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 مقدمه

امروزه خلق ثروت بر پایه علم و فناوری یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه جوامع بشری محسوب 
ای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری بر این هشود. در کشور ما نیز با ابالغ سیاستمی

. توسعه کارآفرینی تأکید ویژه شده است منظوربهسازی کلیه امکانات و منابع کشور مهم و به فعال
 باشیم.های مناسب میبرای تحقق این اهداف نیازمند سازوکارها و زیرساخت شکبی

 و رودمی کار به محیطی تغییرات با مواجه رایب نوین رویکردی عنوانبه جدید محصول یتوسعه
 هایپروژه آمیزموفقیت اجرای. است رقابتی مزیت کسب و رقابتی فضای به ورود برای ایمقدمه
 از. دارد تهپیشرف و جدید هایفناوری داشتن اختیار در به، شدیدی وابستگی محصوالت این یتوسعه
 زا یکی و است باالیی زمانی و مالی هایسکری دارای پیشرفته هایفناوری اکتساب طرفی

 آن، هایهزینه کاهش و پیچیده ایسامانه هایپروژه اجرای در تسریع برای اساسی راهبردهای
. هاستآن یفن دانش به دستیابی و سامانه در موردنیاز هایابزار ارزیابی سطح بلوغ فناوری از استفاده

 سطوح گیردقرار میها مورداستفاده بلوغ فناوری و یکه جهت سنجش آمادگ ییارهایاز مع یکی
که توسط سازمان ناسا  باشدیم TRL (Technology Readiness Level)ی یا فناور یآمادگ

قرار گرفت، ابزار مذکور که امکان ارزیابی بلوغ  مورداستفادهو  یافت توسعهد میالدی هشتادر دهه 
گسترده در سطح کشورهای  صورتبهسازد، میپذیر فناوری را در مراحل توسعه محصول امکان

 است.  قرارگرفته مورداستفادههای صنعتی و دولتی پیشرفته در سازمان
تحلیلی برای سنجش و ارزیابی سطح آمادگی و بلوغ فناوری و مقدار  یابزار TRL ،دیگریعبارتبه

امکان  TRLچنین هم. تدر توسعه محصول اسجدید فناوری  یکاستفاده از  مربوط به خطرپذیری
محیطی عملیاتی و  مقایسه سازگاری بین انواع مختلف فناوری را در چارچوب محصولی خاص و در

فرعی و سیستم  هایسیستمشامل بررسی و ارزیابی اجزا،  TRL کند. محاسبهکاربردی میسر می

 .کامل یک فناوری و محیط آن است
در توسعه محصول و مدیریت صحیح  رفتهکاربههای برای فناوری TRL ، سنجش مناسبدرنهایت

گذاری، انتقال فناوری و تواند درک صحیحی از ریسک سرمایهمی هاآندر ایجاد هماهنگی بین 
گذاران در مراحل را برای مدیران ارشد و سرمایه بندیزمانهای مدیریتی، عملکردی و محدودیت
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رارگیری بلوغ یک فناوری جدید قبل از ق مختلف توسعه محصول به دنبال داشته باشد. به بیانی دیگر
واند تدر محصول، می مورداستفادههای دیگر سازی آن در یک محصول و هماهنگی آن با فناوریپیاده

 .نقشی کلیدی در سودآوری نهایی محصول داشته باشد
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 معرفی مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی

 
کز رشدی وابسته به پژوهشگاه نیرو است که بر اساس مصوبه مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی، مر

 ها و واحدهای فناور مستقرامناء پژوهشگاه نیرو و با ارائه خدمات حمایتی به شرکت هیئتهفدهمین جلسه 
 ماید.نبنیان و فناورانه در صنعت برق و انرژی پشتیبانی میوکارهای دانشدر مرکز، از ایجاد و توسعه کسب

 توان در موارد زیر خالصه نمود:می اختصاربههای مرکز را و مأموریت اهم اهداف
 های فناور رفع مشکالت و نیازهای صنعت برق کشور از طریق جذب، پذیرش و حمایت از شرکت

 مستعد
 های فناور در جهت تکمیل چرخه توسعه فناوریفراهم نمودن زمینه ارتقاء کمی و کیفی شرکت 
 ،یعلمی و پژوهش هایفعالیتسازی و حرکت نتیجه محور در تفکر تجاری حاکمیت دیدگاه کاربردی 
 های فنیها و طرحهای مدیریتی و اقتصادی در پروژهاستقرار چارچوب 
 شگاه نیروپژوه ویژهبههای دولتی و خصوصی، استفاده از پتانسیل صنعت برق و انرژی کشور در بخش 
 مدیریتی مربوط مقررات و تسهیل فرآیندهای کاری و سازیروان 
 وکار ایجاد و راهبری شبکه مراکز رشد مرتبط با حوزه برق و انرژی و هموار نمودن مسیر توسعه کسب

 المللیدر عرصه بین

 های ویژه مرکزمزیت

شگاه ها نمایساالنه ده چراکهچهارراه ارتباطی اهالی صنعت برق قلمداد کرد  عنوانبهتوان پژوهشگاه نیرو را می
های مرجع صنعت و ترین آزمایشگاهشود و از طرفی محل استقرار مهمخصصی در آن برگزار میو همایش ت
دائمی و تخصصی صنعت برق کشور  فن بازارباشد. به دیگر سخن پژوهشگاه، های مهم آن میتبادل پروژه

و در  تهرفگشکلاست. با توجه به اینکه مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی در بطن پژوهشگاه نیرو 
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ای بر آن مترتب است که برخی از اهم این مزایا به مجاورت صنعت برق کشور قرار دارد، مزایای رقابتی ویژه
 شرح زیر است:

 های تخصصی و مرجعدسترسی به آزمایشگاه 

 المللیاستفاده از دانش فنی مدون پژوهشگاه و منابع و مراجع علمی بین 

 های پژوهشگاه )مدیریت پژوهش و ...(شی و سایر ظرفیتگیری از توان علمی کادر پژوهبهره 

 سازی نتایج تحقیقات پژوهشگاه و استقرار شرکای تجاری پژوهشگاه در مرکزتجاری 

 )قرار گرفتن حلقه تقاضا )توسعه بازار( پیش از حلقه عرضه )توسعه  و محصول 

 تشکیل جریان مستمر عرضه و تقاضا بین مرکز و بدنه صنعت برق 

 های وزارت نیروها و اولویتازار از راه حرکت در جهت سیاستتداوم ب 

 واحدهای فناور افزاییهمهای تخصصی و های تخصصی تشکیل خوشهتمرکز بر حوزه 

 مرکز یجار یهاتیبرنامه و فعال

 هایی کهبا توجه به آنکه مرکز در حال عبور از دوره تأسیس به دوره تثبیت است، ضمن ادامه دادن به برنامه
ای نیز برای تثبیت جایگاه مرکز در دست اقدام قرار های تازهاز ابتدا در دستور کار مرکز قرار داشت، برنامه

. بر گرددبرمیها به حضور مؤثر در فضای صنعت برق و انرژی محورهای این برنامه ترینمهمدارد. یکی از 
های تخصصی، همکاری با سندیکاهای ن نشستها و همچنیدر نمایشگاه پسازایناین اساس، مرکز انشاء اهلل 

 دنبال بهنیز مرکز  المللبینحضور پررنگی خواهد داشت. در عرصه  ... های صنفی وصنعت برق و انجمن
در قاره آسیاست که در این زمینه  ویژهبههای علم و فناوری ایجاد ارتباط مؤثرتر با سایر مراکز رشد و پارک

های پیش روی مرکز در دوره های فعالیتگرفته است. یکی دیگر از حوزه صورت تاکنونهایی نیز تالش
تثبیت، ایجاد فضایی برای تبادل نظریات و انتقال تجربیات خبرگان صنعت برق است که این موضوع از طریق 

های ماهیانه با خبرگان این صنعت دنبال خواهد شد. در عرصه داخلی نیز، تمرکز روی به ثمر برگزاری نشست
 های فناوریخوشه اندازیراههای لنگر، های واحدهای فناور، تالش برای جذب شرکتنشستن نتایج تالش

ای های و همچنین تالش بیشتر برای تأمین مالی طرحداخلی و کنسرسیوم صادراتی، تثبیت خدمات پایه
 آیند.های مرکز بشمار میفناورانه مستقر در مرکز از زمره برنامه
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 چگونه است؟  در جهان و ایران  TRLاده از سطوح آمادگی فناوری تاریخچه استف

 1980ارزیابی سطح آمادگی فناوری ابتدا در دهه 

میالدی در دفتر ملی هوافضای آمریکا )ناسا( 

مطرح شد. در آن زمان، سطوح آمادگی فناوری 

بود و با سپری شدن زمان  شدهمطرحمرحله  7در 

مرحله  9ن مدل به در آغاز هزاره جدید، مراحل ای

در پروژه   TRLارتقا یافتند. نخستین بار تعریف 
1ANSER  .در ناسا صورت گرفت 

پیشنهاد استفاده از این  "سطوح آمادگی فناوری در ناسا"ی با عنوان امقاله، در قالب 1995سپس در سال 

متحده در قالب یک یاالتاهای مختلف مطرح شد و پیرو آن سازمان حسابرسی یفناورسطوح در صنایع و 

گزارش رسمی، دستورالعمل استفاده از سطوح آمادگی فناوری را در صنایع و بخش خصوصی ابالغ کرد. در 

پروژه بزرگ دفاعی  33بر روی  بامطالعهاین راستا، نیروی هوایی آمریکا به بررسی اهمیت این ابزار پرداخت و 

رنامه برای شروع ب قبولقابلریسک )خطرپذیری(  ی به این نتیجه رسید که: برای داشتن یکدفاع یرغو 

ریسک برنامه  صورت یناآمادگی را پشت سر گذاشته باشد. در غیر  6توسعه محصول، فناوری باید سطح 

 بسیار باال خواهد بود.

