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 چکیده
 امدری  ندوی  هدای   فنداوری   عرصد   در و بدوده  ریفنداو  مددیریت های  فعالیت اثرگذارهای  حوزه از فناوری انتقال

 موفد   انتقدال تحقد    صددد  در ،فنداوری  اکتسداب هدای   روش بندی اولویت و انتخاب با مقال  ای  .است ناپذیر اجتناب

 انتقدال های  روش از ای مجموع  فناوری، انتقالهای  ل مد و مراحل بررسی و تحقی  ادبیات  مطالع  با .است فناورینانو

 بدرای  موجدود هدای   مددل  تطبیقدی  بررسدی بدا   اسدت.  آمدده  دست ب  ها روش ای  انتخاب بر موثرهای  مؤلف  و فناوری

 ،ناسد  مهدای   روشبنددی   و اولویت پیشنهاد برای ک  گردید معرفی ها مدل از گروه دو ،فناوری انتقال روش انتخاب

  حدوزه  پژوهشدگرا  و  اسدتادا   بدی   از کد   تصدمی   گدروه  اعضدای  بدی   پرسشنام  توزیع با .گرفت قرار استفاده مورد

 گیدری  تصدمی   تکنیک باانتخاب روش  و آمد دست ب  ها مؤلف  وز  اند، شده انتخاب برفی گلول  روش ب  نانوفناوری

نفدر شدکل    14تصدمی  بدا    گدروه  ،با همگرایی پاسخ کارشناسدا   .پذیرفت صورتزوجی های  مقایس و مراتبی  سلسل 

 مزایدای  از اثدربخ   اسدتفاده " ،"فنداوری  بد   دسدتیابی  هزیند  " معیارهدای  بد   توجد   بدا  ددا نشا  تحقی  نتایج گرفت.

 پیشددبردهدای   سیاسددت" و "نانوفنداوری  خددا هدای   ویژگدی  بدد  توجد  " ،"فندداوری کسد   منددابع وجدود " ،"فنداوری 

 در "فنداوری  کس  با مرتبطهای  فعالیت کل سپاری برو "های  روش هستند، مؤثر فناوری انتقال در ک  "نانوفناوری

 واحد ایجاد" و "توسع  و تحقی  سپاری برو " ،"شرکت مالکیت اخذ" ،"فناوری محصوالت خرید" و اول اولویت

 گیرند. می قرارخودتمیزشونده  سطوح نانوفناوری انتقال بعدیهای  اولویت در ترتی  ب  "مشترک تجاری

 فدازی مراتبدی   سلسدل  د تحلیدل  فرآیند  ،فنداوری  انتقدال   روشاکتسداب فنداوری،    :یکلیدد های  واژه

((FAHP، نانوفناوری. 
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 مقدمه -1
 توج  مستلزم ک  آ  اثربخ  مدیریت امروزی،های  سازما  موفقیت بر فناوری بدیل بی نق  دلیل  ب 

 است. آ  انتقال فرایند فناوری، مدیریتهای  بحث از یکی .ددار ای ویژه اهمیت است، گوناگونی ابعاد ب 

 عملکرد بهبود نهایتاً و فناوری مدیریت موفقیت در شودمی گرفت  کار ب  فناوری کتسابا برای ک  وشیر

 و ژوهشگرا از پ اع  نانو عرص   فعاال از بسیاری (.1383 )نوری، داشت خواهد بسزایی تأثیر سازما 

الم شده اع پژوهشیهای  اولویت .هستند فناوری نوع ای  انتقال برای راه بهتری  در جستجوی صنعتگرا 

فناوری است  انتقال ب  نیاز کشور دهنده نشا  و امر ای  بر شاهدی "نانو فناوری توسع  ویژه ستاد" توسط

  (.2010 نانو، )ستاد

 ناوریف  آ متقاضی سازما  و پژوهشگر هر ذه  در را یسؤاالت فناوری، انتقال  زمین  در کلیدی مسائل

 فنداوری  کد   کدرد  ادعدا  تدوا  مدی  پروژه یک انجام ا باصرف اآی از: است عبارت ها آ  اه  ک  کند می طرح

آیدا   ؟است بوده ممک   گزین  بهتری  انتخابی روش آیا ،کامل انتقال فرض بااست؟  شده منتقل بحث مورد

 و کدامندد  مرحلد   هر در نظر موردهای  شاخص است؟ شده منتقل درستی ب  نظر مورد دان  ،مرحل  هر در

 و مددو   مددل  یدک  کد   هدایی شدرکت  و مختلد  هدای   سازما  درمعموال و ....  ؟شوند می ارزیابی چگون 

 در کندد  مدی  تغییدر  نیز فناوری انتقال جریا  ، مسئوال و کارکنا  تغییر با ،دندارن فناوری انتقال برای مناس 

 تیدار اخ در ک  هاییفناوری علمی و مناس  مدیریت رو ای  از .است نکرده تغییر آ  نیف الزامات ک  حالی

 تمدام از  ،مناسد   مددل  یدک  نبدود در  (.1383 )قاسدمی،  اسدت  مناسد   مددل  یدک  نیازمندد  گیرندد می قرار

 شکسدت  بدا  فنداوری  انتقدال  پدروژه  اسدت  ممکد   مدوارد  بسیاری در و شود استفاده نمی فناوری های ظرفیت

 است.  آ مناس های  مدل قال  در فناوری انتقال مناس  روش در پی حاضر تحقی  لذا شود. مواج 

 تفاوت ای  با است ممک ناهای  کار برخی انجام و امور تسهیل دنبال ب  ها فناوری هم  مانند نانوفناوری

 هدا  آ  از بسدیاری  ک  دارد فراوانیهای  کاربرد فناوری ای  است. شده ارزیابی زیاد بسیار آ  اثرگذاری ک 

 حدوزه  در خدود  گسترده و کال  گذاریی سرما با دولتی مراکز حال ک  هستند. کارآمد شهری خدمات در

 اسدتفاده  و نمدود   کاربردی در نهادها سایر رودمی انتظار اند، گسترانده داخل در را عل  ای  پای  ،تحقیقات

 همکداری  نبدود  کد   چدرا  ،آورندد  توسدع   خددمت  در بهتدر  هرچد   و آ  را بکوشند فناوری ای  امکانات از

 شدد  خواهدد  هدا  بخد   اید   در عملکدرد  کدارایی  کداه   موجد   اورینانوفن با مرتبط مراکز بی  راهبردی

 .(1390 ،صالحی و دیگرا )

الهدام   ر روی بدر  نیلوفرهدای آبدی،   بد از ساختارهای ندانو مسدتقر    ،نانوفناوری سطوح خودتمیز شونده

 هدا  شدهرداری هدای   نیاز از یکی رفع برای ای زمین  فناوری ای  .(2006، و همکارا  گرفت  شده است )چنگ
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 ریدال  هدا  میلیدو   سداالن   است. شهرداری ب  مربوط  ابنی  و هاتندیس نماها، اماک ، تنظی  و زیباسازی یعنی

 ،هدا  نمدا  نگهدداری  گداهی  .شدود مدی  اید  خددمات   صدر   شدوینده  مواد و آب ،رکا نیروی وقت،  ،یسرما

 کوتداه  و فرسدای   ج مو اسیدیهای  بارا  است: ممک نا یا دشوار شهر سطح در موجود آثار و ها  تندیس

 و بداالبر  تجهیدزات  از اسدتفاده  بدو  نیز ها ساختما  و بلندهای  نما سازی یزهپاک .شودمی آثار ای  عمر شد 

 نددانومتریهددای  پوشدد  و سددطوح چددو  محصددوالتی نانوفندداوری نیسددت. مکدد م ،ی انسددانی زیددادنیددرو

 مدورد  مختل  سطوح براینموده ک   را عرض  خودتمیزشوندههای  رنگ و گریز آب مواد خودتمیزشونده،

جدویی در    صدرف  بهبدود،  تسدریع  بدا  توانندد مدی  بادوام مواد ای  (.211: 1386 )سلوتی، گیرد می قرار استفاده

 تعیدی   مطلدوب،  وضدعیت  شدود.  واقع اثربخ  ،شهری خدمات برخی کرد  پذیرامکا  همچنی  و ها هزین 

 از اسدتفاده  با .است شهری خدماتهای  جنب  تمام در ناوریف ای  مدیریت و نانوفناوری انتقال مناس  مدل

 خدود  بد   دخدو  سطوح شد ذکر ک  مواردی تمامی در گریز آب مواد وخودتمیزشونده های  رنگ و سطوح

 ها رنگ ای  بود  گریز آب کند.می تصعید را ها آالینده و ها چربی ،ها آلودگی ،فناوری ای  .شوند  می تمیز

 هدا  خیابدا   الی و گدل  از هدا  اتوبدوس  و ،اسیدیهای  بارا  از ها تندیس و ها نما ک  شودمی موج  سطوح و

