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ي عرصه به عنوانها، فناوري نانو هاي انتقال فناوري و متغیرهاي موثر در انتخاب آندر این مقاله، پس از معرفی روش

به هدف این تحقیق ارائه. در خدمات شهري معرفی شده است جدیدي براي تحول بهبود و توسعه ي الگوریتمی است که 

این تحقیق شهرداري و . فرایند انتقال فناوري را به سهولت انجام دهدد ي فناوري بتوانکمک آن مدیریت شهري در حوزه

دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و (ي فناوري و منابع مختلفی اعم از گیرنده به عنوانرا هاي مرتبط با خدمات شهري سازمان

از بین متغیرهاي موثر، . ي فناوري در نظر گرفته استرا به عنوان صاحب فناوري یا دهنده) هاي خصوصیشرکت

ي تغیرهایی که مربوط به گیرندهو م ينانو فناورمتغیرهاي تأثیر گذار بر انتقال فناوري، متغیرهاي مرتبط با ماهیت کلی 

م با بررسی روش. دهنده و گیرنده، مورد بررسی قرار گرفته استفناوري و روابط انتقال هاي انتقال فناوري از طریق الگوریت

هاي مدیریت فناوري در مناسب انتقال فناوري با لحاظ نمودن ماهیت فناوري نانو و همچنین سیاست يها روشموجود 

نتایج این مطالعه . ها به این حوزه از فناوري انتخاب شده استهاي مناسب براي دستیابی شهرداريروش خدمات شهري،

توان روشی برگزید که براي انتقال انواع هاي موجود میهاي معرفی شده و مالکدهد چگونه از بین روش یمنشان 

 .اري مناسب استبردي نانو فناوري، جهت بهرهها و محصوالت منبعث از حوزه يفناور
  

قال فناوري، :  ش انت اوررو فن م انتقالينانو  ري، الگوریت   ، مدیریت فناو
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ازمان یـ مـورد ن  يهايت فناوریریمد ، انتقال ورانیف مدیاز وظا یکی ت یـ در موفق يت فنـاور یـ امـروزه اهم . اسـت  از ـس

ت  يوسـته بـرا  یخود پ يفناور تیریها در اقدامات مدشرکت. ستیده نیپوش یبر کس ها شرکت اور   یابیـ دـس ه فـن  يهـا يـب

ــجد ــد  ی ــالش ان ــدســت . د در ت ــاور   یابی ـه فن ــعهیــ از دو طر يبـ ــاور   زا وي درونق توس    ممکــن اســت   يانتقــال فن

 ی، محاسـبات مـال  یفنـ  يها یدگیچی، پیاست که شامل مسائل قانون يا دهیچیمقوله پ يند انتقال فناوریفرآ ).2000ل، یخل(

  ). Lipinski et al. 2008(است  یابیو بازار

ر بررس نیموضوع بحث ا ي نهیمشترک در زم يهمکار يهاشامل روش( يهاي مختلف انتقال فناورروش ینوشتا

ز م. است) يي فناورتوسعه زا، از ي درونمربوط به توسعه يهاوهیش ،ياکتساب فناور يدو روش موجود برا انیدر واقع ا

تباط با نگرش به فرایم ظربه ن يآن ضرور يادآوریکه  يگرید ينکته. اندمطالعه حذف شده انتقال  ندیرسد، در ار

رنده فناور دید هیاز زاو يانتقال فناور ندیکه فرا یمعن نیبد. است يفناور اور یمتقاض دید هیو از زاو يدا متفاوت  يفن

صم يارهایمع به عالوه. است  نیبنابرا. ستین کسانیدو گروه  نیا نیدر ب زیدر مورد روش مناسب انتقال ن يریگمیت

اور يارهایانتقال و مع ندینکته الزم است که در نوشتار حاضر فرا نیا حیتصر از نقطه  يانتخاب روش مناسب انتقال فن

 يبراخاص خود  يهایژگیوبا  یمفهوم به عنواننانو را  يفناور ،مقاله نیا. ردیگیقرار م یمورد بررس رندهینظر گ

اده در ار اور. داده است ها مورد توجه قراريتوسط شهردار يي خدمات شهرائهاستف ا یم یبررس يدر ادامه انتقال فن شود ت

اورسپس عوامل موثر بر انتخاب روش انتقال ف .آشکار گردد يانتخاب روش انتقال فناور تیي موضوع و اهمطهیح  ين

لعهآن در  تیدر چند مطالعه نام برده شده و ماه تب ي مطا  ستیب يانتقال فناور يهاروش نیاز ب .است دهیگرد نییحاضر 

