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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  

 ارزیابی  سطوح آمادگی فناوری 
 (TRL) 

 پژوهشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات 1396شهریورماه 
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 مقدهم ای رب
 فناوری آمادگی 

 (Benchtop TN) فناورانه رومیزی دانش 

  اوليه، گرفته شکل تئوری های و ذهني دانش کردن اجرایي سرمایه گذار، گام اولين•

  آزمون برای برگشتي و رفت و آزمایشگاهي و تحقيقاتي فعاليت های انجام همچنين

  معيارهای در ویژه به نشده آزمایش ایده های قطعيت عدم کاهش ذهني، ایده های

 ارزشي به تحقيقاتي فرایند خروجي تبدیل خصوص در اوليه تحقيقات انجام فني،

 مشتری یا نهایي کاربر برای مشخص
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   (Prototype TN)دانش فناورانه پیش نمونه 

 :به منظور ساخت نمونه•

عملياتي کردن نتایج پژوهش های قبلي 

اثبات تبدیل نتایج تحقيقات به خروجي واقعي 

تشخيص کاستي ها و نقاط ضعف طراحي 

کار شده طراحي که گونه همان اختراع که این از اطمينان ایجاد     

 .مي کند

قبل مرحله به نسبت فني دانش ارزش افزایش 

 این انجام برای نياز مورد هزینه دنيا، در مشابه نمونه های مطالعه بنابر•

 صندوق های خانواده، مالي حمایت شخصي، اندازهای پس را مرحله

 .مي کنند تامين پذیر خطر گذاران سرمایه موارد برخي در و شخصي

 کسب حقوقي، مالي، خدمات از که فناوری پارک های کشورها اکثر در•

 از مرحله این در نوآوران از مي کنند، ارائه متنوعي فناوری و کاری و

 .مي کنند حمایت ایده، توسعه

 دانش فناورانه پیش نمونه 
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 دالیل توسعه نمونه اولیه

 نوآور فرد ذهني ایده کردن پيدا عينيت•

 نوآور دانشيِ و ذهني فعاليت های پيرامون تر مناسب ارزیابي داشتن•

 خریدار یا و گذار سرمایه برای امتحان قابل و ملموس نمونه وجود•

 اختراع جزئيات شدن عملياتي•

   طراحي ضعف نقاط و ها کاستي بهتر تشخيص•

 توليد فرایندهای و توليدی مواد بهترین تعيين•

 اوليه نمونه ساخت از حاصل نتایج اساس بر اوليه ایده تغيير امکان•

 

ساخت 
 نمونه اوليه

فعاليت های تجاری 
تطبيق  )سازی

مجصول با خواسته  
(های مشتری و بازار  توليد محصول اوليه 

25%  75%  

جهت اطمينان سرمایه گذار 
از نوآور بودن محصول 

 توليدی 
فعاليت های  
 این قسمت 

•  کسب و کاری 
• مدیریتي   
• مشتریبازار و نياز شناخت   
• سازی تيم   
• سازمان دهي    

فعاليت های  
 این قسمت 

•  فعاليت های فني 

 (محصول نهایی)دانش فنی تجاری شده 
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  برای ذاتي ویژگي های برخي داشتن که دارد وجود اعتقادی چند هر•

  ممکن است؛ الزامي بازار در فرصت به ایده تبدیل عبارتي به یا و کارآفریني

  وی پيشينه و ذهني ساختار یا و نداشته را ویژگي ها این نوآور فرد است

 .نباشد آماده فعاليت ها از نوع این انجام برای

  و کارآفریني منبع نوآوری زیرا یکدیگرند مکمل نوآوری و کارآفریني•

 .مي کند فراهم را نوآوری ظهور امکان کارآفریني

  فني، دانش توسعه از اوليه نمونه و روميزی فني دانش مرحله بنابراین•

 .است کارآفریني با مترادف مرحله این و نوآوری فرآیند انجام معادل

 

 (محصول نهایی)دانش فنی تجاری شده 

 دغدغه هایی که باید پاسخ داد

   است؟ مناسبي سایز و ابعاد دارای محصول آیا•

 ندارد؟ تاثير مشتریان انتخاب در آن بودن کوچک یا بزرگ آیا•

   است؟ مناسبي بندی بسته دارای محصول آیا•

 است؟ جذاب کافي اندازه به محصول بندی بسته آیا•

       بر را مشتریان اعتماد حس محصول، یا سازمان تجاری نام آیا•

 مي انگيزد؟

   کند؟ اطمينان سازمان وعده های به چگونه مشتری •
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 (ادامه)دغدغه هایی که باید پاسخ داد 

