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،دانشکده صنعت هواپيمایی کشوری-تهران Aero2016P28T7-9 

ها و پژوهشگاه ها دانشگاه تجاری سازی پروژه های پژوهشي هوانوردی در و چالش های موانع
 امیرناصر اخوان1

  دانشکده مدیریت علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 چكيده 

گیری فرآیند نوآوری و تولید و امروزه تبدیل علم به ثروت از طریق شکل

پذیر است. به این ترتیب است که علم به فروش محصوالت جدید امکان

شود. تشخیص نیاز بازار ثروت و درنهایت رفاه جامعه تبدیل میارزش 

ی فنآوری و درنهایت مصرف، اجرای پژوهش و مطالعات برای توسعه

ناپذیر ایجاد یك فنآوری جدید است. سازی آن از مراحل اجتنابتجاری

های ها، هزینهسازی فنآوریها از طریق تجاریپژوهشگاه ها و دانشگاه

گذاری در های خود را جبران کرده و امکان سرمایهیی فنآورتوسعه

آورند. در خصوص تر را برای خود به وجود میهای بهتر و پیشرفتهفنآوری

تجاری سازی نتایج پژوهش هوانوردی در دانشگاه ها و پژوهشگاه های 

هوانوردی موانع و چالش های زیادی وجود دارد که در این مقاله بصورت 

ته شده است. امید می رود مورد استفاده پزوهشگران و شفاف به آن پرداخ

برنامه ریزان دانشگاه ها بویژه دانشکده های مهندسی هوافضا قرار گیرد.
  تجاری سازی، هوانوردی، دانشگاهها و پژوهشگاههای ایرانواژه های كليدی:

 مقدمه 

ای دارد و به هوانوردی جایگاه ویژه های کلی کشور، فنآوریدر سیاست

عنوان ابزاری برای رشد و توسعه کشور تعیین شده است. بررسی اسناد 

ترین هدف ایران از رویکرد به فنآوری دستیابی دهد که مهمملّی، نشان می

]1[ اقتصادی، سودآوری مالی و افزایش ثروت ملّی است. به توسعه

توان به اهداف شود که چگونه میحال این سؤال اساسی مطرح می

اقتصادی فنآوری رسید؟ و با استفاده از فنآوری ثروت و رفاه تولید کرد؟ 

خلق ارزش اقتصادی و تولید ثروت از فنآوری هوانوردی چگونه است؟ 

سازی فنآوری هوانوردی راهکار خلق ارزش از فنآوری است که برای تجاری

ی تولید ارزش ای به نام زنجیرههای زنجیرهآن الزم است تمام حلقهتحقّق 

که شامل: تحقیق و توسعه ، نوآوری ،تولید محصوالت هوانوردی ،بازاریابی 

گلوگاه ایران در زنجیره  ] 2[از قّوت الزم برخوردار باشند. و تعمیرات،

ق های توسعه )تزریهای متعدّدی مانند: حلقهارزش هوانوردی، حلقه

فنآوری هوانوردی به خط تولید( و حلقه نوآوری )تبدیل دانش هوانوردی به 

بنابراین در رویکرد صحیح به فنآوری، اهمیت توسعه و  ] 3[ ثروت( است.

گیرد.نوآوری در درجه اوّل و پژوهش )فنی کاربردی( در درجه دوّم قرار می

شود که به جای اهتمام به پژوهش و مراکز از این رو پیشنهاد می ] 4[

پژوهشی، توسعه و مراکز توسعه و نوآوری مورد تأکید قرار گیرد. مراکز 

توسعه و نوآوری بر تبدیل دانش موجود در جهان به ثروت متمرکزند و با 

ف شوند. هدمیزان تولید ثروت و نه میزان تولید مقاالت علمی، ارزیابی می

فنآوری هم تولید ثروت است. نه تولید مقاله پس نهضت تولید علم و 

افزار تبدیل دانش ی فنآوری، تولید علم و نرمافزاری در حوزهجنبش نرم

کاربردی به ثروت و درآمد است، به عالوه تولید علم فقط در مراکز 

 افتد، بلکه یکی از منابع مهم تولید علم، پژوهشی دانشگاهی اتفاق نمی

نفعان یا گسترش فنآوری در مراکز تحقیق و توسعه صنعتی، بر اثر فشار ذی

در این خصوص صنعت هوانوردی از جایگاه ویژه  ] 5[ تقاضای بازار است.

