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 فناوری  انتقال اخالق در طراحی مدل مفهومی 

 
   2دکتر احمدرضا قاسمی، 1دکتر ابوالفضل خسروی، 1*یدکتر غالمرضا جندق، 1مهدی اسماعیلی

 دانشگاه تهران  یفاراب سیپرد ،یو حسابدار  ت یریدانشکده مد  ،یصنعت  ت یریگروه مد .1

 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران  .2

 ( 1399/ 19/03، تاریخ پذیرش: 1399/ 1/ 17تاریخ پدریافت: )

 

 

 سرآغاز

 توسیه  مفیایی  و مبیان  از  انکارناپییرر  بخشی   فناوری  امروز  دنیای  در
 رشید پاردار،  توسه   اصل   محرک  کارشناسان،  ازنظر  ک   ایگون ب   است،

 توسیه  بیا یمیرا   ،2شدنجهان   (.1)  است  فناوری  1بنیاندانش  توسه   و
 محیی  و (2) اسیت داشیه  ملی  رقابیت روی بیر  زریادی  تأثیر  ری،فناو

 و پیچییید  پورییا، فزارنیید  طوربیی  شییدنتبدرل حییا  در وکارکسیی 
 و دانیش شیدن،جهان  فنیاوری، ک طوریب باشد.  م   بین پیشغیرقابل
 (.3)  گیاردم   تأثیر سازمان  کل  عملکرد بر رقابه   رورکرد تغییر

 در3فنیاوری  انهقیا گردد ک   موضوع باز م   ضرورت ارن پژویش ب  ارن
 اقهصییادی تصییمیمات تررنمشییکل و تررنپرایمیییت از رکیی  زمییر 

 و  علم   صورتب   انهقا   ارن  ک درصورت .  است  توسه درحا   کشوریای
 اقهصیادی ییایبحران حل  جهت  در  عامل   تواندم   بگیرد،  صورت  مؤثر
در ارین مییان اما  .(4) سو بالهک باشد  رافه توسه   کمهر  کشوریای  برای

تیررن ارین ییار  نییز روبروسیت. رکی  از مه بیا االش  انهقا  فناوری
 یا، مسائل اخالق  است. االش
 
 

 
پرسش اساس  پژویش حاضر نیز آن است ک  در فرارند انهقا  فنیاوری 
ا  مالحظات اخالق  بارد مدنظر قرار گیرد تا ارن انهقا  فناوری، مؤثر و 

 هقا ، پاردار باشد.رواب  طرفین ان
توان انین گفیت کی  مفهوم لغوی اخالق، م در رک بررس  اجمال  از  

 اصیالال،، در و یاسیتیخو  مهن ب  »خُلق« واژ  جمع لغت، اخالق در
 و دانیش  اسیت   آدمی  رفهیار  و  ییایخو  بیر  یگیارارزش  و  مالاله   عل 

 از اخیالق  مبیان دربیار  دنیشیر(. اند5است )  اتیاخالق   بررس  اخالق،
 داشت آن در  یموار  سه  ک شد آغاز سقراط  با قبل از میالد  پنج   قرن
 کمحی  را  اعهقاداتشان  و  افها   اعما ،  دربا   ک  بفهماند  خود  روانیپ  ب   تا
 مهیان  اخالقییات. از منظر مفهوم اصالالح  و کیاربردی، (6)بزنند    نقد

 ییازمینی پیش  و  یاسیسیه   و  اسیا   بر  مخهلف  مردم  بین  در  مهفاوت 
. در بحث ارتباط اخالق (7).  دارد  آنان  فرینگ   عقیدت   و  نژادی  مییب ،

و عل  و فناوری در رک خوانش ضهیف، عل  و فنیاوری بی  دلییل ابیزار 
 بودن در مسیر کشف حقارق عین ، خارج از حوز  مسهقی  اخالق بود  و 

 

 چکیده

 عنوانبی  فناورانی  ییاییمکاری، اسیهفاد  از پییرریرقابت برای فهل   رقابه یایمزرت و کاف  نبودن رقابت جدرد فضای با توج  ب زمینه:  
 مقال  سه  شید در ارن آرد.ب  شمار م  ،ماللوب و موجود یایتوانمندی  میان  شکاف  بردن  بین  از  و  رقابه   مزرت  توسه   برای  اثربخش  ابزاری