 کد   شدود مدی  موجد   همچندی  معدرو  اسدت،    «1لوتدوس  اثر»ک  ب   ویژگی ای  .شوند تمیز شستشو بدو 

 سدطوح  و هدا  رندگ  شدود.  شسدت   شبن  حد در یاندک رطوبت و آب با مختل  سطوح بر گرفت  قرار ذرات

هدای   بدارا   بدارا ، هدای   بدارش  برابدر  در را ها نما و شهریهای  نقاشی و سطوح عمر طول ،شونده تمیز خود

  .(2011و جا ،  2)بوش  کند می بیشتر خورشید نور همچنی  و اسیدی

 فنداوری  ای  ورود ،راهبردی و مدو  علمی کار و ساز نبودب  دلیل  است ممک با وجود چنی  مزایایی 

 و ای جزیدره  آنکد  اسدتفاده از آ  بد  صدورت     یا صورت گیرد کندی ب  مشهد شهرداری شهری خدمات ب 

 افدزای   با دیگر طر  از ک  درحالی ؛نگیرد قرار شهرداری خدمت در آ های  ظرفیت تمام و باشد محدود

رداری شده  .کاسدت  شدود   آ  کیفیتاز  و افزای  یافت همچنا   تنظی های  هزین  شهر گسترش و ها آالینده

و موفد   ای  ب  گوند   نانوفناوریاز  ،فناوری اکتساب مناس های  کار و ساز و مدل انتخاب باتواند  مشهد می

 کند.استفاده  ثربخ ا

 جذب، انتخاب، شناسایی، شامل فناوری انتقالهای  فعالیت شهرداری مجموع  ک  مسئل  ای  از مستقل 

 نهداد  یدا  بخ  سازما ، کدام توسط را (9: 2001 رابرتز، و پاول ،)فرخ فناوری انتشار یا ارتقا و برداری بهره

   بود. خواهد ممک  ها بخ  و اقدامات ای  ب  ساختاردهی و هماهنگی با لزوماً فناوری مدیریت دهد، انجام

                                              
1- “Lotus effect” (لوتوس نوعی نیلوفر آبی است)  

2- Bhushan 
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 پژوهش مفاهیم بر مروری -2
 آن مراحل و فناوری انتقال -2-1

 در اسدتفاده  جهدت  سدازمانی،  هد  یک برای شده طراحی فناوری کرد  آماده فرایند" فناوری انتقال

 یدر تعریفد  .(514: 1384 یدل، )خل دشدو  یمد  تعرید   "دیگدر  مفیدد  بالقوه اهدا  برای و دیگرهای  سازما 

ب  معنای جابجایی یک فناوری از یک بخ  بد  بخد  دیگدر بد  منظدور اثربخشدی        را انتقال فناوریدیگر 

 مجموعد   دسدتیابی  فناوری انتقال از منظور ،در ای  تحقی (. 2003)کرمیک،  اند دانست بیشتر در بخ  مبدأ 

با توج  ب  تعری  دوم انتقال فناوری نانو از  .است مختل  سطوح کرد  تمیز برای نانوفناوری ب  شهرداری

 باشد. بنیا  نیز از مصادی  بارز انتقال فناوری می تولیدکنندۀ دان های   شرکت

 جمل  از شود. بررسی فناوری مدیریتهای  مدلباید  ،فناوریانتقال  مختل  مراحل بندی تقسی  برای

 ای  در .است معرو  فناوری مدیریت عمومی مدل ب  ک  است 1گریگوری مدل ،ها ای  مدل  یرت متداول

 عنوا  ب  فناوری نشر یا 6محافظت و 5برداری بهره یا یریکارگب ،4اکتساب ،3انتخاب ،2شناسایی از مدل

های  تیلفعا تمامشامل  و عمومی مزیت دارای گریگوری مدل .برده شده است نام فناوری انتقال مراحل

 .(1)جدول  است سازما  یک در فناوری مدیریت
 فناوری عمومی مدیریت مدل اجزای -1 جدول

 شرح فعالیت ردیف
 .هستندک  برای سازما  حائز اهمیت  ییها یشناسایی فناور شناسایی 1
 کس  و کار سازما  پشتیبانی نمایند.های  تیاز فعال دبایک   ییها یانتخاب فناور انتخاب 2
کتسابا 3  اکتساب فناوری انتخاب شده. 
برداری بهره 4  فناوری برای کس  سود یا سایر منافع. یریبکارگ 

 محافظت/ نشر 5
های  بنا ب  نوع سازما ، محافظت یا نشر دان  و تخصص نهفت  در محصوالت و فرآیند

 تولیدی و خدماتی.های  ست یس

 .(22 :1388) جعفرنژاد از نقل ب  ،(1995) گریگوری منبع:

 بیشتر ک  گیرد می قرار مطالع  مورد فناوری انتقال مناس  مدل انتخاب و شناسایی حاضر، تحقی  در

 ها آ  اع  ک  دارند وجود متعددیهای  روش فناوری، اکتساب برای .است فناوری اکتساب  مرحل  بر ناظر

 شوند. می برده  نام مختصری شرح با دام ا در

                                              
1- Gregory 

2- Identification 

3- Selection 

4- Acquisition 

5- Implementation 

6- Protection 
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 یفناور انتقالهای  روش -2-2

 صاحبا  و رندگا یگ توسطک   هاروش  یا دارد. وجود یمختلف یهاروش یفناور انتقال یبرا

 :عبارتند از یکل طور ب  ،ردیگیم قرار استفاده مورد جانب  دو ای جانب  کی صورت ب  یفناور

 است: پذیرامکا  طری  چند ب  همکاری شیوه ای  :1توسعه و قیتحق در همکاری 

 بد   نسبت کنند، خریداری را یکدیگر سهام ک  آ  بدو  شرکت دو :2شترکم توسعه و تحقیق

 کنند.می اقدام خا  فناوری یک بارهدر مشترک تحقی  و پژوه 

 یدا  دانشدگاهی  مراکدز  در پژوهشدی هدای   هپدروژ  انجام هزین  سازما  :3توسعه و تحقیق قرارداد

 در گدذاری  سدرمای   ،روش اید    بد  یابدد.  توسدع   خاصدی  فنداوری  تا گیرد می عهده بررا  تحقیقاتی

 .(2000 ،تسیال و مانزینی ،زا )کی  شود یم گفت  ه  تحقیقات

 توسع  و تحقی های  یتفعال از بخشی ،سازما  :4توسعه و تحقیق کاریپیمان قراردادهای

 دیگرهای  سازما  ب کاری ب  صورت قرارداد پیما  و تعری  پروژه یک صورت ب  را خود

 .شود یم گفت  نیز توسع  و تحقی  سپاریبرو  روش ای ب   کند.می واگذار

 یک توسع  برای را خود منابع و دان  فناوران  توا  ،بنگاه چند یا دو :5مشترک یگذار هیسرما 

 کد   اسدت  سدوم  شدرکت  یدک  ایجداد  همکداری  ای  حاصل .گذارند یم اشتراک ب  خا  فناوری

 باشد. داشت  محدودی عمر است ممک 

 گذارندد  یم اشتراک ب  جدید فناوری ب  رسید  برای را خود فناوری توانایی رکتش دو :6اتحاد. 

 روش اید   .گیرد یم صورت مشترک های پروژه یا ها یتفعال تعری  طری  از معموالً همکاری ای 

 کد   تفداوت  ای  با است، مشترک گذاری سرمای  یا مشترک تجاری واحد ایجاد روش مشاب  بسیار

   .است تر کوتاه نیز همکاری مدت و شود ینم بدل و رد طرفی  بی  سهامی روش ای  در

 و شدوند  یمد  ادغدام  گریکدی با دارند متفاوت فناوران های  یتوانمند ک  شرکت چند ای دو :7ادغام 

هدای   یتوانمندد  آ  در کد   آیدد  یمد  وجدود  بد   یدیجد شرکت یقبلهای  شرکت  یترک  یج نت در

 .شود یم گذاشت  اشتراک ب  یفناور

                                              
1- Collaboration R&D 

2- Joint R&D 

3- Contract R&D 

4- Contract out R&D 

5- Joint venture 

6- Alliance 

7- Merger 
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 کد   سازد یم فراه  را فناوری ب  دسترسی امکا  هاشرکت دیگر در گذاری سرمای  سهام: تملک 

 خود نیاز مورد فناوری ب  تا کند می گذاریسرمای  فناوری دارنده شرکت در گیرنده روش ای  در

 روش در باشدد.  2اقلیدت  سدهام  یدا  1مساوی سهام صورت ب  تواند یم گذاری سرمای  ای  یابد. دست

