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 یندي در شرکت ملی پاالیش وانتقال تکنولوژي فرآ مناسب روش انتخاب
 هاي چندمعیاره فازي گیري هاي نفتی ایران با رویکرد تصمیم پخش فرآورده

 
  2علی اردالن، ،1محمود مدیري

  .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه جنوب، تهران واحد صنعتی، مدیریت گروه استادیار،1
  ایران ،کرج ،صنعتی مدیریت گروه ،کرج واحد اسالمی، دآزا دانشگاه2

 16/5/96: پذیرش         13/7/95: دریافت

  چکیده
 یابی دستي امروزي براي برآوردن نیازهاي مشتریان به منظور ها سازمانانتقال تکنولوژي یکی از اهداف مهم 
 هـا  سـازمان  يها با توجه به سیاست آن روش مناسب انتخاببا که  استبه مزیت رقابتی و افزایش سهم بازار 

 در انتقـال تکنولـوژي فرآینـدي    مناسـب  روش انتخاب این پژوهشهدف . توان موفقیت آن را افزایش داد می
عوامـل اثرگـذار در   با مـروري بـر ادبیـات تحقیـق     . استایران  نفتی يها فرآورده پخش و پاالیش ملی شرکت
 این پژوهش کاربردي و از نـوع . گري انتخاب شدند و با غربالانتقال تکنولوژي شناسایی  مناسب روش انتخاب

نفـر از گـروه خبرگـان سـازمان مـورد مطالعـه        6جامعه آماري پـژوهش تعـداد   . باشد می یابی زمینه-توصیفی
نفـر از   5توسـط   هـا  کـه روایـی آن   باشد میي مقایسات زوجی ها نامه پرسشي ها داده ابزار گردآوري. باشد می

رویکـرد   هـا  روش تجزیـه تحلیـل داده  . با سازگاري پاسخ خبرگان کنترل شد ها ی و پایایی آناساتید دانشگاه
بـراي تعیـین    DEMATELکـه در آن از روش   باشـد  مـی فازي  چندمعیاره يها گیري تصمیم ترکیبی رویکرد

 ولـوژي ي انتقال تکنها روش بندي رتبهبراي  VIKORمعیارها و از روش  دهی وزنبراي  ANPروابط و از روش 
اولویـت اول را   »تکنولـوژي  و محصـوالت  از حفاظت مقررات و قوانین«نتایج نشان داد که معیار . استفاده شد

  .تر دیده شد هاي دیگر مطلوب روشاز بین  »مشترك گذاري سرمایه«دارد و روش 
  

  DEMATEL ،F.ANP،VIKORمعیاره، گیري چند ، تصمیمانتقال تکنولوژي :کلیدي کلمات
  

  مقدمه
 مـا  روزمـره  زنـدگی  از جدانشـدنی  جـزء  بـه  طوري که به کند می ایفا سزایی هب نقش امروز دنیاي در نولوژيتک

 .ماسـت  همیشگی دسترس در خدمات و محصوالت مانند خرد بخش در گاه تکنولوژي این .است شده تبدیل
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 .)1380 اد،محمـودنژ ( ماسـت  صـنعتی  يهافرآینـد  و صـنایع  به مربوط کالن سطح در تکنولوژي دیگر بخش
 کشـور  وارد غـرب  بلـوك  کشـورهاي  عمومـا  از مـا  صـنایع  فرآیندي يها تکنولوژي از عظیمی بخش متأسفانه

 تجـاري  يهـا قرارداد انعقـاد  در بتوانـد  تـا  کـرده  اسـتفاده  امتیـاز  این از تکنولوژي صاحب يهاکشور .شود می
س ري همواره به عنوان فرآیندي حساانتخاب مدل مناسب انتقال فناو .نمایند تحمیل ما بر خود يها خواسته

 در يها کشور در .)1393حمیدي، (بوده است  ها و شرکت ها سازمانان ریزان و مدیر توجه در میان برنامه قابل
 مـادر  صـنایع  و صنعت بخش بهتوجهی  بی باعث نفت به اتکاي علت به متاسفانه ما کشور همانند توسعه حال
 ایران تصـمیم  تازگی، به. )1389 زاده، مهدي( شود می تکنولوژي انتقال ندفرای گرفتن نادیده نتیجه و در شده

 بخـش  در خـارجی  گذاري سرمایه جذب منظور مشترك به گذاري سرمایهساختار  سمت به تر بیش حرکت به
 داشـتن  تکنولـوژي  انتقـال  فرایند راستاي در .(Ghebrihiwet & Motchenkova, 2017)است  انرژي گرفته

 اهـداف،  شناخت به نیاز فناوري موفق انتقال لذا. است موفق انتقال یک اساسی شروط از تقالان مناسب روش
 .دارد آن توســعه نحــوه و جــذب نحــوه تاثیرگــذار، عوامــل ،تکنولــوژي انتقــال يهــا روش ،تکنولــوژي منــابع

  ).1392تباربائی، محمدعلی(
 تـوجهی  قابـل  تعـادل  عدم وص هنگامی کهبازار به خص شکست در براي جلوگیري از تکنولوژي انتقال به نیاز
 اصـالح  بـه  زیـاد  احتمال به تکنولوژي شود و انتقال میدر بازار باشد احساس  نوآوري براي تقاضا و عرضه بین
 رقابـت،  تکنولـوژي موجـب عـدم    انتقـال  تحقـق  در مشـکالت  که حالی در. شود میبازار منجر  در تعادل عدم

 يهـا  پتانسـیل  بـه  رسـیدن  بـراي  امکـان  عدم و اقتصادي بخش در صخصو به افزوده، ارزش خلق در ناتوانی
  (Caramihai et al, 2017) شود می نوآوري توسعه نوآورانه
فرایند انتقـال تکنولـوژي   دارد این است که ي نفتی ایران ها وردهآشرکت ملی پاالیش و پخش فرکه  اي مسأله

شده است و از قدیم تا به حال در  میوارد کشور ) فرایند لیسانس یا حق امتیاز (به یک شکل  گذشتهاز زمان 
ناي نظـرات گروهـی   فرآیند انتقال تکنولوژي بر مب. سازمان سعی بر توسعه همین یک روش انتقال بوده است

روش مناسـب   انتخـاب  در تأثیرگـذار  عوامـل  که است این تحقیق سوال .گیرد مییست و به درستی صورت نن
 ابتـدا  پـژوهش ایـن   در ؟اسـت  چگونـه  نفـت  صـنعت  بـه  وابسـته  يهـا  رکتشـ  در فرآیندي تکنولوژي انتقال

