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مقام معظم رهربی در دیدار رشکت کنندگان در 

نهمین هامیش ملی »نخبگان فردا«؛ 22 مهرماه 1394

ــاد  ــی، اقتص ــاد مقاومت ــم اقتص ــای محک ــی از پایه ه یک
ــی،  ــاد مقاومت ــاس کار در اقتص ــت؛ اس ــان اس دانش بنی
ــی  ــاد مقاومت ــرا[ اقتص ــت؛ ]زی ــان اس ــاد دانش بنی اقتص
اقتصــادی درون زا اســت؛ اقتصــادی اســت کــه در داخــل 
پایه هــای مســتحکمی دارد و تکانه هــای بین المللــی، 
جهانــی و اقتصــادی آن را از جــا درنمی بــرد؛ ایــن 
ــی از  ــاوم. یک ــادی مق ــت [، اقتص ــی ]اس ــاد مقاومت اقتص
ــت  ــارت اس ــاد عب ــن اقتص ــای ای ــی ترین پایه ه اساس
از اقتصــاد دانش بنیــان؛ اقتصــادی کــه متکــی باشــد بــه 

علــم، ایــن خیلــی مهــم اســت.
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سخنان حجت االسالم واملسلمین دکرت حسن روحانی؛ رئیس جمهوری اسالمی ایران در 

نخستین نشست هم اندیشی فعاالن اقتصاد دانش بنیان و نوآوری؛  26 مهر 1394

مــا یــک کشــور و یــک جامعــه دانــش بنیــان می خواهیــم... جامعــه دانش بنیــان جامعــه ای 
ــش،  ــه مدیریت ــه ای ک ــود. جامع ــمرده می ش ــرم ش ــش در آن محت ــم و دان ــه عل ــت ک اس
حرکتــش و ســخن گفتنــش پشــتوانه علمی داشــته باشــد. هرکجــا از علــم و دانش اســتفاده 
کرده ایــم ـ حتــی در ترویــج دیــن ـ ســخن اســتوار و پایــدار گفته ایــم و موفــق بوده ایــم. 
... هیــچ ملتــی بــه قــدرت، ثــروت و پیشــرفت نرســید مگر در ســایه پیشــرفت علــم، دانش 
ــه اصلــی قــدرت و ثــروت ملــی دانــش اســت. اگــر می خواهیــم  ــاوری. امــروز پای و فن
امنیــت ملــی را حفــظ کنیــم، اگــر می خواهیــم بــا دنیــا حــرف بزنیــم و تعامــل کنیــم پایــه 

آن دانــش اســت.  
ــه  ــی و جامع ــه زندگ ــم را ب ــه عل ــت ک ــن اس ــان ای ــرکت های دانش بنی ــاس ش ... اس
ــد در  ــتفاده می کنن ــش اس ــه از آن دان ــی[ ک ــت مردم ــه خدم ــم را ] ب ــد، عل می آورن
می آورنــد. بــه یــک معنــا، فرهنــگ را تبدیــل بــه اقتصــاد می کننــد؛ فرهنــگ را تبدیــل بــه 
ــد... ــه می کنن ــرای جامع ــالم تر ب ــر و س ــر، راحت ت ــر، لذت بخش ت ــی آرام ت ــک زندگ ی
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در جهانــی بــه ســر می بریــم کــه توســعه و بالندگــی ملت هــا بیــش از هــر زمــان دیگــری وابســته بــه دانش، 
فنــاوری و نــوآوری اســت. اقتصــاد دانش بنیــان، چنــان چیرگــی خــود را در سرتاســر جهــان مســتولی ســاخته 
اســت کــه بــه ســختی می تــوان منظــر دیگــری را تصــور نمــود؛ ترجمانــی معاصــر از کالم امیرالمومنیــن 

علــی)ع( آن زمــان کــه فرمــود: »العلــم ســلطان...« . 
در ایــن راســتا،  بایــد اذعــان داشــت کــه مســیر ســربلندی و شــکوفایی ایــران اســالمی نیــز جــز از رهگــذر 
علــم، فنــاوری و نــوآوری نمی گــذرد و اقتصــاد مقاومتــی ترســیم همیــن مســیر تعالــی بــه ســمت قله هــای 
افتخــار دانایــی و توانایــی اســت. رهبــر فرزانــه انقــالب نیــز در بیانــات خویــش، بارهــا اقتصــاد دانش بنیــان 
ــاوری در  ــم و فن ــراردادن عل ــه ق ــور را ب ــت گذاران کش ــته و سیاس ــی دانس ــاد مقاومت ــنگ بنای اقتص را س
ــد. از ایــن منظــر، شــاید بتــوان شــاه بیت اقتصــاد مقاومتــی  صــدر اولویــت  برنامه هــای خــود فــرا خوانده ان
را در کالمــی موجــز خالصــه نمــود کــه همانــا »کلیــد پیشــرفت کشــور، علــم و فنــاوری اســت«. پیشــرفتی 
ورای ابتنــای اقتصــاد کشــور بــر درآمدهــای نفتــی و خــام فروشــی؛ رویکــردی کــه ناکارآمــدی آن بــر همــه 
خبــرگان کشــور مبرهــن شــده اســت و توقــف همــه اهــداف و سیاســت های اثربخــش و بلندمــدت کشــور را 
در پــی  دارد. اقتصــاد مقاومتــی بــه عنــوان اقتصــادی درون زا، برون گــرا، دانش بنیــان، مردمــی و عدالت محــور 
در پــی آن اســت تــا اقتصــاد کشــور را از اثــرات ســوء رویکــرد مبتنــی بــر منابــع رهایی بخشــد و به جــای آن، 
بــر اراده دانشــمندان و جوانــان اســتوار ســازد و بــا کاربــردی نمــودن تفکــر دانشــگاهیان، و نتیجــه بخشــیدن 
بــه اقــدام و عمــل صنعتگــران، فنــاوران، خیــران، سیاســت گذاران و عمــوم مــردم بزرگــوار ایــران، راه دشــوار 

شــکوفایی علــم و فنــاوری را تســهیل کنــد.  
بــرای نیــل بــه ایــن چشــم انداز، معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه مثابــه نهــادی فرابخشــی 
ــه ســوی اقتصــادی دانش بنیــان و  و میان دســتگاهی مأموریــت خــود را حرکــت از اقتصــاد منبــع محــور ب
صادرات گــرا تعریــف نمــوده اســت تــا بــا هماهنگــی و هم افزایــی بیــن بخشــی و میان دســتگاهی، در مســیر 
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ــي،  ــراي حــل مســائل مل ــاوري، تجاري ســازي و اشــاعه آن ب ــش و فن ــر دان ــي ب ــدرت اقتصــادي مبتن ــق ق خل
تقویــت خوداتکایــي و ایجــاد مزیــت رقابتــي در بازارهــای بین المللــي گام بــردارد و بدیــن ترتیــب، اقتــدار ملــی را 

ترفیــع بخشــیده، در عرصــه ملــی ثروت افزایــی کنــد و کیفیــت زندگــی مــردم را ارتقــا دهــد. 
ــون؛  ــه همچ ــی در جامع ــوآوري و فن آفرین ــت بوم ن ــعه زیس ــف توس ــازوکار هاي مختل ــاس، س ــن اس ــر ای ب
برنامه هــاي حمایــت از نــوآوري و تجاري ســازي فنــاوري در دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــي و صنایــع، تحریــک 
ــردي و  ــت از توســعه فناوري هــاي راهب ــان، حمای ــات و کاالهــای دانش بنی ــازار خدم تقاضــا و ایجــاد کشــش ب
ــتان های  ــه اس ــان در هم ــع دانش بنی ــت از شــکل گیري صنای ــی تقاضا محــور، حمای ــای کالن مل انجــام طرح ه
کشــور، توجــه بــه فعالیت هــای کارآفرینــی مبتنــی بــر فنــاوری  و تــالش جــدي بــراي اجرایــی کــردن قانــون 

ــرار دارد. ــت ق ــن معاون ــای ای ــت برنامه ه ــان، در اولوی ــت از شــرکت و مؤسســات دانش بنی حمای
ــور  ــوآوري کش ــام ن ــامان دهي نظ ــادي و س ــاخت هاي نه ــه تحــول در زیرس ــاص ب ــه خ ــن، توج ــر ای ــالوه ب ع
ــر،  ــرمایه گذاری خطرپذی ــم از س ــوآوری اع ــاوری و ن ــی فن ــن مال ــف تأمی ــای مختل ــترش الگوه ــه گس از جمل
جهت دهــی بــه منابــع ملــي و بانک هــا بــرای حمایــت از فعالیت هــای فناورانــه و نوآورانــه، هدایــت خریدهــاي 
ــان،  ــرکت هاي دانش بنی ــت ش ــت تقوی ــي در جه ــرمایه گذاري هاي خارج ــي و س ــعه مل ــاي توس ــي، طرح ه دولت
ــای  ــت از فرآیند ه ــاوری، حمای ــازی فن ــعه و تجاری س ــن در توس ــي و خیری ــش خصوص ــارکت بخ ــب مش جل
ــر دانــش و  ــع مبتنــی ب ــوآوری و توســعه کســب و کار و ایجــاد صنای ــر بخــش خصوصــی در ن نقش آفرینــی مؤث
ــز در راســتای برنامه هــا  ــي نی ــه بین الملل ــادالت فناوران ــان و تب ــه صــادرات محصــوالت دانش بنی ــژه ب توجــه وی
و سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه جــد توســط بخش هــای مختلــف ایــن معاونــت تعقیــب می شــود.
در ایــن مکتــوب تــالش شــده اســت تــا بــا نگاهی تحلیلــی بــه روندهــا و رویکردهایــی کــه از ابتــدای نقش آفرینی 
ایــن معاونــت در دولــت تدبیــر و امیــد در زمینــه سیاســت گذاری و راهبــری علــم و فنــاوری کشــور گذشــته اســت، 
ضمــن ترســیم آخریــن تصویرهــا و رویدادهــا، مــروری تاریخــی بــر اقدامــات و سیاســت های بومــی حــوزه علــم و 
فنــاوری صــورت گیــرد. از ایــن رو، گــزارش حاضــر بــر آن اســت تــا عــالوه بــر تشــریح مختصــری از اقدامــات و 
فعالیت هــای معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در ســه ســال اخیــر و در قالبــی نــو، دیباچــه ای باشــد 
بــر رویکردهــای نویــن مدیریــت و سیاســت گذاری علــم، فنــاوری و نــوآوری و بســتری را بــرای ایجــاد مفاهمــه ای 
مشــترک در ایــن زمینــه بازگشــاید. ذکــر ایــن نکتــه را ضــروری می دانــم کــه مجموعــه اقدامــات و فعالیت هــای 
انجــام شــده در معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در ســایه همدلــی، همزبانــی و تشــریک مســاعی 
همــکاران و ســایر دســتگاه ها و ســازمان های اجرایــی همچــون؛ وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری -  بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی- نفــت - صنعــت، معــدن و تجــارت و بســیاری دیگــر از نهادهــای ملــی و بــا رایزنــی 
و همفکــری صاحب نظــران، دانشــگاهیان، پژوهشــگران، فنــاوران، صاحبــان صنایــع و شــرکت های دانش بنیــان 
امکان پذیــر شــده و همــواره نیــز در معــرض نقــد و نظــر ایشــان قــرار دارد. امیــد اســت در ســایه ایــن همگرایی هــا 
و هماهنگی هــا شــاهد اتفاقــات خجســته ای در گــذار میهــن عزیزمــان بــه ســوی قله هــای رشــد و شــکوفایی 

شیم. با
در پایــان، بســیار مایــه خرســندی اســت تــا در ســالی کــه بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبری)مدظلــه( بــه ســال 
»اقتصــاد مقاومتــی؛ اقــدام و عمــل« نــام نهــاده شــده اســت، همــگام بــا گشــایش های حاصــل شــده در عرصــه 
ــروش و  ــزان ف ــداد، می ــان از منظــر تع ــی شــرکت های دانش بنی سیاســت خارجــی کشــور، در ســایه رشــد نمای
ــان کشــور در حــال  ــر گســتره اقتصــاد دانش بنی ــه ب ــدی باشــیم ک ایجــاد اشــتغال، نویدبخــش افق هــای جدی
گشــودن اســت. بــر همــگان اســت تــا چشــم بــر ایــن افق هــای نــو بدوزنــد و بــا دســتان پرامیــد، آینده ای روشــن 

بــرای ایــران اســالمی بنــا نهنــد. انشــاءاهلل...
سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
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شرایط پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و فشارهای بین المللی، نظر 
مسئولین بلند مرتبه نظام مقدس جمهوری اسالمی را بیش از پیش به مقوله 
علم، پژوهش و فناوری معطوف داشت و سیاست گذاری در این حوزه جدی تر 
از قبل دنبال شد. امروز و بعد از گذشت چهاردهه از عمر پر برکت انقالب، به 
نظر می رسد زمان بهره مندی از نتایج سیاست های اجرا شده این حوزه فرا 
رسیده است. در دو دهه گذشته با برنامه ریزی، تالش و همکاری بخش های 
مختلف دولت و جامعه، موفقیت های چشمگیری در عرصه علم و فناوری 
بدست آمد که رشد روزافزون و کسب رتبه های برتر جهانی در تولید علم، 
شکل گیری و استحکام نهادهای حامی علم و پژوهش و ایجاد زیرساخت های 
مورد نیاز انساني، فني و دانشی برخی از این دستاوردهاست. اگر دستاوردهای 
اخیر »نسل اول جهش علمی و فناورانه« کشور قلمداد شود، اکنون زمان آن 
فرا رسیده که از ظرفیت و توانمندی بوجود آمده با برنامه ریزی صحیح استفاده 
شود و مسیر دستیابی به اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی هموار گردیده و در واقع 

به »نسل دوم جهش علمی و فناورانه« یعنی تالش و برنامه ریزی برای تولید ثروت از علم و پژوهش گذار شود. نگاهی به 
وضعیت علم، فناوری کشور در داخل و در سطح شاخص های بین المللی نشان می دهد که توجه به سیاست های نوآوری در 
کشور با یک عدم توازن روبه رو بوده است. نگاه ویژه دولت در سال های بس از پیروزی انقالب اسالمی بیشتر بر تحریک 
طرف عرضه علم، فناوری متمرکز بوده که موارد ذکر شده و اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
از مصادیق و نتایج بارز این سیاست ها بوده و هست. به نظر می رسد برای تبدیل دانش به ثروت ملی و برای دستیابی به 
توسعه مبتنی بر دانش و نوآوری، وقت آن رسیده تا با بهره گیری از ظرفیت های ایجاد شده در کشور، نسل دوم جهش علمی 

و فناورانه با نگاهی متعادل به سیاست های طرف عرضه و تقاضای فناوری و نوآوری مورد توجه قرار گیرد. 
با مطرح شدن مباحثی نظیر اقتصاد دانش بنیان  و اقتصاد مقاومتی لزوم توجه به این سیاست ها و تمرکز بر سیاست های 
اثربخش در حوزه علم، فناوری و نوآوری بیش از پیش نمایان شده است. اما جهش مدنظر در این حوزه با چالش های متعدد 
رو به رو است. خلق ثروت از طریق تجاری سازی پژوهش های انجام شده، بازارسازی برای محصوالت فناورانه و صادرات 
محصوالت دانش بنیان، بهره گیری از ظرفیت ایجاد شده در بدنه اصلی اقتصادی کشور به ویژه بخش های مهم و حیاتی 
همه از مواردی هستند که به برنامه ریزی دقیق نیاز دارند. اما آنچه به نظر می رسد باید مورد توجه سیاست گذاران این حوزه 
قرار گیرد برقراری تعادل بین سیاست های طرف عرضه و سیاست های محرک طرف تقاضا و بازارسازی است. به عبارت 
بهتر تمرکز بیش از حد بر هر یک از این دو بعد کشور را از مسیر دستیابی به توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش و در پی آن 

اقتصاد مقاومتی دور خواهد کرد.
بر این اساس، معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري به عنوان یک نهاد فرابخشي در بدنه اجرایي دولت، ماموریت 

اساسي خود را تالش براي تحقق » اقتصاد مقاومتي و 
دانش بنیان« تعریف نموده است و در این راستا نگاه ویژه 
و متوازن معاونت علمی و فناوری به ابعاد مهم و تأثیرگذار 
در توسعه اقتصاد دانش بنیان در قالب مدل روبرو تعیین 

شده است. 
در ابعاد مختلف مدل معاونت علمی و فناوری رییس جمهور 
برای توسعه اقتصاد دانش بنیان، فعالیت های هدفمندی در 
دستورکار قرار گرفته و عملیاتی شده اند. در جهت تحریک 
عرضه پژوهش و فناوری در حوزه های فناوری محور، 
بخش اعظم فعالیت های ستادهای توسعه فناوری، حمایت 

دکتر مهدی الیاسی
معاون سیاست گذاری و ارزیابی 

راهبردی
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از توسعه فناوری های راهبردی و اولویت دار ملی، اعطای جوایز مربوط به تجاری سازی فناوری به دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی 
از مصادیق فعالیت های بخش های مختلف این معاونت است. اما شاید مهمترین بخش از حمایت های طرف عرضه فناوری و 
نوآوری در کشور به اقداماتی که در امور شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری انجام می گیرد، مرتبط باشد. 
این بخش از معاونت سعی دارد تا با بهره گیری از ظرفیت های کامل قانونی، شرکت هایی توانمند در این حوزه خلق نماید. در 
بخش تسهیل تبادل عرضه و تقاضا نیز این معاونت بیشتر تالش خود را صرف توسعه شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 
و گسترش پوشش استاندارد محصوالت دانش بنیان کرده است. همچنین فعالیت های حمایتی نظیر راه اندازی مراکز نوآوری، ارائه 
خدمات مشاوره به شرکت ها و تسهیل ورود آنها به بازارهای جهانی نیز از دیگر اقدامات معاونت علمی است. در راستای تأمین 
مالی تا کنون بیشتر بر ظرفیت ها و فعالیت های صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید شده است که در دوره های آتی می بایست با 
تعریف و تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی این مهم بهبود یابد. در بعد هوشمندی سیاستی دو اقدام اصلی یعنی طرح ملی 
پیمایش نوآوری و طراحی نظام جامع پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در حال پیگیری است. همچنین آینده نگاری ملی 
نیز از برنامه های اصلی معاونت علمی می باشد که اطالعات مناسبی را در بخش های مختلف به سیاست گذاران ارائه خواهد داد.

شاید مشکل اصلی در بعد سیاست های تحریک تقاضا است. در این بعد نیز معاونت علمی با توجه به محدودیت در منابع و سایر 
امکانات فعالیت های مناسبی انجام داده است. برگزاری نمایشگاه ساخت داخل در حوزه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی، برگزاری 
جشنواره های متعدد، راه اندازی بازار دارایی های فکری و گسترش خدمات تسهیل کننده حضور شرکت ها در بازارهای جهانی 
همگی از مصادیق این بخش هستند. اما در جهت دستیابی به نسل دوم جهش علمی و فناورانه، نیاز است تا برای این حوزه 
برنامه ریزی مناسبی انجام گیرد. در این راستا دفتر سیاستگذاری معاونت با همکاری واحدهای  برنامه های مفصلی را با هدف 
توسعه بازار و ایجاد تقاضا برای محصوالت دانش بنیان و توسعه تولید این محصوالت در دستور کار قرار داده است. استفاده از 
ظرفیت بازارهای قابل مدیریت کشور، اتصال شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به بدنه اصلی اقتصاد و دستگاه های اجرایی کشور، 
صیانت از بازار ملی محصوالت دانش بنیان، شناسایی چالش شرکت ها در گسترش تولید محصوالت دانش بنیان و تالش برای 
رفع آنها از مواردی است که جهت برطرف شدن چالش مربوط به سیاست های تحریک تقاضا و ایجاد تعادل در زنجیره ایده تا 

بازار محصوالت دانش بنیان در حال پیگیری است.
در این راستا معاونت علمی و فناوری رییس جمهور سعی دارد تا با نگاهی جامع و متوازن به بخش های مختلف تأثیرگذار در 
توسعه اقتصاد دانش بنیان، نقطه عظیمت و حرکت خود را در مسیر خلق قدرت اقتصادي مبتني بر دانش و فناوري، بر تجاري 
سازي فناوری ها و اشاعه آن براي حل مسائل ملي، بازارسازی و بهره گیری از ظرفیت دستگاه های اجرایی کشور در توسعه 
تولید محصوالت دانش بنیان و تقویت توانمندی فناورانه شرکت های تولیدکننده محصوالت دانش بنیان قرار دهد. لذا، با طراحی 
سازوکار هاي مختلف عالوه بر تأکید به اهمیت سیاست های حمایت از طرف عرضه علم، فناوری و نوآوری به سیاست ها طرف 
تقاضا و سایر جنبه های سیاستی که برای نظام نوآوری کشور چالش ایجاد کرده است، توجه کرده و برنامه هایی برای تبیین و 
تکمیل زنجیره های مفقوده زیست بوم نوآوری و کارآفرینی کشور تدوین و اجرا نماید. آنچه در این مجلد بدان اشاره شده است، 

ماحصل اقدامات و برنامه های معاونت در خصوص موارد اشاره شده است که در سه بخش اصلی تدوین شده است:
بخش نخست، به عملکرد و برنامه های معاونت در زمینه سیاست گذاری و فرهنگ سازی علم، فناوری و نوآوری می پردازد. بخش 
دوم، نگاهی گذرا به اقدامات و فعالیت های شرکت ها  و مؤسسات دانش بنیان داشته و با تشریح رویکرد و برنامه های معاونت در 
حوزه نوآوری و تجاری سازی فناوری، امور بین الملل و تبادل فناوری را مورد بررسی و مداقه قرار می دهد. بخش سوم و پایانی 
این گزارش نیز به اهداف و عملکرد معاونت توسعه فناوری و ستادهای توسعه فناوری های راهبردی در هریک از زمینه های 

تخصصی می پردازد.
عالوه بر این، پرونده ویژه ای نیز در این مجلد تهیه و تدوین شده است که به برخی از نهادسازی های معاونت در راستای توسعه 

و تعالی اقتصاد دانش بنیان می پردازد.
در پایان بر خود الزم می دانم از زحمات همکاران خود در معاونت علمی و فناوری و همچنین، تشریک مساعی کلیه بازیگران 
چرخه علم، فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در کشور تشکر و قدردانی و برای میهن عزیزمان ایران آرزوی افتخار و سربلندی 

نمایم.
معاون سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی
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هوشمندی راهربدی: 
قطب منای سياست گذاری علم و فناوری

گزارشی از حوزه برنامه ریزی و هامهنگی

آنچه امروز در گزارش ها مشاهده مي شود، تنها ارایه تصویري گذشته نگر از اقدامات صورت گرفته است و برنامه ریزي دستگاهي 
و سازماني، قرباني شتاب زدگي در ارایه گزارش ها مي شود. هماهنگي و هم راستایي بین سیاست ها، راهبردها و برنامه هاي 
عملیاتي از كلیدهاي موفقیت است. هوشمندي حاصل از رصد نتایج و بازخورد سیاست گذاري ها، این امکان را فراهم مي كند تا 

تصمیم گیري هاي اثربخش در زمان درست و پیش از وقوع انحرافات كالن اتخاذ شود.
سیاست گذاری و برنامه ریزی، چه در افق كوتاه و میان مدت و چه برای آینده های دورتر، مستلزم »هوشمندی راهبردی« است 
كه ناظر بر »رساندن اطالعات درست، در زمان درست، به فرد درست، برای گرفتن تصمیم درست« است. افزایش اثربخشی 
و غنای سیاست ها و اقدامات راهبردی معاونت علمی و فناوری در همه شئون نیز نیازمند »هوشمندی راهبردی/سیاستی« است 
كه باید همچون خون تازه، همواره به رگ ها و مویرگ های معاونت علمی و فناوری، و در سطحی باالتر، سایر ارگان ها و نهادهای 

دولتی/حاكمیتی تزریق شود.

ابعاد هوشمندی راهبردی 
هوشمندی راهبردی اما دو بعد دارد که یک بعد آن به »محیط 
بیرونی« و بعد دیگر آن به »محیط درونی« معاونت علمی و فناوری 
از  که  است  قلمرویی  بیرونی،  محیط  از  منظور  می شود.  مربوط 
فضای کسب وکار و بافت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 
و زیست محیطی کشور تا عرصه های بین  المللی را در بر می گیرد 
و شامل همه رویدادها و روندهایی می شود که به نوعی بر رشد و 

توسعه توانمندی های علمی و فناورانه در ایران و باالخص بنگاه های 
نوآور و دانش بنیان مؤثرند. در ادبیات برنامه ریزی راهبردی و مدیریت 
فناوری، از این فعالیت به رصد/پویش محیط بیرونی یاد می شود که 
محیط نزدیک، ملی و فراملی بنگاه ها را در بر می گیرد. متولي این 
مأموریت در معاونت علمي و فناوري، دفتر نظارت و ارزیابي معاونت 
سیاست گذاري و دفتر توسعه کسب وکارهاي بین المللي در معاونت 

امور بین الملل و تبادل فناوري هستند.
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آینده  نگاری:

 فرآیندی مشارکتی برای خلق 

آینده های متفاوت

آینده نگاری فرآیندي است نظام مند و برخوردار از روش شناسی علمی؛ عملیاتی که 
می کوشد با مشارکت گسترده ذی نفعان مختلف از حوزه های علمی، صنعتی، فناوری، 
اقتصادی، اجتماعی تا مدیران اجرایی و سیاست گذاران، جهت گیری های کالن، اولویت ها 
و نقشه راه آینده میان مدت تا بلندمدت را در یک حوزه بخشی، فناوری یا یک مسأله 
ملی تعیین نماید. انجام آینده نگاری منافع مختلفی دارد که از مهم ترین آن ها می توان 
به توسعه ارتباطات ذی نفعان و افزایش هماهنگی بین آن ها، تمرکز آن ها بر آینده میان 
و بلندمدت به جای آینده های کوتاه مدت، تقویت حس مالکیت و تعهد آن ها نسبت به 
سیاست ها و راهبردها، خلق چشم انداز مشترک نسبت به آینده در اذهان ذی نفعان و 

ارتقای هوشمندی راهبردی ذی نفعان اشاره کرد.

بعد دوم هوشمندی معطوف به محیط درونی معاونت علمی و 
فناوری به مثابه یک »سازمان« است که ارزیابی عملکرد واحدهای 
مختلف معاونت علمی و فناوری در شئون مختلف را در بر می گیرد 
و به منظور آگاهی مداوم از اقدامات و پیشرفت های معاونت علمی 
در جبهه های مختلف است که می تواند ضامن یکپارچگی، انسجام و 
هم افزایی بین واحدها باشد. اساسا تحقق اهداف و راهبردها در غیاب 

عنصر »ارزیابی و پایش« آرزویی کم و بیش دست  نیافتنی است. 
از آن جا که معاونت علمی و فناوری به عنوان بازوی دولت/حاکمیت 
در حوزه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری و یکی از بازیگران 
اصلی نظام ملی نوآوری فعالیت می کند، دستاوردهای این ارزیابی 
صرفا مصرف درون سازمانی ندارد و می تواند و باید در اختیار سایر 
نهادهای دولتی/حاکمیتی مرتبط نیز قرار گیرد. برای مثال شورای 
عالی انقالب فرهنگی به منظور تضمین اجرای سیاست های نقشه 
جامع علمی کشور، در قالب »ستاد راهبری نقشه« که با حضور 
همه نهادهای دست اندرکار تشکیل می شود، به طور مداوم عملکرد 
دستگاه ها و از جمله معاونت علمی و فناوری ذیل نقشه را استماع 

و ارزیابی می کند. 
بنابراین، دفتر برنامه ریزي و هماهنگي به عنوان متولي دومین بعد 
هوشمندي با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویي معاونت علمي و 
فناوري در ارایه گزارش هاي عملکردي به سایر بازیگران نظام ملي 
نوآوري تشکیل شده است که در ادامه به برخي از این اقدامات اشاره 

شده است: 

برنامه ملی آینده نگاری ملی 
همان طور که اشاره شد، توسعه پرشتاب و اثربخش علم، فناوری 
و نوآوری در کشور مستلزم تجهیز دستگاه های اجرایی و متولیان 
و  سو،  یک  از  راهبردی«  »هوشمندی  به  مختلف  بخش های 
راهبردها و برنامه های مدون میان و بلندمدت بار رویکرد توسعه 
فناوری و نوآوری از سوی دیگر است. گرچه اغلب دستگاه های 
اجرایی کشور به اسناد راهبردی مجهزند، اما این اسناد عموما ماهیت 

فناوری و نوآوری ندارند.  
و  هوشمندی  همزمان  تأمین  برای  مناسب  ابزارهای  از  یکی 

تدوین راهبرد، »آینده نگاری« است که در طول چند سال  اخیر، 
به طور جدی از سوی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 
دنبال می شود. آینده  نگاری، فرآیندی است مشارکتی که با هدف 
نیز  و  آینده مطلوب  بدیل، طراحی  آینده های  ارزیابی  و  شناخت 
شناسایی راهبردها و اقدامات مورد نیاز برای دستیابی به آن طراحی 
و اجرا می شود و خروجی های آن شامل دو بخش »سخت« و 
»نرم« است: خروجی های سخت آینده نگاری را می توان همان 
سیاست ها، راهبردها یا اقداماتی دانست که در خالل فرآیند تدوین 
می شود و بعدها مبنای فعالیت دستگاه های اجرایی قرار می گیرد؛ و 
خروجی های نرم را می توان یادگیری و ارتقای هوشمندی راهبردی 
مشارکت کنندگان در فرآیند آینده نگاری دانست. بر خالف آن چه 
در نگاه اول به نظر می رسد، برخی صاحب نظران معتقدند اهمیت 
خروجی های نرم فرآیند آینده نگاری بیش از دستاوردهای سخت آن 

است. 
بر این اساس، معاونت علمی و فناوری در دوره جدید به منظور 
تدوین راهبردها و برنامه های توسعه فناوری و نوآوری از یک سو، 
و ارتقای هوشمندی راهبردی ذی نفعان حقیقی و حقوقی نظام ملی 
نوآوری از سوی دیگر، مطالعات جامعی را با عنوان »پیش آینده نگاری 
ملی فناوری« آغاز کرد که هدف آن، شناخت عمیق ابعاد و زوایای 
مختلف آینده  نگاری ملی فناوری در کشور بود و در پی آن، هیأت 
دولت به موجب مصوبه مورخ 1393/12/17، معاونت علمی و فناوری 
را مکلف به اجرای برنامه ملی آینده نگاری فناوری با همکاری سایر 

دستگاه ها و نهادها نمود.
پس از ابالغ این مصوبه، »دبیرخانه ملی آینده نگاری« به عنوان 
نظارت  و  سیاست گذاری  معاونت  در  آینده  نگاری  برنامه  متولی 
نظارت  منظور  به  شد.  برپا  فناوری  و  علمی  معاونت  راهبردی 
بر دبیرخانه و تعیین سمت و سوی کالن آن، »کمیته راهبری« 
برنامه ملی آینده نگاری با مشارکت جمعی از مدیران و صاحب نظران 
آینده نگاری و سیاست گذاری فناوری  سرشناس کشور در زمینه 
برنامه ملی  نوآوری شکل گرفت. همچنین، »کمیته علمی«  و 
آینده نگاری با حضور جمعی از دانشگاهیان با سابقه کشور در زمینه 
آینده نگاری فناوری به فعالیت مشغول شد که وظیفه آن، نظارت بر 
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توسعه ارتباطات ذی نفعان: فرآیند آینده نگاری بیش و پیش از هر چیز، بر »مشارکت« حداکثری ذی نفعان در فرآیند 
سیاست گذاری و برنامه ریزی تأکید دارد، بنابراین به ارتقای کمی و کیفی ارتباطات بین ذینفعان نظام های ملی و 

بخشی نوآوری منجر می شود. 

افزایش هماهنگی بین ذی نفعان: فرآیند آینده نگاری که برپایه مشارکت ذی نفعان شکل می گیرد، همه آن ها را حول یک مسئله/
فناوری/بخش جمع می کند و با ایجاد نظم و مدل ذهنی مشترک در بین ذی نفعان، به هماهنگی، نظم و انسجام بیشتر میان بازیگران 

کلیدی نظام ملی نوآوری می انجامد. 