  .کندانهقا  مؤثر و ارجاد رواب  پاردار بین طرفین ارفا م نقش کلیدی در  باشد ک  اخالق  مدل  طراح  شود تا تبیین کنند  مالحظات
 فرییخهگیان و خبیر  کارشناسیان شیامل پژویش آماری جامه . است کیف  با رورکرد پیمارش -توصیف  روش، نظر از حاضر پژویش  روش:

با اسهفاد  از تکنیک گلول   یرتصادف  یدفمندغ گیری،یسهند. روش نمون   خبرگان  از نفر 10 تهداد . نمون  آمارییسهند صنههگران  و دانشگای 
میورد  مضیمونتحلییل  روش از اسیهفاد  بیا ییاداد  .اسیت شد گرفه  کار ب  داد  گردآوری برای مصاحب   و  اسناد  تحلیل  ابزاریای  ست.برف  ا

 .  استگرفهارزراب  بررس  و 
 شید  بیا خبرگیان وی انجامیامصیاحب  یایرافهی  اسیا  بیر سه  آنتو سپس و مرتب  مقاالت مالاله   از  برگرفه   ،اولی   مد طبق    ها:یافته

ب  عنوان ابهاد  زرست و توسه  اقهصادیمحی -قانون ، سالمت-اجهماع ، سیاس -ابهاد فرینگ   اهار بهد شامل  ،یای پژویشرافه   کدگیاری
 .شد شناسار  مد  اخالق در انهقا  فناوری  اصل 

دارنید  فنیاورییا و نهادیار  ک  قصد انجام انهقا  شرکتپاردار بین طرفین انهقا  فناوری و انهقا  مؤثر،   منظور ارجاد رواب ب   گیری:تیجهن
 .مدنظر قرار دیند ،یای انهقا یای مرتب  را در پروژ فوق و مؤلف  بارد ابهاد

 
 اقهصاد ،، سالمتت، سیاسفرینگاخالق، انهقا  فناوری، : واژگانلیدک

 esmaili66@ut.ac.ir  الکهرونیک :  نورسندۀ مسئو : نشان
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یا نیازمند واسال  انسان  است و در رک خوانش قوی علی  و ارتباط آن
 (.8شود )ر نظر گرفه  م اوری ماییهاً اموری اخالق  دفن

بسیار گسهرد  و مهنیوع اسیت.  4اخالقیات در کس  و کار و فناوریابهاد  
 بیر بارسیه  یفناور  توسه   و  انهقا   ندرموضوع فراب     برخ  عقید  دارند

 6دارریپا و توسیه   سترز   یمح  حفظ  ، سالمه  ،5 مهندس  اخالق  اسا 
ای را بیرای مؤلف   9لیست  اک  انین برخ  رکی   (.9)  بارد توج  شود
برخ  درگیر بی    (.10د )نکنپیشنهاد م   از لحاظ اخالق   ارزراب  فناوری

ک  ب  طور مسیهقی  بیر   نظر دارندیار  از اخالق در انهقا  فناوری  جنب 
 از  اسیهفاد   بیا  تهدادی از پژویشگران  (.11)  گیاردسالمت جامه  اثر م 

 اخیالق، حیوز  صیاحبنظران  ررسیا  و  کنیررز  میرتن،   اخالق  یاریایمه
 انیدنمود  یرا گردآور یفناور  انهقا   در   اخالق  یاریایاز مه  ایمجموع 

ییای پزشیک  ب  رورکیرد اخالقی  در اسیهفاد  از فناوری  محقق .  (12)
 بیرای روابی  ارین خالیرات و مزارا بارد دربار   کندپردازد و اظهار م م 

عمیوم   و  بیمیاران  یا،حرف   صنهت،  یا،نشگا اد  ،پژویشگران  ،یاپژویش
 مههقدنید ریک مهنیای و در نهاریت تهیدادی (.13) شیود بحث  نیز  مردم
 گیریشیکل در کی  اخالقی  یایارزش برداشت از  فناوری، ب   و  اخالق

 (.14) گردددارند باز م  فناوری مدرن نقش
ت توان انیین گفییای بررس  شد  م بندی مالالهات و پژویشجمع  با

یای ابهاد مخهلف اخالق و گسهر  آن و از جهت درگر زمینی  دلیلک  ب   
تواند در ینگام انهقا  فناوری ب  موضوع ورود پیدا مخهلف  ک  اخالق م 

تر جهیت ارزریاب  درسیت انهقیا  تر و جامعکند، نیاز ب  رک مد  کالن
 .وجود دارداز منظر اخالق   فناوری

 

 روش
انجیام شید    با رورکرد کیفی   پیمارش - توصیف  صورتب   ارن پژویش

 و  دانشیگای   فرییخهگان  و  خبر   کارشناسان  شاملآماری    جامه   است.

