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ali_moosaei@yahoo.com 

 

 خالصه
ال سرريعتر  هاي علمي و فني، اينترنت و ديگر مجاري ارتباطي، موجب انتق  هاي ارتباط جمعي، كارگاه  بواسطه مسافرت، رسانه 2جهاني شدن

اي در  المللي دانش، تخصص تکنولوژيکي و دانش فني در حال رشرد اسرت و بطرور فناينرده     دانش  نسبت به گذشته شده است. انتقال بين
اقتصاد جهاني مهم است.انتقال تکنولوژي مسئله مهمي است كه بايد با توجه به توانمندي يك كشور ارزيابي شود تا امکان كاربرد، جذب و 

آن با شرايط محلي افنايش يابد. به عبارتي انتقال تکنولوژي امکان دسترسي و كسب تکنولوژي را جهت كاربرد مؤثر آن براي توسعه انطباق 
 كند. مانده از نظر تکنولوژيکي، فراهم مي اقتصادي و رشد كشورهاي نسبتاً عقب

اهداف صنعت حمل و نقل ريلي، از اهميت براييي بروروردار    از طرفي، جذب تکنولوژي هاي پيشرفته از طريق انتقال تکنولوژي در نيل به
هاي انتقال تکنولوژي بايستي به شدت موردتوجه سياستگذاران صنعت حمرل و   است. بنابراين، اعمال مديريت صحيح تکنولوژي در فعاليت

ل مناسب است. البته بايد توجه داشت كره هرر   هاي اساسي در اين زمينه، انتخاب روش انتقا نقل ريلي قرار گيرد. با اين وجود،  يکي از گام
هاي انتقال داراي ويژگيهاي واص هستند كه بکارگيري آنها بايد با توجه به معيارهاي مختلف و شرايط حاكم باشد.لذا در ايرن   يك از روش

و نين شرايط واص شرركت ، روش   راستا، يك الگوي انتقال تکنولوژي براي شركت راه آهن ارائه مي شود تا با توجه به شرايط محلي ايران
 انتقال تکنولوژي مناسب  در قالب يك ديدگاه جامع و سيستمي ارائه گردد.

 
 واژه های کليدی:تکنولوژی،انتقال تکنولوژی،روش های انتقال،لکوموتيو آلستوم

 

 مقدمه
مجاري ارتباطي، موجب انتقال  جهاني شدن بواسطه مسافرت،رسانه هاي ارتباط جمعي،كارگاه هاي علمي و فني،اينترنت و ديگر

المللي دانش، تخصص تکنولوژيکي و دانش فني در حال رشد است و بطور  سريعتر دانش نسبت به گذشته شده است.انتقال بين

مسأله مهمي است كه، بايد با توجه به توانمندي يك كشور ارزيابي  3انتقال تکنولوژي فناينده اي در اقتصاد جهاني مهم است.

به عبارتي،انتقال تکنولوژي امکان دسترسي و كسب مکان كاربرد، جذب و انطباق آن با شرايط محلي افنايش يابد.شود تا ا

 .[1]تکنولوژي را جهت كاربرد موثر آن براي توسعه اقتصادي و رشد كشورهاي عقب مانده از نظر تکنولوژيکي،فراهم مي كند

عات و تکنولوژي از وار  دارند.اين نيازها براي كشورهاي در امروزه،اغلب كشورها سياست هاي مناسبي جهت كسب اطال

حال توسعه كه مکانينم هاي داولي نسبتاً ضعيفي براي توليد و كاربرد موفقيت آمين فرآيندها و محصويت وارجي دارند،بسيار 

 . [2]شديد است

ي شدن و افنايش هنينه هاي همچنان كه شركت هاي صنعتي با شرايط سخت تر توليد،عدم اطمينان در بازار،جهان

تحقيق و توسعه مواجه مي شوند،مديريت فرآيندهاي انتقال تکنولوژي در داول شركت اهميت راهبردي بيشتري مي يابد.اين 

رين تالش هاي بنگاه محسوب شده و در آن مديران موظفند نسبت به انتفال،ايجاد،انطباق و جذب ت فعاليت ها جنء سخت

 .[3]سيله در سطح شركت گسترش دهندخش هاي مختلف شركت اقدام نموده و تکنولوژي را را بدين ودانش تکنولوژيکي به ب
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1
 

2
 - Globalization 
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 تکنولوژیتعريف  

را تعريف كرد.ماداميکه فرد در يك سطح نسبتاً انتناعي، موضوع  تکنولوژيابتدا بايستي  تکنولوژيبراي درك مفهوم انتقال 

به اطالعات و تجهينات،  تکنولوژير بين متخصصين وجود دارد مبني بر اينکه، توافق عمومي د  گذارد، را به بحث مي تکنولوژي

آيرد كره از ترعريف انتناعي و  شود. مشکل وقتي پيش مي ها اطالق مي ها به ستاده فنون و فرآيندهاي يزم براي تبديل نهاده

 . [4]واصي باشد  تکنولوژيفراتر رفته و هدف تعريف  تکنولوژيكلي 

ارت است از:  ابنار يا مهارت، محصول يا فرآيند، تجهينات فينيکي يا روش اجرا و ساوت كه بوسيله آن عب تکنولوژي

1عبارتست از دانش فني تکنولوژييابد.در زمينه عملياتي،  توانمندي انسان افنايش مي
كه توانايي يك سازمان را جهت ايجاد   

 . [5]دهد  محصويت و ودمات بهبود مي

 .[6]اي است، كره كراربرردي شده است يا پتانسيل كاربرردي شدن را داراست شده يرا تردوين 2منيدانش ض تکنولوژي

اين مقاله از بين تعاريف فوق الذكر، انطباق بيشتري با تعريف ارائه شده توسط استاك دارد.زيرا اين تعريف محصول 

 محصول را شامل مي شود. تکنولوژيو  تکنولوژي

 

 ی تعريف انتقال تکنولوژ
توان تعريف كرد. به  از محل ايجاد به محل ديگري كه قابل استفاده باشد مي تکنولوژيرا جريان جابجايي  تکنولوژيانتقال 

هرا،   در مکاني بجرن محرل اوليرل ولرق آن برراي توليرد فررآورده        تکنولوژيعبارت ديگر، انتقال فراگردي است كه به موجب آن 

نروعي داد   تکنولوژيتوان گفت: انتقال  كند. بنابراين مي هاي نوين، انتشار پيدا مي ولوژيتکنهمچنين به مننلل مبنايي براي ولق 

 تکنولروژي شود و مورد معاملره تمرام اجرناي     و ستد است كه طبق قرارداد بين دو كشور يا شركت وريدار و فروشنده انجام مي

ريت و اندازي، دانش نگهداري و تعميرات، دانش مدي هها، روش ساوت، دانش نصب و را آيت، نقشه است. اين اجناء شامل ماشين

 .[8]دانش نروسازي و تروسعه است

3گيرد. آنکتاد هاي انتقال را دربرر نمي لب ترعاريرف انتقال ، روشغا
 تکنولروژي هراي مختلرف انتقرال     ( برره وجرود روش  1991)  

ابجايي نظام مند دانش جهرت توليرد محصرول، كراربرد     كند؛  ج را بره صورت زيرر تعريف مي تکنولوژيكنرد و انتقال  اشراره مي