 نقد   آ  مددیریت  در اما خرد یم را کننده عرض  شرکت سهام از بخشی شرکت یک اقلیت هامس

 .ندارد

 انتقدال  جای ب  گیرنده شرکت روش ای  در :3شرکت یک مالکیت طریق از فناوری کسب 

 از است بدیهی .کند یم اقدام آ  کامل تملک و فناوری دارنده شرکت خریداری ب  نسبت فناوری

   .شد خواهد کس  نیز نظر مورد ریفناو طری  ای 

 کید  داخدل  در یخارج گذار  یسرما :یخارج یگذار هیسرما جلب راه از یفناور انتقال 

 در زید ن آ  یفنداور  آ ، یریکدارگ  بد   با و آورد خواهد همراه ب  زین را مربوط  یهاکیتکن سازما 

 (140 :1373 محمدخا ،) گردد یم مطرح سازما  کل و جامع  سطح

 انتقدال  شدرکت  از خدار   بد   ... و مونتداژ  تولیدد،  طراحدی،  هدای فعالیدت  از بخشی :4سپاریبرون 

 کنترل با معموالً ک  شده ساخت  محصوالت گرفت  تحویل و سپاریبرو  جریا  در گاهی .دیاب یم

 فنی دان  یا فناوری انتقال است، همراه کارفرما جان  از ساخت فرایند کنترل حتی یا محصوالت

 .(2000 ،گرا ید و زا )کی  است فناوری گیرنده کارفرما روش ای  در .پذیرد یم صورت نیز

 و کندد  یمد  فعالیدت  دیگدر  شرکت پیمانکار عنوا  ب  گیرنده شرکت روش ای  در :5کاریپیمان 

 مونتداژ  تولید، فنی دان  ب  کارفرما راهنمایی و کمک با ک  کند یم قطعات مونتاژ یا تولید ب  اقدام

 .کند یم پیدا دسترسی ... و

 خدا ،  شدرایطی  تحدت  گیرندده،  شدرکت  روش اید   در :6انسدانی  نیروی تبادل و استخدام 

 اسدتفاده  -مدأمور  عندوا   بد   -هدا شدرکت  دیگدر   امتخصصد  خددمات  از یا استخدام را متخصصانی

 یداد  نیدز  "دیدده  آموزش افراد طری  از فناوری کس " با نام روش ای  از مختل  منابع در .کند یم

 .(2000 ،گرا ید و زا کی ) است شده

  .شود یم بندی تقسی  "تحصیل" و "آموزش" بخ  دو ب  روش ای  تحصیل: و آموزش

                                              
1- Equity investment 

2- Minority equity 

3- Acquisition 

4- Out sourcing 

5- Sub-contracting 

6- Human exchange & hiring 
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 برای مختل  مقاطع در و فناوری دهنده نظارت با گیرنده شرکت نا کارک :1تحصیل

 کنند. دریافت را علمی معتبر مدارک تا شوند یم اعزام کشور خار  یا داخل در تحصیل

 را نیاز مورد بلندمدت یا مدت کوتاه کاربردی های دوره ،فناوری گیرنده شرکت :2آموزش

 معرفی نیز دیگری عناوی  با روش ای  .کند یم برگزار آ  نظارت تحت یا دهنده شرکت در

3مطالعاتی های دوره" ب  توا  یم جمل  آ  از ک  است شده
 .کرد اشاره "

 بد   بدرد   پدی  و کددها  شکست  سازی،شبی  با گیرنده شرکت روش، ای  در :4معکوس مهندسی 

 دیگدری  یهدا  ندام  بدا  روش اید   یابد.می دست فناوری ب  ،محصوالت سازیدوباره و فناوری رموز

 فنداوری  بد   دسترسدی  کد   هنگدامی  اسدت.  شدده  معرفی نیز محصول از  6سازیکپی و 5تقلید چو 

 اید   از تدوا   یمد  باشدد  پدایی   حقدوقی  های هزین  و باال انتقال های هزین  یا و باشد ناممک  یا سخت

 کرد. استفاده روش

 انجدام  اید  فدروش  ردادقرا در یفناور دارنده سازما  روش،  یا در :مشروط یقراردادها بستن 

 تحت ،کننده افتیدر سازما  کشور مقررات اساس بر را آ  انجام از یقسمت ک  شود یم ملزم ،کار

 ،یفنداور  کننده افتیدر یمحل یهاسازما  و هاشرکت ب   یخو یهاییراهنما و تیهدا و نظارت

  کند. واگذار

 ب  وابست  یا شعب  راه از معموالً روش،  یا :دست در دیکل ای و 7کجای صورت به یفناور 

 دخالت  وبد ک  آ  ای و گیرد یم صورت رندهیگ شرکت در یفناور  کنندهواگذار شرکت

 .دشو یم انجام یفناور رندهیگ مستقل  ی سرما با و کننده واگذار شرکت

 از بخشدی  یدا  تمدام  ،کنندده  افتیدردر ای  روش  :اختراع حق و 8ازیامت پروانه از،یامت دیخر 

-یمد  یدارید خر را فناوری( )دهنده است دیگری سازما  ب  مربوط ک  فناوری از یبردار بهره ح 

 زا ید م از یدرصد   اضاف ب  یاول یمبلغ پرداخت با ای کجای دیخر صورت ب  تواند یم کار ی ا کند.

 باشد. فروش

                                              
1- Education 

2- Training 

3- Study courses 

4- Reverse engineering 

5-Iimitation 

6- Duplicate copy 

7- Pakage 

8- Patent 
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 ودشد  یمد  فروخت  ک  محصول واحد هر ازای ب  آ  در ک  است، ازیامت ح  دیخر ینوع :1زیفرانش 

 .شود یم پرداخت فناوری دهنده ب  مبلغی

 قطعدات  اتصدال  و مونتداژ  عیصدنا  جداد یا راه از یفنداور  انتقدال  فناوری: انتقال هایروش سایر 

 انتقال ،2یصنعت یجاسوس راه از یفناور انتقال ،ها دولت  یب خا  ارتباط از یفناور انتقال ،منفصل 

 .3یاتوسع  و یکاربرد ،یدایبن قاتیتحق در یگذار  یسرما راه از یفناور

 فناوری انتقال روش انتخاب بر مؤثرهای  مؤلفه -2-3

 فناوری و مدل روش، ماهیت ب  بست  تحقی  هردر  .دارد وجود هایی معیار مناس ، روش انتخاب برای

 ک  نمایدمی معرفی را هایی متغیر پیشی  تحقیقات بررسی .گردد انتخاب می معیارهایی ،مطالع  مورد

 ها مؤلف  ای  رود. کار ب  فناوری نانو انتقال مناس  روش انتخاب برای فناوری انتقال مدل از خار  تواند می

 از: عبارتند گرفت قرار نیز تصمی  تی  اجماع و تأیید مورد ک 

انتقال  هزین  ،هستند جدید فناوری ب  دستیابی صدد در ک  هایی سازما  برای :فناوری انتقال هزینه

ای   در و (1382 راد، )بشارتی گذارد می اثر فناوری ب  دستیابی روش در ک  است مهمی املعفناوری 

  بپردازد. باید خودتمیزشونده سطوح ب  دستیابی برای شهرداری ک  است ای هزین  عبارت ازتحقی ، 

 برای است. سازمانی و اطالعاتی انسانی، فنی، عناصر شامل فناوری :فناوری جذب حداکثر

 سطوح فناوری .کنند پیدا دست فناوری اجزای کلی  ب  ک  است مه  ،فناوری گیرندههای   سازما

 معنای ب  تحقی  ای  در فناوری جذب حداکثر عامل است. فناوری عناصر تمام شامل نیز خودتمیزشونده

 رداریشه ک  طوری ب  است خودتمیزشونده سطوح فناوری برای سازمانی و اطالعاتی انسانی، فنی، توا 

 نماید. برداری بهره فناوریهای  ظرفیت تمام از توا  ای  با بتواند

های  فناوری مانند ها فناوری برخی در مهمی بسیار عامل فناوری طبیعت :فناوری اقتضائات و نوع

 دارند. خود مسبوقهای  فناوری از متفاوت ماهیتی کلی طور ب  جدیدهای  فناوری برخی زیرا است جدید

 بر هاآن طبیعت ک  ها هستند فناوری نوع ای  از در دورا  فعلی، نانوفناوری و خود اولی  دورا  در رنتاینت

 نامیده فناوری اقتضائات و نوع نماید، می بیا  را نانوفناوری طبیعت ک  عاملی است. تأثیرگذار انتقال روش

 فناوری، بود  نوی  کند. می ایفا دیکلی نقشی متغیر ای  فناوری نانو برای (.1382 راد، )بشارتی شود می

 جمل  از بنیادی  تحقیقات خا  شرایط پیشرفت، سرعت فناوری،های  پیامد و شرایط بود  ناشناخت 