رای ابزاری ب عنوانبهمیالدی سطوح آمادگی فناوری در وزارت دفاع انگلستان برای اولین بار  2001در سال 

ر خصوص ین دتأمنویس راهنمای سیستم مدیریت یشپیت ریسک فناوری بکار گرفته شد. همچنین مدیر

TRL  های یکپارچه استفاده از ها پروژهیمتمنتشر شد و از آن به بعد تعدادی ازTRLs  و از  کردندرا شروع

ی هابرنامهدر  TRLsاز  ، استفاده گستردههابرنامهیر تأخبهبود مدیریت فناوری و کاهش  منظوربهطرف دیگر، 

حاضر  ید و در حالتأکیس تدارکات دفاعی وزارت دفاع انگلستان رئیس مشاورین علمی و رئین، توسط تأم

ه داده آمادگی فناوری ارائ گانهنهاز سطوح  انگلستاناستفاده از آن الزامی شده است. تعاریفی که وزارت دفاع 

 که وزارت دفاع آمریکا از سطوح مذکور بیان کرده است.  است با تغییر بسیار اندک، همان تعریفی است

                                                           
 های توسعه نیروی هوایی استفاده شد.برای ارزیابی آمادگی فناوری برنامه TRLبر اساس پیشنهاد استن سادین، از روش  -1
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ر نظر مجزا د طوربه هافناوریچارچوبی برای ارزیابی  عنوانبهوزارت دفاع انگلستان سطوح آمادگی فناوری را 

، درواقعیرد. گیبرنمکند و یک سیستم کامل را در ها استفاده مییرسیستمزگرفته و لذا از آن برای ارزیابی 

ح آمادگی فناوری به تعبیر وزارت دفاع انگلستان در رابطه با ساخت و تولید، یکپارچه کردن سیستم، سطو

 کند.ینمی اظهارنظریری سیستم و ... کارگبه

میالدی، سازمان تدارک دفاعی وزارت دفاع استرالیا استفاده از سطوح آمادگی فناوری را در  2003در سال 

( باید این توانایی را DSTOمتذکر شد که سازمان علوم و فناوری دفاعی )ی دفاعی توصیه کرد و هاپروژه

ی هاالشتی دفاعی استفاده نماید. همچنین هاپروژهپیدا کند تا از این متدولوژی برای ارزیابی ریسک فنی 

ا کمختلفی برای انطباق سطوح آمادگی فناوری بر چرخه تحقیق و توسعه توسط سازمان ناسا، وزارت دفاع آمری

 ینگ صورت پذیرفت. بوئی دیگر نظیر هاشرکتو برخی 

 ی و تحقیقموردبررسوزارت دفاع کانادا در طی گزارشی، استفاده از سطوح آمادگی فناوری را  2006در سال 

 یی برای ارزیابی بلوغ یک فناوری کافیتنهابهی تحقیق آن بود که سطوح آمادگی فناوری یجهنت. قرارداد

ی، ساخت و تولید نیز در نظر گرفته شوند. به همین دلیل، ابرنامهل دیگری نظیر مالحظات و باید مسائ نیست

 ]1[( را برای ارزیابی بلوغ فناوری معرفی کرد.  TML2ابزار سطح بلوغ فناوری )

هجری  1381در ایران برای اولین بار، مطالعه بر روی سطوح آمادگی فناوری توسط وزارت دفاع، در سال 

وسعهتی تحقیقاتی و هاپروژهتوان در انجام یمهای اولیه نشان داد که از این روش یبررسشد.  شمسی شروع

هایی که برای اولین بار با استفاده از ایده سطوح یتفعالی صنعتی استفاده کرد. در همین راستا، یکی از 

حقیقاتی های تمه پروژهنویس تعریف و خاتیشپآمادگی فناوری در مجموعه دفاعی کشور صورت گرفت، تهیه 

دی آمادگی توانمن منظوربهوزارت نفت  ازآنپسدر موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی بوده است. 

ی حفاری، تجهیزات سر چاهی و رشته تکمیلی هامتهی کاالیی ازجمله؛ هاگروهفناورانه برای بسیاری از 

آالت دوار، ینماشیری در حفاری، گاندازهارهای ، انواع لوله، ابزESPی چاهدرونی هاپمپی، چاهدرون

و ... از روش سطوح آمادگی فناوری استفاده نموده  SRPی سر چاهی هاپمپالکتروموتورهای ضد انفجار، 

 است.

                                                           
2 - Technology maturity  level tool 
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 هارکتشتوسط  شدهانجامهای ینوآورسازی، نتایج تحقیقات و یتجاری ینهدرزم توجهقابلامروزه با تمرکز 

 منظورهبایران، در صنایع مختلف استفاده از سطح آمادگی فناوری  ازجملهان در سطح دنیا و یبندانشو مراکز 

 رارگرفتهق مورداستفادهی صنعتی و دولتی هاسازمانی در اگسترده صورتبههای فناورانه کاهش ریسک پروژه

 است.

 ( چیست؟Technology) فناوری -1

 .انددادهقرار  مورداستفادهکه هریک از منظر خاصی، آن را  است شدهارائهبرای فناوری تعاریف فراوانی 

 .فناوری کاربرد علم است 

  فن افزار، اطالعات افزار،  چهارعنصرکننده عوامل تولید به کاالها و خدمات، از یلتبد عنوانبهفناوری

 شده است. )از دیدگاه اسکاپ(یلتشکسازمان افزار و انسان افزار 

  ی علمی است. )از دیدگاه مستین(هاهدفیا شناخت علمی برای دستیابی به فناوری مجموعه معرفت 

  یاز برای تبدیل یک موردنمجموعه همه لوازم

ایده مهندسی به محصول که موجب کسب 

 منفعت شود. )از دیدگاه یونیدو(

ین تعاریف عبارت است از: کاربرد ترجامعیکی از 

خلق یک توانمندی برای  منظوربهعملی دانش 

عنی گوییم: ما صاحب فناوری هستیم ییمبنابراین وقتی ؛ جام چیزی کامالً جدید و یا به روشی کامالً جدیدان

استفاده کرده و محصول یا خدماتی را ایجاد کنیم تا  هامهارتیم که از دانش و اکردهاین توانایی را کسب 

 ]1[ بنابراین:؛ نیازی از نیازهای خود یا دیگران را برآورده سازیم

 

 

ها یتعالفیری دانش، مهارت، تجهیزات و امکانات برای تولید، انجام کارگبهفناوری توانایی 

 و توسعه محصوالت و خدمات و پاسخگویی به یک یا چند نیاز است.
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 ( چیست؟Readiness Levelsمنظور از سطح آمادگی ) -2

داد و رارق مورداستفادهبرای اینکه بتوان گفت فناوری بالغ است، باید آن را در قالب یک نمونه مهندسی 

آمادگی فناوری،  شاخصی برای  درواقععملکرد مطلوب آن را در محیط عملیاتی یا مشابه تصدیق نمود. 

 یری است.کارگبههای جدید از هنگام طراحی، توسعه و یفناوربلوغ یری میزان گاندازه

ایی که آمادگی فناورانه میزان گرایش و توانآمادگی فناوری را نبایستی با آمادگی فناورانه اشتباه گرفت. چرا
 ]2[یری آن در امور شخصی و کاری است.کارگبههای نوین و افراد نسبت به پذیرش فناوری

3- TRL  است؟ شدهلیتشکاجزاء و سطوحی  از چه 

و سطوح آن آشنا شویم که در ادامه به تعریف و  اجزاءاستفاده از سطح آمادگی فناوری الزم است با  منظوربه

  پردازیم:یمتوضیح هر یک از سطوح 

TRL1:  یک ارزیابی  آناین مرحله نخستین سطح از سطوح فناوری است، کمی فراتر از علوم پایه که در

شود. در این سطح، تحقیقات علمی که از مشاهدات و گزارش یمی انجام فنّاوری آمادگ از

ایه شود. انجام مطالعات پیم، به زبان تحقیقات کاربردی ترجمه آمدهدستبهاصول بنیادی 

  است. TRLخواص مواد )استحکام کششی، ...( مثالی از 

TRL2: شوند. مطالعات تحلیلی مفصلی در مورد تعیین می در این مرحله اجزای اولیه فناوری شناسایی و

که این مطالعات منجر به جذب و درک ینحوبهگیرد یماصول علمی پایه انجام 

 از یک مقاله علمی شدهاستخراجشوند. مثال: دانش یمپایه در سازمان 

 

TRL3:  هجداگان طوربه هاآنشناسایی علمی اجزای اصلی فناوری و اثبات کارکرد 

 شده است.یفتعری مشخص و خوببه هاآنزای اصلی فناوری و عملکرد اج

این مرحله شامل مطالعه دقیق علمی/ تحلیلی و بررسی آزمایشگاهی است تا حدی 

 که از کفایت مطالعات علمی و تحلیلی اطمینان حاصل شود.

سمی که هنوز ریک مطالعه تحقیقاتی در حوزه فناوری اجزای غیر یکپارچه  مثال:

 اند.نشدهاعالم و
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TRL4: سازی اجزای اصلی فناوریارچهیکپ 

و کاربردهای فناوری طراحی شود. با کنار هم قرار گرفتن  TRL3بایست مطابق با نتایج یمسازی این یکپارچه

گیرد. ابا این حال یکپارچگی در این سطح از قابلیت اطمینان شکل می کاربهآمادهاجزای یک سیستم، فناوری 

 ر پایینی نسبت به کاربرد نهایی فناوری برخوردار است.بسیا

 ی و تعامل اجزایفنّاوردقیقی از محیط کاربردی  نسبتاًشرح روشن و  TRL4در 

 شود. یمی در محیط عملیاتی داده فنّاوراصلی 

برای آزمایش نهائی در سیستم  یافزارمثال: تکمیل شدن یک جزء سخت

 فناوری

TRL5: شده فناوری در محیط آزمایشگاهیاجزای یکپارچه تثبیت عملکرد مطلوب 

 آید.های تکمیلی، سطح اطمینان باالتری به دست مییشآزمابا انجام  TRL5در 

شده و برای آزمون نهایی و واقعی در کنار یهتهاجزای اولیه فناوری در ابعاد و دقت واقعی و غیر آزمایشگاهی 

 گیرند.یمیکدیگر قرار 

TRL5 پردازد.یمی محیط مرتبط هاجنبه ترینمهمجی نمونه در به اعتبار سن 

 

فناوری را با عناصر منطقی و واقعی پشتیبانی  باید اجزای اساسی TRL5در 

یا  و یرسیستمزکه کاربرد نهایی )در سطح اجزا، سطح یطوربهیکپارچه شوند 

و یا محیط تا حدودی واقعی مورد  "سازییهشب"در سطح سیستم( بتواند در 

 آزمایش قرار بگیرد.