، صررفاً  تکنولروژي گيرد. انتقرال   هايي مانند وريد صرف  و يا وريد كايها را دربر نمي فرآيند يا انجام يك ودمت است و فعاليت

ديگر نيسرت.   افنار از يك مکان به مکان انتقال حقوق و اطالعات واص به شركت ديگر نيست. همچنين انتقال يك قطعه سخت

( واطرنشران كرررد   1991) 4بايستي فراهم شود تا انتقال آن را تسهيل و مرؤثر سازد. كانتراكتر تکنولوژيوردمات مرربروط بره 

، بخش مهمري  R&Dنمايد مرانند همکاري در زمينه فني، مديريتي، بازاريابي و  را آمراده انتقال مي تکنولوژيبرهاي ودماتي كه 

هاي سازماني  ضمني است و در افراد و سبك تکنولوژيباشند. با توجه به اينکه بخش مهمي از  مي تکنولوژيال هاي انتق از هنينه

تکنولروژي را  در اين صورت انرترقال مرؤثرر آن، ترنرها انرترقرال اطرالعات نريرست برلرکره تروانرمنردي صراحرب   نهفته است،

 [7].گيرد نريرن دربر مي

  ط رادوسويچ دامنه اين تحقيق را به نحو روشن تري بيان مي كند.تعريف ارائه شده توس
 

 فرآيند انتقال تکنولوژی 
 كلي يك كشور سه نظريه اساسي مطرح است. اين سه نظريه عبارتند از: تکنولوژيدر زمينه ارتقاي سطح 

 هاي موجود تکنولوژيالف( وريد مجموعه كاملي از 

 ب( توليد داولي همه آنها


1
 - Know - how 

2
-Tacit Knowledge 

3
- UNCTAD 

4
-  Contractor  
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 .[10]ي و توليد بروي ديگر ( وريد برو

 از يرك مکان بره مکاني ديرگر است، مثالً از يك سازمان به سازمان ديگر، از يرك تکنولوژيانتقال، جابجايي 

دانشگاه به يك سازمان و يا از كشوري به كشور ديگر. اين انتقال ممکن است به صورت محصرويت، فرآينرد و يرا افرراد باشرد و      

 .[9]گيرد، بستگي دارد   به عوامل مختلفي كه از منابع مختلف سرچشمه مي تکنولوژيو پيچيده انتقال موفقيت فرآيند پويا 

تروان برراي انتقرال     اي داشرته و مري    ابعاد گسترده تکنولوژيتوان گفت انتقال  با توجه به پيچيدگي انتقال و موارد فوق مي

هرا و برازار    تواند از مراكن آكادميك و تحقيقاتي به شركت مي کنولوژيتفرآيندهاي متفاوت تعريف كرد.انتقال  ،داولي و فرامرزي

هرا، مراكرن    اي برين دانشرگاه    اين مدل نشان دهنده يك نوع همکاري شبکهباشد.  ، مي1صورت گيرد و دليل اين مدعا هم شکل 

 .[11]باشد  مي   PA 2و  SMEs 1تحقيقاتي،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 .[11] 3لينك یتکنولوژمدل انتقال  -1شکل

 

المللي پرداوته مري شرود. انتقرال فررآيررندي اسرت كرره، طري آن         در سطح بين تکنولوژيدر ادامره بره فررآيرند انتقال 

شود و مرراحرل آن بره  وراصي جرهت استفاده اشخراص ديرگري بره همران منظور يرا اهرداف ديرگر بکارگررفته مي تکنولوژي

 .[12]باشد  موردنرظر مي تکنولوژيارزيابي، اورذ، سرازگراري و سرانرجرام تروسعره  ايي، تررتيرب عبرارتنرد از: شناس

نظر وجود دارد. بديهي است كه انتقرال برا ابرداع يرا      شود، اوتالف البته در مورد اينکه فرآيند انتقال از چه زماني شروع مي

باشرد و مراحرل زيرر را دربرر      مري  1اي از فرآينرد نروآوري   زيرمجموعره  تکنولوژيشود. طبق اين نظريه انتقال  شروع مي 4اوتراع

 گيرد: مي


1
- Small and Medium Enterprises 

2
-Public Administration 

3
- Link 

4
 - Invention 
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 مناسب تکنولوژيشناسايي  ●

 تکنولوژيارزيابي  ●

 تکنولوژيكسب  ●

 تکنولوژيحفاظت از ●

 توليد نمونه اوليه و توسعه محصول ●

 بواسطه آموزش 2تکنولوژيكسب آگاهي نسبت به  ●

3هاي ويژه محصول سازماندهي آموزش ●
  [13]. 

آغراز شرده و گرام بره      تکنولوژيدار كه، معمويً از زمان نيت و تصميم به اوذ  اعدتاً انتقال  فرآيندي است پيوسته و ادامهق

 توان به صورت زير برشمرد: گيرد. مراحل انتقال را مي گام، مراحل ديگر را دربر مي

 ارزيابي  . مرحله شناسايي،1

ورهاي جررهان  وصوصراً كشرورهاي توسرعه يررافته صرنعتي شناسرايي و        مختلف و مروجود كش تکنولوژيدر اين مرحله، 

 شوند. بررسي مي

 . مرحله انتخاب2

 كند. اي را باز مي  ، چگونگي امکانات در جذب شيوه فن منتقله، نقش عمدهتکنولوژيدر انتخاب 

 . مرحله كسب 3

هراي   دهري  رك و همچنين اطالعرات و ورردمت  اين مرحرله از فرآيند انتقال شامل قررارداد بستن، دريرافت سندها و مردا

 باشد. بيني شده در قرارداد انتقال مي پيش

 . مرحله مذاكره4

فني و حقوقي، نقش بسيار مهمي در انتقال مطلروب    كننده بر مسائل مالي، در اين مرحله، مينان تسلط عنصرهاي مذاكره 

 دارد. تکنولوژي

 . مرحله انطباق 1

انتخاب شده با شرايط واص محل بوده و شامل درنظر گررفتن مرواردي چرون: حجرم      لوژيتکنواين مرحله شامل تطبيق 

 باشد. آيت و تجهينات و غيره،مي ها، تأسيسات زيربنايي، ماشين توليد، مواد اوليه، سطح مهارت

 . مرحله چگونگي انتقال6

هراي   ين ضروري است با جدا كرردن آن بره قسرمت   گيرد، بنابرا از آنجايي كه انتقال در بيشتر موارد، همواره با توليد صورت مي

 هرايي سعي نرمود كره دانش علمي توليردي آن در داورل موجود نريست.  مجنا، در انتقال قسمت

 تکنولوژيبرداري از .  مرحله جذب و اجراي بهره7

 آيد. ، يکي از مراحل پيچيده انتقال آن به حساب ميتکنولوژيجذب  

 . مرحله توسعه 9

ها بر اساس  به دست آمده و ايجاد نوآوري و ابداع تکنولوژيدر فرآيند انتقال ، مرحله توسعه، گسترش و تعميم  مرحله آور

 .[8]باشد  آن مي

 يبايد از وار  صورت گيرد.زيرا تحقيرق و توسرعه داولر    تکنولوژي،تأمين يباشد.بعبارت يباي ماين مقاله منطبق بر فرآيند 