ترکیبـی فرآینـد    روش از استفاده با سپس و شناسایی و انتخاب فرآیندي تکنولوژي انتقال روش يها شاخص
و اهمیـت   وزنو با توجه به عدم قطعیت به صورت فـازي   DEMATEL2بر اساس  (ANP) 1اي تحلیل شبکه

 بنـدي  رتبـه  تکنولوژي انتقال يها روشفازي  VIKOR 3روش از استفاده با و شده ینتعی ها شاخصه از یک هر
  .شد خواهند

  
  
  

                                                        
1 Analytical Network Process 
2 Decision Making Trial And Evaluation 
3 Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno Resenje 
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  ادبیات تحقیق
 و محصوالت ساخت در رفته کار به يها سیستم و ها روش ابزارها، فرایندها،، ها دانش کلیه از عبارت 1تکنولوژي

وارد نمـودن عوامـل تکنولوژیـک خـاص از      عبارتسـت از  2انتقـال تکنولـوژي   ).Khalil ,2000(خـدمات   ارائـه 
کـارگیري ابزارهـاي    قـادر بـه تهیـه و بـه     یافته به کشورهاي درحال توسعه تا این کشورها را کشورهاي توسعه

  .) Khalil ,2000( سازد تولیدي جدید و گسترش و توسعه ابزارهاي موجود
کنولوژي نهادهاي توسعه نوشتند کـه در آن  اي با عنوان انتقال ت مقاله 2014در سال  3کانستانتینی و لیبراتی

به مسائل اخیر جریان تجارت، سرمایه و تکنولوژي که در سراسر مرزهاي کشورهاي در حال توسـعه در حـال   
  .اند امري ضروري معرفی کردهاند و شرایط براي انتقال سریع تکنولوژي را  اشاره کرده باشد میافزایش 

ي در ها د که انتقال تکنولوژي در حال کسب مطلوبیت در کشورنکن میبیان  2015و همکارانش در سال  4لی
انتقـال تکنولـوژي در کشـورهاي در حـال     . مانع از انتقال تکنولـوژي اسـت   حال توسعه است اما وجود موانع،

خصوص چین پیشرفت زیادي داشته که وکالي ثبت اختراع با وجـود هـرم انگیـزه در مردمـان ایـن       هتوسعه ب
 تکنولـوژي  انتقـال  موانـع  .(Li et al, 2015) تا به کشورهاي توسـعه یافتـه برسـند    دهند میزایش انگیزه را اف

  .(Mazurkiewicz & Poteralska, 2017). باشد تواند می ها سیستم موانع و اقتصادي، فنی، سازمانی، موارد شامل
اهـداف   بـه از کشور  خارج از یا و ندا شده داده توسعه و تولید نیازها رفع براي و کشور داخل در یا ها تکنولوژي

 کشورهاي محققان براي .باشند می دو این از ترکیبی یا و اند یافته انتقال به داخل اقتصادي و سیاسی متفاوت
-Al(انـد   هنمـود  بنـدي  طبقـه  فناوري یک جذب عدم یا جذب قابلیت در را فناوري پیچیدگی توسعه حال در

Tabbaa & retall,2016( .حقوق معنوي مالکیت به طریق کسب ها وريانتقال فنا )کپی  د ثبت اختراع ومانن
سـمت   بـه  پـروژه  توسـعه  فنـاوري،  انتقـال  دفتـر  جملـه  از تجـاري،  فرآیندهاي بر و یا به طریق تمرکز) رایت

اسـت   صـنعت  توسط مستقیم طور به یا و اندازي راه يها شرکت ایجاد طریق از یا مجوز صدور و سازي تجاري
(Van Norman & Eisenkot, 2017).  

 مـورد  توانـد  مـی  کشـور  یـک  ملـی  فضـاي  در کـه  اسـت  پیچیـدگی  از اي درجه با فناوري جذب قابل فناوري
 منـافع  یـا  و کشـورها  مسـئولین  نادرسـت  يهـا  گیـري  تصـمیم  جـذب  غیرقابل فناوري .گیرد قرار برداري بهره

 که شود می مختلف سطوح در ییها نولوژيتک کارگیري هب باعث مواردي، در خارجی گذاران سرمایه و ها شرکت
 در نیـز  را ها فرصت و منافع رفتن هدر به حتی بلکه ندارد، ملی منافع و تکنولوژیکی نظام در جایگاهی تنها نه

  .)Al-Tabbaa & retall,2016( دارد پی
 سـري  یـک  را آن اصلی ي شاکله که است پیچیده نسبتا فرآیند یک صورت به همواره ژيتکنولو انتقال فرآیند
  .است شده داده نشان درستی به پیوند این 1شکل  در. است داده تشکیل وار زنجیره عوامل
  

                                                        
1 Technology 
2 Technology Transfer 
3 Costantini & Liberati 
4 Li 
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  )1390، آزادي(فرایند انتقال تکنولوژي. 1 شکل

  
  . شود میره اشا ها تکنولوژي وجود دارد که در ادامه به آن مختلفی براي انتقال يها روش

 دیگري سازمان به متعلق که را تکنولوژي حقوق از بخشی یا تمام یادگیرنده سازمان روش این در :حق امتیاز
 سـازمان  روش ایـن  در. کنـد  مـی  دریافـت  خـدماتی  ارائه یا مبلغی پرداخت قبال در) تکنولوژي دهنده( است

استفاده از اعتبار و نام شرکت مالـک تکنولـوژي    با نظر مورد تکنولوژي بر تسلط بر عالوه تکنولوژي یادگیرنده
  .)1388 چاشمی، نبوي( نماید میه محصول در بازار اقدام به عرص
یک نوع خاص از خرید حق امتیاز است که در آن دریافت کننده تکنولوژي،از جانب مالک تکنولوژي  :فرانشیز

  .)1388 چاشمی، نبوي( گیرد میمورد حمایت و پشتیبانی مداوم قرار 
دانش و منـابع خـود را بـراي توسـعه یـک       در این روش دو یا چند بنگاه توان تکنولوژیکی، :همکاري مشترك

 هـا  که معموال در پروژهاي بزرگ که هزینـه  گذارند که در آن یک شرکت سوم میتکنولوژي خاص به اشتراك 
 چاشـمی،  نبـوي ( کنـد  مـی استفاده از همکاري مشترك اهمیت زیادي پیدا  استباال  گذاري سرمایهو ریسک 