هر قسمت از یک یا چند فناوری ممکن است در اثبات نقش داشته باشند. در این مرحله، قابلیت تصدیق نمونه 

 مثال: آزمایش نهائی یک سیستماست.  TRL4فراتر از سطح  مراتببهمورد آزمون 

6TRL: ه.بشده فناوری در محیط عملیاتی مشاتثبیت عملکرد مطلوب اجزای یکپارچه  

  شود.یمدر این سطح نمونه اولیه فناوری در محیط عملیاتی تست 

 بایست سنجیده شود.یم TRLریسک فنی و اقدامات موردنیاز برای پیشرفت به سطح بعدی 

 اند. این سطح شامل مدل نمایشی، محصول کامل نسل اول و نمونهشدهاجزای فناوری یکپارچه TRL6در 
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. مثال این سطح، اندگذاشتهآزمون محیط واقعی را با موفقیت پشت سر است که  5اولیه خروجی سطح 

ست اآزمایش یک محصول پروتوتایپ در یک آزمایشگاه  شده در یک نمایشگاه و یایمعرفمحصول نسل اول 

 .را نیز داراست شدهسازییهشب یری مطمئن در محیط نمایشگاهی و محیطکارگبهکه قابلیت 

7TRL: شده فناوری در محیط عملیاتی واقعی.وب اجزای یکپارچهتثبیت عملکرد مطل  

 شود.یمیط عملیاتی مرتبط با شرایط اولیه آزمون واقعی به کار گرفته محمحصول فناوری در یک  TRL7در 

آید، نیازمند وجود یک محیط و یم حساببه TRL6یافته بلوغاین مرحله که سطح 

 ستم کامل فناوری و اجزا در آن است.یری سیکارگبهفضای عملیاتی مرتبط برای 

مثال این مرحله، شامل آزمایش یک هواپیما یا خودروی جدید در محیطی مشابه 

 محیط واقعی است.

8TRL:  یری از آن با ضریب اطمینان باال.گبهرهتکمیل فناوری واقعی و امکان  

TRL8  شود و تمام یمپایان توسعه واقعی اکثر اجزای فناوری محسوب

 .اندکاررفتهبههای واقعی یستمسی در فنّاورای اجز

ی نهایی به پایان رسیده و امکان اجرا و هاآزموندر این مرحله، ارزیابی و 

 یک بسته کامل، وجود دارد. صورتبهانتقال سیستم 

های ینّاورفاست و تعامل میان  شدهدادهکامل شرح  طوربهیدشده با موفقیت ساخته و تولدر این سطح نمونه 

 ی درک شده است.خوببه یستمسمختلف در درون 

 برداری در شرایط مختلفمثال: سیستم مورد بهرهشده است. ییشناسای فنّاورمسیر پیشرفت 

TRL9: تثبیت فناوری در آزمون عملیاتی کامل 

TRL9  ی هایفنّاوری شده و عمل کند )همراه با تمام اندازراهسطحی که یک فناوری جدید با موفقیت

 دهنده آن(یلتشک

، برای این سطح از بلوغ نیاز است که سیستم در محیط طورمعمولبه

های عملکردی که الزامات سیستم و یژگیوشده اصلی و با یزیربرنامه

 کند عمل کند.یمیت را برآورده مأمور
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 ی و عملیات است.اندازراهمرحله نهایی  TRL9 و TRL8تمایز کلیدی بین 

های شبیه بحران و عملیات کامل که باعث رفع اشکاالت احتمالی فناوری شده یتوضعی در یری واقعکارگبه

 درصدی را در پی خواهد داشت.  100و اطمینان 

 ]1 [واقعی کامالًبرداری تحت شرایط مثال: سیستم مورد بهره

 است. شدهدادهخالصه نشان  صورتبه TRL سطوح 1شکل در 

 TRL9+((Product is launched Commercially: 

 یاندازراهتجاری  صورتبهمحصول در این مرحله تولید  درواقع( گنجانده نشده، و 1) این مرحله در شکل 

 .شده است
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 TRLسطوح : خالصه (1)شکل

یریخطرپذکاهش   
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 یبنددستهیند  عملیاتی ساخت یک محصول جدید آسطوح آمادگی فناوری را بر اساس  فر 2شکل 

 است.کرده 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

                                 
    

      
     

        
     

                  

 
 (2شکل )

 چیست؟ (3TLC )منظور از مراحل چرخه عمر فناوری  -4

دون صورت اتفاقی و بها بهها نشان داده است که آنبررسی چگونگی رشد و پیشرفت بسیاری از فناوری

ک فاوتی از رشد یها و الگوهای متروی یک الگوی خاص هستند. روشکنند، بلکه دنبالهقاعده رشد نمی

است. در این الگو چرخه  «Sمنحنی»ترین این الگوها، الگویی موسوم به اند که معروفشدهفناوری ارائه

 .(2)شکل است شدهیفعمر یک فناوری از تولد تا زوال توص

ی برا ریزیتواند ما را در شناسایی عوامل مؤثر بر هر فناوری، و برنامهشناخت الگوی رشد یک فناوری می

 .مدیریت فناوری یاری رساند

 ی،طورکلبهدهد. یمچرخه عمر فناوری، سیر تحول یک فناوری از زمان ایده آن تا زمان مرگش را نشان 

 بنابراین؛ شودیمکند که از ایده شروع و به منسوخ شدن ختم یمدوره را طی  4فناوری در طول عمر خود 

 سته تقسیم کرد:رشد خود، به چهار د برحسبتوان فناوری را یم

د گیری از آن رشمرحله طفولیت یا جنینی: در این مرحله فناوری وارد بازار شده است، منتهی بهره -1

 گویند. در این دوره فناوری دارای مشتریبسیار کندی دارد، به همین دلیل به آن دوره جنینی نیز می

                                                           
3 - Technology Life Cycle 
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خود  نکنندگامصرففناوری نیز اند و کامل ناشناخته طوربهآن را  کنندگانمصرفاست، ولی هنوز 

 را پیدا نکرده است.

و  یابد. با معرفی بیشتربرداری از فناوری سرعت میمرحله رشد: در این مرحله، روند استفاده و بهره -2

 با آن، رقابت برای افزایش تولید و کنندگانمصرفتثبیت موقعیت محصول در بازار و آشنا شدن 

 شود.تیب، تولید انبوه در این مرحله آغاز میگیرد. بدین ترکاهش قیمت باال می

د آن نماید، رشکه فناوری در قالب محصول، خدمات یا فرآیند جلوه میییازآنجامرحله بلوغ )اشباع(:  -3

شود فناوری وارد شود. در این زمان گفته مییابد و باالخره بازار اشباع میتا حد خاصی ادامه می

دهد، نوآوری ی در فناوری رخ نمیاعمدهاین مرحله تغییرات مرحله بلوغ خود شده است. در طی 

شود. در این دوره به دلیل بلوغ یمسازی محصول محدود ینهبهیابد و عمدتاً به یمکاهش  شدتبه

 شود.یمیابد و رقابت در کاهش قیمت تشدید یمصنعت و فناوری، بازار به بیشترین حد گسترش 

دوره اشباع با توجه به ماهیت فناوری بسیار متغیر بوده و ممکن مرحله پیری و مرگ )افول(: طول  -4

رسد که فناوری به یفراماست از چند ماه تا چند دهه به طول بیانجامد. اما در چرخه عمر زمانی 

ل گذارند، مرحله افویگزین پا به عرصه ظهور میجاهای یفناوررسد. از زمانی که یمسراشیبی خود 

شود و کاهش قیمت محصول در این مرحله تا حدی یمتر شروع یمیدقو منسوخ شدن فناوری 

 ]3[است که تولید آن دیگر اقتصادی نیست.

 یشینپ فناوری زوال معنای به همواره جدید فناوری یک ورود که داشت توجه هم نکته این به همچنین باید

 شودمی باعث یعنی است، «زتوانمند سا» مواردی در نو فناوری یک که گفت توانمی ی،طورکل. بهنیست

 حجم با هایحافظه فناوری نمونه، برای. کند رفع را خریدار فناورانه نیاز بهتری نحو به قبلی فناوری که

 است، «انقالبی» فناوری یک گاهی مقابل، در. نکرد خارج میدان از را( CD) فشرده هایلوح فناوری باال،

 مونه،ن برای. کندمی معرفی خریدار نیاز رفع برای را دیدیج روش و منسوخ را خود از قبل فناوری یعنی

 تایپ جدید روش اساساً زیرا است، انقالبی فناوری یک تایپ ماشین فناوری با قیاس در رایانه فناوری

 ]4[.کندمی مکانیکی تایپ روش جایگزین را دیجیتالی

 

 



 
 ...بدانید TRLباره آنچه باید در

 
  

  
 

 
 15 

 

 : چرخه عمر فناوری( 3)شکل 

 ؟اندکدمانواع فناوری  -5

 نو و بدیع: فناوری که فقط در حد ایده بوده و هنوز بشر به آن دست پیدا نکرده است.فناوری 

: فناوری که در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد و هنوز کاربردی نشده است، اما در چند سال نوظهورفناوری 

 آینده این مهم رخ خواهد داد.