                                              
1- franchise 

2- Industrial espionage 

3- Internal development 
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 ای  انتقال روش انتخاب بر تواند می ک  است عاملی کی هر آ ، بود  ای رشت  میا  و بود  بر هزین 

 (.2007 )پالمبر ، باشد اثرگذار فناوری

 یکپارچ  و سیستماتیک صورت ب  ک  هایی نهاد برای :فناوری نانو پیشبردهای  سیاست با انطباق

 تا سنجید صنایع سایر بر را فناوری اثرات ،رقابتی و انتفاعی عوامل باید ضم  در نظر گرفت  شوند می اداره

 تأثیر" نام با متغیر ای  تحقیقات برخی در .باشد پذیر کنترل ،سیست  کل یا سازما  بر تأثیر ای  بازخورد

 در نیز همکاری فضای دارد ترضرو .(1382 ،راد )بشارتی شود می شناخت  "صنایع سایر رب فناوری

 نق  ک ای   ب توج  با (.1390 همکارا ، و )صالحی یابد تحق  نانو فضای با مرتبطهای  سازما   مجموع 

ب  صورت  متغیر ای  حاضر تحقی است، در  هشد لحاظ نانوفناوری گذاریسیاست و جامع نقش  در ها نهاد

 .شود می تفسیر انون فناوریهای  سیاست با فناوری انتقال روش انطباق میزا 

 روش بر ک  است مهمی عوامل از فناوری اخذ منبع :فناوری دارندههای  سازمان مشخصات

 دارندگا  یا ها کننده أمی ت تعداد مانند هایی ویژگی .(1387 ،)آراستی و دیگرا  گذارد می اثر انتقال

 بر اقتصادی و سیاسیهای  تحری  وجود و سازما  چند یا یک انحصار در فناوری گرفت  قرار ی،فناور

 .(1382 ،راد )بشارتی کند می محدود را شرایط و است اثرگذار انتقال روش تعیی 

 مطالعه مورد -3
 بدر  عدالوه  ادامد   در ی بندابرا  .است پژوه  ای  بحث مورد موضوعخودتمیزشونده  سطوح نانوفناوری

 اختصدار  بد   نیدز خودتمیزشدونده   سدطوح  ا،ه شهرداری کار  حوزه با آ  تناس  و نانوفناوری اجمالی معرفی

 .گیرد می قرار بررسی مورد

 .دهد یم پوش  را یا گستردههای  جستار ک  است یفناور و یکاربرد دان  از ای رشت  نانوفناوری:

 نانو 100 تا 1 حدود معموالً یکرومتر،م یک از کمتر ابعاد درهای  دستگاه یا ماده مهار یزن آ  یاصل موضوع

 است ابعاد ی ا در هایییست س و مواد از دیدیج خوا  یریکارگ ب  و فه  فناورینانو واقع در ت.اس متر

 نشا  دخو از - یککالس خوا  بر یکوانتوم خوا  غلب  از متأثر عمدتاً - یدیجد یزیکیف اثرات ک 

 بروز زمین  توانند می مختلفشا  خوا  دلیل ب  نانو مواد .( 2011 ویکیپدیا، ؛1987 مریام،) دهند یم

 ،خوا  ای  از مورد چند یا یکداد   بروز ب  دلیل شده ساخت  نانومواد گردند. جدیدهای  فناوری

 اع  صنایعی (.24 :1384 ،یمؤمن و فر شکوه) باشند گوناگو های  کاربرد با محصوالتی اولی  مواد توانند می

 کشاورزی، ساختما ، ت،سالم و بهداشت نساجی، خودروسازی، آ ، ب  وابست  صنایع و نفت صنعت از
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 ب  ک  هستند صنایعی جمل  از شهری خدمات حوزه و پساب و آب صنعت دفاعی، صنایع غذایی، صنایع

 (.2010 نانو، )ستاد ندیاب می بهبود نانوفناوری کمک

 کار حوزه در تواند می فناوری ای  شهرداری: کار حوزه در نانوفناوری اربردهایک

 کار ب  با زیست محیط حفظ بخ  در شهری خدمات باشد. اثربخ بسیار  شهری خدمات و ها شهرداری

 و پساب آب،های  کننده تصفی  آلودگی، شناسایی برای حسگرها نانو برد  کار ب  نوی ،های  انرژی برد 

 و عمومی خدمات در برد. می بهره نانوفناوری از طبیعت با سازگار نفتی غیر مواد ساخت ترویج و هوا

 کلی کارایی ب  کاراتر، وسایل و ابزار و اولی  مواد کاه  با تواند یم نانوفناوری نیز اقتصادی بخ 

  صرف  ب   روشنایی رایب ودهاینانود از استفاده از دنتوان یم نانوهای   یفناور نماید. کمک شهری خدمات

 بخ  در گیرند. قرار استفاده مورد آب و کننده تمیز مواد کاه  برای یزشوندهخودتم سطوح نانو تا معابر

 یبرا حساسهای  شبک  ایجاد و ضبط ،یربرداریتصو )شامل یابیرد در تواند یم نانو یفناور ی،شهر تیامن

 و (یشخص حفاظت و یساز پاک زاتیتجه و ها ترلیف )شامل حفاظت (،زا یماریب و ییایمیش اکتشافات

 از گذاشت  برجا یاجتماع آثار  یهمچن و (هایرمزنگار اسناد، جعل ضد تجهیزات )شامل تیهو صیتشخ

 نانومواد مزایای از توا  می معماری و شهرسازی بخ  در .(2011 ،1فروم نانو) باشد اثربخ  یشهر تینام

شناخت   نانو کارکرد عنوا  ب  ساختما  صنعت در چ  آ  کلی طور ب  .برد بهره تر مقاوم و کاراتر ساختمانی

 کمک ها ساختما  استهالک از ناشی خدمات پنها های  هزین  کاه  و شهریهای  بنا عمر طول ب  ،شده

 پرداخت  آ  ب  ادام  در ک  دارد یا گسترده کاربرددر ای  حوزه،  نیز خودتمیزشونده سطوح کند. می

 د.وشمیاستفاده  فناوری ای  از واسط  با یا مستقی  ب  هر روی، در خدمات شهری ب  صورت شود. می

هدای   ویژگدی  از اسدتفاده  با و شده ایجاد نانوفناوری با ک  هستند سطوحی  خودتمیزشونده: سطوح

 بدر  یخدوب  بد   توانندد مدی  نانوسداختار هدای   پوشد   دهند. می بروز را ای ویژه خوا  خود از نانومواد خا 

 از سدبک  فلدزات  در هدا   پوش  ای  از استفاده بچسبند. پالستیک و شیش  سرامیک، فلزات، مختل  سطوح

 میدزا   کداه   بدا  نتیج  در .شود یم خوردگی و دما برابر در ها آ  مقاومت موج  منیزی  و آلومینیوم قبیل

 و گدرد  حدذ   با رنانوساختاهای  پوش  همچنی  .کنند می کمک زیست محیط حفظ ب  خام مواد مصر 

 ویژه ب  امر ای  گردند. می ها کننده پاک مصر  کاه  موج  مختل  سطوح روی از آب قطرات و غبار

 از و یافتد   کاه  شوینده مواد مصر  نتیج  در دارد. زیادی اهمّیت بلندهای  ساختما های  ش یش حسط در

 د.شومی جلوگیری زیست محیط آلودگی

                                              
1- Nanoforum 
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 ماده ای  .شود یم ایجاد ستیفوتوکاتال نام ب  ای ماده از استفاده با عمدتاً یزشوندهخودتم سطوح فناوری

 کدد  دارد خددود در را هددوا  تصددفی  و بددود  بدداکتری ضددد خودتمیزشددوندگی، ،یددزیگر آبهددای  ویژگددی

 (.1390 فردا، ب  رو )فناوری است گسترده را فناوری ای  کاربردهای

 تحقیق پیشینه -4
 صنعت ب  بنیا  دان های  یفناور انتقال بررسی ب  (2010) المبرگرپ و 1نکوالین  تحقیقی طی  

 تحقی  نتایج ؟خیر یا کند می ایجاد تفاوتی نانوفناوری آیا ک  ندمدآ بر پاسخ ای  یافت  پی در و پرداختند

 ی ترک با دیگری  مقال  است. دیگرهای  فناوری با نانوفناوری کاربرد موارد بی  معنادار تفاوت دهنده نشا 

 ای  .(2009 )لیو، سنجیده است پایدار توسع  در را فناوری نانو نق  محتوایی و ساختاری رویکردهای

 راهبردهای بر مبنی یپیشنهادهای و بررسی جوامع  توسع  در را رینانوفناو اثر تا بود درصدد پژوه 

  با استفاده از نظری  (1390)  همکارا و صالحی نماید. ارائ  پایدار توسع  برای فناوری ای  از رداریب بهره

