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Abstract: Trained human resources as the main factor in technology transfer, and 

education development as a supporting system play a major role in successful technology 

implementation. In order to achieve par excellence, organizations should develop proper 

educational capabilities as a competitive advantage, and education development in 

technology transfer helps these organizations to have a superior performance. The aim of 

the present study is to present an optimized change model resulting from education 

development in technology transfer of human resources in learning organizations. This 

study is descriptive in method and applied in purpose. In this study, system configuration 

for optimizing the model was done by MATLAB. After running the software program, the 

learning organization which trains human resources by technology transfer was analyzed 

by encoding and formulating the model using particle swarm optimization (PSO) 

algorithm. The results showed that different scenarios were optimized by PSO algorithm in 

search of solution space to train human resources by technology transfer. In technology 

transfer, by optimizing human resource training (professional production forces, 

technicians, skilled workers, and regular workers), the expenses of the learning 

organizations can be reduced over time. Paying attention to human resource training 

contributes to fruitful technology transfer function.   
 

Keywords: Technology transfer, production factors, Metaheuristic algorithm, Human 
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 مقدمه

دانشی های بنیان کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف 

و  )سداپوان های مددرن نیسدتندفناوری خود قادر به خلق 

 یخاص یدگیچیموجود، از پ یها فناوری .(2012همکاران 

 شیافداامجددد، بدا  ابداع یبه جا می توان لذاارند. برخورد

 .(2010)کراوس  انتقال داد ی، فناوری راانسان یرویانش ند

نیروی انسانی با دانش بده روز بایستی  ی،فناورانتقال  برای

 فنداوریهدا از رشدد کشورهایی که سال باشد.وجود داشته 

آموزش نیروی انسانی را ، باید ندترکشورهای پیشرفته عقب

پد  از ضروری بدانند. بدین معندا کده ی نوآور ایجاد برای

و توسدعه ی تدا حددد مددورد نیاز، با تحقیقدا  فناور انتقال

تدا از  رنددمرتبدا  بده روز ن ده دا آموزش، نیروی انسدانی را

بده علدح ح د   توسعه دانش. کاسته شود وابست ی دائمی

کندد و  یمد جادیا یتوانمند ها سازمان یبرا یرقابت حیما

بده  یتوانمندد نیداسدح. ا انتقدال فنداوری حیدعامل موفق

سدازمان دارد کده  یبسدت دانشدی نیدروی انسدانی  یمنابع

)ژنهدوا و یدائو  خود را ح د  کندد یبهره ور یایمااند بتوا

 به منابع لیتما سازمانهای یادگیرنده (. در این میان،2015

 نیدا جدهیو در نت رنددیب  ازیددارند کده از آنهدا امت دانشی

آنها  حیعملکرد در برابر رقبا و موقع یفرصح به ح   برتر

دائمدا  دیدبا ی یادگیرنددهسدازمان هدا. بنابراین منجر شود

)اوشددری، کوتسرسددکی و  را ارتقددا دهنددد دانددش حرفدده ای

بده نیروی انسانی  یابیدستاین سازمانها با . (2015ویلکاک 

را قادر ساخته اسدح تدا از  ه، آنهاشرفتیپ هایدانش فناوری

ان و )سداپو اسدت اده کنندد یبده نحدو مناسدبها یتوانمند

 بددافنداوری  انتقدالبدا توجده بدده اینکده . (2012همکداران 

 رندهیدانش گ  اهیانتقال و پا حیریمد ،یریادگی یهایژگیو

 یهدا هدایال و، (2007)وارونکان  در ارتباط اسح فناوری

 یامکدان را مد نیدا سازمان هدای یادگیرنددهبه  یفراابتکار