1388(.  
تکنولـوژي را در قالـب یـک پـروژه کامـل از دارنـده تکنولـوژي        ، گیرنده تکنولوژي :ي کلید در دستها قراداد

برداري اولیـه توسـط صـادر     و بهره اندازي راهنصب و  این نوع انتقال شامل مرحله طراحی، .نماید میخریداري 
 .)1388 چاشمی، نبوي( باشد میکننده تکنولوژي 

تعدادي شرکت و موسسه عمومی جهت دستیابی به هدف خاصی در زمینه نـوآوري تکنولـوژیکی    :کنسرسیوم
   )1386 بناوند،( شود نمایند ولی سهامی بین آنها رد و بدل نمی با یکدیگر همکـاري مـی

 شـود  مـی خارجی به صورت درصدي داخلی و خـارجی انجـام    گذاري سرمایه: مستقیم خارجی گذاري سرمایه
 .شـود  ي انتخـاب شـده انجـام مـی    هـا  در چارچوب سیاست ها ، توسط خارجیگذاري سرمایهموضوع مورد نظر 

ي هـا  هاي تولیدي، بازاریابی، خدمات پس از فروش از آورده مواد، تکنولوژي ریزي برنامهي مدیریتی، ها سیستم
  )1386 بناوند،( .باشند میخارجی  گذاري سرمایه

 تعیین نیاز

 ب منبع مناسبانتخا انتخاب روش مناسب انتخاب تکنولوژي

 تهیه پیش نویس مذاکره و انعقاد دریافت

 توسعه و انتشار کاربرد و انطباق
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ه  . شود میانتخاب بهترین روش انتقال تکنولوژي پرداخته  درگذار عوامل تأثیر ترین در ادامه به مهم با توجه ـب
مروري بر ادبیات تحقیق عوامل مختلفی همانند عوامل فردي، سازمانی، نهادي و محیطی بر انتخاب بهتـرین  

  .شود میارائه  ها وجود دارد که توضیح مختصري از آن روش انتقال تکنولوژي
عوامل در هر سازمانی عوامل فردي است زیرا شاکله و پیدایش هر  ترین و کلیدي ترین مهمیکی : عوامل فردي

موفقیـت در انتقـال    .اي از افراد است که در جهت نیل به هدفی خاص در حرکت انـد  سازمانی وجود مجموعه
ازیـن رو  . وابسـته اسـت  پذیري آنها  ي آنها، ریسکها تجربه و مهارت، تکنولوژي تا حدود زیادي به انگیزه افراد

  .خواهیم عوامل فردي را در صدر عوامل قرار دهیم می
در کشورهاي توسعه نیافته به دلیل مشخص نبودن اهمیت و ضرورت تحقیق از نظـر توسـعه   : عوامل سازمانی

از نقطه ). 1377، احمدي( منزلت اجتماعی و ارزش الزم برخوردار نیستند ،محققان از تأمین مادي ،اقتصادي
بر و بین مسیرهاي رسمی و نحوه انجام امور را تقلیل شکاف موجود سازمانی می تواند  عواملتژیک اظر استرن

ـ (خویش  ومقاصد ها حاجراي طر درتوانایی سازمان  تغییـر   پیشـنهادي در زمینـه   حویـژه هنگـامی کـه طـر     هب
ي تحقیق و ها فعالیت يرتقانیل به هدف واالي ا جهت). 1368وزیري، ( بیفزاید )گیري استراتژیک باشد جهت

میـان آحـاد مختلـف    توسـعه  و نیز عمومیت بخشیدن به روحیۀ تحقیـق و   آن واحدها توسعه، بهبود مدیریت
هاي اقتصـادي، اجتمـاعی و    فرهنگ تحقیق و توسعه و الزام و ضرورت تحقیق در همۀ زمینه الزم است جامعه

  )1386سالمی،... (
ي رفتـاري و  هـا  فرهنگ یا هنجار، سن یا تجربه، ها یا مشوق ها پاداش، دازهان ساختار و موقعیت،: عوامل نهادي

  )1390امینی،(اشند که در انتقال فناوري مؤثرند ب میارتباط با شرکاي تجاري از جمله عوامل سازمانی 
سـازمان بـر روي انتقـال تکنولـوژي      خـارج عوامل محیطی از جملـه عـواملی هسـتند کـه از     : عوامل محیطی

ي مالیـاتی از  هـا  و مشـوق  ها ي اقتصادي و ساختارها تحریم، آالیندگی زیست محیطی. د اثرگذار باشدتوانن می
  ). 1390امینی،( .باشد میعوامل این ین تر جمله مهم

شناسایی شـده و در   که در ادبیات تحقیق آمده استبراي انتقال تکنولوژي ذکر شده در باال  عوامل ترین مهم
  .ذکر شده است 1جدول 

. گیري چند معیاره صورت گرفته اسـت قیقات مختلفی در مورد انتقال فناوري با رویکردهاي تئوري تصمیمتح
 الکتـره  گیـري  از روش تصـمیم  ي انتقاي فناوريها روش بندي اولویتمدل انتخابی و  در توکلی و احمدي علی

 صـنایع  در فنـاوري  انتقـال  يهـا  روش بندي اولویت به 2010در سال همکاران و مرادیان. استفاده کرده است
. بهـره گرفتنـد   تاپسـیس  گروهـی  گیري تصمیم روش از توسعه حال در کشورهاي در پتروشیمی دستی پایین
 در فنی يها قابلیت مبناي بر تکنولوژي انتقال مناسب روش انتخاب در 1391زاده در سال  زاده و حاجی هاشم

. بهـره جسـتند   شـانون  آنتروپـی و  تاپسـیس  سازشـی  گـروه  زیـر از  تهران شهري آهن راه برداري بهره شرکت
از  فنـاوري  انتقال مناسب يها روش انتخاب براي 1392کندري در سال و  1394 سال در خان بابا و بذرپاش

اي بـا عنـوان    مقالـه  1393گودرزي و خواجه نصیر در سال . استفاده کردند فازي مراتبی سلسله تحلیل روش
 را مـدل  AHPروش از استفاده با ایران در گرافیتی الکترود تولید براي يفناور همکاري مناسب روش انتخاب
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فعـال در بخـش فضـا    به بررسی غیرخطی انتقال تکنولوژي غیر 2016در سال  1جردن و هایم .ی کردندطراح
و همکـارانش   2لـی  رسـمی معرفـی کردنـد    سازي مدلاي براي  اثربخشی مشروط را به عنوان پایه پرداختند و

