسعهمفن وری

(مشاكتمتج ریمكنن  مفن وریمباهیمتاردهمومتج ریمR&Dق بلاتمد یمتحقاقمومتاردهم)

مر  یمفن وری
م83م3821/3

م1م3383/3مپاچا گیمكممبک رگاایمفن وریمج ی متارطمتشعای نمب لقا 

م2 3333/3می ه یمفن وریم رمتقا  مكاچکهتک نمره مه

م88م3832/3مك تالمهبعک ریمومیاآورمبا نمفن وریمی متحاالمفن وری

مم ر رعا مبا ن مش تت: مفنیمال م متجهازه تن بع مهتک ی  م، مهولاه، متاه  باهیمتاردهمو

مفن وریمتج ریمكنن  فن وریم رمشاكتم
م8م3334/3

 وریمه میااویمهیس ییمتعراصمومب متجابهمباهیمتاردهمباخار هریمشاكتمتج ریمكنن  مفن

مومتج ریمر  یمفن وری
م2م3381/3

م3م3332/3مباهیمهجاهیمراحتاهی ییمتاممتج ریمر  یم

م3م3388/3متجابهمفنیمقبلیمتج ریمر  یمباهیمشاكتمتج ریمكنن  مفن وری

مومفاآین د ب مروش فن وریمج ی  ر  گ ری و پذیاش ق بلات فدلیم هرعد    تار  ید 

مفن وریمتج ریمكنن  شاكتم
م4م3311/3

م83م3331/3متش ركتمومدمک ریمشاكتمتج ریمكنن  مفن وریمب متاردهم دن  مفن وری

م8م833/3متشرا  مت لی

م8م3223/3مپذیایمهقعا  یمتاردهمومتج ریمر  یمفن وریهتک ن

م3م3231/3متار مهیعظ رمبا نمرا آوریمفن وری

م4م3421/3مد یمتیااامفاآین ،معملا  مومپشعاب یی(مد یمتاردهمفن وریم)دزینهر مهیعظ رمبا نمدزینهتا

م8م3133/3مد یمت لیمه مرایم ولتمومرات یهمگذهرهنمخااصیمباهیمتج ریمر  یمفن وریحم یت

م8م833/3متشرا  مب  هر

م83 3322/3مقا مفن وریشن ر ییمیا  د یمفاریمومج ریمب  هرمتعن ر مب مك ربا د یمب ل

م8م3218/3مر  گ ریمفن وریمب میا  مب  هرمی متق ض 

م3م3188/3مپع یساتمفن وریمباهیمرش مومیدایم رمب  هر

م88م3348/3مد یمتاثامب  هری بیمباهیمفاوشمفن وریمی متحاالمفن وریهرعد   مه مروش

م3م3823/3منن  مفن ورید یمرق بعیمپ ی هرمباهیمشاكتمتج ریمك هشعنمتزیت

راعتمب الیمتج ریمش نمفن وریمباهیمعاضهمبهمب  هرم)كات  مبا نم ت نمتاردهمفن وریمت م

مررا نمبهمب  هر(
م2م3823/3

م3م3882/3مهیعر بمب  هرمد  مومهرعد   مكنن گ نمیه ییمباهیمفن وریمی متحاالمفن وری

م8م3433/3م رم رعا مبا نمب  هرمد  متحاالمفن وری

م1م3442/3م رمح لمرش مبا نمب  هرمد  متحاالمفن وری

م4م3438/3م هشعنمتزیتمد ییمتعم یزمه مفن وریمد یمرقب مباهیمفن وریمتار یظا

م2م3433/3م هشعنمجذهباتمه میظامتشعای نمیه ییمباهیمفن وریمی متحاالمفن وری

م83م3332/3م هشعنمراحمكس مومك رمتن ر مباهیمفن وری

قاهیانمومت یا یهم

مد 
م4م842/3

م رمب  هرم وجا مقاهیانمهجب ریمومحم یعیمكهمتج ریمر  یمفن وریمومپذیاشمفن وریمره

متحتمت ثاامقاهرمتیم دن 
م8م823/3

تشرصمومت ونمبا نمهرع ی هر د ییمكهمفن وریمتیمب یستمآیه مرهمباهور  مر   مت مهج   م

می ب م رمهینمب  هرموهر مشا م
م3م323/3

م4م818/3موجا متن ر مفادنگیمباهیمفن وریمی متحاالمفن وری

م8م333/3محد ظتمه مرات یهمفکایم رمشاكتمتج ریمكنن  مفن وریم
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 مطالعه موردی -6
سازی توساعه یخ مدل امتيازی برای ارزیابی تجاری  -6-2

 فناوری
گاای گ نمومد ،متامامب متاجهمبهمتح و مبا نمبا جهمشواكتم

د متیمب یسوووتمباهیمهنمصووون یعم رب ر مهینکهمك هممفن وریتو یام
تجوو ریمرووو  یمهیعروو بمومرووواتوو یووهمگووذهریمشوووایوو ،میگاهنمم

.مبن باهینمقبتمه مره مهی ه یمیکمپاو  متج ریمر  یم]32[ب شن تی
ر  یمفن وریمب یسوتمهحعم لمتافقاتمتج ریمفن وری،مت یاهنمتی

من .مرهمهر ی بیمكنن موم رب ر مآنمتاماممگاایمیم ی
 د مكهمتب لدهمح ضووامیکمت لمهر ی بیمفن وریمپاشوونه  متی

ورالهمخباگ نمجهتمح هقتمكا نمع ممهرارمعملی،مبتاهی مبهتی
د مومتا ی د یمتاباهمبهمفاآین متج ریمرووو  یمومهفزهیشمقبدات

مبک رمگافعهمشا .مد  ه نمهثابرشیمتامام
شوو نمیم3مشووم ر مروو خع رمت لمهر ی بیمهینمتب لده،م رمج ول

بُد :متشووراوو  مفنی،مم4 ه  مشوو  مهرووت.مت لمهر ی بیمشوو تتمم
 مدتشورا  مهقعا  یمومت لی،متشرا  مب  هرمومقاهیانمومت یا یهم