آن نانو فناور فیو تعر یروش عمده بررس  يي خدمات شهري آن در حوزهبالقوه يو کاربردها يخواهد شد و پس از 

لعه قرار داده  عه یا انتها، در. شده استمورد مطا مناسب انتقال  يهاانتخاب روش يبرا یتمیالگور یمعرف بهن مطال

  .پردازدیم يورفنا

اده و کارگیري به از است عبارت يفناور انتقال  عبارتی به. آن خلق و ایجاد هیاول مکان بجز مکانی در يفناور از استف

شود  می نامیده يفناور انتقال شود، می آن کننده دریافت به منبع از يفناور یافتن جریان باعث که فرآیندي دیگر
)Arabi, 2007(.  

ال در. افقی و عمودي انتقال: گیرد می صورت دو گونه به يفناور نتقالا  ،)توسعه و تحقیق انتقال( عمودي انتق

ابد می انتقال مهندسی طراحی و توسعه مرحله به کاربردي تحقیقاتهاي  یافته و فنی اطالعات ا سپس و ی  شدن تجاري ب

 سطح همان به محل، یک در توانمندي سطح یک از يناورف ،افقی انتقال در. شود می وارد تولید فرآیند به يفناور

ین در. شود می منتقل دیگر محل در توانمندي ر يفناور گیرنده سطح هرچه حالت ا ، باالت اور انتقال هزینه باشد  يفن

اور انتقال مفهوم و ماهیت) 1(در جدول  .شود می انجام مؤثرتري صورت به آن جذب و افتهی کاهش و  سطح هر در يفن
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اده دیگر سطوح با مقایسه در آن نههزی   ).Arabi, 2007(است  شده نشان د
  

ف فناور یمفهوم انتقال فناور سهیمقا -1جدول    )Arabi, 2007( ،یدر سطوح مختل

ات کاربردیتحق هش  یق نش  پژو   نییار پایبس  انتقال دا

تویتحق ات  اق هیتحق  یسعه  توسع نش  ق و  یپا  انتقال دا   نی

ل  یطراح یمهندس   مناسب  ییانتقال توانا  یمهندس یها تیفعا

خت یمهندس ا ل  س   قابل قبول  ییانتقال توانا  یمهندس یها تیفعا

  باال  نیانتقال ماش  تیریمد  دیتول

صولیخر صول  تجارت  د مح   ار باالیبس  انتقال مح

  

ند ی، فرآیکل به طور. ، نمایش داده شده است)1999(ک از نگاه رادوسوی یناورفرآیند انتقال ف) 2(در شکل شماره 

ربرد و جذب فناور -2، یانتخاب و کسب فناور-1شود؛  یم میبه سه بخش تقس یل فناورانتقا توسعه  -3، و یانطباق، کا

اور انتشار فن  و امکانات ا،ازهید نیبا یم یفناور حیصح انتخاب یبرا . AliAhmadi & Tavakoli, 2006 یو 

حدها و عیصنا در سطح ای و یمل سطح در یفناور یها تیمحدود اسا نیا. شوند ییشناسا یدرست به یدیتول یوا  ییشن

 ,.Azizi et al(است  یآت تحوالت صیتشخ و آن سطح نمودن مشخص در دسترس، یفناور لیتحل و هیتجز ازمندین
2007.(  
  

 
  ).Radosevic, 1999(، یرفناو انتقال ندیاز فرآ یکل یشما - 2شکل 

  

اوریادبدر   توان به خرید حق یها م ن روشین ایتر از جمله مهم. ز شده استیتجو یمتعدد یها روش ،یات انتقال فن

و دانش و منابع خود  اتکا به ،انهتوان فناوربا اشتراک دو یا چند بنگاه  1همکاری مشترک ،)Radosevic, 1999( 1امتیاز

________________________________________________________________ 

1 - Licensing 
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ا یجاد یا ادل ، )Robert & Berry, 1985 ; Chiesa & Manzini, 1998(د عمر محدوک شرکت سوم ب استخدام و تب

و ) Chiesa & Manzini, 1998( ی، برون سپار)Kondo, 2001(ر موأبه عنوان م شرکت گیرندهتوسط  نیروی انسانی

رد که ا ییارهایانتخاب روش مناسب، مع یبرا. اشاره نمود) Kondo, 2001( یمانکاریپ  ها آنن یتر ز جمله مهموجود دا

انتقال، حداکثر دسترسینه، حداکثر جذب فناوریحداقل هز: عبارتند از همراه ی، حداکثر زمان  حداکثر  ا  یبه بازار،  ب