تدر اهکوت را در مد  زمان نهیبه آموزش های  هایدهند تا 

بدا  حاضدر قیدتحق(. 2002)کندی و ابرهدار   اتخاذ کنند

سدناریو  یسداز ندهیدر جهدح به یمدل یریگهدف به کار 

های آموزش نیدروی انسدانی در سدازمان هدای یادگیرندده 

 رانیمدد یرا بدرا یریدگمیصدمانجام شدد و  سدعی دارد ت

حاضدر بده دنبدال  پدژوهشاسداس  نیبر همد کند. لیتسه

سدناریوهای مختلدف ال اسدح کده سد  نیدبه ا ییپاسخ و

توسعه آموزش نیدروی انسدانی در سدازمان هدای  حاصل از

 دارند؟ انتقال فناوریدر  یو چه تأثیر ندا ونهچ  یادگیرنده

 انتقال فناوری و توسعه آموزش حرفه ای

تصمیم گیری چندگانه اسح که تحح تأثیر  فناوری، قالانت

ناسدب تدرین روی م  . سدازمان بایددداردسود سازمان قرار 

موجود از بین تمامی انتخاب ها طبدق  فناوریانتخاب های 

و اجتمداعی سدرمایه  دانشدیمعیارهای متعددد اقتصدادی، 

(. در این میان برای رسیدن به 2011)افچما   گذاری کند

موفقیح در پیاده سازی فناوری، توسعه دانش حرفه ای بده 

یرا به عنوان نظام های پشتیبان عامل حیاتی و مهم اسح. ز

عنوان یک عامل مهم، نقش دانش حرفه ای نیروی انسدانی 

در عملکردهددا، رفتددار در تصددمیم گیددری هددا، انتخدداب، 

 برخوردها و ارتباطا  مهم و تعیین کننده اسح.

 کارکردهای آموزش حرفه ای در انتقال فناوری

موانع  نیروی انسانی، دانشی هایبا افاایش سطح توانمندی

، کاهش ی مشخص می شودفناورتقال ان و مشکستی که در

انتقال فنداوری نیازمندد ن درش همده جانبده بده  .می یابد

عوامل درگیر آن اسدح کده یکدی از ایدن عوامدل آمدوزش 

نیروی انسانی اسح. آموزش حرفه ای نیروی انسانی به هدر 

افاایش چه بهتر پیاده سازی شدن فناوری کمک می کند. 

بددری داندشبهبددود هدای اقتصددادی در برابدر فعالیددح سدود

بده عندوان  نیدروی انسدانی ها، سبب شده اسح کدهفعالیح

)بین هام و آیانهدار   در آید در انتقال فناوریعامل اصلی 

. در اقتصاد نوین شکاف عوامل به م هوم فقدان و یا (2008

 بده شدکاف اندیشده،ی سدرمایه فیایکد و کمبود مواد خدام

. دسدتیابی بده نیروی آموزش دیده و ماهر تغییر یافته اسح

عامل نیروی انسانی اساس  ی های کشورهای دی ر، برفناور

فرایندد توسدعه،  پذیر می شود. بنابراینامکان آموزش دیده

بدر ی فنداورفرایندی خطی نیسح و اهمیح مقولده انتقدال 

ضروری اسح. در ایدن راسدتا ضدرور  اساس توسعه دانش 

کمدک  ی در جهحفناوررسیدن به مدلی برای تأثیر انتقال 

ی کشدور فنداور داندش به م اهیمی از قبیل ارزیابی سدطح
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 ی،فندداورهددا و نیازهددا، انتخدداب گیرنددده، تعیددین اولویددح

ی انتقال یافتده بده منظدور تصدمیم فناورتحقیقا  بر روی 

ی از ا-مدی تواندد گدره دانش حرفده ای گیری برای توسعه

ی را باز نمدوده و ایدن کشدور را بدی فناورمشکس  گیرنده 

ی نمایدد و در فنداوراز کشورهای پیشدرفته و صداحب نیاز 

 ی برآورده خواهد شد. فناورواقع هدف اصلی از انتقال 

 بهینه سازی آموزش در سازمان های یادگیرنده

های جدید بر اساس یادگیری، تبعیح  شکل گیری سازمان

از توسددعه دانددش را ضددروری سدداخته اسددح. در تسطددم 

یرنده در زمینه آمدوزش پیشرفتهای علمی، سازمانهای یادگ

ایدن  (.2012نیروی انسانی نقش بده سداایی دارندد )بکداو 

 و کندیکمک مسازمانها با تعهد یادگیری به بهبود مستمر 

 کنند جادیآش ته امروز ا یایدر دن یرقابت اریبس یها حیما

در ایددن راسددتا سددازمان  .(2016)آخوندددزاده و شددیرازی 

انسانی، در منابع  ناسبدانش م تمرکا بربه علح یادگیرنده 

 اجرای سیاسح های انتقال فناوری موفق عمل خواهد کرد

سازمان یادگیرنده به اختصدا   .(2008)هولح و کیمجی 

یادگیری گروهی مدی پدردازد تدا از همده مندابع دروندی و 

 .(2009پتانسیل های خود است اده کند )لیون و مکسدول 

ستقیم بدر روی این فعالیح ها و اهداف می توانند به طور م

 نیدا یاسداس م هدومآموزش نیروی انسانی اعمال شدوند. 