تمرکز ذی نفعان بر آینده میان و بلندمدت: اشتغال به مسئله های روزمره و جاری، معموال توان تمرکز ذی نفعان بر آینده 
میان و بلندمدت را می گیرد که پیامدی جز قربانی شدن اهداف و آرمان های بلندمدت ندارد. فرآیند آینده نگاری اما 

به گونه ای طراحی می شود که توجه ذی نفعان را عالوه بر آینده نزدیک، به آینده های میان و بلندمدت نیز معطوف کند. 

تقویت تعهد و احساس مالکیت ذی نفعان: مشارکت بازیگران و ذینفعان نظام های نوآوری در فرآیند 
آینده نگاری که ماهیت سیاست گذاری و برنامه ریزی دارد، حس تعلق/مالکیت آن ها نسبت به خروجی های 
فرآیند را ارتقا می دهد که می تواند سهم چشمگیری در اجرایی شدن راهبردها و اقدامات داشته باشد. 

تقویت درک و بینش راهبردی: مشارکتی بودن فرآیند آینده نگاری موجب دستیابی ذی نفعان به دیدگاه ها و 
بینش های سایر بازیگران در حوزه های مختلف و دانش تخصصی و ضمنی آن ها می شود که ارتقای هوشمندی 

راهبردی آن ها را در پی دارد. 

اجماع و خلق چشم انداز مشترک: دوباره کاری ها و ناهماهنگی ها بین ذی نفعان، حاصلی جز فرصت سوزی و هدررفت زمان و سایر منابع ندارد. آینده نگاری می کوشد 
با ایجاد اتفاق نظر بین ذی نفعان در پیوند با آینده مطلوب، به چشم اندازی مشترک بین ذی نفعان دست یابد و از این طریق، هماهنگی و یکپارچگی بین آن ها را 

افزایش دهد. پیامد دیگر اتفاق نظر ذی نفعان، مشروعیت بخشیدن به دستاوردهای آینده نگاری و باالخص سیاست ها و راهبردها است. 

پیامدهای ارزنده 
آینده نگاری برای 

ذی نفعان نظام علم، 
فناوری و نوآوری کشور 

فرآیند طرح های آینده نگاری از منظر روش  علمی بود. این کمیته ها 
بسته به نیاز با گروه های بزرگ تری از صاحب نظران و دانشگاهیان 
باسابقه هم اندیشی کردند و کوشیدند تا دیدگاه های مختلف در این 
زمینه را بشنوند و اصالحات مورد نیاز در فرآیندها و سازوکارها را 

اعمال نمایند. برگزاری این جلسات عالوه بر همفکری، به جلب 
مشارکت ذی نفعان در برنامه ملی آینده نگاری نیز مؤثر بود که یکی 

از مؤلفه های کلیدی برنامه های آینده نگاری به شمار می رود. 
همان طور که اشاره شد، کشورهای زیادی در گوشه و کنار جهان به 
آینده نگاری روی آورده  اند، اما رویکرد 
آن ها بسته به شرایط و خروجی های 
مورد انتظار، متفاوت است. بنابراین 
دبیرخانه کوشید با عنایت به سوابق 
دغدغه ها  کشور،  در  آینده نگاری 
و  مقدورات  نیز  و  مطالبات،  و 
محدودیت های دستگاه های اجرایی 
و سایر ذی نفعان نظام ملی نوآوری 
پژوهشگاه ها،  دانشگاه ها،  از  جمله 
و  دانش بنیان  و  نوآور  شرکت های 
نیز انجمن های علمی و فناوری، یک 
معماری بومی از برنامه آینده نگاری 
»شیوه نامه«  یک  قالب  در  را  ملی 
در  که  نماید  معماری  و  طراحی 
و  تحقیقات  علوم،  عالی  شورای 

فناوری )عتف( به تصویب رسید.
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سازوکار تعریف و اجرای طرح های آینده  نگاری:

مروری بر دستورالعمل های سه گانه برنامه ملی آینده نگاری

بر مبنای شیوه نامه برنامه ملی آینده نگاری، دبیرخانه تدوین دستورالعمل های مورد نیاز برای اجرای آینده  نگاری را در دستور 
کار خود قرار داد که عبارتند از: 

• دستورالعمل اجرای طرح های ملی آینده نگاری با محوریت دستگاه های اجرایی و همکاری معاونت علمی و 
فناوری: با توجه به ماهیت مشارکتی طرح های ملی آینده نگاری، الزم بود دستورالعملی برای تعیین نقش، میزان مشارکت و 
وظایف دستگاه های اجرایی و دیگر نهادهای ذی نفع در اجرای برنامه ملی آینده نگاری تدوین شود. مطابق این دستورالعمل، 
ارکان طرح های ملی آینده  نگاری عبارتند از معاونت علمی و فناوری، شورای عالی عتف، کمیته راهبری، دستگاه متولی، 
دستگاه های اصلی، سازمان های همکار، دبیرخانه، کمیته علمی، کمیته مدیریت طرح، و مجری/تسهیلگر. فرآیند در اجرای 
طرح ها ابتدا موضوع در دبیرخانه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تأیید اولیه، برای بررسی های بیشتر به کمیته علمی ارجاع 
می شود. پس از بررسی و تأیید کمیته علمی، اگر طرح نیازمند استفاده از بودجه های پژوهشی 1 تا 3 درصد دستگاه ها باشد، جهت 
تصویب به کمیته راهبری فرستاده می شود و پس از آن، کمیته مدیریت طرح با مشارکت دستگاه متولی و دستگاه های همکار 
شکل می گیرد. کمیته مدیریت طرح موظف است مجری/تسهیل گر را انتخاب نماید که در صورت نیاز در این مرحله از سازوکار 
مناقصه استفاده خواهد شد. مجری نیز موظف است با عنایت به دستورالعمل اجرای طرح های آینده نگاری، جزئیات روش شناسی 

مورد نظر خود را ارائه نماید که پس از تصویب در کمیته مدیریت طرح، برای اجرا به مجری ابالغ خواهد شد.
یکی دیگر از مالحظات مهم طرح های آینده نگاری، منابع مالی آن هاست که بخشی از آن را معاونت علمی و فناوری و 
بخشی را دستگاه متولی تأمین خواهد کرد. میزان حمایت معاونت از طرح ها با توجه به میزان اولویت یا دانش بنیان بودن آن ها 
متفاوت است. شایان یادآوری است که در حال حاضر، 4 طرح آینده نگاری با موضوعات مختلف در کمیته علمی در دست بررسی 

است که برای مثال، یکی از آن ها به بهینه سازی مصرف انرژی مربوط می شود. 
• دستورالعمل تشخیص صالحیت و انتخاب مجری طرح های ملی آینده نگاری: انجام آینده نگاری در دستگاه های اجرایی 
و بخش های مختلف، مستلزم حضور نهادهایی با عنوان »تسهیل گر« است که ضمن ارائه مشاوره های روش شناختی به 
دست اندرکاران هر طرح آینده نگاری، اطالعات مورد نیاز برای تدوین سند راهبردی را به آن ها تزریق می کنند. بنابراین این 
دستورالعمل با هدف تعیین معیارها، اصول و فرآیند شناسایی و ارزیابی تسهیلگران/مجریان معتبر و باسابقه برای طرح های 
آینده نگاری تدوین شد. این معیارها از شرایط عمومی و اجرایی سازمان های مجری تا توانمندی های انسانی، و تجارب و سوابق 
حرفه ای آن ها در زمینه سیاست گذاری و آینده نگاری علم، فناوری و نوآوری و نیز گروه های همکار آن ها را در بر می گرفت. 
در پی فراخوان تشخیص صالحیت سازمان های مجری طرح های آینده نگاری، بیش از 25 نهاد مختلف از دانشگاه ها گرفته 
تا مؤسسات پژوهشی و اندیشکده ها و اندیشگاه های کشور، آمادگی خود برای مشارکت در این طرح ها در قالب »تسهیلگر/

مجری« را اعالم کردند که ارزیابی مدارک و مستندات آن ها جریان دارد. 
•  دستورالعمل روش انجام طرح های ملی آینده نگاری: به منظور افزایش یکپارچگی و انسجام بین طرح های آینده نگاری، 
دبیرخانه در گام اول انواع طرح های آینده نگاری را تعریف )طرح های چالش  محور، فناوری محور و بخشی( و کلیات روش اجرای 
هر یک از آن ها را نیز در قالب یک دستورالعمل واحد تدوین نمود. این دستورالعمل، راهنمای مجریان/تسهیلگران و نیز 
دستگاه های اجرایی یا دیگر متولیان طرح های آینده نگاری خواهد بود. مطابق ادبیات آینده نگاری، پیش بینی شده است که در این 

طرح ها از روش های مختلفی همچون سناریونگاری، پویش محیطی، تدوین ره نگاشت و امثال آن ها استفاده شود. 
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کمیته راهبری

معاونت سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی
)دبیرخانه برنامه ملی آینده نگاری(

مجری طرح 1 کمیته مدیریت طرح 1 پانل خبرگان و 
فعاالن طرح 1

مجری طرح 2 کمیته مدیریت طرح 2 پانل خبرگان و 
فعاالن طرح 2

مجری طرح ... کمیته مدیریت طرح ... پانل خبرگان و 
فعاالن طرح ...

ساختار اجرایی برنامه ملی آینده نگاری

هرم مخاطبان برنامه ملی آینده نگاری

جامعه عمومی

شرکت ها، دانشگاه ها، 
نهادهای تحقیقاتی و سازمان ها

جامعه فعاالن اقتصاد دانش بنیان
)دانشگاهیان، پژوهشگران صنعتی، پژوهشگران سیاست گذاری(

اما توسعه فناوری و نوآوری تنها برپایه تدوین اسناد راهبردی میسر 
نمی شود و مستلزم ارتقای هوشمندی راهبردی همه ذی نفعان نظام 
علم، فناوری و نواوری کشور است که از شهروندان و باالخص 
جوانان دانشگاهی تا بنگاه های صنعتی کوچک و بزرگ را در بر 
بر  تا عالوه  کوشید  فناوری  و  علمی  معاونت  بنابراین  می گیرد. 
طرح های ملی آینده نگاری که بر تدوین سیاست /راهبرد متمرکزند، 
موجی از فعالیت ها و اقدامات با هدف ارتقای هوشمندی در ذی نفعان 
را آغاز کند که عبارتند از عامه  شهروندان، فعاالن اقتصاد دانش بنیان، 

مدیران، و نهادهای باالدست و سیاست گذار. 
از آن جا که »هوشمندی راهبردی« عموما از طریق تولید انواع محتوا 
ـ از محتوای متنی گرفته تا چندرسانه ایـ  انتقال می یابد، بنابراین 
رویکرد اصلی معاونت در ارتقای هوشمندی راهبردی ذی نفعان، 
تضمین خرید تولید محتوای مرتبط توسط بنگاه های خصوصی 
فعال و باسابقه با هدف توزیع محتوا بین ذی نفعان است؛ با این 
هدف که سیاست »تضمین خرید محتوا« به افزایش رقابت پذیری 
تولیدکنندگان محتوا منجر شود تا در نهایت از حمایت معاونت علمی 

و فناوری بی نیاز شوند. 
با توجه به تفاوت انتظارات و مطالبات هر کدام از گروه های ذی نفع، 

معاونت بسته های هوشمندی راهبردی متفاوتی را طراحی کرده 
است: بسته »آینده سازی اجتماعی« برای مخاطب عمومی، بسته 
بسته  دانش بنیان،  اقتصاد  فعاالن  برای  آینده نگاری«  »گفتگوی 
»ارتقای هوشمندی فناوری کسب وکار« برای شرکت ها، دانشگاه ها 
و نهادهای تحقیقاتی، و بسته »پنجره آینده« و »تحول آفرینی« برای 

سیاست گذاران. 

سیاست گذاران
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بسته های هوشمندی راهبردی برای ذی نفعان نظام علم، فناوری و نوآوری کشور

جامعه عمومی

شرکت ها، دانشگاه ها، 
نهادهای تحقیقاتی و سازمان ها

جامعه فعاالن اقتصاد دانش بنیان
)دانشگاهیان، پژوهشگران صنعتی، پژوهشگران سیاست گذاری(

سیاست گذاران

برنامه تحول آفرینی
فروم ها و نشست  مدیران جوان دولت

موضوع:1( معرفی چالش ها، فرصت ها، فناوری های 
آینده و تحلیل تاثیرات آن ها، 2( هم اندایشی در 

خصوص راه حل ها و 3( اندیشه سازی در خصوص 
برنامه های هم گرا

مخاطب: مدیران جوان دولتی و مدیران بالقوه آینده

برنامه آینده سازی اجتماعی
BBC Click برنامه های رسانه ای مانند

موزه ها و استودیوهای آینده مانند 
Ericsson Studio

مسابقات و جوایز آینده
موضوع: معرفی تغییرات و فناوری های 

آینده و آگاهی دهی به جامعه با 
محوریت ستاد ترویج و فرهنگسازی

ارتقای هوشمندی فناوری و کسب وکار
Business Monitor گزارش های وضعیت آینده مانند

Gartner سایت ها و گزارش های هوشمندی مانند
Euro Monitor بانک های اطالعاتی مانند

 RAND, ـ هوشمندی مانند گزارش های سیاستی 
Brookings

موضوع: 1( خرید اشتراک سایت های داده و 
اطالعات در خصوص آینده به منظور کمک در 

راه اندازی، 2( افزایش هوشمندی صنایع در مواجهه 
با آینده از طریق کمک به تولید گزارش ها )خرید 

معادل 40 درصد هزینه(

برنامه پنجره آینده
NISTEP :پروژه های آینده نگاری

1( تمرکز بر چالش ها و فرصت های آینده، 2( 
تحلیل رفتار گذشته و 3( پیشنهاد در خصوص 

سیاست های مناسب آینده و شناخت آینده های 
بخش/ فناوری/ مسئله، 4( تدوین چشم انداز، 

5( طراحی نقشه راه و 6( اولویت گذاری

گفتگوی آینده نگاری
نشست ها و فروم ها

مطالعات دلفی
موضوع: 1( خرید مطالعات دلفی 

و انتشار آن، 2( زمینه سازی 
برای برگزاری نشست هایی در 

خصوص آینده
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گسترش فرهنگ كارآفرینی فناورانه 
در حال حاضر، وزارت کار و امور اجتماعی متولی توسعه کارآفرینی 
در جامعه به شمار می رود که یکی از شقوق آن، کارآفرینی فناورانه 
است؛ اما سیاست های این وزارتخانه بنا بر سنت بیشتر ناظر بر توسعه 
خوداشتغالی و کارآفرینی عمومی است. کارآفرینی فناورانه مفهومی 
دوبعدی است که یک بعد آن را »کارآفرینی« و دیگری را »فناوری و 
نواوری« تشکیل می دهد. بنابراین معاونت علمی و فناوری به منظور 
تسریع در فرآیند توسعه کارآفرینی فناورانه در ایران، تعامل با وزارت 
کار و امور اجتماعی را در دستور کار خود قرار داد که در پی آن، 
تفاهم نامه ای با 14 بند بین معاونت توسعه اشتغال وزارت کار و امور 
اجتماعی و معاونت سیاست گذاری و نظارت راهبردی معاونت علمی 

و فناوری منعقد شد. 
به طور کلي، عدم آگاهي عمومي در بخش هاي مختلف اعم 
از نهادهاي اجرایي، جامعه دانشگاهي و متخصصان، و کارگزاران، 
معاونت علمي و فناوري را بر آن داشت تا با طرح ریزي دوره هاي 
زیست بوم  ذي نفعان  عموم  آگاهي  افزایش  به  نسبت  تخصصي 
کارآفریني فناورانه اقدام نماید که حاصل آن، برگزاري و مشارکت 
در دوره هاي تأمین مالي در نظام کارآفریني فناورانه و شرکت هاي 
دانش بنیان و منتورینگ بوده است. تاکنون، بیش از 150 کارگزار 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در این دوره ها شرکت داشته اند. 

ارزیابی عملکرد در حوزه های مأموریتی
اثربخش در  به منظور نقش آفرینی  فناوری  معاونت علمی و 
و  فناوری  علم،  کالن  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  فرآیندهاي 
نوآوری کشور، به طور مداوم آخرین اقدامات و پیشرفت های خود 
را در قالب گزارش های کیفی و کمی به نهادهای دولتی و حاکمیتی 
و مراجع قانونی ارائه می دهد که از مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تا مجلس شورای اسالمی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

و حتی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور را شامل می شود. 

تا پیش از شکل گیری دفتر هماهنگی و برنامه ریزی در دوره 
جدید، تدوین این نوع گزارش ها عمدتا رویکرد مالی/کمی داشت 
و تدوین آن بر عهده معاونت توسعه و مدیریت منابع و مخاطب 
آن عمدتا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود. اما گزارش های 
مالی که اغلب رنگ و بوی بودجه دارند، نمی توانند تصویر جامعی 
از عملکرد معاونت علمی و فناوری ترسیم کنند و بنابراین، ابعاد و 

بخش های قابل توجهی از عملکرد معاونت علمی مغفول می ماند.
بنابراین دفتر هماهنگی و برنامه ریزی، ارزیابی و تدوین گزارش 
عملکردهای مناسبتی، موضوعی و جامع معاونت علمی و فناوری 
را در دستور کار خود قرار داده که به منظور افزایش اثربخشی، با 
رویکرد تسهیل گری و با مشارکت سایر معاونت ها و ستادهای توسعه 

فناوری انجام می شود.

طراحی و راه اندازی نظام ملی مدیریت دانش
و  سازمان ها  در  راهبردی  هوشمندی  توسعه  الزامات  از  یکی 
نهادهای دولتی، »مدیریت دانش« است که علیرغم مسبوق به 
سابقه بودن در برخی سازمان ها، اما وضعیت کلی آن با جایگاه 
مطلوب فاصله قابل توجهی دارد. از آن جا که در اسناد باالدستی 
حمایت  و  تشویق  قانون  و  کشور  علمی  جامع  نقشه  همچون 
اسالمی(  سرمایه گذاری خارجی )مصوب 1380 مجلس شورای 
به ضرورت توسعه مدیریت دانش در سازمان ها و نهادهای دولتی 
اشاره شده بود، هیأت محترم وزیران در مصوبه شماره 106073 
جلسه 1393/05/19، معاونت علمی و فناوری را موظف به طراحی 
و ارزیابی مدیریت دانش در کلیه دستگاه های دولتی نمود. معاونت 
علمی و فناوری نیز در اجرای این مصوبه، در حال تدوین پیش نویس 
آیین نامه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که هدف 
آن، به جریان انداختن دانش سازماني و تسري نگرش مدیریت 
مبتني بر دانش به سرتاسر سازمان است؛ مدیریتي که از طریق آن 
و وراي نظام نامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل هاي موضوعه، یکایک 
ارکان سازمان متعهد به ارزش افزایي پایدار از طریق دانش نهفته و 

آشکار سازماني باشند.
به دلیل تفاوت های جدی در کارکردها و فرآیندهای دستگاه های 
اجرایی، طراحی یک نظام واحد مدیریت دانش برای همه دستگاه ها 
امکان پذیر نیست. بنابراین، معاونت علمی و فناوری مي کوشد تا 
یکپارچگی را از طریق استانداردسازی خروجی های نظام مدیریت 
دانش ایجاد نماید که نه بر دانش عمومی، بلکه بر دانش اختصاصی 
در زمینه نوآوری )محصوالت و خدمات( دستگاه ها متمرکز است. به 
عبارت دیگر، فرآیندها و مأموریت هاي کالن دستگاه ها مي بایست در 
نهایت به خلق و کشف دانش موجود و مورد نیاز سازمان منتهي شود. 
در این راستا، ضمن بررسي سوابق دستگاه هاي اجرایي در پیاده سازي 
مدیریت دانش و مروري بر سوابق جهاني، نظام نامه جامع مدیریت 

دانش تدوین گردید.
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گزارشی از حوزه سیاست گذاری

معاونت علمی و فناوری: 
پیرشو در تالشی مستمر برای 

تکمیل زنجیره سیاست گذاری و 
زیست بوم فناوری و نوآوری

تکمیل حلقه های مفقوده نظام نوآوری کشور خصوصا در بعد سیاست گذاری، تقنین و مقررات گذاری و برطرف کردن چالش های پیش روی 
شرکت های تولیدکننده محصوالت دانش بنیان در این حوزه یکی از چالش های مهم موجود در زمینه دستیابی به اقتصاد دانش بنیان و در پی آن 
اقتصاد مقاومتی است. توسعه اقتصاد دانش بنیان در پنج محور اولویت دار فعالیت های معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در این زمینه، که 
در مقدمه بخش سوم تشریح شده است، مشتمل بر تقویت طرف عرضه، تحریک طرف تقاضا، تسهیل تبادل عرضه و تقاضا، تأمین منابع مالی 
پژوهش و نوآوری و مباحث مربوط به هوشمندی سیاستی با چالش های متعدد حقوقی و نهادی اعم از نقض، تزاحم و یا وجود خأل در قوانین 
و مقررات مربوطه مواجه است. با عنایت به تنوع چالش های عمده ای که در اجرای هریک از محورهای پنج گانه وجود دارد، مواردی که نیازمند 
تغییر، اصالح و یا پیشنهاد سیاستی مناسب است در دستورکار دفتر سیاست گذاری قرار خواهد گرفت. شکل زیر اهم این چالش ها را در پنج محور 

اولویت دار معاونت علمی و فناوری رییس جمهور نشان می دهد: 

چالش های شناسایی شده در پنج محور اولویت دار معاونت علمی و فناوری
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از شرکتها و مؤسسات  قانون حمایت  با تصویب  آنجا که  از 
دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها واختراعات و عملیاتی شدن 
آن در معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، نسل جدیدی از 
سیاست های تقویت طرف عرضه علم، فناوری و نوآوری کشور 
عملیاتی شده است. لذا تمرکز اصلی این دفتر بر سایر جنبه های 
اولویت دار معاونت و چالش های موجود در آن ها و  به ویژه ابزارهای 
مؤسسات  و  شرکت ها  بازار  توسعه  و  تقاضا  تحریک  با  مرتبط 
تولیدکننده محصوالت دانش بنیان قرار گرفته است. در این میان، 
استفاده از ظرفیت بازارهای قابل مدیریت کشور به ویژه جهت دهی 
به تقاضای بخش دولتی و عمومی به سمت استفاده هرچه بیشتر 
از محصوالت دانش بنیان تولید داخل و نیز توسعه ابزارهای مالی 

تخصصی مرتبط با توسعه بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
عالوه بر موارد فوق، موضوع دیگر فعالیت ها و وظایف این دفتر، 
هدایت ارتباطات معاونت علمی و فناوری رییس جمهور با سایر 
نهادهای حاکمیتی و دولتی کشور است که این امر بر حساسیت و 
اهمیت اقدامات آن افزوده است. ارتباطات این دفتر با نهادهای مذکور 

را در سه سطح می توان دسته بندی و مشخص نمود:
• در سطح اول، ارتباطات با نهادهای حاکمیتی نظیر شورای 
عالی انقالب فرهنگی و شورای امنیت ملی قرار دارد. این دفتر 
در مواردی نظیر تدوین »سیاست ها و ضوابط پیوست فناوری« و 
»تدوین سند ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان« با شورای عالی انقالب 
فرهنگی همکاری داشته و به عنوان بازوی اجرایی شورا در این دو 
حوزه مسؤول تدوین و عملیاتی کردن اسناد مذکور بوده است. در 

حوزه شورای امنیت ملی نیز با تشکیل کمیته اقتصاد دانش بنیان این 
شورا سعی کرده است تا موارد مرتبط با مسائل امنیت ملی موردتوجه 

قرار گیرد. 
• در سطح دوم، ارتباطات با مجلس شورای اسالمی و مواردی 
که با اصالح قوانین موجود یا تدوین قوانین جدید مرتبط است مورد 
توجه بوده و این دفتر در مواردی نظیر تدوین »الیحه مالکیت 
صنعتی«، تنظیم »احکام دائمی برنامه های توسعه« و تدوین »احکام 
بخش پژوهش و فناوری برنامه ششم توسعه« با مجلس شورای 

اسالمی همکاری داشته است.
• سطح سوم به ارتباط با دولت و هیأت  وزیران مربوط می گردد. 
مشارکت  دانش بنیان،  محصوالت  تولید  توسعه  برنامه  تدوین 
در تدوین برنامه های اقتصاد مقاومتی و تدوین مصوبه مربوط به 
بهره مندی از ظرفیت نخبگان غیرمقیم تنها نمونه هایی از ارتباطات 
این دفتر با دولت بوده است. عالوه بر این، معاونت علمی و فناوری با 
مشارکت فعال در کمیسیون های تخصصی هیأت دولت و با استفاده 
از فرصت حضور در این هیأت، از تمام ظرفیت خود جهت اطمینان 
از توجه به توسعه فناوری و نوآوری، توسعه محصوالت دانش بنیان، 
ظرفیت سازی و ایجاد تقاضا برای شرکت ها و مؤسسات تولیدکننده 
محصوالت دانش بنیان و مواردی از این دست، در تدوین و اصالح 
مصوبات هیأت دولت استفاده می کند. در این زمینه این دفتر سعی 
دارد تا با بررسی تصمیمات سیاستی دولت، سهم توسعه فناوری و 
نوآوری را در تصمیماتی که شاید به طور مستقیم بر حوزه دانش بنیان 

تأثیرگذار نباشند، پررنگ نماید. 
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به طورکلی، در صورتی که هر یک از بخش های زیرمجموعه 
معاونت علمی و فناوری قصد اخذ مصوبه از هیأت وزیران و یا سایر 
نهادهای قانون گذاری کشور را داشته باشند، این ارتباط از طریق دفتر 
سیاست گذاری انجام شده و این دفتر عالوه بر مشارکت در تدوین 

مصوبه مذکور، مراحل مربوطه را پیگیری و عملیاتی می نماید. 

اهم اقدامات و فعالیت ها
همانگونه که مطرح شد اهم اقدامات این دفتر بر جهت دهی 
و  تقاضا  تحریک  سیاست های  سمت  به  کشور  تقنینی  فضای 
دانش بنیان  محصوالت  تولیدکننده  شرکت های  برای  بازارسازی 
مقاومتی،  اقتصاد  سیاست های  بر  راستا  این  در  و  است  متمرکز 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سایر 
زیرساخت های قانونی موجود تأکید دارد. در این راستا اهم اقدامات 

این دفتر به شرح ذیل است:
1- تدوین برنامه توسعه تولید محصوالت دانش بنیان

ماده 43 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشور دولت را موظف کرد تا برنامه توسعه تولید، تقاضا و صادرات 
محصوالت دانش بنیان را تدوین و عملیاتی نماید. بدین منظور، 
جمله؛  )از  اجرایی  مختلف  دستگاه های  مشارکت  با  کارگروهی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت خانه های امور اقتصادی 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  کشاورزی،  جهاد  دارایی،  و 
و علوم، تحقیقات و فناوری( و با حضور جمعی از صاحب نظران 
حوزه های فناوری، نوآوری و اقتصاد شکل گرفت که یک گروه 
خبره کارشناسی نیز از آن پشتیبانی می کرد. کارگروه تالش کرد تا 
با بررسی های عمیق، آسیب های موجود را بر اساس پنج بعد مدل 
مفهومی شناسایی نماید. برای مثال، کارگروه دریافت که نظام تأمین 
مالی پژوهش و فناوری با آسیب های مختلفی دست به گریبان است 
که مهم ترین آن ها عبارتند از: عدم شکل گیری نهادهای تخصصی 
مالی، بهره وری پایین نظام تأمین مالی پژوهش و فناوری، فقدان 
خصوصی،  بخش  مشارکت  با  فناوری  و  پژوهش  صندوق های 
و وجود برخی موانع قانونی. طرف عرضه نیز با آسیب های جدی 

همچون اثربخش  نبودن فعالیت های فناورانه و تجاری سازی در 
دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی، عدم بهره گیری از ظرفیت های 
کامل قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، و فقدان 
اتصال شرکت های دانش بنیان به بدنه اصلی اقتصاد کشور دست و 
پنجه نرم می کند. به همین منوال، آسیب های طرف تقاضا و بازار، 
تبادل عرضه و تقاضا، و نیز شفافیت اطالعات و هوشمندی سیاستی 

نیز شناسایی و تحلیل شد. 
از طراحی  قبل  انجام نمی شود و  اما سیاست گذاری در خالء 
سیاست ها و راهکارها، ابتدا باید اسناد باالدستی این حوزه، از نقشه 
جامع علمی کشور تا سیاست  های کلی برنامه ششم، سیاست های 
کالن اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی علم و فناوری بررسی 
می شد تا گلوگاه ها و الزامات اجرایی شدن آن ها شناسایی شود. برای 
مثال، نقشه جامع علمی کشور صراحتاً تاکید می کند که رشد ساالنه 
تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری تا سال 1404 باید به 4 
درصد، و سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری 

داخلی از تولید ناخالص داخلی باید به بیش از 50 درصد برسد. 
پس از تحلیل اسناد و الزامات فرادستی، کارگروه به تدوین رئوس 
برنامه ها و فعالیت ها در راستای رفع آسیب ها و توسعه تولید دانش بنیان 
پرداخت و در نهایت، این برنامه مشتمل بر 23 ماده به تصویب هیأت 
دولت رسید. در این برنامه که توسط دفتر سیاست گذاری تدوین شده 
است، سعی شد تا تمامی جنبه ها و عارضه های شناسایی شده مورد 
توجه قرار گرفته و با توجه به ابزارهای سیاستی، آمیخته ای کامل در 

جهت توسعه تولید محصوالت دانش بنیان تدوین گردد. 

2- برنامه توسعه فناوری بخش
اقدام پیگیری  این  دفتر سیاست گذاری دو هدف اصلی را در 
می کند. اولین هدف، اطمینان از نفوذ فناوری در بخش های کالن 
اقتصادی است. به عبارت دیگر، در این برنامه سعی شده است تا 
دستگاه های اجرایی خود را مسؤول توسعه فناوری در بخش مرتبط 
دانسته و تنها به ارائه خدمات به شهروندان بسنده نکنند. هدف دوم 
نیز با برطرف کردن نیازهای اساسی کشور از طریق شرکت های 

متن ماده 43 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و  ارتقای نظام مالی کشور
دولت موظف است به منظور افزایش تولید محصوالت دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصوالت 
و افزایش تقاضای داخلی از این محصوالت، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید محصوالت 
دانش بنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایت ها از شرکت های تولیدکننده این محصوالت را به خصوص در حوزه فناوری های 
نوین از قبیل: هوا فضا، ریزفناوری )نانو(، زیست فناوری )بایو( و زیست مهندسی را منتشر کند.  کلیه دستگاه های موضوع ماده )5( قانون 
مدیریت خدمات کشوری و ماده )5( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و اصالحات بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانین 
بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات 
و اصالح ماده )104( قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/5/1، در برگزاری مناقصه ها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با 
اولویت محصوالت مذکور دعوت و در شرایط مساوی به  لحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و 

عقد قرارداد با تولیدکننده داخلی هستند.
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تولیدکننده محصوالت دانش بنیان مرتبط است. در این اقدام با توجه 
به شناسایی نقاط اولویت دار در زنجیره ارزش بخش های منتخب 
تولید  راه گسترش  در  موجود  چالش های  کردن  برطرف  پی  در 
محصوالت دانش بنیانی است که به مرحله تولید نمونه اولیه رسیده 
باشند. بدین منظور، طرح اقدام ملی توسعه فناوری بخشی با تمرکز بر 
وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، 
ارتباطات و فناوری اطالعات و نیرو طراحی و درحال پیگیری است. 