 ياز شرركت هرا   تکنولروژي باشرد.بنابراين،انتقال   يداول در زمينه لکوموتيو پرائين مر   يککنولوژيتپرهنينه و زمان بوده و توان 

 باشد. يلکوموتيو م تکنولوژيمناسب ترين روش در زمينه كسب  يوارج

 


1
 - Innovation Process 

2
- Technology - awareness 

3
- Product -Specific 
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 مدل های انتقال تکنولوژی
ه كرده اند.هر كدام از اين مدل در زمينه انتقال تکنولوژي،پنج مدل مطرح وجود دارد كه،هركدام از ديدگاه واصي به انتقال توج

ها،شامل معيارهاي مؤثر بر انتخاب روش هاي انتقال و وود روش هاي انتقال مي باشند.اگرچه ممکن اسرت،معيارهاي مشرابهي   

در اين مدل ها وجود داشته باشد،ولي بطور كلي هر كدام از اين مدل ها،شامل معيارهايي مي باشند كه متفراوت از مردل هراي    

 حال بطور والصه به اين مدل ها اشاره مي شود..ديگر است

 

 مدل چييزا و مانزينی

كمك به تصميم گيرنده اي است كه،بدنبال كسب تکنولوژي واصي از وار  است.زيرا اين مدل مناسب ترين  هدف اين مدل

بره ترتيرب   كره   معيرار بروده   14روش همکاري تکنولوژيکي را بر اساس مراحل واصي ارايه مري دهد.مردل مرورد نظرر شرامل      

شررامل:هدف از همکاري،قابليررت تعريررف محتررواي همکاري،آشررنايي برره بررازار و تکنولوژي،نسرربت منيررت رقابتي،چرورره عمررر  

تکنولوژي،سطح ريسك،قابليت حفاظت از تکنولوژي،مرحله فرآينرد نوآوري،سررمايه يزم،قابليرت تقسريم سررمايه،نحوه ارتبراط       

 و قدرت و اندازه شركت مادر مي باشند. طرفين،كشور منبع تکنولوژي،زمينه فعاليت

بطور كلي مدل چيينا جامع ترين مدل در زمينه شناوت روش هاي انتقال مناسب به حساب مي آيد و اين كار را از در سه گام 

   :اساسي انجام مي دهد

ت،افق زمراني،مينان  گام اول:تعيين ويژگيهاي روش هاي مختلف انتقال از نظر سطح يکپارچگي،رسرميت،مينان ترأثير برر شررك    

 كنترل،هنينه،زمان ايجاد همکاري و انعطاف پذيري.

 تعيين وضعيت معيارهاي مؤثر بر انتخاب روش انتقال.گام دوم:

 .[17]گام سوم:تطبيق گام اول و دوم و در نهايت انتخاب روش انتقال مناسب

 

 مدل فورد
نسبت به تعيين روش دستيابي به تکنولوژي اقدام كنرد.اين   معيار مي باشد كه شركت مي تواند بر اساس آنها 1اين مدل شامل 

پنج معيار عبارتند از:اثر رقابتي تکنولوژي،چروه عمر تکنولوژي،ظرورت تملك تکنولوژي،فوريت دستيابي به تکنولوژي و توانايي 

 نسبي بنگاه در تکنولوژي.

متري است،ولي تحقيرق و توسرعه داولري را نيرن در     اگرچه اين مدل نسبت به مدل چيينا،شامل معيار ها و روش هاي انتقال ك

  [18].گرفته و كامل ترين مدل انتقال بعد از مدل چيينا مي باشدبر

 

 مدل انتقال رابرتس و بری
ماتريسي طراحي كردند كه،بر اساس آن مي توان راهبرد دستيابي به تکنولوژي را تعيين كرد.در اينجا منظور از  1رابرتس و بري

وژي همان روش هاي دستيابي به تکنولوژي مب باشند.اين مدل،ماتريسي است كره،بين روش هراي دسرتيابي بره     راهبرد تکنول

ام از ايرن دو معيرار يعنري تکنولروژي و برازار      دتکنولوژي و مينان آشنايي شركت با بازار و تکنولوژي ارتباط بر قرار مي كند.هرك

 .[19]شناوته مي باشندداراي سه وضعيت:پايه،جديد و شناوته شده و جديد ونا

 

 مدل انتقال گيلبرت
 ،ماتريسي است چهار بخشي كه بر اساس دو معيار مي باشد.آنها عبارتند از:2مدل گيلبرت

 تمايل و توانايي رسيدن به وواسته هاي منبع تکنولوژي. -1


1
 - Roberts&Berry 

2
 - Gilbert 
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 كنترل منبع تکنولوژي بر نحوه استفاده از آن مطابق با وواسته ها و شرايط مورد نظر. -2

تركيب اين دو معيار كه در مدل مورد نظر به صورت سؤال مطرح مي شوند و جواب آنها كه به صورت بله يا ويرر   بر اساس

كه،هر كدام از اين طبقات شامل چندين روش انتقال مري   يابي به تکنولوژي را تعريف نمودتاست،مي توان چهار طبقه دس

ي ضد رقابتي،سيسرتم هراي غيرر فعرال و سيسرتم هراي       باشند.چهار طبقه مذكور شامل،سيستم هاي همکاري،سيستم ها

 . [20]عمومي مي باشند

 

   مدل انتقال استاک
،بر اساس دو معيار عدم اطمينران تکنولروژي و تعرامالت سرازماني ميران انتقرال دهنرده و انتقرال گيرنرده          1مدل انتقال استاك

اشد.بر اساس اين مدل عدم اطمينران تکنولروژي   اطن يك مدل انتقال مناسب در سطح پروژه مي بتکنولوژي طراحي شده است.

به سه عامل بستگي دارد كه شامل:نوظهور بودن تکنولوژي،پيچيدگي و دانش ضمني آن مي باشد.در ضرمن تعرامالت سرازماني    

 نين به سه عامل بستگي دارد كه عبارتند از:ارتباطات،هماهنگي و همکاري.

تعامالت سازماني،داراي وضعيت هاي متفاوتي مي باشند كه،دامنره اي از پرايين   هر كدام از معيارهاي عدم اطمينان تکنولوژي و 

تا باي را در بر مي گيردند.تركيب مناسب اين دو معيار منجر به شکل گيري چهار نوع فرآيند انتقال تکنولوژي مي شرود كره،هر   

،فعاليرت  3،وريرد تسرهيل شرده   2ريد معمرولي كدام رويکرد هاي مؤثري را براي انتقال ارايه مي هند.اين چهرار فرآينرد شرامل:و   

 .[9]مي باشند 1و توسعه مشترك 4مشترك
 

 تکنولوژیانتقال  یروش ها
شود كره،   هاي انتقال مطرح مي واص، بحث روش تکنولوژيگيري از انتقال در دستيابي به يك  بعد از تعيين ضرورت بهره 

كار  به تکنولوژياست، مجموعه راههايي كه براي انتقال و جذب  از زواياي مختلف قابل بررسي و تأمل است. شواهد حاكي از آن

كند. به موازات حركرت كشرورها و صرنايع در امترداد منحنري يرادگيري و سرير تحرول          شود، با گذشت زمان تغيير مي برده مي

 کنولروژي تجرذب و برومي كرردن     ، ، راهکارهاي جديدي ممکن است مطرح گردد. به طوري كره توانمنردي انتخراب    تکنولوژي

وجود دارد كه هرر يرك داراي محاسرن و معايرب ورود       تکنولوژيمتعددي براي انتقال   سازد. مجاري پذير مي پيشرفته را امکان

 .[14]است
به دليل محدوديت و وجود ادبيرات كرافي در مرورد روش انتقرال از تشرريح آنهرا       متعددند.لذا  تکنولوژيانتقال  يروش ها

 وودداري مي شود.