اً تعرید دقیبرنامه انجام طرح با. Ali ahmadi & tavakoli, 2006 یتحوالت فناور چ یده و هیف و کامالً مستند گردیق

اشد یبعد یریگم یتصم یبرا ینکته ابهام اشد ق و روشن ید دقین انتظارات دو طرف بایهمچن. نداشته ب ب

Esmaeilzadeh, 2004 .منظور  به. ردیگ قرار نظر تبادل و بحث مورد ات،یتمام جزئ یستیبا نامه موافقت یامضا از شیپ

 انتقال، حضور یانتها تا تدااب گروه از نیا و شود انتخاب یاکتساب فناور و افتیدر یبرا یگروه ،تر موفق هرچه انتقال

اشد داشته سازنده و مستمر ز منظور. ب اور وندیپ ندیفرآ ،یفناور انطباق ا  یها سنت ،یمحل دیتول به عوامل گانهیب یفن

صاد توسعه و اهدافها  ارزش ،یاجتماع ز پس. است یمل اقت اور انطباق ا لگو آن، جذب یبرا ستیبا یم یفن  خود دیتول یا

ل و سپس رییتغ را  ند،ین فرآیا که در است آن توسعه ییتوانا یفناور انتقال ن مرحلهیآخر. میده توسعه را دیجد یگوا

  ).Azizi et al., 2007(کند  یم فایا یاساس ینقش ینوآور
  

پردازند که یم یب انتقال فناورانتخاب روش مناس یهامالکان یبه ب، مطرح شده یانتخاب روش انتقال فناور یهامدل

تند ازیا از یبرخ ار و فناور ییآشنا«: ن موارد عبار رنده فناوریعت فناوری، طبیبا باز  یهااستی، سی، مشخصات سازمان دا

 یق داخلیتحق.)1387 .نگرایو د یآراست(» یرنده فناوریان دارنده و گیمطلوب م ی، نوع همکاریرنده فناوریشرکت گ

ت( یگرید ت ینوع و جذاب«اعم از  ییرهایق متغیط موجود بر تحقیج و شرایرا یها مدل یز با بررسین )1382راد،  یبشار

اوری، سیفناور اوریکل عمر فن ازمان، پارامتر زمان س ینسب یین، توانایتأم ی، وجود منابع مختلف برای، نرخ تحوالت فن

اوریسر یابیا ضرورت دستی ر ی، تأثینه توسعه فناوریدر درون سازمان، هز یمورد نظر، ضرورت تملک فناور یع به فن

  .ف کرده استیتعر» یت فناوریجذاب ع و رشدیصنا ریدر سا یفناور
  

اوری روش ردبرای انتقال فن ان فناوری به صورت یک جانبه این روش. های مختلفی وجود دا رندگان و صاحب ها توسط گی

ر بر شمردرا می هاآن یطور کلبه . گیرد تا فناوری انتقال یابدیا دو جانبه مورد استفاده قرار می   :توان به شرح زی

                                                                                                                       
1 - Joint Venture 

1 - Amin naseri 

1 - Zangane 
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  :ر استیپذق امکانیبه چند طر یی همکاروهین شیا

ق مشترک یکنند، نسبت به پژوهش و تحق یداریگر را خریکدیدو شرکت بدون آن که سهام  2

  .کنندیخاص اقدام م یک فناوریمشترک در مورد 
ا3 ت سازمان هزیدر  ر  یقاتیا تحقی یرا در مراکز دانشگاه یپژوهش یهاهنه انجام پروژین حال ب

و  Chiesa(( شد یمقات هم گفته یدر تحق یه گذارین روش سرمایبه ا. ابدیه توسع یخاص یتا فناور ردیگ یمعهده 

  .)2000، .ناگرید
لاز  ین روش سازمان بخشیدر ا 4 خود را به  یق و توسعهیتحق یها تیفعا

اد ید یها سازمانف و به یک پروژه تعریصورت   یسپارن روش برونیا. .کند یمر واگذا یمانکاریپگر به صورت قرارد

 .شود یم اطالقز یق و توسعه نیتحق
ا برایدو در این روش، 5  یک فناوری یتوسعه یا چند بنگاه توان فناورانه دانش و منابع خود ر

ا. گذارند یمخاص به اشتراک  شته دا یک شرکت سوم است که ممکن است عمر محدودیجاد یا ین همکاریحاصل 

 .باشد
اور یین روش دو شرکت توانایدر ا6 ا برا یفن اشتراک یجد یدن به فناوریرس یخود ر  ین همکاریا. گذارند یمد به 

جاد یار مشابه روش این روش بسیا. ردیگ یممشترک صورت  یا پروژه های ها تیفعالف یق تعریاز طر معموالً یهمکار