3- مشارکت در تدوین پروژه های اقتصاد مقاومتی
پس از ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام 
معظم رهبری و تشکیل»ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی« در دولت 
یازدهم،  دوازده برنامه ملی در راستای مقاوم سازی اقتصاد کشور 
تدوین شد و برای عملیاتی شدن هر یک از این برنامه ها و طرح ها 
و پروژه های ذیل آن، کارگروهی ویژه پیش بینی شده است. معاونت 
علمی و فناوری رییس جمهور در دو برنامه ملی یعنی »توسعه 
اقتصاد دانش بنیان« و » برنامه ملی پیش برد برون گرایی اقتصاد 

)توسعه صادرات غیر نفتی(« مسؤول تدوین و اجرای پروژه های یک 
طرح می باشد. در برنامه اول که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ریاست کارگروه آن را به عهده دارد، »طرح توسعه و سامان دهی 
نظام نوآوری کشور« به عهده این معاونت می باشد که ذیل آن چهار 
پروژه طراحی شد. در برنامه دوم نیز که جلسات آن به ریاست وزارت 
امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد، »توسعه تعامالت فناورانه 
با اقتصاد بین الملل و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان«، 
طرحی است که معاونت مسؤول آن است و دو پروژه در این راستا 
پیشنهاد شد. برای شش پروژه مذکور کاربرگ ها و منشور پروژه 
تدوین و به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شد. در نهایت 
با توجه به تصمیمات متخذه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 
دو پروژه »پیاده سازی نظام حمایت از 3000 شرکت  دانش بنیان« و 
»طراحی و پیاده سازی نظام صیانت از بازار ملی در حوزه دانش بنیان 
از طریق تهیه پیوست فناوری بخشی در چهار دستگاه اجرایی« به 
عنوان پروژه های اولویت دار معاونت علمی در سال 1395 تصویب  

شد و مراحل اجرایی شدن خود را سپری می کند. 

ساختار و برنامه های توسعه تولید دانش بنیان)ماده 43 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور(

فرآیند تدوین پیوست فناوری بخش
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4- تدوین چارچوب پیوست فناوری قراردادهای بین المللی 
و طرح های مهم ملی 

فناوری  و  معاونت علمی  مدیران  اصلی  از دغدغه های  یکی 
ریاست جمهوری، انتقال فناوری در معنای وسیع و کامل خود در 
پروژه ها و قرادادهای بین المللی و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی به 
ویژه در بخش نیروی انسانی و شرکت های تولیدکننده محصوالت 
دانش بنیان است. هدف اصلی این معاونت از پیگیری بحث پیوست 
فناوری پروژه های قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی، که 
در نقشه جامع علمی کشور به صراحت بر ضرورت تدوین چارچوب 

آن تأکید شده است، ایجاد تعهد در سازمان ها و دستگاه های اجرایی 
کشور در توسعه فناوری حیطه تخصصی و بهره گیری از ظرفیت های 
پروژه های ملی در ارتقای توانمندی فناورانه داخلی کشور است. به 
عبارت بهتر، بسیاری از دستگاه های توسعه ای کشور نظیر وزارت راه 
و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت نیرو و ... 
ارائه خدمات با کیفیت را وظیفه اصلی خود می دانند و در این بین 
وظیفه توسعه فناوری بخش، گاهی مغفول خواهد بود. به منظور غلبه 
بر این چالش، معاونت علمی و فناوری در سال 1392 تصمیم گرفت 
الیحه ای با عنوان »یادگیری فناورانه« را تدوین و به مجلس شورای 

ساختاربرنامه های اقتصاد مقاومتی و برنامه های  مرتبط با معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری
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اسالمی تقدیم نماید که هدف آن، ارتقای یادگیری فناورانه در 
بنگاه های ایرانی بود. این الیحه که قصد داشت »توسعه فناوری« را 
به فهرست مأموریت های دستگاه ها بیفزاید، پس از بررسی های زیاد 
به دو  بخش تقسیم شد: بخش نخست که نیازمند مصوبات داخلی 
دولت است، و بخش دوم که ناظر بر طراحی چارچوب »پیوست 
فناوری« برای قراردادها و طرح های بزرگ است. چارچوب »پیوست 
فناوری« که بسته به شرایط و مقتضیات بخش های مختلف متفاوت 
است، طی سال گذشته طراحی و تاکنون بارها مورد بازبینی قرار 

گرفته است. 
آن بخشی از چارچوب مذکور که بر طراحی چارچوب پیوست 
پیوست  ضوابط  و  »سیاست ها  عنوان  تحت  دارد  تأکید  فناوری 

فناوری« با مسؤولیت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در 
راهبری  ستاد  شورای  مورخ 1395/03/04  جلسه  در  و  بند   13
اجرای نقشه جامع کشور به تصویب رسیده است. بخش دیگر که 
به مصوبات دولت نیاز داشت و بیشتر جنبه های اجرایی و عملیاتی 
پیوست فناوری را در بر می گیرد، از طریق ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی با همکاری شورای اقتصاد در حال پیگیری است که این 
کار بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در آغاز سال 1395 و تأکید 
ایشان بر انتقال فناوری در قراردادهای خارجی، مورد تأکید بیشتر 
دولت مردان نیز قرار گرفت. چارچوب مذکور مراحل پایانی تصویب 
خود را سپری می کند و به زودی به دستگاه های دولتی برای اجرا 

ابالغ خواهد شد. 

در همـه ی معامـالت خارجـی ای کـه مـا انجام 
می دهیم، انتقـال فناوری را شـرط کنیم.البته بـرادران 
مـا در دولـت بـه مـا گفتنـد کـه مـا ایـن کار را کردیـم و 
می کنیـم؛ مـن تاکیـد مـی کنـم و تکـرار می کنـم برای 
اینکـه غفلت نشـود.فرض کنیـد] اگر[ یک وسـیله ای را با 
یـک شـیء تولیدی جدیـدی  را می خواهنـد بخرند، تولید 
شـده را نخرنـد، ]بلکـه [ آن شـیءرا با فنـاوری مخصوص 
خـودش تهیه کنند و بیاورند؛ فناوری را داخل کشـور کنند.
در قـرار دادهـا ایـن را باید بشـدت مـورد توجه قـرار بدهند.
بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی - نوروز 95
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آینه ای در برابر نظام ملی نوآوری کشور 
گزارشی از اقدامات معاونت علمی و فناوری در حوزه ارزیابی و نظارت راهربدی:

چرخه سیاست گذاری بدون نظارت و پایش وضعیت علم، فناوری و نوآوری كشور و ارزیابی تصمیم ها و اقدامات گذشته كامل 
نمی شود، چرا كه شاخص های وضعیت موجود و ارزیابی نتایج اقدامات پیشین راه را برای بهبود و اصالح آنها و تصمیم های آتی 
هموار می سازد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای ارزیابی و نظارت راهبردی وضعیت علم، فناوری و نوآوری در 
كشور اقداماتی در دست اجرا دارد تا داده ها و اطالعات دقیق، شفاف، معتبر، روزآمد و جامعی را كه می تواند مبنای تصمیم سازی 
و سیاست گذاری قرار گیرد، برای مدیران، سیاست گذاران و قانونگذاران فراهم سازد؛ داده ها و اطالعاتی كه می توانند به ایجاد 
تصویری روشن از وضعیت موجود علم، فناوری و نوآوری كشور در سطح ملی و بین المللی كمک كنند و به اصطالح »هوشمندی 

راهبردی« فراهم سازند. در گزارش حاضر، به اهم اقدامات و برنامه های معاونت در این حوزه پرداخته می شود. 

تصمیم سازی بدون داشتن تصویری از وضع موجود و پایش 
مستمر آن، امری بس دشوار است. پایش وضعیت شاخص ها می تواند 
به ارزیابی تصمیم ها و اقدامات گذشته و در صورت نیاز اصالح آنها 
کمک کند. از این روست که »نظارت« و »ارزیابی« از اجزای اصلی 
چرخه سیاست گذاری به شمار می روند. با این وجود، کمبودهای قابل 
توجهی در سنجش شاخص های مرتبط با علم، فناوری و نوآوری در 
کشور وجود دارد. معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری از منظر 
ارزیابی و نظارت 3 اقدام کلیدی را در دستور کار خود قرار داده است 

که در ادامه شرح داده می شوند. 

ساماندهی نظام ملی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری
یکی از تکالیفی که از سوی دولت به معاونت علمی و فناوری 
ابالغ شده، ساماندهی نظام جامع پایش و ارزیابی علم و فناوری با 
همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان 
برنامه ریزی کشور  و  نیز سازمان مدیریت  و  آموزش پزشکی،  و 
است. معاونت آسیب شناسی وضع موجود و اقدامات مورد نیاز را در 
کمیسیون علم و فناوری دولت ارائه کرده، و کمیسیون نیز به شورای 
»عتف« مأموریت داده است تا پیش نویس این نظام را تدوین و ارائه 
کند. در حال حاضر سند پیش نویس تدوین شده و انتظار می رود به 
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زودی طرح کلی نظام پایش علم و فناوری تصویب شود. این طرح 
شامل 4 مؤلفه اساسی خواهد بود:

•  شاخص های پایش علم، فناوری و نوآوری
•  تقسیم کار ملی

• مراجع ارتباطی ملی و بین المللی
•  نهاد متولی هماهنگی، تجمیع و یکپارچه سازی آمار و اطالعات 
طبق پیش نویس این نظام، گزارش ساالنه پایش علم، فناوری و 

نوآوری شامل دو بخش خواهد بود:
فناوری  و  پژوهش  آموزش،  علم،  گزارش  اول:  بخش 
دانشگاه هاست که با مسئولیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری دستگاه هایی 
مانند وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش حرفه ای 

کشور تدوین خواهد شد.
بخش دوم: گزارش تحقیق و توسعه، تجاری سازی و نوآوری 
است که با مسئولیت معاونت علمی و فناوری و با مشارکت سایر 
دستگاه ها تدوین خواهد شد. در این بخش، تحقیق و توسعه  به دو 
حوزه دانشگاهی و صنعتی تقسیم خواهد شد که حوزه دانشگاهی آن 
مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و حوزه صنعتی آن مربوط 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، گمرک و دیگر دستگاه ها نیز در تدوین این بخش از گزارش 

مشارکت خواهند داشت. 
در پایان هر سال، دو بخش گزارش پس از تدوین و تلفیق، در 

شورای عتف تصویب خواهند شد. 

ترسیم سیمای واقعی نظام علم،
 فناوری و نوآوری کشور در عرصه بین المللی

همکاری ها و تعامالت بین المللی در نظام علم، فناوری و نوآوری 
کشور نیازمند ترسیم چهره  واقعی کشور در حوزه علم، فناوری و 
نوآوری در سطح بین المللی است، اما تا کنون تصویر همه جانبه و 
واقع بینانه ای از وضعیت نظام علم، فناوری و نوآوری کشور در عرصه 

بین المللی ارائه نشده بود. 
کشور در حال حاضر از نظر شاخص های تولید علم که عموما 
با شاخص »تعداد مقاالت علمی ـ پژوهشی« سنجیده می شود، 
وضعیت قابل قبولی دارد. بدون شک، اطالع رسانی بین المللی در 
خصوص وضعیت علمی کشور نقش مؤثری در جذب پژوهشگران 
حوزه های مختلف و افزایش سطح و عمق تعامالت بین المللی در 
عرصه های علمی خواهد داشت که می تواند ایران را به عنوان یک 
»مرجع علمی« به جهانیان بشناساند، اما الزم است شاخص های 
توسعه فناوری )مانند تعداد پتنت های ثبت شده( یا شاخص های 
ناخالص  تولید  )مانند سهم محصوالت دانش بنیان در  اقتصادی 
ملی(  نیز سنجیده شوند. اگر این شاخص ها در وضع مطلوبی قرار 
داشته باشند، پیامدهای مثبتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت که 
از جمله می توان به زمینه سازی برای سرمایه گذاری خارجی در حوزه 

فناور ی های متوسط و برتر اشاره کرد. 
کشور  نوآوری  و  فناوری  شاخص های  وضعیت  حال،  این  با 
در بسیاری از گزارش های بین المللی همچون »شاخص جهانی 
»اقتصاد  گزارش  و   )Global Innovation Index( نوآوری« 
دانش بنیان« که از سوی بانک جهانی منتشر می شود چندان مطلوب 

نیست. 
معاونت علمی و فناوری کوشید تا پیش از هر اقدامی، ریشه های 
این مسئله را بررسی کند، چراکه به نظر می رسید بعضی از این 
گزارش ها نمی توانند آینه ای در برابر وضعیت موجود کشور قرار دهند 
و تصویر آن را به شکلی واقعی نمایان کنند. بررسی ها نشان داد در 
بسیاری از شاخص ها آمار و اطالعاتی وجود ندارد، یا آمار و اطالعات 
موجود روزآمد نیست. به عنوان مثال، آخرین مقادیر شاخص های 
تحقیق و توسعه مربوط به سال 1389 است که نمی تواند نمایانگر 

وضعیت کشور در سال های 1393 یا 1394 باشد.
گام بعدی، شناسایی نهادها و مؤسساتی بود که وظیفه تهیه این 
دست گزارش ها را در عرصه بین المللی بر عهده دارند. گرچه معموال 
یک نهاد واحد متولی یکپارچه سازی چنین گزارش هایی است، اما هر 
گروه از شاخص ها را یک نهاد مجزا فراهم می سازد. به عنوان مثال، 
بخشی از شاخص های گزارش شاخص جهانی نوآوری از سوی 
سازمان جهانی مالکیت فکری )WIPO( تأمین می شود. در این 
گام، 6 مؤسسه ای که اغلب گزارش های آن ها مبنای گزارش های 

ساماندهی نظام ملی 
پایش و ارزیابی علم، 

فناوری و نوآوری

3
 اقدام کلیدی

ترسیم سیمای واقعی 
نظام علم، فناوری و 

نوآوری کشور در عرصه 
بین المللی

پیمایش نوآوری 

 در سال 1393 پایلوت پیمایش 
نوآوری با 120 شرکت نوآور، 

شامل 50 شرکت دانش بنیان و 
70 شرکت فعال در حوزه فناوری 

اطالعات انجام شد. 

50 شرکت  70 شرکت
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شاخص جهانی نوآوری 

گزارش شاخص جهانی نوآوری 
ساالنه با مشارکت سازمان جهانی 
مالکیت فکری منتشر می شود. در 

گزارش سال 2015 شاخص جهانی 
نوآوری 141 کشور جهان در 79 
شاخص و در چند حوزه مختلف 

سنجیده شده است. حوزه های مورد 
مطالعه این گزارش عبارت اند از: 

نهادها، پژوهش و سرمایه انسانی، 
زیرساخت، وضعیت بازار، وضعیت 
کسب وکار، بروندادهای دانشی و 

فناورانه، و بروندادهای خالق. 

26/14

2014 2015 2016

28/37 30/5

120
106

78
رتبه

رتبه

رتبه

امتیاز
امتیاز

امتیاز

بین المللی در عرصه علم، فناوری و نوآوری قرار می گیرد شناسایی 
شدند؛ از جمله یونسکو، بانک جهانی، کنفرانس تجارت و توسعه 

سازمان ملل )UNCTAD( و سازمان جهانی مالکیت فکری. 
قدم بعدی، ایجاد ارتباط با این نهادها و مذاکره برای روزآمدسازی 
آمار و اطالعات مربوط به کشور بود. برای مثال، آخرین گزارش 
آنکتاد )UNCTAD( از کشور به سال 2005 تعلق داشت، که با 
درخواست معاونت علمی و فناوری از آنکتاد مبنی بر روزآمدسازی 
اطالعات ایران، بخش اول گزارش آنکتاد در اواسط سال جاری 
تدوین شد. سپس تفاهم نامه ای با یونسکو امضا شد که بر مبنای 
آن، معاونت علمی و فناوری نقش مؤثرتری در ارائه آمار و اطالعات 
مربوط به نظام نوآوری کشور به این نهاد ایفا خواهد کرد. یکی از 
نتایج این این تالش ها آن بود که رتبه کشور در شاخص جهانی 
نوآوری با 42 پله صعود، از 120 در سال 2014 به رتبه 78 در سال 

2016 ارتقا یافت. 
شایان یادآوری است که قسمتی از این افزایش مرهون رشد 
واقعی شاخص های علم، فناوری و نوآوری به دست پژوهشگران و 
فناوران کشور در طول یک سال، و بخشی دیگر ناشی از ساماندهی 
نظام اطالع رسانی در سطح بین المللی از سوی معاونت علمی و 

فناوری بوده است. 

پیمایش نوآوری 
رویکرد معاونت علمی و فناوری در دوره اخیر، تمرکز جدی بر 
نوآوری و تجاری سازی فناوری بوده است، اما سیاست گذاری در 
غیاب شواهد دقیق، معتبر و روزآمد از وضعیت نوآوری در بنگاه های 
ایرانی، اثربخشی الزم را ندارد. بنابراین، معاونت کوشید تا با »پیمایش 
ملی نوآوری«، تصویر نسبتا دقیق و جامعی از وضعیت نوآوری در 

کاربردهای  بر  تصویر، عالوه  این  کند.  ترسیم  بنگاه های کشور 
داخلی از منظر سیاست گذاری، می تواند به ارتقای وجهه بین المللی 

بنگاه های نوآور ایرانی نیز کمک کند. 
تا کنون 80 کشور جهان تجربه  »پیمایش نوآوری« را با روش ها 
و ابزارهای متفاوت، به تناسب شرایط خود، داشته اند. برای مثال، 
Commu�(  برخی کشورها پرسشنامه پیمایش نوآوری اتحادیه اروپا
nity Innovation Survey( را مبنا قرار داده اند و برخی دیگر مانند 

آمریکا از ابزارهای ترکیبی استفاده کرده اند. 
تجربیات  نبود  به ویژه  و  ایرانی  بنگاه های  شرایط  به  توجه  با 
قبلی، مطالعات اولیه و آماده سازی پرسشنامه در معاونت، مطابق با 
دستورالعمل اسلو و پیمایش نوآوری اتحادیة اروپا انجام گرفت. در 
سال 1393، پایلوت پیمایش نوآوری با همکاری دانشگاه صنعتی 
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نوآوری در کاال یا خدمات

انجام دهنده نوآوری

انواع نوآوری در فرآیندجدید بودن نوآوری

گردش مالی ناشی از نوآوری

انواع نوآوری سازمانی

انجام دهنده نوآوری

محدوده جغرافیایی نوآوری

هدف از نوآوری سازمانی

میزان نوآوری در فرآیند

انواع نوآوری در بازار

هدف از نوآوری در بازار

نوآوری 
در محصول

نوآوری 
در بازار

نوآوری 
در فرآیند

مدل پیمایش نوآوری 1393

نوآوری 
در سازمان

نوآور  شرکت   120 حدود  که  شد  انجام  شریف 
ایرانی را در بر می گرفت. از این تعداد،50 شرکت 
دانش بنیان بودند و 70 شرکت دیگر نیز در حوزه 
می کردند.  فعالیت  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
نیز  و  از شرکت ها  دعوت  و  همایش  برگزاری  با 
چگونگی  و  طرح  انجام  لزوم  مربوط،  مسؤوالن 
آن تشریح شد. در طرح پیمایش نوآوری 1393، 
اطالعات مرتبط با فعالیت های نوآورانه شرکت ها در 
بازه زمانی سه ساله از 1390 تا 1392 جمع آوری شد.

طرح پیمایش نوآوری سال 1394، چند تفاوت 
اساسی با سال گذشته داشت که مهم ترین آن ها 
بومی سازی پرسشنامه، افزایش قلمرو پیمایش به 
به  شرکت ها  تعداد  افزایش  و  بخش/صنعت،   7
3000 شرکت بود. به منظور بومی سازی پرسشنامه، 
تجربیات 15 کشور بررسی شد، و به منظور تبادل 
دانش، مذاکراتی با مؤسسه  آمار یونسکو و مدیران 
پیمایش نوآوری کشورهای آلمان و هند انجام شد. انتظار می رود 
نتایج این پیمایش تا پایان سال جاری استخراج شود تا بتواند مبنای 

سیاست گذاری واقع بینانه تر در حوزه فناوری و نواوری قرار گیرد. 
گستره پیمایش نوآوری سال 1394 شامل دو بخش است: اول، 
بخش فناوری محور شامل فناوری های نانو و زیستی، و دوم، بخش 
صنعت محور که صنایعی مانند سیمان، فوالد، فناوری اطالعات و 
ارتباطات، قطعات خودرو، و حوزه های دفاعی را شامل می شود. 
گرچه نتایج پیمایش در سطح بخش/صنعت منتشر می شود، اما 
بنگاه های عالقه مند می توانند تحلیل وضعیت خود را به طور مجزا 

دریافت کنند. 
0+4+0+100+0

3000

120
1392 1394

تعداد شرکت های دانش بنیان در 
پیمایش سال 92، 120 شرکت 
و در پیمایش سال 94، 3000 

شرکت بوده  است
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پیامیش نوآوری 1393: اجرا و نتایج 

در این دوره جمعا برای 300 شرکت  در دو گروه دانش بنیان )75 
شرکت( و فناوری اطالعات و ارتباطات )225 شرکت( پرسشنامه 
ارسال شد. نرخ مشارکت در طرح، برای شرکت های دانش بنیان %76 

و برای شرکت های حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات، 50% بود. 
تعداد کارکنان کوچک ترین شرکت مورد بررسی در طرح 2 نفر در 
گروه دانش بنیان، و 340 نفر در بزرگ ترین آن ها در گروه فناوری 
اطالعات و ارتباطات بود. درخواست اطالعات از شرکت ها، بر اساس 
اندازه شرکت مطابق با الگوی مرکز آمار انجام شد. در این الگو برای 
هر کدام از طبقات 1 تا 9، 10 تا 49، 50 تا 99 و بیش از 100 نفر، 
تعدادی از شرکت ها به عنوان نمونه ای از جامعه شرکت ها انتخاب 

شدند.
اکثر سؤال های مطرح شده در پرسشنامه بر مبنای پرسشنامه کمیته 
پیمایش نوآوری اتحادیة اروپا، حول چهار نوع نوآوری طرح شده اند: 
نوآوری  و  بازار  در  نوآوری  فرآیند،  نوآوری  محصول،  در  نوآوری 
سازمانی. عالوه بر این ، موارد دیگری از جمله اطالعات عمومی 
شرکت، هزینه های مرتبط با فعالیت های نوآورانه، نقش همکاری ها و 
منابع ایده، موانع فعالیت های نوآورانه، خالقیت و مهارت ها و اطالعات 

پایه اقتصادی شرکت ها نیز در پرسشنامه به چشم می خورد.
نتایج طرح، اطالعات جامع، متنوع و معناداری را از فعالیت های 
نوآورانه بنگاه های ایرانی ارائه می دهد. به عنوان مثال، در حوزه 
شرکت های دانش بنیان، نتایج نشان می دهد که تمام شرکت ها 
نوآوری فناورانه داشته اند. همچنین سهم شرکت های دارای نوآوری 
غیرفناورانه 96/5% بوده است. در شرکت های حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات، نتایج نشان می دهد که 100% شرکت ها نوآوری فناورانه 
و 95% آن ها نوآوری غیرفناورانه داشته اند. البته باید توجه داشت که 
اساس فعالیت هر دو دسته شرکت ها بر فناوری های جدید است، و از 

این دیدگاه این نتایج چندان هم دور از انتظار نیست.

یکی دیگر از بخش های قابل توجه در تحلیل ها، بررسی نهادهای 
حامی فعالیت های نوآورانه شرکت ها بوده است. نتایج نشان می دهد 
که اکثر شرکت های حوزه دانش بنیان از حمایت های مالی دولتی 
استفاده کرده اند که این حمایت ها در درجة اول از سوی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و سپس بانک ها بوده است و سایر 
نهادها نقش حمایتی کمتری داشته اند. در حوزة فناوری اطالعات و 
ارتباطات حمایت های دریافت شده بیشتر از سوی بانک ها و سپس 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده است؛ در این حوزه 

نیز سایر نهادها نقش حمایتی کمرنگ تری داشته اند.
همچنین برخالف تصور رایج، شرکت های هر دو حوزه مهم ترین 
منابع ایدة خود را در درجة اول، کارکنان خود شرکت و در درجة دوم 
مشتریان می دانند و نه دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی، نمایشگاه ها 
و کنفرانس های علمی. این موضوع عدم پیوند مناسب دانشگاه ها 
با شرکت ها و به طور کلی با صنعت در کشور را به خوبی نشان 

می دهد. 
گزارش این پیمایش که از سوی معاونت منتشر شده است، نتایج و 

تحلیل های حاصل از پیمایش را به طور تفصیلی پوشش می دهد. 

1 تا 9 نفر 10 تا 49 نفر 50 تا 99 نفر بیش از 100 نفر

95 درصد شرکت ها
نوآوری غیرفناورانه داشته اند

100 درصد شرکت ها
نوآوری فناورانه داشته اند

%95%100
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گام بعدی: هوشمندی كسب وكار 

هوشمندی راهبردی، عالوه بر شناخت دقیق وضعیت کسب وکارهای نوآور ایرانی، مستلزم اشراف بر وضعیت بازار و فناوری است. به بیان دیگر، 
سیاست گذاری اثربخش مستلزم آن است که سیاست گذاران بدانند چه بنگاه هایی، با تکیه بر چه فناوری هایی و در چه بازارهایی فعالند و سهم 
بازار ملی و بین المللی آن ها چقدر است. به عنوان مثال، آیا سهم کشور در صنعت حمل و نقل، خدماتی اینترنتی و اپراتوری تلفن همراه به اندازه ای 

است که سرمایه گذاری علمی و فناورانه در این حوزه را معنادار سازد؟
گرچه پیمایش نوآوری و هوشمندی کسب وکار در نگاه اول تشابه زیادی دارند، اما تفاوت ظریفی بین آن ها وجود دارد: هدف پیمایش نوآوری، 
شناخت الگوهای رفتاری بنگاه های ایرانی در حوزه  نوآوری است، اما در حوزه  هوشمندی کسب وکار وضعیت یک صنعِت خاص در بازار کشور و 

در مقایسه با سایر کشورها سنجیده می شود.
در حال حاضر، آمار و اطالعات پراکنده و نامنسجمی در این حوزه در دستگاه های مختلف گردآوری و ارائه می شود که نمی تواند دستمایه سیاست ها 
و تصمیم های مدیران ارشد قرار گیرد. از این رو، هوشمندی کسب وکار گام بعدی در میان اقدامات معاونت علمی و فناوری در حوزه ارزیابی و 

نظارت راهبردی خواهد بود.
گرچه در نگاه اول مشتریان این پیمایش و تحلیل، سیاست گذاران و مدیران ارشد علم، فناوری و نوآوری کشور هستند، اما تجربه سایر کشورها 
نشان می دهد که بنگاه های نوآور و حتی سرمایه گذاران نیز می توانند از آن بهره ببرند، چراکه فرصت ها و تهدیدهای سرمایه گذاری را به آن ها 

نشان می دهد. 



33 بنیان دانش  اقتصاد  بوم  زیست  توسعه  تکاپوی  در  مـروری بر رویـکردها و اقـدامـات معاونت علمی و فناوری رییس جمـهور

ول
ش ا

بخ
ی

نگ
ره

ه ف
سع

تو
 و 

ی
ذار

ت گ
اس

سی

گرچــه از ابــالغ چشــم انداز 20 ســاله كشــور بــه ایــن ســو، مفهــوم »اقتصــاد دانش بنیــان« وارد ادبیــات توســعه كشــور 
شــده اســت، امــا هنــوز راه زیــادي باقــي مانــده اســت تــا اســطوره هاي تاریخــي ماننــد »اقتصــاد نفتــي« یــا »اقتصــاد 
تولیدمحور«كــه در ناخــودآگاه جمعــي ایرانیــان نقــش بســته اســت، از اذهــان پــاک شــود؛ اســطوره هایي كــه گرچــه 
در زمانــه خــود نقــش جــدي در توســعه كشــور داشــتند، امــا اكنــون بــه موانــع جــدي بــراي دســتیابي بــه اهــداف و 
آرمان هــاي ملــي تبدیــل شــده  اند. بــه اعتقــاد برخــي صاحب نظــران، بــرای رســیدن بــه » زیســت بــوم كارآفرینــی و 
فنــاوری « تغییــر اســطوره هاي حاكــم بــر ناخــودآگاه یــک ملــت امــري زمان بــر اســت كــه مي توانــد ده هــا ســال بــه 

طــول بینجامــد. امــا هــر ســفر بــزرگ باالخــره بایــد بــا گام هــاي كوچــک آغــاز شــود.

تبدیل اقتصاد دانش بنیان  به گفتامن غالب ایرانیان
گزارشی از ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

ــم،  ــه عل ــان ک ــان اقتصــاد دانش بنی ــج گفتم توســعه و تروی
ــر مي گیــرد، در اســناد سیاســتي  ــوآوري را نیــز در ب فنــاوري و ن
ــال،  ــراي مث ــه اســت. ب ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی کالن کشــور م
راهبــرد کالن 2 نقشــه جامــع علمــي کشــور ناظــر بــر »توجــه 
بــه علــم و تبدیــل آن بــه یکــي از گفتمان هــاي اصلــي جامعــه 
ــم و  ــد عل ــکوفایي و تولی ــراي ش ــاعد ب ــاي مس ــاد فض و ایج
ــعه  ــق توس ــالمي از طری ــاي اس ــاي آموزه ه ــر مبن ــاوري ب فن
و تعمیــق و به کارگیــري مؤلفه هــاي فرهنگــي، اجتماعــي 
و سیاســي« و راهبــرد کالن 3 نقشــه نیــز »جهــت دادن چرخــة 

علــم و فنــاوري و نــوآوري بــه ایفــاي نقشــي مؤثرتــر در اقتصاد« 
اســت. در شــرح وظایــف معاونــت علمــي و فنــاوري بــه عنــوان 
ــه  ــز ب ــوآوري نی ــي ن ــام مل ــي نظ ــان اصل ــي از نقش آفرین یک
گفتمان ســازي علــم، فنــاوري، و اقتصــاد دانش بنیــان و مقاومتــي 

اشــاره شــده اســت. 
ــاد  ــوم »اقتص ــادي از ورود مفه ــدت زی ــه م ــا ک ــا از آن ج ام
دانش بنیــان« بــه ادبیــات توســعه مــا نمي گــذرد، هنــوز 
»گفتمــان« جــدي پیرامــون آن شــکل نگرفتــه و متأســفانه در 
برخــي مــوارد، برداشــت هاي نادرســتي از آن نیــز شــکل گرفتــه 
اســت. بــراي مثــال برداشــت برخــي از صاحب نظــران از مفهــوم 

ستاد توسعه فرهنگ علم ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
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»اقتصــاد دانش بنیــان« متــرادف بــا »اقتصــاد 
فنــاوري برتــر« اســت کــه بــا مفهــوم اصلــي 
آن فاصلــه زیــادي دارد. فروکاهیــدن »اقتصاد 
ــر«  ــاوري برت ــه »اقتصــاد فن ــان« ب دانش بنی
ــراي توســعه  ــي ب ــروز موانع خــود مســبب ب
ــان در  ــعه دانش بنی ــان توس ــج گفتم و تروی
ــت.  ــده اس ــور ش ــي کش ــتگاه هاي اجرای دس
بنابرایــن معاونــت علمــي و فنــاوري 
ــج  ــعه و تروی ــرورت توس ــه ض ــت ب ــا عنای ب
ــک ســو،  ــان از ی ــان اقتصــاد دانش بنی گفتم
و بــا هــدف ترســیم ســیماي واقعــي اقتصــاد 
دانش بنیــان و مفاهیــم مرتبــط بــا آن از 
ســوي دیگــر، در مردادمــاه 1394 اقــدام 

بــه راه انــدازي »ســتاد توســعه فرهنــگ علــم، فنــاوري و اقتصــاد 
دانش بنیــان« نمــود. 

گرچــه مأموریــت ایــن ســتاد فــرای ســتادهاي توســعه فنــاوري 
اســت، امــا همچــون ســایر ســتادها از اعضــاي حقیقــي و حقوقــي 
ــاون  ــد از مع ــتاد عبارتن ــي س ــاي حقوق ــود. اعض ــکیل مي ش تش
فرهنگــي وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري، معــاون مطبوعاتــي 
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمي، یکــي از معاونان وزارت بهداشــت، 
ــازمان  ــار س ــده ي تام االختی ــکي، نماین ــوزش پزش ــان و آم درم
صداوســیما، و همچنیــن ســه نفــر از معاونــان معاونــت علمــي و 
فنــاوري ریاســت جمهــوري. ضمنــا بــه دلیــل برخــي حوزه هــاي 
مأموریتــي مشــترک ایــن ســتاد بــا ســتاد توســعه فناوري هــاي نرم 
و هویت ســاز، پیشــنهاد شــده اســت کــه دبیــر محتــرم ایــن ســتاد 

نیــز بــه جمــع اعضــاي حقوقــي اضافــه شــود. 