 

  یدر صنعت حمل و نقل ريل تکنولوژیقال ضرورت انت
كند.اين بدان معني نيست كه همه مؤسسات و كشورها  ايجاد مي تکنولوژيجهاني شدن فرصت جديدي براي انتشار 

رسد مؤسساتي كه تاكنون در متن پيشرفت علمي و  مند شوند. برعکس، بنظر مي بتوانند بطور يکسان و مساوي از آن بهره

ها،  ميان شركت 6يکي راهبردتکنولوژياند، بتوانند بيشترين منفعت را از جهاني شدن ببرند. قراردادهاي  داشتهکي قرار تکنولوژي

هاي وارجي، مفيدتر است. همکاري ميان  براي يك كشور در حال توسعه نسبت به تأمين صرف تسهيالتي توليدي از شركت

المللي  هاي سطح ملي و بين كند. سياست ر حال توسعه ايجاد ميهاي تجاري و عمومي، منافع اساسي براي كشورهاي د سازمان

 .[1]ك مدنظر قرار دهد تکنولوژيهاي  ها را به عنوان يك مکانينم مناسب جهت انتقال و كسب توانمندي بايد اين همکاري


1
 - Stock 

2
 - Arms-length Purchase 

3
 - Facilitated  Purchase 

4
 - Collaborative Hand-off 

5
 - Co-Development 

6 - Strategic Technological Agreements 
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 تکنولوژيدن وارد كر ييو فرايند اجرا يكننده، وصوصاً كشورهاي در حال توسعه، هدف راهبرد براي كشورهاي دريافت

 .[15]تأثير عوامل مؤثر داولي و وارجي است  تحت

 تکنولروژي سرازد.   دهد و آنها را دگرگرون مري   اغراق كرد. آن جوامع را شکل مي تکنولوژيتوان در مورد نقش  مي به سختي

ازمند منابع وراص اسرت،   هاي كارآمد ني تکنولوژيزندگي روزمره را تحت تأثير قرار داده و ساوتار آن را تعيين مي كند. توسعه 

 بر و پر مخاطره است. در ضمن اين كار زمان

جديد  پتانسريل ايجراد منيرت را دارد. مرثالً آيرا       تکنولوژيدر كاربردهاي آن است. يعني اينکه آيا  تکنولوژيارزش واقعي 

شرود. بنرابراين جرذابيت و     مري ها يا رفع نيازهاي كاري جديد منجر  كاهش هنينه  به توليد محصويت بهتر و جديدتر، تکنولوژي

ها بتوانند توان رقرابتي ورود را    جديد مستلنم اثبات و درك كارآمدي آن است. براي اينکه شركت تکنولوژيارزشمند بودن يك 

 و بهبود مستمر آن حياتي است. تکنولوژيحفظ كنند يا كشورها بتوانند رشد اقتصادي وود را افنايش دهند، دسترسي به 

گيرند و مستلنم صرف منابع مختلفري   مدنظر قرار مي تکنولوژيواردي هستند كه غالباً در كنار ساوت و توسعه ريسك و زمان م

 هستند.

 يابناري مهم براي ارتقاء استاندارد زندگي در كشورهاي در حال توسعه، باز ساوتار تکنولوژيانتقال  به عنوان مثال، 

از طريق انتقال، غالباً به عنوان روشي جهت  تکنولوژيشود. دسترسي به  ا تلقي ميايجاد مشاغل و بهبود اقتصاد آنه  صنايع آنها،

 .[16]هاي تجاري جديد تلقي مي گردد  گيري از فرصت ارتقاء عملکرد شركت يا بهره

يي در نيل به اهداف صنعت حمل و نقل ريلي، از اهميت باي تکنولوژيهاي پيشرفته از طريق انتقال  تکنولوژياز طرفي، جذب 

بايستي به شدت موردتوجه  تکنولوژيهاي انتقال  در فعاليت تکنولوژيبرووردار است. بنابراين، اعمال مديريت صحيح 

هاي اساسي در اين زمينه، انتخاب روش انتقال  سياستگذاران صنعت حمل و نقل ريلي قرار گيرد. با اين وجود،  يکي از گام

هاي انتقال داراي ويژگيهاي واص هستند كه بکارگيري آنها بايد با  يك از روشمناسب است. البته بايد توجه داشت كه هر 

براي شركت راه آهن ارائه مي  تکنولوژيتوجه به معيارهاي مختلف و شرايط حاكم باشد.لذا در اين راستا، يك الگوي انتقال 

مناسب  در قالب يك ديدگاه جامع و  وژيتکنولشود تا با توجه به شرايط محلي ايران و نين شرايط واص شركت ، روش انتقال 

لکوموتيو آلستوم فرانسه  تکنولوژينحوه انتقال  يجامع رو يسيستمي ارائه گردد.مراحل ارائه اين الگو كه نتيجه مطالعه مورد

 باشد،به قرار زير است. يم

 

 یکليد یموثر بر انتخاب روش انتقال مناسب و تعيين معيارها یمعيارها یشناساي
 يومکان يط زمانيدر شرا تکنولوژيت يريتوسط صاحبنظران مد تکنولوژيتا كنون پنج مدل مطرح انتقال  يبطور كل 

پرداوته اند . در واقع هر  تکنولوژيانتقال  يبه ساز و كار ها يواص يدگاههايا ديمختلف  ارائه شده است كه هر كدام از نظر 

انتقال  يند . مدل هاينما يم هارائ يط  واصيمناسب را در شرا ولوژيتکنروش انتقال  يواص يارهايكدام از آنها بر اساس مع

 ،مدل[18]دربرگيرنده پنج معيار  فوردمدل  ،[17] كه،دربرگيرنده چهارده معيار ينينا و ماننييچ مورد نظر شامل تکنولوژي

  .باشد يم [20]گيرنده دو معيار ومدل گيلبرت نين در بر [5]داراي دو معيار استاك ،مدل[19]ربراساس دو معيا يو برتس رابر

است  يواص ي، شامل معيارهاآنهاشده است. هر كدام از  يشناسائ تکنولوژيهمانطور كه در باي ذكر شد، پنج مدل انتقال 

عوامل مؤثر بر انتخاب روش انتقال مناسب بر  اينمايند. معيارها  يمناسب را ارائه م تکنولوژي، روش انتقال يكه درشرايط واص

 فوق الذكر،  يذكر شده در مدل ها ر مشابهيغ يارهايمع يشده اند. . بطور كل يمذكور شناسائ تکنولوژيانتقال  ياس مدل هااس