 اما تجاری نشده است و در دسترس عموم نیست.ی کاربردی شده است، تازگبهای که یفناورفناوری جدید: 

 باشد.یمفناوری موجود: فناوری که موجود و در دسترس عموم 

ی یک یرکارگبهی فناوری: فرآیند ایجاد و نمایش یک فناوری جدید یا یک فناوری ثابت نشده، توسعه

 شدهاثباتهای موجود و یرفناوفناوری موجود در کاربرد جدید یا متفاوت با کاربردهای فعلی، یا ترکیب 

 گویند.برای دستیابی به یک هدف خاص و معین را توسعه فناوری می

 فراهم کردن یک منظوربهگذاری شده تدریجی یهسرماشده و یتهداپروژه توسعه فناوری: یک فعالیت 

خروجی این  .وکارکسبتوانمندی جدید در پاسخ به یک فرصت فناورانه یا یک نیاز عملیاتی یا یک نیاز 

 ود.شیمیاز به کار گرفته موردنو تجهیزات  هاسامانهین تأمپروژه، یک فناوری بالغ خواهد بود که در 
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یرون شده در داخل یا بییشناساهای یفناورهایی است که در آن یتلافعارزیابی و انتخاب فناوری: مجموعه 

شده و اقدام به شناسایی یلتحلرسی و ی مختلف برهاشاخصسازمان، برای حال و آینده، با توجه به 

دربرگیرنده دو فعالیت اصلی و مکمل  درواقعگردد. این فعالیت یم هاآنهای مناسب و انتخاب یفناور

 است. شدهاشارهخالصه در شکل زیر به آن  طوربهکه  ارزیابی فناوری و  انتخاب فناوری است

 (: انواع ارزیابی فناوری4شکل)

یسک که بر شناسایی و کمینه کردن ر سمتی از مدیریت پروژه و مهندسی سیستم استمدیریت فناوری: ق

یزی برای بالغ کردن فناوری رطرحو  ی فناورانههافرصتی از برداربهرهحاصل از یک فناوری جدید، 

استفاده از  را بای عمر پروژه حضور دارد، بلوغ فناوری و سیستم چرخهمتمرکز است. این فعالیت در طی 

 .دهدیمیجادشده ناشی از نابالغ بودن فناوری را کاهش ایر تأخکند و ریسک ابزار موجود ارزیابی می

که در تعریف فناوری بیان شد، یک فناوری باید به یک نیاز پاسخ دهد. گاهی  طورهمانبلوغ یک فناوری: 

رود یمیک محصول به کار گیرد، گاهی در فرآیند تولید یمقرار  مورداستفادهاین فناوری در یک محصول 

 بنابراین بلوغ فناوری:؛ شودیمو گاهی خود تبدیل به یک محصول و سامانه 

 

 

 

 

 

و یا  آمیز یک فناوری در یک سامانه یا محصول، یا یک فرآیندیتموفقبلوغ فناوری استفاده 

شدن به یک سامانه یا محصول موفقیلتبد  
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یری سطح بلوغ یک فناوری، تعیین این مطلب است که فناوری مذکور تا چه گاندازهبا این تعریف، هدف از 

 تواند انتظار یک سامانه یا فرآیند را برآورده سازد.یمحد 

 چیست؟ فناوری یتوسعه -6

 در وجودم فناوری یک کارگیریبه نشده، ثابت فناوری یک یا جدید، فناوری یک نمایش و ایجاد فرآیند

 یک به یابیدست برای شدهاثبات و موجود هایفناوری ترکیب یا فعلی، کاربردهای با متفاوت یا جدید کاربرد

 . معین و خاص هدف

 کی کردن فراهم منظوربه تدریجی شده گذاریسرمایه و شدههدایت فعالیت یک: فناوری توسعه پروژه

 این خروجی .وکارکسب نیاز یک یا عملیاتی نیاز یک یا فناورانه فرصت یک به پاسخ در جدید توانمندی

 .ودشمی گرفته کار به موردنیاز تجهیزات و هاسامانه تأمین در که بود خواهد بالغ فناوری یک پروژه،

 بیرون ای داخل در شدهشناسایی هایفناوری آن در که است هاییفعالیت مجموعه: فناوری انتخاب و ارزیابی

 شناسایی به اقدام و شدهتحلیل و بررسی مختلف هایشاخص به توجه با آینده و حال برای سازمان

 که است اصلی فعالیت دو دربرگیرنده درواقع فعالیت این. گرددمی هاآن انتخاب و مناسب هایفناوری

 آن به روبهرو شکل در خالصه طوربه که فناوری انتخاب -2 فناوری ارزیابی -1:یکدیگرند مکـمل نوعیبه

 .است شدهاشاره

  چیست؟ فناوری مدیریت -7

 بر هک است سیستم مهندسی و پروژه مدیریت از قسمتی

 یفناور یک از حاصل ریسک کردن کمینه و شناسایی

 ریزیطرح و فناورانه هایفرصت از برداریبهره جدید،

 طی رد فعالیت این. است متمرکز فناوری کردن بالغ برای

 ریسک و کندمی ارزیابی موجود ابزار از استفاده با را سیستم و فناوری بلوغ دارد، حضور پروژه عمر یچرخه

 .دهدمی کاهش را فناوری بودن نابالغ از ناشی ایجادشده تأخیر
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 گاهی. هدد پاسخ نیاز یک به باید فناوری یک شد، بیان فناوری تعریف در که رطوهمان: فناوری یک بلوغ

 رودمی رکا به محصول یک تولید فرآیند در گاهی گیرد،می قرار مورداستفاده محصول یک در فناوری این

 ادهاستف": از بود خواهد عبارت فناوری بلوغ بنابراین شود؛می سامانه و محصول یک به تبدیل خود گاهی و

 محصول یا انهسام یک به شدنتبدیل یا و فرآیند یک یا محصول، یا سامانه یک در فناوری یک آمیزموفقیت

 نــــاوریف که است مطلب این تعیین فناوری، یک بلوغ سطح گیریاندازه از هدف تعریف، این با "موفق

 .سازد برآورده را فـــرآیند یا سامانه یک انتظار تواندمی حد چه تا مذکور

 چیست؟ تحقیق -8

سعه  برای مندنظام هاییفعالیت تحقیقات ست  جدید سامانه  یک تو ( بنیادی) پایه تحقیقات (1: شامل  که ا

یقــات      (2 حق بردی،  ت یقــات     ( 3 کــار حق  ت

 .شودیم یاتوسعه

قات  (1 یه    تحقی یادی ) پا یت   (: بن عال  یهای ف

سب  منظوربه تجربی و علمی  میعل دانش ک

یکی       یــا کن ــ  برای  ت تق هم   و درک ایار  ف

ــی  هدف  و دارد تأکید   مفاهیم  ای  ها حل راه بودن برکلی بنیادی،  تحقیقات  بنابراین  ها؛ پدیده    دنبال  ار خاصـ

 .کندنمی

ــی و مطالعات  : کاربردی  تحقیقات  (2 ــیل  های بررسـ  یا علمی دانش ارتقای منظوربه مندجهت  مهم و اصـ

 :بنابراین معین؛ و خاص کاربردی باهدف جدید تکنیکی

 .است متمرکز شده، فرموله ایده یک عملی کاربردهای بر کاربردی تحقیقات( لفا

 .دکنمی تبدیل مسائل حل برای معین هایحلراه به را آمیزموفقیت نتایج کاربردی تحقیقات (ب

ــعه تحقیقات (3 ــول تولید منظوربه مفاهیم، یا دانش مندنظام کاربرد: ایتوس ــولی) محص  آن رد که محص

 .باشدمی (است گرفته صورت ارزیابی و تست و صنعتینیمه و مهندسی نمونه تولید طراحی،
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 چیست؟ توسعه -9

 استقرار د،جدی خدمات یا محصوالت ابزار، مواد، ایجاد منظوربه تکنیکی، یا علمی، دانش کارگیریبه: توسعه

 هایامانهس یا فرآیندها اساسی رتقایا و بهبود یا تجاری، کاربرد یا تولید آغاز از قبل هاسامانه یا فرآیندها

 .باشدمی موجود

 سپ خدمات و تعمیر و نگهداری نصب، مهندسی، آزمون، و تست نمونه، ساخت طراحی، شامل خود توسعه

 .است محصول تحویل از

 تحقیقات و توسعه چه تمایزی وجود دارد؟ میان  -10

 توان موارد زیر را اشاره نمود:یمسعه با توجه با تعاریف باال، در خصوص تمایز بین تحقیق و تو

 های تحقیقاتی، سامانه یا محصول عملیاتی نیست؛یتفعالخروجی 

 های تحقیقاتیخروجها و یدهاتحقیقات کاربردی تنها به دنبال اثبات کاربردهای خاص و معین برای 

 دهد.یمی مختلفی را ارائه هاحلراهبنابراین، برای یک مسئله ؛ بنیادی است

مند است و ممکن است در راستای رسیدن به یک فناوری و محصول انجام شود، حقیقات کاربردی جهتت

 و خروجی آن فناوری یا محصول نیست. یجهنتگونه یچهاما 

ا یک ایده یشدن یگر، وقتی کاربردی دعبارتبهی توسعه جستجو کرد. حوزهفناوری و محصول را باید در 

 توان از توسعه سخن گفت.یمشود، یمی ثابت یقات کاربرددر تحق حلراه

ی توسعه سامانه یا محصول تقسیم حوزهی توسعه فناوری و حوزهتوان به دو یمی توسعه را حوزهبنابراین 

 ]1[کرد.
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 کرد؟ گیریاندازه را فناوری بلوغ آمادگی سطح باید چرا -11

حصول در توسعه م کاررفتهبههای برای فناوری TRL سنجش مناسب

بق مطا گیرندگانیمتصمرا برای  تواند درک صحیحی از ریسک می

عملکردی در  و های مدیریتیانتقال فناوری و محدودیت، در 4شکل 

 مراحل مختلف توسعه محصول به دنبال داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرندگانیمتصم: ریسک (5)شکل 

 

 

 