واحدهای  قیطر ازی آگاه شیتواند به عنوان افاا یمنابع م

خدود  یها میتصم این سازمان هامختلف باشد تا  آموزشی

ندد. همچندین ایجداد چشدم ریب  انتقال فناوریرا در مورد 

اندددازی مشددترک در کنددار آمددوزش تخصصددی در اجددرای 

منطدق اسح های انتقال فنداوری، اسدت اده مدی شدود. سی

اسح که ن رش  نیها ا اسحیس پذیرش یبرا نیروی انسانی

چشدم انددازی مشدترک  ی تحح تأثیرگروه یها و رفتارها

درسدازمان هددای .  (2008قدرار مدی گیدرد )لیدو و کدرو  

یادگیرنده نیروی انسدانی ممکدن اسدح بده طدور سدطحی 

ی بهره گیری از منافع جمعی سیاسح های گروه را تنها برا

کددارکرد سیاسددح هددای . (2018بپذیرنددد )کانددش و شددین 

در سازمان یادگیرندده بوسدیله متغیرهدای تجربدی  جمعی

مانند پذیرش و عدم پذیرش با در نظر گرفتن ابعاد ن رشی 

یا روانی به عنوان عملکرد مثبدح ایدن سدازمان در اجدرای 

رفتده شدود سیاسح هدای انتقدال فنداوری بایدد در نظدر گ

 (.2013)گیرارد و سابکاک 

 تجاری و عملکرد سعه دانشی، توفناور انتقال

در یک چشم انداز وسیع به صدور  حرکدح فناوری انتقال 

دانش، مهار  از نقطه تولید به پدذیرش و اسدت اده معندی 

در  تجداریی بدا عملکدرد فنداورمی شدود. ارتبداط انتقدال 

تقدا یافتده، کشورهای در حدال توسدعه مندته بده داندش ار

ی و مایدح فنداوراز طریدق اتخداذ  اودهفرایندهای ارزش اف

)لیائو و هدوتی  رقابتی بیشتر برای عملکرد تجاری می شود

تحدح  سناریو های مختلف آموزش نیروی انسدانی .(2007

شددرایس سیاسددح هددای درسددح بدده یددادگیری و توسددعه 

کمک می کند و به رقابدح در بازارهدای  توانمندی کشورها

د )چوندام و باتیسدتس و بین المللی یاری مدی رسدانداخلی 

مصددرف کنندددگان همددراه بددا تغییددرا  سددریع در (. 2015

با افاایش توانمندی در ها می خواهند که ی از شرکحفناور

 رقیبی داشدته باشدند. رویه های بی ساختارها ودانش روز 

ی موجدب تواندایی هدای فناوربنابراین نقش و تأثیر انتقال 

ال وهای پیچیده مهار  ها و دانش می شدود شرکح شامل 

که به طور بی نظیری در فرایندهایی تعبیه شده که نسبح 

)سدینش و جانسدون   به رقبدا بده خدوبی اجدرا مدی شدوند

2015). 

ی برای موفقیح شرکح یک مجموعه جامع از توانمندی ها

هدای  به جای یک توانایی ضروری اسدح. راهبدرد یادگیری

 ، تاکیدد مدی کنددپایده شدرکتهامنبدع آموزش بدر اسداس 

عملکرد سازمانها به توانایی شدرکح بده کسدب، اسدت اده و 

سدودمند بسدت ی دانشدی ن هداری مجموعده ای از مندابع 

در بددرآوردن  ی دانشددیاسددت اده از ایددن توانددایی هددا دارد.

