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  چكيده 

تجـاري سـازي طرحهـاي     يو شاخصـها  يپژوهش يمسئله: اين مقاله با هدف مطالعه وضعيت طرحها انيو ب زهيانگ
   ) انجام شده است١٣٩٦تا  ١٣٨٨تحقيقاتي شركت در يك دوره زماني (از سال 

ها / راهكارها: در يك مطالعه توصيفي و كاربردي كليه طرح هاي مصوب خاتمه يافته شركت آب و فاضالب  روش
گـزارش نهـايي طرحهـاي     ٣٢مورد بررسي قرار گرفت. اطالعات  ١٣٩٦تا  ١٣٨٨ ياز سالها يشرق جانياستان آذربا

ثبـت   ،يو خارج يمقاله در مجالت داخل رجداگانه مرتبط با اهداف تجاري سازي (انتشا يتحقيقاتي در قالب فرمها
  .) تكميل شدانيدانش بن يمحصول، برنامه مشترك با دانشگاهها، برنامه مشترك با شركتها دياختراع، تول

بودند كه بـا موضـوعات    ييگزارش نها يدارا يهمگ افته،يخاتمه  يقاتيطرح تحق ٣٢/ دستاوردها: از مجموع  جينتا
ـ  يعـدد مقالـه در سـطوح ملـ     ١٢طرح  ٣٢اند. از مجموع  افتهيانجام  يو كاربرد يصنعت ،يتيريمد و  يالمللـ  نيو ب

 ديـ مورد منجـر بـه تول   ١٣اختراع و تعداد  عنوان ٥امر منجر به ثبت  نيا نياست. همچن دهيمنتشر گرد ISI نيهمچن
 ٤دانشـگاهها و   يپروژه ها با همكـار  نيمورد از ا ٦است.  دهيگرد يصنعت مهيو ن يصنعت لوتيمحصول در قالب پا

  .انجام شده است انيدانش بن يشركت ها يطرحها با همكار نيمورد از مهم تر
شـركت بـا    ١٣٩٦در سال  كهيداشته است. بطور يريبه بعد انجام پروژه ها رشد چشمگ ١٣٩٢: از سال يريگ جهينت

ـ به حداكثر م يقاتيتحق يبه امر پروژه ها الير ونيليم ٩٢٣٩ زانيبودجه به م صيو تخص يطرح كاربرد ٩انجام   زاني
و تدوين  قاتيدر مديريت و اداره بخش تحق لعهاست. نتايج اين مطا دهيگذشته رس يدر سال ها يساز يتوان تجار

  .استراتژي هاي پژوهشي به منظور هدفمند كردن راهبردها و برنامه هاي تحقيقاتي ميتواند موثر باشد
  

  ي.شرق جانيتجاري سازي، طرحهاي پژوهشي، آب و فاضالب استان آذرباهاي كليدي:  واژه
  
  
  
  