گاا .متجماعمتیتالدووهمتحووتمهینمهبدوو  مقاهرمم83كووهممهرووووت
.مهر شمهتعا  یمباهیمدامتالدهمهرتم833هتعا  د یمهینمتالدهمد ،م

تداانمش  مم3مشوم ر ممد یمهدماتمیسوبیمه مج ولمباهرو  مو نم
هروت.م رمهینمرهرووع ،میکمپارشن تهمه میاعمچکملاست،مباهر  مم

ملاستمهتعا  بن یمت لمهر ی بیمراهحیمش .م
هیمگزینهم1راسعممهتعا  یمت لمهر ی بی،مبارویمیکمتقا  م

،م"C"(%13،م)"B"(%21،م)"A"(%833بنو میه   مشووو  مهروووت:م)م
(31%)"D"(%8وم)م"E"هینمت لمهر ی بی،معناهنمتثو لمهگام رمم.مبوهم

رهمم""Bپذیایمفنیمفن وری،مهر شمیوکمهر یو بمبوهمتالدوهمهتک نمممم
هخعاووو صم د ،مهتعا  میه ییمتالدهمیمهتک یپذیایمفنیمفن وری،م

و نمم×(3/3خاهدو مشووو )هتعاو  مهتک یپذیایمفنیمفن وری)ممم83/3
م((.21/3)م""Bهر شم

 سازی فناوریمدل امتيازی برای ارزیابی تجاری :4جدول  

 دابعا
امتياز 

 ابعاد
 هامولفه

امتياز 

 هافهمول

ارزش ا تصاص 

 هایافته  به مولفه

وزن 

 ارزش

امتياز 

 نهایی

 35متشرا  مفنی

مم A B C D E 4/3مپذیایمفنیمفن وریهتک ن
مم A B C D E 8/3مد یمفنیمباجسعهمفن وریتزیت
(مشووواكتمتج ریمكنن  مR&Dد یمتحقاقمومتارووودهم)ق بلات

متاردهمومتج ریمر  یمفن وریفن وریمباهیم
5/2 A B C D E مم

مم A B C D E 2/3مك رگاایمفن وریمج ی متارطمتشعای نمب لقا هپاچا گیمكممب

مم A B C D E 3مهتک نمره مهی ه یمفن وریم رمتقا  مكاچک

مم A B C D E 4/2مك تالمهبعک ریمومیاآورمبا نمفن وریمی متحاالمفن وری
ه مومتاهتک ی  م،متجهازه ن بعمفنیمال ممش تت:متم ر رعا مبا ن

مفن وریمتج ریمكنن  باهیمتاردهمفن وریم رمشاكتمهولاه،م
5/3 A B C D E مم

باخار هریمشووواكوتمتجو ریمكنن  مفن وریمه میااویمهیسووو ییممم

متعراصمومب متجابهمباهیمتاردهمومتج ریمر  یمفن وری
3 A B C D E مم

مم A B C D E 8/2میمهجاهیمراحباهتاهی ییمتاممتج ریمر  یم
تجابوهمفنیمقبلیمتجو ریمرووو  یمباهیمشووواكتمتج ریمكنن  ممم

مفن وری
8/2 A B C D E مم

ب مروشمد موم فنو وریمج ی م رووو  گو ریم و پوذیاشم قو بلاوتمم

مفن وریمتج ریمكنن  فدلیمشاكتم هرعد    تار  فاآین د ی
3/3 A B C D E مم

فن وریمب متاروودهمتشوو ركتمومدمک ریمشوواكتمتج ریمكنن  مم

م دن  مفن وری
4/2 A B C D E مم

مم  35مممجمعممم

موم مت لی تشرا  

مهقعا  ی
31 

مم A B C D E 6مهتک یپذیایمهقعا  یمتاردهمومتج ریمر  یمفن وری
مم A B C D E 5/5متار مهیعظ رمبا نمرا آوریمفن وری

متار مهیعظ رمبا نمدزینهمد یمتارووودهمفن وریم)دزینهمد یمتیااا

مفاآین ،معملا  مومپشعاب یی(م
2/4 A B C D E مم

حم یتمد یمت لیمه مرایم ولتمومرات یهمگذهرهنمخااصیمباهیم

متج ریمر  یمفن وری
4/4 A B C D E مم

مم  31مممجمعمم

 41متشرا  مب  هر

شوون روو ییمیا  د یمفاریمومج ریمب  هرمتعن روو مب مك ربا د یممم

مب لقا مفن وری
2/3 A B C D E مم

مم A B C D E 4/5م  گ ریمفن وریمب میا  مب  هرمی متق ض ر



م
 جعفر یزدي مقدم

 

 55 1041پنجاه، زمستان شماره  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

مم A B C D E 4/4مپع یساتمفن وریمباهیمرش مومیدایم رمب  هر
هروووعدو   مه مروشمدو یمتاثامبو  هریو بیمباهیمفاوشمفن وریمی ممممم

متحاالمفن وری
3 A B C D E مم

 هشوووعنمتزیتمد یمرق بعیمپ ی هرمباهیمشووواكتمتج ریمكنن  م

مفن وری
2 A B C D E مم

روواعتمب الیمتج ریمشوو نمفن وریمباهیمعاضووهمبهمب  هرم)كات  مم

مبا نم ت نمتاردهمفن وریمت مررا نمبهمب  هر(
2/2 A B C D E مم

هیعرو بمبو  هرمد  مومهروووعد   مكنن گ نمیه ییمباهیمفن وریمی ممم

متحاالمفن وری
6/3 A B C D E مم

مم A B C D E 4می رم رعا مبا نمب  هرمد  متحاالمفن ور
مم A B C D E 4/2م رمح لمرش مبا نمب  هرمد  متحاالمفن وری

