
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


)1386 تير 4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن 
ارائه چارچوبي براي توليد محصوالت صنعتي دانش محور در قالب طرح ساخت 

يورتان جهت زير اليه پروتز عضو قطع شدهسوكت نرم از پلي

1، شاهين بنكدار2فر، سعيد شكيب2پورمحمدعلي موفق، 1فريبا اورنگ

عتي اميركبير، دانشكده مهندسي پزشكي  دانشگاه صن-1
 دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشكده مهندسي صنايع-2

ali.movafagh@gmail.com

چكيده
اهميت توليد . محور استچارچوب براي توليد محصوالت صنعتي دانشاري يك مهدف از اين تحقيق مع

گردد كه از يك سو توليد اين ز آنجا ناشي مي، ا)R&D (1هاي تحقيق و توسعهمحصوالت برخواسته از فعاليت

هاي قابل دسترس در آينده يافتگي كل صنعت يك كشور بوده و از سوي ديگر بيانگر افقمحصوالت شاخص توسعه

محور ارائه سازي محصوالت دانشدر اين تحقيق ابتدا يك چارچوب براي مديريت فرآيند توسعه و تجاري. است

عنوان بازوي علمي در كنار يكديگر طراحي عنوان بازوي اجرايي و دانشگاه بهقش دولت بهعالوه بر آن ن. گرددمي

هاي آماري چارچوب پيشنهاد شده برخالف نگرش ساختارگراي مرسوم كه متكي بر توسعه شاخص. گرددمي

R&D چرخه تحقيق و انتخاب محصوالتي براي ورود به . گذاري شده است بوده، بر اساس ارائه محصول نهايي پايه

. هاي روز دنيا و با تأييد شوراي خبرگان صورت گيردتوسعه با توجه به نياز داخلي، بازارهاي منطقه و جهان و فناوري

عنوان شاهدي براي استفاده از چارچوب پيشنهاد شده، فرايند توسعه و تجاري سازي يك كاالي مصرفي در پايان به

.شودبراي جانبازان و معلوالن، ارائه مي

صنعت و دانشگاه، فرآيند مديريت دانش،اتحادهاي استراتژيك، مزيت رقابتي،: كلمات كليدي 
تحليل سلسله مراتبي 

1 . Research and Development
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 مقدمه-1
پرشتاب،تغييرات:ازعبارتندآنهاترينعمده.استبرخوردارخاصيهايويژگيازترديدبيامروزجهان

ها هرچه شركتاند تا حيات شده موارد باعث اين،روزافزونقابت فزاينده و رپيچيدگيقدرت،درشديدجابجايي

رقبا براي مقابل ساير رقابتي در مزيتعنوانها به شركت كه ديگرآنچهاز سوي. بيشتر در معرض خطر قرار گيرد

ها بايد  شركت مديراناذل. شود مي كاسته آن و از اهميت تقليد شده ديگران توسطسرعتگيرند، بهميدرنظرخود

 اهميت نقشاينجاست كه.  كنند را فراهم موجود خود، مزيت جديدي از منابع جديديتركيبطور پيوسته، بابه

ها  در شركت صنعت نيازها و مشكالتهاي جديد و رفعها به عنوان منابعي براي دستاوردها و تكنولوژيدانشگاه

.شودتر ميبرجسته

المللي كه بنگريم، فرآيند از ديدگاه بازاريابي بين. صلي اقتصاد دنيا به سوي جهاني شدن استگرايش ا

سازد، كه همگام با پيشرفت جهاني شدن ها فراهم ميهاي متعددي را براي شركتها و چالشجهاني شدن فرصت

مرزهاي ملي به عنوان . بديل خواهد شداي از توليد تجهان نه تنها با بازاري واحد، بلكه به شبكه كامالً بهم پيوسته

ناگزير اهميت خود را ) احتماالً به استثناي زمين(كليه عوامل توليد موانعي بر سر راه انتقال كاالهاي نهايي، خدمات و

]. 2[دهنداز دست مي

، )آالت، بازرگانانتوليدكنندگان كاالها، سازندگان ماشين(معضل اساسي پيش روي مجموعه صنايع 