پیــش از هــر چیــز، مأموریت ســتاد تدوین 
شــد ، کــه بــه اجمــال بیانگــر اهــداف غایــي 
دولــت از راه انــدازي آن و حوزه هــاي کلیــدي 
عملکــرد آن اســت: »كمــک بــه تثبیــت 
ــاوري و اصــالح  ــم و فن گفتمــان عل
فرهنــگ اقتصــادي و علمــي جامعــه 
ــي و  ــاخت اساس ــوان زیرس ــه عن ب
ــور و  ــت كش ــراي موفقی ــزام آور ب ال
ــی  ــوم كارآفرین ــت ب ــکیل زیس تش
و فنــاوری در عرصــه ي اقتصــاد 
دانش بنیــان و دســتیابي بــه اهــداف 
نظــام در گــذار از اقتصــاد نفتــي بــه 
ــان «.  ــِي دانش بنی ــاد مقاومت »اقتص
چشــم انداز ســتاد چنیــن خالصــه شــد: »تبدیــِل گفتمــان علــم و 
ــان«.  ــب ایرانی ــه گفتمــان غال ــان ب ــاوري و اقتصــاد دانش بنی فن

مأموریــت ســتاد ایجــاب مي کنــد کــه طیــف وســیع و متنوعــي 
از مخاطبــان را پوشــش دهــد کــه عبارتنــد از نهادهــاي دولتــي و 
حاکمیتــي، فعــاالن اقتصــادي، نخبــگان علــم و فنــاوري شــامل 
اســتادان، پژوهشــگران و دانشــجویان، مراکــز علمــي، دانشــگاهي 
و پژوهشــي )شــامل پارک هــاي علــم و فنــاوري، پژوهشــگاه ها و 

ماننــد آن هــا( و نیــز عامــه ي مــردم. 
بــه پیــروي از سیاســت کالن معاونت علمــي و فنــاوري در دوره 
ــراي  ــع ب ــد، ســتاد مي کوشــد گــذار از رویکــرد جــذب مناب جدی
ــه  ــي«( ب ــش نفت ــري »پژوه ــه تعبی ــا ب ــق )ی ــوزش و تحقی آم
رویکــرد خلــق ثــروت و حــل مســائل جامعــه را در بیــن همــه 

ذي نفعــان تبلیــغ و ترویــج کنــد.

جایگاه گفتمان سازی در نقشه جامع علمی کشور 

نقشــه جامــع علمــي کشــور بــه مثابه »سیاســت ملي توســعه علــم و فنــاوري« 
راهبردهایــي را بــا هــدف غلبــه بــر موانــع و گلوگاه هــاي توســعه علمــي 

و فنــاوري کشــور برگزیــده اســت کــه راهبردهــاي دوم و ســوم آن، 
ــه  ــر توجــه ب ــرد کالن 2 ب ــر گفتمان ســازي  اســت. راهب ناظــر ب
ــه و  ــي جامع ــاي اصل ــي از گفتمان ه ــه یک ــل آن ب ــم و تبدی عل

همچنیــن ایجــاد فضــاي مســاعد، شــکوفا و مولــد علــم و فنــاوري 
ــن هــدف را  ــاي آموزه هــاي اســالمي اشــاره دارد و ای ــر مبن ب

ــاي  ــري مؤلفه ه ــه کارگی ــق و ب ــعه، تعمی ــق توس از طری
ــد. ــال مي کن فرهنگــي، اجتماعــي و سیاســي دنب

ــر  ــش مؤثرت ــاي نق ــر ایف ــز ب ــه نی ــرد کالن 3 نقش راهب
چرخــه ي علــم و فنــاوري و نــوآوري در اقتصــاد، ترویــج فرهنــگ 

کســب و کار دانش بنیــان، فرهنــگ کارآفرینــي و ارتقــاي توانایي هــاي 
علمــي، فنــاوري و مهارتــي افــراد تأکیــد مي کنــد و تمرکــز بــر نیازهــاي 

جامعــه و ایجــاد آمادگــي جهــت مســئولیت هاي شــغلي نیــز توصیــه مي کنــد.

پرویز کرمی
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس 

جمهور و دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان
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مخاطبان اقتصاد 
دانش بنیان

فعاالن اقتصادی

عامه مردم
)خانواده، دانش آموزان و..(
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مراکز علمی
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اهم سیاست ها و رویکردها

1.استفاده حداکثري
 از ظرفیت هاي ترویجي موجود

در حــال حاضــر، ظرفیت هــاي زیــادي بــراي توســعه و ترویــج 
مفاهیــم جدیــد در کشــور وجــود دارد و ارگان هــاي متعــددي بــه 

ــاي  ــا الگوه ــد متناســب ب ــم جدی ــج و نهادینه ســازي مفاهی تروی
ــه  ــوان ب ــد کــه از میــان آن هــا مي ت توســعه کشــور اشــتغال دارن
حــوزه و دانشــگاه، رســانه ملــي و وزارت آمــوزش و پــرورش اشــاره 
ــع و  ــاره کاري، اتــالف مناب ــز از دوب ــه منظــور پرهی کــرد. ســتاد ب
ــري از  ــري حداکث ــال بهره گی ــه دنب ــد، ب ــاختارهاي جدی ــق س خل
ظرفیت هــاي موجــود کشــور در زمینــه تبلیــغ و ترویــج اســت. 

بــا ایــن نــگاه، از تریبون هــاي نمــاز جمعــه، علمــا و روحانیــون 
ــم و  ــه فیل ــي از جمل ــف رســانه مل ــا بخش هــاي مختل ــه ت گرفت
ســریال، شــهرداري ها، اســاتید دانشــگاه، خبرگزاري هــا، مطبوعــات 
ماننــد روزنامــه   هــا و ســایت هاي اینترنتــي  و خبرگــزاری هــا و.... ، 
ــج  ــن تروی ــد انجم ــط مانن ــي مرتب ــي و صنف ــاي علم انجمن ه
علــم، انجمــن فعــاالن روابــط عمومــي ایــران و انجمن مؤسســات 
ــواي  ــد محت ــه تولی ــه در زمین ــاد دیگــري ک ــر نه فرهنگــي و ه
ــد  ــتاد در فرآین ــکار س ــد هم ــد، مي توان ــت مي کن ــانه اي فعالی رس

ــد.  ــازي باش ــازي و گفتمان س فرهنگ س
ــازوکارها و  ــاوري، س ــرفت هاي فن ــدد پیش ــه م ــالوه ب ــه ع ب
ــور  ــج در کش ــغ و تروی ــراي تبلی ــز ب ــي نی ــاي متنوع پلت فرم ه
ــاي  ــرایط گروه ه ــا ش ــا، ب ــک از آن ه ــر ی ــه ه ــده ک ــد آم پدی
خــاص از مخاطبــان و برخــي اهــداف و کارکردهاي ســتاد تناســب 
بیشــتري دارنــد. بنابرایــن ســتاد از منظــر پلت فرم هــا نیــز رویکــرد 
ــداف و  ــا اه ــب ب ــد متناس ــد و مي کوش ــال مي کن ــوع« را دنب »تن
مأموریت هــاي خــود، در همــه ســطوح حضــور مؤثر داشــته باشــد؛ 
از جملــه رادیــو و تلویزیــون، اینترنــت، تلفــن همــراه، تلفــن ثابــت، 
ــوب و  ــانه هاي مکت ــوزي، رس ــش آم مســابقات دانشــجویي و دان
شــبکه هاي اجتماعــي. یکــي دیگــر از مهم تریــن بســترهایي کــه 
ــه نظــر برســد، مســاجد و ســایر  ــگاه اول کمــي دور ب شــاید در ن
اماکــن و موقعیت هــاي مذهبــي هســتند کــه ســتاد در ایــن زمینــه 

نیــز گام هــاي خوبــي برداشــته اســت . 
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گروه هاي مخاطب ستاد و اقدامات  ترویجي/فرهنگ سازي مناسب براي آن ها

گروه 
مخاطب

هدف از ترویج گفتمان
اقتصاد دانش بنیان

ابزارهاي متناسب 
براي ترویج و 
فرهنگ سازي

انواع اقدامات

شهروندان

• درک فرصت هاي ناشي از 
اقتصاد دانش بنیان براي کشور و 

خانواده ها
• درک پایان دوران اقتصاد نفتي و 
خطرات ناشي از آن براي آینده 

جامعه
• تشویق و جهت دهي جوانان براي 

ورود به فضاي خالقیت و نوآوري

• رسانه هاي دیداري و 
شنیداري

• ابزارهاي هنري مانند فیلم
• شبکه هاي اجتماعي

• نمایشگاه ها
• و ...

• ساخت و پخش فیلم و سریال
• تولید انیمیشن

• تولید محتوا در شبکه هاي اجتماعي
• تولید محتوا براي کتاب هاي درسي مدارس

• برگزاري تورهاي علم و فناوري
• بهره گیري از پژوهش سراها

نخبگان علمي و 
فناوري

• گذار از رویکرد آموزش و پژوهش 
نفتي به خلق ثروت و حل مسائل 

جامعه با تکیه بر کارآفریني
• ارتقاي مهارت هاي نوآوري و 

کارآفریني فناورانه

• برنامه هاي توانمندسازي 
مانند مسابقات نوآوري

• محتواي چندرسانه اي در 
فضاي مجازي

• شبکه هاي اجتماعي
• رسانه هاي مکتوب

• هنر رسانه ها

• گسترش برنامه هاي رویدادهاي کارآفریني با رویکرد 
فرهنگ سازي و توانمندسازي

• حمایت از عرضه فرصت هاي شغلي در دانشگاه ها با حضور 
شرکت هاي بزرگ

• تولید محتوا در شبکه هاي اجتماعي براي تشویق به 
کارآفریني و نوآوري

• تولید محتوا براي آشنایي دانشجویان با مباني 
کسب و کارهاي دانشي

• مستندسازي تجربیات موفق ایراني درکارآفریني
• حمایت از تشکیل گروه هاي دانشجویي داوطلب در قالب 

کانون هاي اقتصاد دانش بنیان
• تبلیغات محیطي و اطالع رساني در دانشگاه ها

فعاالن اقتصادي

ترویج و جلب مشارکت فعاالن 
اقتصادي به حوزه اقتصاد دانش 
بنیان از طریق ارائه فرصت هاي 

اقتصاد دانش بنیان به آن ها

• رسانه هاي مکتوب
• تعامل فعال و گفتگوهاي 

مستمر
• نشست هاي تخصصي و 

اطالع رساني فرصت هاي 
کسب و کار و قوانین 

دانش بنیان
• سایت هاي اطالع رساني

• تفاهم نامه همکاري با شرکت هاي بزرگ و حضور آن ها 
در عرصه ها و رویدادهاي اقتصاد دانش بنیان مانند 
جشنواره »علم تا عمل« و محصوالت فناورانه تولید 

داخل
•معرفي تجربیات برتر و قابل بازدید

•تدوین گزارش و نشریه براي معرفي فضاهاي نوین 
کسب و کار و فرصت هاي قانوني و حمایتي

•راه اندازي سایت هاي اینترنتي کسب و کار دانش بنیان
•راه اندازي نشریه دانش بنیان

نهادهاي دولتي و 
حاکمیتي

•آگاه سازي سیاست گذاران نسبت به 
ضرورت ها، دستاوردها و الزامات 

تحقق اقتصاد دانش بنیان
•جلب مشارکت و استفاده از نفوذ و 

اقتدار نهادهاي باالدستي
•جلب مشارکت نهادهاي دولتي

•تولید محتوا و پشتیباني فکري
•بازدید و تعامل

•ترویج تجربیات برتر

•تدوین تک نگاشت هاي ترویجي و مناسبتي
•مستندسازي تجربیات موفق

•بازدید از تجربیات موفق
•گزارش تجربیات و اقدامات سایر کشورها



37 بنیان دانش  اقتصاد  بوم  زیست  توسعه  تکاپوی  در  مـروری بر رویـکردها و اقـدامـات معاونت علمی و فناوری رییس جمـهور

ول
ش ا

بخ
ی

نگ
ره

ه ف
سع

تو
 و 

ی
ذار

ت گ
اس

سی

تبیین مفاهیم اقتصاد دانش بنیان

آگاه سازی سیاستگذران نسبت به ضرورت ها، دستاوردها و الزامات تحقق 
اقتصاد دانش بنیان در اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان

تبیین اقتصاد نفتی و تهدیدهای ناشی از آن برای آینده جامعه

ایجاد مهارت های کارآفرینی به ویژه در نوجوانان 
و جوانان

تشویق و جهت دهی جوانان برای ورود به عرصه خالقیت و 
نوآوری در اقتصاد دانش بنیان

ارائه فرصت های ناشی از اقتصاد دانش بنیان به 
بنگاه ها، دانشگاهیان و خانواده ها

ستاد توسعه فرهنگ علم، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان 

چه اهدافی را 
دنبال می کند؟

از جملــه اقدامــات اصلــي ســتاد ذیــل ایــن رویکــرد مي تــوان 
بــه مــواردي ماننــد تولیــد انــواع فیلم هــاي آموزشــي، مســتند یــا 
ــا  ــي ب ــه اي آموزش ــاي رایان ــه بازي ه ــاخت و عرض ــینمایي، س س
محوریــت اقتصــاد دانش بنیــان و آمــوزش، و برگــزاري کرســي هاي 

ــان در دانشــگاه ها اشــاره کــرد.  ــن اقتصــاد دانش بنی تبیی

2.توانمندسازي بازیگران نظام ملي نوآوري
یکــي از الزامــات اصلــي فرهنگ ســازي و گفتمان ســازي، 
ــر  ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــان اس ــازي مخاطب ــوزش و توانمندس آم
آگاهــي مخاطبــان از ابعــاد مختلــف اقتصــاد دانش بنیــان از 
ــه  ــاي آن، مقدم ــا و پیامده ــا کارکرده ــه ت ــي گرفت اصــول و مبان
ــروت از  ــق ث ــوآوري و خل ــاوري و ن ــه توســعه فن ــان ب گرایــش آن
ــتاد،  ــي س ــاي اصل ــي از رویکرده ــن یک ــت. بنابرای ــل آن اس مح
توانمندســازي مخاطبــان در ســطوح مختلــف اســت کــه از 
طریــق رســانه هاي عمومــي، آموزش هــاي ضمــن خدمــت 
ــي، دوره هــاي آموزشــي در  ــت و دســتگاه هاي اجرای ــان دول کارکن
ــال آن  ــاوري و امث ــم و فن ــاي عل ــگاه ها، پارک ه ــدارس و دانش م
ــري از  ــا بهره گی ــد ب ــتاد مي کوش ــن س ــود. همچنی ــال مي ش دنب
ــورد  ــاي م ــي از آموزش ه ــات، برخ ــاوري اطالع ــاي فن ظرفیت ه
نیــاز مخاطبــان را از طریــق اینترنــت و بــا رویکــرد مجــازي ارائــه 

دهــد. 
ضمنــا بــه منظــور اطمینــان از آشــنایي دانش  آمــوزان و 
دانشــجویان آینــده کشــور بــا مفاهیــم اقتصــاد دانش بنیــان، ســتاد 
ــان  ــن ســرفصل آموزشــي اقتصــاد دانش بنی ــب و تدوی ــه تصوی ب
ــز  ــي و نی ــي و پژوهش ــز علم ــگاه ها، مراک ــدارس، دانش ــراي م ب

ــت.  ــرده اس ــدام ک ــه اق ــاي علمی حوزه ه
ــوزش  ــه عــالوه، از آن جــا کــه مشــاوره معمــوال مکمــل آم ب

ــان در  ــاز مخاطب ــورد نی ــاوره هاي م ــد مش ــتاد مي کوش ــت، س اس
ــه از  ــد ک ــه کن ــا ارائ ــه آن ه ــز ب ــان را نی ــه اقتصــاد دانش بنی زمین
مهمتریــن اقدامــات ســتاد در ایــن زمینــه مي تــوان بــه راه انــدازي 
ــن  ــتر تلف ــر بس ــان ب ــاد دانش بنی ــازي اقتص ــاوره مج ــز مش مرک
ثابــت، همــراه و اینترنــت، و نیــز راه انــدازي مرکز مشــاوره حضوري 

ــرد.  ــاره ک ــاوري اش ــاي فن ــگاه ها و پارک ه در دانش

3. حمایت از برگزاري رویدادهاي ترویجي 
و  ترویــج  تبلیــغ،  بــراي  مناســب  بســترهاي  از  یکــي 
و  جشــنواره ها  نمایشــگاه ها،  همایش هــا،  گفتمان ســازي، 
ــبد  ــل س ــور تکمی ــه منظ ــتاد ب ــن س ــت. بنابرای ــابقات اس مس
فعالیت هــاي خــود، از برگــزاري ایــن نــوع رویدادهــا بــا مشــارکت 
ســایر دســتگاه ها و بخــش خصوصــي توانمنــد، اســتقبال مي کنــد. 
از مهم تریــن اقدامــات ســتاد در ایــن زمینــه مي تــوان بــه برگــزاري 
و یــا حمایــت از جشــنواره هــای رســانه  محــور ، برگزاري جشــنواره 
فرهنگــيـ  هنــري ، برگــزاري جشــنواره  هــای ملــي ایــده  محــور 
، حمایــت از مســابقات ملــي و یــا مهارتــی  ، حمایــت از برگــزاري 
جشــنواره فیلــم و عکــس ، حمایــت از جشــنواره هــای  بین المللــي 
فیلــم یــا هنــری و نیــز برگــزاري تورهــای علــم و فنــاوري بــراي 
اصحــاب رســانه و مســئوالن ارشــد داخلــی و خارجــی و  .... اشــاره 

کــرد. 

4. حمایت از کسب وکارهاي
 فرهنگ ساز، گفتمان ساز و توانمندساز 

ــاد  ــاوري و اقتص ــم، فن ــگ عل ــعه فرهن ــتاد توس ــت س مأموری
ــهیلگري و  ــت، تس ــت گذاري، هدای ــت سیاس ــان، ماهی دانش بنی
حمایــت دارد. بنابرایــن هرجــا که بخــش خصوصي بتوانــد خدمات 
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فضای راهبردی گفتمان سازی علم،
 فناوری و نوآوری 

نهادهای باالدستی و حاکمیتی
دستگاه های اجرایی و بدنه سیاسی

فعاالن اقتصادی
نخبگان علم و فناوری

عامه مردم

مخاطبین فرهنگ سازی ابزار های فرهنگ سازی
محافل، مجامع  و نشست ها

رسانه های مکتوب
رسانه های دیداری و شنیداری

رسانه های مجازی
ابزارهای هنری )فیلم، عکس، شعرو..(

ابزارهای ترویجی و توانمند سازی )استارتاپ، 
Jobfair و..(

شهرداری ها 
انجمن های صنفی و..

شرکت های تولیدکننده محتوای رسانه ای
مطبوعات

 صدا و سیما
حوزه های علمیه

اساتید و سخن وران

نهادهای فعال در فرهنگ سازی

مــورد نیــاز را عرضــه  کنــد، ســتاد از آن اســتقبال خواهــد کــرد، و 
هــرگاه کــه بخــش خصوصــي هنــوز بــه بلــوغ الزم بــراي ارائــه 
خدمــات نرســیده باشــد، ســتاد خــود را مکلــف بــه حمایــت از آن 

مي دانــد. 
بنابرایــن ســتاد بــا مشــارکت ســتاد توســعه فناوري هــاي نــرم 
ــا  ــب وکارهاي نوپ ــت از کس ــایي و حمای ــه شناس ــاز، ب و هویت س
ــردازد کــه موضــوع  و رویدادهــای کارآفرینــی  )اســتارت آپ ( مي پ
فعالیــت آن هــا، تولیــد، توزیــع و انتشــار انــواع محتــوا در بســترهاي 
مختلــف اســت و مي تــوان از ظرفیت هــاي آن هــا بــراي توســعه 

گفتمــان اقتصــاد دانش بنیــان اســتفاده کــرد.
ــایي  ــتاد در شناس ــکار س ــازمان هاي هم ــر از س ــي دیگ  یک
ظرفیت هــاي موجــود کشــور، وزارت ورزش و جوانــان و نیــز وزارت 
کشــور اســت کــه نســبت بــه عملکــرد ســازمان هاي مردم نهــاد 
)ســمن ها ( اشــراف دارد و ســمن هاي داراي ظرفیــت بــراي ترویــج 
گفتمــان علــم، فنــاوري و نــوآوري را بــه ســتاد معرفــي مي کنــد. 
ســتاد همچنیــن بــه منظــور شناســایي شــرکت هاي دانش بنیــان و 
توانمنــد در عرصــه ترویــج و فرهنگ ســازي، بــا پارک هــاي علــم 
و فنــاوري و دانشــگاه هــای مرجــع نیــز تعامالتــي داشــته اســت. 

مالحظــه اصلــي در حمایت هــاي ســتاد، پرهیــز از ارائــه 
کمک هــاي بالعــوض بــه کســب وکارهاي نوپاســت، زیــرا ســتاد 
ــد  ــوض نمي توانن ــاي بالع ــه حمایت ه ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ب
ــد، و برعکــس،  ــن کســب وکارها کمــک کنن ــدار ای ــه رشــد پای ب
زمینــه را بــراي شکســت آن هــا آمــاده مي کننــد. بنابرایــن ســتاد 
دریافــت  بــراي  را  خوش آتیــه  و  منتخــب  کســب وکارهاي 
ــي  ــکوفایي معرف ــوآوري و ش ــي ن ــدوق مل ــه صن ــهیالت ب تس

مي کنــد. 

5. مستندسازي و ترویج تجربه هاي موفق
یکــي دیگــر از سیاســت هایي کــه مي توانــد بــه طــور جــدي 
بــه گفتمان ســازي در پیونــد بــا اقتصــاد دانش بنیــان کمــک کنــد، 
معرفــي دســتاوردهاي پژوهشــگران و فنــاوران ایرانــي اســت. بــه 

مهم ترین برنامه ها و مجموعه هاي تلویزیوني در  همکاري 
ستاد و رسانه ملي

شبکهنام مجموعه/برنامه

شبکه چهارحمایت از برنامه ی مستمر«چرخ”

شبکه هاي یک، دو، سه انیمیشن کوتاه »دیرین دیرین«)20 قسمت(
و چهار

شبکه آموزشبرنامه »لذت علم و دانش« )20 برنامه(

شبکه نسیمبرنامه نسیم دانش )80 برنامه(

شبکه چهاربرنامه »فناور« )20 برنامه(

در حال هماهنگيمجله تصویري »سرآمد« )10 برنامه(

موشن گرافي هاي فرهنگ سازي و ترویج گفتمان علم و 
فناوري

شبکه دو

شبکه های مختلفمجموعه دانش نما) 20 قسمت( 

شبکه آموزشمشاعره دانشجویي دانشگاه شریف) 20 قسمت(

شبکه آموزشمشاعره دانشجویي دانشگاه اصفهان) 20 قسمت(

شبکه آموزشمشاعره دانشجویی دانشگاه تهران) 20 قسمت(

شبکه آموزشچکامه) 20 قسمت(

شبکه آموزشمعرفي شرکت هاي موفق دانش بنیان

در حال پیش تولید برنامه فر ایراني در حوزه دانش بنیان
شبکه 4

شبکه آموزشکسب وکار ایراني

شبکه یکاز کجا شروع کنم )دانش بنیان( ) 20 قسمت(

شبکه هاي مجازيکلید) 60 قسمت(

شبکه خبر بر بنیان دانش ) 35 قسمت(

شبکه دو دات آی آر ) 54 قسمت(

پیش تولید شبکه 4صفر تا صد ) 100 قسمت(

شبکه آموزشرادیکال هفت 

شبکه افقحمایت از برنامه ی »پازل “

شبکه دوحمایت از برنامه ی » جیوگی 2”

شبکه آموزشخالقیت ضربدر هفت 

شبکه های مختلف چگونه یک کارآفرین باشیم ؟
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نظــر مي رســد اطــالع از موفقیت هــاي کشــور مي توانــد بــذر امیــد 
را در دل جوانــان ایرانــي بــکارد و بــه عــالوه، فرصــت یادگیــري از 
تجربه هــاي موفــق را بــراي آن هــا فراهــم ســازد. بنابرایــن ســتاد ، 
مستندســازي و انتشــار دســتاوردها و موفقیت هــا در قلمــرو اقتصــاد 
دانش بنیــان را بــا مشــارکت ســایر نهادهــاي دولتــي و خصوصــي 
ــه  ــوان ب ــه مي  ت ــرار داده اســت کــه از جمل در دســتور کار خــود ق
ــي  ــانه مل ــی و ... از رس ــای متنوع ــه ه ــش برنام ــاخت و پخ س
اشــاره کــرد. البتــه اکنــون ایــن ســتاد در حــال هماهنگــي و تولیــد 
ــاي کســب وکارهاي  ــاي کاربردي ـ آموزشــي در حوزه ه مجموعه ه

نویــن و موفــق اســت. 

بخــش دیگــری کــه توانســته ایــم در آن حضــور جــدی داشــته 
باشــیم ، جریــان ســازی بــرای تولید مســتندهای مختلف از ســپهر 
ــا  علــم و فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان اســت کــه تاکنــون ب
حمایتهــای مســتقیم یــا غیر مســتقیم مســتندهای فاخــری در این 

حــوزه کمتــر کار شــده تولیــد شــده اســت .
گام بعــدی ایــن بخــش نیــز مشــارکت در تولید فیلم داســتانی و  
مســتندهای داســتانی و یــا برنامــه هــای مســتند فضــای دیجیتال 
ــدات زده  ــن تولی ــه حمایــت از ای اســت کــه در هرکــدام دســت ب

شــده اســت ، اشــاره نمــود .
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اهم اقدامات و فعالیت ها
ــاد  ــاالن اقتص ــي فع ــتین هم  اندیش ــزاري نخس 1. برگ

ــوآوري ــان و ن دانش بنی
ــاالن  ــي فع ــتین هم اندیش ــال 94، نخس ــاه س ــتاد در مهرم س
اقتصــاد دانش بنیــان و نــوآوري را بــا حضــور رئیس جمهــور محتــرم 
و جمعــي از فعــاالن فنــاوري و نــوآوري بــا هــدف ترویــج گفتمــان 
و توســعه فرهنــگ اقتصــاد دانش بنیــان و نیــز بررســي عملکــرد 
ــن  ــرد. در ای ــزار ک ــان برگ ــاد دانش بنی ــرکت ها در اقتص ــن ش ای
نشســت نیمــروزه کــه هــدف اصلــي آن، بهبــود تعامــل دولــت بــا 
شــرکت هاي دانش بنیــان و رونق بخشــیدن بــه فعالیت هــاي 
بــود، »کســب وکار  دانش بنیــان  کســب و کارانه شــرکت هاي 
دانش بنیــان« بــه عنــوان یکــي از پایه هــا و شــالوده هاي اقتصــاد 

ــرار گرفــت. ــان مــورد بحــث و بررســي ق ــي و دانش بنی مقاومت
ــتاوردهاي  ــز از دس ــگاهي نی ــت، نمایش ــن نشس ــیه ای در حاش

ــاوري  ــاي فن ــور در حوزه ه ــر کش ــان برت ــرکت دانش بنی 20 ش
ــد. ــا ش ــک برپ ــرق والکترونی ــت فناوري و ب ــات، زیس اطالع

ــت و  ــن نشس ــور در ای ــن حض ــور ضم ــرم جمه ــس  محت رئی
ــن  ــان، از ای ــران شــرکت هاي دانش بنی ــاي مدی ــتماع دیدگاه ه اس
دســتاوردها بازدیــد کــرد. در ایــن نشســت همچنین معــاون محترم 
ــتاوردهاي  ــي از دس ــوري بخش ــت جمه ــاوري ریاس ــي و فن علم
معاونــت علمــي و فنــاوري را معرفــي کــرد و یــک نشســت تعاملی 
ــاط  ــان و نق ــرکت هاي دانش بنی ــت ش ــز از موفقی ــي نی تخصص
ــت  ــران معاون ــور مدی ــا حض ــرکت ها ب ــن ش ــف ای ــوت و ضع ق
ــزار  ــان برگ ــرکت هاي دانش بنی ــران ش ــاوري و مدی ــي و فن علم
شــد. در ایــن نشســت همچنیــن رئیــس دفتــر رئیس جمهــوري، 
ــاوري،  ــات و فن ــوم، تحقیق ــاوري وزارت عل ــاون پژوهــش و فن مع
معــاون پژوهــش وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکي و 

رئیــس صنــدوق ملــي نــوآوري وشــکوفایي حضــور داشــتند. 
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دات آی آر  

جیوگیمعتاد به نفت

چرخ

شبکه آموزش

رادیکال هفت

تهران تقاطع سئول

626

انیمیشن معرفی و تدوین 
شرکت های دانش بنیان

بر بنیان دانش 

چکامه)مشاعره دانشجویی(

تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی و تولیدات ویژه فرهنگ سازی و گفتمان سازی اقتصاد دانش بنیان

ــردي در  ــي راهب ــت هاي هم اندیش ــه نشس ــن سلس گام دوم ای
اســفندماه 94، بــا همــکاري ســازمان امــور مالیاتــي و بــا حضــور 
مســئوالن ارشــد آن ســازمان و معاونــت علمــي برگزار شــد. ســتاد 
ــي  ــت هاي هم اندیش ــراي نشس ــزي ب ــال برنامه ری ــون در ح اکن
ــا  ــط ب ــد مرتب ــئوالن ارش ــر مس ــا دیگ ــوزه ب ــن ح ــر در ای دیگ

شــرکت هاي دانش بنیــان اســت. 

2. حمایت از تولید و پخش برنامه هاي
 تلویزیوني با موضوع »اقتصاد دانش بنیان« 

گرچــه رســانه ملي بــه عنــوان بزرگ تریــن و فراگیرترین رســانه 
کشــور، راســا بــه تولیــد و پخــش محتــواي رادیــو و تلویزیونــي در 
خصــوص اقتصــاد دانش بنیــان و مفاهیــم مرتبــط بــا آن پرداختــه 
اســت، امــا ســتاد کوشــید بــا تعامل نزدیــک با ســازمان صداوســیما 
و به ویــژه ســیما، کیفیــت و کمیــت ایــن برنامه هــا را ارتقــا دهــد. 
ــف  ــبکه هاي مختل ــا ش ــتاد ب ــک س ــالت نزدی ــه تعام در نتیج
تلویزیونــي، تاکنــون صدهــا ســاعت برنامــه بــا موضــوع اقتصــاد 

دانش بنیــان روي آنتــن رفتــه و همچنــان ادامــه دارد. 