ای برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع تجاری سازی نتایج پژوهش 

 هوانوردی در دانشگاه ها را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار می

 دهیم.

 استقرار نظام مدیریت تجاری سازی نتایج پژوهش در دانشگاه ها

-ها که این پژوهش ها بومی نیست  و به درد ما نمی.در تعریف پژوهش1

 است  ISIخورد چون مالک

 . به دالیل مختلف پژوهش های هوانوردی تجاری نمی شود .2

. بسیاری از پژوهش ها بر اساس اصول و مبانی تجاری سازی نیست و 3

 صرفا در مرز های دانش انجام می شوند 

 . حقوق مالکیت فکری رعایت نمی شود4

 . پژوهش های هوانوردی پتنت نمی شود5

 های هوانوردی با قصد تولید انجام نمی شود.. پژوهش6

به خوبی اساتید و پژوهشگران  قبل از ورود به بحث نیاز است دو فرآیند را

 بدانند. حال این دو فرآیند چیست؟

-خواهد انجام شود و دوم فرآیند تجاریفرآیند خود پژوهشی که می اول

فرایند پروژه های پژوهشی را در دانشگاهها و پژوهشگاهها  1. شکل سازی

 .نشان می دهد

های پژوهشی اگر این فرآیند ها بخوبی درک و مفهوم نگردد چگونه پروژه 

را تجاری سازی کنیم؟ کار را از کجا شروع کنیم؟ ابتدا از حوزه معاونین 

 پژوهش و فناوری دانشگاه ها کار شروع می شود.

که در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها  "پژوهشی و فناوری "واژه های معاون

بدهد تا تبدیل  "نوآوری و توسعه"وجود دارد باید جای خود را به معاون

بر تبدیل  "مراکز توسعه و نوآوری"ه ثروت محقق گردد. جرا که ، دانش ب

دانش موجود در جهان به ثروت متمرکزند و با میزان تولید ثروت و نه 

کارکنان مراکز توسعه و  ] 5[ شوند.میزان تولید مقاالت علمی، ارزیابی می

 نوآوری عالوه بر دسترسی به مقاالت، کتب و گزارشات علمی باید اطالعات

رصد  وکاملی از صنعت و بازار جهان و بازخورد دائمی صحیح آن داشته 

های مرتبط و تحلیل اطالعات به و بازار در حوزه تکنولوژیدائم و کامل 

ی دائم مراکز توسعه و نوآوری است.دست آمده از آن، وظیفه

جایگاه تجاری سازی در فرآیند پروژه های پژوهشي 

همانطور که در این فرآیند دیده می شود فاز پس ار عبور از هفت فاز 

هشتم مقوله تجاری سازی است که به آن می پردازیم. البته متاسفانه 

فرآیند پروژه های پژوهشی هوانوردی نیز به صورت سیستماتیك و برنامه 

گران ما انجام نمی شود. مثال اساتید و ریزی شده توسط اکثر پژوهش

مبانی مدیریت پروژه آشنا نیستند )برای  دانشجویان تحصیالت تکمیلی با

مدیریت  -مدیریت زمان پروژه  -مثال مدیریت یکپارچه سازی پروژه استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو پژوهشکده مطالعات آینده  -1
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  -مدیریت ارتباطات پروژه  –مدیریت منابع انسانی پروژه  -کیفیت پروژه 

حال این موضوع مورد  -مدیریت تدارکات پروژه ( -مدیریت ریسك پروژه 

ی الزم برای تجاری سازی آشنائی با این بحث ما نیست البته زیر ساخت ها

اصال هدف علم چیست؟ شناخت واقعیت و  -مبانی می باشد. از سوی دیگر 

هدف تکنولوژی هوائی چیست؟ پاسخگوئی به نیاز صنعت هوانوردی. پس 

اساتید باید دنبال نیاز بازار و مشتری باشند که آن تکنولوژی هوانوردی 

پژوهش هوانوردی بر مبنای نیاز است نه پس ] 6[است. نه علم غیر نافع. 