نیازهای مشتری و باالتر از رقبا بودن می تواند به موفقیدح 

 .(2016)آپیا آدو   جهانی بدل شود

فنداوری، هدر روزه بدا پیشدرفح هدای کندونی  هدا سدازمان

آموزش نیروی انسانی بدرای تصمیما  بهینه سازی متعدد 

باقی ماندن در محیطی رقابتی و دینامیک می گیرند. دلیل  

را مدی تدوان بده افداایش تعدداد این تصمیما  پیچیدگی 
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متغیرهای مورد نظر و پیچیدگی توابع هدف که بده بهینده 

 فدرا ال دوریتم هدای .نسدبح داد ،ر مدی شدوندسازی منجد

ابتکاری به تصمیم گیرندگان  این امکان را مدی دهندد تدا 

نتایه نادیک به بهینه را در مدد  زمدان نادیدک بده دوره 

 دانشد اهیهای زمانی کوتاهتر اتخاذ کنندد. از نقطده نظدر 

به توسعه رویده هدای جدیدد یدا پیشدرفته ال وریتم ها این 

در ایدن راسدتا  .(2015و همکداران  ش)تان کمک می کنند

ارائه ال وریتمی که تأثیر آموزش نیروی انسدانی در انتقدال 

فناوری را به صور  ریاضی نشان دهد، حائا اهمیح اسدح. 

ارائه مدلهای ریاضی دقیق و کاربردی مبتنی بدر ال دوریتم 

 ال وریتم اجتمداع ذرا های بهینه سازی فرا ابتکاری نظیر 

(PSOجهح مطالع ) ه تأثیر این آموزش ها بر پارامترهدای

 انتقال فناوری موضوعی اسح که باید به آن پرداخته شود. 

 روش کار

تغییدرا   طراحی مدلدر راستای هدف پژوهش یعنی      

در انتقدال فنداوری  توسعه آموزش نیروی انسانیحاصل از 

برای رسیدن به سدناریو، آمدوزش در سازمانهای یادگیرنده 

برای این منظدور، بندی شد. تابع هدف فرمول نظامیبهینه 

جامعده  است اده شد. ،MATLABرم افاار برنامه نویسی ن

 .مطالعه سازمانهای یادگیرنده آموزشی بودندهدف این 

 فرا ابتکاریبهینه سازی 

ل وریتما های تجربی ازحاضر با است اده از داده در پژوهش

 مدوزشسدناریو آیدک انتخداب بدرای  راه حدلهای فضای 

بهینه برای مسئله بهینه سدازی اسدت اده سناریو نادیک به 

-مددلبا مراحل زیدر سازی در این راستا مسئله بهینه .شد

 (.1شد )جدول سازی 

 
 قیدهای مدل ریاضی بهینه سازی. 1جدول 

Table 1. Limitations of the Mathematical Optimization Model 

نیروی تولیدی متخصص و تکنیسین 𝒷1به مجموعا  جدید نیاز فناوریدر  :(1) محدودیت

 می باشد.آموزش دیده 
1𝒷=2 𝓅𝒳+ 1 𝓅𝒳 

می آموزش دیده کارگر ماهر و ساده 𝒷2در راهبرد جدید نیاز به  :(2) محدودیت

 باشد.
2𝒷=4 𝓅𝒳+ 3 𝓅𝒳 

 آموزش دیده: حداقل نیروی تکنیسین 1𝓅𝒳<2آموزش دیده :     حداقل نیروی متخصص

5>2𝓅𝒳 

آموزش دیده:  حداقل نیروی کارگر ساده 3𝓅𝒳<20آموزش دیده:   حداقل نیروی کارگر ماهر
40>4𝓅𝒳 

 
کده نیداز بده  سناریوهای آموزشیطراحی:  .بردار متغیرها/1

 سازی دارند؛ بهینه

 سازی و یا حداکثرسازی؛ .یک تابع هدف: حداقل2

دود مدی ها: شرایطی اسح هدف )اهداف( را مح. محدویح3

 د.کن

 قیدهای مدل ریاضی بهینه سازی 

روش برخدورد  .شوددی دیده میودر مسائل بهینه سازی قی

با این قیود است اده از عبارتی جهح مشخص شدن میداان 

باشدد. ایدن تجاوز از قید و جریمه تطبیقی تابع هاینه مدی

فهماند که بده چده میداان بدا جریمه کردن به ال وریتم می

شدود. متناسب با آن جریمه مدی له دارند وارضای قید فاص

مددی شددود. هددای بهتددری از برنامدده حاصددل لددذا جددواب

تولیددی  نیداز بده نیدرویجدید  فناوریدر : (1محدودیح)

  مدددی باشدددد.آمدددوزش دیدددده متخصدددص و تکنیسدددین 

در راهبرد جدید نیاز به کارگر ماهر و سداده  :(2محدودیح)

وری جدیدد (: در فندا3محددودیح) می باشد.آموزش دیده 

آمدوزش دیدده مدی باشدد.  حداقل نیروی متخصصنیاز به 

حدداقل نیدروی (: در فناوری جدیدد نیداز بده 4محدودیح)