گذاریا سرمایمشترک  یواحد تجار اوت که در ایبا امشترک است،  یه  ن رد و بدل ین طرفیب ین روش سهامین تف

اهز ین یو مدت همکار شود ینم  است  تر کوت
ا  یها یتوانمندچند شرکت که  ایروش دو  نیدر ا7  ی جهینتو در  شوند یمادغام  گریکدیفناورانه متفاوت دارند ب

آن  دیآ یمبه وجود  یدیشرکت جد یقبل یها شرکت بیترک  .شود یمبه اشتراک گذاشته  یفناور یها یوانمندتکه در 
رنده در ین روش گیکه در ا سازد یمرا فراهم  یبه فناور یها امکان دسترسگر شرکتیدر د یه گذاریسرما

به  تواند یم یه گذارین سرمایا. ابدیاز خود دست یمورد ن یکرده تا به فناور یگذارهیسرما یی فناورشرکت دارنده

________________________________________________________________ 

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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از سهام شرکت عرضه کننده را  یک شرکت بخشیت یدر روش سهام اقل. باشد 2تیا سهام اقلی  1یت سهام مساوصور

 ت آن نقش ندارد یریاما در مد خرد یم
ال فناور یرنده به جاین روش شرکت گیدر ا3  یدارینسبت به خر یانتق

ز کسب خواهد یمورد نظر ن یق فناورین طریاست از ا یهیبد. کند یمل آن اقدام و تملک کام یی فناورشرکت دارنده

  شد 

های مربوطه را سرمایه گذار خارجی در داخل یک سازمان تکنیک

آورد و با  همراهنیز به  محمدخان، (گردد یمان مطرح آن، فناوری آن نیز در سطح جامعه و کل سازم یریکارگ بهخواهد 

 )140. ، ص1373
ز شرکت انتقال داده ... د، مونتاژ و ی، تولیطراح یهاتیاز فعال ین روش بخشیدر ا4 . شود یمبه خارج ا

ال گرفتن محصوالت ساخته شده که یو تحو یسپاران برونیدر جر یگاه کنترل  یا حتیکنترل محصوالت  معموالً ب

اوریفرا  ،.ناگریو د Chiesa( ردیپذ یمز صورت ین یا دانش فنی یند ساخت از جانب کارفرما همراه است، انتقال فن

گیدر ا. )2000 اورین روش کارفرما    .است یرنده فن
اژ قطعات ید یو اقدام به تول کند یمت یگر فعالیمانکار شرکت دیرنده به عنوان پین روش شرکت گیدر ا5 ا مونت

  .کند یمدا یپ یدسترس... د، مونتاژ و یتول یکارفرما به دانش فن ییکه با کمک و راهنما کند یمقطعات 
خدام  یاص، متخصصانخ یطیرنده، تحت شراین روش شرکت گیدر ا6 ز یرا است ا ا

ن روش تحت عنوان یدر منابع مختلف از ا. کند یماستفاده  -به عنوان مأمور -هاگر شرکتین دیخدمات متخصص

  .)2000 ،.ناگریو د Chiesa(ز نامبرده شده است ین» دهیق افراد آموزش دیاز طر یکسب فناور«

 . شود یم یم بندیتقس» لیصتح«و » آموزش«ن روش به دو بخش یا
اوریکارکنان شرکت گ :7 ا خارج کشور یل در داخل یتحص یو در مقاطع مختلف برا یرنده تحت نظارت دهنده فن

  .افت کنندیرا در یتا مدارک معتبر علم شوند یمکشور اعزام 

________________________________________________________________ 

1- Equity investment  

2- Minority equity 

3- Acquisition 

4- Out sourcing 

5- Sub-contracting 

6- Human exchange &  hiring 

7- Education 
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فناوریشرکت گ :1 ا دریا بلند مدت مورد نیکوتاه مدت  یکاربرد یدوره ها یرنده  ا تحت یشرکت دهنده  از ر

ر  آن جمله  یز معرفین یگرین دین روش تحت عناویا. کند یمنظارت آن برگزا  یدوره ها«به  توان یمشده است که از 

  .اشاره کرد» 2یمطالعات
-و دوباره یبردن به رموز فناور ی، شکستن کدها و پیسازهیرنده با شبین روش، شرکت گیدر ا3

ز یاز محصول ن 5یسازیو کپ 4دیچون تقل یگرین دین روش تحت عناویا. ابدییدست م یفناور محصوالت به یساز

اور یکه دسترس یهنگام. شده است یمعرف ، و یسخت  یبه فن اشد  ینه هایانتقال باال و هز ینه هایا هزیا محال ب