بر اساس توان دانشگاه ها.منظور از پژوهش یعنی علم نافع و سودمند نه 

 علم غیر نافع.

 ] 6[و از طرفی هدف تکنولوژی هوانوردی تولید ثروت است نه تولید مقاله

بر این نظر اساتید و پژوهش گران باید مسیر خود را مشخص کنند. به 

کت در مرزهای دانش )علم( و یا مرزهای تکنولوژی؟ و یا عبارت دیگر حر

این ] 7[استفاده از علم برای عبور از مرزهای تکنولوژی برای تصاحب بازار. 

 . باید هدف اساتید و یا پژوهش گران هوانوردی باشد
 

 پول و درآمد تبدیل دانش هوانوردی به

صنعت  توسعههای های متعدّدی مانند: حلقهحلقه حال گلوگاه ایران در

؟ پاسخ تزریق تکنولوژی هوانوردی به خط تولید و در هوانوردی چیست

حلقه نوآوری گلوگاه چیست؟ تبدیل دانش به ثروت. در دانشگاه ها و 

پژوهش هوانوردی معنایی  سازیتجاریبدون  پژوهشگاه ها ی پژوهشی نیز

دانش به تنهایی منجر به گسترش تکنولوژی ی علم و تولید ندارد. توسعه

هایی زیرساخت  سودآور تابع تکنولوژیگسترش ] 8[ شود.سودآور نمی

 است.  هوانوردی ی علومهای توسعهمتفاوت از زیرساخت

یکی از روش هایی است که  تجاری سازی پژوهش هوانوردی دانشگاهی 

اینجاست که دیگر  ] 9[ .گره زد اقتصاد علم را به بوسیله آن می توان

انتقاد از عدم ارتباط صنعت با دانشگاه بی معنا است. چرا که نیاز نیست 

بازار به خدمت اساتید بیاید. به عبارت دیگر چون اساتید آشنا با نیازهای 

بازار هستند و طبعا پروژه هایی انتخاب می کنند که مشکل بازار و نیاز 

ارتباط فی مابین بی معنی است. جامعه را حل می کند دیگر انتقاد از عدم 

نمی خواهند. پس حرکت در حرکت در  ISIبازار و صنعت هوانوردی مقاله 

برای بازار و این صنعت معنی ندارد باید در مرزهای  مرزهای دانش)علم(

هوانوردی حرکت کنیم تا صنعت هوانوردی خواهان پروژه های  تکنولوژی

نعت هوانوردی به دانشکده دانشگاهیان شوند بعد این موقع است که ص

 های مهندسی هوافضا برای رفع مشکالت و نیاز هایشان می روند.

 