   .هستند وردست ميحدود ب در ينيچ

در انتخاب  ست گانه يب يارهايمع يگر چه تماممشخص شد كه، يتکنولوژت يريپس از نجام مصاحبه با صاحب نظران مد

ت يارزش و درجه اهم يمتفاوت دارا يو مکان يط زمانيارها در شراين معيهم ير گذارند وليتأثناسب ، مهم و روش انتقال م

آزاد در  يو مصاحبه ها يدانيبا انجام مطالعات م نيهمچن كرد. صرف نظرآنها  يتوان از برو يکه ميهستند ، به طور يمتفاوت

ن كننده يينقش تع يريم گيمذكور در تصم يار هاياز مع ينها برو، تكهران مشخص شد يا ياسالم يروشركت راه آهن جمهم

كه در شركت  يبا مطالعات گسترده ا يديعوامل كل ين شناسائيبنابرا .توان صرف نظر كرد يه عوامل ميدارند و از بق يديو كل
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ك يالب قانتقال مناسب در مؤثر بر انتخاب روش  ست گانهيب عوامل ن وجود،يبا ار است. يراه آهن  انجام گرفته، امکان پذ

ف پنج يت آنها بر اساس طياهم ران و كارشناسان شركت راه آهنيمد از يبا نظر وواه وقرار گرفته   شده تيمصاحبه كامالً هدا

ر به عنوان يعوامل ز 11ياز بنديبا استفاده از روش امت براساس مصاحبه انجام شده و ن شده است. در ادامهييکرت تعيل يازيامت

 ن شده اند . ييتعو ي، شناسائيديكل يرهاايمع

 

A1        - تکنولوژي محصول به يابيت دستيفور                  A5     -   ريسك 

     A2- يف مفاد همکاريت تعريقابل                           A6          -  و بازار  تکنولوژيآشنائي به         

A3        - ادر  اندازه /قدرت شركت م                          A7                -  تکنولوژيعدم اطمينان      

     A4- يهدف از همکار                                        A8           - تعامالت سازماني 

. 

 در شرکت راه آهن یکليد یتعيين وضعيت معيارها
ن يت شروند.در همر  ين وضرع يري تع يدير كل يارهرا يد معيكت راه آهن،بادر شر يشنهاديانتقال پ يروش ها ييشناسا يبرا

ت شده ين وضعييران و كارشناسان راه آهن تعيقرار گرفته و با مراجعه به مد ت شدهيك مصاحبه هداين عوامل در قالب يراستا،ا

 معيارهاي مورد نظر به ترتيب زير تعيين وضعيت شده اند.   اند.

 

  وژیتکنول محصول فوريت دستيابی به
 وضعيت از كمترين تا بايترين است. بر اساس قانون   پنجاين عامل از مدل فورد استخرا  شده است و داراي 

راه  از طريرق به منظور حمل ونقل بار و مسرافر   است و شركت وابسته به وزارت را ه و ترابري اينتشکيل شركت راه آهن ،

سيسات راه آهرن  كشرور ، بره مردت نامحردود      أ، نگهداري و بهره برداري از تآهن و انجام امور مربوط به تجهين ، توسعه ، ايجاد

 .[21]شده استتشکيل 

بنرابراين   .كه حمل ونقل بار و جابجائي مسرافر  مري باشرد    است شيوظايف و اهداف عملياتي وواجراي  رسالت راه آهن 

 فعاليت هايه باشد . راه آهن اصالً مايل نيست كه لکوموتيو ساوته مي شود ، نبايد داشت چگونههيچ گونه دغدغه اي از اين كه 

صنعت نيست و بخش  رشدراه آهن متولي  شركتاضافه شود. يشموريت هااهم به وظايف و م و دستيابي به دانش فني صنعتي

سرازمان مرديريت و شروراي اقتصراد وغيرره       سازمان صنايع كوچرك،  صنعت متوليان ديگري مانند سازمان گسترش و نوسازي،

  2دارد.

 ن نيست.هبه معناي واقعي جنء وظايف راه آ تکنولوژيموارد فوق بيانگر اين است كه اويً : ساوت، توليد وانتقال 

بنرابر   ورودش به فعاليت هاي ساوت  وتوليد توجيه پذير نيسرت. و  : شركت راه آهن يك مصرف كننده لکوموتيو بودهثانياً

 شركت راه آهن داراي بايترين سطح است. در تکنولوژيين، فوريت دستيابي به محصول ا

 

 قابليت تعريف مفاد همکاری 
برين   AD43Cتوافق نامه اي در وصوص تدارك يکصد دستگاه لکوموتيو ديرنل الکتريرك مردل     1999اكتبر  26در تاريخ 

شركت واگن پارس اراك مي باشد، تنظيم و منعقد گرديرد. در  شركت راه آهن و كنسر سيوم كه شامل شركت آلستوم فرانسه و 

 ،آموزشي  و مين قطعات، ودمات مهندسيأ، تتحويلنحوه و زمان بندي ،قرارداد مذكور تمام جنئيات اعم از مشخصات لکوموتيو

و واگرن   . شركت آلسرتوم  فرانسره  3نظارت بر عملي كردن ساوت و وظايف و تعهدات طرفين به طور روشن مشخص شده است


1
 -Rating Method 

2
 .1394مدير بخش برنامه ريني ، اداره كل نيروي كشش،شركت راه آهن، دوم مرداد  مصاحبه  با  - 

.شركت آلستوم وشركت واگن پارسو ، فيمابين شركت راه آهنلکوموتيو مين يکصد دستگاهأمتن قرارداد ت - 3
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به منظور ساوت لوكوموتيو هاي دينل الکتريك در ايران منعقد نمودند و ايرن دو   تکنولوژيپارس اراك يك موافقت نامه انتقال 

 .1شركت مصمم به تدارك لوكوموتيو هاي دينل الکتريك، قطعات يدكي آنها، ابنار آيت و ودمات مربوط به وريدار مي باشند

 -سياسري حرريم  تكه مفاد همکاري به طور روشن تعريف شده اسرت، البتره بره وراطر وجرود      موارد فوق بيانگر اين است 

  ح بودن مفاد قرارداد و تعهدات طرفين مي باشد.  ريطرف وارجي وواهان ص ،طرفين همکاري وصوصاً ،اقتصادي كشور ايران

 

 اندازه و قدرت شرکت مادر
يکري از نمونره هراي    TJVكوموتيو هاي برقي كه قطار برقري  احي و ساوت لورشركت آلستوم تجربيات زيادي در زمينه ط

براي كشرور هراي    وصوصاAC/DCً بسيار موفق آن مي باشد و همچنين ساوت لوكوموتيو هاي دينل الکتريك با سيستم انتقال

 .2آفريقايي دارد

 ند كه تنهاهاي بنرگي هستسازمان شركت آلستوم فرانسه يك شركت چند مليتي است. شركتهاي لوكوموتيو ساز، 

 که در بخش هاي مختلفي مانند صوتي و تصويري، برق و مخابرات، ماهواره اي وغيرهللوكوموتيو نمي سازند، ب

. همانطور كه قبالً اشاره شد شركت راه آهن 3فعالند. به عنوان مثال شركت آلستوم در زمينه برق شركت شناوته شده اي است 

 . شته و كوچکتر از آن استين نسبت به شركت آلستوم ارتباط عمودي دامصرف كننده لکوموتيو مي باشد ، بنابرا
  