اشد ییپا یحقوق   .ن روش استفاده کردیاز ا توان یمن ب

ا انجام کار ملزم ش در این روش، سازمان دارنده فناوری در قرارداد فرو که  شود یمی

ت و راهنمایی را بر اساس مقررات کشور سازمان دریافت کننده تحت نظارت و هدای ز انجام آن  های خویش به قسمتی ا

ر کندها و سازمانشرکت اوری، واگذا   . های محلی دریافت کننده فن
ز راه شعبه ای وابسته به شرکت واگذار  معموالًاین روش،  6  ی کنندها

آن که بد ردیگ یمفناوری در شرکت گیرنده صورت  ت شرکت واگذار کننده و با وو یا  مستقل گیرنده  ی هیسرمان دخال

  .ردیگ یمفناوری انجام 

 

خشیتمام دریافت کننده  رداری از تکنولوژی از  یا ب ا  )یدهنده فناور(است  یگریکه مربوط به سازمان دحق بهره ب ر

اشدخرید یکجا یا با پرداخت مبلغی اولیه بعالوه درصدی از  به صورت تواند یم کار نیا. کندمی خریداری   .میزان فروش ب
 شود یمهر واحد محصول که فروخته  ینوعی خرید حق امتیاز است، که در آن به ازا8

 .شود یمپرداخت  یفناور یبه دهنده یمبلغ

ز راه ایجاد صنایع مونتاژ و اتصال قطعات منفصله اوری ا ال، انتقال فن ز  انتق فناوری ا

ه جاسوسی صنعتی ،ها دولتارتباط خاص بین  ز را اوری ا گذاری در تحقیقات  انتقال فناوری از راه سرمایه، 1انتقال فن

 .2ایبنیادی، کاربردی و توسعه
________________________________________________________________ 

1- Training 

2- Study courses 

3 - Reverse engineering 

4 -Iimitation 

5 - Duplicate copy 

6- Pakage 

7- Patent 

8 - franchise 
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اوریت خدمات شهریریمد یبرا ر گرفته  یاریبس یهای، فن اور شوند یمبه کا هستند که هرروزه  یاریبس یهایو فن

ها ین فناورین ایترن و اثربخشیتردیاز جد یگروه. موثر واقع شوند یتوانند در حوزه خدمات شهریند و میآیبوجود م

  ؛شوند یم یمنبعث از آن در ادامه بررس یهاین حوزه و فناوریا. در حوزه دانش نانو است یقاتیبرگرفته از تحق

رد یا رشته رده یاست که جستارها یو فناور یاز دانش کارب . دهد یرا پوشش م یا گست

ز  یها دستگاه یامهار ماده  یزآن ن یموضوع اصل ابعاد کمتر ا حدود معمو یکرومتر،م یکدر  و متر است 100تا  1الً   نان

)"Wikipedia" 2011(. انو عبارت است ف شده است؛ ین تعریچن ین فناوریاکا یتانیام وبستر بریدر دانشنامه مر فناوری ن

 "Merriam"(مواد در مقیاس اتمی یا مولکولی و به خصوص ساخت قطعات و لوازم میکروسکوپی  یکار دستاز هنر 

انو به دل .)1987  یهاینوآور یایمزا. د گردندیجد یهایی بروز فناورنهیزم توانند یمکه دارند  یل خواص مختلفیمواد ن

انو در عرصه. دیتوان سنجیموجود م یهاینانو و محصوالت را نسبت به فناور ب کاهش  یهامواد ن مختلف در قال

ابزار دقیو ساخت وسا یست، طراحیط زیمح یهاید، کاهش آلودگیتول یهانهیه و هزیمصرف مواد اول ق در یل و 

، بهبود یو عمر قطعات صنعت ییش کارایه، افزایمناسب در تغذ ل موادیت و تعدی، تقوی، دارورسانیو پزشک یمهندس

ربرد و مواد مصرف هستند یاند و دارامطرح شده... انسان و  یاز زندگیمواد و منسوجات مورد ن ییت و تنوع کارایفیک   .کا

د و یجد یهایاست، با شناخت فناور یت شهریریاز مد یبخش یت فناوریریمد 

ز آن ا نشان خواهد داد به صورت یت شهریری، مدیها در خدمات شهراستفاده ا ز مانند هر ینانو ن یفناور .کارآمدتر خود ر

اشد یدر بهبود خدمات شهر ییباال یاثر بخش تواند یم یگرید یفناور و فناور .داشته ب اوری ینان به ها مانند همه فن