 مشتریان فناوری

دهندگتوسعه

 ان محصول

ریسک 

 دهندگانتوسعه

 فناوری

گذارانسیاست ریسک  
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متناسب با سطح آمادگی جرای یک طرح و یا انجام پروژه رابطه میزان ریسک ا 1در جدول و نمودار 

 است. درآمدهبه نمایش فناوری 

 

 فناوری (: میزان ریسک انجام یک پروژه متناسب با سطح آمادگی1نمودار)

 

مون از آز یناش یهانهیهز لیو تعد یفناور یهاپروژه سکیکاهش ر ،یسطح بلوغ فناور نییتع ضرورت

 قبول در شروع پروژه توسعهقابل یریداشتن خطرپذ یباشد. برایم یفناور یارتقا یهاها و پروژهفناوری

برنامه  سکیر ورتص نیا ریرا پشت سر گذاشته باشند، در غ یسطح ششم آمادگ دیها بامحصول، فناوری

ه ک ینسبت به حالت نهیقرار دارد هز 4و  3 یدر سطوح آمادگ یفناور یباال خواهد بود. درواقع وقت اریبس

 .ابدییم شیدرصد افزا 75حدود  باشد 7 یدر سطح آمادگ یفناور
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سطح 

TRL 
 عنوان هر سطح

درجه 

 ریسک
 بلوغ فناوری

ضریب 

 هزینه
 حوزه تمرکز

TRL9 سطوح فوقانی 0.68 گسترده بسیار پایین یریتکرارپذ 

TRL8 پایین تکمیل 
آماده تولید 

 گسترده
0.82 

ساخت و آزمون 

 محصول

TRL7 معمولی ای واقعیورود به دنی 
تولید حجم 

 محدود
 در شرایط واقعی 1

TRL6 نمونه کامل 

 1.22 آماده پایلوت باال

 سطوح میانی

TRL5 نمونه اولیه 
ساخت و آزمون 

 نمونه

TRL4 
سازی یادهپ

 آزمایشگاهی
 1.75 آزمایشگاهی بسیار باال

در محیط 

 آزمایشگاهی

TRL3 
تالش برای 

 سازییادهپ
 سطوح پایینی

TRL2 مطالعات نظری 0 0 0 تبدیل ایده به طرح 

TRL1 پایه علمی و 0 0 0 یک ایده خام 

 

 متناسب با سطح آمادگی فناوری : میزان ریسک اجرای یک طرح1جدول
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سازی آمادگی فناوری برای کمک به یادهپی و بندسطحهدف استفاده از این شاخص،  ترینمهم درواقع

 در امور زیر است: هاپروژهگیرندگان این یمتصمو حمایت از ی فناوری هاپروژهمدیریت در 

 یتورینگ بلوغ فناوری(مان)ابزار بصری  وضعیت عمومی و سطح فناوری دهندهنشانارائه یک سیستم  -1

 ی فناوریهاپروژهمدیریت ریسک و ابزاری برای محاسبه ریسک در  -2

 ی فناوریهاژهپروگذاری در یهسرماگیری در مورد نحوه یمتصمابزاری برای  -3

 ابزاری برای کمک به انتقال فناوری و تعیین زمان مناسب برای اجرای آن -4

 ]5[سازی مدیریت سیستم و مهندسی سیستم در حوزه فناوری یادهپ -5

  باشد؟ریسک به چه معنا می -12

ای، زمانی ینههزی محدودهریسک عبارت است از اندازه ناتوانی بالقوه در دستیابی به اهداف کل برنامه در 

 است: مؤلفهو فنی مشخص؛ و دارای دو 

 های خاصیخروجیابی به در دستاحتمال ناکامی  -1

 یرات این ناکامیتأثپیامدها یا  -2

 ین و اکتساب، مدیریتتأم، باید گفت که استراتژی درواقع

 عمدتاًی ریسک هاحوزهدهد. یمریسک را مخاطب خود قرار 

اوری، طراحی و مهندسی، از: تهدیدات و مطالبات، فن اندعبارت

و زمان. برای راحتی کار،  ساخت و تولید، پشتیبانی، هزینه

 شود:یمی زیر استفاده بنددستهاز  معموالً

 .یازموردن، به یک فناوری موقعبهریسک فناوری: ریسک ناشی از بالغ نشدن و یا عدم دسترسی 

سامانه  اش، عدم توسعهیعملکردهداف ریسک تکنیکی )فنی(: ریسک ناشی از عدم دستیابی سامانه به ا

 شده، یا افزایش هزینه برنامه.ینمعدر چارچوب زمانی 

د و و فرآیندهای فنی تست، تولی های مرتبط با فناوری، طراحی و مهندسی، ساختیتفعالریسک ناشی از 

 یگر، وقتیدعبارت؛ بهیاز پروژه استموردنهای یفناورلجستیک. یکی از عوامل مهم در ایجاد ریسک، 

بالغ نگردد و یا در دسترس قرار نگیرد، پروژه به مخاطره خواهد افتاد. فاصله بین  موقعبهیاز موردنفناوری 
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از  یری ریسک اولیه ناشیگاندازهوضعیت فعلی یک فناوری تا وضعیت مطلوب آن، معیاری است برای 

ن مقدار ریسک فنی ناشی از ای دهندهشاننتواند یمیری آن فناوری در پروژه. اختالف این دو سطح کارگبه

 ]1[فناوری باشد. 

 چگونه است؟ TRLاهمیت نسبی هر یک از اجزای  -13

را با توجه به توسعه محصول  هر مرحلهو اهمیت  نسبی  TRLتوان هر یک از مراحل خالصه می طوربه

 مشخص نمود. 2جدول  صورتبه
 

 TRL: اهمیت نسبی هر یک از اجزاء 2جدول  

آمادگی سطح 

 فناوری
 عنوان

اهمیت نسبی 

 )درصد(

TRL1  5 های اولیهیدهاشناسایی و تثبیت اصول و 

TRL2 5 درک و نهادینه شدن اصول پایه 

TRL3 
شناسایی علمی اجزای اصلی فناوری و اثبات 

 جداگانه طوربه هاآنکارکرد 
5 

TRL4 5 سازی اجزای اصلی فناورییکپارچه 

TRL5 
شده وب اجزای یکپارچهتثبیت عملکرد مطل

 فناوری در محیط آزمایشگاهی
10 

TRL6 
شده تثبیت عملکرد مطلوب اجزای یکپارچه

 موردنظرفناوری در محیط عملیاتی 
20 

TRL7 
شده تثبیت عملکرد مطلوب اجزای یکپارچه

 فناوری در محیط عملیاتی مرتبط
10 

TRL8 
ری یگبهرهتکمیل فناوری در محیط واقعی، امکان 

 ن با ضریب اطمینان باال و آماده تولیداز آ
20 

TRL9 20 تثبیت فناوری در آزمون عملیاتی کامل 
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 های فناورانه دارند؟سطوح آمادگی فناوری چه کاربردهایی در انجام پروژه -14

گیری مقدار آمادگی و بلوغ یک فناوری طور که گفته شد کاربرد اولیه واصلی این سطوح، اندازههمان

آمیز در یک سامانه است. درواقع، سطوح آمادگی فناوری مراحل رشد یک فناوری استفاده موفقیت منظوربه

دهد که سطوح آمادگی فناوری تر نشان میهای دقیقاما بررسی دهد؛ی آن نشان میرا در جریان توسعه

شته عه فناوری داهای توسهای تحقیقاتی و مدیریت برنامهتواند کاربردهای متعددی در مدیریت پروژهمی

 ها خواهیم پرداخت.که به توضیح آن باشد

 ارزیابی وضع موجود یک فناوری موجود -1

 های فناوریتعیین گلوگاه -2

 تعیین راهبرد تأمین فناوری -3

 هاها و پروژهفازبندی و نظارت بر برنامه -4

 تعیین نقطه پایانی یک پروژه تحقیقاتی -5

 ی تحقیقاتی به صنعتهامعیاری برای قابلیت انتقال دستاورد پروژه -6

 انتخاب فناوری -7

 ]6[مدیریت ریسک پروژه  -8

 شود؟گیری میسطح آمادگی فناوری چگونه اندازه  - 15

 دارند، ارسروک نو و پیشرفته هایفناوری با عمدتاً ایتوسعه و تحقیقاتی هایطرح و هابرنامه آنجائی که از

 ها،فناوری عموقبه دستیابی.. باشدمی آمادگی فناوریسطح  ارزیابی، هابرنامه در مراحل تریناساسی از یکی

 مادگیآ سنجش فناوری، توسعه هایبرنامه از بسیاری در. است هابرنامه در ریسک عوامل ترینمهم از یکی

 . است برنامه مهم مراحل از یکی هافناوری بلوغ و

ها و لیستی از پرسشوش چکبه ر فناوری بلوغ آمادگی سطح محاسبه هایروش بدین منظور در ادامه،

 شود.گام سطح آمادگی فناوری پرداخته میبهارزیابی گام
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  چگونه است؟های از پرسشستیلچکروش  ارزیابی به -51-1

از  TRL صورت رایج محاسبه سنجش سطحبه گفت که توانیم درمجموع

که به هریک از سطوح فناوری مرتبط است،  یطریق پاسخگویی به سؤاالت

به عبارتی سطوح باالتر از بلوغ فناوری پاسخ مثبت به سؤاالت  .شودام میانج

با مفهوم عملیاتی و کاربردی را در پی خواهد داشت و این در حالی است که 

تری از آمادگی فناوری در ارتباط هستند، مشتمل که با سطوح پایین یسؤاالت

نهی برهم تیهای آزمایشگاهی است. درنهابر مطالعات تئوری و پژوهش

های منفی و مثبت مذکور به محاسبه شده به پاسخامتیازهای اختصاص داده

ط تواند با توجه به محیبندی سطح فناوری مینوع سؤاالت نیز مانند گروه د.شواوری ختم میسطح آمادگی فن

اده از کاربر نهایی فهای سیستم برای استآیا نیازمندی»از قبیل  یعنوان نمونه سؤاالتسیستم متفاوت باشد. به