 هشوووعنمتزیوتمدو ییمتعم یزمه مفن وریمد یمرقب مباهیمفن وریممم

متار یظا
4 A B C D E مم

 هشوعنمجذهباتمه میظامتشوعای نمیه ییمباهیمفن وریمی متحاالممم

مفن وری
6/2 A B C D E مم

مم A B C D E 4/2متن ر مباهیمفن وریم هشعنمراحمكس مومك ر
مم  41مممجمعممم

 25مقاهیانمومت یا یهمد 

وجا مقاهیانمهجبو ریمومحمو یعیمكوهمتج ریمرووو  یمفن وریمومممم

مپذیاشمفن وریمرهم رمب  هرمتحتمت ثاامقاهرمتیم دن 
5/5 A B C D E مم

تشرصمومت ونمبا نمهرع ی هر د ییمكهمفن وریمتیمب یستمآیه م

م  مر   مت مهج   می ب م رمهینمب  هرموهر مشا مرهمباهور
2/4 A B C D E مم

مم A B C D E 2/3موجا متن ر مفادنگیمباهیمفن وریمی متحاالمفن وری
مم A B C D E 2/2محد ظتمه مرات یهمفکایم رمشاكتمتج ریمكنن  مفن وریمم

مم  25مممجمعممم

مم  211م 211مجمعمكت

 "E".(%8وم)م"D"(%31،م)"C"(%13،م)"B"(%21،م)"A"(%833گزینهمهیمبن میه   مش  مهرت:م)م1،مبارویمیکمتقا  مراسعممهتعا  یمت لمهر ی بی

 

 سازی فناوریمثالی برای مدل ارزیابی تجاری -6-3

تث لمتار یظامتاباهمبهمیکمفن وریمهرتمكهمباهیمتاك پع نم

مفاآین م مری م ر متیمشا . مگافعه مبک ر میدعی مباشمد ی مه    هیی

مقلا ییپ ال مپسم ی د ی متاك پع ن، مح وی میدعی مد ی مباش -یش

گاگا یمرمیمتالا متیمشای ،ملذهمتالا ،مهیعق ل،میخاا مر  یموم

پ الیشمهینمباشمد م هرهیمتس ئتمومتشکال متکنالا یکیموم یستم

ت مح و م ی  یم B تحابیمج یمهرت.مهینمتشکتمبهمكمکمفن وری

تج ریمش  موم رمیکیمتاتدعمش  مهرت.م رمح لمح ضامهینمفن وریم

مه مبزرگعاینمپ الیشگ  مد یمهیاهنمبک رگافعهمش  مهرت.م

هر ی بمه مت یاهنمومك رشن ر نمهرش متاممتاردهمم4 رمهینمرهرع م

ومتج ریمر  یمفن وریمتار یظامكهمبامهبد  مآنمفن وریمباشعاینم

میما ی .م مهر ی بی مره مفن وری متج ری متافقات م هشعن ، مره هشاه 

تشرا  مفنی،مبُد متشرا  مت لیمومهقعا  ی،مبُد ممبباریکهمبُد 

مدامك هممتارطمیکم مت یا یهمد ، مبُد مقاهیانمو مو تشرا  مب  هر

مهر ی بمكهمبامآنمبُد مه مفن وریمتسلطم هشت،مهر ی بیمگا ی .
هر ی بیمتج ریمفن وریمج ی میسبتمبهمدایکمه معاهتتمتافقاتم

مهرهیهمش مبامهر  مر خع ر ،م3  م رمج ولمتج ریمر  یمفن وری،
،میش نم ه  مش  مهرت.م83هیج ممش .میع یجمهینمهر ی بیم رمج ولم

مهتعا  د یم متجماع مب  مفن وریمج ی ، میه یی مهتعا   متث ل، مهین  ر
یه ییمدامتالدهم)ب رتمآت  مه مح صلضابمهتعا  متالدهم رمو نم
هر شمهخعا صمی فعهمبهمتالده(،متح ربهمش مكهمتق هرمآنمباهبامب م

م ی .مگام84/21
مبهمعناهنمیکم مبارالهمشاكتمد  هینمت لمهر ی بیمتیمتاهی ،
هر ی بیمتق یسهمهیمجهتمتحلاتمفاصتمد یمكس مومك رمفن وریم
ج ی مومبهبا معملکا مهر ی بیمتج ریمر  یمفن وری،مبک رمگافعهم

مشا .

 ارزیابی تجاری سازی فناوری موردنظر بر اساس مدل امتيازی :21 جدول

 ابعاد
امتياز 

 ادابع
 هامولفه

امتياز 

 هامولفه

ارزش ا تصاص 

 اهیافته  به مولفه

زن و

 ارزش
 امتياز نهایی

 31متشرا  مفنی
م33/3مA 8م3/3مپذیایمفنیمفن وریهتک ن

 C 1/3 43/8م3/3متزیتمد یمفنیمباجسعهمفن وری
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م) متارده مو متحقاق مد ی مكنن  مR&Dق بلات متج ری مشاكت )