ب  روش غیرتصادف  یدفمند از   نمون  آماری خبرگان  .صنههگران یسهند
رسییدن بی   تهداد ارن افراد تا  اند وطررق روش گلول  برف  انهخاب شد 

نفیر خبیر   4دانشگای  و ر خبر   نف  6ک   نفر بود     10،  حد اشباع نظری
 بی  داد  گردآوری برای  مصاحب   و  اسناد  تحلیل  ابزاریای  .صنهت یسهند

میورد 8مضیمونتحلییل    روش  از  اسیهفاد   با  یاداد   .است  شد گرفه   کار
 اعهبیار،  عامیل مهییار  4رواری  از طرریق    .  استارزراب  گرفهبررس  و  
ک  ب  محهیوای  شد ی بررس   تأریدپیرر  و  اطمینان  پیرری، قابلیتانهقا 

پاریار  بیازآزمون و  طررقپارار  پژویش نیز از انجام پژویش نظر دارد. 
و  76/0بین دو کدگیار بررس  شد  کی  مقیدار پاریار  بیازآزمون   پارار 

 .  استب  دست آمد 83/0مقدار پارار  بین دو کدگیار  

 

 هایافته
هیاد اخالقی  کی  در یا و ابسؤا  اصل  ارن پژویش ارن بود کی  مؤلفی 

پاسی  بی   ردر مسیینظر قرار گیرد کدامند؟  ینگام انهقا  فناوری بارد مد
از رک طرف و انجیام مصیاحب  بیا  پژویشبا مالاله  پیشین     ارن سؤا ،

خبرگان امر از طرف درگر، مالحظات اخالق  مرتب  بیا موضیوع انهقیا  
 فناوری احصا گردرد.

خبرگیان و تبیدرل یای عمیق بیا انجام مصاحب  بررس  پیشین  و  س ازپ
اسیهخراج و  ر نظیرات آنیان وب  میهن و مالالهی  مکیرّ  یامصاحب   صوت
، ارن کدیا با روش تحلیل مضمون مصاحب   حاصل از  بندی کدیایدسه 

اند  ط تلفیق و  پژویشای ادبیات با کدیای حاصل از مالاله  کهابخان 
و   ن، توس  خبرگیا  بررس  و اصالو پس از دو مرتبشد  مرحل  بازبین   

 زریر، کیدیای اسیهخراج شید  در قالی  جیدو  اخی تأرید مجدد از آنان
 .بندی گردرددسه 

 

 نقشه مضامین پژوهش :  1جدول 
 کد مرتبط با مضمون مضامین فرعی مضمون اصلی

 مالحظات قانون  سیاس 

 انالباق با قوانین و مقررات

 یای قانون  )وضع قوانین( الزمزمین پیشارجاد 

 یای الزم از خبرگاناخی مشاور 

 بررس  الزامات و پیامدیای قانون  انهقا  فناوری

 الملل  مرتب بررس  قوانین بین

جلییوگیری از فسییاد، رانییت و 
 انحصار

 یای وابسه  ب  قدرتجلوگیری از ارجاد رانت گرو 

 گری دولتخصوص  و کایش تصدیحمارت از بخش 

 صحیح منابع مال  کرد شفاف ویزرن 

 مجوز اعالای جهت انهقا  طرفین صالحیت ارزراب 

 جلوگیری از ارجاد انحصار توس  بخش خصوص 

تضمین تأمین منافع دوطیرف 
 انهقا 

 بندی انجام تههدات ف  ما بینتهیین جدو  زمان

 نظارت بر مراحل انهقا تهی  ااراوب الزم جهت 

 اوریرعارت حق کپ  محصوالت و فن

 حفظ اطالعات و اسرار شخص ، تجاری و امنیه 

 پاسخگور  در خصوص خدمات پس از انهقا  فناوری

 یاانالباق با فرینگ و ارزش مالحظات فرینگ   اجهماع 
 یماینگ  فناوری با فرینگ جامه 

 اجهماع  و آداب و رسوم مل  مییب توج  ب  مناسبات 
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 لگویای اجهماع اثرگیاری فناوری روی برخ  ا

