
يك ژظرفيت هاي فني يا تكنولو يتغيير فن آوري و نمونه طراح
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مقدمه  –

 

  

ارتقاي بهره وري در ارتباط . اهميت تغيير فني در ايجاد بهره وري و استانداردهاي پويا كامال شناخته شده است 

مي توان گفت كه  پايين تر با كيفيت باالتر فراورده هاي اجرائي است از اين روبا فرايند هاي با توليد هزينه 

فرايند هاي ايجاد و ابداع . جهت دسترسي به تنوع توليد بيشتر نياز به ابداع و اجراي فراينده هاي خالق داريم 

، كه به دنبال تقويت فرايندهاي تحقيق و توسعه مي باشد را بسوي خود  OECDتوجه بسياري از كشورهاي 

كشورهاي در حال توسعه عمدتا بايد . ق انحصاري همراه است زيرا اين گونه فعاليتها با حقو. جلب نموده است 

بعنوان منابع اطالعاتي جديد در زمينه مديريت ، شيوه هاي توليد ، ( بر فن آوري هاي داده شده تكيه داشته باشند 

ل با اين همه بخش قابل مالحظه نوآوري ها و سازگاري ها در كشورهايي كه بدنبا )خدمات ابداعي برنامه ها و 

تغييرات فني موثر هستند به وقوع مي پيوندند به منظور دستيابي به چنين فن آوري هايي نياز به سيستم هاي 

         آموزشي هدفمند داريم زيرا اين گونه سيستم ها امكانات الزمه را در زمينه تغيير بهروري و توسعه ميسر 

طي  EPRsبويژه در حوزه ) ITT(تكنولوژي  خط مشي هاي جهاني در خصوص تغيير بيت المللي. مي سازند 

يك . مدت هاي طوالني مورد بحث و مجادله قرارگرفت 

 

. تحت اجرا قرار گرفت  ۱۹۷۰برجسته كه در اواخر  –

اقداماتي بود كه از سوي بسياري از كشورهاي درحال توسعه به منظور بررسي مجدد كنوانسيون پاريس و وضع 

اين اقدامات در وهله اول در مورد نتقاد قرار دادن سازندگان . به كارگرفته شد قوانين براي اجراي فن آوري ها 

اكثر نظريه پردازان در . ي و شركت هاي چند مليتي بود كه بهروري فرآيندهاي بازار تائيد مي گذاشتند فن آور

تغيير . پرداختند  داخلي به اصالح اقدامات اجراشده ETTكشور هاي در حال توسعه با تاكيد بر بازار و تحريك 

فن آوري عموما فرايندي پيچيده و پر هزينه است و تعهداتي را براي خريدار و فروشنده در بهبود هزينه ها و 

عالوه  ETTبه همراه دارد به رغم مباحثات صورت گرفته ) در انتقال اطالعات از مرزها ( نحوه سرمايه گذاري 