 است؟ شده شناخته بازار در سازمان آیا•

 مدت این انتخاب دليل مدت؟ چه به است؟ گارانتي داری کاال آیا•

   چيست؟

 مشتری اگر نمي کند؟ متضرر را سازمان گارانتي هزینه های آِیا•

 ضمانت چگونه مشتری نيست، شده ای شناخته کننده توليد

 کند؟ قبول را سازمان

   است؟ شده تاسيس نگهداری و تعمير واحد آیا•

   مي شود؟ داده آموزش کاران تعمير به چگونه•

 مي شود؟ بازار روانه امکانات این بدون محصول آیا•

         و است نوپا سازمان که آنجا از دارد؟ نصب به نياز محصول آیا•

 را کار این که کساني برای آیا دهد، انجام را نصب عمليات نمي تواند

 آالت ابزار و نصب الگوریتم نصب، آموزشي برنامه داد، خواهند انجام

 است؟ شده آماده تست

 شده اند؟ انتخاب کارها این برای مسئوليني آیا•

 (ادامه)دغدغه هایی که باید پاسخ داد 



8/30/2017 

7 

 داده تغييراتي کاال در مشتریان سفارشات برای است قرار اگر•

 چيست؟ تغييرات این دامنه شود،

 نسبت مشتریان، به دادن قيمت برای سازمان فروش مسئول آیا •

 دارد؟ احاطه محصول فني ویژگي های به

 اطمينان خود وعده های نبودن یا بودن عملي از فروش مدیر آیا •

 دارد؟

   است؟ زماني چه مشتری به تحویل زمان •

 (ادامه)دغدغه هایی که باید پاسخ داد 

 دارد؟ خبر توليد ظرفيت از فروش مدیر آیا•

 کار برای کاربران یعني - است پيچيده کاالیي شده توليد کاالی اگر•

 طریقه مشتریان به چگونه - باشند خاصي فني دانش نيازمند آن، با

  مي شود؟ داده آموزش محصول از استفاده

 است؟ الزم تشریحي بروشور یک تهيه آیا•

 نيست؟ بهتری راه حضوری کالس های •

 باشد؟ نظر مورد حل راه تواند مي آموزشي، فيلم های تهيه آیا •

 (ادامه)دغدغه هایی که باید پاسخ داد 
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 فناوری   سنجش سطوح آمادگی
(TRL) 

 TRLتاریخچه 

نيز برای اولين بار به عنوان  دفاع انگلستانسطوح آمادگي فناوری در وزارت •

مـيالدی   2001در سال  .ابزاری برای مدیریت ریسک فناوری بکار گرفته شد

منتشر شد  TRLsنویس راهنمای سامانه مدیریت اکتساب در خصوص  پيش

 .توسط تيم های پروژه یکپارچه شروع گردید TRLsو از آن پس استفاده از 

تعاریفي که وزارت دفاع انگلستان از سطوح نه گانه آمـادگي فنـاوری ارائـه    •

داده است، با تغيير بسيار اندک، همان تعریفي است که وزارت دفاع آمریکـا  

 (.UK MOD, 2002, 2005) از سطوح مذکور بيان کرده است
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 TRLتاریخچه 

 وزارت دفـاع اسـتراليا  ميالدی، سازمان تدارکات دفاعي  2003در سال •

استفاده از سطوح آمادگي فناوری را در پروژه های دفاعي توصيه کرد و 

متذکر شد که سازمان علوم و فناوری دفاعي باید این توانـایي را پيـدا   

کند تا از این متدولوژی برای ارزیابي ریسک فني پروژه هـای دفـاعي   

 .استفاده نماید

 TRLتاریخچه 

در طي گزارشـي اسـتفاده از    وزارت دفاع کاناداميالدی  2006در سال •

نتيجه ی ایـن تحقيـق   . سطوح آمادگي فناوری را مورد بررسي قرار داد

آن بود که سطوح آمادگي فناوری به تنهایي برای ارزیـابي بلـوی یـک    

فناوری کافي نيست و باید مسائل دیگری نظير مالحظات برنامـه هـای،   

به همين دليل، ابزار سطح بلوی . ساخت و توليد نيز در نظر گرفته شوند

 .را برای ارزیابي بلوی فناوری معرفي کرد (TMLs)فناوری 
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 سطوح آمادگی فناوری و ویژگی های هر مرحله

سطوح آمادگي فناوری      
 Technology Readiness Levels (TRLs)  