 توج  ب  اخهالفات فرینگ  در بین مردم دو کشور

 سالح پیررش فناوری از سوی مردم

 یای مهفاوت عموم افراد جامه  نسبت مسائلدردگا 

توجیی  بیی  نیازیییای اساسیی  
 جامه 

 نیازیای جامه  پیش از اقدام ب  انهقا نیازسنج  از 

 فناوریقا  انه 7در نظر گرفهن تمام  ذرنفهان

 بندی نیازیای جامه  و مردماولورت

 از تغییر زندگ  مردم Before-Afterارزراب  جامع 

یای ارجاد بسهر رشد شیاخ 
 اجهماع 

 ارتقای اسهانداردیای کیفیت زندگ 

 زمین  رفهاریای پسندرد انهقا  فرینگ در 

 (8المنفه  )احسا  مسؤولیت اجهماع انجام خدمات عام

 مالحظات توسه  اقهصادی

 یای صنهتارتقای شاخ 

 افزارش توان رقابت صنارع

 9کمک ب  خلق برند 

 تولید مل  10اعهبار خلق افزارش کیفیت محصوالت و

 کایش ضارهات و افزارش راندمان

 افزارش توان فهاالن بازار

 الملل توسه  بازاریای بین

 توسه  دانش بوم 

 ارجاد وابسهگ انش جهت عدم سازی ددرون 

 11رسم  رعارت مفاد انهقا  دانش ینگام عقد قرارداد

 در کلی  مراحل انهقا  12مسهندسازی دانش

 یاموازی سارر بخش توسه  جهت13تحقیق و توسه 

 ارتقای سالح رفا  و اشهغا 

 یای تولید کمک فناوری ب  کایش یزرن 

 14اشهغا  نرخ زارشفا و بیکاری ارجاد از جلوگیری

 تضمین برخورداری و دسهرس  عموم از فناوری

 یاکرد  داخل  در پروژ اسهفاد  از نیرویای تحصیل

 توج  ب  کایش تهداد افراد محروم در جامه 

و محیی   مالحظات سیالمت 
 زرست

 حفظ محی  زرست

 محیال جلوگیری از ارجاد آلودگ  زرست

   آب و یوار انالباق فناوری با اقلی

 اسهفاد  صحیح و بهین  از منابع طبیه 

 یای تجدردپیرراسهفاد  بهین  از انرژی خصوصاً انرژی

 حفظ سالمت جامه 
 مردمحفظ سالمت جسم  و بهداشت روان  

 تحلیل اثرات بلندمدت اسهفاد  فناوری روی مردم

 
قا  فناوری ارجیاد در نهارت مد  زرر ب  عنوان مد  نهار  اخالق در انه

الحظیات فرینگی  اجهمیاع ، گردرد ک  شامل اهار مضیمون اصیل  م 
مالحظییات سیاسیی  قییانون ، مالحظییات سییالمت و محییی  زرسییت و 

تیوان مید  یای نهارج م براسا  رافه   مالحظات توسه  اقهصادی بود.
پیشنهادی را برای ارزراب  انهقا  فناوری از منظر اخالق  ب  کار برد و ب  

 .شوند پیشنهاد دادیار  ک  درگیر انهقا  فناوری م یا را دولتتشرک
 

 بحث
پژویش حاضر در راسهای تبیین مالحظات اخالقی  الزم جهیت انهقیا  
فناوری صورت گرفت ک  ضامن انهقا  صحیح و پاردار فناوری و انهفیاع 

دارند ارین یای گیشه  نیز بیان م طرفین از آن است. آنچ  ک  پژویش
گیری ریک در انهقا  فناوری رعارت مسائل اخالق  برای شکل است ک 

 ثر نمارد ضروری است.و پاردار ک  منافع دو طرف را حداکارتباط مناس  
بارید در انهقیا   فرینگی  و اجهمیاع یا نشان داد کی  مالحظیات رافه 

سو با مالالهات پیشین بود فناوری مورد مالحظ  قرار گیرد. ارن رافه  ی 
ییای فرینیگ و ارزش از لحیاظ  بارید انهقا  فنیاوری (. لیا14،  12،  10)