3. برگزاري تورهاي ترویجي و
 دوره هاي دانش افزایی  و توانمندسازی

ــادي  ــي زی در حــال حاضــر مطبوعــات و خبرگزاري هــاي ایران
ــه کار و فعالیــت در عرصــه خبررســاني مشــغولند، امــا یکــي از  ب
ــان  ــار و رویدادهــاي اقتصــاد دانش بنی ــج اخب ــغ و تروی ــع تبلی موان
و بازتــاب کمرنــگ آن هــا در عرصه هــاي خبــري، عــدم آشــنایي 
کافــي فعــاالن رســانه و به ویــژه خبرنــگاران بــا مفاهیــم اقتصــاد 
ــن  ــا از پیشــرفت ها اســت. بنابرای ــان و بي اطالعــي آن ه دانش بنی
ســتاد بــه منظــور آشــنایي هرچه بیشــتر اصحاب رســانه بــا مفاهیم 
ــاي  ــتاوردها و موفقیت ه ــو، و دس ــک س ــان از ی اقتصــاد دانش بنی
ــا  ــوآوري از ســوي دیگــر، ت ــاوري و ن ــده کشــور در حــوزه فن ارزن
کنــون اقــدام بــه برگــزاري ده هــا تور علــم و فنــاوري کرده اســت. 
ــان  ــوآور و دانش بنی ــرکت هاي ن ــا، ش ــن توره ــي ای ــد اصل مقص
ــه  ــس ب ــاوري پردی ــارک فن ــا پ ــا، ی ــد ســینا ژن، مپن ــي مانن ایران

ــتند.  ــان هس ــب وکارهاي دانش بنی ــان کس ــوان میزب عن
ســتاد همچنیــن دوره  آموزشــي ویــژه  اي با عنــوان »ژورنالیســم 
علمــي« بــراي اصحــاب رســانه طراحــي و  برگــزاري کــرده اســت 

برگزاری تورهای علمی و فناوری
ویژه رایزنان علمی و فرهنگی
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برگزاری تورهای علمی و فناوری
سینماگران و هنرمندان

مسئولین استانی و روسای دانشگاه های استانی

ویژه مسئولین کشوری، وزرا و نمایندگان مجلس
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کــه هــدف آن، ارتقــاي ســطح روزنامه نــگاري علمــي اســت. براي 
افزایــش غنــاي ایــن دوره، عــالوه بــر تولیــد متــون آموزشــي، یک 
فیلــم آموزشــي بــا عنــوان »خبرنــگاري علمــي« نیــز تهیه شــده و 
در اختیــار خبرنــگاران قــرار گرفتــه اســت. ایــن دوره تــا کنــون در 2 
نوبــت بــراي گروه هــاي مختلــف خبرنــگاران برگــزار شــده اســت. 
عــالوه بــر دوره هــاي آموزشــي، بــراي آشــنایي هرچــه بیشــتر 
ــي،  ــان و مبان ــاد دانش   بنی ــا اقتص ــانه ب ــگ و رس ــي فرهن اهال
مالحظــات و ســازوکارهاي آن، همچنیــن 20  نشســت صمیمانــه 
بــا حضــور مدیــران معاونــت علمــي و فنــاوري ترتیــب داده شــد. 
در ایــن نشســت ها نماینــدگان خبرگزاري هــا، روابــط عمومي هــا، 

ــتند. ــور داش ــي حض ــایت هاي اینترنت ــي س ــا و حت روزنامه ه

 یکــي دیگــر از گروه هــاي هــدف ســتاد، مدیــران دســتگاه هاي 
اجرایــي هســتند کــه ســتاد بــراي آشــنایي هرچــه بیشــتر آن هــا با 
گفتمــان فنــاوري و نــوآوري، از ظرفیــت تورهــاي علمــي و فناوري 
اســتفاده مي کنــد. در ایــن زمینــه، تــا کنــون  تورهــای متعددعلمي 
ــت.  ــده اس ــزار ش ــتان ها برگ ــئوالن اس ــراي مس ــه ای ب و فناوران
در ایــن تورهــا کــه بــا همــکاري دفترهــاي اســتاني بنیــاد ملــي 
ــه  ــتاني ب ــئوالن اس ــي از مس ــود، گروه ــزار مي ش ــگان برگ نخب
سرپرســتي معــاون برنامه ریــزي اســتانداري از مکان هایــي ماننــد 
شــهرک علمــيـ  تحقیقاتــي اصفهان، دانشــگاه صنعتي شــریف و 

امیرکبیــر و یــا پــارک فنــاوري پردیــس بازدیــد مي کننــد. 

کمک به برگزاری جشنواره های موضوعی کارآفرینی، کسب و کارهای نوین و
 استارت آپ ها در دانشگاه ها و استان های کشور
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حمایت از فعالیت های فرهنگ ساز با رویکرد دانش آموزی

4. حمایت از برگزاري رویدادهاي  ترویجي
 مرتبط با اقتصاد دانش بنیان

یکــي دیگر از بســترهاي مناســب بــراي ترویج و فرهنگ ســازي، 
رویدادهایــي هســتند کــه هــر روزه با حضــور ده ها و بلکــه صدها نفر 
از ذي نفعــان حــوزه علــم، فنــاوري و نــوآوري برگزار مي شــوند. ســتاد 
ــرداري از ظرفیــت ایــن رویدادهــا، مناســب ترین  ــه منظــور بهره ب ب
ــه  ــد. البت ــت مي کن ــا حمای ــزاري آن ه ــاب و از برگ ــا را انتخ آن ه
ایــن حمایتهــای بــا هماهنگــی ذینفعــان و بصــورت حمایتــی و بــا 
ســازوکارهای مختلفــی انجــام میپذیــرد تــا بتواننــد در زیســت بــوم 

علمــی و فناورانــه کشــور نقشــی موثر داشــته باشــند .

5. برگزاري رویدادهاي آموزشي 
دانش آموزي و دانشجویي

ســتاد بــه منظــور بهره گیــري از دانــش تخصصــي ســتادهاي 
ــي را  ــازي، طرح ــج و فرهنگ س ــه تروی ــاوري در زمین ــعه فن توس
ــاند  ــب رس ــه تصوی ــردي ب ــاوري راهب ــتادهاي فن ــوراي س در ش
کــه بــه موجــب آنــان، همــه ســتادها بایــد بــا راه انــدازي شــاخه  
دانش آمــوزي و دانشــجویي، فعالیت هــاي منســجمي 
ــم  ــرح، ه ــن ط ــراي ای ــد. در اج ــام دهن ــطوح انج ــن س را در ای
اکنــون شــاخه  دانشــجویي و دانــش آمــوزی  ســتادهاي توســعه 
زیســت فناوري ، ســلول هاي بنیــادي ، ســتاد توســعه فناوري هــاي 
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• حمایــت از ایجــاد نشــریات دانش آمــوزي در مــدارس بــا 
ــط  ــای مرتب رویکرده

• حمایــت از برگــزاري کارگاه هــا و ســمینارهاي آموزشــي بــراي 
ــوزی و .... ــش آم ــراهای دان ــش س ــوزان در دان دانش آم
•  حمایت از مسابقات ملي ابتکارات و نوآوري دانش آموزي

•  طراحــي و انتشــار دو فعالیــت دانش آمــوزي بــا عنــوان 
»نقاشــک« و  »داســتانک« 

•  همــکاري و حمایــت از برگــزاري جشــنواره ملــي دانایــي خلیــج 
فــارس )شــهید تندگویان(

•  حمایــت مــادي و معنــوي از برگــزاري نخســتین جشــنواره  ملي 
ســلول هاي بنیــادي و طــب بازســاختي

از ایــن میــان میتــوان بــه مســابقه »داســتانک« و »نقاشــک« 
ــد، از  ــزار ش ــریف برگ ــي ش ــگاه صنعت ــکاري دانش ــا هم ــه ب ک
ــا  ــي ی ــک نقاش ــیم ی ــا ترس ــه ب ــت ک ــوزان مي خواس دانش آم
روایــت یــک داســتان توضیــح دهنــد کــه 10 ســال آینــده علــم 

ــود.  ــد ب ــه خواه ــران چگون ــاوري در ای و فن

6. ایجاد و حمایت از کمپین هاي 
حمایت از ساخت و تولید داخلي

یکــي از عواملــي کــه مي توانــد ســهم زیــادي در تقویــت غــرور 
ملــي و روحیــه »مــا مي توانیــم« باشــد، تبلیــغ و ترویــج موفقیت ها 
و دســتاوردهاي فنــاوران و نــوآوران ایرانــي در عرصه هــاي مختلــف 
اســت. بــه همیــن منظــور، ســتاد از راه انــدازي کمپین هاي ســاخت 
ــه  ــد ک ــت مي کن ــف حمای ــاي مختل ــي در زمینه ه ــد داخل و تولی
بــراي مثــال مي تــوان بــه تجربــه راه انــدازي کمپیــن بــا همــکاري 
شــرکت دیجــي کاال اشــاره کــرد. ســتاد همچنیــن تــالش کــرد 
ــومین دوره  »نمایشــگاه  ــازي س ــاني و فرهنگ س ــه  اطالع رس جنب
ــا  ــه ب ــران« را ک ــاخت ای ــگاهي س ــواد آزمایش ــزات و م تجهی
ــه طــور  ــزار مي شــود، ب ــاوري برگ ــت علمــي و فن ــت معاون حمای
ــک  ــوان ی ــه عن ــت آن ب ــد و از ظرفی ــت کن ــل توجهــي تقوی قاب

                                سفر رویاها

کشتی اقیانوس پیمای خلیج فارس

مستندهای تصویری تولید شده 

شما جوان ها را خوب می شناسید؟

                             پرواز تا پردیس

هواپیمای دوزیست

مستند استارتاپ ها
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برگزاری دوره های آموزشی خبرنگاران علمی و فناوری

نشست های فرهنگ سازی و ترویجی با اصحاب رسانه
گپ و گفت های صمیمانه معاونین و مدیران با اصحاب رسانه

هوایــي ، ســتاد توســعه فنــاوری و صنایــع دانــش بنیــان دریایــی ، 
ســتاد نانــو و ...  فعــال گردیــده اســت و ان شــاهلل دیگــر ســتادها به 
زودي شــاخه هــای  دانشــجویي و دانــش آمــوزی خــود را راه اندازي 

خواهنــد کــرد. 
بــا توجــه بــه نقــش دانش آمــوزان در آینــده کشــور و ضــرورت 

تجهیــز آنــان بــه نــگاه نوآورانــه، ســتاد در ایــن زمینــه نیــز دســت 
بــه اقدامــات متعــددي زده اســت:

•  برگزاری دوره آموزشي گام
•  برگــزاري جشــنواره ها و المپیادهــاي دانش آمــوزي بــا مشــارکت 

ســتادهاي توســعه فناوري مانند دریایــي و زیســت فناوري و....



47 بنیان دانش  اقتصاد  بوم  زیست  توسعه  تکاپوی  در  مـروری بر رویـکردها و اقـدامـات معاونت علمی و فناوری رییس جمـهور

ول
ش ا

بخ
ی

نگ
ره

ه ف
سع

تو
 و 

ی
ذار

ت گ
اس

سی

کمپیــن ملــي اســتفاده نمایــد. یکــي از بهتریــن  راهبردهــاي ایــن 
حــوزه نیــز همــکاری و حمایــت از تبلیغــات محصــوالت و خدمات 
دانش بنیــان  در رســانه ملــي اســت؛ از ایــن رو طــي توافق نامــه اي 
ــول و  ــر محص ــال 95 ه ــداي س ــیما از ابت ــازمان صداوس ــا س ب
ــد از 40 درصــد  خدمــت دانش بنیــان شــرکت هاي ایرانــي مي توان

تخفیــف توســعه  علــم و فنــاوري بهره منــد گــردد. 

7. حمایت از تولید محتواي آموزشي
 و ترویجي در بستر فضاي مجازي

ــات و  ــاوري اطالع ــعه فن ــده توس ــد فزاین ــه رون ــه ب ــا توج ب
ارتباطــات در کشــور، فضــاي مجــازي ایــن روزهــا به بســتر بســیار 
ــده  ــدل ش ــي ب ــي و ترویج ــاي آموزش ــراي فعالیت ه ــبي ب مناس
ــان  ــران و کارشناس ــان، از مدی ــور ایرانی ــش حض ــا افزای ــت. ب اس
ــازي  ــواي مج ــازي، محت ــاي مج ــهروندان در فض ــا ش ــه ت گرفت
ــز  ــن ســتاد نی ــد. بنابرای ــدا مي کن هــر روز مخاطــب بیشــتري پی
بــه منظــور بهره بــرداري حداکثــري از فضــاي مجــازي، از تولیــد و 
ارائــه محتــواي ترویجــي یــا آموزشــي، بــازي و ســرگرمي هدفمند 
یــا خدمــات مرتبــط در ایــن بســتر توســط نهادهــا و شــرکت هاي 
توانمنــد حمایــت مي کنــد. از جملــه اقدامــات ســتاد در ایــن زمینــه 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب مي ت
• راه اندازي سامانه آموزش الکترونیک »اقتصاد دانش بنیان«

ــرد  ــا رویک ــاوري ب ــم و فن ــنامه« عل ــگاه »دانش ــدازي وب • راه ان
دانش آمــوزي

• راه اندازي وبگاه بازي کاري و یادگیري »نت راي«
• سامانه آموزش مجازي کار آفریني »سمک«

• سامانه  آموزش مجازی کار آفرینی » رهنمون« 
• ماراتن تولید محتوای دیجیتال 

• سایت خبری  »علمنا« 
ــرام،  ــد تلگ ــي مانن ــبکه هاي اجتماع ــال در ش ــدازي کان •  راه ان

ــبوک و ... ــتاگرام، فیس اینس

8. راه اندازی و حمایت از انتشار
 نشریات مکتوب و مجازی 

گرچــه فضــاي مجــازي در ســال هاي اخیــر بــه طــور 
ــي  ــاي علم ــا ماهنامه ه ــه اســت، ام چشــمگیري گســترش یافت
ــش  ــد نق ــد و مي توانن ــود را دارن ــان خ ــوز مخاطب ــي هن ـ ترویج
قابــل توجهــي در فرآینــد ترویــج و گفتمان ســازي داشــته باشــند. 
بنابرایــن ســتاد بــا توجــه بــه تجربــه انتشــار ماهنامه »ســرآمد« 
در معاونــت علمــي و فنــاوري، انتشــار نشــریه »دانش بنیــان« 
را در دســتور کار خــود قــرار داد کــه مخاطــب آن را عمومــا اعضاي 

ایجاد بخش دانش آموزی در جشنواره ها و نمایشگاه ها
و کمپین های حمایت از تولید ساخت داخل

جشنواره گیاهان دارویی

جشنواره دریا

جشنواره نانو

جشنواره سلولهای بنیادی

مهم ترین برنامه های ترویجی مورد حمایت ستاد

نوع حمایترویداد

سلسله همایش هاي تخصصي توسعه و 
تجاري سازي فناوري تبریز

حمایت مالي و معنوي

حمایت مالي و معنويمسابقه ملي »مهارت سنجي  فن آورد«

حمایت مالي و معنويجشنواره فیلم و عکس فناوري و صنعتي »فردا«

حمایت مالي و معنويمسابقه روباتیک شریف کاپ

حمایت مالي و معنويجشنواره بین المللي  فیلم رشد )دوره 45(

حمایت مالي و معنويجشنواره کارآفریني کوچک

حمایت مالي و معنويمسابقه حل مهندسي شیمي دانشگاه شریف

حمایت مالي و معنويجایزه ماراتن تولید محتوای دیجیتال ایران 

حمایت مالي و معنويهمایش ملی اقتصاد فرهنگ و هنر ایران 

جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب وکار 
شریف 

حمایت مالي و معنوي

برگزار کنندهجشنواره فرهنگي، هنري »ایران ساخت«
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حمایت از مسابقات و جشنواره ها، همایش ها و نشست های علمی و فناورانه

فیلم 100 

فیلم  رشد فیلم و عکس فرداشریف کاپ

حمایت از تولیدات محتوایی در فضای مجازی

ــت  ــون هش ــد و تاکن ــکیل مي دهن ــور تش ــي کش ــه علم جامع
شــماره از آن منتشــر و در اختیــار عالقمنــدان قــرار گرفتــه اســت. 
»دانش بنیــان« مي کوشــد مفاهیــم و مبانــي، سیاســت ها و 
رویکردهــا، و تجربه هــاي موفــق در عرصــه اقتصــاد دانش بنیــان 
را بــه مخاطبــان خــود منتقــل کنــد. ایــن ســتاد همچنیــن در یــک 
رویکــرد جدیــد اقــدام بــه حمایــت از نشــریات نوآورانــه ایــن عرصه 

نمــوده اســت کــه مي توانــد بــه حمایــت از هفته نامــه »شــنبه« بــا 
ــود.  ــاره نم ــتارت آپ ها اش ــرد تخصصــي اس رویک

البتــه ایــن ســتاد از نســل جدیــد مجــالت رســانه ای کــه در 
فضــای مجــازی نشــر میشــوند غافــل نشــده اســت و تاکنــون بــا 
حمایــت از »مجلــه تصویــری کلیــد « در فضــای مجــازی موفقیت 

هــای چشــم گیــری را  از آن خــود نمــوده اســت .
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تولید مجالت و ویژه نامه های خاص در موضوع فرهنگ سازی  اقتصاد دانش بنیان

فعالسازی سازمان های مردم نهاد )NGO( و انجمن های علمی و تخصصی در راستای فرهنگ سازی 

علمنا

پرش

هم نت

ماراتن تولید محتوای دیجیتال

جشنواره ملی فرهنگی هنری 
ایران ساخت
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مهم ترین مستندهای تولید شده  در
  همکاري ستاد و رسانه ملي

شبکهنام مستند 

شبکه افق»معتاد به نفت«

در حال هماهنگي»سفر به رویاها «

شبکه های مختلف»کشتي اقیانوس پیما«

شبکه های مختلف»هواپیماي دوزیست«

شبکه های مختلف»استارت آپ ها«

شبکه پنج تهران و افق»پرواز تا پردیس«

شبکه آموزش» زیست بوم کارآفرینی «

شبکه های مختلفبر مدار  پیشرفت 

شبکه های مختلفشما جوانان ؟

9. حمایت و همکاري با کسب وکارهاي نوپا
کســب و کارهاي نوپــاي اینترنتــي بــه مجموعه کســب وکارهاي 
امــروزي گفتــه مي شــود کــه بــر مبنــاي اینترنــت و ارائــه و عرضــه  
محصــوالت و خدمــات اینترنتــي بــا روش هــا و رویکردهــاي نوین، 
هــم موجــب گســترش فرهنــگ و علــم مي شــوند و هــم بــراي 

صاحبــان جــوان خــود درآمدزایــي مي کننــد. 
یکــي از ایــن کســب وکارهاي نویــن، یــک کســب وکار اینترنتي 
ــریف  ــي ش ــگاه صنعت ــجویان دانش ــت دانش ــه هم ــه ب ــت ک اس
راه انــدازي شــده و بازي هــاي آنالیــن اینترنتــي عرضــه مي کنــد؛ 
ــرده و  ــي ک ــي را معرف ــا موضوع ــاب ی ــه کت ــا ک ــن معن ــه ای ب
ســؤاالتي را در ارتبــاط بــا آن مطــرح مي  کنــد کــه اگــر کاربــر بــه 
آن هــا پاســخ صحیــح بدهــد، جایــزه  مي گیــرد. بنابرایــن ســتاد نیــز 
بــا بهره گیــري از ظرفیت هــاي ایــن روش آمــوزش غیــر مســتقیم 
، برخــي مراجــع و کتــب منتخــب در زمینــه اقتصــاد دانش بنیــان 
را موضــوع مســابقات کتابخوانــي قــرار داد و جوایــزي نیــز بــراي 
آن در نظــر گرفــت. از جملــه ایــن مراجــع، نقشــه  جامــع علمــي 
کشــور بــود کــه برگــزاري ایــن مســابقه موجــب شــد شــهروندان 

بــه مطالعــه آن بپردازنــد. 

ــه  ــوان ب ــا مي ت ــت حمایت ه ــن دس ــاي ای ــر نمونه ه از دیگ
ســامانه آمــوزش کارآفریني »ســمک«، ســایت مشــاوره کارآفریني 
»رهنمــون«، و دوره هــاي آموزشــي کارآفرینــي و کســب وکارهاي 

نویــن یــاد کــرد. 

10-جشنواره ملی فرهنگی و هنری  »ایران ساخت« ؛ 
در ســال 95  بــا هدف جــــریان ســازی فرهنگــی و تولید محتوا 
بــرای فضــای مجازیِ  مرتبط با چرخه  ی تـــجاری ســـازی، کـــار 
آفـــرینی و اقتصــاد دانــش بنیــان ، ســاماندهی واردات بــی رویــه 
ــی، در دو  ــوب ایران ــوالت مرغ ــا و محص ــه کااله ــادن ب و ارج نه
بخــش رقابتــی و دو ســطح حرفــه ای و غیــر حرفــه ای )مردمــی( 
ــداری و  ــال ، دی ــات ، رســانه هــای دیجیت در  بخــش هــای  ادبی
شــنیداری ، هنرهــای تجســمی ، ایــده بــازار و  بــدون محدودیــت 
ســنی بــرای تمــام مخاطبیــن در عرصــه فرهنــگ و هنر کشــور با 
موضــوع »فنــاوری ایرانــی؛ کســب و کار ایرانــی« طراحــی و برگزار 
گردیــد کــه بحمــداهلل بــات حضــور موثــر اصحــاب رســانه و اهالی 
فرهنــگ و نیــز حمایــت مســئوالن ارشــد دولتــی ایــن جشــنواره 
ــا  ــدرت برداشــت و بن ــا ق ــاه 95 ب ــم م نخســتین گام خــود در دی
دارد ایــن مــوج افرینــی ترویجــی را در ســالهای آینــده و در بخــش 

متعددتــری برگــزار نمایــد . 



بخش دوم:
توسعه اقتصاد 
دانش بنیان
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قانون حامیت از رشکت ها و مؤسسات دانش بنیان: 
بسته جامع توامنندسازی رشکت های دانش بنیان 

به عنوان بازیگر کلیدی اقتصاد دانش بنیان
قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان در سال 1386 
به تصویب رسید. ایده اصلی این قانون، تحریک نوآوری فناورانه از 
طریق حمایت از بنگاه  هایی بود که به خلق ثروت از محل توسعه 
و تجاری سازی فناوری می پردازند. این قانون 3 نوع بسته حمایتی 
را شامل می شد: بسته ای از حمایت ها که معاونت علمی و فناوری 
راسا می تواند آن ها را ارائه نماید، مانند برگزاری نمایشگاه تجهیزات 
ساخت داخل؛ بسته ای که نیازمند تأیید هیأت وزیران است؛ و بسته ای 
که مصوبه مجلس شورای اسالمی را می طلبد، مانند هرگونه معافیت 

مالیاتی یا تأسیس صندوق نوآوری و شکوفایی. 
اما حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، قبل از هر چیز 
مستلزم شناسایی این شرکت ها و مؤسسات بود. به همین منظور، 
معاونت علمی و فناوری کارگروهی را با عنوان »ارزیابی و تشخیص 
اجرا«  بر  نظارت  و  دانش بنیان  مؤسسات  و  شرکت ها  صالحیت 
راه اندازی کرد که مأموریت آن، اوال شناسایی مؤسسات و شرکت های 
حداکثری  فعال سازی  و  اجرا  برای  تالش  ثانیا  و  دانش بنیان، 

ظرفیت های این قانون است. 

بنابراین به طور کلی فرآیندهای اجرایی کارگروه را می توان به دو 
بخش »شناسایی و ارزیابی شرکت ها« و »توانمندسازی و حمایت از 

آن ها« تقسیم کرد. 
در فاصله سال های 93 تا 95، شناسایی شرکت های دانش بنیان با 
رشد چشمگیری همراه بوده است، به طوری که در طول این مدت شاهد 
افزایش بیش از 50 برابری تعداد شرکت های مشمول استفاده از مزایای 
قانون بوده ایم. در پایان سال 1392، تعداد شرکت های دانش بنیان تأیید 
شده 55 شرکت بود که این آمار تا پایان سال 1394 به 2275 افزایش 
یافت و تاکنون به رقمی بالغ بر 2900 شرکت رسیده است. پیش بینی 
می شود  فروش شرکت های مذکور تا پایان سال جاری به بیش از 200 
هزار میلیارد ریال رسیده و بالغ بر  80 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد 
نمایند. بررسی ها نشان می دهد بیشترین تعداد شرکت های دانش بنیان 
متعلق به حوزه فناوری اطالعات، ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای و پس 
از آن،  محصوالت پیشرفته سایر حوزه ها می باشد. از لحاظ جغرافیایی نیز 
کمی کمتر از نیمی از شرکت های مذکور در شهر تهران قرار دارند و بعد 

از آن، اصفهان و خراسان رضوی در رتبه های بعدی قرار دارند.

گزارش عملکرد کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت رشکت ها و 

مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا
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روند تعداد شرکت های دانش بنیان 

55

1096

2275
2858

سال 92 سال 93 سال 94 دی 95

وضعیت شرکت های مشمول استفاده 
تعداد شرکتاز قانون

 درآمد کل
درصد از درآمد تعداد کارکنان)میلیارد ریال(

کل

درصد از کل 
کارکنان

36/79 %66/97%31813089228700دانش بنیان صنعتی

45/26%32/41%8656334035300تولیدکننده کاال و خدمات دانش بنیان

17/95%0/62%1718122114000دانش بنیان نوپا

100%100 % 290119545378000جمع کل

 اهم سیاست ها و رویکردها
1. توانمندسازی شرکت های دانش بنیان

همان طور که اشاره شد، قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات 
شرکت های  شکوفایی  و  رشد  به  کمک  بر  ناظر  دانش بنیان 
دانش بنیان از طریق ارائه حمایت های مالی و قانونی مانند تسهیالت 
مالی، معافیت های مالیاتی و گمرکی یا مجوز استقرار در محدوده 
کارگروه  رویکرد  کلیدی ترین  بنابراین  است.  بزرگ  شهرهای 
ارائه  طریق  از  دانش بنیان  شرکت های  توانمندسازی  می توان  را 
حمایت های مندرج در قانون یا حمایت هایی مانند معافیت سربازی و 
همچنین ارائه خدمات آموزشی و مشاوره در حوزه های مختلف مالی، 
حسابداری، مالیاتی و بیمه دانست که معاونت علمی و فناوری با 
عنایت به نیازها و شرایط شرکت های دانش بنیان و با همکاری سایر 

نهادها نسبت به آن ها اقدام کرده است. 

از  حمایت  قانون  اثربخش  اجرای  برای  زمینه سازی   .2
شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

تصویب قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان در 
نوع  این  از  برای حمایت  قانونی  مجلس شورای اسالمی، بستر 
شرکت ها را فراهم ساخت، اما از تصویب قانون تا اعمال حمایت ها 

در میدان عمل فاصله زیادی وجود دارد. برای مثال، اعمال هر کدام 
از این حمایت ها نیازمند طراحی فرآیند و وجود آیین نامه، شیوه نامه یا 
دستورالعمل   های ویژه ای است که تدوین و تصویب آن ها نیز به نوبه 
خود زمان و تالش قابل توجهی می طلبد. کارگروه به منظور کمک 
به اجرای اثربخش این قانون، تالش کرده است تا آیین نامه ها و 
دستورالعمل های مورد نیاز برای هر کدام از حمایت ها را تدوین و به 
تصویب برساند که از مهم ترین آن ها می توان به تدوین و به روزسانی 
آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، 
تدوین و به روزرسانی فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان، و تدوین 

شیوه نامه سنجش سطح دانش فنی شرکت ها اشاره کرد.

3. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ارزیابی شرکت ها 
و  ایجاد  به  کمک  کارگروه،  کلیدی  سیاست های  از  یکی 
ارزیاب در سطح کشور است،  نهادهای تخصصی  توانمندسازی 
به گونه ای که این نهادها عالوه بر کمک به اجرای بخش های مختلف 
قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مانند ارزیابی و 
شناسایی شرکت ها، انجام ارزیابی های مرتبط با معافیت های مالیاتی 
و گمرکی و ... بتوانند در سایر بخش های مرتبط با توسعه فناوری و 

تکمیل حلقه های این زنجیره به ایفای نقش بپردازند.

دکتر سید محمد صاحبکار خراسانی
رئیس امور شرکتها و مؤسسات 

دانش بنیان و دبیر کارگروه
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توانمندسازی و ارتقای ظرفیت های نهادهای ارزیابی همچنین 
از این  جهت حائز اهمیت است که فرآیندهای ارزیابی در کشور، از 
بازار رو به رشدی برخوردار است. بانک ها، صندوق های سرمایه گذار 
خطرپذیر، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، صندوق نوآوری 
و شکوفایی، فن بازار ملی، ستادهای توسعه فناوری، سرمایه گذاران 
حقوقی و حقیقی و... همگی عضو جامعه بزرگ متقاضیان خدمات 
ارزیابی می باشند و لذا توانمندساختن این مجموعه ها می تواند به 
توسعه این بازار در کشور کمک کند. از جمله اقدامات کارگروه 
در این زمینه می توان به تدوین شیوه نامه و راهنمای ارزیابی و نیز 
برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان کلیدی کارگزاران ارزیابی 

اشاره کرد. 

4. مدیریت دانش
سیاست گذاری اثربخش مستلزم در اختیار داشتن داده ها، اطالعات 
و نهایتا دانش کافی، معتبر و روزآمد است. بنابراین معاونت علمی و 
فناوری به منظور فراهم ساختن زیرساخت  اطالعاتی و دانشی مورد 
نیاز، یک سامانه اطالعاتی جامع راه اندازی نموده است که به طور 

روزآمد، آخرین اطالعات مربوط به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
اعم از تعداد، حوزه فعالیت، موقعیت جغرافیایی، میزان فروش و ... 
در آن ها ثبت و ضبط می شود. این سامانه خروجی های مورد نیاز 
برای سیاست گذاری اثربخش را در اختیار ذی نفعان خود، از جمله 
سایر واحدهای معاونت علمی و فناوری، ستادهای توسعه فناوری 
و دیگر سازمان ها و نهادهای سیاست گذار قرار می دهد. این سامانه 
را با ثبت حدود 13 هزار شرکت می توان بزرگترین بانک اطالعات 
فناوری کشور به شمار آورد. ثبت نام شرکت ها در این سامانه جنبه 
داوطلبانه دارد، اما حمایت های مندرج در قانون صرفا شامل شرکت ها 

و مؤسساتی است که بتوانند فرآیند ارزیابی را با موفقیت بگذرانند. 
این بانک اطالعاتی به طور مداوم در فرآیندهای کاری معاونت 
علمی و فناوری مورد بهره برداری قرار می گیرد. برای مثال، معاونت 
با عنایت به کثرت شرکت ها در حوزه فناوری  علمی و فناوری 
اطالعات و ارتباطات و فناوری زیستی، توجه ویژه ای را به این 
حوزه معطوف کرده است و به لحاظ نسبی، تالش بیشتری برای 
برطرف ساختن موانع و چالش های پیش روی آن ها به خرج می دهد.   
این بانک اطالعاتی جامع به معاونت علمی و فناوری و سایر 
نهادهای سیاست گذار در حوزه علم، فناوری و نوآوری اجازه می دهد 
سیاست ها یا راهبردهایی را به اجرا بگذارند که تا پیش از این مقدور 
نبود. برای مثال، معاونت علمی و فناوری برای توسعه صادرات 
دانش بنیان به دنبال شناسایی شرکت های معتبر و صاحب صالحیتی 
است که در صورت دریافت حمایت، بتوانند به معنای واقعی به 
صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان بپردازند. طبعا شرکت های 
دانش بنیانی که تا کنون صالحیت آن ها در کارگروه احراز شده است، 

می توانند کاندیدای مناسبی برای دریافت این نوع حمایت ها باشند.
نهادهای دست اندرکار  به  نیز  دیگری  بینش های  این سامانه 
توسعه فناوری و نوآوری تزریق کرده است. برای مثال، ارائه آمار 
شرکت های دانش بنیان برخی استان ها به پارک های علم و فناوری 
همان استان ها نشان داد که به طور میانگین، پارک  ها 30 درصد از 
شرکت های دانش بنیان قلمروی جغرافیای خود را نمی شناسند یا با 

آن ها تعامل نداشته  اند. 

5. تمرکز بر فناوری پیشرفته و توان طراحی
قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، ناظر بر حمایت 
از »شرکت ها یا مؤسسات خصوصی یا تعاونی است که به منظور 
هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی 
و اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری سازی 
نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه 
فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای 
کارگروه،  تمرکز  اصلی  بنابراین حوزه  تشکیل می شوند«.  مربوط 
شرکت های فعال در حوزه فناوری های برتر )هایتک و مدیوم هایتک( 

مانند فناوری اطالعات و ارتباطات و زیست فناوری هستند. 