  گرفته قرار استفاده مورد 1980 دهه در ناسا توسط بار اولين الگو این    

  فرآیند سطوح، این که است اصلي سطح 9 بر مشتمل TRL .است

 .مي کشد تصویر به را فناوری تا خام ایده از فناوری توسعه

 ازآمادگی فناوری 1در سطح 

 قواعد و اصول پایه و اساسي؛ مطالعه شده و گزارش مي شود

   فناوری آمادگي سطح پائين ترین•

 فناوری اساسي ویژگي های آوردن دست به برای علمي مطالعات شروع•
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 مي شود( فرمول بندی)مفهوم فناوری و یا عملکرد آن طرح ریزی 

   فناوری عملکرد و کار طرز اساسي، اصول مالحظه با اختراع شروع•

 مدرک وجود عدم فردی، اندیشه و قضاوت بر مبتني فناوری، کار طرز•

 فرض اثبات برای تفضيلي تحليل یا و مثبته

 .هستند کاغذ روی بر مطالعات به محدود هنوز مثال ها•

 ازآمادگی فناوری 2در سطح 

کارکرد و یا ویژگي های اصلي فناوری به صورت تحليلي و تجربي بيان 

 مي شود

 عملي صورت به توسعه و تحقيق آغاز•

  به مربوط بيني های پيش عملي تائيد آزمایشگاهي، و تحليل مطالعات•

 فناوری جداگانه اجزاء

  بيرون نمونه ای یا و نشده اند یکپارچه هنوز که اجزایي اند شامل مثال ها•

 .است نيامده

 ازآمادگی فناوری 3در سطح 
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 تائيد جزء و یا نمونه در محيط آزمایشگاهي

  با اجزاء شود ثابت تا یکدیگر با مهم فني اجزاء تجميع و یکپارچگي•

 .کرد خواهند کار یکدیگر

 نهائي سيستم با مقایسه در کمتر صحت و دقت وجود•

 از آمادگی فناوری 4در سطح 

 تائيد جزء و یا نمونه آزمایشگاهي در محيط مربوطه

 نمونه صحت و دقت افزایش•

  فناوری که صورتي به مهم فني اجزاء منطقي تر و معقول تر تجميع•

   .شود آزمایش شده سازی شبيه محيط در بتواند

 .مي شود باال صحت و دقت با اجزاء آزمایشگاهي تجميع شامل مثال ها•

 ازآمادگی فناوری 5در سطح 
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 زیر سيستم و یا نمونه اوليه در محيط مربوطه/ اثبات تجربي مدل سيستم

  در است 5 سطح نمونه از فراتر که اوليه سيستم یا و نمونه مدل آزمایش•

 مربوطه محيط

   فناوری شده اثبات آمادگي در عمده پيشرفت وجود•

  یا و باال دقت با آزمایشگاهي محيط در اوليه نمونه آزمایش شامل مثال ها•

 .است شده سازی شبيه عملياتي محيط

 ازآمادگی فناوری 6در سطح 

 اثبات تجربي نمونه اوليه سيستم در یک محيط عملياتي

 قرار گرفتن نمونه اوليه در یک سيستم عملياتي طرح ریزی شده•

 6پيشرفت عمده تری نسبت به سطح •

 اثبات تجربي نمونه اوليه در یک محيط عملياتي•

 ازآمادگی فناوری 7در سطح 
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 تجربيتکميل سيستم حقيقي و اثبات کارکرد آن از طریق آزمایش و اثبات 

  انتظار مورد شرایط تحت و نهائي شکل در فناوری کارکرد اثبات•

 حقيقي سيستم توسعه انتهای معرف•

 ازآمادگی فناوری 8در سطح 

 اثبات سيستم حقيقي از طریق انجام موفقيت آميز آن در عمل

 عملي شرایط تحت و نهایي شکل در فناوری حقيقي کارکرد اثبات•

 ازآمادگی فناوری 9در سطح 
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آمادگی فناوری 3و 2و  1سطح   

:مربوط به  

 بررسي و اختراع طرح ریزی اساسي، اصول گزارش و مطالعه    

 ،مي شود فناوری اجزای ویژگي های و کارکرد تجربي و تحليلي

 .هستند «نشده آزمایش ایده» مرحله با منطبق

 فناوریآمادگی  5و 4سطح 

 :  مربوط به

  محيط و آزمایشگاهي محيط در فناوری آزمایشگاهي نمونه    

  قرار «روميزی فني دانش» مرحله در که هستند مربوطه

 .مي گيرند
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 آمادگی فناوری 7و  6سطح 

 :در رابطه با

 با منطبق عملياتي محيط و مربوطه محيط در نمونه مدل اثبات    

 .هستند «نمونه پيش فني دانش»