ارزیابی شده استتسهیل کارها و انجام برخی کارهای  دنبال اد  ر زی ا این تفاوت که اثرگذاری آن بسیا . غیر ممکن بوده ب

ز  ردیگ یمصورت های زیادی در عرصه نانو گذاریها و سرمایهتالش و این فناوری کاربردهای فراوانی دارد که بسیاری ا

آمد هستندآن ا سرمایه. ها در خدمات شهری کار ردهگذاری کالن و گسچنانچه مراکز دولتی ب ی خود در حوزه تحقیقات ت

ردی نمودن و رود سایر ارگاناند انتظار میپایه این علم را در داخل گسترده ها از این فرصت استفاده نموده و در کارب

ر گیرد ر در خدمت توسعه قرا ا بتواند هرچه بهت اوری بکوشند ت ین فن امکانات ا ردها یبرخ. استفاده از  اور یاز کارب  ینانو فن

  :ر استیبه شرح ز یی خدمات شهرهدر ارائ

انرژ : پو استفاده از  نینو یهایبا به کار بردن  ابر یدیپربازده خورش یهالینانو ، به در شهرها و مع

ص مواد ین تشخیآب و هوا، همچن یهایآلودگ ییشناساسهولت در  یبرا العاده حساسفوق ینانو حسگرها کار بردن

                                                                                                                       
1 - Industrial espionage 

2 - Internal development 
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پسا ز ، یصنعت یهابخطرناک و خاص در  صفاستفاده ا و ف، نانو ذرات یها کننده هیت  هااز آن یدیبریی هو استفاده لترینان

اوراز توان یم ،عتیسازگار با طب یر نفتیج ساخت مواد غیو ترو   .ست بهره بردیط زیحفظ مح یدر راستا ینانو فن

و فناور : ر و وسایبا کاهش مواد اول تواند یم ینان  یکل ییل کاراتر به کارایه و ابزا

اوریا .دیکمک نما یخدمات شهر ودیها مین فن ر  یهاییروشنا یودها برایتواند از نان انو سطوح  وکاراتر معاب تمن  زیخود 

تمکا یشونده برا ادارهز کننده و آب یهش مواد  ر شهرها کمک کندبه  و د. ی کارآمدت جدینان ودها هستند ید دیودها نسل 

رژیکه با مصرف بس  یها لینانوپد کنند، یتول یمعمول یودهایچند برابر د ییروشنا توانند یم یکیالکتر یار کم ان

انرژیره و تولیت ذخیاند قابلهم توانسته یدیخورش  ییجوصرفه یبرا ها یفناورن یب ایترک .ش دهندیرا افزا یکیالکتر ید 

لهدر  ابر  ییروشنادر  یت خدمات شهریفیش کیو افزا یانرژ یا حام -ره کنندهیخ ییو کارا یبه اثربخش یابیامکان دستمع
  . آوردیرا فراهم م یا

ز وظایف عمده شهرداری:  اسازی و تنظیف اماکن، معابر عمومی،یکی ا ها و تندیس ،نماها ها زیب

لیون. اموال مربوط به شهرداری است مایه، وقت، نیروی کار و آب و مواد ها ریال سراین خدمات شهری ساالنه می

رد، نظافتکند، در حالی کشوینده صرف می اماکن عمومی و نماهای شهری از سطح نظافت موارد  ه در بهترین موا

ف هزینه. تر استشخصی آن پاییناماکن مشابه  ا صر طی چند  که یدرحالشوند نصب می ادیزهای مانیتورهای شهری ب

آنبیها و چرماه وجود آالینده ا یک . کندها را کم میهای معلق در هوا و دود خودروها، شدت نور و زیبایی نمای  ب

ا صرف هزینهبارندگی اندک، اتوبوس ید ب ا با آالت های شهری، جداول و نماهای شهری آلوده شده و ی های زیاد و ماشین 

اور. ز شوندیتم یمدت کوتاه یبراآب  ادیمصرف زپیشرفته و   زیتم از جمله سطوح خود ید محصوالتیبا تول ینانو فن

اورا ی زیآب گرن سطوح یشونده و همچن زیخود تم یها رنگشونده،  ز ا یبیترک یها یفن در بهبود  تواند یم ها یژگیون یا

 یها، قطارهااتوبوس یخود به خود نمودن زیتمتا  یدیاس یها باراندر برابر  یخیتار یاز حفظ بناها یخدمات شهر

  .دیفا نمایا یاژهیمرتفع نقش و یبناها نیو همچن یشهر

اکتشافات  یحساس برا یضبط و شبکه ها ،یربرداریشامل تصو( یابیتواند در ردینانو م یفناور 

شامل ( تیهو صیو تشخ) یو حفاظت شخص یساز پاک زاتیو تجه لترهایشامل ف( ، حفاظت)زا یماریبو  ییایمیش

اسناد، رمزنگار یفناور  اثربخش باشد یشهر تینگذاشته از ام برجا یآثار اجتماع نیو همچن) هایضد جعل 

)Nanoforum، 2011(.  