دسته فناوری
تعداد 

شرکت های 
دانش بنیان

 درصد 
)از کل شرکت های 

دانش بنیان(
8/76 %254فناوری زیستی
2/62 %76فناوري نانو

اپتیک و فوتونیک )مواد، قطعات 
و سامانه ها(

55% 1/90

مواد پیشرفته )پلیمرها، سرامیک 
6/17 %179ها، فلزات، کامپوزیت ها(

سخت افزار های رایانه ای، برق 
قدرت ، الکترونیک، کنترل و 

مخابرات

387% 13/34

فناوري اطالعات و ارتباطات و 
18/89 %548نرم افزارهای رایانه ای

تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید 
10/27 %298و آزمایشگاهی

5/76 %167داروهای پیشرفته
وسایل، ملزومات و تجهیزات 

4/62 %134پزشکی

5.41 %157هوافضا
2.28 %66انرژی های نو

تجهیزات و مواد پیشرفته نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی

173% 5.96

محصوالت پیشرفته سایر 
حوزه ها

390% 13/44

0/59 %17خدمات تجاری سازی
100 %2901جمع کل
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 2 جهان،  کشورهای  سایر  در  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
یا حداکثر 3 درصد شرکت ها می توانند به معنای واقعی در حوزه 
»فناوری های برتر« فعال باشند. اما به رغم تعداد کم، این شرکت ها 
بسیار خوش آتیه هستند و بازار آن ها نیز به طور فزاینده ای رو به رشد 
است. ظهور این شرکت ها در بازارهای جهانی، جغرافیای ثروت را 
نیز دستخوش تغییر کرده است. برای مثال دو دهه پیش بزرگترین 
حاال  اما  می دادند،  تشکیل  نفتی  شرکت های  را  دنیا  ثروتمندان 

شرکت های حوزه فناوری اطالعات جای آن ها را گرفته اند. 
عالوه بر ماهیت فناوری و قلمرو فعالیت، »توانمندی طراحی« 
نیز برای کارگروه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از منظر کارگروه، 
شرکت هایی که صرفا توان »ساخت« محصوالت یا خدمات جدید 
را دارند، تنها بر »دانش چگونگی« تسلط دارند، اما آن دسته از 
شرکت هایی که عالوه بر ساخت، موفق به »طراحی« محصول یا 
خدمت جدید می شوند، دانش توسعه را در اختیار دارند و عالوه بر 
چگونگی، »چرایی ها« را نیز می شناسند. با این تعریف، صالحیت 

شرکت هایی که به مونتاژ یا بازرگانی اشتغال دارند، احراز نمی شود. 
حوزه  در  فعال  شرکت های  که  است  باور  این  بر  کارگروه 
طور  به  یافته اند،  دست  طراحی  دانش  به  که  برتر  فناوری های 
چشمگیری در ایجاد مزیت رقابتی برای سایر بخش ها مؤثرند. 

برای مثال یک دفتر طراحی و مهندسی در حوزه کاشی و سرامیک 
می توان به عنوان چشمه ی مولد فناوری فعالیت کند و به طور جدی 
مزیت رقابتی شرکت های تولید کاشی و سرامیک را ارتقا دهد. به 
عنوان مثال، در حال حاضر صنعت کاشی ایتالیا برتری خود نسبت به 
سایر کشورها را مدیون توانمندی های مشابهی است که سیستم »دو 

پخت« را تبدیل به »یک پخت« کرده است.
 

اهم فعالیت ها و اقدامات
1. برقراری معافیت های مالیاتی برای شرکت ها و مؤسسات 

دانش بنیان
یکی از مهم ترین حمایت های مالی که در قانون به آن اشاره شده 
است، معافیت مالیاتی برای شرکت ها و فعالیت های دانش بنیان است. 
کارگروه به منظور برقراری این معافیت ها ضمن تحلیل و آسیب شناسی 
قوانین و فرآیندهای مشابه همچون معافیت مالیاتی پارک های علم و 
فناوری، به مذاکره با سازمان امور مالیاتی و وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری پرداخته است. 
سرانجام با تالش های کارگروه، دستورالعمل اجرایی ماده 22 
آیین نامه اجرایی قانون به امضای وزرای اقتصاد و علوم، تحقیقات 
و فناوری رسید و ابالغ شد. در سال 1393، اسامی شرکت ها و 

توانمندسازی و حمایت از 
شرکت های دانش بنیان

اجرایی سازی قانون 
حمایت از شرکت ها و 
مؤسسات دانش بنیان

شناسایی و ارزیابی شرکت ها
گزینش و ساماندهی
کارگزاران ارزیابی

تسهیالت مالی از طریق 
صندوق نو آوری و شکوفایی

امتیاز استقرار 
در محدوده شهرها

آموزش های مالی، 
حقوقی و ...

تسهیالت استفاده از 
شبکه آزمایشگاهی

تدوین آیین نامه ها 
و شیوه نامه ها

معافیت مالیاتی

معافیت گمرکی

تسهیالت سربازی تخصصی

مشاوره مالیاتی

تبلیغات تلویزیونی

استقرار دفاتر شرکت ها 
در تهران

اضافه پخش تشویقی 
در صداوسیما

حمایت های مالی و قانونی

سایر حمایت ها

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

7
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بسته های حمایتی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 

حمایت از صادرات شرکت های دانش بنیانتسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیالت اشتغال دانش آموختگان برتر )طرح شهید تهرانی مقدم(معافیت های مالیاتی

معافیت های حقوق گمرگی، عوارض و سود بازرگانی، مسیر 
سبزگمرکی، و معرفی شرکت های دانش بنیان برتر به عنوان 

فعاالن مجاز اقتصادی

تسهیالت نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال 
در شرکت های دانش بنیان

مجوز استقرار در محدوده شهرهای بزرگ 

خدمات آموزشی و مشاوره

توافق با شهرداری تهران جهت استقرار دفتر فعالیت 
شرکت های دانش بنیان در اماکن مسکونی شهر تهران

تسهیالت استفاده از شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

تسهیالت استفاده از امتیاز اضافه پخش تشویقی در آگهی های صداوسیما

آیا شرکت های بزرگ صنعتی نیز می توانند 
»دانش بنیان« قلمداد شوند؟

روح حاکم بر قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، 
حمایت از فعالیت های دانش بنیانی است که منجر به طراحی و 
همین  به  می شود.  دانش بنیان  محصوالت  و  خدمات  ساخت 
دلیل، ممکن است در یک شرکت بزرگ یا متنوع، صرفا برخی 
فعالیت ها مشمول این قانون و حمایت های مندرج در آن باشد. 
حتی در برخی شرکت های کوچک نیز شاهد تفکیک فعالیت ها 

به دانش بنیان و غیر آن هستیم.
بنابراین فعالیت های دانش بنیان شرکت های بزرگ نیز می تواند 
شامل حمایت های مندرج در این قانون باشد. برای مثال شرکت 
تولیدکننده ماکارونی کشور،  بزرگترین  به عنوان  زرماکارون 
فعالیتهای تحقیق و توسعه   ای خود را در یک شرکت مستقل به 
نام »زرنام« متمرکز کرده است که اخیرا مورد ارزیابی کارگروه 
قرار گرفته و صالحیت دانش بنیان آن احراز شده است. بدیهی 
است که حمایت های مندرج در قانون )اعم از تسهیالت صندوق 
نوآوری و شکوفایی، معافیت های مالیاتی و گمرکی و...( شامل 
فعالیت های شرکت زرماکارون نمی شود و صرفا زرنام را در 
بر می گیرد. مرکز تحقیقات سایپا نیز وضعیت مشابهی دارد: 
گرچه کل کسب وکار شرکت سایپا دانش بنیان نیست و مشمول 
تحقیقات سایپا در زمره  اما مرکز  نمی گیرد،  قرار  حمایت ها 

کسب وکارهای دانش بنیان قرار گرفته است. 

شرایط بهره مندی شرکت های دانش بنیان از 
معافیت مالیاتی

شــرکت های دانش بنیــان بــرای اســتفاده از ایــن معافیت هــای 
مالیاتــی، بایــد تعهــد نماینــد کــه معافیت مالیاتــی خــود را در 
ســال مالــی آینــده در 6 محــور زیــر هزینــه کننــد و عــالوه بر 

ایــن نیمــی از معافیــت را در ســرمایه ثبتــی خــود وارد نمایند:

1( انجام تحقیقات بنیادین یا کاربردی
2( تولید محصول جدید مبتنی بر تحقیق و توسعه

3( بهبــود و ارتقــای کیفــی یــا بهبــود فرآیند تولیــد محصوالت 
دانش بنیــان فعلــی خــود )بهبــود ویژگی هــای کیفــی، اخــذ 

و پیاده ســازی اســتانداردهای کیفــی محصــول و ...(
ــش  ــزات بخ ــا تجهی ــگاهی ی ــزات آزمایش ــد تجهی 4( خری

ــعه ــق و توس تحقی
5( آمــوزش و توانمندســازی نیــروی انســانی شــاغل در تحقیق 

و توســعه محصــوالت دانش بنیــان
6( توســعه بــازار داخلــی محصــول دانش بنیــان و یا صــادرات 
ــود  ــته بندی، بهب ــت بس ــود کیفی ــی، بهب ــعه بازاریاب )توس
کمیــت و کیفیــت خدمــات پــس از فــروش، عرضــه 
محصــوالت دانش بنیــان در نمایشــگاه های بین المللــی، 
اخــذ مجوزهــای ضــروری، اخــذ اســتانداردهای داخلــی و 
تأییدیه هــای کشــورهای مقصــد، ثبــت پتنــت بین المللــي، 

ــا خــارج از کشــور و ...( ــی ی ایجــاد نمایندگــی داخل
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مؤسسات دانش بنیان به همراه فهرست محصوالت تأییدشده این 
شرکت ها به ادارات امور مالیاتی ابالغ گردید. بر این اساس، 40 
شرکت در سال مالی 1392، 1200 شرکت در سال 1393 و 2028 
شرکت در سال مالی 1394 به منظور بهره مندی از این معافیت ها 
به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند. سایر شرکت های دانش بنیان 
به دالیل مختلف مانند استفاده از سایر معافیت ها یا عدم فروش، 

متقاضی برخورداری از این معافیت ها نبوده  اند. 

در  دانش بنیان  شرکت های  استقرار  ضوابط  تصویب   .2
محدوده شهرهای بزرگ 

استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی به دلیل مالحظات مختلف از 
جمله محیط زیست مطابق ضوابط خاصی انجام می شود که قبال به 
تصویب هیأت وزیران رسیده است. در ضوابط و معیارهای استقرار 
این واحدها، 14 گروه صنعتی مورد شناسایی قرار گرفته است که 
هر کدام بر اساس آسیب های احتمالی برای محیط زیست و میزان 
فاصله الزم با سکونت گاه ها، منابع آبی و مناطق حفاظت شده رده 
بندی شده اند و به این ترتیب، فاصله محل استقرار واحدهای 

صنعتی و تولیدی از محدوده ی شهرها تعیین می شود.
اما بر اساس ماده 8 قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان، این شرکت ها مجازند با رعایت مقررات زیست محیطی 
در محدوده شهرهای بزرگ نیز مستقر شوند. کارگروه به منظور 
اجرای این بند از قانون با همکاری وزات صنعت، معدن و تجارت و 
سازمان حفاظت محیط زیست به تدوین پیش نویس ضوابط استقرار 
شرکت ها در محدوده شهرهای بزرگ پرداخت. که شامل مصادیق 
صنایع پیشرفته و رده بندی آن ها است. می توان دو دسته شرکت ها 

را متمایز نمود: 
• شرکت هایي که قبل از تولید انبوه صنعتي قرار دارند، نیاز به 
مکان فیزیکي بزرگ نداشته، آلودگی تولید نمی کنند و مي توانند 
فارغ از رده بندي در محدوده شهرها و داخل مراکز رشد و پارک هاي 

فناوري و سایر مکان هاي مجاز مستقر شوند.
• شرکت هایي که محصوالت دانش بنیان را به  صورت انبوه 
تولید می کنند، نیاز به حمل ونقل مواد اولیه و محصوالت ساخته شده 
دارند و باید در شهرک هاي صنعتي و سایر مکان های مجاز طبق 

رده بندي مستقر شوند. 

3. اعطای معافیت حقوق گمرکی به شرکت های دانش بنیان و 
ارائه سایر حمایت های گمرکی 

قانون، معافیت حقوق  از حمایت های مندرج در  یکی دیگر 
گمرکی، عوارض و سود بازرگانی برای واردات مرتبط با فعالیت های 
دانش بنیان است. به منظور اعمال این حمایت ها، کارگروه در تعامل 
با ذی نفعان این حوزه از جمله گمرک جمهوری اسالمی ایران، ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان 
توسعه تجارت و نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، روندهای 

موجود برای واردات انواع کاال و ماشین آالت و نیز مصادیق قاچاق 
کاال را مورد بررسی قرار داد. همچنین تجربیات مشابه موفق و 

ناموفق معافیت های گمرکی در کشور نیز تحلیل شد.  
سرانجام شیوه نامه اعطای معافیت های حقوق گمرکی، عوارض 
و سود بازرگانی تهیه و به تصویب کارگروه رسید. شرکت های 
متقاضی معافیت گمرکی با مراجعه به سامانه می توانند از شرایط 
دریافت این معافیت ها مطلع شده و برای آن ثبت نام نمایند. بر 
این اساس، در سال های 93 و 94 به ترتیب 2 و 48 شرکت از 
این معافیت ها بهره مند شدند که رقم برای سال 1395 و تا پایان 
آذرماه، به حداقل 58 شرکت رسیده است. در همین راستا، دبیرخانه 
کارگروه طراحی و راه اندازی سامانه معافیت  گمرکی دانش بنیان را 

در دستور کار خود قرار داده است.
ضمنا با توافقات صورت گرفته با گمرک جمهوری اسالمی 
از این پس شرکت های دانش بنیان در گمرکات اجرایی  ایران، 
کشور در مسیر سبز گمرکی هدایت می شوند. همچنین تعدادی از 
شرکت های دانش بنیان برتر، به عنوان فعاالن مجاز اقتصادی تعیین 

شده اند و از امتیازات مربوطه برخوردار شده اند. 

4. تدوین و اجرای شیوه نامه تسهیالت نظام وظیفه تخصصی 
برای افراد فعال در شرکت های دانش بنیان

کارگروه با همکاری بنیاد ملی نخبگان و به منظور کمک به 
انسانی  نیروی  نگهداشت  و  حفظ  در  دانش بنیان  شرکت های 
دانشی خود، تسهیالت نظام وظیفه تخصصي براي افراد فعال 
در شرکت هاي دانش بنیان را طراحی کرده است. به این ترتیب، 
نیروهای انسانی کلیدی فعال در شرکت های دانش بنیان می توانند 
دوره سربازی خود را در داخل شرکت سپری کنند. در مدت کوتاهی 
که از تدوین و اجرای این شیوه نامه می گذرد، بیش از 100 شرکت 

دانش بنیان از این تسهیالت استفاده کرده اند. 

5. ارائه خدمات آموزشی و مشاوره به شرکت های دانش بنیان
برنامه ارائه خدمات آموزشی و مشاوره با هدف توسعه دانش 
مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان در حوزه های مختلف 
طراحی و در دست اجراست. تاکنون صدها شرکت برای تکمیل 
اظهارنامه مالیاتی خود از مشاوره های مالیاتی دبیرخانه کارگروه 
بهره مند شده اند. همچنین، ارائه دوره های آموزشی در حوزه مالی، 
حسابداری، بیمه، حقوق و قرارداد در زمره برنامه های آتی دبیرخانه 

کارگروه می باشد.
شرکت های  صداوسیما،  سازمان  با  انجام شده  توافقات  با 
دانش بنیان می توانند از امتیاز اضافه پخش تشویقی برای تبلیغ کاالها 
و خدمات دانش بنیان خود استفاده نمایند. این برنامه در راستای توسعه 

بازار شرکت های دانش بنیان انجام شده است. 



بنیان58 دانش  اقتصاد  بوم  زیست  توسعه  تکاپوی  مـروری بر رویـکردها و اقـدامـات معاونت علمی و فناوری رییس جمـهوردر 

وم
ش د

بخ
ان

بنی
ش

دان
د
صا

قت
ها

سع
تو



59 بنیان دانش  اقتصاد  بوم  زیست  توسعه  تکاپوی  در  مـروری بر رویـکردها و اقـدامـات معاونت علمی و فناوری رییس جمـهور

وم
ش د

بخ
ان

بنی
ش

دان
د
صا

قت
ها

سع
تو

تشخیص  و  ارزیابی  آیین نامه  به روزسانی  و  تدوین   .6
شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

اجرای »قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و 
تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات« نیازمند تدوین آیین نامه ها و 
دستورالعمل های اجرایی متعددی است که یکی از مهم ترین آن ها، 
»آیین نامه تشخیص صالحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان« 
است. این آیین نامه که ویرایش نخست آن عمدتا بر پایه تجربیات 
موفق جهانی تدوین شده بود، هر ساله با توجه به بازخوردهای 
دریافتی از ذینفعان به روزرسانی می شود. کارگروه عالوه بر دریافت 
نظرات شبکه گسترده اجرایی قانون و کارگزاران ارزیابی شرکت ها 
به نظرخواهی از فعاالن و صاحب نظران سیاست گذاری علم و 
فناوری نیز پرداخت و همچنین برای نظرات برتر و نیز پایان نامه های 
کاربردی تحصیالت تکمیلی در این زمینه، جوایزی در نظر گرفت.
در فرآیند ارزیابی، شرکت های متقاضی از 3 منظر مورد بررسی 
مهم ترین  سیستمی.  فنی،  حسابداری،  و  مالی  می گیرند:  قرار 
اصالحاتی که در ویرایش آخر این آیین نامه )اسفندماه 93( صورت 

گرفته، عبارت  است از: 
• بازنگری در شاخص های ارزیابی تحقیق و توسعه، دانش فنی 

و نوآوری فناورانه
• اصالح معیارهای ارزیابی شرکت های دانش بنیان نوپا 

• اصالح معیارهای ارزیابی شرکت های صنعتی دارای فعالیت 
از  استفاده  به  شرکت ها  نوع  این  تشویق  هدف  با  دانش بنیان 

تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی 
تسهیالت  از  انرژی  خدمات  استفاده شرکت های  امکان   •

صندوق نوآوری و شکوفایی
با  ارائه دهنده کاالها/ خدمات  استفاده شرکت های  امکان   •
استفاده از کاالها، تجهیزات یا ماشین آالت دانش بنیان از تسهیالت 

صندوق نوآوری و شکوفایی
بعضی  در  شرکت ها  کثرت  به  توجه  با  می کوشد  کارگروه 
حوزه های فناوری، آیین نامه های اختصاصی همان حوزه ها را تدوین 
نماید تا با اقتضائات و شرایط آن حوزه تناسب بیشتری داشته باشد. 
در این راستا تاکنون برای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و 

فناوری زیستی آیین نامه اختصاصی تدوین شده است. 

7. تدوین و به روزرسانی 
فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان

مؤسسات  و  شرکت ها  ارزیابی  در  مهم  مالحظات  از  یکی 
دانش بنیان، ماهیت کاالها و خدماتی است که ارائه می کنند. به 
همین منظور تهیه فهرستی از مصادیق کاالها و خدمات دانش بنیان 

در دستورکار دبیرخانه کارگروه قرار گرفت.
برای تهیه این فهرست، سیاست ها و راهبردهای باالدستی 
همچون اولویت های فناوري نقشه جامع علمی کشور، فهرست 

صنایع نوین برای استقرار در شعاع تهران )جهت اجراي مصوبه 
هیأت وزیران مورخ 88/5/18(، سیاست ها و اولویت های پژوهش 
و فناوري کشور )تهیه شده توسط دبیرخانه شوراي عالي علوم، 
تحقیقات و فناوري در سال 1391( و امثال آن ها، و نیز تجربیات 
و دسته بندی های مشابه خارجی که در طول سال های مختلف و 
توسط صاحب نظران، کشورها یا سازمان های بین المللی تهیه و ارائه 
 شده بود، مورد مطالعه قرار گرفت. بر پایه این بررسی ها فهرست 
اولیه ای از کاالها و خدمات دانش بنیان به دست آمد که به منظور 
تناسب هر چه بیشتر با شرایط بومی، به معرض نقد و بررسی بیش 
از 150 نفر از صاحب نظران از دانشگاه ها و مراکز پژوهشي، صنایع 
و تشکل هاي بخش خصوصي، و نیز دستگاه های دولتي متولي و 

مرتبط با زمینه موردنظر گذاشته شد. 
و سرانجام فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان مورد نیاز کشور 
ذیل 11 حوزه اصلي تدوین شد. این حوزه ها بر اساس دو رویکرد 

زیر مشخص  شده بود: 
• حوزه هایی که کاالهای دانش بنیان و با فناوري برتر در آن ها 
وجه غالب را دارد و متوسط فعالیت های تحقیق و توسعه در آن ها 
بیش از سایر حوزه های فناوری و صنعتی است؛ مانند حوزه های 
فناوری زیستی، فناوری نانو، فوتونیک و اپتیک، فناوری اطالعات 
و ارتباطات، انرژی های تجدیدپذیر، دارو، الکترونیک، مواد پیشرفته، 

ساخت و تولید پیشرفته و هوافضا. 
در  دانش بنیان  و بخش هایي که کاالهای  سایر حوزه ها   •
آن ها غلبه ندارد، اما رسوخ فناوری هاي برتر و ظهور محصوالت 
دانش بنیان در آن ها مشاهده می شود؛ مانند نفت و گاز، عمران و 

حمل ونقل، برق، معدن، کشاورزی، آب وهوا و ...
ویرایش نخست فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان که در 
نیمه دوم سال 1391 تدوین  شده بود، با دریافت نظرات مراکز 

دارای ارزش 
افزوده باال

اهمیت راهبردی
وحیاتی برای 

کشور

نیاز به فعالیت های 
تحقیق و توسعه 

متمرکز و برنامه ریزی 
شده توسط گروه های 

متخصص

نوآوری در سطح 
ملی و شکل نگرفت 
بازار عرضه )و بعضا 
تقاضا( در کشور در 

آن محصول

وابستگی با خارج
در کنار دشواری های 

ناشی از تحریم و 
ارزبری باال

ویژگی های اصلی کاالها و 
خدمات دانش بنیان
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علمی، دستگاه های مسئول و ده ها نفر از صاحب نظران مورد بازبینی و روزآمدسازی قرار گرفت که نتیجه آن، ورود محصوالت جدیدی به 

حوزه های کاال و خدمات دانش بنیان

فناوری زیستی )غذایی، کشاورزی دامی و گیاهی، صنعتی 
محیط زیست، زیست فناوری و مولکولی( 

فناوری نانو )محصوالت و مواد(

اپتیک و فوتونیک )مواد، قطعات و سامانه ها(

فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری

تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی

وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی

انرژی های نو

محصوالت پیشرفته سایر حوزه ها )معدن(

محصوالت پیشرفته سایر حوزه ها )علوم شناختی(

خدمات تجاری سازی

محصوالت پیشرفته سایر حوزه ها )صنایع و فناوری های غذایی(

محصوالت پیشرفته سایر حوزه ها )هوا و اقلیم، آب، خاک  و فرسایش(

محصوالت پیشرفته سایر حوزه ها )محصوالت شیمیایی پیشرفته(

داروهای پیشرفته

هوافضا )پرنده ها، ماهواره ها، موشک ها(

محصوالت پیشرفته سایر حوزه ها )فناوری های ساختمان 
و مسکن، راه سازی، ریلی و دریایی(

تجهیزات و مواد پیشرفت نفت، گاز و پاالیش و پتروشیمی

مواد پیشرفته )پلیمرها، سرامیک ها، فلزات، کامپوزیت ها(

سخت افزارهای رایانه ای، برق قدرت، الکترونیک، کنترل و مخابرات

محصوالت پیشرفته سایر حوزه ها )فناوری های نرم و 
هویت ساز، فرهنگی و تجهیزات وابسته( 

فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان و نیز حذف یا اصالح برخی 
محصوالت قبلی بود. در حال حاضر این فهرست که با بیش از هزار 
نفر ساعت کار کارشناسی پشتیبانی می شود، شامل سرفصل های 

ذیل است:
8. طراحی و توسعه سامانه ارزیابی شرکت ها و مؤسسات

از  حمایت  قانون  تسهیالت  از  استفاده  متقاضیان  زیاد  تعداد 
و  گستردگی  و  سو،  یک  از  دانش بنیان  مؤسسات  و  شرکت ها 
تنوع باالی تعامالت بین ذی نفعان مانند دبیرخانه کارگروه، شبکه 
کارگزاران، شرکت های متقاضی، شرکت های دانش بنیان مورد تأیید 
و سایر نهادها و دستگاه های مرتبط با اجرای قانون از سوی دیگر، 
وجود زیرساخت اطالعاتی مناسب و کارآمد را ضروری می ساخت. 
بنابراین دبیرخانه کارگروه طراحی و راه اندازی یک سامانه جامع و 
منعطف اطالعاتی را در دستور کار خود قرار داد که اکنون به نشانی 
daneshbonyan.ir در دسترس متقاضیان و عالقمندان قرار دارد. 
با توجه به اینکه برخی از حمایت های مورد نظر قانون با همکاری 
سایر نهادها و دستگاه ها در حال اجرایی شدن است، تعامل شرکت ها 
و مؤسسات دانش بنیان با سایر دستگاه ها نیز در بستر همین سامانه 

اطالعاتی انجام می شود. این سامانه به منظور ارتقاي بهره وري، 
کیفیت فرآیندها و پیاده سازی تصمیمات کارگروه در 7 بخش اصلی 

طراحی و تنظیم شده است:
• ورود اطالعات مورد نیاز توسط شرکت متقاضي و ارسال آن 

به دبیرخانه کارگروه
• بررسی اولیه شرکت های متقاضی توسط دبیرخانه و ارجاع به 

کارگزاران منطقه ای و تخصصی
• ارزیابی شرکت ها توسط کارگزار ارزیابی و ارسال اطالعات به 

دبیرخانه کارگروه 
• نظارت بر ارزیابی های کارگزاران توسط دبیرخانه و سرممیزان 

مشخص
• تأیید یا رد نهایی شرکت های متقاضی در کارگروه

• ارائه حمایت و تسهیالت به طور مستقیم و یا در تعامل با سامانه 
سازمان های مربوط

• اطالع رسانی به شرکت های دانش بنیان در خصوص اخبار و 
موضوعات مهم مرتبط 

در همین راستا، طراحی و راه اندازی سامانه معافیت های گمرکی 
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شرکت های دانش بنیان و طراحی فرآیند ارتباط الکترونیک با سازمان 
امور مالیاتی نیز به منظور تسهیل فرآیند ارائه خدمات، توسعه دولت 

الکترونیک و کاهش هزینه ها در حال انجام است.

 9. تدوین شیوه نامه سنجش سطح دانش فنی شرکت ها
متقاضی،  شرکت های  ارزیابی  در  اصلی  معیارهای  از  یکی 
سطح دانش فنی شرکت ها است. به دلیل ماهیت دانش فنی که 
درهم تنیدگی زیادی با بخش های مختلف سخت افزاری، نرم افزاری 
چارچوب  وجود  عدم  در صورت  دارد،  سازمان  انسانی  نیروی  و 
یکسان و شفاف، بیم آن می رود که این فرآیند به صورت سلیقه ای 
بررسی شود. بنابراین دبیرخانه کارگروه پروژه مطالعاتی جامعی را در 
دستور کار خود قرار داد که دستاورد آن، شیوه نامه سنجش سطح 
دانش فنی شرکت ها مشتمل بر فرآیند و معیارهای آن بود. بر مبنای 
این شیوه نامه، دو پرسشنامهـ  یک نسخه ویژه شرکت های متقاضی 
و یک نسخه ویژه کارشناسان فنی ـ طراحی شد. این شیوه نامه 
به کارگزاران آموزش داده و پس از ارزیابی 30 شرکت به  صورت 
پایلوت و دریافت بازخورد های کارگزاران ارزیابی و شرکت ها، به اجرا 

گذاشته شد. 

10. ارزیابی تخصصی وضعیت مالکیت شرکت های متقاضی
تبصره ماده 1 قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
و  مؤسسات  دولتی،  شرکت های  که  می کند  اشاره  صراحت  به 
نهادهای عمومی غیر  دولتی و نیز شرکت ها و مؤسساتی که بیش 
از پنجاه درصد )50%( از مالکیت آن ها متعلق به شرکت های دولتی 
و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، نمی توانند تحت 
از اجرای  بنابراین اطمینان  حمایت های این قانون قرار بگیرند. 
متقاضی  شرکت های  مالکیت  ارزیابی  مستلزم  قانون  صحیح 
است. کارگروه پس از انجام بررسی های الزم و به منظور افزایش 
کارآیی و بهره وری، ارزیابی مالکیت شرکت های متقاضی را به یک 
کارگزاری تخصصی از بخش خصوصی سپرده است. این کار باعث 
تخصصی ترشدن فرآیند ارزیابی مالکیت و در نتیجه افزایش دقت، 

سرعت و سهولت فرآیند ارزیابی شده است. 

11. ایجاد فعالیت سردبیری فنی 
به منظور ایجاد وحدت رویه در فرآیند تشخیص و ارزیابی کاالها 
و خدمات دانش بنیان، فعالیتی تحت عنوان »سردبیری فنی« به 
فرآیند ارزیابی شرکت ها افزوده شد. همچنین روش انجام کار، 
معیارهای گزینش کارشناسان فنی و وظایف آن ها نیز تدوین شده 
است. برخی از پیامدهای ایجاد فعالیت سردبیری به شرح زیر است:  

• تدقیق، تسریع و تسهیل در فرآیند ارزیابی شرکت ها
از  ارزیابی شرکت هایی که  • صرفه جویی در زمان و هزینه 

حداقل معیارهای فنی برخوردار نیستند 
• کاهش اختالف سلیقه میان کارشناسان فنی ارزیابی شرکت ها 

• تهیه بانک اطالعاتی جامع و یکپارچه از کارشناسان فنی برای 
ارزیابی شرکت ها 

• تسهیل فرآیند به روز رسانی فهرست محصوالت دانش بنیان
12. راه اندازی مرکز مشاوره شرکت ها

از  وسیعی  گستره  دانش بنیان،  از شرکت های  قانون حمایت 
مخاطبان و فعاالن کسب وکار را در بر می گیرد. از سوی دیگر 
هم زمان با توسعه دامنه اجرای قانون و ارائه مشوق ها و حمایت های 
جدید از سوی معاونت علمی و فناوری، میزان مراجعه شرکت ها 
برای آگاهی از حمایت ها و دریافت آن ها افزایش  یافت. لذا دبیرخانه 
کارگروه مرکزی را برای اطالع رسانی و ارائه مشاوره های الزم به 
شرکت ها طراحی و راه اندازی کرد که به طور مداوم پاسخگوی 
پرسش ها و ابهامات شرکت هاست و راهنمایی های الزم را برای 
ارائه  از حمایت های مختلف  استفاده  و  ارزیابی  فرآیندهای  طی 

می دهد.  
این مرکز ابتدا در داخل دبیرخانه کارگروه شکل گرفت، اما با 
توجه به حجم باالی مراجعات و مزایای استفاده از ظرفیت های 

بخش خصوصی، اخیرا به یکی از کارگزاران فعال واگذار شد.
 

13. تدوین آیین نامه ارزیابی و فعالیت کارگزاران 
فرآیند ارزیابی شرکت های متقاضی با نگارش نخستین ویرایش 
»آیین نامه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان« در کارگروه، راه اندازی نسخه اولیه سامانه و با همکاری 
برخی از نهادها و دستگاه ها مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، شورای عالی فضای مجازی و پارک های علم و فناوری 
به راه افتاد. اما در سال 1392 با افزایش تعداد متقاضیان، ضرورت 
صورت   به  که  خصوصی  شرکت های  ظرفیت  از  بهره گیری 

تخصصی به امر ارزیابی بپردازند، بیش از پیش احساس شد. 
بنابراین کارگروه به تدوین آیین نامه ای برای ارزیابی و انتخاب 

مالک های انتخاب 
کارگزاران

جاری بودن فرآیند 
نیرو پروری در شرکت

داشتن سابقه در ارزیابی 
حوزه تکنولوژی

داشتن واحد
ارزیابی مستقل

اتصال داشتن به دیگر 
نهادهای متقاضی خدمات

دارابودن فرآیند 
مستندسازی داخلی

برخورداربودن از سرعت، 
کیفیت و دقت مناسب
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جمع کلشهرستانتهرانوضعیت کارگزاری

121830فعال

538در حال آموزش

مجموع کل تعداد 
172138کارگزاری ها در دو مرحله

جمع کلشهرستانتهرانوضعیت سرارزیاب

232245فعال

13619در حال آموزش

مجموع کل تعداد 
362864سرارزیابان در دو مرحله

فرآیند پذیرش نیروی انسانی جهت ارزیابی

رتبه بندی به صورت کارورزیآزمون وسنجشدوره های آموزشیپذیرش
دوره ای

برابر کارگزاران  ارزیابی پرداخت. رویکرد دبیرخانه در  کارگزاران 
ورود  امکان  فراهم ساختن  و  آن ها  میان   رقابت  ایجاد  ارزیابی، 

کارگزاران برای تضمین کیفیت ارزیابی است.
از آن جا که شرکت های متقاضی باید از منظر مالی و حسابداری، 
فنی و سیستمی مورد ارزیابی قرار گیرند، الزم است کارگزاران 
ارزیابی تیمی متشکل از کارشناس حسابداری، کارشناس فنی 
متخصص در حوزه محصوالت شرکت و کارشناس متخصص در 

مباحث سازمانی باشند. 
پس از تدوین آیین نامه، به منظور اطمینان از یکپارچگی و 
همسویی بین کارگزاران ارزیابی، دبیرخانه کارگروه به تدوین و 
انتشار »راهنمای فرآیند ارزیابی شرکت ها برای کارگزاران« پرداخت 
که با توجه به بازخوردهای دریافتی از شرکت ها و کارگزاران، تقریبا 
به طور فصلی مورد بازبینی قرار می گیرد. بررسی ها حاکی از آن است 
که تدوین راهنمای ارزیابی و به روزرسانی مستمر آن، به شکل گیری 
ادبیات مشترک میان کارگزاران در مورد مفاهیم ارزیابی دانش بنیان 
و معیارهای آیین نامه کمک زیادی کرده است و از ابهامات آن ها 
در این زمینه کاسته است. وجود راهنما همچنین به نظام مند شدن 
آموزش و انتخاب کارگزاران ارزیابی دانش بنیان کمک کرده است. 

