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 خالصه سوابق مدرس

 بلژیک  Antwerpاقتصاد کـاربردی دانشگـاه  دکترای  

 کانادا Carletonدانشگاه ( MBA)ارشد راهبری کسب و کار کارشناسي  

 کامپيوتر با گـرایش مهندسـي سخت افـزارکارشناسـي  

 و مدیر بنياد توسعـه مدیریت فدائي منشموسس  

 (و عضو هيات مدیرهمدیرعامل سال  18)سال سابقه فعاليت علمي و اجرایي  23 

 (متمرکز بر انطباق مدیریت با فرهنگ ایرانيان)در علوم مدیریت پژوهشگـر  

 (عنوان کتاب پژوهش محور 9مولف )انجمـن اهـل قلـم ایران عضـو  

 و مجری پروژه های مطالعـات و بهسـازی مدیریتيمشـاور  

 سازمان ها راهبردنگاری شرکت ها و مشاور  

 و مدرس دانش کاربردی مدیریتسخنران  

 گواهينامه صالحيت مشاوره مدیریت از معاونت راهبردی ریاست جمهوریدارنده  

 گواهينامه های مدیریتي از کشورهای انگليس، کانادا و بلژیکدارنده  

 مبانی
 «مدرییت فناوری » 

 پژوهشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات 1396شهریورماه 
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 تعریف فناوری

 در فناوری مدیریت استاد (Rubenestein) اشتاین روبن آلبرت•

 و فعاليت ها از وسيعي گستره را فناوری آمریکا، دانشگاه های

 فرآورده های و فرآیند مواد، فني، دانش توليد برای الزم اقدامات

 .مي داند نوین

 محصول تا است خدمات به تر نزدیک و غيرملموس دارایي فناوری•

 تعریف فناوری

 شکل در علمي توسعه و تحقيق از حاصل نهایي محصوالت•

 برای ها فرآیند یا ابزارها عنوان به که «چگونگي دانش» و اختراعات

 مورد (موجود) محصوالت توسعه یا جدید چيزی آوردن وجود به

 .باشد گرفته قرار استفاده مورد بازار نياز

 محصول یک کردن توليد چگونه انحصاری توان و دانش فناوری،•

 محصول آن توليد فرآیند انحصاری توان و دانش یا و جدید صنعتي

 .باشد مي دو این از ترکيبي یا
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 تعریف فناوری

  راه حل ها، ،فناوری از منظور :ویتنام فناوری انتقال قانون در فناوری•

 به منابع کردن تبدیل برای که است فني چگونگي دانش و فرآیندها

 وسائل و ابزار به همراه خواه باشد، گرفته قرار استفاده مورد محصوالت،

 .آن ها بدون خواه و باشد

  برداری بهره توانایي بدون دانش، داشتن اختيار در صِرف است، بدیهي•

  حساب به فناوری (برداری بهره برای الزم دانش و تجهيزات امکانات،)

 .نمي آید

 اطالعات، و فني دانش افزار، سخت از يکاتسيستم ترکيب فناوری•

 سازماندهي و انساني های مهارت

 فناوریاجزای 
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 (APCTT 1988)ارزیابی فناوری در سازمان 

 چارچوب سازماني

 سخت افزار

 انساني منابع

 فني اطالعات

 رقابتي مزیت ایجاد در فناوری نقش•

 بازار ساختار در تغيير ایجاد در فناوری نقش•

 فناوری و کسب و کار
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جدید فناوری   

 است ممکن و مي شود استفاده جدید کاربرد و موقعيت در بار اولين برای  

  افزار نرم :مانند .باشد شده استفاده و طراحي دیگران توسط پيش سال ها

 .بازاریابي اینترنتي سایت وب یا جدید کامپيوتری

 (کهنه)جاری فناوری 

 نوظهور فناوری 

 سال پنج حدود ظرف اما است نشده عرضه بازار به و تجاری کامل به طور هنوز  

   .شد خواهد تجاری آینده

 طبقه بندی فناوری بر اساس سابقه

ساده فناوری 

 و صنایع .است شده گسترده انساني جامعه از وسيعي بخش های در  

 مهارت یا آموزش سطح با کارکنان :دارای فناوری نوع این دارای سازمان های

  پایه پایين، تحقيقات هزینه خودکار، نيمه یا دستي عمليات پایين، نسبتاً

  مسکن غذا، مانند) انسان اساسي نيازهای که توليدی محصوالت ثابت، فناوری

 .مي کنند تأمين را (پوشاک و

 طبقه بندی فناوری بر اساس پیچیدگی
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متوسط فناوری 

