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 از داًشگاٍ بَ صٌعت یاًتقال فٌاّر 
  

 
 
 

 

 
 
 :هؤلف

  خالْزادٍ فرُاد دکتر
  )ع(يیحس اهام داًشگاٍ یعلو اتیُ عضْ

 
 
 

 
 

 

 
 9911 پاییض

  



    1340  خالوزاده، فرهاد،  سرشناسه:
 از دانشگاه به صنعت/ مولف فرهاد خالوزاده. یانتقال فناور عنوان و نام پذيذآور: 

   .1399  برآ، انتشارات هوانورد،  یتهران: شرکت هوافضا نشر: مشخصات 

   ص. 156   :یظاهر مشخصات 
 9786229722923 :شابک 
 پایف :یسيفهرست نو تیوضع 
 .154 -[ 139کتابنامه: ص. ] :ادداشتي 
 یانتقال تکنولوژ :موضوع 
 Technology transfer :موضوع 
 دانشگاه و صنعت یهمکار :موضوع 
 Academic-industrial collaboration :موضوع 
 T 174/  3 کنگره: یبنذ رده 
 338/  926 :يیويد یبنذ رده 

   7368600   :یمل یکتابشناس شماره 
 پایف رکورد: وضعیت 
 

 
 
 

  از داًشگاٍ بَ صٌعت یاًتقال فٌاّرکتاب:  ًام
 فرُاد خالْزادٍ: هؤلف
 ُْاًْسد )ّاتغتَ تَ ؽشکت هٌِذعی ُْافضای تشآ(: ًاؽش

 ًْتت چاپ: اّل
 9911عال چاپ: 
 055ؽواسگاى: 

 سیال 005555لیوت: 
 129 - 222 - 12221 - 2 - 9 ؽاتک:



 ًمل هطالة فمط تا رکش هؾخصات کاهل کتاب  هذفْظ اعت.کلیَ دمْق چاپ تشای ًاؽش ◄
 ّ تا اؽاسٍ تَ ًام ًاؽش هجاص اعت.      
 هشاجؼَ کٌیذ www.aeroshop.ir  تْاًیذ تَ ّتگاٍ یتشای تِیَ ایي کتاب ه◄

 تواط داصل فشهائیذ. 529 - 22905201  یا تا ؽواسٍ تلفي      
  



 7  گیری ل اول دهم: فیسیک و اندازه

 
 

 ده  است،    خاضعاهن   و   خالصاهنیشامل  حالم گرد    یلطف    و  رحمت   اله  هک    هب   ،ه   کتاب  را ی ا  یج  و  دستاورداهی نتا

 

 کنم      هب  : یم   م ی تقد

واال  ه الشان کربما و خانىادمی عظ  یشهدا  ،اطهار )ع( هائم   ،)ص ( یبمر  الما  ضر   حمدد صطط  م الشان ایپی روح رپ فتىح و عظ   

 .یخامنه ا ید عل یب رب حقش اما  س ی و  ان )عج ( یاعظم ضر   حجت به الحسه العسگر  ..ا. هی مقامشان، بق 

 

 کنم     هب   : یم م ی تقد

 دانم.یآانن م  ی ىن فداکاری خىد را مد یایه و دن ی )ره(، جانبازان و مدافعان حر  هک د ین ی روح رپ فتىح شهدا و اما  خم 

 

 
 
  