بنابراين ايجاد حلقه اتحاد بين صنعت و دانشگاه به عنوان . هاي جهاني استونگي سازماندهي و هدايت فعاليتچگ

 ايجاد  بايد امكاناين اتحاد. تواند موثر واقع شودرفع معضالت مربوط به جهاني شدن ميابزاري براي رقابت و

 و  تحقيقاتيهايها و طرحهمچنين بايد بتواند پروژه.  آوردهم را فرا صنعت در عرصه دانشگاه براي واقعيآزمايشگاه

 و  حضور صنعتگران بايد شرايط حلقهاجرا درآورد و اينكه به صنعت و تقاضاي دانشگاه را با بازويمطالعاتي

استراتژي مشاركتي ك،اتحادهاي استراتژي. پذير سازد را امكان دانشگاه در محيط صنعتي و خبرگان مديرانخصوصاً

شان و توانايي كه منابعشان، ظرفيتها است هنگامياتحادهاي استراتژيك مشاركت بين شركت. اوليه هستند

و دو طرف در بهبود با توليد يا توزيع كاال عالئقشود و به دنبال پيروي از به اشتراك گذاشته مي،1انشدروني

مهمي اتحاد استراتژيك به ابزار]. 1[شودها استخراج ميبين شركتارتباطات ازخدمات اتحادهاي استراتژيك،

براي مديريت كسب و كار جهت بهبود توانايي رقابت سازمان تبديل شده و شكاف بين منابع موجود شركت و 

 و ترويج 2ييها به منابع بيروني توسط ايجاد هم افزاكند و با ارائه دسترسي سازمانالزامات موردنياز آينده آن را پر مي

]. 3[دهدها را افزايش مييادگيري و تغيير سريع، رقابت جويي سازمان
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 اتحادهاي استراتژيك و تبادل منابع مزاياي ابتدا ،2 بخش در: هاي آتي اين مقاله به اين ترتيب استقسمت

ادل منبع دانش بين براي تشريح تبكه ي هايمدليكي از در ضمن. گردددانش در اتحادهاي استراتژيك بررسي مي

صورت دقيق و ارائه مدل  به تعريف مسئله به3بخش در . گردد است، بيان ميدادبيات موجوصنعت و دانشگاه در 

 نتايج اجراي مدل براي يك مطالعه موردي كه ساخت سوكت نرم 4در بخش . شودتوسعه داده شده پرداخته مي

. آورده شده است5حت عنوان بخش گيري نيز در پايان و تنتيجه. گردداست بيان مي

 مرور ادبيات-2
 و  و اثرتكنولوژي نقش شدنبا گسترده.هاي مشترك، اتحاد استراتژيك استترين همكارييكي از مهم

شوند كهي م مطرح صنعت نياز عرصه عنوان به مختلف علومهايها و شاخه ابعاد زندگي، تخصص در تماميصنعت

بنابراين ايجاد حلقه اتحاد بين . اند گرديده مطرح صنعتريعرشد سعنوان پشتيبان براي  به گوناگونهايدانشكدهنهايتاً

از سوي را ميسر سازد و صنعت به دانشگاه توليدي دستاوردها و مفاهيم انتقالصنعت و دانشگاه كه بتواند امكان

 منتقل دانشگاه بهستمي سيصورت نيازها بهها و يا برآوردنحل راهپيداكردن را براي صنعتديگر نيازها و مشكالت

هاي اتصال بين صنعت و دانشگاه از لحاظ ها و حلقهدر ادامه ادبيات موضوع اين گونه مشاركت.  استيكند ضرور

وان ابزاري براي رقابت  تاحد ممكن ابعاد اتحاد استراتژيك به عنگيرد وماهيت و عملكرد مورد بررسي قرار مي

هاي آماري چارچوب پيشنهاد شده برخالف نگرش ساختارگراي مرسوم كه متكي بر توسعه شاخص. شودارزيابي مي

R&Dگذاري شده است بوده، بر اساس ارائه محصول نهايي پايه.