میمفن وریفن وریمباهیمتاردهمومتج ریمر  
مB 21/3 83/8م1/8

مB 21/3 12/8م8/3مپاچا گیمكممبک رگاایمفن وریمج ی متارطمتشعای نمب لقا 

مB 21/3 13/8 3مهتک نمره مهی ه یمفن وریم رمتقا  مكاچک

مC 1/3 31/3م2/8مك تالمهبعک ریمومیاآورمبا نمفن وریمی متحاالمفن وری

 مومتاههتک ی  م،متجهازه تن بعمفنیمال ممش تت:مم ر رعا مبا ن

مفن وریمتج ریمكنن  باهیمتاردهمفن وریم رمشاكتمهولاه،م
مB 21/3 33/8م1/3

مهیس ییم میااوی مه  مفن وری مكنن   متج ری مشاكت باخار هری

متعراصمومب متجابهمباهیمتاردهمومتج ریمر  یمفن وری
مA 8 33/3م3

مA 8 33/8م3/8مباهیمهجاهیمراحتاهی ییمتاممتج ریمر  یم

مA 8 33/8م3/8متجابهمفنیمقبلیمتج ریمر  یمباهیمشاكتمتج ریمكنن  مفن وری

 ب مروشمد مومفاآین د ی فن وریمج ی  ر  گ ری و پذیاش ق بلات

مفن وریمتج ریمكنن  فدلیمشاكتم هرعد    تار 
مC 1/3 83/8م3/3

تش ركتمومدمک ریمشاكتمتج ریمكنن  مفن وریمب متاردهم دن  م

مفن وری
مA 8 23/8م2/8

م23/83م م31مممجمعممم

موم مت لی تشرا  

مهقعا  ی
م33

مA 8 33/2م2مهتک یپذیایمهقعا  یمتاردهمومتج ریمر  یمفن وری

مA 8 13/1م1/1متار مهیعظ رمبا نمرا آوریمفن وری

مبا نمدزینهمد یمتاردهمفن وریم)دزینهمد یمتیااام تار مهیعظ ر

مفاآین ،معملا  مومپشعاب یی(م
مB 21/3 32/8م8/4

حم یتمد یمت لیمه مرایم ولتمومرات یهمگذهرهنمخااصیمباهیم

متج ریمر  یمفن وری
مC 1/3 33/3م4/4

م22/82م م33مممجمعمم

م43متشرا  مب  هر

شن ر ییمیا  د یمفاریمومج ریمب  هرمتعن ر مب مك ربا د یمب لقا م

مفن وری
 C 1/3 81/8م8/3

مB 21/3 31/4م4/1متق ض ر  گ ریمفن وریمب میا  مب  هرمی م

مB 21/3 83/8م4/4مپع یساتمفن وریمباهیمرش مومیدایم رمب  هر

هرعد   مه مروشمد یمتاثامب  هری بیمباهیمفاوشمفن وریمی متحاالم

مفن وری
مB 21/3 13/8م3

مB 21/3 31/3م8م هشعنمتزیتمد یمرق بعیمپ ی هرمباهیمشاكتمتج ریمكنن  مفن وری

 ریمش نمفن وریمباهیمعاضهمبهمب  هرم)كات  مبا نمراعتمب الیمتج

م ت نمتاردهمفن وریمت مررا نمبهمب  هر(
مA 8 83/8م8/8

می م مفن وری مباهی میه یی مكنن گ ن مهرعد    مو مد   مب  هر هیعر ب

متحاالمفن وری
مB 21/3 31/8م2/3

مB 21/3 33/8م4م رم رعا مبا نمب  هرمد  متحاالمفن وری

مB 21/3 22/3م2/8مب  هرمد  متحاالمفن وریم رمح لمرش مبا ن

مفن وریم مباهی مرقب  مد ی مفن وری مه  متعم یز مد یی متزیت  هشعن

متار یظا
م33/3مC 1/3م4

متحاالم  هشعنمجذهباتمه میظامتشعای نمیه ییمباهیمفن وریمی 

مفن وری
مC 1/3 33/8م2/8

مB 21/3 43/8م3/8م هشعنمراحمكس مومك رمتن ر مباهیمفن وری

م33/33م م43مممجمعممم

م81مد قاهیانمومت یا یه

وجا مقاهیانمهجب ریمومحم یعیمكهمتج ریمر  یمفن وریمومپذیاشم

مفن وریمرهم رمب  هرمتحتمت ثاامقاهرمتیم دن 
مB 21/3 83/4م1/1

تشرصمومت ونمبا نمهرع ی هر د ییمكهمفن وریمتیمب یستمآیه م

م هرموهر مشا مرهمباهور  مر   مت مهج   می ب م رمهینمب 
مB 21/3 32/8م8/4

مC 1/3 81/8م8/3موجا متن ر مفادنگیمباهیمفن وریمی متحاالمفن وری

مB 21/3 83/3م8/8محد ظتمه مرات یهمفکایم رمشاكتمتج ریمكنن  مفن وریم

م22/83م م81مممجمعممم

 24/45ممم833مم833مجمعمكت
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بحث -4
هنمعنا(مبه833/3شورا  مب  هر)م،مت3مشوم ر ممهرو  مج ولماب

روو  یمفن وری،مشن ر ییمتاینمبُد مهثاگذهرمبامتافقاتمتج ریتهم

(،متشرا  مت لیموم312/3تشرا  مفنی)مشو مومپسمه مآنمهبد  م

تاتا مرتبهمهم(مب842/3د )(مومقاهیانمومت یا یه833/3عاووو  ی)هق

 وم،مرووواممومچهو رممهدماوتمرهمبو روووتمآور یو .متقایبو متم ممممممم

دوو یمتاباهمبووهمآنمرهمدووهدوو یمتاتبطمقبلی،مبوو  هرمومتالپژودش

رووو  یمفن وریمتدافیمعناهنمع تلیمكلا یم رمتافقاتمتج ریبه

 رمبهمیعاجهمررا نمفاآین ممتاینمع تتعناهنمتهمهی .مب  هرمبهكا  

تاهی مبهمتنه ییمب عهمتافقاتمومر  یمفن وریمهرتمكهمتیتج ری

.م رمبُد م]81ومم88[ر  یمفن وریمشا شکستمكتم یجاا متج ری

(،م3218/3ب میا  مب  هرمی متق ض )را  مب  هر،مر  گ ریمفن وریمتشوم

.م رمچن ینمهروووتمرووو  یتاینمتالدوهم رمتافقاوتمتج ریممتهم

عناهنمیکمع تتمكلا یمتب لده،مرووو  گ ریمفن وریمب میا  مب  هرمبه

ومم83،م83[شون خعهمشو  مهرتمممرو  یمفن وریم رمتافقاتمتج ری

مكنن   وریم رمتاهحتمتداانرووو  یمفنباهیمهینکوهمتج ریمم.]32

ورو مبهمب  هرمومیدایم رمب  هرمتافقمعمتمكن ،مال ممهرتم رمتاهحتم

هولاهمه متارووودهمفن وری،مهر ی بیمب  هرمكهمفاآین مشووون رووو ییمومم

هر شوا بیمتق ضو یمب  هرمباهیمفن وریمتار یظامهرووت،مهیج ممشا .ممم

  هرمب میا  مبمد یمهصلیمهر ی بیمب  هر،مر  گ ریمفن ورییکیمه متالده

هیما.مرتبهم ومم رمبُد مب  هر،متاباهمبهمپع یساتمفن وریمب]81[هرت

.مهینمی فعهمب میع یجمتب لدهمچامهرتم(3188/3رمب  هر)رش مومیدایم 

 یاهم رمآنمبُد مق بلاتمعاضهم رمب  هرمومم؛(مر  گ رمهرت3388وملی)