انو فناور : انو مواد کار بردنبا به  ین تواند یمتر تر و به لحاظ استفاده سادهکاراتر، مقاوم یساختمان ن

از استهالک  یپنهان خدمات ناش یهانهیو کاهش هز یشهر یمر بناهاطول ع، یسازت ساختمانیفیش کیافزابه 

است استفاده مستقآن. ها کمک کندساختمان و  ین فناوریاز ا یان خدمات شهریی متولا با واسطهیم و یچه که مهم 

اوریت صحیریمد   .باشد یم یح فن
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د  یحداقل پنج گروه از عوامـل در انتخـاب روش مناسـب انتقـال فنـاور      یناورمختلف انتقال ف یهامدل در هـر  . موثرـن

ود تعـداد ز  یو همچنـ  عوامـل  نیبا توجه به مجموع ا. شوندیم میتقس یزتریها خود به عوامل رگروه نیاز ا کی  یادیـ ن وـج

ـم  یروش انتقـال فنـاور   ص ـرا  یریـ گ میت  یب

دشوار بـه نظـر    یامرران یم گیتصمو ران یمد

ـه    لیـ دل نیبه هم. رسدیم ه منظـور تس  لیو ـب

ـم ر در امـ  ص ور  ،یریـ گمیت رح    یتمیالـگ ه ـش ـب

ـودار  در . شــودیمــشــنهاد یپ و یمعرفــ ریــز نم

صر  ارائـه   تمیالگـور  یهـا گامادامه شرح مخت

  .شودیم

� 

مشخصات پروژه با توجه به  گام اول در

انتقال  موثر بر انتخاب روش مناسب عوامل

مثال، در رابطه  یبرا. شودیم نییتع یفناور

اور تیوضع ،یفناور عتیبا طب  یعمر فن

شود که یشود و مشخص میم یبررس

ر  یادر چه مرحله یفناور از عمر خود قرا

از  یبعض یکه امکان بررس یورتصدر . دارد

 گرید یعوامل وجود نداشته باشد به بررس

ا  سبو روش مناشود یمعوامل پرداخته  ب

دقت در . گرددیها انتخاب متوجه به آن

را  یشتریو اعتبار ب نانیعوامل، اطم یبررس

به ) یانتقال فناور یروش انتخاب( جیدر نتا

 . دنبال دارد
 
 
 
  

 يفناورن مشخصات پروژه انتقال ییتع

ش ر بر انتخاب رو  بر اساس عوامل موث
یتع اساس  يشنهادیپ يهان روشی بر 

مل وت پروژه یموقع وثر عوا  م

بر  يشنهادیپ يهاروش يبندتیاولو

ن روش ییو تع ییاوزان نهااساس 

را مناسب  .يانتقال فناور يب

بر  يانتقال فناور یانتخاب روش اصل

س ب  وزنن یشتریاسا
 يدشنهایپ يهاا روشیآ

 ؟باشند یمر یپذامکان

از به روش یا نیآ

؟باشد یممکمل   

ز  يهاا روشیانتخاب روش  مکمل ا

 باال وزن يدارا يهاگر روشیان دیم

ب يهاا روشیارائه روش   يبرا یانتخا

ر يانتقال فناور  مورد نظ

 یبل

 ریخ

 ریخ

 یبل

گر که در یممکن د يهاورود روش

قل ست، بایمدل ن وزن حدا  

ور 1شکل  شیالگ تخاب رو فناور يهاتم ان تقال  ناسب ان   يم
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�  

 یشتریشده مطابقت ب یبررس تیکه با وضع ییهاروش، ارهیچند مع یریگمیتصم یهااستفاده از روشمرحله با  نیا در

ز  کیهر . شودیدارند مشخص م صمیت یاعضاا در  .کنند شنهادیرا پ یچند روش انتقال فناور ای کیممکن است  م،یم ت

لگوریزان پیممکن که در مدل نبوده و توسط برنامه ر یهان مرحله روشیا .شودیتم میشنهاد شده است، وارد ا

�  
صم یهاروش بر اساس(ها آن وزن ،یشنهادیپ یهااز مشخص شدن روش پس خص و بـر   ) ارهیچند مع یریگمیت مـش