 هدف از همکاری 
شامل قطعات يدكي و ابنار هاي موضوع قررار   كه تجهينات و 4سي بي يو به موجب قرار داد فيمابين ، كليه لکوموتيو هاي 

1فوب ماه بر اساس 61بايد ظرف  مي باشد داد
 . 6بندر اروپا تحويل گردد  

اقتصادي ، شركت راه آهن با شركتهاي آمريکائي جنرال الکتريك و جنرال موتور ارتباط داشت . بعرد از    -سياسي بل از تحريمق

، طرف وارجي را انتخاب مي كند .  دولکوموتيوساز هاي كالس  بينشركت راه آهن با برگناري مناقصه از  ،ايجاد شرايط تحريم

 هراي  شرركت  ،جديرد  يبطوري كه در قرارداد .، انتخاب شوند دولکوموتيو ساز هاي كالس لذا در هر پروژه ممکن است يکي از 

 و موارد فوق حاكي از اين است كه هدف شركت راه آهرن ، محردود   .7به عنوان طرف وارجي انتخاب شده اند زيمنس و آلستوم

 مشخص است .
 

 سطح ريسك
شرركت راه آهرن مصررف كننرده      دو حالت باي و پائين مي باشرد .  بوده و داراي وماننيني اين عامل برگرفته از مدل چينيرا

بره فنرون نگهرداري ،    د باير  شود. شركت راه آهن ساوت ، نمي تکنولوژيلکوموتيو مي باشد ودر گير فعاليت هاي توليد و انتقال 

ل حل است و در قرارداد هم مسلط شود كه با فراهم شدن دوره هاي آموزشي در كوتاه مدت قاب لکوموتيو تعميرات و بهره برداري

 يکي ريسکي متحمل نمي شود .تکنولوبنابراين از نظر .9پيش بيني شده است

در  .تضمين يزم را مري گيررد   ،دادي كه بسته استاشركت راه آهن ريسك آنچناني را متحمل نمي شود ، زيرا در قبال قر

 تکنولروژي بدنبال كسب دانش فنري و انتقرال     است قرارداد، شركت راه آهن يك مشتري است و شركت داولي كه واگن پارس



.1394مصاحبه  با مدير بخش قراردادها ، اداره كل تداركات،شركت راه آهن، دهم مرداد   -
1
  

.1379تير ماه  ،موريت به كشور سوريه ، بررسي وضعيت لکوموتيو آلستوم اين كشورأمش گنار- 2
  

.1394مصاحبه  با مدير بخش قراردادها ، اداره كل تداركات،شركت راه آهن، دهم مرداد   - 3
  

4
 - CBU)Complete Built Unit(   

5
 -  FOB 

.شركت آلستوم وشركت واگن پارسو كت راه آهن، فيمابين شرلکوموتيو مين يکصد دستگاهأمتن قرارداد ت - 6
  

.1394مصاحبه  با مدير بخش برنامه ريني ، اداره كل نيروي كشش،شركت راه آهن، دوم تيرماه   - 7
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.بنرا برر مطالرب    1داولي مشاركت كننده در فعاليت هراي توليردي اسرت    شركت متوجه ساوت مي باشد. بنابر اين ريسك عمالً

 فوق،سطح ريسك در شركت راه آهن پايين مي باشد.

 

 و بازار تکنولوژیآشنايی با 
راه آهن با توجه  شركت .سي، ساوت و توليد لکوموتيو هيچگونه توانمندي ندارداحي، مهندرشركت راه آهن در در زمينه ط

ورودش به فعاليت هاي توليدي  حمل و نقل بار و جابجايي مسافر است و مصرف كننده لکوموتيو مي باشد وود به اين كه رسالت

 .2جيه پذير نيستواز نظر اقتصادي ت و صنعتي

  برا توجره بره    د.ي از لکوموتيو هاي آلستوم پيش بيني دوره هراي آموزشري مري باشر    يکي از ضروريات در مورد بهره بردار

نيراز   ،سيستم هردايت لکوموتيرو   وصوصاً رنر يا تنظيم كننده وپيشرفته و جديد در سيستم انتقال قدرت، كنترل، گاو تکنولوژي

بسريار   نگهرداري ، پرسنل سررويس و  برداري بهره كارشناسان تعميركاران،تيورانان،ولکوميعني مرتبط  كاركنانواقعي به آموزش 

شركت راه آهن حتي به فنرون نگهرداري، تعميررات وبهرره بررداري لکوموتيرو        ،مطلب فوق بيانگر اين است كه .3محسوس است

 ساوت و توليد لکوموتيو آشنايي ندارد ولري برازار داولري را در    تکنولوژيبنابراين، شركت راه آهن نسبت به  ندارد.آلستوم آشنا 

 دست داشته و درحال فعاليت است.

 

  تکنولوژیم اطمينان دع
ه عامرل  سر ل استاك بوده و سطح آن از پايين تا باي متغير است. مينان عدم اطمينان با توجه بره  داين عامل برگرفته از م

و پيچيده است.  لکوموتيو آلستوم پيشرفته جديد تکنولوژي.سنجيده مي شود تکنولوژي ضمنينوظهور بودن، پيچيدگي و دانش 

نسبت به لکوموتيو  آلستومتيو ولکوم متفاوت بسياري از سيستم هاي تکنولوژيبا توجه به   .4درضمن دانش ضمني آن زياد است

جنرال موتور و جنرال الکتريك مي باشند، به نظر مي رسد بايرد تاكيرد    محصويت قديمي نوع ازد در ايران كه بيشتروهاي موج

 .1گردد اين آموزش در دو حوزه بهره برداري و تعميرات انجام مي .زش بعمل آيدبيشتري روي حوزه آمو

گيري فنون نگهداري، تعميرات و بهره برداري است كه با آموزش هاي كوتاه مدت پريش بينري   فراشركت راه آهن نيازمند 

 ،بره فعاليرت هراي تعميررات     شرركت راه آهرن مربروط    در تکنولروژي اين دانش را كسب مي كند. بنابراين عدم اطمينان  ،شده

 پايين است.نسبتاًاست و مينان آن  و بهره برداري نگهداري

 

 تعامالت سازمانی 
به سه عنصر ارتباطات، هماهنگي و همکاري بستگي دارد. شركت راه آهن قبرل   بوده واين عامل برگرفته از مدل استاك      

با آنهرا   يكرد و تعامالت رضايت بخش وتور و جنرال الکتريك همکاري مياز شرايط تحريم با لکوموتيو ساز هاي آمريکايي جنرال م

با لکوموتيو سازهاي كرالس دو، همکراري كنرد. در ضرمن هنگرام دعروت        دداشت. با ايجاد شرايط تحريم شركت راه آهن تنها باي

شرركت راه آهرن   بنابراين  .6ند، در مناقصه شركت مي كنكالس ، تنها يك الي دو شركت اين لکوموتيو سازهاي شركت راه آهن از

انتخاب نمايد. البته ناگفتره نمانرد كره شرركت راه آهرن بره        ،كه تعامالت سازماني بيشتري دارد را آزادي انتخاب ندارد تا شركتي