 ،مبُدتالدهمپع یسووواتمب  هرمباهیمتحاوووالمفن وریمتاباهمبهمهینم

بو التاینمهولایتمرهمبهملح ظمهثاگذهریمبامتافقاتمتج ریمرووو  یمم

.میکیم یگامه م]81[كسووو مكا ی متحاووواال مفنو ورهیوهمجو ی ممم

د یمهصولیمهر ی بیمب  هر،مپع یسواتمفن وریمباهیمرش مومیدایمممتالده

د ییمه مپع یساتمرش مب  هرم رمب  هرمهروت.م رمهر ی بیمب  هر،مترمانم

نمتجا یمباهیمهیعر بمب  هرد یمد  مهیج ممتنظارمفاهدممكا بوهم

تیمگاا مكهمتشووورصمگا  مآی مهینمفن وریمفقطمتاروووطمتد ه م

تح و یمك ربامخ صمخای هریمخاهد مش می متق ض یمآنمفاهتامه م

تا دو یمیوکمگاشوووهمب  هرمخاهد مبا مكهمهینمیعاجهمباهیمبای تهممم

م.]84ومم88[ریزهنمومتاردهم دن گ نمفن وری،مح ئزمهدماتمهرت

تاینمتالدهمعناهنمتهم(مبه3883/3پذیایمفنیمفن وری)تکو نمه

مپذیایهدماتمهتک نشن خعهمش  مهرت.مم رمبُد متشرا  مفن وری

(،مرهح لموم3338رهئا)د یمتاد نمومفنیمفن وری،متاروووطمتب لده

.مهدماتمب الیمهینم]83ومم33[حم یتمشووو  مهروووتم(3332رهبلا)

ار یظامبهملح ظمفنیمتالدوهمب ینمخ رامهروووتمكهمهگامفن وریمتم

مد یمهینروو  یمومتاروودهمرهمی هشعهمب ش ،مر یامتالدههتک نمپا   

بُدو مبو موجا مهدماتمتسوووعقتمدامك هم،متدهاممومك ركا یمپا هممم

(،مرتبهم3883/3د یمفنیمباجسعهمفن وری)كنن .متالدهمتزیتیمی

 وممرهم رمدم نمبُد متشرا  مفنیم هر .میکیمه متس یتمهصلیمكهم

تاهی ییمی مع ممتاهی ییمفن وریمم،گا  بارریمتیم  مفنی رمتشرا

د یمفنیمتزیتومتالدهممرووته رم رووعاروویمبهمهد ه متار یظامم

هیم رمتاهیمن یمفن وریمباهیم رعا بیمبهمباجسعه،میقشمباجسعه

تاهی مب عهمتم یزمفن وریمی متحاوووالم یاهمتیم؛یع یجمتبلابم هر 

شا .مهینمی فعهمب میع یجمتب لدهمم هرد یمرقب م رمب فن وریمه مفن وری

د یمق بتم(مرووو  گ رمهروووتمكهم رمآنمتزیت3332رهح لمومرهبلا)

تالدهمم83شوون روو ییمباجسووعهمفن وری،م وتانمهولایتمرهم رمبانم

.مم]83[د یم هیشگ دیمكس مكا ر  یمفن وریتهممتاثامبامتج ری

عناهنم(،متزیوتمفن وریمرهمبهم3381دمچنانمچو یورمومدمکو رهن)ممم

د یمبزرگمر  یمفن وریم رمشاكته معاهتتمتافقاتمتج ریمیکی

م.]33[شن ر ییمكا مصندعیمكا مجنابی

(،م3223/3رووو  یمفن وری)پوذیایمهقعاووو  یمتج ریمهتکو نم

تاینمتالدهمبُد متشووراوو  مت لیمومهقعاوو  یمشوون خعهمشوو .متهم

پذیایمهقعاووو  یمتج ریمرووو  یم رمهینمتب لده،مب مهدماتمهتک ن

م(8833ومتااغداریمومدمک رهن)(م3384 یی)ك رد یمتهنکمومر تع

میج مپذیایمهقعا  یمیکمفن وریمب مه.مهتک ن]33ومم1[ر  گ رمهرت

د مومتن فعمفن وریمكهمت مهیعه یم ه نمیکمبارروویمبامرویمدزینهم

تاحلهمتاروودهمومآ تانمآنمبهموقاعمخاهد مپاارووت،مصووار متیم

هحتمگاا .مهگاچوهمترمانمهر شمپالیمدزینوهمدو مومتنو فعم رمتامممم

.مهت مب مهینم]88[هولاهمتاروودهمفن وری،مبسووا رمچ لشوویمخاهد مبا م

د مومتن فعمبسووا رمتهممهرووتمومموجا ،مترمانمیاعمومتازهنمدزینه

اهیمر  یمبیگاشمكلیمیسووبتمبهمتاقداتمهقعا  یمپاو  متج ری

گاایم رمتار مه هتهمتاردهمومآور موم رمتامامییندد نمفاهدممتی

پذیایمپاو  مكن .مع ممهتک نرهمی ریمتیمر  یمفن وری،مآیه تج ری

تاهی متاج مع ممه هتهمومتارووودهمپاو  مبوهملح ظمهقعاووو  یمتیم

رارمرو  یمشا موموضداتمپاو  مرهم رمر یامعاهتتمتاثامبهمتج ری

كو توتمتحوتمشووودو عمقاهرم دو .متار مهیعظ رمبا نمروووا آوریمممممم

(مرتبهم وممهدماتمرهم رمبُد متشووراوو  مت لیموم3231/3فن وری)