 فهرست مطالب

 
 31 یدیکل میمفاه و فیتعار -فصل یک 

 90 همذهَ

 92 یذیکل نیهفاُ فیتؼش

 92 دادٍ فیتؼش

 92 اطالػات فیتؼش

 92 داًؼ فیتؼش

 91 داًؼ اًْاع

 25 یفٌاّس فیتؼش

 29 یفٌاّس اجضاء

 20 یفٌاّس اًتمال فیتؼش

 29 داًؼ اًتمال فیتؼش

 99 یفٌاّس تکاهل سًّذ

 92 یادیتٌ/  َیپا ماتیتذم تش یهثتٌ یُا یفٌاّس

 99 یکاستشد ماتیتذم تش یهثتٌ یُا یفٌاّس

 90 یا تْعؼَ ماتیتذم تش یهثتٌ یُا یفٌاّس

 90 یفٌاّس ّ ػلن

 90 تْعؼَ ّ كیتذم

 90 یفٌاّس اتید چشخَ

 92 یٌیجٌ هشدلَ

 92 سؽذ هشدلَ

 92 تلْؽ هشدلَ

 92 ًضّل هشدلَ

 99 یذیکل یُا ّاژٍ

 13 یفناور کسب یهاروش -فصل دو 

 02 همذهَ

 09 یفٌاّس تَ یاتیدعت یُا ساٍ

 09 یفٌاّس اًتمال یُا دْصٍ



 9  گیری ل اول دهم: فیسیک و اندازه

 01 یًْآّس تیشیهذ

 09 تْعؼَ ّ كیتذم یتشًّغپاس

 02 یالواس یُا ؽشکت ای تخؾِا تَ اًتمال

 00 یفٌاّس فشّػ ّ ذیخش

 00 یفٌاّس اىیجش یُا کاًال

 02 یػوْه یُا کاًال

 02 ؼکْطه یهٌِذع یُا کاًال

 02 ؽذٍ یضیس تشًاهَ یُا کاًال

 02 یفٌاّس مالاًت عطْح

 09 یفٌاّس اًتمال یاتضاسُا

 01 اًتمال کٌٌذٍ لیتغِ یُا عاصهاى

 25 یالواس یُا ؽشکت

 22 یاُداًؾگ یًْآّس هشاکض

 29 یفٌاّس  سؽذ هشاکض ای ّ یفٌاّس ،یماتیتذم ،یػلو یُا پاسک

 20 صٌؼت - ػلن یُا دلمَ

 20 یفٌاّس اًتمال دفاتش

 20 اًتمال یتیدوا ّ یمیتؾْ یُا تشًاهَ

 22 صٌؼت تَ داًؾگاٍ اص یفٌاّس اًتمال یُا ضمیهکاً

 25 یداًؾگاُ اتیًؾش ّ کٌفشاًظ تثادل،

 25 یفٌ ّ هؾاّسٍ خذهات اسائَ

 25   يیهذمم ییجاتجا ّ تثادل

 25 پشّاًَ/ هجْص صذّس هْافمتٌاهَ

 29 اختشاع یاًذصاس اصیاهت

 22 یخاسج نیهغتم یگزاس َیعشها

 29 یماتیتذم هؾتشک یگزاسَ یعشها

 20 آهْصػ

 20 دعت دس ذیکل

 67 یفناور انتقال تیموفق عوامل -فصل سه 

 22 همذهَ

 29 یفٌاّس اًتمال تیهْفم دس هْثش ػْاهل



 29  یفٌاّس ٌَیصه

 29 ُا چالؼ

 21 اًتخاب

 95 تیلطؼ ّ ٌاىیاطو

 99 استثاطات

 99 تیظشف

 90 تؼِذ

 90 یفٌاّس اًتمال یُا چالؼ ّ هْاًغ

 92 یفٌاّس اًتمال هشادل

 91 یفٌاّس اًتمال یاتیاسص

 29 یفناور انتقال در یدیکل یفاکتورها یبررس -فصل چهار 

 19 همذهَ

 19 یذیتْل غیصٌا دس یفٌاّس اًتمال

 12 هذْس داًؼ یفٌاّس اًتمال

 12 صٌؼت دس یتؼاهل یفٌاّس اًتمال

 955 یفٌاّس اًتمال تش فشٌُگ شیتاث

 952 داًؼ اًتمال دْصٍ ماتیتذم

 307 صنعت به دانشگاه از یفناور انتقال یها ل مد -فصل پنج 

 952 همذهَ

 951 یفٌاّس اًتمال یُا ل هذ

 951 یفٌاّس الاًتم دفاتش

 999 هاعاچْعت یفٌاّس یتْیاًغت ّ جیکوثش داًؾگاٍ یفٌاّس اًتمال هذل

 992 صٌؼت تَ داًؾگاٍ اص اثشتخؼ یفٌاّس اًتمال هذل

 991 صٌؼت تَ یهشکض یذایفلْس داًؾگاٍ اص یفٌاّس اًتمال هذل

 922 عٌگاپْس دس صٌؼت ّ یداًؾگاُ ماتیتذم هشاکض اىیه یفٌاّس اًتمال

 999 صٌؼت تَ داًؾگاٍ اص یفٌاّس اًتمال یهفِْه هذل

 311 مراجع

 
 



 

 

 پیشگفتار
 

 ی( تمرذسیآى )فٌراّس یاستشدُراکّ « داًرؼ شییرعرشػت تْعرؼَ ّ ت »اهرشّص،  یایدس دً
 كیرّ تطث ییلرادس ترَ پاعرخگْ ُا عراصهاى ؾرتشیَ تکرؽذٍ اعت  ذٍیچی، گغتشدٍ ّ پغیعش

ترَ  داًرؼ ّ اىیرپا یهغرتوش ّ تر اىیدس جش شییُشگًَْ ت  .تاؽٌذیًو ذیجذ طیخْد تا ؽشا
 یشدٍ ّ اص عرْکرسا فرشاُن  یذیفشصرت/تِذ غرْکی، اص ذیرجذ یُرایتثغ آى ظِْس فٌراّس

 تیفؼال چی. ُتشًذیه يیسا اص ت یذی، فشصت/تِذیلثل یُایشدى فٌاّسکتا هٌغْر  گشید
تِترش،  یضیراعرت چ یافکر. فمرط غتیلاتل تصْس ً یاص فٌاّس یهٌذتذّى تِشٍ یالتصاد

اص  ٌرذ.ک خاسج  یالتصاد سلاتتسا اص گْد  يیشیؽْد تا عا ذیتش اص سلثا تْل ّ اسصاى تش غیعش
هذورذ هؼتمذًرذا استمراء  شیهاًٌرذ هاُرات یّ التصاد یاعیصادة ًظشاى ع یتشخ سّ يیا
 یسؽرذ التصراد تیر، جرضء هاُ(یآى )فٌراّس یاستشدُراکداًرؼ ّ تْعرؼَ  یفریکّ  یوک