 يك وريدار و مشتري است.  تعامالت سازماني زياد نيازي ندارد. چون صرفاً



.1394ه كل نيروي كشش،شركت راه آهن، دوم تيرماه  مصاحبه  با مدير بخش برنامه ريني ، ادار - 1
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صرورت  فراترر از آن، همکراري واصري     .محدود مي باشد رقم وورده،ارداد حوزه تعامالت و روابط في مابين به آنچه در قر   

فرانسوي  مردعي شردكه    شركت  انجام شده است. البته بعداً هايي پيش بيني شده است كه تقريباً آموزش.در قرارداد نگرفته است

ف پرذيري يزم را نداشرت و ترا حردودي     در بروي كارها انعطا ،آن شركتبنابراين ست.قرارداد منعقد كرده  يپايين با قيمت نسبتاً

   .1دكرمي  سخت بروورد

بيانگر اين نکته است كه تعامالت سازماني در كوتاه مدت حاصل نخواهد شد، بلکه بايد با طرف ورارجي همکراري بلنرد    مطالب فوق 

 و در حال حاضر تعامالت قوي سازماني ميان شركت راه آهن و آلستوم فرانسه وجود ندارد.  مدت داشت

 

 یبوم یبا توجه به شاخص ها یديت عوامل کلين درجه اهمييا تعي یرتبه بند
ا نروع  ير ن روش انتقرال   يري در تع آنهرا  ريتراث  ،كره  شرد  اشاره يآنها، به عوامل يل محتوايدر والل انجام مصاحبه ها و تحل

تروان نرام   ياز آنها م يبوم يهان عوامل كه به عنوان شاوص ياست. ا ير قابل چشم پوشيان شركت ها غيم كيتکنولوژ يهمکار

توسرعه   يشتر واص كشور هرا ي، بهان مدل يبه آنها اشاره نشده است. ا تکنولوژيك انتقال يتئور يك از مدل هايچ  يبرد، در ه

 -ياسر يت وراص س يو وضرع  رانير در حال توسعه مانند ا يهامورد نظر در كشور يمدل ها ياده سازيافته هستند، لذا جهت پي

مردل   يري ت و واقع گرايني، عيبوم ياست. با در نظر گرفتن شاوص ها يضرور يبوم ير نظر گرفتن شاوص هاد آن، ياقتصاد

اسرتفاده از   بره  ازير موثر بر انتخاب روش انتقال مناسرب ، ن  يديعوامل كل يق، جهت رتبه بندين تحقيدر ا ابد.ي يش مين افناين

 .استچند شاوصه  يريم گيتصم يمدل ها

شردند كره    ييمهم شناسا يبومران شركت راه آهن  چهار شاوص يو مد تکنولوژيت يرياحبنظران مداز ص يبا نظر وواه 

 .يرد نظر و توان رقرابت وم تکنولوژي يساز يت محلي، قابلرندهيشركت گ ي، توسعه اقتصادياقتصاد  -ياسيس ميعبارتند از: تحر

كه نتيجه آن به قررار  .شدند يرتبه بند 2تاپسيس كيه تکنلينه ها نسبت به شاوص ها بوسيبه عنوان  گن يدين عوامل كليبنابرا

 باشد. يزير م

        1=A2   921/1= يف مفادهمکاري= تعر 

2 =A4   772/1= ي= هدف از همکار     

3 =A1  631/1= تکنولوژيبه محصول  يابيت دستي= فور 

4 =A7    629/1= تکنولوژي= عدم اطمطنان 

1 =A5   341/1سك= ي= ر 

6 =A6    =229/1/قدرت شركت مادر= 1انداز   

7 =A3   199/1و بازار=   تکنولوژيبه  يي= آشنا 

9 =A8   191/1= ي= تعامالت سازمان 

 

  مربوطه یديانتقال نسبت به عوامل کل یها روش بودن يیاجرا ن درجهييتع
 نکته توجه  نيد به ايشود.اما با يمشخص م  يشنهاديانتقال پ ي،روش ها يديت عوامل كلين وضعييبا تع

 يرسد.برا ير ممکن به نظر ميغ ين و حتييار پايدر شركت راه آهن بس يشنهاديپ يروش ها يبرو يريامکان بکار گ ،نمود كه

نسبت بره   يشنهاديانتقال پ يروش ها بودن يياجرا مدل، درجه ييت و واقع گراينيشتر عين مشکل و باي بردن هر چه بيحل ا

در ستون آور مدل مشخص  Rijن درجه كه به صورت ين شده است .  اييط شركت راه آهن تعيشرااهداف مربوطه و با توجه به 

 ن شده است .ييدر شركت راه آهن تع يشنهاديانتقال پ يروش ها يو اجرا ياده سازيت پيبر اساس قابل ،است



.1394نيروي كشش،شركت راه آهن، دوم تيرماه   مصاحبه  با مدير بخش برنامه ريني ، اداره كل - 1
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محقق ) آشنا به  روش  يکارو با هم (1تا  1)ازيازيامت پنجف يبر اساس ط تکنولوژيانتقال  ياوتصاص درجه به روش ها

 يت بنرد ين درجه جهت اولويا ر پروژه) آشنا به شركت راه آهن و اهداف آن ( صورت گرفته است.ي( و مد تکنولوژيانتقال  يها

ب در شرركت  ت انتخراب روش انتقرال مناسر   يمختلف و در نها يطرح ها يابيارز روشبا استفاده از  تکنولوژيانتقال  يروش ها

 .رد داردمورد نظر كارب

  

 یپيشنهادمدل انتقال  یاده سازيپارائه و
ن شرده  يري واص شركت راه آهن تع تکنولوژيساوتار مدل انتقال  يابعاد ، مؤلفه ها و به طور كل ين مرحله تماميقبل از ا

و  يشناسرائ  ،قسمت تعيين معيارهاي كليردي ار ها در ين معيارها هستند كه ايمع تکنولوژيه و اساس هر مدل انتقال ياست . پا

ن يمؤثر بر انتخاب روش انتقال مناسب هستند كه از باي بره پرائ   يارهاي، مع يشنهادين ستون اول مدل پيبنابرا .ن شده اندييتع

قسمت رتبه بندي عوامل كليدي با توجه به ارها كه در يت معيدرجه اهم ايشده اند . وزن  يفهرست بندت يبر اساس درجه اهم

اسرت   يشنهادين ستون واص مدل پيدهند . ا يل ميشده است ، ستون دوم مدل مورد نظر را تشک نييتع ،شاوص هاي بومي

برر   يبروم  ير شراوص هرا   يجه تأثين ستون نتيمطالعه شده وجود ندارد. درضمن ا تکنولوژيانتقال  يك از مدل هايچ يو در ه

 مشخص است . Wjاست و به صورت  يديكل يارهايمع

تعيرين وضرعيت معيارهراي كليردي     بند ن ستون بر اساس يت شده اند . اين وضعييتع يديكل يار هايدر ستون سوم ، مع

مورد نظرر برر    ين ستون و روش ها يا ارائه شده است. يشنهاديانتقال پ يدر ستون چهارم ، روشها و كامل شده است.در ادامه،

 د.   نباش يق مين تحقيك مطالعه شده در ايتئور مدل پنج  گرفته از

ن ير مربوطه آمرده اسرت . ا   يارهاينسبت به مع يشنهاديانتقال پ يروش ها بودن يياجرا در ستون پنجم ، درجهسرانجام 

ط وراص مکران   يمطالعه شده وجود ندارد وبا توجه به شرا تکنولوژيانتقال  يك از مدل هايچ ين در هين يشنهاديبعد از مدل پ

 ارائه شده است. انتقال يك از روش هايهر  ياده سازيپ

نسبت به آنهرا تفراوت    ياز جهات يانتقال مطالعه شده است ول ياز مدل ها يقيق تلفيتحق يشنهاديپ ينکه الگويالرغم اع

 :ن شود يانتقال موجود متما يمورد نظر نسبت به مدل ها يشنهاديشود كه مدل پ يسه عامل مهم باعث مدارد. 