 هر .متار مهیعظ رمبا نمرووا آوریمفن وریمومیعاجهمآنممعاوو  یهق

گذهرهنمومیاآورهنمیهمتار مهیعظ ر،م رمتاغا مرات یهباگشوتمروات مم

ر  یمفن وریمهدماتمب الییم هر .مدمچنانمجهتمتاردهمومتج ری

(م3421/3د یمتار هیعظ رمتارووودهمفن وری) رمدمانمبُدو ،مدزینهم

د مب میع یجمتب لدهمچامومی فعهمرهمب رووتمآور  مهرووت.مهینمم4رتبهم

پذیایمكس موم(مر  گ رمهرتمكهم رمآنمباهیمبُد مهتک ن3388لی)

روو  یم رمك ر،متالدهمرووا آوریم رمرتبهمهولمومدزینهمد یمتج ری
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م.]81[قاهرمگافتم4رتبهم

روووو  یموجا مقاهیانمهجبوو ریمومحموو یعیمتاثامبامتجوو ری

د ییمكهم(مومتشووورصمومت ونمبا نمهروووع ی هر 823/3فنو وری)م

(،م323/3 د )فن وریمومپذیاشمآنمرهم رمب  هرمتحتمت ثاامقاهرمتی

د یمبُد مقاهیانمبهمتاتا مرتبهمهولموم وممهدماتمرهم رمبانمتالده

رووو  یمفن وریمكسووو مكا ی .م رمهینمبُد ،متج ریمد ومتو یاو یهمم

تاینمآیه مشووا مكهمتهمد مهر ی بیمتیباهروو  مقاهیانمومرووا رووت

.مه مآیج مكهمرووتهتحاطم یسووتمومتن فعمتلیممتسوو ئتمتاباهمبه

شا ،مهیمبهمتسو لهمتحاطم یستم ه  متیمهلد   هتاو  مهدماتمفا 

د یمج ی م رمپ ر مبهمقاهیانمی متقاره متاجا مبسا ریمه مفن وری

اهی متی بن .مهینمبُد متیتیخااصمتحاطم یستمتاردهمی مآتیم رم

تاهنمبهمهروو  مآنمتیبابهم ركمروی محاكتمب  هرمتنجامشووا موم

 مگااید ییمپا هختمكهمتار مپذیاشمب  هرمقاهرمتیتاروودهمفن وری

هرووو  مد مباهیمكهمتم یتمهجب ریمب  هرمباهیمآنمفن وریبوهمگایوهمم

م.مهلبعه]81ومم84[د یم ولعیموجا م هر قاهیان،متقاره مومت یا یه

د م رمرووبحمهولمهدماتم ركمومشوون ختمهینمقاهیانمومرووا رووت

وم رمربحمبد یمهدمات،مهرع ی هر د یمتاباهمبهمهعم لمومهرووتم

د یمرادنمگاا .متب لدههجاهیمهینمتقاره مومرا رتمد مقاهرمتی

(مومیج م3384(،متهنکمومر تع یی)3334(،مهرعباو)3338ومتان)

دو یمهینمتبو لدوهمرهمحمو یتممممم(میو فعوهمم8833آبو  یمومدمکو رهن)مم

م.]82ومم38،م82،م4[كنن تی

د مب مو نم رمهینمپژودش،متدو ه یمه متالدهمم،یگاه مرووواییم 

د یمقبلی،مت مح و یمد یمتب لدههدماتمكمعامدسعن مكهمب می فعه

كننوو  مشووواكووتمتجوو ریمR&Dدوو یمیوو رووو  گوو ریوو .مقوو بلاووت

متوار هیوعظوو ربا نمدزینووهمم3821/3فونوو وری)م دوو یمتارووودووهم(،

تاتا م رمهبد  متشرا  مه(،مكمعاینمهدماتمرهمب3421/3فن وری)

مرا  مت لیمومهقعا  یم هری .مفنی،متش

(،مبام3388(مومچاموملی)3383) رمتقوو ممتقوو یسوووه،مكامارهم

عناهنمیکمع تتمكلا یمتافقاتمد یمتحقاقمومتارووودهمبهق بلات

متوجوو ریم مكا  ممروووو  یمفونوو وریم ر مم83[هیوو توو كواوو  .مم]81و

(،میشوو نم ه مكهمدزینه،میکمع تتمكلا یمتاثام رم3334هرووعباو)

م.]38[ردهمشاكتمتراایمهرتد یمتحقاقمومتاپاو  

تاهنمگدووتمكووهم رمهیاهن،م رمتحلاووتمباخیمه مهینمیعوو یج،متی

د مض لاتمهمومشاكتمد یمصندعی،مبمباشووعامتارس  مهقعا  ی

یسووبیمهقعاوو  یمكهم رم رجهمهولمح صووتموهبسووعگیمشوو ی مبهمم

میفن ورر خع ریمیکپ رچهمباهیمتاردهمعلمموم،مص  ره میدتمهرت

م]84[ی هری  اقمومتحقرات یهمگذهریمبامز میهتیمباهیمبن باهینمهیگا.

دمچنانمتشکتمم . رمهكثامبنگ  مد یمهقعا  یموجا می هر تارده

م،ی دم دنگیمتا نمیه  د یمتحقاقمومتارده یگام رمهینم تانه،مبهم

گا  .مبهم لاتمهینکهمتیمد مومفضووو یمكسووو مومك رمب   هیشوووگ  

 ولتموممكنن  مهصووولیمتن بعمت لیمحا  متحقاق  موم هیش،ت تان

یه  د یمعماتیمدسوعن مومروهممكسو مومك رد یمخاوواصیم رمممم

مR&Dهكثامشوواكتمد یمبدالو مهی كمهرووتممR&Dمت تانمت لی

م]83[ رمهیاهنم هرهیمتو یایوتمتج ریمیاسوووعن مم د یمهولایتملذه.