  .پرداختند ها فناوري کنندگان تامین بندي رتبهبه  فازي تحلیل شبکه فرایندهاي روشبا  2012درسال
  

  ي انتقال تکنولوژيها تاثیرگذار در انتخاب روش عوامل. 1 جدول
  محققین  اجزاء  عوامل

عوامل 
  فردي

 Decter (2006) سن محقق
ي تجاري ها آموزش یادگیري مهارت

 سازي
Chang et al (2000) 

 تجربه و مهارت انتقال تکنولوژي
Siegel et al (2003); Johnson (2008) 

Moira et al (2006); 
Philip et al (2006) 

 Chang et al (2000) دسترسی به زمان
 Siegel et al (2003); Moira et al (2006) ي سازمانها ویژگی

عوامل 
  سازمانی

  Siegel et al (2004); Moira et al (2006)  پیچیدگی ساختاري
و  ها فرآیند تدوین و طراحی فرآیند

  Siegel et al (2004); Moira et al (2006)  ي انتقال تکنولوژيها استاندارد

  Siegel et al (2004)  انداز چشم ماموریت، استراتژي،

عوامل 
  نهادي

  Decter (2006); Estefania et al (2016)  فرهنگ و رفتار

 Moira et al (2006); Smart & Benaroya  هنجار
(2016) 

قوانین مقررات حفاظت تکنولوژي و 
  ;Radosevic (2005)  محصوالت

ساختارهاي حمایتی حقوق و پاداش 
  Decter (2006); Johnson (2008)  کارمندان

عوامل 
  محیطی

  میزان آالیندگی زیست محیطی
  تصاديي اقها تحریم  )1390( امینی و همکاران

  ي مالیاتیها ساختار مالیات و مشوق
  

 از استفاده با را صنعت در فناوري انتقال بهترین روش محققانگونه که در باال ذکر و اشاره شده است  همان
شود به  می انجام ایران گاز ملی شرکت روي بر که اي مطالعه در. کردند معرفی مراتبی سلسله تحلیل روش

بر  ANPدر انتقال فناوري از روش ترکیبی  مؤثر يها شاخص ي موجود بینازخورهاب و ها همبستگیدلیل 
شود که این نوآوري تحقیق حاضر نسبت به سایر تحقیقات  میاستفاده  VIKORو با  DEMATELاساس 

  .باشد می
                                                        

1 Smart & Benaroya 
2 Lee 
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فازي، ساختار تأثیرات میان معیارها را بررسی نموده و سعی بر حـل مسـئله پـیش روي     DEMATELروش 
  . (Jeng & Tzeng, 2012) گیري گروهی در شرایط فازي داردگیري تصمیمکار بهها و بهبود آن با انسازم
 مـدلی  ساختن آن ارائه از هدف و است شده ارایه چندمعیاره گیري تصمیم براي اي شبکه تحلیل فرآیند روش
 نیـز  و هـا  همبسـتگی  و هـا  چندمعیاره کـه وابسـتگی   گیري تصمیم پیچیده مسائل بتوان آن طریق از که است

  (Saaty, 2008) .را حل کرد  گیري تصمیم سیستم در موجود بازخوردهاي
VIKOR ال روش مبناي بر که. یافت توسعه زنگ و آپریکوویچ توسط که است توافقی گیري تصمیم روش یک 

 غیرقابـل  و یـا  متضـاد  معیارهـاي  با چندمعیاره گیري تصمیم مسائل حل براي. است یافته توسعه متریک پی
 خـود  ترجیحـات  بیـان  بـه  قـادر  تصمیم گیرنده که مواقعی در روش این کارایی. است شده ایجاد گیري اندازه

 کنـد  مـی  اسـتفاده  مسـائل  حـل  بـراي  تـوافقی  يهـا  حـل  راه از روش ایـن . کنـد  می پیدا نمود تر بیش نیست،
(Opricovic & Tzeng, 2004).  

  
  روش تحقیق

 بـه . باشـد  مـی  ییـاب  زمینـه -از نوع توصیفی ها بر حسب گردآوري دادهو  يکاربرد، این تحقیق بر حسب هدف
 عمـده  طور به یابی زمینه روش .است گرا اثبات پژوهش نوع اینکه و است تحقیق از مستقل محقق اینکه دلیل
 بـاره  در اطالعـات  آوري جمـع  یـا  مختلـف  يهـا  موضـوع  بـاره  در مـردم  هـاي  نگـرش  یـا  عقاید سنجش براي

 .)1395سـیف،  ( شود می استفاده مصاحبه یا نامه پرسش از معموال آن در و رود می کار به ها یدهپد يها ویژگی
 بررسـی  مـورد  جامعه. باشد میمیدانی  ها و روش گردآوري داده اي روش گردآوري اطالعات مطالعات کتابخانه

از آن . باشـد  مـی  ایـران  نفتـی  يها فرآورده وپخش پاالیش ملی شرکت تکنولوژي بخشخبرگان  پژوهش این
جامعـه  . بنابراین نمونه آماري نخـواهیم داشـت   باشد میجایی که در این تحقیق جامعه آماري گروه خبرگان 

 غربـالگري  براي که باشد می ارشد کارشناسان نفر 16 شامل اول گروه. باشد می گروه دو تحقیق این در اماري
 يهـا  تکنیک از استفاده بخاطر تحقیق این در نیز مدو گروه .شدند انتخاب ي شناسایی شدهمعیارها انتخاب و

 از نفــر 6 تعـداد  از F. VIKOR بنـدي  رتبــه و F.DEMATEL  ،F.ANP يهـا  روش و عملیـات  در تحقیـق 
 بودندي مدیریتی ها و پست که داراي تحصیالت و سابقه کاري باال شامل مدیران و کارشناسان ارشد خبرگان

در ایـن  . باشـد  می نامه پرسش ها گردآوري دادهابزار . شدند انتخاب ترسدس در و قضاوتی گیري نمونه روش به
بـراي   .نفـر اسـاتید دانشـگاهی اسـتفاده شـد      5و سواالت از نظـرات   نامه پژوهش براي افزایش روایی پرسش

سعی کرد وجود ندارد اما محقق  ها ي تحقیق در عملیات روش ریاضی براي محاسبات پایایی آنها نامه پرسش
گردآوري شده حاصل از پرسش نامـه   يها براي تجزیه و تحلیل داده .را کنترل کند ها پاسخگاري بین سازکه 

