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DefinitionsDefinitions                          تعاریف                          تعاریف
Applied ResearchApplied Research-- Basic ResearchBasic Research-- DevelopmentDevelopment--Technology TransferTechnology Transfer

پژوھش کاربردیپژوھش کاربردی -- پژوھش بنیادیپژوھش بنیادی -- توسعھتوسعھ -- فناوریفناوریانتقال انتقال 

Applied Research: study to gain knowledge or understanding for determining
the means by which a recognized and specific need may be met.

:کاربردیپژوھش 
.از نتیجھ آن نیازی را بر آورده نمودبتوان ای است در جھت بدست آوردن دانش یا معرفتی کھ مطالعھ

Basic Research: study to gain knowledge or understanding of the fundamental
aspects  of phenomena and of observable facts without specific applications
toward processes or products.

:بنیادیپژوھش 
ھا و واقعیات عینی بدون در نظر است در جھت بدست آوردن دانش یا معرفتی از بنیان پدیدهای مطالعھ

)در راستای تولید فرایند یا محصول خاص(ھا داشتن کاربرد آن

(unless otherwise indicated, all definitions are by the United States’ National Science Foundation)
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Development: systematic use of knowledge or understanding, gained from
research, toward the production of useful materials, devices, systems, or methods,
including design and fabrication of prototypes or processes.

:توسعھ
در جھت ) کاربردی یا بنیادی(ھا  استفاده سیستماتیک و ھدفمند از معرفت یا دانش بدست آمده از پژوھش

ھا کھ شامل طراحی و ساخت و روش) چارچوب ھدفمند مشخص(ھا تولید مواد، ابزارھا، سیستم
.باشدھا و فرآیندھای خاص نیز مینمونھ

Technology Transfer (not NSF): transfer of technology acquired by research to
another company or organization, including those in countries other than the
originating one. The new entity then develops the technology and produces a new
product or application.

:فناوریانتقال 
. فناوری حاصل از پژوھش برای یک سازمان بھ ھمراه دانش و معرفت بدست آمده در آن پژوھش انتقال 

(unless otherwise indicated, all definitions are by the United States’ National Science Foundation)

DefinitionsDefinitions                          تعاریف                          تعاریف
Applied ResearchApplied Research-- Basic ResearchBasic Research-- DevelopmentDevelopment--Technology TransferTechnology Transfer

پژوھش کاربردیپژوھش کاربردی -- پژوھش بنیادیپژوھش بنیادی -- توسعھتوسعھ -- فناوریفناوریانتقال انتقال 

Development: systematic use of knowledge or understanding, gained from
research, toward the production of useful materials, devices, systems, or methods,
including design and fabrication of prototypes or processes.

:توسعھ
در جھت ) کاربردی یا بنیادی(ھا  استفاده سیستماتیک و ھدفمند از معرفت یا دانش بدست آمده از پژوھش

ھا کھ شامل طراحی و ساخت و روش) چارچوب ھدفمند مشخص(ھا تولید مواد، ابزارھا، سیستم
.باشدھا و فرآیندھای خاص نیز مینمونھ

Technology Transfer (not NSF): transfer of technology acquired by research to
another company or organization, including those in countries other than the
originating one. The new entity then develops the technology and produces a new
product or application.

:فناوریانتقال 
. فناوری حاصل از پژوھش برای یک سازمان بھ ھمراه دانش و معرفت بدست آمده در آن پژوھش انتقال 

(unless otherwise indicated, all definitions are by the United States’ National Science Foundation)



Managing UncertaintyManaging Uncertainty
3 1High

Uncertainty
about ends 4 2

High

Low

Low

Uncertainty
about ends

Uncertainty about means



Managing UncertaintyManaging Uncertainty
3 1High

Uncertainty
about ends 4 2

High

Low

Low

Uncertainty
about ends

Uncertainty about means





R
&
D

Ind. + Gov.

Univ.
+

Re. Ins.

Problem R
&
D

Univ.
+

Re. Ins.
Solution

R & D includes experienced Ph.D.’s and highly industrial experts.



 مالك هاي ارزیابی محققین و سرپرست مجموعه هاي
:تحقیقاتی

Potentialپتانسیل)
Performanceعملکرد)
Attitudeعملکرد رفتاري)
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جھان - خاطره اي از دكتر محمود حسابي 
سوم كجاست ؟

كردمطرحسوالي،نروژيدكترايدورهدانشجويیكدرسساعتآخر:
؟؟كجاستسومآیید،جھانميسومجھانازكھاستاد،شما

گفتمالبداھھفيرامطلبيجوابدرمن.بودماندهكالسآخربھدقیقھچندفقط
جھان:گفتمدانشجوآنبھ.كنمميپیدااعتقادآنبھبیشترروزبھروزكھ

ميخراباشكند،خانھآبادرامملكتش.بخواھدكسھركھاستجایيسوم
بكوشدمملكتشتخریبدربایدباشدآباداشخانھبخواھدكھكسھروشود
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