
 

 (TRLتعریف سطوح آمادگی فناوری )

 TRLسطح  وضعیت طرح ردیف

1 
 شود.ای و بنیادی گزارش میهست. در این سطح از فناوری، تحقیقات پایه های اولیهاصول و ایدهطرح پیشنهادی در مرحله 

 های علمیمقاله مثال:
1 

2 

است.  اوریمفاهیم کاربردی فناست. به عبارتی طرح پیشنهادی در این مرحله، شامل  شده الموارد بکارگیری و رومفاهیم فناوری و طرح پیشنهادی در مرحله 

 است. مفهومی و تقریبیموضوعات در این مرحله، 

 دانش استخراج شده از یک پژوهشارائه مدل سازی، ثبت اختراع ایده،  مثال:
2 

3 

و  مطالعات دقیق علمی و تحلیلیشامل  این مرحلهاست.  های رسمی یک فناوری شناخته شدهمبتنی بر ویژگی کاربرد دقیق و علمیطرح پیشنهادی در مرحله 

 است تا اعتبار سنجی الزم صورت پذیرد. های آزمایشگاهیبررسی

  و تجربی های ریاضی()در سطح مدل اثبات مفهومی یک ایده به صورت تئوری مثال:
3 

4 

بته الشکل میگیرد.  ، فناوری آماده به کارکنار هم قرار گرفتن اجزای یک سیستمبا طرح پیشنهادی آماده هست. به طوریکه، ای اولیه هنمونهو اجزای آزمایشگاهی 

 .هنوز سطح اطمینان و عملکرد فناوری پائین است

 نمونه آزمایشگاهی )اولیه/ پروتوتایپ( محصول دستیابی به مثال:
4 

5 

ه یشگاهی تهیه شددر ابعاد و دقت واقعی و غیرآزما طرح،اجزای اولیه است.  بکارگیری آزمایشگاهی قبول شدهو در مرحله آزمون شده در عمل مورد نظر  طرحاجزای 

 شوند.و در کنار یکدیگر برای آزمون نهائی واقعی مهیا می

ستی عمل به در سازی شده(به محیط واقعی )آزمایشگاهی/شبیهتحت شرایط محیطی نزدیک دستیابی به نمونه آزمایشگاهی )اولیه/ پروتوتایپ( محصول که  مثال:

 .کندمی

5 

6 
 ه است.با موفقیت آزمایش شد آزمایشگاهیدر محیط طرح مورد نظر در این مرحله نمونه اولیه )مدل سیستمی( مورد تائید آزمایشگاهی و در ابعاد واقعی 

 .کندسازی شده( به درستی عمل میبه محیط واقعی )آزمایشگاهی/شبیهدستیابی به نمونه محصول که تحت شرایط محیطی نزدیک  مثال:
6 

7 

. در این شودمحصول فناوری در یک محیط عملیاتی با شرایط اولیه آزمون واقعی بکار گرفته میاست.  واقعی کارگیری در محیطهبآماده محصول در این مرحله، 

 نیاز است.مورد وجود یک محیط و فضای عملیاتی متفاوت برای بکارگیری سیستم کامل فناوری و اجزا در آن مرحله، 

 .کندبه درستی عمل می محیط واقعی و متفاوت با شرایط آزمایشگاهیدستیابی به نمونه محصولی )تولید پایلوت( که در  :مثال

7 

8 

های ضعیتوآماده بهره برداری تحت  ،فناوری .قرار دارد برداری با اطمینان باالبهرهبا قابلیت سیستم حقیقی و واقعی کامل شده در این مرحله، محصول در قالب یک 

 ور است.مورد تص پکیج قابل اجرا و انتقالو سیستم بصورت یک  های نهائی پایان یافتهارزیابی و تستمختلف است. در این مرحله 

  .بوده و از سطح تولید پایلوت خارج شده است مختلف تحت شرایط برداری در محیط واقعی ومحصول آماده بهره مثال:

8 

9 

ت اثباهای شبه بحران و عملیاتی کامل در وضعیتعمل کرده است. به عبارتی، عملکرد فناوری مربوطه  موفق ،در مرحله آزمون عملیاتی کامل محصولدر این گام، 

 .شده است

  باشد.در سطح تولید انبوه می واقعیشرایط برداری تحت محصول مورد بهره مثال:

9 

 و ویکیپدیا www.nasa.gov، موسسه کامپوزیت ایران، محمود شکریه، پاورپوینت http://www.military.irبرگرفته از 

http://www.military.ir/