 مزاياي اتحادهاي استراتژيك2-1
غيررسمي بين دو يا چند سازمان درحالي كه هركدام از اتحاد استراتژيك يعني يك توافقنامه بلندمدت رسمي يا 

گيري كردتوان نتيجهكلي، از تعاريف متعدد و موجود از اتحاد ميبه طور]. 4[كنندآنها استقالل خود را حفظ مي

مشاركت بين شركاء چه به صورت رسمي و قراردادي و چه به : كه مفهوم اتحاد استراتژيك بر سه مبني استوار است

.دستيابي به اهداف استراتژيكحداقل دو شريك،وجودرت غيررسمي،صو

تواند داشته باشد ازجمله اينكه براي ايجاد يك اتحاد استراتژيك بين صنعت و دانشگاه مزاياي متعددي مي

:تواند به وجود آورديك صنعت مزيت هاي زير را مي

-3 دستيابي سريع و آسان به دانش-2شي از حوزه هاي نامقياس و صرفه جوئيهاي ناشــــي از صرفه جوئي-1

-4هاي جديد براي يك صنعت اي و ريسك موجـــود در گسترش محصوالت و تكنولوژيكاهش نيازهاي سرمايه
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 رسيدن به مزيت -6 كاهش ريسك سياسي و مالي -5،]5[احتمال تاثيرگذاري بر ساختار رقابت در بازارهاي مرتبط

].1[فروش بهبود رشد -7رقابت 

:از ديدگاه تئوري مبتني بر منابع مزاياي اتحاد عبارتند از

يعني بازده باالتر از هزينه فرصت شركت، گسترش استفاده از منبع، متنوع سازي استفاده از : التفاوت ايجاد مابه

].6[دسترسي به منابع منبع، تقليد منابع،

ايجاد اتحاد . گيردتواند مورد توجه قرار تكنولوژي ميدر اين راستا دانشگاه به عنوان منابعي از دانش و

ها و همچنين پروژه.  آورد را فراهم صنعت در عرصه دانشگاه براي واقعي ايجاد آزمايشگاهتواند امكان مياستراتژيك

 حضور  شرايطكهاجرا درآورد و اين به صنعت و تقاضاي دانشگاه را با بازوي و مطالعاتي تحقيقاتيهايطرح

.پذير سازد را امكان دانشگاه در محيط صنعتي و خبرگان مديران و خصوصاًصنعتگران

 تبادل منابع دانش در اتحادهاي استراتژيك2-2
 ماهيت بپردازيم كه مهم اين را بپذيريم، بايد به و دانشگاه و يا اتحاد صنعت حلقه ضرورتاگر استدالل

.صنعت چه منابعي را مي تواند به اشتراك بگذارندتواند باشد و دانشگاه و ميها چه و يا اتحاد حلقهاينوجودي

اين مدل بر روي ابعاد ]. 7[گردد ارائه مي و دانشگاهدر اينجا مدلي براي تشريح تبادل منابع دانش بين صنعت

].8[ت متمركز شده اس) 5و پيچيده4خصوص ب،3ضمني( مختلف منابع 

براي بدست آوردن و داخلي كردن دانش بدست آمده از اتحاد، شركت بايد ظرفيت يادگيري از دانشگاه را 

اي را در اند و نقش عمدهها به عنوان نكته مهمي از مديريت استراتژيك درآمدهاتحادها بين سازمان. داشته باشد

ها در مورد مديريت دانش بر روي ايجاد، يشتر نوشتهكه باز آنجا. كنندانتقال و مديريت منابع دانش بازي مي

كمي براي يادگيري اي، كارمالكيت، انتقال و ارزش ايجاد شده مرتبط با دانش يك سازمان است، بطور مقايسه

اند توسط صنايع متمركز شدهاتحادهايي كه براي انتقال دانش و تكنولوژي در. مديريت دانش انجام شده است

هاي تكنولوژي، نوآوري دركاهش زمان مكمل. گيرنددر ساختار و سيستم پوياي رقابتي شكل ميتغييرات سريع 

تحقيقات اخير .  هستند و دانشگاههاي مهم در پشت اتحادهاي بين صنعتدسترسي به بازار، و اثر ساختار بازار انگيزه