 آمادگی فناوری 9و  8سطح 

 :معرّف

        برای فني دانش آمادگي نهایي اثبات یعني مرحله آخرین    

 .است سازی تجاری
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سطح آمادگي  
 (TRL)فناوری 

 نوع فعاليت نمونه نوع آزمون محيط

 تحقيقات بنيادی ایده ایده کاغذ 1

 کاغذ 2
کشف کاربردهای احتمالي و 

 ممکن برای ایده
 تحقيقات کاربردی ایده

 توسعه فناوری ماکت/ مدل های رایانه ای آزمایشگاهي شبيه سازی 3

 توسعه فناوری نمونه آزمایشگاهي آزمایشگاهي آزمایشگاه/شبيه سازی 4

 آزمایشگاهي آزمایشگاه 5
/  نمونه آزمایشگاهي

 مهندسي
 توسعه فناوری

 آزمون های محيطي شبه واقعي 6
آماده برای )نمونه مهندسي 

 (تلفيق با سامانه
 توسعه فناوری

 (آزمون ميداني)آزمون کامل  شبه واقعي 7
آماده برای )نمونه عملياتي 

 (آزمون ميداني
 توسعه محصول

 (محدود)آزمون کامل  (محدود)عملياتي  8
آماده برای )نمونه عملياتي 

 (آزمون ميداني
 توسعه محصول

 آزمون کامل عملياتي کامل 9
آماده برای )نمونه عملياتي 

 (بکارگيری در ماموریت
 توسعه محصول

 TRLارزیابی سریع 

 مالحظات
  TRL 
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 کسـب  سـال  20 الي 6 زماني بازه یک در که فناوری :بلندمدت فناوری

( TRL1-TRL3) آمادگي پایين سطوح در فناوری عموما این. دش خواهد

 .دارد قرار

سال کسـب خواهـد    6الي  3فناوری که در یک بازه  :فناوری ميان مدت

 .قرار دارد( TRL3-TRL5)  عموما این فناوری درسطوح آمادگي. دش

سـال کسـب    3الـي   1فناوری که در یک بازه زماني  :فناوری کوتاه مدت

این فناوری به دليل محدودیت زماني حداقل مي بایسـت در   .خواهد شد

 .قرار گرفته باشد(  TRL5-TRL8)سطوح آمادگي 

 TRLمدت اکتساب فناوری و 

 TRLرابطه ریسک و 
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 TRLتغییرات ریسک بر حسب 

 TRLتغییرات ریسک بر حسب 
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 TRLنمودار ضریب هزینه ای بر حسب 

 بسیار باال باال معمولی پایین بسیار پایین ریسک فناوری

 نابالغ بودن

عملکرد و کارآیی 
فناوری ثابت شده 
است و در صنعت 

طور گسترده به
 .شوداستفاده می

عملکرد و کارآیی 
فناوری در 

استفاده های اولیه 
ثابت شده است و 

آماده برای 
به کارگیری گسترده 

 .در صنعت است

عملکرد فناوری در 
پایلوت به اثبات 
رسیده است و 

آماده برای تولید در 
 .حجم محدود است

آماده برای استفاده 
 در یک پایلوت

هنوز در آزمایشگاه 
 .است

 TRL 9 TRL 8 TRL 7 TRL 5 & TRL 6 TRL 3 & TRL 4 عدم آمادگي

 1.75 1.32 1 0.82 0.68 هزینه ایضریب 

 (TRL)ارزش فناوری در سطوح مختلف آمادگی 
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 TRL شرح  

 مشخص شده اند؟ اصول علميآیا  •

 این اصول را تایيد کرده اند؟ مطالعات نظریآیا  •

 توسعه ی فناوری مشخص مي باشند؟ حاميان و سرمایه گذارانآیا  •

 مشخص شده اند؟ محققان و محل تحقيقاتآیا  •

TRL 1 
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 ؟  مشخص شده است مشتری و کاربرآیا  •

 آیا مطالبات اوليه توسط مشتری و کاربر مشخص شده اند؟   •

 را نشان داده اند؟  امکان کاربردی شدن فناوریآیا مطالعات،  •

 مشخص شده اند؟     اجزای اوليه ی فناوریآیا  •

آیا تحليل های اوليه، کارکردهای اصلي مورد نيازی را که فناوری باید ارائه دهد، نشان   •

 داده است؟

 ، اصول پایه را تایيد کرده اند؟    مطالعات تحليلي مفصلآیا  •

 مورد نيازی که بایستي انجام شوند، مشخص شده اند؟ تجربيات و آزمایشاتآیا  •

TRL 2 

 آیا محيط به شکل یک محيط آکادميکي تبدیل شده است؟  •

 های مراحل قبل را تایيد کرده است؟   آیا مطالعات تحليلي، پيشبيني •

تایيـد شـده    مدلسازی و شبيه سـازی آیا قابليت پيشبيني شده برای فناوری از طریق  •