 معني و مفهوم تجاری سازی 

یك ایده یا یك  در مجموع تجاری سازی را می توان به بازار رسانیدن

انجام باید با مطالعه دقیق بازار و استخراج نیازهای بازار،  نوآوری دانست که

م آزمایش های الزم، تهیه نمونه، استاندارد سازی فرآیند انجا تحقیقات و

هماهنگی های مدیریتی برای عرضه آن به متقاضی یا توسعه محصول و 

 ] 11[بازار، توام باشد

  یك فرآیند تجاری سازی تکنولوژی هوانوردی اما،

 هزینه بر 

 زمان بر 

 با نتایج بسیار نا مطمئن 

به عبارت دیگر تجاری سازی محصوالت هوانوردی، پر هزینه، مدت زمان 

طوالنی برای تحویل محصول مانند هواپیما و در نهایت ممکن است در 

آزمایشات جواب ندهد. برای مثال طراحی یك هواپیمای دو نفره هواپیمای 

اسب بخار حداقل در  511پا و موتور  31111توربوپراپ با سقف پرواز 

سال  2سال طول می کشد. و برای ساخت نمونه آزمایشی  3عادی شرایط 

سال بطول می انجامد.  5زمان الزم است و برای راه اندازی خط تولید 

سال آنهم در شرایط عادی. البته در این رابطه باید به عمر محصول  8جمعا 

نیز توجه کرد که بع از این زمان محصول از رده خارج نشود. و بعبارت 

منسوخ نگردد. اینکه پروژه پژوهشی ساخت  نظرکنولوژی مورد دیگر ت

نفره مطرح می گردد، باید دید که چند سال بطول می  211هواپیمای 

انجامد. آیا مشتریان صبر و تحمل تحویل را دارند؟ سوال بعدی این است 

که قیمت تمام شده چقدر است؟ گواهینامه پروازی را چگونه اخذ خواهند 

 ی از این قبیل. کرد؟ و سواالت

 تجاری هوانوردی برتر پروژه های  هایویژگي

برخی از شاخص های انتخاب پروژه های پژوهشی هوانوردی به این شرح 

 می باشند.

 ارای ارزش افزوده باالد  

 برطرف نمودن نیاز صنعت هوانوردی  

 تصاحب بازار وسیع داخلی و خارجی  

 ی سود زیادحاشیه 

 میزان درآمدزایی باال 

پروژه های پژوهشی  (2)شکل  سازیسوی دیگر، فرآیند تجاری از

  فرآیندی ساده و خطی نیست بلکه -هوانوردی

 فرآیندی پیچیده 

 بازیگران متعدد  

 مهارت های گوناگون 

 

مالحظه می شود مهارت ها عبارتند از، بازاریابی و  2 همانطور که در شکل

حقوق، قیمت گذاری دانش فنی، امکان سنجی  ،ثبت اختراع ،بازار شناسی

 ،فنی و اقتصادی پروژه ها، آشنائی با نوشتن طرح تجاری، تنظیم قراردادها

انتقال تکنولوژی، مدیریت پروژه و کنترل پروژه و اینگونه مسائل که اکثرا 

مدیریتی هستند و دانشگاه های فنی و مهندسی و بویژه دانشکده های 

ن خصوص ضعف داشته و متخصص ندارند . برای مهندسی هوافضا در ای

مثال، یکی از اصولی که باید پژوهشگران باید رعایت کنند عدم افشای 

طرح و یا ابداع می باشد . مثال اساتید ما طرح های خود را در ژورنال های 

خارجی به چاپ میرسانند و خود بخود طرح و نوآوری خود را افشا می 

 ] 11[سازی پژوهش پس از افشا معنی ندارد.یکنند لذا اینجاست که تجار

در فرآیند تجاری سازی فرم هایی وجود دارد که طرح قبل از ثبت اختراع 

چون برای ارتقا  ،که اکثر اساتید رعایت نمی کنند. چرا] 12[افشا نگردد. 

الزم دارند حال اگر این نوآوری میلیون ارزش داشته باشد  ISIمقاله  

 ارزش ندارد.  ISIبرایشان به اندازه مقاله  

نکته قابل تامل این است که بخش عمده ای از پژوهش های هوانوردی 

و پاسخگویی به  با هدف تجاری شدن دانشگاهی بدون مشتری از ابتدا

علمی و دانشجویان سوی اعضای هیات از هوانوردی نیازهای صنعت 

چون مقوله تجاری سازی در ] 13[تعریف نمی شود.  تحصیالت تکمیلی

دانشگاه ها نهادینه نشده است. و از طرفی معاونت پژوهش و فناوری 

 دانشگاه ها به موارد زیر بی توجه هستند

 عدم نظارت  بر مراحل تعریف پروژه های پژوهشی هوانوردی 

  عدم خدمات مشاوره ای امکان سنجی((Feasibility Study 

 عدم خدمات مشاوره ای طرح تجاری(Business Plan) 