]. 7[هاي ديگر باشندو يادگيري از شركتدهد كه اتحادها مي توانند به عنوان روشي براي كسب دانش فني نشان مي

محدوده منابع درك نكردني و ضمني مانند مهارت توانند ازشوند، ميانواع منابع دانش كه در اتحادها مبادله مي

بنابراين، طبيعت . ، و يا محصوالت باشندتشكيالتكاركنان يا نام كمپاني تا منابع قابل درك فيزيكي مانند وسايل، 

:شود شامل مي و دانشگاهايجاد اتحاد صنعتبع دانش و نقش شركت، سواالت استراتژيك زير را درمبادله منا
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 براي تبادل منابع دانش بخصوص و  و دانشگاهآفريني بيشتر در اتحادهاي صنعتآيا نقطه قوتي براي ارزش) 1

خصوص و آشكار وجود دارد؟هضمني در برابر منابع غير ب

هاي تجاري مختلف نسبت به استراتژي اتحادشان وارد عمل مي شوند؟با استراتژيها چگونه شركت) 2

 و دانشگاه مدل تبادل منابع بين صنعت2-3
را ) ضمني، بخصوص، و پيچيده(مدل تبادل طبيعت منبع دانش متكي برسه بعد بحراني از دانش) 1(شكل 

آفريني و مزيت رقابتي كند، بنابراين منبعي را براي ارزشاين سه بعد كار را براي كپي منبع سخت مي. دهدنشان مي

كند وقتي كه منابع دانشگاه به عنوان  را توصيف مي و دانشگاهاين مدل تبادل منابع بين صنعت].8[كندتامين مي

ش ضمني، اي كه در آن منابع داندر اينجا درجه. منابعي از دانش و تكنولوژي بتواند در سه بعد داللت داشته باشد

، طبيعت تبادل منابع دانش و )1(در شكل. شودكنند، معلوم ميخصوص و پيچيده شركت، در اتحاد شركت ميهب

. راست متفاوت است- چپ به سمت يك چهارم باال-ارزش مورد نظر به طور مشخص از يك چهارم پايين

سرمايه گذاري مشترك تبادل 

متقابل

تبادل ترتيبي منابع

ادغام منابعتبادل ترتيبي منابع

دانشگاه

صنعت

مدل تبادل طبيعت منابع دانش متكي برسه بعد بحراني از دانش) 1(شكل 

گذاري به صورت معمول زبانمنابع آشكار شامل منابعي هستند كه قابل انتقال و كد)  آشكار-ضمني: (1بعد

منابع ضمني منابعي . توان اين منابع دانش را يافت ميليسانسدر ارتباطات، مقررات، اطالعات و . سيستمي هستند

صورت منفرد مانند هتوانند بمنابع ضمني مي. شكل دادن و ارتباط آنها مشكل است. هستند كه كيفيت شخصي دارند

].9[ندمهارت كاركنان، تجربه كار، نام مارك يا فرهنگ شركت باش
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ها در منابع خاص كه قابل گسترش و كپي گذاريمنابع ويژه شامل سرمايه)  ويژگي بيشتر-ويژگي كمتر: ( 2بعد

].10[دوباره نباشد

اي از وابستگي متقابل شريك مرتبط با در اتحادها، پيچيدگي، درجه)  پيچيدگي بيشتر-پيچيدگي كم: ( 3بعد

وابستگي . 8و عمل متقابل7آيند، پس6گذاري مشترك و يا مساويسرمايه: لوابستگي متقاب. هاي اتحاد استفعاليت

آيد كه وجود ميه ب و دانشگاههنگامي در اتحادهاي بين صنعت) ائتالفي(گذاري مشترك و يا مساوي متقابل سرمايه

 اين اتحادها عموالًم. بگذارندشان را براي رسيدن به هدف استراتژيك خودشان به اشتراك صنعت و دانشگاه منابع

ها به اشتراك شوند و منابع موجود با منابع موثر شريك تقسيم ميهاي ثابت و زياداقتصادي هستند چرا كه هزينه

هاي هر شريك به صورت برجسته و دهد كه فعاليتنشان مي) درپيپي(آيند وابستگي متقابل پس. شودگذاشته مي