 آموزش دیده می باشد. کارگر ماهر

 آموزش نیروی انسانی سناریوهای بهینه

پدد  از ارائدده خروجددی ال ددوریتم بددرای حددل سددناریوهای 

ع مختلف، بده مقایسده سدناریوهای مختلدف آمدوزش منداب

 (.2انسانی در حاال  مختلف پرداخته شد )جدول 
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 . خروجی سناریوها2جدول

Table 2. Output of scenarios 
 

 سناریو

آموزش 

نیروی 

 متخصص

آموزش 

نیروی 

 تکنسین

آموزش 

کارگر 

 ماهر

آموزش 

کارگر 

 ساده

نیروی  آموزش مجموع هزینه

 انسانی )میلیون ریال(

 پشتیبانیمجموع هزینه 

 ()میلیون ریال

مجموع درآمد 

 سالیانه

 )میلیون ریال(

 1هزینه سالیانه  سناریو

 )میلیون ریال(
840 1680 1050 4200 7770 1250 91030 

  25 5 6 2 بهینه تعداد
 

Xm=Cms+Cmv.X
p 

 
pX 

 

 

 

 2هزینه سالیانه سناریو

 )میلیون ریال(

840 560 630 23252 4382 1187 94364 

  14 3 2 2 بهینه تعداد
 

Xm=Cms+Cmv.X
p 

 
pX 

 3هزینه سالیانه سناریو

 )میلیون ریال(
840 560 840 1512 3752 1198 94873 

  9 4 2 2 بهینه تعداد
 

Xm=Cms+Cmv.X
p 

 

 

pX 

 4هزینه سالیانه سناریو

 )میلیون ریال(
420 840 420 2016 3696 1190 95014 

  12 2 3 1 بهینه تعداد
 

Xm=Cms+Cmv.Xp 

 pX 

اریو هزینه سالیانه سن

 )میلیون ریال(5
840 560 620 1512 3542 1129 95014 

  12 2 2 1 بهینه تعداد
 

Xm=Cms+Cmv.Xp 

 pX 

هزینه سالیانه سناریو 

 )میلیون ریال(6
420 560 420 2016 3416 1122 95245 

  12 2 2 1 بهینه تعداد
 

Xm=Cms+Cmv.Xp 

 pX 

 7هزینه سالیانه سناریو

 )میلیون ریال(
420 560 420 1522 2912 1133 95628 

 9 2 2 1 بهینه تعداد
 

Xm=Cms+Cmv.Xp 

 pX 
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هزینه سالیانه سناریو 

 )میلیون ریال(8
420 560 420 1512 2912 1064 95580 

  9 2 2 1 تعداد
 

Xm=Cms+Cmv.Xp 

 pX 

سناریوی اول حالح فعلدی سدازمان را  2با توجه به جدول 

از آمدوزش جدیدد دهد و به معنی عددم اسدت اده نشان می

 باشد. در این سناریو سازمان آموزش جدید نداده اسدح.می

 1یسناریوی دوم حالح نظام را تنها با آموزش انتقال فناور

نشان مدی دهدد و تدأثیر آن را در هاینده هدای پشدتیبانی 

  دهد.آموزش سالیانه نشان می

نشدان مدی  2سناریوی سوم حالح نظام با آموزش فناوری 

آن را در هاینه های پشتیبانی آموزش سالیانه دهد و تأثیر 

دهد. سدناریوی چهدارم حالدح نظدام بدا آمدوزش نشان می

جدید را نشان می دهددو تدأثیر آن را در هاینده  3فناوری 

دهدد. سدناریوی های پشتیبانی آموزش سالیانه نشدان مدی

پنجم حالح نظام با آموزش فناوری ترکیبدی را نشدان مدی 

هاینه های پشتیبانی آموزش سالیانه  دهد و تأثیر آن را در

را انتقدال داده  2و  1دهد در این سناریو فنداوری نشان می

فنداوری سدناریوی ششدم حالدح نظدام بدا آمدوزش  اسح.

آن را در هاینده هدای  تدأثیر ترکیبی را نشان می دهدد و 

دهدد. در ایدن سدناریو پشتیبانی آموزش سالیانه نشان مدی

و  7سناریوهای شدماره  ده اسح.را انتقال دا 4و  3فناوری 

بهترین حالح ممکن می باشند. یعنی آموزش حداقل دو   8

منجر به کاهش هاینه آموزش نیروی انسدانی  4و 2فناوری

 خواهد شد.