 که در این زمینه تخصص ندارند.
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باید به  کم کارکرده ایم خیلی درتجاری سازی خیلی در کشور، تاکنون

تبدیل ایده به محصول  را به ما یاد دنبال ساز و کارهایی باشیم که فرآیند 

را سرعت ببخشد. این را  ثروت تبدیل علم به و از سوی دیگر روند بدهد

اکثر اساتید و پژوهشگران ما آشنا نیستند. پس باید آموزش ببینند. این هم 

راه دارد و باید در کوتاه مدت در آئین نامه ارتقای اساتید امتیازی لحاظ 

درسی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دو واحد  گردد و در سیالبس های

 درسی تجاری سازی گنجانده شود. 

 

 برخي از موانع در خصوص تجاری سازی نتایج پژوهش هوانوردی 

عدم احساس نیاز صنعت هوانوردی به دانشگاهیان به دلیل  •

 عملی نبودن پژوهش های دانشگاهی

  عدم آگاهی صنعت هوانوردی از توانمندی های دانشگاهیان •

ضعف دانشگاه ها و بخش های تحقیقاتی در انجام پروژه های  •

کاربردی و اجرایی هوانوردی و عدم توجه به نیاز و خواست این 

 صنایع

شفاف در مقوله تجاری عدم وجود قوانین و آئین نامه های  •

 در دانشگاه ها سازی

مدیرکل دفتر ارتباط با  عدم آشنا بودن معاون پژوهشی و •

 با مبانی تجاری سازی و انتقال تکنولوژی دانشگاه ها صنعت

عدم آشنا بودن کارکنان و کارشناسان حوزه معاونت پژوهشی  •

 با مبانی تجاری سازی و انتقال تکنولوژی

عدم وجود صندوق مالی به نام تجاری سازی برای هزینه های  •

 اولیه تجاری سازی بخصوص محصوالت هوانوردی   

و مسله  هاستادی دانشگاهعدم انعطاف پذیری در سیستم های  •

 باالسری ها

روابط عمومی ضعیف حوزه معاونین پژوهشی و فناوری  •

 دانشگاه ها با صنعت هوانوردی 

 عدم آشنائی با مقوله بازاریابی   •

 کمبود فضای پژوهشی و گارگاه های نمونه سازی  •

نداشتن مواد اولیه هواپیمائی برای نمونه سازی قطعات و تست  •

 آنها 

سازی و تجاری نبودن کتب و نشریات مربوط بهدر دسترس  •

 انتقال تکنولوژی

 اساتید در خصوص مقوله تجاری سازی ضعف اطالعات و دانش •

کارشناسان پژوهشی در خصوص مقوله ضعف اطالعات و دانش  •

 تجاری سازی

دانشجویان تحصیالت تکمیلی در  ضعف اطالعات و دانش •

 خصوص مقوله تجاری سازی

 ماشین آالت مناسبو عدم داشتن تجهیزات  •

 بروز نبودن تجهیزات آزمایشگاهی   •

 

سازی پژوهش هوانوردی راهكارهای رفع موانع موجود تجاری

 دانشگاه ها 

عقد قرارداد با دانشگاه های خارج از کشور برای همکاری  •

 مشترک تجاری سازی

برای تامین ”تجاری سازی حساب”افتتاح حساب تحت عنوان •

تجاری سازی) تامین موجودی آن می بخشی از هزینه های 

تواند بخشی از باالسری از پروژه های صنعتی باشد(. و بخشی 

 از بانك ها به عنوان وام های کم بهره و طوالنی مدت

تحت )مانند نمایشگاه بین الملل( برپائی نمایشگاه های سالیانه  •

” پروژه های تجاری سازی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها ”عنوان 

ین نمایشگاه فقط پروژه های پژوهشی و پایان نامه های که در ا

کارشناسی ارشد و دکترا ارائه شود. و توضیح دهنده گان غرفه 

 ها استاد و دانشجوی مربوطه  خواهند بود.