تیب تواند به ترمی« پذیری فناوری را اثبات کرده است؟آیا مطالعات تئوری امکان»و « شده است؟مشخص

برداری از آیا شرایط عملیاتی جهت بهره»مانند به یبه سطوح مختلف فنّاوری مربوط شود. همچنین سؤاالت

 .است یسازیبلوغ فناوری جهت تجاردهنده سطوح باالتری از نشان« شده است؟محصول مشخص

دهنده های باالتر نشان TRLیبا سطوح پایین قبل از برآورده ساز TRL هاینیازمندی یساز برآورده

ه چنانچه عنوان نمونمدیریت مؤثر در دستیابی به بلوغ فناوری و مدیریت دانش مؤثر در یک سازمان است. به

گیرند می که سطوح عملیاتی و بازاریابی فناوری را دربر 6االتر از با سطوح ب TRL پاسخ به سؤاالت مربوط به

صورت مثبت پاسخ داده نشده تر بهبا سطوح پایین TRL که مالحظات مربوط بهعمدتاً مثبت باشد درحالی

نعت عنوان یک صدهنده عدم مدیریت فناوری صحیح و شکاف ارتباطی بین سازمان مربوطه بهباشد، نشان

وح دانشگاهی و تحقیقاتی است. به عبارتی ممکن است یک شرکت صنعتی با توان تولید صنعتی بزرگ و سط

صورت داخل ای را بههای پایهشود، مطالعات و پژوهشکه سطوح باالتری از آمادگی فناوری را شامل می

تر آمادگی یینپاسخ به سؤاالت مرتبط به سطوح پا جهیسازمانی انجام نداده باشد و درنتسازمانی یا برون

م دهنده عدفناوری، در سازمان مذکور مثبت نخواهد بود. این عدم پیوستگی در سطوح فناوری که نشان

ای توسط سازمان مذکور است در یک بازار رقابتی و در چرخه عمر فنّاوری های تحقیق و توسعهانجام فعالیت
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ری و سودآوری سازمان در طول زمان پذیتدریج باعث افت رقابتشود، بهنامیده می TLC محصول که

 .خواهد شد

کاررفته در توسعه محصول و مدیریت صحیح در ایجاد های بهبرای فناوری TRL ، سنجش مناسبتیدرنها

های گذاری، انتقال فناوری و محدودیتتواند درک صحیحی از ریسک سرمایهها میهماهنگی بین آن

گذاران در مراحل مختلف توسعه محصول دیران ارشد و سرمایهرا برای م یبندمدیریتی، عملکردی و زمان

ر یک محصول سازی آن دبه دنبال داشته باشد. به بیانی دیگر بلوغ یک فناوری جدید قبل از قرارگیری پیاده

تواند نقشی کلیدی در سودآوری نهایی های دیگر مورداستفاده در محصول، میو هماهنگی آن با فناوری

  .شدمحصول داشته با

 چیست؟ TRL1مربوط به سطح آمادگی فناوری  سؤاالت - 15-1-1

 ؟اندشدهییشناسابرای فناوری مدنظر،  ازیموردناصول علمی آیا 

 ؟اندکردهرا جهت دستیابی به فناوری مدنظر، تائید  شدهییشناساآیا مطالعات نظری، اصول علمی 

 ت؟اس قرارگرفته دیتائظر شناسایی و مورد آیا نسبت و رابطه میان اصول علمی و اجزای فناوری مدن

عه برای توس هاآن ازیموردنآیا تیم تحقیقاتی و تجهیزات 

، کتابخانه و آرشیو فنی افزارنرم جملهمن) موردنظرفناوری 

 است؟ شدهنیتأمو ...( شناسایی و 

ی الزم برای توسعه فناوری سازمانبرونآیا ارتباطات 

و مراکز  هادانشگاه جملهمن صالحیذیا نهادهای  موردنظر

 است؟ گرفتهشکلتحقیقاتی 

 چیست؟ TRL2مربوط به سطح آمادگی فناوری  سؤاالت -15-1-2

 است؟ شدهمشخصو یا دقت کافی  جزءجزءبه طوربهی اجزای فناوری هایژگیوآیا مشخصات و 

 است؟ شدهانجامزای آن فناوری و اج ازیموردنمطالعات تحلیلی مفصلی جهت تائید اصول پایه علمی آیا 

 طورهبی و درستبهبرای توسعه فناوری و اجزای آن،  ازیموردنی صریح و آشکار یا طرح تجربی هایآیا تئور

 کامل درک شده است؟
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ی برای تبدیل نیازهای مشتری فناوری به کدهای طراحی فناوری )یا اجزای اصلی آن( مندنظامفرآیند آیا 

 وجود دارد؟

 ی برای تولید محصول جدید در سازمان وجود دارد؟مندمنظافرآیند آیا 

 ؟اندشدهمشخصبرای توسعه اجزای اصلی و کل فناوری  ازیموردن هاشیآیا آزما

 شوند؟می دییآیا قواعد پایه علمی توسط مطالعات تحلیلی تأ

 کنند؟)بدون هیچ کوششی در جهت انسجام(جداگانه کار می یتک اجزاء فنّاورآیا تک

 افزار باید بر روی آن نصب شود، موجود است؟افزاری که نرمختآیا س

 دهند موجود هستند؟هایی که خروجی را نشان میآیا دستگاه

 چیست؟ TRL3مربوط به سطح آمادگی فناوری  سؤاالت - 15-1-3

 ؟اندشدهنییتعآیا عملکرد اجزای اصلی فناوری در تعامل با سایر اجزا شناسایی و 

، در خصوص هر یک از اجزای اصلی فناوری شدهانجامی سازهیشبلیلی، یا اعتبارسنجی و یا آیا مطالعات تح

 ؟کنندیمرا تائید  شدهنهینهاداصول علمی 

 توسط تجربیات آزمایشگاهی تائید شده است؟ موردنظری اصلی هایفناورآیا کاربردی بودن هر یک از 

ییشناسا، شودیمریسک عملکرد هر یک از اجزا  که باعث بهبود عملکرد و یا کاهشیی هایفناورآیا 

 ؟اندشده

، موردنظرفناوری نهایی  باهدف هاآنآیا مشروح عملکرد و اهداف مدنظر هریک از اجزا و نسبت میان 

 است؟ شدههیته

 چیست؟ TRL4مربوط به سطح آمادگی فناوری  سؤاالت -15-1-4
 ؟اندشدهییشناسا، ردیگیممورداستفاده قرار  آنجا دری محیطی که فناوری مدنظر هایژگیو ترینمهمآیا 

 است؟ شدهانجامی اجزای اصلی فناوری سازکپارچهبرای تلفیق و ی ازیموردنآیا مطالعات 

ی و آورجمع، شدهانجامی آزمایشگاهی که توسط سایر افراد )حقیقی و حقوقی( هاآزمونآیا نتایج 

 ؟اندشدهلیتحل
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ی هاندازهااست؟ )حتی با  شدهساختهاز اجزای اصلی فناوری  شدهکپارچهکل و یآیا نمونه آزمایشگاهی متش

 غیرواقعی(

تهیه  شدههیتهنمونه آزمایشگاهی  موردنظریی برای ارزیابی و قضاوت در مورد عملکرد هاسنجهآیا 

 ؟اندشدهنیمع

 ؟اندشدهتستآیا نمونه آزمایشگاهی در محیط آزمایشگاه 

که اجزای فناوری در کنار هم کار  ندینمایماثبات  هاآزمونآیا شواهد و نتایج 

 ؟کنندیم

 ؟اندشدهآیا موضوعات مربوط به تبدیل مقیاس ابعاد شناسایی، تشریح و مستند 

یسازهیبشی آتی در محیط هاآزمونآیا تحلیل منطقی از ارتباط بین نتایج حاصل در محیط آزمایشگاهی و 

 یا عملیاتی وجود دارد؟ شده

رک و د ( مستندبهبود و ارتقای توان فناوری )یا اجزای آن منظوربهی شگاهیآزماآیا نتایج آزمون نمونه 

 ؟اندشده

 چیست؟ TRL5مربوط به سطح آمادگی فناوری  سؤاالت -15-1-5
 ؟اندشدهساختهی شگاهیآزما ریغآیا اجزای اصلی فناوری مدنظر، در ابعاد واقعی و 

 ؟انددرآمدهیکپارچه عملکردی  صورتبها یکدیگر آیا اجزای محصول نهایی ب

 ی طراحی تفصیلی نمونه واقعی کامل شده است؟هانقشهآیا 

ی نیبشیپی تکمیلی در محیط آزمایشگاهی جهت افزایش اطمینان از عملکرد اجزای فناوری هاشیآزماآیا 

 است؟ اجراشدهو 

از اجزای محصول نهایی،  شدهکپارچهنه یآزمون نمو منظوربهآیا شرایط محیط واقعی در آزمایشگاه 

 است؟ شدهیسازهیشب

 است؟ شدهیطراحی عملکرد مطلوب مورد انتظار سوبهی شده ریگاندازهآیا نقشه گذار از میزان عملکرد 

 ؟اندشدهییشناسای اصلی برای طراحی محصول نهایی هاگلوگاهآیا 

 ؟اندشدهییشناسال نهایی در محصو مورداستفادهی هایفناورآیا اثرات متقابل 
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 چیست؟ TRL6مربوط به سطح آمادگی فناوری  سؤاالت -15-1-6 
ی اجزای فناوری )برای نمونه عملیاتی( در قالب طرح تضمین سازکپارچهآیا فرآیند طراحی و متدولوژی ی

 کیفیت تهیه و مستند شده است؟

 ت در محیط عملیاتی تست شود( توسط واحدهایی تولید برای نمونه آزمایشی )که قرار اسزیرطرحآیا نمودار 