هدف اين اتحادها. هاي ديگري است نسبت به فعاليتتاولويهاي يك شريك در درجه خطي است بنابراين فعاليت

هاي بازاريابي يا دانش بدست آوردن دسترسي به منابع دانش مشخصي است مانند دانش بازار توسط توافق

ها براي بيشترين درجه وابستگي يا پيچيدگي، وقتي كه شريك]. 11[هاي تحت ليسانستكنولوژيكي توسط توافق

اراي درجه بااليي از يكپارچگي و هماهنگي اين اتحادها د. دهدآيند، رخ ميطور همزمان پيش هم ميهتبادل منابع ب

. آورندو فرصت خوبي براي يادگيري را فراهم مي) R&Dهايتوافق( ها هستنددر منابع دانش هر كدام از شريك

كه موجب افزايش وابستگي دو طرف در ادغام شود، چرازايي در اتحادها ميدر ديدگاهي، پيچيدگي باعث ارزش

].12[شود قابل كپي هستند ميمنابع ويژه كه به سختي

به طور كلي، در اينجا بحث بر روي نقطه .  تعريف شد و دانشگاه اكنون، سه بعد مبادله دانش بين صنعت

 باالترين درجه از منابع  و دانشگاهآيد كه صنعتقوت براي ايجاد بيشترين ارزش و مزيت رقابتي هنگامي بدست مي

اگر چه هر ربع .  راست در مدل بدست مي آيد-كت بگذارند و در نتيجه ربع بااليياستراتژيك در اتحاد را به شرا

تواند براي تعيين سطح ارزش متكي بر هدف هاي مختلف، بنابراين روابط ميكند ولي براي هدفارزش ايجاد مي

دهند كه اللت مي منابعي را د و دانشگاه چپ جايي است كه هر دو صنعت-ربع سمت پايين. استراتژيك تنظيم شود

از نظر ابعاد ضمني، بخصوص، و پيچيده با تاكيد بر بهبود عمليات، باال بردن راندمان، كاهش ريسك، و كاهش هزينه 

 براي يكپارچگي بهتر است  و دانشگاههدف از اين اتحادهاي عملياتي اتصال صنعت. در سطح پاييني قرار دارند

در اينجا اتحاد در ). شوندها هماهنگ ميراي بهبود كيفيت مواد و كاهش هزينه بهايي كه با دانشگاه هامانند شركت(

 راست شكل، يك شريك منابع استراتژيك را - چپ و پاييني-ربع بااليي. شودها احساس ميتوليد براي بهبود هزينه

فقنامه بازاريابي كه در آن براي مثال يك توا. كندكند در حالي كه ديگري منابع در سطح پايين را تامين ميتامين مي

بعد (و ديگري محصول را براي بازار) بعد ضمني باال( يك شريك، دانش مشتري، دسترسي به بازار، و يا نام تجاري 
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هاي ليسانس تكنولوژي كه يك شريك با پرداخت حق ليسانس به تكنولوژي توافق. كنندتامين مي) ضمني پايين

تكنولوژي نو يا توليد جديد در بين . اراي ويژگي و پيچيدگي كم هستندشريك خود به دست مي آورد، اغلب د

شود معموال به شكل تكنولوژي كه مبادله مي. شود و يكپارچگي خيلي كمي وجود داردها انجام نميشريك

ها يادگيري بين شريكشود وشود گاهي تقسيم نميدانش ضمني كه توسط يك شريك تامين مي. كدگذاري است

 منابع استراتژيك كه از نظر ابعاد  و هم دانشگاه راست، هم صنعت-در ربع بااليي. شودان خيلي كم برقرار ميبه ميز

هاي مختلف باال يا در نتيجه، ارزش ايجاد شده گاهي موجب ظرفيت. كننددر سطح بااليي قرار دارند را فراهم مي

كنند تا است كه دانش ضمني خودشان را يكپارچه ميهايي اين اتحادها معموال شامل شريك. شوداستراتژيك مي

يادگيري شريك ممكن . روابط ، اهميت زيادي در تبادل منابع دارند.تكنولوژي يا محصول جديدي را بهبود بخشند