 ایرا  در ونانهای  شرکت فنی-علمیهای  همکاری فضای بررسی ب  ،ی اجتماعی و رجوع ب  خبرگا  شبک 

 دارند صنعتیهای  گروه با کمی ارتباط نانوییهای  شرکت داد نشا  پژوه  ای  در ها بررسی .اند پرداخت 

 عدم گرنشان تحقی  یافت  ای  .برسانند نهایی  کننده مصر  ب  امستقیم را خود محصوالت دهند می رجیحت و

 است ک  بر تجاری و صنعتیهای  شرکت ب  فناوری انتقال و  ارائ  ب  فناورینانو  دارندههای  شرکت تمایل

 و ساخت فناوری انتقال تحلیل"  نام  پایا  در (1385) اکبری باشد. می مؤثر فناوری انتقال روش انتخاب

 ها وپیت نانو تولید فنیهای  راه ب  دستیابی برای فناوری انتقال درباره "ایرا  ب  کربنیهای  وپیت نانو تولید

ارائ  چارچوبی برای ارزیابی انتقال فناوری تجهیزات جدید در صنایع با " پژوه  است. دهکر مطالع 

 .(2010 ،و دیگرا  ی)ل است پیشرفت  فناوری با صنایع در فناوری انتقال بارهدرنیز  "پیشرفت های  یفناور

 انتخاب و ارزیابی برای جامع چارچوب یک ارائ  و تجهیزات فناوری انتقال رد کاوش مقال  ای  هد 

 و مشابهت حاضر با روش تحقی  ،شناسی روش لحاظ ب  و است پیشرفت  فناوری انتقال در جدید تجهیزات

 .دارد همپوشانی

 

 

 

                                              
1 - Nikulainen 
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 شناسی روش -5
 فناوری انتقالهای  روش بانتخا یشناس مدل -5-1

 عناصر، ب  ها  مدل ای  ازهر یک  و دارد وجود گوناگونیهای  مدل فناوری انتقالهای  روش انتخاب در

 )جعفرندژاد،  کنندد  مدی  اسدتوار  آ  اسداس  بدر  را خود ارزیابی و کرده تکی  فناوری در مفروضاتی و الزامات

 هدایی  مددل  اول، ندوع  .اسدت  گرفت  قرار و استفاده یبررس مورد مدلنوع  دو پژوه ، ای  در .(160 :1388

 زا )کی  زاکی  مدل عبارتند از: ها آ  تری  مه  و روند می کار ب  فناوری انتقال روش پیشنهاد برای ک  هستند

 و آراسدتی ) جامع مدل و گیلبرت مدل ،(1988) فورد مدل ،(1985) بری و رابرت مدل ،(2000 مانزینی، و

 هدایی  مددل  ،دوم ندوع  هسدتند.  فناوری انتقال مناس های  روش پیشنهاددهنده ها مدل ای  .(1387 ،همکارا 

 دلیدل  بد   جامع مدل با ابتدا پژوه  ای  در .روند می کار ب  ها روش بندی اولویت و انتخاب برای ک  هستند

 مدورد  نداوری ف و نانوفنداوری  فضای با متناس  هایی روش اول نوعهای  مدل ی کلی  داشت  بر در و جامعیت

 انتخداب،  دومهدای   مددل  سدری  از ریاضدی  چدارچوب  یدک  بدا  بندی اولویت مدل با و شده پیشنهاد مطالع 

 فدازی مراتبدی   سلسدل   تحلیدل  روش تحقید   اید   در شدده  گرفتد   نظر در روش شدند. بندی اولویت ها روش

(FAHP) است. نظر موردهای  روش اولویت برای 

 تحقیق ابزار و روش -5-2

 در اطالعدات،  گدردآوری  روش نظر از و ؛کاربردی تحقیقات حوزه در ،هد  حس  بر ضرحا تحقی 

 و مصداحب   ای، کتابخان  مطالعات شامل پژوه  ای  ابزارهای دارد. قرار تحلیلی و پیمایشی تحقیقات حوزه

 از کد   فنداوری،  انتقدال  روش انتخاب بر مؤثرهای  مؤلف  سازی متناس  برای الزم اطالعات .است پرسشنام 

  پرسشدنام   قال  در تصمی  گروه هما  یا خبرگا  نظرات از استفاده با آمد، بدست پژوه   پیشین   بررسی

 حذ  برای مصاحب  شدند. نهایی ها مؤلف  ،ها آ  نظرات با و شد ارائ  افراد ب  پیشنهادیهای  مؤلف  شناسایی

 مقایسدات  انجدام  بدرای  نیدز  دیگدری   رسشنام پ و رفت کار ب  پیشنهادیهای  روش بی  از ناممک های  روش

 مطالعد   مدورد  فناوری و نانوفناوری از باید تصمی  گروه چو  .گرفت قرار تصمی   گروه اختیار در زوجی

 :شدند انتخاب زیرهای  حوزه از پژوه  آماری جامع  دباش داشت  کافی خبرگی

 پزشکی دانشکده و وسیفرد دانشگاه شیمی مهندسی گروه و شیمی گروه علمی هیئت اعضای 

 ؛1نانو استاد عنوا  ب  مشهد پزشکی علوم دانشگاه

                                              
نانوفناوری  نام  یا تدریس در زمین  راهنمایی پایا  نانو کار کرده و سابق  استاد نانو: مدرس یا عضو هیئت علمی ک  در زمین  -1

 باشد. را داشت  



 49                                                                                             ها معرفی مدل مناس  انتقال نانوفناوری سطوح خودتمیزشونده ب  شهرداری

 

 دانشگاه فیزیک و شیمی مهندسی گروه تکمیلی تحصیالت مقاطع از پژوهشگرانی -دانشجو 

 صنعتی دانشگاه شیمی مهندسی رشت  و تهرا  دانشگاه نوی  فنو  و علوم دانشکده مشهد، فردوسی

 ؛1نانو پژوهشگر عنوا  ب  شری 

  مشهد. فردوسی دانشگاه فیزیک نانو پژوهشگاه پژوهشگرا 

 تصمی  تی   اولی  اعضای از یک هر تا شد استفاده برفی گلول  گیری نمون  روش از ،افراد شناسایی برای

 شاخ  هر در مالک دو با گیری نمون  گردد. تکمیل تصمی  تی  تا نمایند معرفی را خود  حوزه مطلع افراد

 ک  موارد سایر در نشد، معرفی تصمی  تی  اعضای توسط جدیدی متخصص موارد خیبر در شد؛ متوق 

 متوق  گیری نمون  متغیر، هر دریافتیهای  پاسخ بارهدر همگرایی ب  رسید  با یافت گسترش برفی گلول 

 برای شده انجام محاسبات بیانگر زیر جدول شد. گرفت  نظر در 1/0 خطای سطح تا همگرایی ای  گردید.

 ک  طوری ب  رسدمی مطلوب همگرایی ب  پاسخ گیری نمون  یازده در است. همگرایی ب  رسید  ارزیابی

 ایجاد 10/0 از کمتر تفاوتی و خطا مقدار ،5 تا 1 طی  در آخر  نمون  نمود  اضاف  با ها پاسخ تجمیع

 است. افت ی پایا  نفر 14 تا تصمی  تی  انتخاب برای گیرینمون  اطمینا ، برای و کند می
 میانگی  از انحرا  و معیار هر امتیاز بارهدر کارشناسا  نظرات تجمیع -2 جدول

 j  5معیار  4معیار  3معیار  2معیار  1معیار 

i L خطا میانگی  امتیاز خطا میانگی  امتیاز خطا میانگی  امتیاز خطا میانگی  امتیاز خطا میانگی  امتیاز 

1 2-A 3 3  4 4  4 4  5 5  4 4  
2 3-A 5 873/3 873/0 4 000/4 000/0 4 4 000/0 4 4 1- 5 472/4 472/0 
3 4-A 3 557/3 316/0- 3 634/3 366/0- 4 000/4 000/0 3 4 557/0- 4 309/4 163/0- 
4 8-A 4 663/3 106/0 4 722/3 088/0 5 229/4 229/0 4 4 021/0 5 472/4 163/0 
5 10-A 4 728/3 065/0 4 776/3 054/0 4 183/4 047/0- 3 4 208/0- 3 129/4 343/0- 
6 11-A 5 915/3 187/0 5 957/3 181/0 5 309/4 126/0 4 4 044/0 5 263/4 134/0 
7 12-A 3 769/3 146/0- 4 963/3 006/0 2 861/3 047/0- 2 3 327/0- 2 826/3 437/0- 
8 1-B 5 904/3 136/0 5 080/4 117/0 5 988/3 127/0 4 4 065/0 5 956/3 130/0 
9 2-B 3 792/3 113/0- 5 173/4 093/0 5 090/4 101/0 5 4 141/0 5 060/4 104/0 
10 5-B 4 812/3 020/0 4 156/4 018/0- 5 173/4 083/0 4 4 034/0 5 146/4 085/0 
11 9-B 3 730/3 082/0- 4 141/4 014/0- 2 309/3 270/0- 2 3 199/0- 3 026/4 120/0- 
12 10-B 4 752/3 022/0 5 207/4 066/0 4 911/3 008/0 2 3 158/0- 3 928/3 097/0- 
13 11-B 4 770/3 019/0 4 191/4 016/0- 3 832/3 079/0- 2 3 128/0- 3 848/3 081/0- 
14 12-B 4 786/3 016/0 3 092/4 099/0- 4 844/3 012/0 3 3 015/0- 5 920/3 073/0 