و همچنین نمودار بده دسدح  2های جدول با توجه به داده

آمده می توان نتیجه گرفح کده از لحداه هاینده آمدوزش 

بهتدرین حالدح  8و  7شدماره  نیروی انسدانی سدناریوهای

ممکن می باشند. همچنین بر اساس هاینه های پشتیبانی 

باشدد. یعندی سالیانه سناریوی هشتم بهتدرین گاینده مدی

 اینکه اگر آموزش سه فناوری انجام گیرد، انتظدار مدی رود

 ه سطرهاینه پشتیبانی سالیانه کاهش یابد. نهایتا  با توجه ب

ختلف موجود، بهترین گاینه درآمد حاصل در سناریوهای م

 باشد. می 7پیش رو سناریو شماره 

 نتایه سناریوها در هاینه نیروی انسانی

نتایه به دسح آمده در سطر مربوط به  2با توجه به جدول 

هاینه آموزش نیروی انسانی کده برابدر بدا هاینده سدالیانه 

 1آموزش نیروهای انسانی در تعداد متناظراسح، در نمودار 

 اده شد.نشان د

 

 هزینه سالیانه آموزش نیروی انسانی .1نمودار

Figure 1. Annual cost of human resource training 

 یافته ها

سناریوهای مختلف انتخاب آمدوزش  در پژوهش حاضر

بهینده نظدام مددل شدده،  نیروی انسانی در انتقال فناوری

  نظام فوق با است اده ازو برای حالح های مختلف محاسبه 

 

بدا توجده بده مددل  .شددبهینه سدازی ی فرا ابتکاری ال و

آمدوزش  توسعه کدگذاری ارائه شده مسئله، بندی وفرمول

بررسی و درآمدها و هاینه های آن تجایه و نیروی انسانی 
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بدا بررسدی سدناریوهای مختلدف در یافتده هدا شد. تحلیل 

در  بده مددل بهینده انتقدال فنداوری آموزش نیروی انسانی

بررسدی  پرداخدح. در ایدن راسدتا بدا ای یادگیرندهسازمانه

تأثیر نیروی انسانی متخصص بدر بهینده سدازی هاینده بدا 

سدطح بهینده سدازی انجدام  ی فرا ابتکاریاست اده از ال و

طبددق ال ددوریتم بهتددرین موقعیددح ذره در پددروژه،  گردیددد.

نسدبح بده موقعیدح و ذرا  آموزش نیروی انسدانی هاینه 

  شده اسح. دی ر شناخته

ما ز و گدوجمله پرانی از هش روپژ  مطالعانتایه حاصل با 

ل ( نمونه مد2013ی )عددددسنددی و مغالددی دا(  خلی2014)

زی سادر بهیندددده چندهدفه ی بهینه هاد بررکاهددددایی از 

ی هارتوجه به معیا. سحراسدتا اهدم آموزش نیروی انسانی

ان را مدیر هدددچندهدفی ادددهل ددددپیچیدگی مو  مختلف

 را آموزشدددددددها بنتخای اهارا معیاساخته تر مجبو

ایددن کت ا کنند. ا مالیی هارغلب به معیاده و اترکرودمحد

گیدری بسدیاری از پژوهشد ران از جملده امر موجب جهح

(، پورکاظمی، فتاحی، مظاهری و 2010) کارازو و همکاران

( بده سدمح 1391) فارسیجانی و نوروزی (،1392) اسدی

مقالده همسدو بدا نتدایه آمدوزش سازی های بهینه سناریو

 ،سازی گدروه ذرا  اسدت اده شددههای بهینهسناریواسح. 