فضوو یموهقدیمكسوو مومك رمبهمهینمتارووسوو  متنعقتمیشوو  مومممم

مس مومك رمیکید یمكد یمتحقاقمومتاردهمهلزهت ًمب مهولایتهولایت

مم.یاست

هرووو  معاهتتمتاثامبامتافقاتمبا،مهینمتبو لدوهمممعالو مبامهین

د یمهدماتمب روووتمآت  مباهیمهینمرووو  یمفن وریمومو نتج ری

مرووو  یمفن وریعاهتوت،میکمت لمهتعا  یمرهمباهیمهر ی بیمتج ریم

م ه  مهرت.مهرهیه

تم رمت لمهتعا  یمهرهیهمش  ،معاهتتمتاباهمبهمفن وریمومشاك

هی .مهینمویژگیمت ل،مب عهمیکپ رچهمشووو  متج ریمكنن  مفن وری

د یمفن وریمباهیمهفزهیشمدماهروووع ییمتن بعمشووواكتمب مویژگی

مشا .متیمتافقاتمتج ریمر  یمفن وری

ر  یمتاد نم رمتق ممتق یسه،م رمت لمهر ی بیمآت  گیمتج ری

 لدهم،مبامخال مت لمهر ی بیمتبCRA(مومت لمهر ی بیم3338ومرهئا)

رووو  یمفن وری،مو نم دیمحو ضوووا،متداو ردو یمتاثامبامتج ریممم

،معاهتتمتاثام رمCRA.مدمچنانم رمتو لمم]33ومم82[هیو میشووو  

كنن  مروو  ی،متنه مه م ی مشوواكتمتج ریمهر ی بیمآت  گیمتج ری

(،م3388) رمت لمهر ی بیمچاموملیم،.معالو مبامهین]82[رتهفن وریم

ج  یمه میکمتحاووالمفن ورهیهم رمباهیمهجاهیمت ل،موضووداعیمت

.مهت مت لمهر ی بیمهینمتب لدهمباهیم]81[تدای مشووو محا  مخا رو

یوکمفن وریموهقدیم رمحا  مپ الیشمباشمد یمیدعی،مبک رمگافعهمم

مش  مهرت.م

هرهیهمشووو  ،مباهیمفن وریممهبدو  مترعل متو لمهر ی بیمممیعو یجم

 م وریمهتحلاتمگا ی .م رمهینمرهرع متشرصمش ،مهینمفنمتار یظا

یظامتشوراو  مت لیمومهقعاو  یمباشعاینمهتعا  مرهم رمبانمهبد  مممم

كتمهتعا  مبُد متشرا  مم%34هر ی بی،مب روتمآور  مهرت)ح و مم

ویژ مبهمجذهباتمت لیمهینمفن وریمبهتو لی(مومهینمیشووو نم دنو  ممم

.مهینمفن وریمه میظامرتهپذیایمهقعا  یمومرا آوریملح ظمهتک ن

كتمهتعا  مبُد مفنی(مم%23عا  مب الیی)ح و متشورا  مفنیمدممهتم

رهمبهمخا مهخعاوو صم ه  مهرووتمكهمهینمیعاجهمباموضووداتمفنیممم

كنن  مفن وری،مبرااصمبهملح ظمتن ر مفن وریمومشاكتمتج ری

پووذیایمفنی،مباخار هریمه میااویمهیسووو ییمتعراوووصمومهتکوو ن

 مه اللتم هر .مهلبعهمفن وریمتار یظامم رعاریمبهمتن بعمفنیمال م
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د مدممهتعا  مخابیم رمیظامهبد  متشرا  مب  هرمومقاهیانمومت یا یه