 920/3 185/3 844/3 092/4 786/3 میانگین

 تحقی . محاسبات ع:منب

                                              
 نانوفناوری کار کرده باشد. زمین   یک پایا  نام  یا حداقل یک طرح تحقیقاتی در پژوهشگر نانو: پژوهشگری است ک -1
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 ها داده تحلیل و تجزیه و آوری جمع -5-3

 اید   بد   فنداوری  انتقدال  روش انتخداب  تصدمی   درخت فناوری، انتقالهای  روش و ها مالک ب  توج  با

 است: گردیده تشکیل صورت

سطح دوم درخت تصمی ، عوامل مؤثر بدر انتخداب روش و سدطح سدوم،      است؛سطح اول سطح هد  

بررسی تطبیقدی ادبیدات موضدوع و      و مناسبی است ک  با مدل جامع انتخاب شده است. با ممکهای  روش

انتقدال    هایی پیشنهاد شد ک  با شرایط پروژه انتقال فناوری روشهای  مدل جامع، از بی  کلی  روش همچنی 

د. در جددول  نمای دیگر را با تکرار صفر حذ  میهای  ی دارد. ای  مدل روشهمخوانفناوری مورد مطالع  

اید  پدژوه      مدورد مطالعد   هدای   ( کد  بدا ویژگدی   1387بخشی از مدل جامع )آراسدتی و همکدارا ،    7-2

 شده است. ارائ خوانی دارد  ه 

 

 
 شهرداری ب  خودتمیزشونده سطوح فناوری انتقالمراتبی  سلسل  گیری تصمی  درخت -1 شکل

ایجداد واحدد تجداری    "ری بدی  شرح بدست آمدد:  تقال فناوانهای  با نگاه ب  مدل جامع، فراوانی روش

خریدد محصدوالت   "تکدرار،   4 کید  هدر  "سدپاری تحقید  و توسدع    بدرو  "و  "اتحاد" ؛تکرار 6 "مشترک

و  "سدپاری کدل  بدرو  "، "االمتیداز خریدد حد   "؛ تکدرار  3 هر یکو اخذ مالکیت شرکت و ادغام  "فناوری

ز با ها نی  تکرار. سایر روش  یک "آموزش و تحصیل" مسرانجاتکرار و  2 "استخدام و تبادل نیروی انسانی"

 حذ  شدند. تکرار صفر از فهرست پیشنهادها

برای  موجودهای   شهرداری، از بی  روشهای  با توج  ب  قوانی ، فرایندها و ساختار مصاحب  وبا کمک 
 :مک  انتخاب شدمهای  زیر ب  عنوا  روشهای  ب  شهرداری، روشخودتمیزشونده انتقال فناوری سطوح 
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  ؛: ایجاد واحد تجاری مشترک1روش 

  ؛سپاری تحقی  و توسع : برو 2روش 

  ؛: خرید محصول فناوری3روش 

  ؛: اخذ مالکیت شرکت4روش 

  سپاری کل کار: برو 5روش. 

 خودتمیزشونده سطوح برای فناوری انتقال روش انتخاب جامع مدل -3 جدول

 فناوری قالانتهای  روش )توضیحات( وضعیت شرح طبقه

 با سازما  آشنایی میزا 
 فناوری و بازار

 فناوری و بازار با شرکت آشنایی میزا 
 بازار ،ناشناخت  و جدید فناوری

  ناشناخت  و جدید
 انسانی نیروی تبادل و استخدام

 فناوری طبیعت
  رشد ابتدای فناوری عمر

 مشترک، تجاری واحد ایجاد  اتحاد،
 توسع  و تحقی  سپاری برو 

 فناوری محصول خرید خارجی فناوری رقابتی اثر

 دارنده سازما  مشخصات
 فناوری( )منبع فناوری

 - یکسا   دارنده کشور فرهنگ

 ادغام شرکت، مالکیت اخذ  متفاوت فناوری دارنده اندازه قدرت/

 الزامات تأمی  برای گیرنده توا  و تمایل
 بر دارنده کنترل توا  و فناوری دارنده

 فناوری از استفاده نحوه

 عدم و گیرنده توا  و تمایل عدم
 دارنده کنترل توانایی

 تبادل و استخدام تحصیل، و آموزش
 انسانی نیروی

 سازما های  سیاست
 فناوری گیرنده

 ادغام شرکت، مالکیت اخذ  باال نیاز مورد گذاریسرمای  سطح

 سازما  درو  فناوری تملک ضرورت

 فناوری محصول یدخر سپاری،برو   پایی 

  متوسط
 و تحقی  سپاری برو  امتیاز، ح  خرید

 مشترک تجاری واحد ایجاد توسع ،

  ک  فناوری ب  سریع دستیابی ضرورت
-برو  مشترک، تجاری واحد ایجاد

 توسع  و تحقی  سپاری

 ادغام شرکت، مالکیت اخذ  ضعی  فناوری از حفاظت قابلیت

 - پایی  ریسک سطح

 فناوری در بنگاه یتوانای
  متوسط

 واحد ایجاد توسع ، و تحقی  سپاریبرو 
 ازیاالمت ح  خرید اتحاد، مشترک، تجاری

 فناوری محصوالت خرید  پایی 
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    (3)ادام  جدول 

 بی  مطلوب همکاری نوع
 فناوری گیرنده و دارنده

 سپاریبرو  اتحاد،  مشخص و محدود همکاری از هد 

 -  باال همکاری ادمف تعری  قابلیت

 مشترک تجاری واحد ایجاد اتحاد،  افقی شرکت با ارتباط نحوه

 مشترک تجاری واحد ایجاد  باال سرمای  تقسی  قابلیت

 (1387) همکارا  و آراستی منبع:

هدای   مقایسد   ،مؤلفد   هر ذیل در ها  روش از هر یک وز  دیگر عبارت ب  یا اهمیت آورد  بدست برای

 طدرح  سدطری  صدورت  بد   کد  - زوجیهای  مقایس  نمود  وارد از بعد شد. انجام تصمی  تی  طتوس زوجی

 زیدر  روابدط  طبد   ،4جددول   نظیدر  جدداولی  در سدازگاری نا ندرخ  زوجی،های  مقایس  جداول در -بود شده

 ؛شد محاسب 

؛          >.I.R 10/0 : سازگار و .I.R > 10/0 : ناسازگار
RII

II
RI

..

..
..  

 تصددادفی مدداتریس         ناسددازگاری شدداخص و  (.I.I) ناسددازگاری شدداخص پددارامتر دو از رابطدد  ایدد  در

(I.I.R.)  دیآ یم بدست زیر رابط  از ناسازگاری شاخص .شود یم استفاده:                                                                                                                                                                                                                                                      

1




n

n
II max.

  

  max: ؛                                                        زوجی مقایس  ماتریس در حداکثر ویژه مقدار 

 n : زوجی مقایس  ماتریس در  ها گزین  تعداد یا ماتریس عدب     . 

 هزین  با مقایس  در فناوری نتقالاهای  روش بارهدر  متخصصا از یکی قضاوت دهندهنشا  جدول ای 

 تصمی  تی  توسط ک  جدولی 70 از جدول 32 ناسازگاری ،محاسبات ای  از بعد است. فناوری ب  دستیابی

 ناسازگاری ها، قضاوت در تغییرات اعمال و نظر تجدید با نیز متخصصا  .شد 10/0 از بیشتر بود شده پر

  ند.ندرسا 10/0 کمتر از ب  و کاه  داده را جداول
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 های زوجی و محاسب  نرخ سازگاری ای از مقایس  نمون  -4جدول 

هزینه دستیابی به 
 فناوری

ک
تر

مش
ی 

ار
ج

د ت
ح

وا
د 

جا
ای

 

ن
رو

ب
عه

وس
و ت

ق 
قی

ح
ی ت

ار
سپ

 

ی
ور

فنا
ت 

وال
ص

ح
د م

ری
خ

 

ت
رک

 ش
ت

کی
مال

ذ 
خ

ا
 

ن
رو

ب
ل

 ک
ی

ار
سپ

 

S1 S2 S3 S4 S5   

 

CI CR 

ایجاد واحد تجاری 
 مشترک

1      1/3 3     3     5     21/0 16/0 38/0 29/0 31/0 34/1 54/6 

سپاری تحقی  و برو   
 توسع 

3     1     3     4     5     62/0 47/0 38/0 38/0 31/0 17/2 58/4 

 73/5 73/0 19/0 19/0 13/0 16/0 07/0     3     2     1 1/3  1/3 خرید محصوالت فناوری  

 94/4 47/0 13/0 10/0 06/0 12/0 07/0     2     1 1/2 1/4  1/3 تاخذ مالکیت شرک  

 61/4 29/0 06/0 05/0 04/0 09/0 04/0     1 1/2  1/3 1/5  1/5 سپاری کلبرو   

  
 

87/4  12/2  83/7  5/10  16 

      

28/5 07/0 06/0 

 منبع: محاسبات تحقی .