 است؟ شدهیطراحمرتبط در سازمان 

 ی تولید نمونه عملیاتی در دسترس هستند؟افزارهاسخت ترینمهمآیا 

 است؟ شدهیابیارزی و عملیاتی شده سازهیشبآیا عملکرد نمونه در یک محیط 

لید ی فنی و مسائل توهاسکیر ترینمهمی( آیا بر اساس نتایج حاصل از آزمون نمونه )در شرایط عملیات

 ؟اندشدهییشناسافناوری 

 ؟اندهشدنیتدوآیا سطح کیفیت و قابلیت اطمینان عملکرد نمونه در محیط عملیاتی شناسایی و 

 ؟اندشده( شناسایی، تشریح و مستند Scaling) دیتولمقیاس  لیتبد بهآیا موضوعات مربوط 

ینش مباحثی چون نگهداری، قابلیت اعتماد و قابلیت پشتیبانی فناوری آیا بر اساس نتایج آزمون، گز

 است؟ شدهشروع

 چیست؟ TRL7مربوط به سطح آمادگی فناوری  سؤاالت - 15-1-7
 ؟اندشدهییشناسای طراحی هاکیتکنآیا مواد، فرآیندها، 

 ؟اندهشدو تائید  افتهیتوسعهمناسب  طوربهی طراحی هاکیتکنو  آیا مواد، فرآیندها

 است؟ شدهییشناساآیا شرایط محیطی غیر از شرایط محیطی مدنظر و مناسب برای عمل محصول نهایی، 

 آیا امکانات الزم برای استفاده از یک فضای عملیاتی متفاوت جهت آزمون نمونه اولیه وجود دارد؟

 است؟ افتهیکاهشی امالحظهقابل طوربهدر طراحی فناوری و اجزای اصلی آن  ازیموردنآیا تغییرات 

 آیا شرایط برای تولید اولیه در حجم پایین آماده است؟

ی مراحل تکمیل، توسعه و تست و ارزیابی )در محیط عملیاتی( زیآمتیموفق طوربهآیا فناوری و اجزای آن 

 ؟اندنمودهرا طی 
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 چیست؟ TRL8مربوط به سطح آمادگی فناوری  سؤاالت - 15-1-8

 ؟تندسازگار هسدر محیط عملیاتی  موردنظرشکل و اندازه و کارکرد یا کارکرد  ازنظری ی فناورهامؤلفهآیا 

 ؟اندشدهی از فناوری کامل برداربهرهآیا مستندات آموزشی 

 ؟اندشدهآیا مستندات تعمیر و نگهداری فناوری کامل 

 ؟اندشدهآیا فرآیندهای ساخت در خط پایلوت )یا خط تولید با حجم پایین( مستند 

 ؟هستند در دسترسی فناوری در حد تولید پایلوت در دست تولید بوده و هامؤلفهآیا تمام قطعات و 

 آیا کیفیت فناوری بر روی پلت فرم واقعی تست و ارزیابی و تائید شده است؟

و نهایی شده  یآورجمعی مربوط به قابلیت نگهداری، قابلیت اعتماد و قابلیت پشتیبانی فناوری هادادهآیا 

 است؟

 چیست؟ TRL9مربوط به سطح آمادگی فناوری  سؤاالت -15-1-9

 عمل کرده است؟ شدهنییتع تیمأموری در زیآمتیموفقمحصول نهایی به شکل آیا 

 ی داشته است؟زیآمتیموفقی شبیه به بحران نیز عملکرد هاتیوضعمحصول نهایی در آیا 

 ان کامل نسبت به عملکرد آن وجود دارد؟اشکاالت احتمالی محصول نهایی برطرف شده و اطمینآیا 

نتایج عملکرد محصول نهایی نشان از پایان مراحل تولید و طراحی آن را دارد و یا هنوز نیاز به انجام آیا 

 تغییراتی وجود دارد؟

عمل  یدرستبهی پشتیبانی از محصول نهایی هابرنامهآیا 

 ؟کنندیم

اتی ت نمونه عملیی مربوط به تعیین صالحیهانامهیگواهآیا 

 است؟ اخذشده

 

 

 

 

 

آن های سطح آمادگی فناوری یک سیستم یا سامانه بستگی به سطح آمادگی فناوری زیرمجموعه

دارد. به همین دلیل، سطح آمادگی فناوری یک سیستم یا سامانه برابر خواهد بود با کمترین 

 های آن موجود است.سطح آمادگی فناوری که در زیرمجموعه
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  چگونه است؟ سطح آمادگی فناوری گامبهگامارزیابی  روش-15-2

 :شودمیزیر به ترتیب انجام  هایگامبرای انجام این ارزیابی، 

 های آن تقسیم کنیدبه زیرمجموعه سیستم یا سامانه را: 1گام 

( WBS( یا )PBSتوان با روش شکست محصول )این کار را می

 انجام داد.

های عملکردی و کارکردی سیستم یا سامانه و : ویژگی2گام 

 های آن را مشخص نماییدزیرمجموعه

توان از سندهای نیاز و مطالب عملیاتی سیستم یا سامانه تهیه کرد. این اطالعات را می

 .اهند ساختهایی را برآورده خوباید بدانیم که هر زیرمجموعه و فناوری چه انتظارات و ویژگی

 های مرتبط با هر زیرمجموعه را شناسایی کنیدفناوری :3گام 

 های مربوطه را تهیه کرد.برای هر زیرمجموعه بایستی فهرستی از فناوری

 هایی را که بایستی در ارزیابی حضورداشته باشند مشخص نمایید.ها و بخش: افراد، گروه4گام 

ها سروکاردارند. به همین علت، ها و فناوریا طیفی از زیرمجموعهها یا سامانه بها و سیستمبیشتر پروژه

 های مختلفی باید در ارزیابی حضورداشته باشند.افراد و بخش

 شود را مشخص سازید.: محدوده جغرافیایی که ارزیابی در آن انجام می5گام 

یده است در جهان به بلوغ رستواند بر نتایج ارزیابی اثر بگذارد. یک فناوری ممکن محدوده جغرافیایی می

و عملیاتی نیز شده باشد، اما در داخل کشور بالغ نشده باشد؛ و یا ممکن است در داخل کشور بالغ باشد، اما 

در سطح بخش دفاع بالغ نشده باشد؛ و یا ممکن است در سطح بخش دفاع بالغ باشد، اما در سطح بنگاه یا 

 سازمان بالغ نباشد.

 به هر سطح آمادگی فناوری را مشخص سازید. : تعاریف مربوط6گام 

های مرتبط الزم است ادبیات موردتوافق هر یک از سطوح تولید گردند. با توجه به ماهیت پروژه و فناوری

 "وردیبدنمونه بر"شود. مثالً وقتی از اصطالح این امر موجب ایجاد درک مشترک بین ذینفعان پروژه می

کند که قطعات بورد معروف را تداعی میده الکترونیک همان برشود، در حوزصحبت می 4در سطح 

کنند تا فانکشن های موردنظر را مورد آزمایش قرار الکترونیکی را در محیط آزمایشگاه روی آن نصب می



 
 ...بدانید TRLباره آنچه باید در

 
  

  
 

 
 33 

 

دهند؛ اما در حوزه مکانیک، مثالً یک ژایرو مکانیکی، نمونه بردبوردی را باید با نمونه بردبوردی حوزه 

 سازی کرد.عادلالکترونیک م

 : ایجاد فرآیندی با سؤاالت درست7گام 

ری ها بتوان سطح آمادگی یک فناواکنون بایستی سؤاالتی را به ترتیب طرح کرد که با جواب دادن به آن

شود، طور که در دومین سؤال مشاهده میشده است. هماننشان داده 5تعیین نمود. این فرآیند در شکل 

تر وجود داشته باشد که مشخص نیست آیا در یک ا زیرسامانه یا فناوری قدیمیممکن است یک سامانه ی

طور مطلوب عمل خواهد کرد یا نه. در این حالت موقتاً به سطح محیط جدید یا برای یک کاربرد جدید به

ه به بیاندازه کافی شها نشان دادند که محیط جدید بهگیرد. اگر تحلیلو موردبررسی قرار می شدهمنتقل 5

آن را  توانی کافی شبیه به معماری سامانه است، آنگاه میاندازهمحیط قدیمی است، یا معماری جدید به

 گیرد.قرار نمی 9قرارداد، اما قدر مسلم آن است که دیگر در سطح  7یا  6در سطح 
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 سطح فناوری گامبهگام: ارزیابی 5شکل

 .است استفادهقابلی آن هامؤلفهانه و این فرآیند برای سامانه، زیرسام

 شروع

 پایان
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 ی استفاده از سطوح آمادگی فناوری چیست؟هاچالش -16

 هوافضاهای در بسیاری از بخش TRLکارگیری متأسفانه باوجود به

سال گذشته، روند توسعه  17و تحقیقاتی ناسا و ایالت متحده طی 

ن تبییبخش نبوده و بسیاری از کارهای موردنیاز درزمینه رضایت

مراحل و سطوح و تعمیم آن در صنایع مختلف صورت نپذیرفته است. 