پیش از ارنک  انهقا  فنیاوری انجیام شیود   انینی بررس  شود.  جامه   
و  باشید بررس  شیود کی  انهقیا  در راسیهای نیازییای اساسی  جامهی 

از طررق انهقا  اسهانداردیای رفهاری مشخ  شود ک  آرا انهقا  فناوری 
 .ریا خییر کنیدم یای اجهماع  مهیا شد شاخ برای ر  بسهری  ،ماللوب

ییای انهقیا  از پروژ   تجرب  نشان داد  است کی  تهیداد قابیل تیوجه 
فناوری ب  دلیل عیدم انالبیاق فرینگی  پیس از میدت  دایار شکسیت 

   .شوندم 
بارید در انهقیا    مالحظات سیاس  و قیانون یا نشان داد  انین رافه ی 

سو با مالالهات پیشین بود . ارن رافه  ی فناوری مورد مالحظ  قرار گیرد
قیوانین و مقیررات   بارید  پییش از انهقیا  فنیاوری(. لیا  14،  12،  10  ،9)

ایاراوب عملییات   و کشوریا از لحاظ انالباق مورد بررسی  قیرار گییرد
ضمن تضمین تأمین منافع دوطرفی ، از  خ  و قانون  تنظی  گردد تامش

ا  از سیمت دولیت و   مربوط ،  وریفساد و رانت و انحصار در زمین  فنا
در صورت عدم توج  ب  ارین نکهی   ا  بخش خصوص  جلوگیری نمارد.

یای الزم، اعهماد جامه  ب  طرفین انهقا  فنیاوری از جنب  وجود شفافیت
 رابد.فین انهقا  فناوری ب  رکدرگر ب  شدت کایش م را اعهماد طر
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 ق در انتقال فناوری: مدل اخال1 نگاره

 
بارید در  مالحظات سالمت و محیی  زرسیتیا نشان داد انین رافه ی 

سیو بیا مالالهیات انهقا  فناوری مورد مالحظ  قرار گیرد. ارن رافهی  ی 
 بارید بی   فنیاوری  انهقا   در ینگام  . لیا(14،  13،  11،  10  ،9پیشین بود )
اکوسیسیه  انسیان ،  نیینای  محیال  وطبیهی  و زرسیتحفظ منیابع  

 تر،د. ب  عبیارت دقییققرار شو توج  یاراخه گیای ، جانوری و حه  تک
 یاییزرنی و منیافع و رعاریت شیود   بارید  یای سالمت جامهی شاخ 
ب  صورت دقییق بررسی  شیود تیا   فناوریانهقا     بلندمدت  مدت وکوتا 
  است ک  ارن نکه  رک  از نکات مهم  تحمیل نکند.ب  جامه     اییزرن 
محیال  و سالمه  یای اخیر با توج  ب  افزارش مشکالت زرستدر دی 

 مورد توج  قرار گرفه  و الزم  یر پروژ  انهقا  فناوری است.
بارید در انهقیا   مالحظات توسیه  اقهصیادییا نشان داد  انین رافه ی 

 سو با مالالهات پیشین بودارن رافه  ی فناوری مورد مالحظ  قرار گیرد.  
ضمن انهقا  دانش  ترتیب  اتخاذ شود ک  بارد  فناوری  انهقا   در  (. لیا14)

فن  موردنیاز جهت اسهفاد  از فناوری، ب  ارتقیای سیالح اسیهانداردیای 
صنهه  در کشور میزبان توج  شود تا منجیر بی  افیزارش سیالح رفیا  و 

نوع  اسهثمار کشور میزبیان محسیوب  اشهغا  در آن کشور شد  و صرفاً
توج  ب  رشد یم  جانب  و توسه  پاریدار ییر کشیوری کی  عدم    د.نگرد

ن  تنها عامیل پیشیرفت نخوایید بیود، بلکی  درگیر انهقا  فناوری است  
بیاری نییز بیرای یا آثار زراندلیل ارجاد وابسهگ  ممکن است تا مدتب 

 .اقهصاد ب  دنبا  داشه  باشد
تیررن لی  مه . از جممواجی  بیودیار  نییز  محیدودرت  بیا  پیژویشرن  ا

یای پیشین، تهداد محدود یا عدم دسهرس  ب  تمام  پژویشمحدودرت
. خبرگان و عدم فرصت کاف  جهت آزمون مد  ب  صورت مییدان  بیود