  شدند. تبدیل خود فازی معادل ب  زیر اسلوب با ها مقایس  جداول، سازگاری ارزیابی از بعد

 مثلثی فازی اعداد ب  زبانیهای  متغیر تبدیل اسلوب -5 جدول

 مثلثی فازی عدد ترجیحات

 (1،1،1) یکسا 

 (3،2،1) ک  ترجیح

 (4،3،2) ارجح

 (5،4،3) قوی ترجیح

 (5،5،4) ارجح کامالً

 .(1381) فرجی و  آذر منبع:

 میدانگی   روش بد   ،اسدت  آمدده  دسدت  بد   تصدمی   تدی   اعضای نظر با مؤلف  هر برای ک  فازی جداول

 اید   از کید  هدر  آمدد.  دسدت  بد   هدا  معیدار  از یدک  هر برای تجمیع فازی جداول و گردید تجمیع ،هندسی

هدای   مقایسد   بداره در خبرگا  نظر فازی تجمیع جدول نمون  طور ب  .است دیگر جدول 14 تجمیع ،جداول

 است. آمده زیر در فناوری ب  دستیابی هزین  ارمعی با مختل های  روش زوجی
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 فناوری ب  دستیابی هزین  مالک با زوجیهای  مقایس  جداول تجمیع -6 جدول

 5 روش 4 روش 3 روش 2 روش 1 روش 1 معیار

 (18/1،79/1،57/2) (82/0،23/1،83/1) (65/0،01/1،46/1) (83/0،20/1،67/1) (1،1،1) 1 روش

 (24/1،72/1،25/2) (87/0،25/1،74/1) (52/0،70/0،02/1) (1،1،1) (60/0،83/0،20/1) 2 روش

 (81/1،76/2،63/3) (23/1،72/1،18/2) (1،1،1) (98/0،44/1،94/1) (69/0،99/0،53/1) 3 روش

 (86/0،35/1،00/2) (1،1،1) (46/0،58/0،81/0) (57/0،80/0،15/1) (55/0،81/0،21/1) 4 روش

 (1،1،1) (74/0،16/1 50/0) (55/0، 36/0، 28/0) (44/0،58/0،80/0) (84/0، 39/0،56/0) 5 روش

 تحقی . محاسبات منبع:

 اسدت کد    ک  ،ناسازگاری نرخ برایآمده  دست ب  مقادیر شود، می مشاهده 7 جدول در ک  طور هما 

 .دارد ها  آ  بود  قبول قابل از نشا 

 کارشناسا  نظرات تجمیع ناسازگاریهای  نرخ -7 جدول

 CR جدول هر عنوانای ه مؤلفه

 009/0 فناوری ب  دستیابی هزین 

 002/0 فناوری مزایای از اثربخ  استفاده

 009/0 فناوری کس  منابع وجود

 006/0 نانوفناوری خا های  ویژگی ب  توج 

 006/0 نانوفناوری پیشبردهای  سیاست

 تحقی . محاسبات منبع:  

 ،فنداوری  انتقدال های  روش ب  مربوط وز  و اولویت دارهایبر FAHP نهایی ماتریس ب  دستیابی برای

 .است شده داده نشا  8 جدول در آ   نتیج  ک  آمد دست ب 
 هزین  معیار ب  نسبت فناوری انتقالهای  روش وز  و اولویتهای  بردار -8 جدول

1معیار   S1 S2 S3 S4 S5 Wp W 

Sk 28/0 ،15/0 ،09/0 32/0 ،18/0 ،10/0  24/0 ،13/0، 08/0  39/0 ،22/0 ،12/0  56/0 ،31/0 ،17/0  - - 

Vs1 1 85/0  00/1  72/0  42/0  42/0  14/0  

Vs2 00/1  1 00/1  85/0  54/0  54/0  18/0  

Vs3 88/0  72/0  1 58/0  28/0  28/0  09/0  

Vs4 00/1  00/1  00/1  1 69/0  69/0  24/0  

Vs5 00/1  00/1  00/1  00/1  1 00/1  34/0  

92/2 - - - - - جمع  00/1  

 تحقی  محاسبات نبع:م
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 (قبدل  مراحدل  از حاصل) ها مؤلف  وز  و مرحل  ای  جداول از آمده دست ب  Wهای  بردار از استفاده با

 آمد. دست ب  9 جدول صورت ب  (FAHP) فازیمراتبی  سلسل  تحلیل نهایی جدول
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 FAHP نهایی جدول -9 جدول

 ها مؤلف وز  

 روش

 5معیار  4معیار  3معیار  2معیار  1معیار  5معیار  4معیار  3معیار  2معیار  1معیار 

 جمع
 وز  هر روش دروز  هر مؤلف   ضرب حاصل 21/0 17/0 20/0 22/0 20/0

 133/0 027/0 017/0 038/0 021/0 029/0 13/0 10/0 19/0 10/0 14/0 مشترک تجاری واحد ایجاد

 157/0 018/0 025/0 041/0 036/0 037/0 09/0 15/0 20/0 17/0 18/0 توسع  و تحقی  سپاریبرو 

 223/0 068/0 043/0 028/0 066/0 019/0 32/0 26/0 14/0 30/0 09/0 فناوری محصوالت خرید

 201/0 038/0 037/0 048/0 030/0 048/0 18/0 22/0 24/0 14/0 24/0 شرکت مالکیت اخذ

 286/0 057/0 047/0 049/0 064/0 069/0 28/0 28/0 24/0 30/0 34/0 کل سپاریبرو 

           

1 

 منبع: محاسبات تحقی 

 کدل  سدپاری  بدرو  بررسدی شدده، اولویدت اول شدهرداری     هدای   با توج  ب  مدالک  ، 9 بر اساس جدول

  منزل  ب  اولویت ای  انتخاب است. بیرونی شرکت یک ب  خودتمیزشونده سطوح نانو از استفادههای  فعالیت

 صداح   شدرکت  یدک  از خدود  ،فنداوری  موجدود  و دسدترس  در شدرایط  ب  توج  با شهرداری ک  است آ 

 تدوا   یمد  روش انتخداب  شدرایط  ب  توج  با گیرد. کار ب  شهری خدمات در را فناوری ای  بخواهد فناوری

 اولویدت  اید   در .گرفدت  نظدر  در پیشدنهادی  روش دوم اولویدت  منزلد   بد   نیز را فناوری محصوالت خرید

 سدطوح  فنداوری  از آمده دست ب  محصوالت انواع بی  از را خود نیاز مورد محصوالت تواند می شهرداری

 بایدد   روش اید   در شدهرداری  اسدت.  شدرکت  مالکیدت  اخذ سوم اولویت .نماید ریخریدا خودتمیزشونده

 فدراه   فناوری ای  از کامل  استفاده برای را زمین  آ ، تملیک با و کرده شناسایی را فناوری  دارنده شرکت

 دباید  شدهرداری  اولویدت  اید   در .کندد مدی  پیشدنهاد  را توسدع   و تحقی  سپاری برو  ،چهارم اولویت .نماید

 فنداوری  انتقدال  مختلد   مراحدل  تحقیقداتی هدای   فعالیدت  و گرفتد   دست ب  خود را جدید فناوری مدیریت

 ب  تحقیقات ای  نتایج از استفاده با تا کند واگذار تحقیقاتی و صالح ذی مراکز ب  را خودتمیزشونده سطوح

 واحدد  ایجداد " روش از وریفندا  انتقدال  کد   نمایدد  مدی  بیدا   پنج  اولویت .یابد دست فناوری مختل  ابعاد

 یدا  دولتدی  نیمد   خصوصدی،  سازما  یا شرکت یک با شهرداری ک  یطور ب  است میسر "مشترک تجاری

 قدرار  اختیدار  در و دسدتیابی  واحدد   اید   وظیفد   و نمایند مشترک تجاری واحد یک تاسیس ب  اقدام دولتی،