براي تعیین روابـط و چگـونگی   و  دهی وزنبراي F.ANP از روش  عواملجه به وجود روابط درونی بین وو با ت
از روش  نـاوري ي انتقـال ف هـا  روش بنـدي  رتبـه بـراي  و  DEMATEL و شـدت اثـر آن از روش   عواملتاثیر 

VIKOR  از بـه کـار گرفتـه     گیـري  تصـمیم به منظور در نظر گرفتن مسائل ذهنی و عدم قطعیت در حـوزه  و
   .شداستفاده  روش فازي
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  نتایج
شناسایی شـده   که فرایندي تکنولوژي انتقال مناسب روشدر انتخاب  موثر عوامل و انتخاب به منظور ارزیابی

گـر   که هـر سـوال بیـان   (سوال  27اي با  نامه براي انجام این کار پرسش. ندشو میگري  غربال) 1جدول (بودند 
 میـانگین  به توجه با و خبرگان توسط ها مولفه اعتبارسنجی نتایج به توجه با. طراحی گردید) استیک معیار 

که  یواملع. شد استفاده میانگین هندسی از ها مولفه اهمیت درجه و بندي رتبه براي ،ها مولفه معیار انحراف و
. آورده شـده اسـت   2که در جدول شـماره   بودند انتخاب شدند تر بیش) 3(از حد وسط امتیازات  ها امتیاز آن

  .ترسیم شده است 2ي انتقال فناوري در مدل آورده شد که در شکل ها هم چنین شش نوع روش
  

  فرایندي تکنولوژي انتقال انتخاب روش مناسبدر  گذار تاثیر شناسایی و انتخاب معیارهاي. 2 جدول
  کد  عواملزیر   اصلی عوامل
  فردي عوامل

C1 
  

  C11 ي تجاري سازيها یادگیري مهارت
 C12 تجربه و مهارت در حوزه انتقال تکنولوژي

 C13 دسترسی به زمان

  نهادي عوامل
C2  

 C21 قوانین و مقررات حفاظت از محصوالت و تکنولوژي

  C22 هنجار
  C23 فرهنگ و رفتار

  C24 ساختارهاي حمایتی،کارمندان،حقوق و پاداش کارمندان

  سازمانی عوامل
C3  
  

تکنولوژي تدوین و طراحی فرآیندها و استانداردهاي انتقال 
 تکنولوژي

C31 

  C32 درآمد حاصل از انتقال تکنولوژي
  C33 استراتژي، ماموریت، چشم انداز، رسالت و اهداف، سیاست

  محیطی ملعوا
C4  
  

 C41 ي زیست محیطیها میزان آالیندگی

  C42 ي اقتصاديها تحریم
 C43 ي مالیاتیها ساختار مالیات و مشوق
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  مدل با ساختار شبکه اي پژوهش. 2 شکل
  

 عواملي زوجی بین اه تا مقایسه شود مینفرافراد خبره درخواست  6از ، عواملبراي بررسی روابط درونی بین 
نظـرات  . ستون انجام دهنـد  در j عاملدرسطر بر  i عامل میزان تأثیر آمده است از نقطه نظر 2جدول که در 

ي زبانی و اعداد مثبت فـازي بـر   ها بر سایرین بر اساس گزینه عواملخبرگان در مورد میزان تأثیر هر کدام از 
  .تفاده قرارگرفته اندمورد اس ها براي این مقایسه 3اساس جدول شماره 

  
  ي زبانی و اعداد فازي براي سنجش شدت اثراتها گزینه. 3 جدول

  اعداد فازي مثلثی  اعداد قطعی  ي زبانیها گزینه
  )75/0، 1، 1(  4  تاثیر خیلی زیاد

  )5/0، 75/0، 1(  3  تاثیر زیاد
  )25/0، 5/0، 75/0(  2  تاثیر کم

  )0، 25/0، 5/0(  1  تاثیر بسیار کم
  )0، 0، 25/0(  0  بدون تاثیر

  
ماتریس روابط مستقیم فـازي  حساب شده و نتیجه نهائی از این مقایسات زوجی، سپس نظرات همه خبرگان 

  .شکل گرفت 5و  4به ترتیب صورت جدول تشکیل شده که  عواملاصلی و انواع زیر عواملبراي 
  

 یا لیسانس
 امتیاز حق

 کلید فرانشیز
 دردست

 گذاري سرمایه
 مستقیم
 خارجی

 گذاري سرمایه
 مشترك

 کنسرسیوم
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  عواملبط مستقیم فازي بین ماتریس روا. 4 جدول
 C1 C2 C3 C4 
 L M U L M U L M U L M U 
C1 0 0 0 0 13/0 38/0 63/0 88/0 1 38/0 63/0 88/0 
C2 63/0 88/0 1 0 0 0 63/0 88/0 1 0 13/0 38/0 
C3 5/0 75/0 1 25/0 5/0 75/0  0 0 0 25/0 5/0 75/0  
C4 63/0 88/0 1 13/0 38/0 63/0 63/0 88/0 1 0 0 0 

  
  عواملمستقیم فازي بین زیر ماتریس روابط. 5 جدول

 C11 C12 C... C42 C43 
 L M U L M U  L M U L M U 
C11 0 0 0 63/0 88/0 1 ... 13/0 38/0 63/0 38/0 63/0 88/0 
C12 63/0 88/0 1 0 0 0 ... 63/0 88/0 1 13/0 38/0 63/0 
C13 38/0 63/0 88/0 63/0 88/0 1 ... 38/0 63/0 88/0 0 13/0 38/0 
C21 13/0 38/0 63/0 25/0 5/0 75/0 ... 63/0 88/0 1 63/0 88/0 1 
C22 63/0 88/0 1 5/0 75/0 1 ... 63/0 88/0 1 63/0 88/0 1 
C23 13/0 25/0 5/0 38/0 63/0 88/0 ... 13/0 38/0 63/0 13/0 38/0 63/0 
C24 13/0 38/0 63/0 25/0 5/0 75/0 ... 63/0 88/0 1 0 13/0 38/0 
C31 63/0 88/0 1 13/0 38/0 63/0 ... 63/0 88/0 1 13/0 38/0 63/0 
C32 25/0 5/0 45/0 25/0 5/0 75/0 ... 63/0 88/0 1 63/0 88/0 1 
C33 63/0 88/0 1 63/0 88/0 1 ... 13/0 38/0 63/0 38/0 63/0 88/0 
C41 0 13/0 38/0 0 13/0 38/0 ... 63/0 88/0 1 63/0 88/0 1 
C42 38/0 63/0 75/0 63/0 88/0 1 ... 0 0 0 38/0 63/0 88/0 
C43 25/0 5/0 75/0 0 25/0 5/0 ... 5/0 75/0 88/0 0 0 0 