مهتعا  مكتمهینمهبد  مرهمكس مكا  مهرت.م%28ح و م

هر  مت لمهرهیهم رمتجماعمهتعا  میه ییمهر ی بیمهینمفن وریمبا

بامهینمهر  مفن وریمتار یظا،مباشعامه ممب رتمآت .م84/21مش  

فن وریممه مرافیم یگا،ت.مرهمچه رممكتمهتعا  مرهمكس مكا  مهر

هروو  میظامت یاهنمومروو  یمشوو  مهرووتمومباممیظا،متج ریتار 

بهملح ظمرووو  ی،م رمعمتمك رشووون رووو نم رگاام رمپاو  متج ری

متج ری،متافقمبا  مهرت.
م

 گيرینتيجه -8
رغممپذیاشمتاضوواعمتج ریمر  یمومهدماتمآنمه مرایملیع

یمروو  یمرووا رووتمگذهرهن،متحقق نمومیاآورهن،م رمتاحلهمتج رم

د یمیاآورهنمومتحقق نمتالشد موم رع ور د یمتحقاق تی،مفن وری

م دن  مپاچا گییش ن هتا هینشوا .ممب مشوکسوتمتاهجهمتیمممغ لب 

قمیکمر  یمتاف رمتج ری .]83[هروتم رو  یمیتج ر فاهین  ی  م

گذهرمدسوووعن ،مه متالحظ  مفنی،مفنو وری،معاهتوتمتعد  یمت ثاامم

گافعهمت متسوو ئتمق یاییموم یسووتممتسوو ئتمب  هرمومتسوو ئتمت لیمم

مغلبهمبامتسووو یت رهدک رد یمهصووولیمباهی ه  .میکی]82[تحابی

 ش نمآیه ،مقبت تافقاتمتج ری هر ی بی،مد رو  یمفن وریمتج ری

 رمهینمرهروووع مپژودشمح ضوووامكاشوووا ،مهبد  مومممهجاهروووت. ه 

مرهمشن ر یید ییمه مفن وریمومشاكتمتج ریمكنن  مفن وریملدهات

.م رمیعاجهمآن،میقشمتهمیم هری م یر كهم رمتافقاتمتج ریمكن 

بُد مشو تت:متشورا  مفنی،مممم4تشورصمگا ی مكهم رممملدهاتم83

 یمبند ،م رعهتشورا  مت لی،متشرا  مب  هر،مقاهیانمومت یا یهم

د یمهینمعاهتت،م(.مرپسمب مشن ر ییمو ن8شوم ر مممشو ی )ج ولم

وریمروو  یمفن هدماتمیسووبیمدامیکمه مآیه مرهم رمتافقاتمتج ری

د یمهدماتمعاهتتمتاثا،مهروو  مو ندممبام،یه یتتداانمیما .م ر

روو  یمفن وریمتاروودهم ه .میکمت لمهتعا  یمباهیمهر ی بیمتج ری

تشرا  م(،میش نم ه مكهم3مشوم ر ممد یمهینمپژودش)ج ولی فعه

رووو  یمتاینمبُدو مهثاگوذهرمبامتافقاتمتج ریممعناهنمتهمبو  هرمبوهمم

 :متشرا  مفنی،متشرا  مت لیمومومپسمه مآنمهبد مهرتمفن وری

تاتا مرتبهم وم،مراممومچه رممهد ،مبهقعاو  یمومقاهیانمومت یا یهم

پذیایمد ،مهتک ندمچنانم رمتار متالدهمهدماتمرهمب رتمآور ی .

رووو  یمفن وری،مپوذیایمهقعاووو  یمتج ریمفنیمفنو وری،مهتکو نمم

مهروو  گ ریمفن وریمب میا  مب  هر،موجا مقاهیانمهجب ریمومحم یعیمك

رووو  یمومپووذیاشمفنوو وریمرهم رمبوو  هرمتحووتمتوو ثاامقاهرمتجوو ری

تاتا م رمهبد  متشوووراووو  مفنی،مه دن ،مب التاینمهولایتمرهمبتی

 ،مدتشرا  مت لیمومهقعا  ی،متشرا  مب  هرمومقاهیانمومت یا یه

مكس مكا ی .

ر  ی،مدمم رمهینمتب لده،م رمشون ر ییمعاهتتمتاثامبامتج ریم

د یمآنمومدممد مومویژگین وریمومق بلاتدو یمتاباهمبوهمفمملدوهمات

د یمتاباهمبهمشووواكتمتج ریمكنن  مفن وری،م رمكن رمدمملدهات

بهمدام ومروو  یمفن وریمآور  مشوو  مهرووت.م یاهمتافقاتمتج ریم

.مویژگیمتهمم یگا،متاباهمبهم]38[ع تتمكلا یموهبسوووعهمهروووت

مهینمپژودشمهرت.مد یمتار مهرعد   مروش

ك دشمهبه ممتاباهمبهمفاآین مپاچا  ممروشم لدیمف  ی،مضمن

هروو  میظام لاتمرویکا مف  یمآن،متاهیسووعهمباهمروو  ی،مبتج ری

ه مشوو  مه مخباگ نمتنعر ،مبهمبارروویمتن روو معاهتتمهرووعرام

ر  یمفن وریم رمتج رید مومشاهیطموهقدیمه با  متاضاعمب م تانه

ومب ینمصار معاهتتمهرعراه ممبپا ه  مد مومصون یعمهیاهنمشواكتم

اتمفاآین متحلروشمم،ش  مه مه با  مرهمپ الیشمكن .مه مراییم یگا

د یمتثبتمتمو تیمویژگیمعالو مبام هرهبا نمم(،ANPشوووبکوهمهی)م

ك رگاایمهپوذیای،مبمه مجملوهمرووو  گیمآن،مهیدبو  مممAHPروشم

رارمدمزت نمومق بلاتمبارریمر  گ ریمتدا رد یمكمیمومكادیمبه

مد یمتعق بتمووهبسووعگیتاهی مهرتب ر  مپاچا  )د ،متی رمقضوو و 

ك رگاایمروو خع رمهب  خار (مبانمومتا نمعن صووامتاووماممرهمب مبم

اهینمبن ببگاا .میظاج یمروو خع رمروولسوولهمتاهتبیم رهمهیمبشووبکه

هوو یمگاایم رمتحابرووو  یمومتاووومام،مباهیمتوو لANPروشم

ت ین متحاطمم؛]81ومم8[هبزهریمتاهیمن مهرتمگاایمپاچا  تامام

متج ریمر  ی.م

تاهنمگدتمهینمتب لدهمب مشن ر ییمهنم رع ور مهصلی،متیعنابه

رووو  ی،میکمت لمبن یمعاهتتمتاثامبامتافقاتمتج ریومهولایوتم

هرهیهمیما  مهرووتمومب ینمصووار مممروو  یمفن وریهر ی بیمتج ری

یقشمهید ممر  ید یمهر ی بیمتج ریتاهیسوعهمهرووتم رمبهبا مت لم

 دن گ نمومارووودوهمتاهیو مبایژ مباهیمتمكنو .مهینم روووعو ور متیمم

ر  یمد یمتج ریریزهنمفن وریمبهمجهتمهرووعد   مه مفاصتبای ته

هینمپژودشم هرهیمب مهینموجا ،ممفن وریمج ی ،مح ئزمهدماتمب ش .

هر  مگاو مهیعر بم یاهمهینمتب لدهمبام،یکمتح و یتمهصلیمهرت

هیمه مخباگ نمومك رشن ر نمهرش مش غتم رمصن یعمیدتمومگ  مش  

.م رمهینمرهرووع متمکنمهرووت،میظاه ممهرووتمهیاهنمومپعاوشووامی

د مومشاهیطمخ صم یگامصن یعمفد لم دن گ ن،مباخیمویژگیپ ر 

د م رمهیاهن،مت ین مصندتم یستمفن وریمومر  یمفن وری رمتج ری

مرهمپاششمی ه  مب ش .مITصندتمر ختم

شووا م رمپژودشمك ربا یم یگا،میع یجم رمپ ی نمپاشوونه  متی

مرواهحیمتوو لیمباهیمپاشمهیونمتوحوقواوقممممم م ر بانیمتافقاووتم،

د مومهبد  ملدهاتهرعد   مگا  .م رمهینمصار ممر  یمفن وریتج ری
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مخاهدن مبا .مبانیت لمپاش یهمد مومپورو یعناهنمد یمب رووتمآت  مباهیمآیه ،مبهشوون روو ییمشوو  مومهولایتم
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