 باشد. دخو نفع ذیهای  شرکت ب  آ  از منبعث مزایای و فناوری ای  داد 

 راهبردهدای  آ  در کد   گرفدت  صدورت  تکمیلدی  تحقید   نتدایج،  تکمیل و مطالعات صحت تأیید برای

 فنداوری  نشدر  راهبرد بهتری  ک  داد نشا  ها بررسی گرفت. قرار انتخاب و مطالع  مورد برداری بهره و انتشار
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 است معنی بدا  ای  .باشد می "مشترک فعالیت" راهبرد شونده، تمیز خود سطوح فناوری محیط ب  توج  با

هدای    بخد   و مراکدز  نهادهدا،  سایر ،مشترک فعالیت راهبرد با تواند می مختل های  حوزه در شهرداری ک 

 مرحلد   بد   را فنداوری  اید   هسدتند،  شدهری  خددمات  بهبدود  دنبدال  ب  و دارند فناوری ای  ب  نیاز ک  سازما 

 داده تشخیص فراکنشی راهبرد مناس ، راهبرد ک  ای  ب  توج  با فناوری، نشر بخ  در برساند. برداری بهره

 عمل تدافعی( برابر )در فراکنشی و منفعل( برابر )در فعال فناوری ای  نشر در دبای مطالع  مورد سازما  شد،

 هدا،  سدازما   سدایر  در آ  نشر همچنی  و فناوریهای  کاربرد پیشبرد در را عمل ابتکار شهرداری یعنی کند.

 (.1390 )حُسنی، گیرد دست ب  ها کاربرد یحت و ها فضا

  گیری نتیجه -6
هدای   روش فنداوری،  اکتسداب   مرحلد   در هدا  شدهرداری  ب  نانوفناوری انتقال مناس  مدل شناسایی برای

مرتبط با ماهیت نانوفنداوری و شدرایط حداک     های  ای  مطالع  نشا  داد ک  با مالک دارد. وجود گوناگونی

شدونده   پنج روش مناس  بدرای انتقدال فنداوری سدطوح خدودتمیز       ،فناوری  ه و گیرندهدارندهای  بر سازما 

ی، بد  فنداور   یابیدسدت  ند  یهز"موثر بر انتقال فناوری سطوح خود تمیز شونده، شامل های  وجود دارد. متغیر

ی و خدا  نانوفنداور  هدای   یژگیب  و توج ی، منابع کس  فناور وجودی، فناور یایاثربخ  از مزا استفاده

ی روش مناسد  انتقدال   بندد  تید اولوهدا،   اند ک  با توج  ب  ای  مدالک  بوده "ینانوفناور شبردیپهای  استیس

 اسدتفاده  بدا  فناوری انتقال مناس های  روش عنوا  ب  روش پنج مطالع  ای  در فناوری ب  دست آمده است.

 و هدا  روش اید   بنددی  اولویدت  برای .آمد دست ب  فناوری انتقال ی پروژه شرایط ب  توج  با و جامع مدل از

 وجدود  فنداوری،  مزایدای  از اثدربخ   اسدتفاده  فناوری، ب  دستیابی هزین "های  مؤلف  ،مناس  روش انتخاب

 دخیدل  "نانوفنداوری  پیشدبرد هدای   سیاسدت  و نانوفنداوری  خدا  های  ویژگی ب  توج  فناوری، کس  منابع

 "یفناور کس  با مرتبطهای  فعالیت کل سپاری برو " ک  ادد نشا  فازیمراتبی  سلسل  تحلیل نتایج هستند.

 مالکیدت  اخدذ " ،"فناوری محصوالت خرید" وها  انتقال نانوفناوری ب  شهرداریهای   روش اول اولویت در

 بعدیهای  اولویت در ترتی  ب  "مشترک تجاری واحد ایجاد" و "توسع  و تحقی  سپاری برو " ،"شرکت

 گونداگو   عوامدل  و متغیرهدا  بد   توج  با رو ای  از گیرند. می قرارخودتمیزشونده  سطوح نانوفناوری انتقال

  حدوزه  و شدهرداری  بد   خودتمیزشدونده  سدطوح  فنداوری  اثدربخ   انتقدال  برای تحقی  ای  در شده بررسی

 اسدت تری  روش  مناس  ،بیرونی عامل یک ب  فناوری کس های  فعالیت کل سپاری برو  ،شهری خدمات

شود. بدرای اسدتفاده از اید  روش شدهرداری بایدد در پدی        اولویت اول کس  فناوری توصی  می ب  عنوا  و

وقتدی شدهرداری بد      فناوری باشد ک  بتواند خدمات ای  فناوری را در شهرداری پیاده کند.  دهانتخاب دارن
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بدرداری از   ههدر بهدای   تواند با سداز و کدار   بندی شده دست یافت، می اولویتهای  فناوری مورد نظر ب  روش

بدرداری از فنداوری بد      انتفاعی یا خدماتی داشت  باشد. انتفاعی یدا خددماتی بدود  بهدره      ای  فناوری استفاده

از ای  اهدا  با توج  بد  شدرایط محدیط فنداوری      یک گردد. در هر اهدا  مدیریت فناوری سازما  بر می

بدرداری   تری  راهبرد بهدره    عنوا  مناس ب "فعالیت مشترک"کند، راهبرد  فناوری را ایجاب میک  کش  

...  مرتبط با زیباسازی، خدمات شدهری و های  . ای  بدا  معنی است ک  شهرداری در حوزه شود پیشنهاد می

سازما  ک  نیاز ب  ای  فناوری دارند و ب  دنبدال  های  تواند با فعالیت مشترک سایر نهادها، مراکز و بخ  می

برداری برساند. الزم ب  ذکدر اسدت کد      بهره  هستند، ای  فناوری را ب  مرحل  یبهبود خدمات و فضای شهر

ب  صورت بهبود کیفیت خدمات شدهری   ،مختل  شهرداری از ای  فناوریهای  سازما  مورد انتظارمنافعی 

 .یافت... بروز خواهد  فضای شهری و امور تنظی  و نگهداریهای  یا کاه  هزین 
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 منابع

 اجتماع. نشر تهرا : .فازی مدیریت علم (1381) حجت ی،فرج و عادل آذر،

 یعلمد  مجلد   ."یفنداور  انتقال مناس  روش انتخاب یبرا جامع یمدل  یارا" (1387) و همکارا  حمدرضام ،یآراست

 .153-145 ،43 . یشر یپژوهش

 منتشرنشدده،  نامد   ا ید پا ،را یا ب  یکربنهای  وبیت نانو دیتول و ساخت یفناور انتقال لیتحل ،(1385) نصورم ،یاکبر

 .تهرا  دانشگاه

 یمددورد مطالعدد  یتکنولددوژ بدد  یابیدسددت مناسدد  روش  یددیتع جهددت یمدددل ارائدد  ،(1382) هددرهز راد، یبشددارت

 .یتکنولوژ تیریمد کنفرانس  یاول .برق صنعتهای  یتکنولوژ

 تهرا . اهدانشگ انتشارات تهرا : (.2 تراسی)و نینو یفناور تیریمد (1388) حمدا جعفرنژاد،

 یشدهردار  مطالعد   مدورد  زشونده؛یخودتم سطوح یبرا ینانوفناور انتقال مناس  مدل انتخاب ،(1390) حیدو حُسنی،

 .مشهد یفردوس دانشگاه منتشرنشده، نام  ا یپا ،مشهد

 .یزدید ا د. و یاعرابد  س. .ثروت خلق و رقابت در تیموفق رمز یتکنولوژ تیریمد (2000) ارقطد  ،لیخل

 .یفرهنگهای  پژوه  دفتر شاراتانت تهرا :

 .http://nano.ir ،نانو فناوری توسع   ویژه ستاد (،2010) نانو ستاد

 سدخ   نشدر  مشدهد:  .کداربرد  تدا  هینظر از یتکنولوژ نانو به یدرآمد (1386) اطمد  ف ،فراش و ونیاس ،یسلوت

 مشهد. یاسالم آزاد دانشگاه گستر؛

 گستر. نشر تهرا : .یتکنولوژ نانو بر یا مقدمه (1384) سریک ،یمؤمن و لیع ،فر شکوه

 از اسدتفاده  بدا  ایرا  در نانوهای  شرکت فنی-علمیهای  همکاری فضای  مطالع " (1390) و همکارا  اطم ف صالحی،

 .3، 3 فناوری. و عل  سیاست فصلنام  ".خبرگا  ب  رجوع و اجتماعیهای  شبک  نظری 

 ،محددافظ و عددای  حرارتددی شددفا  بددرای شیشدد  سدداختما  و خددودرو     ،(1390) رشددیاپ فددردا وبدد ر یفندداور

www.tenten.ir. 
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