توانند از طریق زیر این مشكالت را حل دانشگاهها نيز مي

  :نمایند

  اختصاص مبلغی معین به طرح های تجاری سازی از دولت •

تجاری سازی و انتقال “ واحد درسی تحت عنوان 2قرار دادن  •

 دودر دروس کارشناسی ارشد و دکترا و قرار دادن “ تکنولوژی

در “ امکان سنجی  و طرح تجاری” واحد درسی  تحت عنوان

 دروس کارشناسی ارشد و دکترا

اختصاص مبلغ معینی به طرح های تجاری سازی از دیگر  •

دانشگاه و یا از باالسری پروژه های سرفصل های بودجه ای 

  پژوهشی دانشگاه

  تشویق اساتید درگیر طرح برای سرمایه گذاری در طرح ها •

  اعطای وام های بلند مدت و کم بهره به اساتید دانشگاه ها •

 

 مزایای تجاری سازی نتایج پژوهش در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 

های مادی و سازی راهی است جهت بازگشت سرمایهتجاری -1

 معنوی صرف شده بر روی پژوهش انجام شده در دانشگاهها

تجاری سازی به محقق کمك می کند تا از کاربردی شدن  -2

نتیجه پژوهش و عدم بی مصرف بودن آن اطمینان حاصل 

 نماید

تجاری سازی می تواند توجیهی جهت تخصیص بودجه های  -3

 ] 14[های جدید دانشگاهی باشددولتی به پروژه

تجاری سازی منابع علمی جهت تاسیس شرکتهای دانش بنیاد  -4

 را فراهم می آورد

تجاری سازی می تواند به بازسازی دوباره اقتصاد رقابت پذیر  -5

 ] 15[در کشور کمك شایانی نماید

می تواند از این روش راهی جهت شناساندن تکنولوژی جدید  -6

 ] 16[به منظور ارائه محصوالت و خدمات بهتر باشد

ی سازی می تواند راهی جهت ایجاد بازار کار برای آینده تجار -7

 ] 17[ فارغ التحصیالن در دانشگاه باشد.

 

 جمع بندی و نتيجه گيری

به طور کلی برای دست یابی به اهداف تجاری سازی پژوهش هوانوردی در 

کشور، دولت بخش خصوصی و دانشگاه ها با چالش ها و موانع زیر مواجه 

 هستند:

های مستقیم و دولت این است که هزینهچالش اصلی  

غیرمستقیم پژوهش هوانوردی دانشگاهی را به شکل مناسب و 

نیاز تامین نموده و بخش های خصوصی و دولتی را حمایت 

 مالی نمایند.

چالش اصلی دانشگاه ها، تقویت خدمات تجاری سازی آنها  

برای ارائه خدمات به پژوهش گرانی است که به دنبال تجاری 

 زی فعالیت های خود هستند.سا
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سازی در دانشگاه ها و پژوهشگاه اصول، مبانی و فرآیند تجاری 

 ها تدریس گردد

محیط مناسبی در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برای تشویق و  

 انجام تجاری سازی نتایج پژوهش ایجاد گردد

هیچ پژوهش در دانشگاه ها و پژوهشگاه بدون نیاز بازار و  

ردد و پژوهشگران ملزم به ایجاد بازار برای مشتری انجام نگ

 پژوهش خود باشند

در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها  "سازیتجاری "صندوقی بنام  

ایجاد گردد. از این طریق وام کم بهره به پژوهشگران اعطا و 

 پس از فروش محصول پژوهشگر این وام باز پرداخت گردد.
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 های پژوهشي در دانشگاه و پژوهشگاهسازی پروژهفرآیند تجاری -2شكل 

 

 راجعم

های هوافضا، پایان سازی نتایج پژوهشاخوان، امیرناصر، تجاری -1

 -نامه، دانشجو پدارم باقری، دانشکده مهندسی هوافضا 

 1388 دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تیر

سازی نتایج پژوهش های تجاریموانع و چالش"اخوان، امیرناصر،  -2

همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، ،"در دانشگاههای ایران

دی  6-7سالن اجالس سران کشورهای اسالمی، تهران، 

1389. 