14. آموزش و توسعه منابع انسانی کارگزاران ارزیابی
دبیرخانه کارگروه در راستای توانمندسازی کارگزاران ارزیابی 
نسبت به آموزش نیروی انسانی کارگزاران  اقدام کرده و فرآیندی 

را برای آموزش نیروی انسانی ارزیاب طراحی و اجرا کرده است. 
ارزیابی در  اینکه صالحیت کارگزاران  به این ترتیب عالوه بر 
قالب حقوقی توسط دبیرخانه بررسی و احراز می شود، شایستگی ها 
نیز مورد  زمینه  این  در  فعال  افراد حقیقی  یکایک  توانمندی  و 
بررسی مستقل قرار می گیرد. تحصیالت، تجربیات و سوابق کاری 
ارزیاب ها، از جمله موضوعاتی است که در این فرآیند مورد توجه 

قرار می گیرد. 
افرادی که از سوی کارگزاران به عنوان اعضای تیم ارزیابی 
معرفی می شوند، باید الزاما در دوره های آموزشی خاصی که از 
سوی دبیرخانه کارگروه برگزار می شود، شرکت کنند. دبیرخانه در 
سال های 1393، 1394 و 1395 به ترتیب 3، 4 و 6 دوره آموزشی 

برای اعضای تیم های ارزیابی برگزار کرده است. 
برگزاری آزمون های دوره ای برای اطمینان از به روزبودن دانش 
کارگزاران، و رتبه بندی و تقدیر دوره ای از کارگزاران برتر نیز از جمله 
اقدامات کارگروه در این راستا است. همچنین به منظور تبادل آرا و 
تجارب کارگزاران با یکدیگر و نیز اطالع رسانی به آن ها در خصوص 
تازه ترین تصمیم ها و دستورالعمل های تهیه شده در کارگروه، به طور 

مستمر جلساتی برای هم اندیشی کارگزاران تشکیل می شود. 

15. نظارت بر عملکرد کارگزاران ارزیابی 
دبیرخانه در راستای تضمین دقت، سرعت و کیفیت فرآیند ارزیابی، 
شاخص هایی برای ارزیابی فعالیت های کارگزاران و نظارت  بر عملکرد 
آن ها طراحی کرده است و بر پایه این شاخص ها، به طرق مختلف 
بر عملکرد کارگزاران ارزیابی نظارت می کند. به منظور شفافیت هرچه 
بیشتر و ایجاد انگیزه برای ارتقای عملکرد کارگزاران، نتایج نظارت های 
دوره ای به کارگزاران اعالم می شود و بر تعامالت دبیرخانه کارگروه با 

کارگزاران از جمله حق الزحمه آن ها تأثیر مستقیم دارد. 
عالوه بر نظارت های دوره ای، کارگروه از نظارت های اتفاقی/
بدون برنامه قبلی نیز استفاده می کند. برای مثال، کارکنان دبیرخانه 
با برخی از شرکت های متقاضی تماس گرفته و از کیفیت و کمیت 
فرآیند ارزیابی و فعالیت کارگزار جویا می شوند. در مجموع تا کنون 
حدود 2/5 درصد از پرونده های متقاضیان که توسط کارگزاران 
ارزیابی شده اند، مورد تجدیدنظر و اصالح قرار گرفته است. قطع 
همکاری با دست کم 5 کارشناس ارزیابی و 2 کارگزار ارزیابی از 
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اتفاقات مهم در حوزه شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

رشد بیش از 50 برابری تعداد شرکت های دانش بنیان تأیید شده و عبور از مرز 2900 شرکت دانش بنیان  •
•عبور از مرز 200 هزار میلیارد ریال فروش در شرکت های دانش بنیان تا پایان سال 1395

نهادینه سازی حمایت برای برخورداری از معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان  •
نهادینه سازی حمایت برای برخورداری از معافیت عوارض گمرکی شرکت های دانش بنیان  •

ــان،  ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــتای حمای ــکوفایی در راس ــوآوری و ش ــدوق ن ــه صن ــون دالر ب ــص 500 میلی تخصی  •
ــع ــن مناب ــت در تأمی ــی دول ــای مال ــم محدودیت ه علیرغ

ــود در  ــم رک ــان ســال 1395،  علیرغ ــا پای ــان ت ــتغال مســتقیم در شــرکت های دانش بنی ــر اش ــرز 80،000 نف ــور از م عب  •
فعالیــت واحدهــای صنعتــی و خدماتــی

ــدی  ــور ج ــرای حض ــازی ب ــان و زمینه س ــات دانش بنی ــرکت ها و مؤسس ــت از ش ــون حمای ــای قان ــل آیین نامه ه تکمی  •
ــان ــوزه دانش بنی ــی در ح ــزرگ صنعت ــط و ب ــرکت های متوس ش

تدوین و اجرایی سازی آیین نامه تسهیالت نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت های دانش بنیان  •
نهادسازی و مشارکت جدی بخش خصوصی در فرآیند ارزیابی و ارتقای توانمندی شرکت های دانش بنیان  •

پیامدهای نظارت بر عملکرد کارگزاران بوده است. 
به طور کلی از روش های زیر برای دریافت بازخورد از عملکرد 

کارگزاران و فرآیند ارزیابی شرکت های دانش بنیان استفاده می شود:
1. مرکز مشاوره دانش بنیان

2. دریافت بازخوردها از طریق ایمیل
3. دریافت بازخوردهای از طریق شبکه مجازی

4. رتبه بندی کارگزاران، ممیزان، سرممیزان و حوزه های سردبیری
5. رسیدگی به اعتراضات مکتوب شرکت ها

6. مصاحبه ویژه تلفنی با شرکت های ارزیابی شده اعم از تأیید و 
ردشده به صورت تصادفی

7. سامانه آنالین نظرسنجی از شرکت ها در خصوص فرآیند ارزیابی
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در جهان سراسر رقابت امروز، دست یافتن به مزیت رقابتي چه 
در عرصه خرد بنگاهي و چه در عرصه کالن ملي، به ضرورتی 
در  کشوري  عنوان  به  نیز  ایران  است.  شده  بدل  انکارناپذیر 

حال پیشرفت، از این قاعده مستنثني نیست و ضرورت کسب 
است.  کرده  درک  را  جهاني  و  ملي  عرصه  در  رقابت پذیري 
بي شک، یکي از عوامل اساسي در دستیابي به این مهم، ایجاد 

نقش آفرینی دانش و فناوری در زمین اقتصاد
سیاست ها و اقدامات حوزه نوآوری و تجاری سازی فناوری

حمایت از نوآوری و تجاری سازی فناوری با تکیه بر 
سیاست های ایجاد بازار و تحریک تقاضا
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نوآوری  از  حاصل  اقتصادي  افزوده  ارزش 
رو،  این  از  است.  فناوری  تجاري سازي  و 
فناوری  تجاری سازی  و  نوآوری  از  حمایت 
در  دانش بنیان  تولید  افزایش سهم  با هدف 
کشور و بازارسازی مناسب برای آن، یکی از 
سیاست های راهبردی و اولویت های اساسی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
دولت یازدهم می باشد. با این حال، افزایش 
جدی  چالش  یک  دانش بنیان  تولید  سهم 
در  می رود.  شمار  به  اجتماعی  اقتصادی- 
اقتصاد ایران که در طول سال ها،  وابستگی 
به درآمدهای نفتی را تجربه کرده و تبدیل 
فاصله  است،  شده  محور  منبع  اقتصادی  به 

گرفتن از چنین روندی، نیازمند تصمیم هایی ورای حوزه علم 
مدیریت  و  اقتصاد، صنعت  یعنی حوزه های کالن  فناوری،  و 
که  هرکجا  داد  نشان  تحریم  دوران  از  حاصل  تجارب  است. 
تقاضا و نیازی جدی برای نوآوری و فناوری وجود داشته است،  
خلق فناوری و توسعه محصول نیز با احتمال موفقیت بیشتری 
این اساس معاونت علمی و فناوری در  بر  همراه بوده است. 
بر عرضه، جنبه  تا عالوه  اخیر، تالش نموده است  سال های 
تقاضای نوآوری و فناوری را نیز مورد توجه جدی و حمایت 
تقاضا،  و  عرضه  میان  محکم  بنیادهای  ایجاد  با  و  دهد  قرار 

زمینه های تحقق اقتصاد دانش بنیان را فراهم آورد. 
گواه روشنی بر ضرورت این تغییر را می توان در جایگاه کنونی 
دارایی ها و توانمندی های علمی و فناوری کشور جستجو کرد. 
تولید  گذشته، شاخص های  سالیان  در  حوزه ها  از  بسیاری  در 
علم کشور )همچون تعداد انتشارات علمی( رشد قابل توجهی 
داشته است؛ این در حالی است که شاخص های توسعه فناوری 
)برای مثال؛ موارد ثبت اختراع یا تعداد محصوالت ارائه شده به 
بازار( وضعیت چندان مناسبی ندارند. ضعف در حلقه های پایانی 
تجاری سازی  در  توفیق  عدم  و  ثروت  به  ایده  تبدیل  فرآیند 
نتایج پژوهش و نوآوری در قالب خدمات و محصوالت فناورانه 
از  جامعه  سو،  یک  از  تا  است  شده  موجب  بازار،  به  ارائه  و 
دیگر،  سوی  در  و  نشود  بهره مند  فناوری  و  نوآوری  مزایای 
از  شایسته  طور  به  نتوانند  فناوران  و  نوآوران  پژوهشگران، 
دستاورد تالش های خود بهره مند شوند و بدین ترتیب، نتوانند 

سهم چندانی از اقتصاد ملی را به خود اختصاص دهند. 
ارتقای  هدف  با  فناوری  و  علمی  معاونت  راستا،  همین  در 
افزایش توان  فناورانه داخلی،  توانمندی های  سطح فناوری و 
رقابتی کشور در بازار داخلی و صادرات کاالهای دانش بنیان، 
پژوهش های  به  نسبت  اعتمادسازی  و  پایدار  اشتغال  ایجاد 
همچون؛  مختلفی  سازوکارهای  طریق  از  داخلی  کاربردی 
برگزاری نمایشگاه ها،  فن بازارها و رویدادهای فناورانه، اعطای 

مراکز  و  دانشگاه ها  به  تجاری سازی  جایزه 
پژوهشی، حمایت از توسعه مراکز نوآوری و 
شتاب دهی فناوری و اجرای طرح های کالن 

ملی به این مهم پرداخته است.

و  نوآوری  از  حمایت  رویکردهای 
تجاری سازی فناوری

و  نوآوری  از  حمایت  سیاست  راستای  در 
فناوری  و  علمی  معاونت  تجاری سازی، 
رویکردهای خاصی را در پیش گرفته است 

که در ادامه به آن ها پرداخته می شود: 

فناوری  تجاری سازی  از  حمایت   •
برای توسعه اقتصاد دانش بنیان با هدف رفع نیازهای 
طرح های  به  تسهیالت  اعطای  طریق  از  کشور،  راهبردی 
تجاری سازی شرکت ها و برنامه ریزي، شناسایي، تصویب، اجرا 
و پایش طرح هاي کالن ملي فناوري و نوآوري محصول محور، 
با  که  کشور  اولویت دار  و  راهبردي  فناوري هاي  مبناي  بر 
انجام  ذي ربط  دولتی  نهادهاي  و  خصوصي  بخش  مشارکت 

می شود. 
معاونت، طرح های فناورانه با قابلیت تجاری سازی را شناسایی 
و ارزیابی می کند و از برخی طرح های منتخب در استان ها و 
ایجاد  و  مالی  تسهیالت  ارائه  قالب  در  مختلف  دانشگاه های 
شرکت های  و  دولتی  نهادهای  و  سازمان ها  میان  هماهنگی 

دانش بنیان حمایت می کند. 

محصوالت  تبادل  بسترهای  ایجاد  و  بازارسازی   •
فناورانه، با هدف تحریک تقاضا و برقراری ارتباط میان طرف 
محصوالت،  پیش خرید  طریق  از  فناوری  تقاضای  و  عرضه 
از  حمایت  برای  بزرگ  صنایع  و  دولتی  سازمان های  تشویق 
تولید داخل و نیز برگزاری نمایشگاه  با هدف ارائه محصوالت 
فناورانه و نوآورانه تولید داخل، از جمله اقداماتی است که در 

این حوزه انجام گرفته است.

فعالیت های  از  حمایت  و  شبکه سازی  ترویج،   •
فناوری،  تجاری سازی  جایزه  اعطای  قالب  در  که  فناورانه 
کانون های  و  نوآوری  مراکز  ایجاد  نمایشگاه،  برگزاری 

هماهنگی دانش، صنعت و بازار انجام می گیرد. 
مهم ترین  از  برخی  می آید،  ادامه  در  که  گزارش هایی  در 
اقدامات معاونت در حوزه نوآوری و تجاری سازی فناوری به 

تفصیل مرور خواهد شد.  

دکتر محمود شیخ زین الدین
معاون تجاری سازی و نوآوری
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فقط ساخت ایران
گزارشی از منایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران كه چهارمین دوره  آن 
در اردیبهشت ماه سال جاری به همت معاونت نوآوری و تجاری سازی فناورِی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و در راستای سیاست های كالن 
تقویت اقتصاد مقاومتی برگزار شد، با حمایت از صنعتگران، پژوهشگران و 
فناوران كشور برای بومی سازی فناوری ساخت  تجهیزات وارداتی، توانسته 
است به عرضه و فروش قابل توجه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی پیشرفته و 
دانش بنیان در كشور كمک شایانی نماید. اهمیت این نمایشگاه زمانی فزونی 
می یابد كه آن را نمونه ای موفق از ابزارهای سیاستی در حوزه تجاری سازی 
مورد بررسی قرار داد؛ الگویی بومی كه با تجربه چند دوره برگزاری، اصالح 
شده است و اكنون می توان آن را در سایر حوزه های فناورانه  به كار بست. 
بر اساس برنامه توسعه تولید محصوالت دانش بنیان، این الگو از طریق یک 
سامانه مجازی ملی و برگزاری نمایشگاه های ساالنه ساخت داخل به سایر 

حوزه ها تسری داده خواهد شد. 

8789 محصول
8789 محصول در حوزه 
تجهیزات آزمایشگاهی، در 

چهارمین دوره نمایشگاه
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ایران،  ساخت  آزمایشگاهی  مواد  و  تجهیزات  نمایشگاه  در 
مواد  و  تجهیزات  مصرف کنندگان  و  داخلی  تولیدکنندگان 
آزمایشگاهی حضور پیدا می کنند و عالوه بر آن، خریداران بخش 
دولتی می توانند از یارانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
برای خرید تجهیزات و مواد، و استفاده کنندگان و خریداران بخش 
خصوصی می توانند از تسهیالت لیزینگ بهره مند شوند. اصلی  ترین 
هدف نمایشگاه، تحریک تقاضای خرید داخل برای دانشگاه هایی 
است که بازار بکری برای محصوالت و تجهیزات آزمایشگاهی 
پیشرفته در کشور به شمار می روند. نمایشگاه در چهارمین دوره خود 
در اردیبهشت ماه سال 1395، پس از تجربه ی سه دوره برگزاری 
موفق با استقبال بیشتری مواجه شد. این استقبال همچنین نشان 
از بازار قابل توجه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی در داخل کشور 
دارد. در چهارمین دوره نمایشگاه، 342 شرکت با 8789 محصول 
حضور داشتند. در مدت 4 روز برپایی نمایشگاه 2530 میلیارد تومان 
پیش فاکتور صادر شد. در این دوره، عالوه بر اعطای یارانه خرید 
به خریداران دولتی اعم از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز علم و 
فناوری )بر اساس نظام سطح بندی و تا سقف 50 درصد( و اعطای 
تسهیالت لیزینگ 9 درصدی به خریداران بخش خصوصی )تا 
سقف 500 میلیون تومان(، دو تغییر نسبت به دوره سوم انجام شد: 
یکی حذف حمایت محصوالت سطح چهار )محصوالتی که به 
بلوغ رسیده اند( و دیگری حمایت از عرضه محصوالت سطح یک 
و دو که برای بار اول در ایران تولید شده اند؛ در دوره چهارم برای 
تشویق به تحقیق و توسعه شرکت ها، شرط داشتن مرجع فروش 
برای این دسته از محصوالت برداشته شد و حتی سه خریدار اول 
از محصوالت سطح یک جدید، ده درصد حمایت تشویقی مازاد 

دریافت می کردند.

شکل گیری و تغییرات نمایشگاه در چهار دوره برگزاری
پیشینه  ایران  ساخت  آزمایشگاهی  مواد  و  تجهیزات  نمایشگاه 
مفصلی دارد و در طول چند دوره برگزاری، با تغییرات و اصالحاتی 

همراه بوده است: 

• پیشینه تاریخی: طبق تبصره »ش« قانون بودجه سال 79 کشور، 
مجلس وقت به دولت اجازه داد در یک دوره 10ساله، به منظور 
تقویت زیرساخت  های تحقیقاتی دانشگاه ها، مبلغ 150 میلیون یورو 
در قالب یک وام ارزی بلندمدت تجهیزات آزمایشگاهی خرید کند 
و در اختیار دانشگاه ها قرار دهد. مذاکره و انتخاب شرکت  پیمانکار 
علوم وقت،  وزارت  در سال 1384،  تا سال 1384 طول کشید. 
شرکت آلماني »مان فروشتال« را به عنوان تأمین کننده اصلي این 
قرارداد انتخاب کرد. بانک صادرات ایران و بانک فرانسوی سوسیته 
جنرال نیز به عنوان بانک های عامل انتخاب شدند. بخش عمده  
این تجهیزات در فاصله   سال  های 1385 تا 1389 خریداری، و به 
تدریج وارد گمرک شد. ترخیص این تجهیزات از گمرک تا اوایل 
سال 92 طول کشید. طی این برنامه  ی ده ساله، وزارت علوم موفق 
شد حدود 80 میلیون یورو از 150 میلیون یورو وام ارزی را برای 
خرید تجهیزات استفاده کند. این تجربه   تاریخی نشان داد که بازار 

بزرگ و پرکششی از تجهیزات آزمایشگاهی در ایران وجود دارد. 
از  حمایت  ایده     1392 سال  در    :1392 سال  اول،  دوره 
تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل در معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری مطرح شد. در این سال معاونت با وزارت علوم 
داشت.  موفقی  همکاری  و  همفکری  نمایشگاه  برگزاری  برای 
معاونت وقت در اردیبهشت ماه سال 92 که اولین دوره نمایشگاه 
برگزار شد، 20 میلیارد تومان بودجه به آن اختصاص داد و برای 

در گذشته سیاست های فشار علم یا فناوری که مبتنی بر مدل های خطی 
نوآوری بودند، مبنای اکثر سیاست های نوآوری را تشکیل می  دادند. اما 
تجربه کشورهای مختلف جهان نشان داد که این مدل ها که بیشتر بر 

طرف عرضه نوآوری متمرکز بودند، در عمل بهره وری پایینی دارند. 
امروزه توجه سیاست گذاران به سیاست های طرف تقاضا معطوف شده 

که بیشتر بر چرخه نوآوری و ارتباط میان عرضه و تقاضای نوآوری تأکید 
دارند. تحقیقات نشان داده است که این نوع سیاست ها می توانند بهره وری 

باالتری نسبت به سیاست های تخصیص یارانه به تحقیق و توسعه 

داشته باشند و بنگاه ها زمانی که بازاری مطمئن برای 
محصوالت خود ببینند، سرمایه گذاری بیشتری برای 

نوآوری انجام می دهند. 
در کشوری مانند ایران که بخش اعظم اقتصاد در 

اختیار دولت است، دولت می تواند تاثیر قابل توجهی روی تقاضای بازار 
داشته باشد، و به عنوان یک کاربر پیشگام، به اشاعه نوآوری در بازار 

کمک کند. بنابراین خرید دولتی یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستی برای 
تحریک طرف تقاضای نوآوری به شمار می رود. 

سیاست های تحریک طرف تقاضای فناوری

»منایشگاه تجهیزات و 

مواد آزمایشگاهی ساخت 

ایران؛ دوره چهارم«

2530 میلیارد تومان  پیش فاکتور 8789 محصول 342 شرکت
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تا سقف مشخصی در نظر  یارانه   50 درصدی  خرید دانشگاه ها 
گرفت. 

شرکت های  تعداد  سال  این  در   :1393 سال  دوم،  دوره 
نمایشگاه به 195 شرکت ایرانی رسید که 3783 محصول را عرضه 
می کردند و 775 میلیارد تومان پیش فاکتور توسط دانشگاه ها ثبت 
شد. بعضی سفارش ها تکراری بود یا منطق خاصی نداشت. بنابراین 
در مرحله بعد، نمایندگان دانشگاه ها که عمدتا معاونان پژوهشی 
بودند، فهرست خریدها را پاالیش، و آن را بر مبنای سهمیه   یارانه 
تومان  میلیارد  این دوره حدود 93  در  نهایتا  تنظیم کردند.  خود 

فروش قطعی انجام شد. 

دوره سوم، سال 1394: به دلیل استقبال گسترده دوره دوم، 
در سال 1394 نظام سطح بندی فناوری شکل گرفت. سطح بندی 
محصوالت چند هدف داشت: حمایت از فرآیندهای ساخت داخل 
با فناوری سطح باال، کنترل فروش محصوالت با سطح فناوری 
با سهم ساخت داخل  از حضور محصوالت  پایین، و جلوگیری 
پایین. عالوه بر این، یکی از فواید سطح بندی، مشخص شدن 

کمبودهای تجهیزات سطح باال در کشور بود. 
بر اساس سطح ذاتی فناوری هر دستگاه و نیز سهم ساخت داخل، 
دستگاه ها در 4 گروه فناوری 1، 2، 3 و 4 طبقه  بندی شد. برای 

سطح یک 50%، سطح دو 30%، سطح سه 20% و سطح چهار %10 
یارانه منظور شد. در نمایشگاه سال 94 حدود 300 شرکت با 7220 
محصول شرکت کردند. سقف حمایتی معاونت در این دوره حدودا 

40 میلیارد تومان بود.
در نمایشگاه سال 94، حدود 1640 میلیارد تومان ثبت سفارش 
و  دانشگاه ها  مالی  و  اعتباری  دلیل مشکالت  به  که  انجام شد 
قطعی  خرید  تومان  میلیارد  حدود 85  عالی،  آموزش  مؤسسات 
صورت گرفت که نسبت به مدت مشابه در سال قبل، 9% کاهش 

را نشان می دهد. 

نمایشگاه،  از  چهارم  دوره  در   :1395 سال  چهارم،  دوره 
مطابق  و  یافتند  حضور  اجازه  دانش بنیان  شرکت های  تنها 
سیاست گذاری های انجام شده، برای محصوالت سطح 4، یارانه 
حمایتی معاونت حذف گردید. عالوه بر آن، شرکت هایی که سه 
سال متوالی با یک محصول مشخص در نمایشگاه حضور داشته اند 
قابلیت جدیدی به  آنکه  یارانه معاونت نمی شدند، مگر  مشمول 
محصول خود اضافه کرده باشند. افزون بر این،  برای حمایت از آن 
دسته محصوالت سطح یک و دو که برای بار اول در کشور تولید 
می شدند، شرط داشتن مرجع فروش برداشته شد و سه خریدار اول 
این دسته از محصوالت،  از ده درصد حمایت بیشتر یعنی حمایت 

60 درصدی برخوردار شدند. 

معیارهای ارزیابی 
شرکت ها در سومین 

دوره نمایشگاه

دارای شخصیت حقوقی 
مستقل باشد )افراد 
حقیقی نمی توانند به 
طور مستقل به عرضه 

محصول بپردازند(

بدهي معوق بالتکلیف 
به صندوق هاي مالي 

حمایتي در کشور 
نداشته باشد

نقش شرکت در بومی 
سازی و دستیابی به 
فناوری تجهیز احراز 

شود

دارای تأییدیه های 
کیفی الزم و نتایج قابل 
قبول و برنامه گارانتی و 
خدمات پس از فروش 

باشد

داری قیمت قابل رقابت 
با نمونه های مشابه  

خارجی باشد

دارای برنامه تجاری 
برای فروش، و حداقل 

یک مورد فروش داشته 
باشد

معیارهای سطح بندی 
محصوالت 

دانش فنی منجر به 
ارزش افزوده 

کارایی در اجرای 
آزمون های پیچیده و 

راهبردی

رفع محدودیت های 
سخت افزاری 

آزمایشگاهی داخل 
کشور 

اجزا یا سامانه های عملگر با 
سطح فناوری باال

محدود بودن تعداد 
تولیدکنندگان داخلی 

پیچیدگی ساخت، مونتاژ، 
نگهداری و تعمیرات، و 

کالیبراسیون 

برای فناوری ها در سطوح مختلف، 
یارانه های مختلفی در نظر گرفته شده 

است
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یک ابزار سیاستی موفق
نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران را می توان 
الگویی برای یکی از ابزارهای سیاستی تحریک تقاضا دانست که 
در حوزه های دیگر همچون نفت، دارو و تجهیزات پزشکی نیز 
کاربست پذیر است، به ویژه آنکه مدل برگزاری نمایشگاه در هر دوره 
برگزاری، با اصالحاتی همراه شده است که به رفع نواقص آن کمک 

کرده است. این نمایشگاه از چند منظر قابل توجه است: 

• عرضه محصوالت ساخت داخل با قیمت و كیفیت 
مورد قبول: با توجه به اهمیت حفظ برند نمایشگاه با مهر ساخت 
ایران، شرط اساسی حضور سازندگان در نمایشگاه، احراز بومی بودن 
فناوری یا محصول است. بنابراین محصوالت از این جهت توسط 
کمیته ارزیابی فنی در دبیرخانه بررسی می شوند. این کمیته وظیفه 
بررسی قیمت و کیفیت محصوالت را نیز بر عهده دارد تا محصوالت 
با قیمت منصفانه و کیفیت قابل قبول در نمایشگاه عرضه شود. به 
عالوه، ارائه خدمات پس از فروش مناسب و داشتن تأییدیه ها و 
استانداردهای فنی دیگر نیز الزم است. حجم کار کارشناسی کمیته 

فنی طی سه سال اخیر به بیش از 30000  نفر ساعت می رسد.
• بازارسازی: در دومین دوره نمایشگاه در سال 93، تعداد 195 
شرکت سازنده تجهیزات و مواد آزمایشگاهی از 13 استان کشور، 
3763 محصول را در نمایشگاه عرضه کردند. در بخش خریداران نیز 
بیش از 3500 نفر از پژوهشگران و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها 
از 31 استان کشور قریب به 21000 پیش فاکتور، مجموعا به ارزش 
775  میلیاردتومان دریافت کردند. در دوره سوم 300 شرکت سازنده 

7220 محصول را در نمایشگاه عرضه کردند که 1640 میلیارد تومان 
پیش فاکتور برای خریداران صادر شد. در دوره چهارم این نمایشگاه، 
تعداد شرکت ها با رشد 14 درصد و تعداد محصوالت ارائه شده با رشد 
22 درصد به ترتیب به 342 شرکت و 8789 محصول تأییدشده 

رسید. 

•  همکاری با سایر سازمان ها: با توجه به نقش پررنگ  
وزارتخانه های »علوم، تحقیقات و فناوری« و »بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی« در نمایشگاه، توافق هایی میان معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری با دو وزارتخانه مذکور برای حمایت 
از خریداران این نمایشگاه صورت گرفته است. نمایشگاه یکی از 
مصادیق همکاری و تعامل مناسب میان معاونت و این دو وزارتخانه 

است. 
نمایشگاه همچنین شرکت ها را برای حضور در بازارهای بین المللی 
و منطقه ای آماده تر ساخته است. به عنوان مثال، حدود 15 شرکت 
از شرکت های نمایشگاهی توانستند در نمایشگاه عرب لب شرکت 
کنند؛ نمایشگاهی که در منطقه بزرگترین و یکی از 5 نمایشگاه 
بزرگ بین المللی در این حوزه است. شرکت های ایرانی که سال 
گذشته در عرب لب شرکت کردند، حدود 8 میلیارد تومان فروش 

داشتند. 
است  توانسته  نمایشگاه  برگزاری  دوره  سه  تجربه  مجموع،  در 
به طراحی ابزارهای سیاستی برای تحریک تقاضای نوآوری در 
شرایط فعلی کشور کمک کند. بر همین اساس، الگوی نمایشگاه 
در ماده 10 برنامه توسعه تولید محصوالت دانش بنیان ذیل ماده 
43 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، با عنوان »برنامه جهت دهی 

آثار منایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

آثار اقتصادی
افزایش اشتغال، افزایش حجم فروش، 
افزایش توان صادرات و افزایش توان 

مالی برای سرمایه گذاری داخلی در توسعه 
فعالیت های شرکت های داخلی

آثار آموزشی و پژوهشی
تأمین زیرساخت های آزمایشگاهی موردنیاز 

دانشگاه ها و پژهش سراها

آثار فرهنگی
نهادینه شدن فرهنگ حمایت از تولید 
داخل و جهت دهی به بخش دولتی برای 

خرید از محصوالت ساخت ایران در راستای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی
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خالصه ای از عملکرد منایشگاه ساخت ایران در سال های 1392 تا 1395

تعداد 
شرکت های 
حاضر در 
نمایشگاه

تعداد کل 
محصوالت

 فنی تأیید شده

حجم قراردادهای 
منعقد شده

حجم 
پیش فاکتورهای 
صادره در ایام 

نمایشگاه

حجم حمایت 
معاونت 

علمی و فناوری

105 شركت

1425 محصول

385 میلیارد ریال

195 میلیارد ریال

1230 میلیارد ریال

195 شركت

3763 محصول

930 میلیارد ریال

360 میلیارد ریال

7750 میلیارد ریال

300 شركت 342 شركت

7220 محصول 8789 محصول

850 میلیارد ریال *--

280 میلیارد ریال *--

16400 میلیارد ریال 25302 میلیارد ریال

1392 1393 1394 1395

%54

%91

--

--

%111

نرخ رشد 
)دوره سوم به دوم(

*. ارقام مذکور پس از نهایی شدن پیش فاکتورهای صادرشده از سوی متقاضیان مشخص می شود.