ها اهمیت داشته و کاربران و حتی مشتریان تنها برای طراحان و صاحبان فناوری TRLکه محاسبه طوریبه

های خاص یک فناوری با آن قرابت و آشنایی ندارند. از سوی دیگر به دلیل آنکه روند ارزیابی برای محیط

های مختلف صورت مقتضی و متفاوت در شرایط و سازمانصرفاً به TRLشده، ارزیابی یف و تنظیمتعر

های ارزیابی نیز همراه شده است و نتیجتاً یکنواختی خاصی در این گرفته و این روند با کثرت شیوهانجام

ی، در حوزه مهندسی های فناورشود. با توجه به اهمیت مضاعف مدیریت ریسک در پروژهحوزه مشاهده نمی

های دیگر نیز تعمیم به بخشهای شایانی شده است که قابلهای اخیر استفادهدر سال TRLافزار نرم

زمینه تحقیقات جوی گرفته تا کاوشگر مریخ، استفاده از این های خود درهست. ناسا در بسیاری از پروژه

 ضروری فرض نموده است.ها های عملیاتی این پروژهشاخص را برای بسیاری از بخش

 نیز گنجانده شود، به کیفیت و های ارتقا و راهکارهای بهبوداز سوی دیگر اگر در این ابزار ارزیابی حلقه

عمومیت این روش برای ارزیابی خواهد افزود و آن را به یکسری فرآیند آزمون، شکست و رفع نقص مبدل 

عنوان مسیر افزایش اطمینان یک ب سطوح بلوغ را بهخواهد نمود و مسیر فرآیندهای موازی ارتقا در قال

ها آنکه در وضعیت کنونی این ابزار ارزیابی عمومیت نیافته و حتی بسیاری از بخشفناوری ایجاب کند. حال

 گردان هستند.کارگیری آن رویبه دلیل عدم آشنایی و اطمینان به این روش، از به

های ابهاماتی در رابطه با استفاده از این سطح در مدیریت پروژهباوجود کاربردهای سطوح آمادگی فناوری، 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:که از آن جمله می تحقیقاتی وجود دارد

 پردازد.های دیگر پروژه نمیکند و به جنبهگیری میسطوح آمادگی فناوری تنها عوامل فنی را اندازه -1

ک فنی یک سامانه کامل را ندارد و تنها برای ارزیابی سطوح آمادگی فناوری توانایی ارزیابی ریس -2

 ریسک ناشی از یک فناوری منفرد مناسب است.
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یک فناوری ممکن است در کشورهای دیگر بالغ شده باشد، اما به دلیل شرایط حاکم بر کشور ما  -3

عه به توسسادگی در دسترس ما نباشد و در بسیاری از موارد ناچار ها و فشارهای جهانی(، به)تحریم

 شویم.آن در داخل می

ونه ی اینکه چگبااینکه استفاده از سطوح آمادگی فناوری در توسعه فناوری مفید است، اما درباره -4

 ]6[گوید. گردد، چیزی نمیفناوری با دیگر اجزای یک سامانه تلفیق می

 کرد؟ توجه باید نکاتی چه به فناوری آمادگی سطح ارزیابی در -17

در مباحث قبل بیان شد، کاربرد اصلی سطوح آمادگی فناوری در که  طورهمان

ی تواند تمام ابعاد یک پروژه تحقیقاتی را پوشش ونم استی فناوری توسعهی هابرنامه

با یکدیگر متفاوت بوده و سطوح آمادگی فناوری  هاپروژهدهد. از طرف دیگر، ماهیت 

باشد. به همین علت، کاربرد این  کاربردهای خاصی داشته تواندیم هاآندر هریک از 

رح ش اختصاربهو قراردادهای خاصی است که در زیر  هافرضشیپی تحقیقاتی، نیازمند هاپروژهسطوح در 

 .شوندیمداده 

ت ، الزم اسقرارداد مورداستفادهبرای آنکه بتوان سطوح آمادگی فناوری را در یک پروژه با موفقیت  .1

و مرتبط با پروژه ایجاد کرد. این تعاریف باید  سنجشقابلاص، برای هر یک از سطوح، تعاریف خ

 پروژه باشد. نفعانیذ موردتوافق

،  مشخص گردند. شوندیمالزم است شرایطی که تحت آن شرایط، هر یک از سطوح آمادگی حاصل  .2

تا  یی باید در هر سطح انجام پذیردهایابیارزو  هاآزمونبه همین علت، بایستی مشخص گردد که چه 

یابیرزااست یا خیر. لذا هر سطح باید ارتباط تنگاتنگی با آزمون و  شدهحاصلنشان دهد که شرایط 

 ، داشته باشد.شودیمیی که در طی اجرای پروژه انجام ها

، ردیگیمقرار  مورداستفادهفناوری بایستی نیازی را برطرف سازد. گاهی این فناوری در یک محصول  .3

یم، و گاهی خود تبدیل به یک محصول و سامانه رودیمیک محصول بکار گاهی در فرآیند تولید 

موفقیت در یک سامانه یا  طوربهکه فناوری  رسدیم. به همین علت، وقتی فناوری به بلوغ شود

محصول، یا یک فرآیند بکار گرفته شود و نیازهای مورد انتظار را برآورده سازد. با قبول این تعریف، 

 تواندیمی سطح بلوغ یک فناوری، تعیین این مطلب که فناوری مذکور تا چه حد ریگاندازههدف از 



 
 ...بدانید TRLباره آنچه باید در

 
  

  
 

 
 37 

 

ت ی که سامانه بتواند در محیط عملیاتی با موفقیاگونهبهانتظارات یک سامانه یا فرآیند را برآورده سازد 

ایستی ، ب، برای آنکه بتوان گفت یک فناوری بالغ استگریدانیببهی محوله را انجام دهد. هاتیمأمور

، در یک محیط عملیاتی یا شبه عملیاتی قرارگرفته مورداستفادهاین فناوری در یک پروتوتایپ 

 باشد. شدهاثبات موردنظر، و عملکرد مناسب آن برای کاربرد شدهتست

و برای چند فناوری، بایستی هر  دهدیمسطوح آمادگی فناوری تنها یک فناوری منفرد را پوشش  .4

 ه ارزیابی سطح کرد.فناوری را جداگان

تقسیم  شیهاسامانهاستفاده از سطوح آمادگی فناوری برای یک سامانه، بایستی آن را به جزء  منظوربه .5

 ، بسته به نوع سامانه و اطالعات موجود، ادامه یابد.هیچندالتا  تواندیمی بندمیتقسکرد. این 

 : اجزای یک موشک جدید6شکل 

 

)سخت و نرم( دانست. به همین علت، سطح آمادگی  هافناوریلفیق حاصل ت توانیمیک سامانه را  .6

. بنابراین، هاسامانهی )سخت و نرم( جزء هایفناورفناوری یک سامانه تلفیقی است از سطوح آمادگی 
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و یا  هاآنیی تلفیق توانای سخت سامانه در سطح مطلوبی از آمادگی باشند، اما هایفناورممکن است 

 ناوری نرم( در سطح پایینی قرار داشته باشد.)ف هاآنبرخی از 

یمسطح آمادگی فناوری  دهندهنشانی سامانه، هایفناورسطح آمادگی موجود در میان  نیترنییپا .7

 (.7)شکل باشد

 : ساختار شکست یافته موشک بر اساس سطح آمادگی فناوری7شکل 

 

که  شد. در کشوری نظیر ج.ا.ایران ی فناوری بایستی تمایز قائلریپذدسترسبین آمادگی فناوری و  .8

ی از دنیا اگوشهفرض کرد که اگر یک فناوری در  توانینمی جهانی قرار دارد، هامیتحرو  فشارتحت

، آمادگی و بلوغ فناوری قسمتی از درواقع. باشدیمبرای آن کشور نیز بالغ  لزوماًبالغ شده است، 

را  یریپذدسترسی دیگر هاقسمتفناوری نیز  ی فناوری خواهد بود. خرید و انتقالریپذدسترس

 .دهندیمتشکیل 

ی آن در کشور نیست. ممکن است هایفناورتولید شدن یک سامانه در کشور به معنای بالغ بودن  .9

 از بازار جهانی تهیه شوند. هافناوریبرخی از 
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ی کلیدی مهم هستند. هایفناورمورد ارزیابی قرار گیرند، بلکه  هافناوریالزم نیست تمام  معموالً .10

یک سامانه  بایستی در تیدرنهافناوری  ازآنجاکهبنابراین، بایستی بر سر تعریف آن به توافق رسید. 

 بکار گرفته شود، این امر باید در تعریف فناوری کلیدی در نظر گرفته شود.

ه رد کی مهم و کلیدی وجود داهامشخصهفناوری کلیدی: برای هر سامانه یک سلسله مطالبات و  .11

باید برآورده شوند؛ در غیر این صورت، سامانه اثربخشی عملیاتی نخواهد داشت. البته، هزینه و  حتماً

 نیتأمیک سامانه و فناوری را با هر قیمتی و زمان  توانینمهستند، زیرا  کنندهنییتعزمان نیز دو عامل 

کرد که مطالبات عملیاتی کلیدی  فناوری تعریف عنوانبه توانیمکرد. بنابراین، فناوری کلیدی را 

ی جدید و بدیع طورکلبه موردبحث، و یا اینکه فناوری سازدیمشود، برآورده  نیتأمی را که باید اسامانه

 است. 

بایستی  افتهیتوسعهدر فناوری  شدهکسب، دانش و مهارت گریدانیببهباشد.  ریتکرارپذفناوری باید  .12

نیز قادر به ایجاد آن  فناوری باشند، در غیر این صورت،  هاآنی که اونهگبهبه دیگران باشد  انتقالقابل

 گفت که فناوری بالغ شده است. توانینم

 :منابع

 ، تهران، موسسه آموزشی و تحقیقاتیارزیابی و استفاده از سطوح آمادگی فناوری ؛فوالدی، قاسم (1

 1387صنایع دفاعی، خرداد 

 1393، وزارت نفت، اسفند ازندگان صنعت نفت( سTRLارزیابی توانمندی فناورانه ) (2

، شرکت شبکه رشد دوره آموزشی ارزیابی و استفاده از سطوح آمادگی فناوری ؛داود ،سعادتی (3

 فناوری

4) http://edu.nano.ir/paper/695 

ارائه مدلی جهت انتخاب روش اکتساب مبتنی بر سطح آمادگی کرامت، شاپور؛ ، نیما/زاده مختار (5

 1392و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، آذر  المللیبیننفرانس ، سومین کفناوری

ارزیابی فناوری به کمک شاخص سطح آمادگی فناوری  ترجمه و بازنگری،  ، بنیامین؛مشیری (6

 1389، زمستان 24فصلنامه پارک فناوری پردیس، سال هفتم، شماره ، در آژانس فضایی ناسا

 



 
 …بدانید باید درباره  آنچه

 
  

  
 

40  

 

 
 

 
   
   
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیروتهران،  

 88581697 

 www.eptp.ir 

 info@eptp.ir 

 
Eptp.inc 

 @EPTPcenter 