مؤثر بر انتخاب روش انتقرال مناسرب برا توجره بره       يديكل ياارهيت معيا درجه اهمينکه ، در مدل مورد نظر ، وزن ياول ا

 ن شده است .ييمدل، محاسبه و تع ياده سازيران و وصوصاً مکان پيكشور ا يبوم يشاوص ها

مربوطه و  يار هايمع نسبت به يشنهاديانتقال پ يروش ها بودن يياجرا نکه ، در ستون آور مدل مورد نظر ، درجهيدوم ا

 مدل ، آورده شده است. ياده سازيپ يمکانط يبا توجه به شرا

توان برا اسرتفاده از    يانتقال  نسبت به آنها ، م يروش ها يياجرا و درجه يديوزن عوامل كل شدننکه، با مشخص يسوم ا

 عامل فوق الذكر سه ،نيبنابرا و انتخاب روش انتقال مناسب اقدام كرد . يت بند يمختلف نسبت به اولو يابي طرح هايارز روش

 يمناسرب  يت و واقرع گرائر  ير نيع يجره دارا يدر نتتطابق داشته و  يط محليبا شرا قيتحق يشنهاديكه مدل پ ن استيان گر ايب

 ر است .يز يساوتار و مؤلفه ها يواص شركت راه آهن دارا يشنهاديپ تکنولوژيانتقال  يا الگوي مدلاست. 
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 راه آهن. شرکت برایق يتحق یشنهاديمدل انتقال پ - 1جدول

 

نررررررررام 

 ياوتصار
    Rij روش انتقال تيوضع Wj يديا عوامل كليارها يمع

A2 يف مفاد همکاريتعر 
921/

. 
 - - ووب

A4 يهدف ازهمکار 
772/

. 
 محدود

  Alliance        

    
1 

 Outsourcing  

       2 

A1 
   به محصول  يابيت دستيفور

 تکنولوژي     

631/

. 
 Purchase 1       نيبايتر

A1 تکنولوژينان يعدم اطم 
629/

. 
نسبتاً 

 نيپائ
     Licensing 2 

A5 سكير 
341/

. 
 - - نيپائ

A6 و بازار تکنولوژيبه  يآشنائ 
229/

. 
آشنا به 

 بازار

      Alliance 3 

Joint Venture 1 

A3 اندازه/ قدرت شركت مادر 
199/

. 
 متفاوت

    Acquisition 1 

      Merger 1 

A8 يتعا مالت سازمان 
191/

. 
 Purchase 1       نيپائ

 

 

 تعيين روش انتقال مناسب 
 يتعيرين مر   (1379-)جعفرنژادمختلرف  يطررح هرا   يهمانطور كه اشاره شد روش انتقال مناسب با استفاده از مدل ارزياب

با مقادير بيشتر بهبرود  مري يابرد. برراي تمرام       معيار ،، ذكر اينکه نکته ضروري است كهPMiقبل از تعيين معيار ترجيح يا شود.

حرداقل كرردن برراي     PMiحد اكثر كردن مطلوب است . چون  ،ريسك يا A5و  تکنولوژيعدم اطمينان يا A7 اهداف فوق به جن

 پيشرنهادي  . معيار تررجيح روش هراي انتقرال   شوندآنها  در محاسبات معکوس مي   Rij اين دو هدف مطلوب مي باشد، بنابراين

 مورد نظر به قرار زير است.
PMLicensing=(1)

0/628
 =  0/65                                  PM Purchase=(5)

0/631
.(5)

0/181
 = 3/69  

PM Alliance=(1)
0/772

.   (3)
0/228

 = 1/28                     PMJV=(1)
0/228 

=  1                         
PM Outsoursing=(2)

0/772 
= 1/71                                PMAcquisihtion=(1)

0/188 
=  1 

                                 

PMMerger =(1)
0/18  

= 1                                                                                             
 در شركت راه آهن به صورت زير است. نولوژيتکبنابراين اولويت بندي نهايي روش هاي انتقال 

 

 
Licensi

ng 

JV Acquisiti

on 
Merger Allia

nce 
Outsour

cing 
Purcha

se 
61/1 1 1 1 29/1 71/1 69/3 
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 نتيجه گيری و پيشنهادات
ايجراد    آنهرا،  صرنايع  يابناري مهم براي ارتقاء استاندارد زندگي در كشورهاي در حال توسعه، باز سراوتار  تکنولوژيانتقال  

از طريق انتقال، غالباً به عنوان روشري جهرت ارتقراء عملکررد      تکنولوژيشود. دسترسي به  مشاغل و بهبود اقتصاد آنها تلقي مي

 .هاي تجاري جديد تلقي مي گردد گيري از فرصت شركت يا بهره

صنعت حمل و نقل ريلي، از اهميت در نيل به اهداف  تکنولوژيهاي پيشرفته از طريق انتقال  تکنولوژياز طرفي، جذب 

بايستي به شدت موردتوجه  تکنولوژيهاي انتقال  در فعاليت تکنولوژيباييي برووردار است. بنابراين، اعمال مديريت صحيح 

هاي اساسي در اين زمينه، انتخاب روش انتقال  سياستگذاران صنعت حمل و نقل ريلي قرار گيرد. با اين وجود،  يکي از گام

مورد مطالعه، اين   است.براساس تحقيق انجام گرفته مالحظات زير بايد صورت گيرد. طبق گفته كارشناسان شركت مناسب

شود كه، قبل از انعقاد قراردادهاي همکاري در  ندارد. بنابراين پيشنهاد مي تکنولوژيساز و كارهاي واصي براي انتقال   شركت

در  تکنولوژيصورت گيرد. در اين راستا، منطبق بودن ساز و كارهاي انتقال  مطالعه جامع و كاملي تکنولوژيزمينه انتقال 

مناسب، انتخاب روش انتقال مناسب، انتخاب  تکنولوژيراه آهن با فرآيند انتقال كه شامل مراحل، تعيين نيازها، انتخاب   شركت

باشد، ضروري به  انطباق، توسعه و انتشار مي، كاربرد، جذب، تکنولوژينويس قرارداد، اجرا يا كسب  منبع مناسب، تهيه و پيش

در اين راستا پيشنهاد مي شود،شركت راه آهن جهت سازوكارهاي انتقال تکنولوژي و تعيين نوع همکاري رسد. نظر مي

استفاده نمايد.در ضمن بهترين روش انتقال در شركت راه آهن در    13،صفحه 1تکنولوژيك از الگوي ارائه شده در جدول 
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