 است؟ 

 آیا کاربردی بودن فناوری از طریق تجربيات و آزمایشات آزمایشگاهي تایيد شده است؟  •

بيني شده برای فناوری از طریق تجربيـات و آزمایشـات آزمایشـگاهي     آیا قابليت پيش •

 تایيد شده است؟

 ایجاد شده اند؟ / آیا روش ها و تکنيک های طراحي شناسایي •

اند که فناوری با دیگر اجزای سامانه، همانطور که انتظار  آیا مطالعات مفهومي نشان داده •

 مي رفت، کار مي کند؟

 

TRL 3 
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 آیا مولفه های موقتي یا آزمایشگاهي فناوری ساخته یا تهيه شده اند؟  

 شده اند؟ آزمایشگاه تستآیا مولفه های موقتي یا آزمایشگاهي در 

آیا از مدلسازی و شبيه سازی برای شبيه سازی برخي از این مولفه ها و ارتباط بين مولفـه هـا اسـتفاده    

 شده است؟

 آیا نمونه ی آزمایشگاهي یا روميزی ساخته شده است؟ 

 آیا آزمایشات آزمایشگاهي نشان داده اند که این مولفه ها در کنارهم کار مي کنند؟ 

 آیا کارکردهای پایه ی فناوری در محيط آزمایشگاهي به نمایش گذاشته شده اند؟ 

 آیا مطالعات تلفيق سازی فناوری با سامانه شروع شده است؟ 

 شده اند؟  شناسایيآیا فرایندهای کليدی ساخت 

 آیا فرایندهای کليدی ساخت در آزمایشگاه ارزیابي شده اند؟ 

 آیا تلفيق اوليه بين فناوری و سامانه در محيط آزمایشگاه انجام شده است؟ 

  آیا طرحي برای برطرف کردن مشکالت ساخت و توليد ارائه شده است؟

TRL 4 

تبـدیل  نمونـه ی واقعـي   آیا فناوری از نمونه ی آزمایشگاهي به یک نمونه ی مشابه با 

 شده است؟ 

 باشد؟  آیا سخت افزار پيش توليد در دسترس مي

 مشخص شده اند؟  اتصاالت فناوری با سامانهآیا ارتباط ها و 

تبـدیل شـده   ( شبه عملياتي )آیا محيط آزمایشگاهي به یک محيط تقریبا عملياتي 

 است؟ 

 کامل شده است؟  نقشه های طراحي تفصيليآیا 

TRL 5 
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 آیا سطح کيفيت و قابليت اطمينان تدوین شده اند؟ 

 آیا عملکرد فناوری در سامانه در یک محيط عملياتي شبيه سازی شده ارزیابي شده است؟ 

 آیا تست پذیرش کارخانه های سامانه ی نمونه انجام شده است؟

 آیا بيشتر سخت افزارهای پيش توليد در دسترس هستند؟ 

 آیا فناوری از لحاظ کارکردی با سامانه ی عملياتي سازگار شده است؟ 

 آیا تلفيق کامل فناوری و سامانه به نمایش گذاشته شده است؟ 

 آیا گزارش فني نهایي تهيه شده است؟ 

 آیا مسائل و دغدغه های توليد شناسایي و مهمترین آنها برطرف شده است؟ 

 آیا فرایند و ابزار ساخت و توليد به بلوی رسيده اند؟ 

  آیا امکانپذیری مهندسي به طور کامل به نمایش گذاشته شده است؟

TRL 6 

 آیا مواد، فرایندها، و تکنيک های طراحي شناسایي شده اند؟ 

 آیا مواد و فرایند ساخت به صورت ابتدایي به نمایش در آمده اند؟ 

 آیا فرایند شکل دهي و ابزار تست و کنترل کيفيت در محيط توليد به نمایش داده شده است؟ 

 آیا تغييرات مورد نياز در طراحي به طور قابل مالحظه های کاهش یافته است؟ 

 آیا محيط تستها به محيط عملياتي تبدیل شده است؟ 

اطالعات مورد نيـاز  %  60آیا اطالعات مربوط به تعمير و نگهداری، قابليت اطمينان، و پشتيباني پذیری به باالتر از 