  
فازي، ماتریس نرمال شدة روابط مستقیم فازي تشکیل و سپس ماتریس  DEMATELدر ادامه مراحل از 

اصـلی و   عوامـل بـراي    ي مـاتریس هـا  و سـطر  هـا  صر سـتون عنا مجموعسپس . آید میروابط کلی به دست 
 -و ) میـزان اهمیـت  ( +و ) تاثیرپـذیر ( و ) تاثیرگـذار ( صورت بردارهـاي  آن محاسبه و به  عواملزیر

   .آمده است 6شوند که محاسبات در جدول  نام گذاري می )شدت اثرگذاري و اثرپذیري خالص(
دهد و  میبه طور قطع تأثیرگذار بودن این عوامل را نشان  دارند مثبت -، 7 عواملی که طبق جدول شماره

بنابراین، در بـین  . از سایر عوامل است دهنده تأثیرپذیري قطعی این عواملمنفی دارند نشان -عواملی که 
بـا   »عوامـل فـردي  « تأثیرگـذارترین و  925/0برابـر بـا    -ین مقدارتر بیشبا  »عوامل نهادي«عوامل اصلی 

و  علـی  عوامـل ، مثبـت   طور کلـی ه ب. باشد میتأثیرپذیرترین عامل  -84/0برابر با  -ترین مقدار کم
ین مقـدار  تـر  بیشبا » اهداف سازمانی«چنین عامل  هم .شود محسوب میاثرپذیر  معلول عوامل ،منفی 
در نهایت روابط علـت و معلـول از طریـق رسـم نقـاطی بـا        .ین اهمیت را داردتر بیش 029/6برابر با  

در یـک دسـتگاه    دیگـر  معیارها بـر یـک   و میزان تأثیرگذاري  بر اساس ماتریس و  مختصات 
  .آمده است 3که در شکل  گردد میترسیم مختصات دکارتی 
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  ،  ،، مقادیر  .6 جدول
          عواملزیر/ عوامل 

  - 84/0 786/5 315/3 241/2 فردي عوامل
 - 04/0 812/1 927/0 885/0 ي تجاري سازيها یادگیري مهارت

 035/0 966/1 966/0 1 تجربه و مهارت در حوزه انتقال تکنولوژي

 008/0 511/1 751/0 76/0 دسترسی به زمان

 925/0 372/4 723/1 649/2 نهادي عوامل

حصوالت و قوانین و مقررات حفاظت از م
 تکنولوژي

471/1 35/1 821/2 121/0 

 105/0 129/3 512/1 617/1 هنجار

 - 03/0 599/2 313/1 286/1 فرهنگ و رفتار
ساختارهاي حمایتی،کارمندان،حقوق و پاداش 

 کارمندان
271/1 47/1 741/2 2/0- 

 -8/0 029/6 416/3 613/2 سارمانی عوامل
تکنولوژي تدوین و طراحی فرآیندها و 

 ستانداردهاي انتقال تکنولوژيا
03/1 035/1 066/2 01/0 - 

 063/0 953/1 945/0 008/1 درآمد حاصل از انتقال تکنولوژي

استراتژي، ماموریت، چشم انداز، رسالت و 
 اهداف، سیاست

058/1 116/1 174/2 06/0- 

 721/0 141/5 21/2 931/2  محیطی عوامل

 106/0 051/2 972/0 078/1 ي زیست محیطیها میزان آالیندگی

 - 09/0 163/2 126/1 037/1 ي اقتصاديها تحریم

 - 02/0 939/1 978/0 961/0 ي مالیاتیها ساختار مالیات و مشوق
  
  
اسـتفاده   DEMATEL، از جـدول روابـط کلـی    ANPبـا روش   عوامـل ادامه براي بـه دسـت آوردن وزن   در 
در ادامه سوپر  .آمدرماتریس موزون به دست سوپر ماتریس غیر وزین و سپس سوپپس از محاسبات . شود می

   ).7جدول (. شدحاصل  عواملو وزن  محاسبهدار و ماتریس حدگرا شده  هم 7موزون شده در توان ماتریس 
 محصوالت از حفاظت مقررات و قوانین« عاملوزن مربوط به  ترین دهد بیش مینشان  7گونه که جدول  همان

 و تجربـه « عوامل .و اولویت اول را کسب کرد باشد می »نهادي عوامل« واملع که از زیر باشد می »تکنولوژي و
 »سیاسـت  اهداف، و رسالت انداز، چشم ماموریت، استراتژي،«اولویت دوم، » تکنولوژي انتقال حوزه در مهارت

اولویـت چهـارم و   » تکنولـوژي  انتقـال  اسـتانداردهاي  و فرآینـدها  طراحـی  و تدوین تکنولوژي« اولویت سوم،
از وزن  ٪ 1/56معیار کسـب کردنـد کـه تقریبـا     13در بین  اولویت پنجم» تکنولوژي انتقال از حاصل درآمد«

 .عوامل استکل معیارها را به خود اختصاص دادند و این نشان از اهمیت بسیار این زیر
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 نقشه شبکه روابط. 3 شکل

  
بنـدي گزینـه    جهـت رتبـه   ،F. DANPجام محاسبات و به دست آوردن وزن عوامـل از طریـق روش   بعد از ان

هاي به دست آمـده   بر اساس عوامل و وزن) هاي نفتی ایران شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده هاي فناوري(
  :گزینه داریم که عبارتند از 6در این پژوهش . گردد مثلثی استفاده می F. VIKORاز روش 

  A1امتیاز  حق یا انسلیس .1
  A2فرانشیز  .2
  A3در دست  کلید .3
  A4خارجی  مستقیم گذاري سرمایه .4
  A5مشترك  گذاري سرمایه .5
  A6کنسرسیوم  .6

خبره تجمیـع   6توسط خیبرگان، نظرات  ها نسبت به گزینهعامل پس از مشخص شدن میزان اهمیت هر زیر 
  .مده استجدول آ یل شد که درشده و ماتریس اولیه تصمیم براي انتقال فناوري تشک
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  فرایندي تکنولوژي انتقال مناسب روش انتخاب در گذار تاثیر عوامل وزن و اولویت .7 جدول
وزن و اولویت نسبی معیارها 

  وزن و اولویت نهایی  وزن و اولویت نسبی  کد  اصلی

  فردي عوامل
C1 
  

237/0  
)2( 

 