 راحت و بيشتر فناوری ها، دیگر با مقایسه در که است فناوری های شامل  

 .مصرفي کاالهای صنعت مانند .مي گيرد قرار فناوری انتقال تأثير تحت تر
پيشرفته  فناوری 

 فناوری نوع این دارای سازمان .است پيچيده و مدرن فناوری های شامل 

  باال، فناوری تغييرات سرعت دانشمند، و باال تحصيالت با کارکنان دارای

  برای فناوری از استفاده باال، R&D بودجه تکنولوژیک، نوآوری با رقابت

 .است قابت و سریع رشد

 (2)طبقه بندی فناوری بر اساس پیچیدگی 

  

توليد فناوری 

فرآیند فناوری 

 طبقه بندی فناوری بر اساس حوزه کاربرد
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مناسب فناوری 

 برای الزم منابع و استفاده مورد فناوری بين خوب هماهنگي و تناسب 

 .آن از بهينه برداری بهره 

نامتناسب فناوری 

 منابع از بهتر استفاده جهت فناوری از مناسبي سطح به کارگيری عدم  

 .(توسعه حال در کشورهای مشکل)

 طبقه بندی فناوری بر اساس تناسب با سازمان

  برحسب طول عمر فناوری ها طبقه بندی

 معرفي یا عرضه دوره  

 رشد یا انتشار دوره  

 اشباع یا بلوغ دوره   

 شدن منسوخ یا افول دوره 
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 علوم، که است رشته ای ميان تخصصي حوزه یک فناوری مدیریت•

 .مي کند یکپارچه و تلفيق را مدیریت هنر و دانش مهندسي،

 و نشر خریداری، خلق، مسئوليت پذیرش شامل فناوری مدیریت •

 نيازهای تأمين و انساني تالش های به کمک برای فناوری توسعه

 .مي شود مشتریان

 

 تعریف مدیریت فناوری

 مهندسي

 تئوری 
 تجارت

 فعاليت 
 صنعتي

 علوم 
 اجتماعي

 علوم 
 طبيعي

 مدیریت 
 فناوری

 ماهیت میان رشته ای مدیریت فناوری 
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   ،(بهره برداری) بکارگيری اکتساب، ،انتخاب مدیریت فناوری، مدیریت•

 .است  هافناوری اشاعه و (بهبود) توسعه

 برداری بهره معنوی، سرمایه دانش،) ثروت خلق در اساسي عنصر یک•

 سطح افزایش در که عواملي سایر و زیست، محيط حفظ منابع، از مؤثر

 و برداری بهره ثروت، خلق برای .است مؤثر زندگي کيفيت و استاندارد

 محقق فناوری منافع که زماني تنها .است مهم تر فناوری تجاری سازی

 .مي کند درک را فناوری مشتری، گردد، مي

 تعریف مدیریت فناوری

 مهندسي 
 علوم

 

 

 مدیریت

 مدیریت 
 فناوری

 تعریف مدیریت فناوری
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19 

 ...بنابراین

رقابت پذیری شرایطي را برای ارتقای نوآوری، باید  فناوریمدیریت 
صنعت توانمندی های بنيان دانشي الزم برای توسعه شکل گيری و 

 .فراهم سازد

 نکته اهیی طالیی
 رد مدرییت فناوری  
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 فناوری مدیریتنکته در اعمال  15

 .بينش و استراتژی بلند مدت خود را تعيين کنيد•

 .یک طرح فناوری خوب و جسورانه طراحي کنيد•

 .یک طرح فعاليت مناسب و جسورانه طراحي کنيد•

رویه های سازماني را مشخص سازید تا هماهنگي طرح های فعاليت •

و فناوری با یکدیگر ميسر گردد و منابع جهت پشتيباني از اهداف 

 .استراتژیکي تخصيص یابند

 فناوری مدیریتنکته در اعمال  15

 .کنيد تمرکز کليدی شایستگي های روی•

 .کنيد آزاد را کارکنان خالقيت•

 .کنيد تمرکز ایشان تقاضا های و مشتریان نياز های روی•

 و کوچک یعني نوآوری، نوع دو هر اجرای و تحریک دنبال به•

 .باشيد فوری، و بزرگ / تدریجي

 یک از و یابد افزایش شما سازمان عمليات کارآیي کنيد تالش•

 .کنيد پيروی مستمر بهبود سياست
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 فناوری مدیریتنکته در اعمال  15

