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A model for evaluating of technology

commercialization success

Abstract:
The purpose of this study was to identify factors affecting

the success of commercialization of technology and to

determine the relative importance of these factors for

providing an assessment model to evaluate the

commercial success of technology. In the first phase of

this study, 38 components affecting the success of

technology commercialization were extracted from the

related literature. Then these components were classified

in four dimensions: technical specifications, economic

and financial specifications, market specifications and

rules and certificates. In this phase, to refine and verify

the appropriateness of the factors extracted in

accordance with technology commercialization actual

context and conditions in Iran's firms, fuzzy Delphi

method was used. Then in phase 2, the relative

importance of each of components and the dimensions of

the commercialization success were determined based on

Analytic Network Process (ANP) method. According to

the results of phase 2, market specifications was

identified as the most important dimension of technology

commercialization success factor. Finally, in phase 3, by

using the priority weights of commercialization success

factors, an assessment model was introduced.

International Conference on Management of Technology and Innovation

www.conference.iramot.ir