 رسيده است؟

 آیا پيش نویس نقشه های طراحي کامل شده است؟ 

 آیا مواد، فرایندها، و تکنيک های طراحي به طور مناسب توسعه یافته و تایيد شده اند؟ 

 آیا توانایي نمونه ی پيشتوليد در حد محدود ایجاد شده است؟ 

 آیا طرح توليد کامل شده است؟ 

 آیا پروتاتيپ تلفيق شده ی کامل در محيط عملياتي واقعي یا شبيه سازی شده به نمایش گذاشته شده است؟

 آیا پروتوتایپ از تستهای ميداني موفق بيرون آمده است؟ 

 آیا شرایط برای توليد اوليه در حجم پایين آماده است؟

TRL 7 
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 آیا مولفه ها از نظر شکل، و اندازه و کارکرد با سيستم عملياتي سازگار هستند؟

آیا شکل، اندازه و کارکرد سيستم روی پلتفرم واقعي یا سيستم سالح به نمایش گذاشـته شـده   

 است؟

 آیا بيشتر مستندات آموزشي کامل شده اند؟ 

 آیا بيشتر مستندات تعمير و نگهداری کامل شده اند؟ 

 آیا فرایندهای ساخت در خط پایلوت، خط توليد با حجم پایين به نمایش گذاشته شده اند؟ 

 آیا تمام کارکردهای سيستم در محيط عملياتي نمایش داده شده اند؟ 

 آیا تمام قطعات و مولفه ها در دست توليد بوده و در دسترس هستند؟ 

 آیا کيفيت سيستم بر روی پلت فرم واقعي تست و ارزیابي و تایيد شده است؟ 

 آیا اطالعات مربوط به تعمير و نگهداری، قابليت اطمينان، و پشتيباني پذیری کامل شده است؟

 آیا سيستم مشخصه های مورد انتظار را براورده ساخته است؟ 

 آیا همه چيز برای توليد انبوه آماده است؟

TRL 8 

 آیا طراحي به حالت پایدار رسيده است و نيازی به تغييرات مجدد نيست؟ 

 آیا سيستم بر روی پلت فورم نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته شده است؟ 

 آیا طرح آموزش کامل شده است و قابل پياده سازی است؟ 

 آیا سيستم در یک ماموریت عملياتي واقعي با موفقيت عمل کرده است؟ 

 آیا مستندسازی کامل شده است؟

TRL 9 
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 آمادگي فناوری 1سطح 

 .مي شود گزارش و شده مطالعه اساسي، و پایه اصول و قواعد •

 معيار ارزیابي فناوری

 رسيدگي مامور .نيست خاصي معيار به وابسته اول مرحله تصدیق•

 .مي کند تعيين خود را اول مرحله آمادگي سطح کننده

 شاخص های ارزیابی ایده
 (1سطح ) 

 آمادگي فناوری 1سطح 

 .مي شود گزارش و شده مطالعه اساسي، و پایه اصول و قواعد •

 معيار ارزیابي فناوری

 رسيدگي مامور .نيست خاصي معيار به وابسته اول مرحله تصدیق•

 .مي کند تعيين خود را اول مرحله آمادگي سطح کننده

 شاخص های ارزیابی ایده
 (1سطح ) 
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 آمادگي فناوری 2سطح 

  .مي شود طرح ریزی آن عملکرد یا و فناوری مفهوم•

 معيار ارزیابي فناوری

 .شده اند تائيد مستقل به طور کدام هر پایه، قواعد و اصول•

 .شده اند شناسائي فناوری مهم اساسي اجزاء•

 گرفته صورت تجربي و نظری اصول برمبنای فناوری طراحي•

 .است مشخص جزء، هر عملکرد بيني پيش و فناوری اجزای•

 شاخص های ارزیابی ایده
(2سطح )   

 آمادگي فناوری 3سطح 

 تجربي و تحليلي صورت به فناوری اصلي ویژگي های یا و کارکرد•

 .مي شود بيان

 معيار ارزیابي فناوری

 طریق از آن قابليت های و فناوری از جزء هر عملکرد بيني پيش•

 شبيه و مدل سازی یا و آزمایشگاهي تجربيات تحليلي، مطالعات

 .است شده تائيد سازی

 شاخص های ارزیابی ایده
 (3سطح ) 
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 .مطالعات مقياس گذاری شروع شده است •

. و معيارهای اجرایي اوليه مشخص و برآورد شده استویژگي ها  •

 (سطح کيفيت عملکرد)

 .شده است( اگر وجود دارد)فناوری شروع به شناسائي آثار متقابل  •

 

 شاخص های ارزیابی ایده
 (ادامه - 3سطح )

 شاخص های ارزیابی دانش فنی رومیزی
 (4سطح ) 

 آمادگي فناوری 4سطح 

 آزمایشگاهي محيط در آزمایشگاهي نمونه یا و جزء تائيد•

 معيار ارزیابي فناوری 

 محيط یک در پائين صحت درجه با فناوری سيستم مهندسي و تجميع •

 .شود برقرار اجزا مطابقت و سازگاری تا است شده تکميل آزمایشگاهي

 .است شده اثبات تر، ساده محيط در فناوری اساسي کارکرد قابليت •
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 پيدا ادامه باالتر کيفيت در تجميع به منظور گذاری مقياس مطالعات •

 .است کرده

است شده کامل نمودارها و گذاری مقياس مدارک. 

