
مترجمنویسندهناشرنام کتابردیف 

1
جریان شناسی، توانمندی ها - تولید علم و فناوری در کشور 

و آسیب شناسی
انتشارات راه دان

محمد علی کی نژاد، 

غالمرضا بصیر نیا
-

توسعه علم و فناوری، شرط بقا2
انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه 

صنایع و معادن
-محمد نقی مهدوی

انتشارات گروه صنعتی ایران خودرومدیریت فناوری و نوآوری در ژاپن3
کرنلیوس هرستات، 

...کریستوف استو کستورم، 
دکتر منوچهر منطقی

هانز ثامهانموسسه خدمات فرهنگی رسابنیان- مدیریت تکنولوژی در سازمان های تکنولوژی 4
سید کامران باقری، مرتضی 

رضا پور و سید هادی کمالی

انتشارات سازمان مدیریت صنعتیتجاری سازی فناوری های نوآورانه5
. جوزف توهیل، گرگوری ج

اوریودان. توهیل و توماس آ

دکتر مجید عمید پور، غالمرضا 

صالحی و بهرام قربانی

دکتر مریم شریعت زادهمیشل بورنیه و گی الکرواانتشارات سازمان مدیریت صنعتیتکنوپل ها مراکز نوآوری در فناوری6

 مدیریت روه توسعهگ

ئی منش»کتاب اهی پیشنهادی   لیست          رد حوزه فناوری « گروه توسعه مدرییت فدا



حقوق انتقال فناوری7
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانس 

دانشگاه ها
-دکتر ابراهیم رهبری

طارق خلیلدفتر پژوهشهای فرهنگیمدیریت تکنولوژی رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت8
دکتر سید محمد اعرابی و داود 

ایزدی

فرانسیس بیدالتموسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیقیمت گذاری فناوری از اصول تا کاربرد9
محمد رضا دره شیری، آرنوش 

شاکری

-سید حسین نصرانتشارات اطالعاتاسالم، علم مسلمانان و فناوری10

11
اهمیت، رویکرد و شیوه ی - ارزش گذاری دانش فنی 

پیشنهادی
-دکتر نسترن حاجی حیدریانتشارات سازمان مدیریت صنعتی

12
تجاری سازی فناوری با چگونگی تولید ثروت از تحقیق و 

توسعه
انتشارات بازتاب

مهندس محمد علی بحرینی 

زارچ و دکتر محمدرضا 

شادنام

-

-دکتر محمد احسنی فروزانتشارات دادگستر(دکتر محمد حسنی افروز)حقوق انتقال فناوری 13

-قاسم فوالدیموسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیارزیابی و استفاده از سطوح آمادگی فناوری14

-دکتر محمد احسنی فروزانتشارات دادگسترقرارداد انتقال تکنولوژی15



مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورارزیابی سیاست های علم، فناوری و نوآوری16
سید حبیب اهلل طباطبائیان، 

...مهدی فاتح زاده و 
-