در اجددرای  سددازمان هددای یادگیرندددهتوانددایی  نشددان داد

و همچنین تأثیر  آموزشیموفقیح آمیا پروژه های منتخب 

 بهینه فنی آموزش این بهینه گردید.انتقال فناوری متقابل 

بیشدتری دارندد،  جدیدتر، که کارایی فناوریشود باعث می

 با افاایش هاینه واقعی اسدت اده از سدرمایه .انتخاب شوند

ی بده فنداور، تخصیص منابع مالی در انتقال نیروی انسانی

دارای آموزشدی هدای گیرد و طرحشکل بهتری صور  می

  شوند.توجیه اقتصادی کمتر، کنار گذاشته می

 در این راستا سناریوهای ممکن برای آموزش مورد بحث و

بررسی واقع شد و مدل ریاضی پیشدنهاد شدده بدر اسداس 

سناریوهای مختلف با است اده از ال وی فدرا ابتکداری حدل 

-شد که نتیجه عملیاتی حاصل از این بررسی ها نشان می

دهد که  اجرای سناریوی پیشنهادی ه تم سناریوی بهینه 

توان با هاینده نهایتا  با اجرای سناریوی هشتم می باشد.می

میلیدون ریدال  4858میلیون ریال، بده میداان  494یه اول

میلیون ریال کاهش  186کاهش در هاینه های آموزشی و 

 در هاینه های پشتیبانی به همراه داشح. 

  بحث و نتیجه گیری

داندش و  بایدد یفنداورقبدل از انتقدال  انسدانی نیروی

فنداوری  بده د تا با اقدام نامناسدبینداشته باشالزم  مهار 

جدید کده عامدل  هایفناوریاین  دمه وارد نشود.ص جدید

بهبود بهره وری مدی باشدد از طریدق ایجداد بخدش هدای 

 آیددد.دسددح مددیه بددو تکنیسددین هددا مهندسددان آمددوزش 

 تعهدد بده یدادگیری مسدتمربایدد م ها همچنین تکنیسین

دیران در فناوری جدید مورد توجه ماین امر باید د کهنباش

شایسدته سداالری بدر اسداس سازمان مبتنی بر  قرار گیرد.

آموزش دیدده  ایجاد عدالح کاری در بین افراد بهیادگیری 

مدی سازمان  مل سود درجدید که عافناوری این می شود. 

ارتباط نیروی انسانی آموزش دیده بدا باشد از طریق ایجاد 

در ایدن راسدتا  دسح می آید.ه ی بفناوربخش های انتقال 

-معندای مسدئولیح توسعه آموزش حرفده ای بدهتوجه به 

پذیری رابطه بین نیروی انسدانی و سدازمان حدائا اهمیدح 

زیرا نیروی انسانی سازمان در قبال رفتارها و وظایف . اسح

ای ای خدود مسدئولیح و تعهدد دارد.آمدوزش حرفدهحرفده

 شامل همۀ ابعاد آموزشی سازمان می شود. 
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در انتقال فناوری و توسعه آموزش به عنوان نظام صلی به عنوان عامل ا نیروی انسانی آموزش دیده چکیده:

باید به منظور برتری  سازمانهاساایی دارند. قیح در پیاده سازی فناوری نقش ببرای رسیدن به موفپشتیبان 

کمک  فناوریانتقال ند که توسعه آموزش در مایح رقابتی به دسح آوربرای مناسبی را آموزشی توانمندی های 

بهینه تغییرا  حاصل از  مدل رسیدن به. مقاله حاضر با هدف لکرد برتری در بازار داشته باشندمی کند تا عم

روش پژوهش حاضر  انجام شده اسح. توسعه آموزش در انتقال فناوری نیروی انسانی در سازمانهای یادگیرنده

نرم با  مدلنه سازی برای بهیترکیب نظام  پژوهشدر این توصی ی و از لحاه ماهیح از نوع کاربردی اسح. 

 با کد سازی و فرمول بندی ،درپی اجرای نرم افاار شد.ماده آ MATLABافااری تحح محیس برنامه نویسی 

فناوری، مورد تجایه در اثر انتقال  ، سازمان یادگیرنده در آموزش نیروی انسانیPSOم ال وریت مدل با است اده از

ازدحام  های مختلف با است اده از ال وریتم سناریوهای داد که نتایه حاصل از تحقیق نشان و تحلیل واقع شد.

 انتقال انتقال فناوری بهینه گردید. در آموزش نیروی انسانی در اثر ذرا  درجستجوی فضای راه حل برای
 فناوری با بهینه سازی آموزش نیروی انسانی )نیروی تولیدی متخصص، نیروی تکنسین، کارگر ماهر و ساده( 

وجه به آموزش نیروی انسانی از ت ینه سازمان های یادگیرنده را در یک دوره زمانی کاهش داد.می توان ها

 عوامل موفقیح عملکرد انتقال فناوری اسح.

 

، آموزش نیروی انسانی، سازمانهای فرا ابتکاری های ال وریتم ،عوامل تولید، یفناورانتقال  واژگان کلیدی:

  .یادگیرنده
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