است شده توليد گذاری مقياس قابل فناوری اوليه نمونه های. 

 .است شده آغاز سازی تجميع مطالعات •

 .است شده مستند اوليه مفهومي طراحي های •

 آمده دست به اجراست، قابل خبره کاربر توسط که عيب بي اوليه طرح •

 

 شاخص های ارزیابی دانش فنی رومیزی
 (ادامه-4سطح ) 

  .است آمده دست به توليد از پيش مرحله در فناوری اجزای•

 .است شده شروع تجميع و توليد طرح •

 .است شده مشخص عملکرد سنجش معيارهای •

 صورت به (وجود درصورت) فناوری متقابل آثار به مربوط موضوعات •

 .است شده داده تشخيص کامل

 شاخص های ارزیابی دانش فنی رومیزی
 (ادامه-4سطح ) 
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 آمادگي فناوری 5سطح 

 مربوطه محيط در آزمایشگاهي نمونه یا و جزء تائيد•

 معيار ارزیابي فناوری 

 محيط در باال صحت درجه با فناوری سيستم مهندسي و تجميع•

 شبيه محيط های در آزمایش آماده و است شده تکميل آزمایشگاهي

  .است واقعي شده سازی

 شاخص های ارزیابی دانش فنی رومیزی
 (5سطح ) 

 :است شده کامل زیر، موارد شامل اوليه مهندسي گزارش•

تجميع 

آزمایش و ارزیابي 

الکترونيکي و مکانيکي رابط های 

 و مستندات نقشه ها، .است شده کامل تفصيلي طراحي های•

 .شده اند تحویل نمودارها

 شاخص های ارزیابی دانش فنی رومیزی
 (ادامه-5سطح ) 
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 :شامل است دسترس در توليد از قبل فناوری•

 .است شده توليد اوليه نمونه•

 .است شده بازنگری توليد فرایندهای•

 فناوری نهایي کننده استفاده نيازهای و خواسته ها به مربوط مطالعات•

 .است شده آغاز

 تحليل و تجزیه طریق از (وجود درصورت) فناوری متقابل آثار•

   .است شده تثبيت و شده داده تشخيص

 شاخص های ارزیابی دانش فنی رومیزی
 (ادامه-5سطح ) 

 شاخص های ارزیابی دانش فنی پیش نمونه
 (6سطح ) 

 آمادگي فناوری 6سطح 

 مربوطه محيط در اوليه نمونه یا سيستم زیر/سيستم مدل تجربي اثبات•

 معيار ارزیابي فناوری

 .شده اند گرفته کار به تجميع شيوه های و طراحي فرایند، داده،•

 تکميلي و تحليل و شده شناسایي گذاری مقياس از باقيمانده موضوعات•

 .است شده کامل
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 شناسایي توليد به مربوط مسائل .است شده کامل توليد تجربي اثبات•

 .است شده حل آن مهم موضوعات و شده

 .است موجود توليد از قبل مرحله تجهيزات اکثر•

  شده بازنگری دهنده توسعه و نهایي کاربر توسط اوليه توليد برنامه•

 .است

 .است شده کامل تقریبا اوليه طراحي نقشه های•

 .است شده گذاری پایه به شروع رابط کنترل فرایند•

 شاخص های ارزیابی دانش فنی پیش نمونه
 ( ادامه-6سطح ) 

 و اتکا قابليت نگهداشت، قابليت به مربوط واقعي اطالعات آوری جمع•

 .است شده آغاز پشتيباني قابليت

 آزمایشگاهي باالی دقت با آميزی موفقيت صورت به اوليه نمونه یا مدل •

 .است شده سازی شبيه عملياتي محيط در یا و شده آزمایش

 .است شده تکميل فناوری سيستم ویژگي های •

 اعتبار ویژگي های و فناوری متقابل اثر مسائل شامل تجميع تجربي اثبات•

 .است شده کامل عملکرد سنجي

 