C11  152/0 )3( 036/0 )12(  
C12 496/0 )1( 118/0 )2(  
C13 352/0 )2( 084/0 )6( 

  نهادي عوامل
C2  

232/0  
)3( 

 

C21 513/0 )1( 119/0 )1( 

C22  179/0 )2( 041/0 )10( 

C23  14/0 )4( 032/0 )13( 

C24 169/0 )3( 039/0 )11( 

  سارمانی عوامل
C3  
  

325/0  
)1(  

 

C31  343/0 )2( 111/0 )4( 

C32  299/0 )3( 097/0 )5( 

C33  358/0 )1( 116/0 )3( 

 محیطی عوامل
C4  
 

206/0  
)4( 

 

C41 318/0 )2( 066/0 )8( 

C42 378/0 )1( 078/0 )7( 

C43 303/0 )3( 063/0 )9( 

 .دهد میرتبه معیارها را نشان () اعدا درون : نکته

  
 ماتریس تصمیم براي انتقال فناوري. 8 جدول

 C11 C12 C.. C42 C43 

 L M U L M U  L M U L M U 
A1 1 87/3 7 1 87/3 7  ..  5 7  9 1 73/1  5 
A2 3  92/5 9 3  92/5 9 .. 7 9 9 5 94/7 9 
A3 1 73/1 5 1 73/1 5 .. 5 7  9 1 87/3 7 
A4 3 92/5 9 1 87/3 7 .. 7  9 9 7 9 9 
A5 5 94/7 9 5 94/7 9 .. 5 94/7 9 7 9 9 
A6 5 94/7 9 5 94/7 9 .. 5 94/7 9 7 9 9 

  
 فـازي  تصـمیم  مـاتریس و بـه دسـت آمـده     مختلـف  عوامـل بهترین و بدترین مقدار فازي بـراي زیر در ادامه 

 محاسـبه  نهـائی  ارزش بـراي  هـا  آن جمـع  حاصـل  سپس و آل ایده حل راه از گزینه هر فاصله شده مقیاس بی
کـه   شود مینهائی محاسبه  ارزش براي هاآن جمع حاصل سپس و آل ایده حل راه از گزینه هر فاصله. شود می

 و  مقادیر  ترین بهترین و بدسپس  .باشد می ها براي هر یک از گزینهتاسف   سودمندي و مقدار  در آن
 V=0.5 اطمینـان  سـطح  در هـا  هگزینـ  از یـک  هـر  بـراي  فـازي  دي شاخص  نهایی دیرامقمحاسبه شده و 
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 بنـدي  رتبـه  و شـده  انجام محاسبات. شد انجام ها گزینه بندي رتبه و کرده مرتب صعودي صورت به و محاسبه
  .است شده داده نشان 9 شماره جدول در ها گزینه

  
  ها گزینه بندي رتبهصعودي و  به ترتیب و  ، مقادیر . 9 جدول

 دي فازي شده

   رتبه
  

 

5/0V= 
1 A5 036/0 A2 065/0 A5 127/0 
2 A6 042/0 A5 066/0 A6 144/0 
3 A2 059/0 A6 067/0 A2 206/0 
4 A4 102/0 A4 068/0 A4 318/0 
5 A1 13/0 A1 074/0 A1 346/0 
6 A3 173/0 A3 081/0 A3 419/0 

  
  :به صورت زیر خواهد بود بر اساس مقدار  ها نتایج مقایسات دو به دو گزینه 9ره طبق جدول شما

A5< A6< A2< A4< A3  
به عنوان گزینه برتـر شـناخته شـده    (V=.5)  از نظر شاخص  A5توان نتیجه گرفت که گزینه  میبنابراین 

هاي برتـر  به عنوان گزینه A5بنابراین گزینه . کسب کرد در را بندي رتبهچنین این گزینه بهترین  هم. است
  .خواهد بود 10با ویکور فازي به صورت جدول  بندي رتبه و نتیجه نهایی. گردد می پیشنهاد

  
  بندي رتبهنتیجه . 10 جدول

  انتقال تکنولوژي  اختصار  رتبه
1  A5 مشترك گذاري سرمایه 
2  A6 نسرسیومک 
3  A2 فرانشیز 
4  A4 مستقیم خارجی گذاري سرمایه 
5  A1 یا حق امتیاز لیسانس 
6  A3 دردست کلید 

   
  نتیجه گیري 

 پخــش و پــاالیش ملــی شــرکت در فراینــدي تکنولــوژي انتقــال مناســب روش هـدف ایــن تحقیــق انتخــاب 
با مرور ادبیات نظري تحقیق عوامل . ودفازي ب چندمعیاره يها گیري تصمیم رویکرد با ایران نفتی يها فرآورده

: اصلی آن عبـارت بودنـد از   عواملمهم شناسایی و با نظرات خبرگان و استاد محترم راهنما انتخاب شدند که 
  .محیطی عوامل. 4سارمانی و  عوامل. 3نهادي،  عوامل. 2فردي،  عوامل. 1
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به . باشد میدر انتخاب تکنولوژي  عاملتاثیرپذیرترین  »فردي عوامل«نشان داد که فازي  DEMATELنتایج 
تـوان   مـی بنـابراین   .شـود  میتوسط عوامل تأثیرگذار حل  مسئله و گلوگاه که اصلی مشکل، عاملعبارتی این 

بـه خـاطر همـین    . کنـد  مـی سزایی را در انتقال موفـق تکنولـوژي ایفـا     هنتیجه گرفت که عوامل فردي نقش ب
بر روي انگیزش و کسب مهارت و تجربه پرسنل و کارکنان و یا تـیم  ي تر بیشسازمان باید اهتمام ، حساسیت

  .مذاکره کننده بگذارد
ین تـر  بـیش اسـت کـه    عاملیبه عبارتی، . باشد میدر انتخاب تکنولوژي  عاملتأثیرگذارترین  »نهادي عوامل«

زمانی و انتقـال  توان نتیجه گرفت که بین فرهنگ سا می .کند میلذا مشکل مورد نظر را حل . اهمیت را دارد 
فرهنگ سازمانی و وضـع قـوانین و مقـررات تـأثیر شـگرفی در انتقـال       . ستقیمی وجود داردمتکنولوژي رابطه 

  .شود میي ما این مهم نادیده گرفته ها سازمانکند که متأسفانه در برخی از  میتکنولوژي ایفا 
اولویـت اول را در   325/0با وزن  »سارمانی عوامل« اصلی، عواملدر بین  F. ANPروش  بر اساسهم چنین  