].13[كنندشان را براي بهبود بازار ادغام ها ممكن است منابعشريك. ها باشداست هدف عمده هر يك از شريك

اد به عنوان دارايي استراتژيك اعتم2-4
اطمينان در واقع دارايي استراتژيك در . اعتماد بين شركا استيك جزء بحراني در موفقيت اتحادها،

همانطور كه قبال .تواند در قرار داد مشخص شودچرا كه همه موارد ارتباط مشاركتي نمي. ارتباطات مشاركتي است

 در بهبود و پديدآوردن محصوالت جديد براي بازار  و صنعتشگاه دانگفته شد اتحادهاي استراتژيك بين

شود، اعتماد، نقش بحراني در  ايجاد ميءشركاهايي كه در بين چنين مشاركتبه هر حال، در. آميز بوده استموفقيت

.شان ايفا مي كندموفقيت

 مدل توسعه داده شده-3
) سازمان گسترش و نوسازي صنايع(گردد كه صنعت  ميمسئله مورد توجه در اين تحقيق به اين صورت بيان

ها سازي برخي محصوالت منتخب، به دانشگاهبايد براي واگذاري تعدادي پروژه تحقيقاتي براي توسعه و تجاري

انتخاب كاالها توسط گروهي از خبرگان و با در نظر گرفتن روند واردات و همچنين امكان توليد . تصميم گيري كند

.گيرداخل صورت ميآنها در د

ها بايد محاسبه گردند، هاي علمي وابستگي دارد و ميزان اين وابستگي هر محصول به تعدادي از زمينه

اي است كه بايد محاسبه هاي علمي مذكور داراي رتبههاي مد نظر قرار گرفته در هر يك از زمينههمچنين دانشگاه

هاي علمي و همچنين قوت  ارتباط محصوالت با هر يك از زمينهدر پايان الزم است تا با در نظر گرفتن. گردد

پس از تخصيص . گيري شودها، در مورد تخصيص هر محصول به هر دانشگاه تصميمها در يك از اين زمينهدانشگاه
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سازيشود و پايش پيشرفت پروژه تا تجاري بسته ميR&Dهاي ها قراردادهايي در قالب توافقمحصوالت به دانشگاه

.يابدمحصول ادامه مي

هاي علميها بر اساس منابع دانش در هر يك از زمينهبندي دانشگاه رتبه3-1
ها بر اساس هاي علمي الزم است تا اين دانشگاههاي كشور  در هر يك از زمينهبراي تعيين رتبه دانشگاه

:اي از معيارها شاملمجموعه

كتريتعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع د•

تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد•

نسبت تعداد هيأت علمي به دانشجويان•

امكانات آزمايشگاهي•

سوابق قبلي دانشگاه در انجام تحقيقات كاربردي•

هاي جاري در دانشگاهتعداد پروژه•

.شوندگيرد كه توسط تيم خبرگان ارائه ميبندي از طريق مقايسات زوجي صورت ميرتبه. پذيردصورت مي

.گيرندصورت مي) AHP (9محاسبات نيز با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي

هاي علمي تعيين ارتباط هر محصول با هر يك از زمينه3-2
هاي مختلفي وجود دارد، الزم با توجه به اينكه براي طراحي فرايند توليد صنعتي هر محصول نياز به تخصص

در اين گام نيز الزم است تا با نظر تيم . هاي علمي مشخص گرددهر يك از زمينهاست تا ميزان ارتباط هر محصول با 

كارگيري تكنيك هاي علمي و از طريق مقايسات زوجي و بهخبرگان، ميزان ارتباط هر محصول با هر يك از زمينه

AHPهاي عددي بيان گردند، را در قالب وزن.