 شاخص های ارزیابی دانش فنی پیش نمونه
 (  ادامه-6سطح ) 
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 آمادگي 7سطح 

 عملياتي محيط یک در سيستم اوليه نمونه تجربي اثبات•

 معيار ارزیابي 

 صورت به و شده شناسایي طراحي شيوه های و روش ها فرآیندها، مواد،•

 .است شده گذاری صحه و تکميل متوسطي

 .است شده کامل گذاری مقياس•

 .است شده کامل توليد طراحي•

 شاخص های ارزیابی دانش فنی پیش نمونه
 (7سطح ) 

 .است شده فراهم محدود مقياس در برداری بهره از قبل تجهيزات•

 .است شده کامل طراحي نقشه های•

 پشتيباني قابليت و اتکا قابليت نگهداشت، قابليت به مربوط داده های•

 .است رسيده نياز مورد های داده %60 از بيش به

 در آميزی موفقيت صورت به فناوری دربردارنده سيستم اوليه نمونه•

 .است شده آزمایش محيط

 شاخص های ارزیابی دانش فنی پیش نمونه
 (  ادامه-7سطح ) 
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 شاخص های ارزیابی دانش فنی تجاری شده
 (8سطح ) 

 آمادگي فناوری 8سطح 

 اثبات و آزمایش طریق از کارکرد اثبات و حقيقي سيستم تکميل•

 .تجربي

 معيار ارزیابي فناوری 

 شده داده تحویل نمودارها معماری و شده کامل رابط کنترل فرایند•

 .است

 پشتيباني قابليت اتکا، قابليت نگهداشت، قابليت به مربوط داده های•

 .است شده آوری جمع کامل طور به

 و توسعه آزمون های و شده تکميل آميزی موفقيت به صورت فناوری•

 .است شده انجام ارزیابي

 شده اثبات انتظار مورد شرایط تحت و نهایي شکل در کارکرد قابليت•

 .است

 شاخص های ارزیابی دانش فنی تجاری شده
 (ادامه-8سطح ) 
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 آمادگي فناوری 9سطح 

 واقعي عملکرد طریق از حقيقي سيستم اثبات•

 معيار ارزیابي فناوری 

 و عملياتي آزمون و است شده تکميل موفقيت با فناوری کارکرد•

 .است شده انجام ارزیابي ها

 .است شده اجرا آموزش برنامه •

 .است شده سازی پياده پشتيباني برنامه•

 شاخص های ارزیابی دانش فنی تجاری شده
 ( 9سطح ) 

 .است شده سازی پياده نگه داری برنامه •

 تعدیل و شده داده تشخيص مخاطرات /ایمني اثرات به مربوط مسائل•

 .است گشته

 .است شده انجام موفقيت با عملياتي مفهوم •

 

 شاخص های ارزیابی دانش فنی تجاری شده
 (  ادامه-9سطح ) 
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 خالصه سطوح آمادگی فناوری

1سطح    
•  اصول پایه مشاهده شده و گزارش شده

 2سطح 
•  ساخت یافته شدن مفهوم و یا کاربرد فناوری

3سطح   
•  اثبات مفهومی مشخصه های کلیدی به صورت نظری یا تجربی

4سطح   
•  تایید مولفه یا نمونه رومیزی آزمایشگاه

5سطح   
•  تایید مولفه یا نمونه رومیزی در محیط مرتبط

6سطح   
•  نمایش نمونه سامانه یا اجرای آن در محیط مرتبط با کاربرد

7سطح   
•  نمایش نمونه سامانه در محیط کاربرد

8سطح   
•  سامانه واقعی کامل شده و تایید کیفیت شده

9سطح   
•  اثبات عملکرد سامانه در ماموریت های عملیاتی

 تحقيقات بنيادی

 تحقيقات کاربردی

 توسعه فناوری

 نمایش فناوری

 توسعه سامانه و اجزا

آزمایش سامانه و  
اجرای عمليات 

 (توسعه مهندسي)

 سطوح نه گانه در آمادگی فناوری
 

1سطح    
•  طرح ایده

 2سطح 
•  تصویب طرح پژوهشی

3سطح   
•  اختتام طرح پژوهشی

4سطح   
•  تدوین طرح فناوری تا تولید نمونه آزمایشگاهی

5سطح   
•  آزمایش نمونه در محیط محدود مشابه

6سطح   
•  آزمایش نمونه در محیط عملیاتی، دریافت مجوزها و تدوین دانش فنی

7سطح   
•  تولید نیمه صنعتی

8سطح   
•  نمونه تولید صنعتی

9سطح   
•  اثبات محصول

 تحقيقات

 توسعه فناوری

 توسعه محصول
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