دهد که براي ترسیم مأموریت و اهداف بلندمدت سازمانی برنامـه   میاین نتیجه نشان . سطح استراتژیک دارد
 . کند میریزي ویژه اي را در این حوزه طلب 

ین تـر  بـیش درصد  9/11با وزن  »تکنولوژي و محصوالت از حفاظت مقررات و قوانین«در بین زیر معیارها نیز 
ي هـا  همچـون تقویـت تـیم   که سـازمان بـر روي عوامـل نهـادي بایـد       گیریم مینتیجه . اهمیت را کسب کرد

 و تجربـه «هم چنین زیرمعیار  .ي داشته باشدتر بیشمرکز ي وارداتی تها حراستی جهت حفاظت از تکنولوژي
تـوان نتیجـه گرفـت کـه      مـی . درصـد اولویـت دوم را داشـت    8/11با وزن  »تکنولوژي انتقال حوزه در مهارت

  .ي داشته باشدتر بیش گذاري سرمایهسازمان براي کارکنان و پرسنل در حوزه انتقال تکنولوژي باید 
رتبه اول  )A1( مشترك گذاري سرمایه نشان داد که VIKORبا  ها ي انتقال تکنولوژيها روش بندي رتبه نتایج

ي پـیش رو انتقـال تکنولـوژي    هـا  وجود و محـدودیت توان نتیجه گرفت که با توجه شرایط م می. را کسب کرد
ي چند ملیتـی و  ها در این شرایط مذاکره با شرکت .رسد میمشترك معقوالنه به نظر  گذاري سرمایهصورت  هب

  .ي اجرایی باشدها تواند راهگشاي قرارداد میفراملیتی 
 

  تشکر و قدردانی
 خانم سرکار ویژه به و ایران نفتی يها دهفرآور پخش و پاالیش ملی شرکت فناوري و پژوهش مدیریت از

 براي را ها سختی از بسیاري که ایشان داشت چشم بی يها راهنمایی و ها یاري دلیل به آبادي سلیممهندس 
  .نمودند تر آسان پژوهشگر

  
  منابع

عوامل نهادي و محیطی موثر بر انتقال فناوري در حـوزه  ، )1390( جهانگیر ،یدالهی فارسی ،زهرا ،مینیا  .1
  .33-27، صص 28شماره ،7 دوره ،زیست فناوري

فناوري  انتقال يها روش بندي اولویت در فازي تئوري کاربرد ،)1394( علیرضا بابا خان، ؛مهرداد ،بذرپاش .2
  .32 یازدهم، شماره سال فردا، مدیریت پژوهشی علمی ایران، نشریه در
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 .1386، نگرش جامع به انتقال تکنولوژي، دانشگاه آزاد قزوین، مهسا، بناوند .3
 انتقـال  موفقیـت  در موثر عوامل تحلیل و ، شناسایی)1392(روزي، محمدمهدي علی؛ به تباربائی، محمد .4

 و ایـران  گوشـتی  يهـا  فـرآورده  و دام يهـا  بنگاه: موردي مطالعه( متوسط و کوچک هاي بنگاه در فناوري
 .56-45، صص 22 شماره تکنولوژیکی، توسعه فصلنامه) استرالیا

 يها پروژه موفقیت بر مؤثر ، عوامل)1391( محسن، زاده معصوم، رحیمی مهناز، اله حجت حسینی حاجی .5
 51-60ص : 1شماره آفرینی، ارزش و نوآوري فصلنامهایران  ریلی نقل و حمل صنایع در فناوري انتقال

 ،ICTارائه مدل مناسب براي انتقال فنـاوري در صـنایع برتـر     ،)1393(بهروز  ،محمودي حمیدي مهدي، .6
 75-88 صص:41ماره ش سال سیزدهم، نشریه مدیریت فردا،

ارزیابی میزان موفقیت فرآیند انتقـال تکنولـوژي و تعیـین بهتـري     ، )1390(آزاده  ،عباس، آزادي ،خمسه .7
 1-15 ص چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژي ایران،، AHPروش ان تقال تکنولوژي با مدل 

ي تحقیـق و  هـا  ثربخشی فعالیـت موثر بر ا درون سازمانی عوامل ،)1386(داوود  ،پور رضا، شفیعی سالمی، .8
 1-12 صص ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن،، ) R & D(توسعه 

چـاپ  مدیریت تحقیق تا توسعه تکنولوژي، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی، تهـران،  ، احمدي، علیرضا علی .9
 .1377، سوم

 .، تهراننشر دوران، ادگیري و آموزشروانشناسی ی: روانشناسی پرورشی نوین، )1395(اکبر  سیف، علی .10
 انتقـال  مناسـب  روش انتخـاب  هاي مدل بررسی ،1388 یوسفی، روجا و بالو مجتبیعلی،  ،چاشمی نبوي .11

 نـور  پیـام  دانشگاه گرمسار، نوآوري، و تکنولوژي مدیریت همایش پیشنهادي، الگوریتمی ارائه و تکنولوژي
 TMICONF01_056.html-TMICONF01-http://www.civilica.com/Paper سمنان، استان

فـازي در   AHPانتخاب روش مناسب انتقال تکنولـوژي بـا اسـتفاده از مـدل     ، )1392(اسمعیل  کندري، .12
  1-6 صص.125شماره  صنعت ماشین آالت کمپوت سازي و قارچ خوراکی، مجله روشن،

 تولیـد  بـراي  فنـاوري  همکـاري  مناسـب  روش انتخاب، )1393( گودرزي ،مهدي و خواجه نصیر، شهرام .13
  4 شماره اول، سال فناوري، توسعه مدیریت ایران، فصلنامه در گرافیتی الکترود

ی منبع ویکـ  ایزایران، انستیتو انتشارات فردا، تکنولوژي با آینده بر مدیریت ،)1380( ابراهیم محمودنژاد، .14
  دیاپ

 فنـاوري،  انتقـال  بـر  مـوثر  عوامل شناسایی ،)1389( یاسر میرزایی، ،هادي حیدري، ،محمود زاده، مهدي .15
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، پـانزدهمین همـایش بـین المللـی     حومه و تهران شهري آهن راه برداري بهره شرکت در فنی يها قابلیت

  1-13 صص حمل و نقل ریلی،
ي علمی و ساختارهاي تحقیقاتی در تحقیـق و توسـعه   ها نقش جامعه، نشست ،)1386( وزیري، بزرگمهر .١٧

 صنعتی، مجموعه مقاالت سمینار تحقیق و توسعه، تهران
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