نهادهای انتقال تکنولوژی و نقش آنها در تجاری "،اخوان، امیرناصر -3

همایش ملی مدیریت پژوهش  ،"دانشگاههاسازی نتایج پژوهش 

 6-7و فناوری، سالن اجالس سران کشورهای اسالمی، تهران، 

 .1389دی 

های اخوان، امیرناصر، آشنایی با مقوله تجاری سازی پژوهش -4

دانشگاهی راهکارهای اجرایی و عملیاتی، شهرک علمی و 

 1391تحقیقاتی اصفهان،

 1391ژوهش، صا ایران، اخوان، امیرناصر، تجاری سازی نتایج پ -5

اخوان، امیرناصر، ارائه سخنرانی در جلسه هم اندیشی جمعیت  -6

، تجاری سازی نتایج پژوهش "توسعه علمی ایران با موضوع 

دبیرکل جمعیت  "دانشگاهها و پژوهشگاهها : موانع و راهکارها

 .91توسعه علمی 

موانع "اخوان، امیرناصر، ارائه سخنرانی در نشست با موضوع  -7

اری سازی نتایج پژوهشی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی تج

 .91، پنجمین همایش روسای مراکز کارآفرینی"ایران

اخوان، امیرناصر، آشنائی با مبانی تجاری سازی نتایج پژوهش  -8

در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، سمینار ارائه شده در دانشگاه 

 .1392صنعتی امیرکبیر، آذر 

ی عوامل سازمانی موثر بر تجاری سازی بررساخوان، امیرناصر،  -9

سازمان پژوهش های علمی و نتایج پژوهش مطالعه موردی: 

صنعتی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشجو فاطمه 

 1392تهران مرکز، شهریور  -جوادی فر، دانشگاه آزد اسالمی

اخوان، امیرناصر، آینده ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران، پایان  -11

کارشناسی ارشد، دانشجو سینا فردی، دانشگاه صنعتی  نامه

 1392تهران مرکز، اسفند  -امیرکبیر

اخوان، امیرناصر، موانع تجاری سازی نتایج پژوهش دانشگاه ها  -11

و پژوهشگاه ها و ارائه راهکار ها با استفاده از تجارب دیگر 

 1394کشور ها، دانشگاه جامع علمی کاربردی، برج میالد،

امیرناصر، موانع تجاری سازی نتایج پژوهش دانشگاه ها اخوان،  -12

و پژوهشگاه ها و ارائه راهکار ها با استفاده از تجارب دیگر 

 1394کشور ها، دانشگاه پیام نور، ساختمان مرکزی،

انتقال تکنولوژی و تجاری سازی نتایج "اخوان، امیرناصر،  -13

 کتاب در دست چاپ "پژوهشی در دانشگاهها

ت اهلل تحقیق و بررسی پیرامون نظام توسعه حاج حسینی، حج -14

 .1384فناوری در ایران، فصل نامه توسعه فناوری، بهار 

نامه اجرایی دفتر ارتباط با دانشگاه علوم پزشکی سمنان، آیین -15

 ، انتشارات علوم پزشکی سمنان1382صنعت دانشگاه، 

طارق خلیل، مدیریت فناوری، ترجمه دکتر محمد اعرابی و  -16

 ی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگیداوود ایزد

فاتح راد، مهدی، طراحی الگوی ارتباط موثر صنعت و دانشگاه  -17

براساس نظریه خودسازماندهی و با رویکرد سیستمهای پویا، 

 .1383رساله دکترا، دانشگاه تهران، 
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