بیا بررسی  بیشیهر   یای بهیدیشود در پژویشبدرن منظور پیشنهاد م 
م پیژویش   از نظرات سارر خبرگیان و انجیابا اسهفاد  انینپیشین  و ی 

بیا ارین حیا   .پرداخه  شیود   بر اسا  مد  نهار  ب  بهبود مد میدان

اخالق در انتقال  

 فناوری 

مالحظات توسعه  

 اقتصادی 

مالحظات  

سالمت و محیط  

 زیست 

مالحظات  

 سیاسی قانونی 

ات  مالحظ

فرهنگی  

 اجتماعی

ارتقای سالح 

 رفا  و اشهغا 

توسه  دانش 
ارتقای  بوم  

یای  شاخ 
 صنهت 

حفظ سالمت 

 جامه 

حفظ محی  

 زرست 

تضمین تأمین 

 منافع دوطرف  

جلوگیری از 
فساد، رانت و 

 انحصار 

انالباق با قوانین 
 و مقررات 

ارجاد بسهر رشد 

یای  شاخ 
 اجهماع  

توج  ب  نیازیای 

 جامه  اساس   

انالباق با 
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یای انهقا  فناوری سه  بر ارن بود ک  مدل  جامع ارائ  گردد تا با پروژ 
ابهاد اهارگان  اخیالق در  لیا توج  ب در تمام صنارع انالباق داشه  باشد؛ 

مد  پژویش آمد  است، ب  تمام  میدرران بخیش  ک  درانهقا  فناوری  
لیا ارجاد  شود.نهت ک  ب  دنبا  انهقا  فناوری مؤثر یسهند، توصی  م ص 

آگای  بین مدرران در خصیوص ارین مالحظیات و تبیدرل آن بی  ریک 
 .شودپروتکل دارای ضمانت اجرا در بخش صنهت نیز پیشنهاد م 

 

 گیرینتیجه
 توجی  بی   در ینگیام انهقیا  فنیاوری،  نهیج  ارن پژویش نشان داد ک

تا فرارنید انهقیا  فنیاوری بیا کمهیررن شود باعث م اخالق     مالحظات
االش انجام شود و نهارج آن ب  صورت پاردار و بلندمدت بیرای طیرفین 

یای انهقا  فناوری در صورت انالباق با شیرار  انهقا  باق  بماند. پروژ 
فناوری در جامه  نیز شرار  ماللیوب  خواینید اخالق ، از لحاظ پیررش  

طرفین انهقا  از ارن طررق تضمین خواید شید. از طیرف  داشت و منافع
درگر نیز جامه  از طررق دسهیاب  ب  سیالو، بیشیهر از اشیهغا  و رفیا ، 

زرست نیز اطمینان خاطر بیشهری خواید نسبت ب  حفظ سالمت و محی 
 .داشت

 

                 خالقیا  یمالحظهها
از آن اسیهفاد  شید    حاضر ب  تمام  منابه  ک  ب  ییر نحیوی در مقال

ضیمناً  است، ارجاع داد  شد  تا حقوق صیاحبان آن اثیر محفیوظ بمانید.
شوند  نزد پژویشیگر جهت رعارت مالحظات اخالق ، نام افراد مصاحب 

 محفوظ است.
 

 سپاسگزاری
مددی ک  در مسیر تحقیق ب  عنوان رک دوست ز جناب آقای عل  عل ا

 .آردب  عمل م تشکر  ند،کمک نمود پژویشگرعلم  فداکار ب  
 

 هنام واژه
 Brand Creation .1 خلق برند 

 Credit Creation .2 خلق اعهبار 

 Documentation .3 مسهندسازی 

4. Knowledge-Based Growth & Development 

 بنیان و توسه  دانش  رشد

 Formal Contract .5 قرارداد رسم  

 Globalization .6 شدنجهان  

 Research & Development .7 تحقیق و توسه  

 Engineering Ethics .8 اخالق مهندس  

 Sustainable Development .9 توسه  پاردار 

 Social Responsibility .10 مسؤولیت اجهماع  

11. Ethics in Business & Technology 

 وکار و فناوری اخالقیات در کس  

 Stakeholders .12 ان ذرنفه

 Technology Transfer .13 انهقا  فناوری 

 Theme Analysis .14 تحلیل مضمون 

 Employment Rate .15 اشهغا  نرخ 
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