ها تخصيص محصوالت به دانشگاه-3-3
 در P1يك -ريزي رياضي صفرها الزم است تا با حل مدل برنامهيص محصوالت به دانشگاهانجام تخص

افزارهاي رايج  يك مدل تخصيص است و با استفاده از نرمP1مدل . گيري شود تصميمxijمورد مقدار متغيرهاي 

، در xijمتغير دودويي . هاي ارضا شده داردتابع هدف سعي در بيشينه كردن وزن. تحقيق در عمليات قابل حل است

aikپارامتر . گيردصورت مقدار صفر مي تخصيص يابد مقدار يك و در غير اينj به دانشگاه iصورتي كه محصول 
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 نيز bkjپارامتر .  گفته شد2-3 است كه نحوه محاسبه آن در بخش k با زمينه علمي iبيانگر وزن ارتباط محصول 

. گفته شد1-3 است كه نحوه محاسبه آن هم در بخش kر زمينه علمي  دjبيانگر وزن يا رتبه برتري دانشگاه 

P1:

j,i}1,0{ijx

i
J

1j ijx

.t.s

I

1i

J

1j

K

1k ijx)jkbika(zMax

∀∈

∀∑
=

∑
=

∑
=

∑
=

+=

 سوكت نرم مطالعه موردي-4
طور به. اندامروزه سوكت نرم يكي از نيازهاي مهم و ضروري براي افرادي است كه به داليلي قطع عضو داشته

اند و به ناچار تحقيق براي افرادي مناسب است كه از ناحيه پا قطع عضو داشتهتر محصول مورد توجه در اين جزئي

وظيفه سوكت نرم، ايجاد استحكام و انتقال . بايستي از پروتزهاي پا استفاده نمايند تا راه رفتن براي آنها ميسر شودمي

ترين جزء پروتز نكه به عنوان نزديكدليل اياين محصول به. نيرو به بهترين نحو بين بدن بيمار و اندام مصنوعي است

به باقيمانده عضو بدن مددجويان است و در تماس دائم با بدن قرار دارد، از اهميت بااليي در ايجاد احساس راحتي و 

هاي سازندههاي پا در انواع متفاوتي توسط كمپانيدر حال حاضر سوكت. آسايش براي مددجويان برخوردار است

 با توجه به نياز كشور به اين محصول و واردات گسترده اين كاال به كشور، .گردنده مي به دنيا عرضمعدودي

.مطالعات اوليه جهت توليد اين محصول در داخل كشور در سازمان گسترش و نوسازي صنايع صورت گرفت

بيش از ) بيومتريال(سازگار با توجه به اينكه، جهت توليد اين محصول نياز به تخصص در زمينه مواد زيست

عنوان ها در اين رشته، دانشگاه صنعتي اميركبير بههاي علمي تعيين شد، پس از بررسي ظرفيت دانشگاههمه زمينه

. دليل داشتن امكانات آزمايشگاهي و همچنين وجود ظرفيت پذيرش در مقطع دكتري انتخاب گرديدگزينه برتر، به
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ي معكوس و طراحي فرايند توليد صنعتي سوكت نرم، هم  ساله جهت انجام مراحل مهندس2پس از طي يك دوره 

.اكنون دانش فني توليد اين محصول با استفاده از منابع داخلي به مرحله توليد آزمايشي رسيده است

 نتيجه گيري-5
با توجه به سير جهاني سازي، الزامي است تا در ايران، نيز همانند ساير كشورهاي صنعتي، قراردادهاي انتقال 

هاي علمي گسترده در داخل با توجه به موقعيت كنوني كشور و وجود ظرفيت. فني با ساير كشورها منعقد گرددنشدا

كاالهايي كه توليد آنها ارزش افزوده (محور تواند بررسي سير واردات كاالهاي دانشكشور، بهترين رويكرد مي

از آنجا كه اين . مهندسي معكوس اين نوع كاالها باشدريزي براي تحقيقات كاربردي و و برنامه) بااليي در پي دارد

ها و انعقاد طلبد، پشتيباني دولت در قالب معرفي محصوالت به دانشگاهرويه لزوم وجود يك نگاه جامع بين را مي

در اين مقاله ضمن بررسي انجام .  بسيار مؤثر خواهد بود" مشترك تبادل متقابليسرمايه گذار"قراردادهايي از نوع 

روند فوق در قالب يك مطالعه موردي جهت تحقيقات و توسعه يك كاالي مصرفي براي جانبازان و معلوالن، تالش 

.شد تا چارچوبي براي انجام فرايند فوق براي ساير محصوالت ارائه گردد
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