ه ب  ییهاروش ایروش . شوندیمرتب م یفراوان نیشتریاساس ب ند،   یفراوانـ  نیشـتر یـک ه عنـوان روش   را داشـته باـش  یهـا ـب

  .شوندیم شنهادیپ یورانتقال فنا یمناسب برا

�  
ـا روش یریپذ امکان یمرحله به بررس نیا ـرفته یپ یفنـاور  یدارا یه ال ممکـن اسـت      . اختصـاص دارد  1ش ـور مـث ـه ط ب

ـاال نهیروش هز نیانتخاب ا ایروش نباشد،  نیبه عقد قرارداد بر اساس ا لیما یی فناوردهنده ته باشـد   ییی ب ن یـ ادر . داـش

 یانتقـال آن بررسـ   یهاروشقرار دارند انتخاب و  یبعد تیودر اول یرا که از نظر فراوان یگرید یهاروش ایصورت روش 

  .شودیم

در را  وزن نیشتریکه ب یقدم روش نیا در �

اشد و اجرا یبند تیاولو   .شودیانتخاب م یانتقال فناور یاشد، به عنوان روش اصلب ریپذ امکان زیآن ن یداشته ب

� 

ال کامـل فنـاور    یجا که ممکن است براآن از ا از روش یبـ یترک یانتـق ف الزم باشـد، در ا   یـه ـزوم    نیـ مختـل ه ل مرحـل

ند، از م  مکمـل ضـرور   یهـا کـه روش  یدر صـورت . ردیگیقرار م یمکمل مورد بررس یهااستفاده از روش  انیـ ت داشـته باـش

ـاور   نـد یفرا لیـ را که در جهت تکم یهاباال، روش یو با فراوان ریپذامکان یهاروش ـی تعهسـتند   ازیـ مـورد ن  یانتقـال فن ن ی

  .گرددیم

� 

ـاب شـده    یکه به عنوان اصل ییهاروش ایروش  انیپا در ه عنـوان روش   و مکمـل انتخ حاصـل از   ینتخـاب ا یهـا انـد، ـب

  .شودیارائه م تمیالگور یاجرا

 
 
  

________________________________________________________________ 

1- High-Tech 
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ا بیا لعه ب و فناور، یم فناوریان مفاهین مطا  یهایبه فناور یابید که دستین ضرورت رسیبه ا یت فناوریریو مد ینان

و فناورن اعم از ینو ی سهولت و در عرصه یو فناورنان. ر استیاجتناب ناپذ یامر یمانند شهردار ییها سازمان یبرا ینان

 یی کاربه حوزه یورود فناور یهاد روشیران بایمد. موثر واقع شده است یاز خدمات شهر یاریر نمودن بسیپذامکان

اوریانتخاب نموده تا فرا یبه خوبخود را  ال فن انتق ا بررسق ین تحقیادر . هرچه کاراتر اتفاق افتد یند   ممکن یها روش یب

اور در تواند یمکه  ال فن همچنینانو مف یانتق شنهاد شد که به یپ یتمیالگور یموثر در انتخاب فناور یرهاین متغید باشد و 

اوریران میی آن مدلهیوس لگور. رندیکارگ به یتوانند در انتخاب روش انتقال فن صم یها روشاز  شده یمعرفتم یا م یت

ز انعطافبهره  ارهیچند مع یریگ مکمل  یهایو فناور ینانو فناورانتقال  یهانتخاب روشالزم در ا یریپذگرفته و ا

استفاده از یتواند براین روش میا. برخوردار است و از جمله فناور یفناور انتخاب و  و زشونده و یسطوح خودتم ینان نان

و ف یص آلودگیتشخ یحسگرها   .ردیگمورد استفاده قرار ها یی کار شهرداری پساب در حوزههیتصف یلترهایهوا و نان
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اور     يجامع بـرا  یه مدلیارا). 1387. (م ،يدالور؛ و م ،يزدیمدرس  .حمدرضام ،یآراست -1 ـال فـن  .يانتخـاب روش مناسـب انتق
 .153-145. 43 ف،یشر یپژوهش یمجله علم

ـت   نییجهت تع یارائه مدل). 1382. (هرهز ،راد یبشارت -2 وژ   یابیروش مناسـب دس ورد   يبـه تکنوـل ـا  يتکنولـوژ  يمطالعـه ـم  يه

  .يتکنولوژ تیریکنفرانس مد نیشده به اول ئهاثر ارا. صنعت برق

ـ  محمـد  دیسـ : ترجمه(در رقابت و خلق ثروت  تیرمز موفق يتکنولوژ تیریمد). 2000. (ارقط ،لیخل -3 ـ ا اوودو د یاعراب ). يزدی
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