 ترا عررال َکررٌیا یترشا یهرالض: »ذیررگْ یؾررْسػ هرکاًرذاص  ؾرندسترراسٍ چ یّ .هرذسى اعرت
 َیرلکتْعرؼَ ُورَ جاًثرَ دس  اصهٌرذیؽرْد، ً لیتثرذ ؾرشفتَیاهالً پکر ؾرْسک کیرتَ 2525
تْعرؼَ هترْاصى  .جاهؼَ اعت یّ سّاً یفشٌُگ ،یاعیع ،یاجتواػ ،یالتصاد یُا تخؼ

اًررات کداؽررتي اه، هغررتلضم یّ اًغرراً یؼرریُررا، تررا اعررتفادٍ اص هٌرراتغ طث تخررؼ یدس تورراه
 «.ّ فٌاّساًَ اعت یػلو ؾشفتَیپ

ی تِثْد ُا ساٍُای هختلفی تشای دسک هاُیت اًتمال فٌاّسی اص داًؾگاٍ ّ  تاکٌْى کتاب
ی گًْاگًْی تشای تؾشیخ فشآیٌذ اًتمال ُا ل هذآى تالیف ؽذٍ اعت ّ  عاصی تجاسی

عؼی ؽذٍ اها عاصی داًؼ داًؾگاُی اسائَ ؽذٍ اعت. دس ایي کتاب  فٌاّسی ّ صٌؼتی
ای اسائَ ؽْد کَ ُن پشاکٌذگی  ، اًتمال فٌاّسی اص داًؾگاٍ تَ صٌؼت تَ گًَْ اعت

هطالة کتة هْجْد دس تاصاس سا ًذاؽتَ تاؽذ ّ ُن ًیاص ػلوی داًؾجْیاى ّ اعاتیذ سا 
 . تأهیي کٌذ

 

 «يیاللَ لوغ الوذغٌ اى ّ اعثلٌ ٌِنیلٌِذ ٌایف ي جاُذّایّالز»
  خذاًّرذ ترا کرَ یتشاعرت ن ًوْد ّیخْاُ تیذاُدس ساٍ ها جِاد کٌٌذ،  کَی هذمماً کغاً»

 «ي اعتیهذغٌ
 ( 21َ یآ -عْسٍ ػٌکثْت ) 
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 هقدهَ 

ی بِبوْد ُا راٍ ّهاُیت اًتقال فٌاّری از داًشگاٍ تاکٌْى هطالؼات تغیاسی تشای دسک 
ی هختلفی تشای تؾشیخ فشآیٌذ اًتمال فٌراّسی ُا ل هذآى صْست پزیشفتَ ّ سازی  تجاری

، فشآیٌذ اًتمرال ُا ل هدعاصی داًؼ داًؾگاُی اسائَ ؽذٍ اعت. دس تشخی اص ایي  ّ صٌؼتی
)ؽرکل  اًرذ دس داًؾرگاٍ طشادری ؽرذٍخطوی اًتمال، تَ صرْست  فٌاّسی اص کؾف ایذٍ تا

9-9)  . 
 

 
 فرآیٌد کلی اًتقال فٌاّری از داًشگاٍ بَ صٌعت. 1-1شکل 

اص هؾرکالت پذیرذ آهرذٍ دس صرٌؼت ؽرشّع ّ ترَ  خطی هعکوْ یا تالؼکظ تَ صْست  
تررشداسی اص ًتررایج  تْعررؼَ فٌرراّسی، اػطررای دررك اهتیرراص اًذصرراسی ّ صررذّس هجررْص تِررشٍ

 .  (2-9)ؽکل ؽْد تذمیمات پژُّؾگشاى داًؾگاُی تَ صٌؼت، هٌجش هی
 

 
 آهریکا بَ صٌعت Northeasternفرآیٌد اًتقال فٌاّری از داًشگاٍ . 2-1شکل 
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)ُوکرراسی داًؾررگاٍ ّ فرآیٌوود تعوواهلی  اًتمررال فٌرراّسی تررَ صررْست ،ُا ل هررذدس تشخرری اص 
ای هتؾرکل اص ؽرثکَ .ؽًْذای اص سّاتط للوذاد هیصٌؼت( تیي ػْاهل هختلف دس ؽثکَ

 هشووارکتتررشداسی اص فٌرراّسی کررَ دس لالررة ایجرراد، اًتمررال ّ تِررشٍ ًفررغ دس ػْاهررل ری
 ّ یررا 3اتحادُووای راُبووردی ،2هبتٌووی بوور فٌوواّری  هشووارکت ،1تحقیقوواتی راُبووردی

 .(9-9)ؽکل یاتذهیتذمك  ُای تحقیق ّ تْسعَ چٌد جاًبَ پرّژٍ
 

 
 برداری از فٌاّری داًشگاٍ هحْرًفعاى اًتقال ّ بِرٍ ذی شبکَ. 3-1شکل 

                                                 
1
 Strategic Research Partnerships 

2
 Ttechnology-Based Partnerships 

3
 Strategic Alliances 