 بازارهای دنبال به و بدهيد، وفق را خود بازار نياز های مطابق•

 .باشيد جدید

 از و بدهيد تشکيل ائتالف کنندگان توزیع و کنندگان تأمين با•

 .شوید منتفع استراتژیک ائتالف های این مزایای

 آموزش سپس عملي، آموزش نظری، آموزش خود کارکنان به•

 .بدهيد عملي آموزش نظری، آموزش سپس عملي، آموزش نظری،

 .بدهيد پاداش و کنيد ایجاد انگيزه•

 فناوری مدیریتنکته در اعمال  15

 سازماني ساختار یک خود، (های)استراتژی از پشتيباني برای•

  .کنيد طراحي مناسب

 در تغييرات با شدن همراه جهت را سازماني آمادگي و هوشياری•

 .کنيد تقویت و بدهيد افزایش اطراف، محيط
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 چرهخ اهی 
 حیات فناوری  

د 
کر

مل
 ع

تر
رام
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ور
نا

ف
 

 زمان

دوره 
 اختراع

 جدید

 

 جنيني

 دوره بهبود  

 فناوری

 

 رشد

 دوره بلوغ  

 فناوری

 

 بلوغ
 پير شدن

فيزیکيحدّ   

 فناوری پيشرفت S منحنی
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 و پيدایش فناوریشکل گيری  -1

 به استفاده از فناوریآغاز  -2

 ميزان استفاده از فناوریگسترش  -3

 فناوریبلوغ  -4

 فناوریجایگزیني  -5

 شدن فناوریکهنه  -6

 فناوری و رشد بازار حياتچرخه 

 فناوری حياترشد بازار در مراحل مختلف چرخه 

 زمان

زار
 با

ش
رز

ا
 

1 3 2 4 5 6 

جدید را به توسعه صنعتي و رشد اقتصادی پنجره های این فشار، 
 .مي گشاید

 

 

 فناوریتوسعه 

 

 فشار علمي

 فناوری/علمفشار 
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 فناوری مي شودکشش بازار موجب بهبود تدریجي  •

برآورده ساختن نياز یا تقاضای بازار فناوری،  یکمعموال هدف از ابداع •

 . است

 .شودشگرف پيشرفت های بروز مي تواند کشش بازار •

  

 تدریجي فناوریبهبود 

 

 کشش بازار

 کشش بازار

 اثر تلفيقی فشار فناوری و کشش بازار
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 (1)وظایف مدیر فناوری 

 .فناوری خریداری از سازمان بالقوه اهداف تحليل و تجزیه و فناوری پيش بيني•

 .سازمان فني شایستگي ایجاد•

  پرتفوی یک حفظ و سازمان کل فناوری منابع برای خریداری طرح یک طراحي•

 .سالم فناوری

  و فناوری ائتالف های ایجاد و رسمي غير و رسمي ارتباطي شبکه های طراحي•

  ميان فناوری های و کارکنان سازماني، فرهنگ های که این از شدن مطمئن

 .دارند هم خواني یکدیگر با ائتالف گروه های

 .فناوری مميزی های انجام•

 

 سازمان فناوری منابع تقسيم بندی و تخصيص•

 کارکنان مهارت سطح افزایش برای فني آموزشي برنامه های طراحي•

 .مي شوند توزیع و منتقل سازمان طریق از فناوری ها که این از شدن مطمئن•

 سازمان فناوری پرتفوی در موجود فناوری های تمام از محافظت•

 سازمان فناوری و معنوی حقوق از حمایت•

  بارز رقابتي مزایای کردن قرباني بدون سازمان فناوری های دیگر از بهره برداری•

 سازمان

 

 (2)وظایف مدیر فناوری 
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 فناوری های
 بيروني

 فناوری های
 پایه

 فناوری های
 بارز

  اهميتفناوری طبق  بندیطبقه 
 محصول یکآن در  نسبی

تمایزبرای بقا الزم است، اما   
.نمي آفریند   

توسط سازمان هایفراوان است و   
.مي شوددیگر تامين    

 اعطای شایستگي بارز 

 .به سازمان

 پژوهشگر در علوم مدیریت

@Fadaeimanesh_Institute 