به تقاضای مواد و تجهیزات دانش بنیان به خرید از ساخت داخل«، 
برای کاربست در سایر حوزه های فناورانه به تصویب هیأت وزیران 
رسید. طبق این ماده، به منظور جهت دهی تقاضای بخش دولتی 
و خصوصی به سوی محصوالت دانش بنیان ساخت داخل، برنامه 
ساالنه برگزاری نمایشگاه های ساخت داخل و سامانه مجازی آن 
تدوین و منابع آن پیش بینی خواهد شد و به متقاضیان محصوالت 
دانش بنیان داخلی ارائه شده در سامانه عرضه محصوالت دانش بنیان 

داخلی یا نمایشگاه های دوره ای ساخت داخل، مشوق های خرید تعلق 
می گیرد. بدین منظور، محصوالت باید از نظر امتیاز دانشی، میزان 
داخلی سازی و قیمت و کیفیت خدمات پس از فروش ارزیابی شوند. 
بر اساس بند ب این ماده، باالترین مقام دستگاه های اجرایی متقاضی 
مشارکت در این برنامه مجازند تا 20 درصد از بودجه تأمین تجهیزات 
و ماشین آالت را به مشارکت بخش های زیرمجموعه در این برنامه 

تشویقی منوط کنند. 
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درصد رشدسال 1394

%50

%57

%54

%100

%55

%84

تعداد شرکت های حاضر 
در هردو دوره نمایشگاه

تعداد افراد شاغل دارای 
تحصیالت دانشگاهی

تعداد افراد شاغل 
تا سطح دیپلم

تجربه صادرات

تجربه حضور در 
نمایشگاه های خارجی

مجموع افراد 
شرکت کننده

سال 1393

195

1419

34

687

36

2491

300

2834

51

1079

56

4583
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درصد قراردادها در سطوح مختلف،
سال های 93 و 94

1393

1394

سطح اول

27
21

37
34

31

40

55

سطح چهارمسطح سومسطح دوم

سطح 1 

تعداد طرح

258

1154

3643

2342

7397

درصد )تعدادی(

%3

%16

%49

%32

%100

%30

%41

%26

%2

%100

%50

%35

%20

%10

358

490

308

26

1182

مجموع قیمت
درصد حمایتدرصد )ارزشی()میلیارد ریال(

سطح 2

سطح 3

سطح 4

مجموع

%%
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به سوی دانشگاه فن آفرین
جایزه تجاری سازی فناوری

با  نیستند،  بودجه دولتی متکی  به  كارآفرینی، دانشگاه هایی است كه فقط  از اصلی ترین مؤلفه های زیست بوم  یکی 
تجاری سازی نتایج پژوهش ها، عالوه بر ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان خود و سایران، می توانند منبع درآمدی 
برای پوشش هزینه های پژوهش و سایر هزینه ها خلق كنند و از این طریق در اقتصاد دانش بنیان سهم داشته باشند. 
در این گزارش كوتاه، به اعطای جایزه تجاری سازی فناوری به دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی پرداخته می شود. 

این جایزه با هدف تقویت كارآفرینی دانشگاهی و گسترش پژوهش های كاربردی شکل گرفته است. 

و  دانشگاه ها  به  فناوری  تجاری سازی  جایزه  اعطای  »آیین نامه 
تابعه«،  دانش بنیان  شرکت های  طریق  از  پژوهشی  مؤسسات 
و  نوآوری  معاونت  در  تدوین  از  پس   1393 ماه  اردیبهشت  در 
تجاری سازی فناوری، به تصویب معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری رسید. بر اساس این آیین نامه معاونت علمی و فناوری 
معادل 5 درصد از فروش محصوالت شرکت های دانش بنیان تابعه 

دانشگاه را در قالب جایزه به دانشگاه ها پرداخت می کند. 
ابزار سیاستی است که توسط  از چند  جایزه تجاری سازی یکی 

ارتقای تجاری سازی محصوالت  معاونت علمی و فناوری برای 
دانش بنیان به کار گرفته شده است. با این نگاه، جایزه تجاری سازی 
در کنار سایر ابزارها مانند حمایت از پارک های علم و فناوری و مراکز 
رشد، و حمایت از مراکز نوآوری و شتاب دهی فناوری قرار می گیرد و 
خروجی های حاصل از فرآیند تجاری سازی را می سنجد و بر اساس 

آن مبالغی در قالب جایزه به دانشگاه ها اعطا می کند. 
از پژوهش های کاربردی، خدمات مشاوره ای،  درآمدهای حاصل 
این  آزمایشگاهی مشمول  خدمات طراحی مهندسی، و خدمات 
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آیین نامه نیستند. اعتباراتی که در قالب جایزه به هر دانشگاه تعلق 
می گیرد، می تواند برای ایجاد زیرساخت های توسعه فناوری هزینه 
شود، که بنا به آیین نامه جایزه عبارتند از: خرید تجهیزات آزمایشگاهی 
ساخت داخل )یا تجهیزات خارجی در صورتی که نمونه داخلی وجود 
نداشته باشد(، تعمیر و بهینه سازی تجهیزات موجود، توسعه فضای 
فیزیکی مرتبط با فعالیت شرکت های دانش بنیان از جمله مراکز رشد، 
آزمایشگاه ها، کارگاه ها، ایجاد اتاق تمیز، پژوهانه دکتری پژوهشی یا 

پسادکتری )کاربردی و محصول گرا(. 
ضمنا به منظور حمایت از پژوهشگران و اعضای هیأت علمی که در 
دستاوردهای اقتصادی برآمده از تحقیقات سهیم بوده اند، دانشگاه ها 
ملزم شده اند که دست کم 70 درصد اعتبارات تشویقی را در دانشکده 
یا مرکز پژوهشی مربوط به همان پژوهشگران هزینه کنند. 30 
درصد باقیمانده نیز به تشخیص ریاست دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی 

قابل هزینه خواهد بود. 

هدف جایزه 
یکی از اهداف اصلی این جایزه، تشویق دانشگاه ها به تجاری سازی 
فناوری  از طریق ایجاد شرکت های دانش بنیان متشکل از اعضای 
هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه هاست. پیش از این، در بند 4 
ماده 17 قانون برنامه   پنجم توسعه تصریح شده بود که اعضای 
هیأت علمی می توانند با موافقت هیأت امنای دانشگاه نسبت به 
تشکیل مؤسسات و شرکت هاي دانش بنیان 100 درصد خصوصی 
اقدام، یا در این مؤسسات و شرکت ها مشارکت کنند و این مؤسسات 
و شرکت ها براي انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم یا غیرمستقیم با 

دستگاه هاي اجرایی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معامالت 
دولتی نیستند. اما در عمل، دانشگاه ها و اعضای هیأت علمی اقبال 
چندانی نسبت به تأسیس شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی 
دستاوردهای پژوهشی نشان ندادند که به نظر می رسد یکی از دالیل 
آن، موانع فرهنگی بود؛ چراکه باور غالب به جای مانده از گذشته، 
صاحب کسب وکاربودن اعضای هیأت علمی در محیط دانشگاهی 

را مذموم می شمرد.
بنابراین، یکی دیگر از اهداف آیین نامه جایزه تجاری سازی این 
است که با ایجاد انگیزه  برای تأسیس شرکت های دانش بنیان در 
جوار دانشگاه ها، فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی را تقویت کند، و 
همچنین جایگاه استادان و دانش آموختگان دانشگاه ها را که در ایجاد 
دارند،  فناوري مشارکت  شرکت هاي دانش بنیان و تجاري سازي 
در جامعه دانشگاهی ارتقا دهد. به عالوه، در آیین نامه این جایزه 
حداکثر سهم دانشگاه ها از مالکیت شرکت های دانش بنیان برای 
بهره  مندی از مزایای آن، 33% در نظر گرفته شده است تا مالکیت 
بخش خصوصی در شرکت های دانش بنیان منشعب از دانشگاه ها 

تشویق شود.

گام های نخست جایزه
موافقت نامه   ،1393/02/30 تاریخ  در  آیین نامه  تصویب  از  پس 
همکاری بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و رؤسای 
13 دانشگاه )دانشگاه های: تهران، شهید بهشتي، صنعتي اصفهان، 
علوم پزشکي اصفهان، صنعتی امیرکبیر، شیراز، علم و صنعت، تربیت 
مدرس،  صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، فردوسی مشهد،  علوم 
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پزشکی بهشتی و تبریز( به امضا رسید. بر اساس این موافقت نامه ها، 
دانشگاه ها پس از شناسایی شرکت های تابعه خود، مستندات فروش 
قطعی محصوالت شرکت ها را بر اساس ضوابط آیین نامه به معاونت 
ارائه دادند. پس از ارزیابی های کمیته اجرایی موافقت نامه، جایزه 
تجاری سازی برای سال مالی 1392 به دانشگاه ها پرداخت شد. در 
اولین سال اجرای آیین نامه، مبلغی حدود 1/5 میلیارد تومان به عنوان 

جایزه ی تجاری  سازی به دانشگاه های مذکور اعطا شد. 

آینده جایزه 
 ،1393 سال  در  تجاری سازی  جایزه  آزمایشی  اجرای  از  پس 
اعطای جایزه تجاری سازی در قالب ماده 15 »برنامه توسعه تولید 
محصوالت دانش بنیان« ذیل ماده 43 قانون رفع موانع تولید در آبان 

ماه 1394 به امضای هیأت وزیران رسیده است.
ز سال 1394، محدوده جایزه تجاری سازی گسترش یافته و امکان 
مشارکت تمام دانشگاه های کشور در آن فراهم شده است. بدین 
ترتیب و تاکنون، با 25 دانشگاه و مؤسسه پژوهشی موافقت نامه امضا 
و در مجموع، قریب به 3 میلیارد تومان اعتبار پژوهشی به عنوان 
جایزه به 12 دانشگاه و مؤسسه پژوهشی اعطا شده است. معاونت 
علمی و فناوری، جایزه را ابزاری سیاستی برای تشویق دانشگاه ها به 
تأسیس شرکت های دانش بنیان، تجاري سازي نتایج پژوهش هاي 
دانشگاهي، توسعه و عرضه محصول به بازار و ارتقاي کارآفریني 
دانشگاهی می داند. البته این دیدگاه با انتقاداتی نیز مواجه شده است. 
از منظر منتقدان، مأموریت اصلي دانشگاه ها »توسعه علم« است و 
تشویق دانشگاه ها به ایجاد شرکت های دانش بنیان دانشگاهی، مانع 
تحقق این مأموریت خواهد شد. اما توجه به برخی تجربیات جهانی 

مانند »پدیده کمبریج« می تواند تا حدودی این نگرانی را برطرف 
سازد: در اوایل دهه 1960 میالدی فعالیت های اقتصادی محدودی 
در جوار دانشگاه کمبریج صورت می گرفت. از اواخر دهه 1960 این 
دانشگاه همکاری با صنعت را آغاز کرد. در حال حاضر حدود 3 هزار 
بنگاه فناوری  برتر در جوار این دانشگاه ایجاد شده که 60 هزار نفر 
در آنها شاغلند. با این وجود، این دانشگاه هنوز بیشترین تعداد جوایز 
نوبل )72 جایزه( را در اختیار دارد که نشان می دهد این دانشگاه از 

مأموریت  اصلی خود در تولید علم غافل یا دور نشده است. 

1/5 میلیارد تومان
در اولین سال اجرای آیین نامه جایزه 

تجاری سازی، به عنوان جایزه تجاری سازی 
به دانشگاه ها پرداخت شد

13 دانشگاه
در گام نخست، 13 دانشگاه از جمله تهران، 

شهید بهشتی، صنعتی اصفهان، صنعتی 
امیرکبیر ، صنعتی شریف و ... با معاونت 

تفاهم نامه امضا کردند

علم یا کارآفرینی؟
مأموریت دانشگاه چیست؟ آیا کارآفرینی 

مانع مأموریت اصلی دانشگاه، یعنی »توسعه 
علم« است؟
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پدیده کمبریج: 
مثالی از دانشگاه های کارآفرین که از مأموریت خود در تولید علم غافل نشده اند

3000 بنگاه فناوری برتر 
در جوار دانشگاه

72 جایزه نوبل، همزمان 
با کارآفرینی دانشگاه

60 هزار شاغل در 
بنگاه های فناوری برتر

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی  امیر كبیر

دانشگاه  علوم پزشکی تهران

موسسه پژوهشی  علوم و فناوری رنگ و پوشش

دانشگاه صنعتی  خواجه نصیرالدین طوسی

سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی

دانشگاه  تهران

دانشگاه  آزاد اسالمی)واحد قزوین(

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه زنجان

دانشگاه  تبریز

مبالغ دریافتی جایزه تجاری سازی)95 - 1393(
)ارقام به میلیون ریال(

11070

5542

4432

3250

2408

1000

749

490

382

300

172

120

20000 4000 6000 8000 10000 12000
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نسل سوم دانشگاه ها: دانشگاه های کارآفرین
را به سوی مأموریت جدید خود یعنی  فناوری آن است که دانشگاه ها  از اهداف اصلی جایزه تجاری سازی  یکی 
کارآفرینی و خلق ارزش سوق دهد. سهمی که دانشگاه ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی بر عهده دارند، آنها را به گذار 

از نقش سنتی خود در »آموزش« و »پژوهش« به »کارآفرینی« وا می دارد. 
یکی از تعاریف دانشگاه کارآفرین، دانشگاهی است که می کوشد از ظرفیت های موجود برای تجاری سازی ایده های 
خود و خلق ارزش از آنها بیشترین بهره را ببرد و این رویکرد را تهدیدی برای مأموریت آموزشی خود نمی بیند. چنین 
دانشگاهی برای تأمین بودجه خود منابع متعددی ایجاد می کند و درصد باالیی از این بودجه را از منابع غیر دولتی 
تأمین می کند. نقش یک دانشگاه کارآفرین در اقتصاد دانش بنیان، پشتیبانی از رشد اقتصادی از طریق رشد کّمی و 
کیفی پژوهش های بنیادی و کاربردی، و انتقال سریع دانش به جامعه از طریق آموزش و کارآفرینی است. در مقابل، 
دانشگاه سنتی عمدتا به »آموزش« و »پژوهش« اشتغال دارد. در دانشگاه سنتی دانش از طریق انتشار مقاالت علمی 
و آموزش دانشجویان به عنوان نیروی کار آینده منتقل می شود. اما دانشگاه کارآفرین نقش های تولید دانش از طریق 
پژوهش بنیادی و کاربردی، انتقال دانش و فناوری، نوآوری و پشتیبانی از توسعه اقتصادی را نیز بر عهده می گیرد. این 
گذار از طریق همکاری دانشگاه با صنعت تقویت می شود. در عین حال دولت از طریق تعریف، هماهنگی و پشتیبانی 
از پژوهش در حوزه های مهمی که ممکن است برای بنگاه های صنعتی خصوصی جذاب نباشد، می تواند پژوهش ها 
را در مسیر درست هدایت کند. بنابراین، تبدیل دانشگاه های سنتی به کارآفرین می تواند گام مهمی به سوی اقتصاد 

دانش بنیان باشد.

مأموریت های دانشگاه

پژوهش آموزش

ها
مد

پیا

حفظ و انتشار دانش

مأموریت های جدید باعث 
تضاد منافع می شود

حفظ دانش و توسعه آن؛
پرورش متخصص

حل مسائل و مشکالت جامعه؛ 
توسعه  فناوری

سرمایه کردن دانش؛ ایجاد ثروت و 
رفاه؛ ایجاد شغل؛ پیشرفت جامعه

دو نوع  مأموریت:
آموزش و پژوهش

مأموریت سوم: توسعه ی اقتصادی و اجتماعی؛ 
مأموریت های قبلی نیز ادامه می یابند

دومین انقالب دانشگاهیاولین انقالب دانشگاهی

کارآفرینی
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*
با علم اگر عمل برابر گردد 

*. با علم اگر عمل برابر گردد / كام دو جهان ترا میّسر گردد. )ابوسعید ابوالخیر(
**. این جشنواره از دوره ششم به صورت دوساالنه برگزار می گردد.

گزارشی از منایشگاه و جشنواره ملی علم تا عمل

نمایشگاه ملی علم تا عمل كه پنجمین دوره آن در اسفندماه 1393 به همت 
معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
استان های  از  را  فناوری  در حوزه تجاری سازی  موفق  برگزار شد**، طرح های 
سراسر كشور به معرض نمایش و داوری می گذارد. این نمایشگاه در دوره اخیر 
خود با تحوالت قابل توجهی در نحوه پذیرش طرح ها و اجرا همراه بوده است تا 
آن را به اهداف سیاستی نمایشگاه نزدیک تر سازد، و اثربخشی آن را افزایش 
دهد. این تغییرات توانسته است علم تا عمل را از یک رویداد ساالنه، به یک ابزار 
سیاستی برای حمایت از فرآیند تجاری سازی تبدیل كند.  در این گزارش نحوه 
برگزاری این نمایشگاه و تحوالت آن را در دوره اخیر برگزاری مرور خواهیم كرد. 

600 شرکت
از 31 استان کشور، بیش از 1000 طرح 

ارائه کردند

10+ 5 طرح
ده طرح برگزیده کشوری و پنج طرح شایسته تقدیر، 

از حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در مسیر تجاری سازی بهره مند  شدند 
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در پنجمین دوره نمایشگاه ملی علم تا عمل در اسفندماه سال 1393، 
بیش از هزار طرح از سوی حدود 600 شرکت از 31 استان کشور 
عرضه شد. این طرح ها که از سراسر کشور و صنایع مختلف در 
نمایشگاه و جشنواره در معرض نقد و نظر بازدیدکنندگان قرار گرفت، 
نشان از توانمندی  های کشور در حوزه محصوالت و خدمات فناورانه 
در آستانه تجاری سازی داشت؛ توانمندی هایی که جشنواره و نمایشگاه 
ملی علم تا عمل قصد شناسایی، نمایش و حمایت از آنها را دارد. شعار 
پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملي علم تا عمل »تبلور تجاري سازي 
فناوري« بود تا جلوه گاهي برای تالش فعاالن عرصه علم و فناوري 
کشور و دستاوردهاي اقتصادي علم و فناوري باشد. این رخداد ملي در 
سه سطح نمایشگاهی، منتخبان استاني و برگزیدگان ملي در اسفندماه 

1393 در مصلي بزرگ امام خمیني )ره( برگزار گردید.

»علم تا عمل« در مسیر تکامل
اولین دوره نمایشگاه علم تا عمل در سال 1389 برگزار شد. نمایشگاه تا 
چهارمین دوره خود که در سال 92 برگزار شد، کمابیش رویه یکسانی 
داشت. در دوره چهارم، 1104 طرح از سوی 820 شرکت ارائه شد، در 
حالی که بسیاری از محصوالت از منظر نوآوری های فناورانه چندان 
قابل توجه نبود. این موضوع باعث انتقادهای جدی به نمایشگاه شد. 
از دیدگاه صاحب نظران، نمایشگاه در دستیابی به هدف اصلی خود که 
شناسایی و نمایش توانمندی های فناورانه کشور بود، چندان موفق 
عمل نکرد؛ زیرا در اولین دوره های برگزاری، محصوالتی که در سطح 
نمونه اولیه و فاقد فناوری بوده و صرفا ابعاد نوآورانه داشتند، بدون توجه 
به معیارهایی چون سطح فناوری و میزان بلوغ آنها، در نمایشگاه ارائه 
می شد. به عالوه، بسیاری از طرح ها هنوز در مراحل اولیه فرآیند ایده تا 
بازار به سر می بردند و بعضی از آنها حتی به مرحله ساخت نمونه اولیه 

نیز نرسیده بودند. 

انتقادها سبب شد تا دوره بعدی نمایشگاه علم تا عمل بعد از وقفه ای 
ـ با اصالحات و تحوالت  ـ از تابستان 92 تا اسفند 93  به مدت 18 ماه 
جدی نسبت به گذشته برگزار شود. کمیته  ی راهبری نمایشگاه، در شیوه 
پذیرش طرح ها و برگزاری نمایشگاه تفاوت های چشمگیری نسبت 
به گذشته ایجاد کرد که اولین آنها قراردادن شرط داشتن شخصیت 
حقوقی )حضور در قالب شرکت( برای حضور در نمایشگاه بود. بدین 
ترتیب، متقاضیان برای حضور در پنجمین دوره نمایشگاه و جشنواره 
علم تا عمل با شرایط سخت گیرانه تری روبه رو شدند، از جمله حداقل 
فروش 100 میلیون تومان در سال مالی منتهی به نمایشگاه که به 
معنای آن بود که شرکت کنندگان باید در تجاری سازی محصول خود 
به مرحله تولید و فروش رسیده  باشند. برای شرکت های دانش بنیان و 
فعالیت  های فناورانه   ارزشمند، و نیز تشکیل کنسرسیوم و شراکت با 

مؤسسات خارجی نیز امتیازهایی در نظر گرفته شد.
به عالوه، برای ارزیابی و انتخاب شرکت ها کمیته های ارزیابی استانی 
شکل گرفت. اعضای این کمیته ها شامل نمایندگاني از دانشگاه ها، پارک 
علم و فناوري، بنیاد نخبگان، و شرکت شهرک هاي صنعتي استان، و 
نیز  صاحب نظرانی از بخش خصوصي به انتخاب استانداري، و همچنین 
مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداري بود. دبیرخانه های استانی 
با محوریت کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان ها وظیفه 
فراخوان شرکت ها براي حضور در نمایشگاه و راه اندازي کمیته های 
ارزیابي استاني را بر عهده داشتند. کمیته  ارزیابی هر استان 20 شرکت 
برتر را به عنوان برگزیده ارزیابي استاني به دبیرخانه مرکزي جشنواره 
و نمایشگاه ملي علم تا عمل معرفي کرد، به استثنای استان تهران که 
با 40 طرح در جشنواره حضور یافت.  برای بخش نمایشگاهی، میزان 

حداقل فروش 100 میلیون تومان تعیین شد. 
از میان بیش از 1000 طرحی که به دبیرخانه هاي استاني جشنواره 
معرفي شد،  598 طرح از سوی کارگروه ارزیابی استاني حائز شرایط 

 معرفی دستاوردهای حاصل از فرآیند تجاری سازی فناوری 
و نوآوری به جامعه 

ارج نهادن به جایگاه فناوران و نوآوران برتر در عرصه ملی از طریق 
شناسایی و معرفی دستاوردهای برتر با رویکرد تجاری سازی 

 فراهم آوردن زمینه های مناسب توسعه و تعمیق همکاری های 
علمی و فناوری بین مراکز علمی، صنعتی و فناوری کشور

 فراهم آوردن زمینه آشنایی و تفاهم میان عرضه کنندگان فناوری،  
نهادهای استفاده کننده از فناوری، سرمایه گذاران و سایر 

ذی نفعان عرصه تجاری سازی و فن بازار

 بررسی راهکارها و روش های جدید در راستای تسهیل 
فرآیند تجاری سازی دستاوردهای علمی و فناوری کشور

اهداف جشنواره 
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10 طرح 
برگزیده کشوری 

+
5 طرح 
شایسته تقدیر

598 طرح
استانی

96 طرح
برتر

+1000 طرح 
ارزیابی کارگروه استانی

انتخاب 3 طرح 
برتر استانی

ارزیابی کارگروه کشوری

شد  شناخته  نمایشگاهي  بخش  در  شرکت  براي  الزم 
که میانگین فروش آنها 300 میلیون تومان در سال بود. 
شرکت های منتخب، در اسفندماه 1393 در نمایشگاه علم تا 

عمل حضور پیدا کردند. 
اما برای بخش جشنواره  ای، باز هم سطح پذیرش باالتری در 
نظر گرفته شد: شرکت ها باید مرز فروش 400 میلیون تومانی 
در یک سال را پشت سر می گذاشتند. بدین ترتیب، از میان 20 
شرکت معرفي شده از سوی دبیرخانه استان، 3 طرح اول هر 
استان با حداقل فروش ساالنه 400 میلیون تومان )مجموعا 
96 طرح( برای شرکت در بخش جشنواره ای به دبیرخانه 
مرکزي معرفي شد. طرح ها در کارگروه ارزیابی کشوری و 
با همکاری تیم مجربي از داوران خارج از معاونت علمي و 
فناوري، از جنبه هاي فنی و اقتصادي ارزیابی شد. با توجه به 
نتایج این ارزیابی ها و نیز ارزیابی در طول دوره نمایشگاه، از کل 
طرح هاي معرفي شده 10 طرح به عنوان برگزیده کشوري 
و 5 طرح به عنوان طرح هاي »شایسته تقدیر« در پنجمین 

جشنواره و نمایشگاه ملي علم تا عمل انتخاب شد. 
برگزیدگان کشوري و طرح هاي شایسته تقدیر، عالوه بر 
دریافت تقدیرنامه و تندیس بلورین جشنواره از حمایت هاي 
معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري برای پیشبرد فرایند 
تجاري سازي محصول خود بهره مند می شوند. برگزیدگان 
برای برخورداری از معافیت  های مالیاتی، بیمه  ای و گمرکی 
شرکت های دانش بنیان و نیز تسهیالت صندوق نوآوری و 

شکوفایی در اولویت قرار می گیرند. 

تغییرات در پنجمین دوره جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل

تشکیل کارگروه های استانی برای ارزیابی طرح ها   •
وضع شرایط ورود و معیارهایی برای ارزیابی طرح ها:   •

داشتن شخصیت حقوقی  ـ 
داشتن حداقل فروش در سال مالی منتهی به نمایشگاه  ـ 

بخش  به  ورود  برای  سخت گیرانه تر  معیارهای  وضع  و  جشنواره ای  بخش  ایجاد   •
جشنواره ای: شرط فروش حداقل 400 میلیون تومانی در سال مالی منتهی به نمایشگاه

ایجاد بسته حمایتی برای شرکت های منتخب  •
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استاننام شرکتعنوان طرحردیف

میکروسکوپ نیروي اتمي 1
)Bio-AFM(تهرانآرا پژوهش

صدرا ماهان شیرآالت توپ اوربیتي2
پارسیان

خراسان 
رضوي

3
طراحي و تولید 

دستگاه هاي ابزار دقیق 
پاالیشگاه

مهندسي و 
پژوهشي امواج 

آبي
فارس

قزوینتام لوکوموتیو توربوشارژر4

5
 -DES- نرم افزار اسکادا
سخت افزار PLC - کنتور 

دیجیتال برق
 کرمانکرمان تابلو

کرمانشاهدانش بنیان رضوانطراحي و تولید پالسما6

داروي فیلگر استیم با برند 7
تجاري تیناگراست

دانش بنیان آریا 
گلستانتیناژن

8
مشعل و سیستم گازسوز 
کوره های دوار ذوب چدن

تولیدی و مهندسی 
گیالنشعله صنعت

9
ساخت غشاهاي نانو 

فیلتر برای تصفیه آب و 
پساب هاي ویژه

نوین فناوران سبز 
مازندراندرکا

10
تولید PCB )بردهاي 

الکترونیکي چند الیه، دو 
رویکرد(

یزدجهان الکترونیک

139113921393
14201104598تعداد شرکت های حاضر در نمایشگاه

تعداد شرکت های 
برگزیده

282010برگزیده کشوری

312925منتخب استانی

5-8شایسته تقدیر

674940کل

مبلغ کل حمایت انجام شده از شرکت های برگزیده 
731005500046400)میلیون ریال(

109111221160سرانه حمایت از برگزیدگان )میلیون ریال(

عنوان طرحنام شرکتاستانردیف
تولید کاتالیست اکسی شیمی پژوهاناردبیل1

کلریناسیون و کربن اکسید
کوره پیرولیز و سیستم درنیکا صدف کوشاالبرز2

سرکه گیر
خراسان 3

رضوی
صنایع پیشرفته 

هواخورشید
توربین بادی 100 کیلو وات

پارت خودرو کرمانشاه4
بیستون

تکنولوژي فاین بلنکینگ

طراحی و ساخت واحد پیش اندیشه شمالگیالن5
 Dry gas seat  فیلتر سیستم

کمپرسورهای انتقال گاز

برگزیدگان پنجمین جشنواره ملی علم تا عمل 1393

طرح های شایسته تقدیر در
 پنجمین جشنواره ملی علم تا عمل 1393

کاهش تعداد رشکت ها در سال 1393، به دلیل تغییر سیاست ها در راستای افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها بوده است.
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برنامه های جانبی

 پنجمین جشنواره و 

منايشگاه ملی علم تا عمل
كارگاه هاي آموزشي

دبیرخانــه مرکــزي علــم تــا عمل با هــدف توانمندســازی 
ــا  ــاور ســه کارگاه آموزشــی ب شــرکت ها و واحدهــای فن
ــرکت های  ــداری ش ــد و پای ــل رش ــای »عوام عنوان ه
ــورس  ــا ب ــاور«، »آشــنایی ب ــان و واحدهــای فن دانش بنی
ــای  ــی فکــری« و »مزای ــازار دارای ــده و فرآیندهــای ب ای
اســتفاده از قانــون حمایــت از شــرکت های دانــش 
بنیــان« را در کنــار جشــنواره طراحــی و اجــرا کــرد کــه با 
ــدی  شــرکت کنندگان مواجــه شــد.  اســتقبال و رضایتمن

فستیوال بازار دارایی های فکری
ــگاه  ــنواره و نمایش ــن جش ــزاری پنجمی ــان برگ  در جری
ملــی علــم تــا عمــل فســتیوال بــازار دارایی هــای 
فکــری بــا حضــور بیــش از 150 مختــرع و ســرمایه گذار 
ــعه  ــاون توس ــری، مع ــر دلی ــای دکت ــخنرانی آق ــا س ب
مدیریــت و منابــع و آقــای هامونــی مدیرعامــل شــرکت 
فرابــورس و بــا هــدف پیونــد مخترعــان و ســرمایه گذاران 
و تجاری ســازی  اختراعــات برگــزار شــد. تعــداد 9 
ــن  ــد و از مهم تری ــرح ش ــتیوال مط ــن فس ــراع در ای اخت
اقدامــات صــورت گرفتــه برگــزاري جلســات خصوصــي 
ســرمایه گذاري در خصــوص تعــدادي از اختراعــات 
مطــرح شــده در فســتیوال بــود. ســه مــورد از اختراعــات 
ــرمایه  ــدی س ــری ج ــه و پیگی ــورد توج ــده، م مطرح ش

ــت. ــرار گرف ــذاران ق گ

بخش كریدورهاي خدمات تجاري سازي
ــود  ــوغ خ ــطح بل ــه س ــه ب ــا توج ــرکت ها ب ــي ش برخ
ــازی  ــوزه تجاری س ــاوره ای در ح ــات مش ــد خدم نیازمن
خدمــات  ارائــه  کریدورهــاي  بخــش  هســتند. 
تجاري ســازي در پنجمیــن جشــنواره و نمایشــگاه ملــي 
علــم تــا عمــل در راســتاي تســهیل رونــد تجاري ســازي 
و کمــک بــه شــرکت هاي دانش بنیــان بــراي دســتیابي 
ــد.  ــا ش ــذاري و برپ ــوغ الزم، هدف گ ــه بل ــا ب فناوري ه
ــري(،  ــاي فک ــازار دارایي ه ــس )ب ــاوری پردی ــارک فن پ
ــان  ــی فرم ــتاد اجرای ــی از س ــه نمایندگ ــت ب ــاد برک بنی
امــام )ره(، بنیــاد مســتضعفان، امــور شــرکت های دانــش 
بنیــان، صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، و شــرکت شناســا 
ــای  ــه نهاده ــارگاد( از جمل ــک پاس ــرمایه گذاری بان )س
ارائــه خدمــات تجاری ســازی مســتقر در نمایشــگاه 

ــد.  بودن
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اهداف ملی، دستاوردهای کالن
طرح هایی كه با عنوان »طرح های كالن ملی فناوری« از سوی معاونت علمی و 
فناوری حمایت می شوند، طرح هایی فناورانه و دانش بنیان، با قابلیت تجاری سازی 
هستند كه اجرای آنها نیازمند مشاركت گسترده بازیگران مختلف است و به نیازهای 
اساسی و راهبردی كشور پاسخ می گوید. حمایت از این طرح ها، با توجه به آثار آنها 
در تولید، خودكفایی و اشتغال زایی یکی از ابزارهای مهم در تحقق اقتصاد دانش بنیان 
به شمار می رود. معاونت علمی و فناوری به عنوان یک نهاد فرادستگاهی، به  منظور 
اجرای طرح های كالن ملی، وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی 
را هماهنگ می كند و پیشبرد آنها را با استفاده از بودجه معاونت و نهادهای ذیربط 
حمایت مالی می كند. گزارش پیش رو، به طرح های كالن ملی فناوری در معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری اختصاص دارد.

طرح های کالن ملی فناوری
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طرح هایی که تحت حمایت مرکز طرح های کالن ملی فناوری 
معاونت علمی و فناوری حمایت می شوند، باید ویژگی های مشخصی 
داشته باشند. یک طرح کالن ملی، طرحي فناورانه و دانش بنیان با 
سطوح باالي آمادگي فناوري است که ارزش افزوده اقتصادي فراواني 
دارد و از نظر اهمیت، حیطه کار و پیچیدگي  نیازمند تالش مشارکتي 
و هماهنگ بین عناصر و بازیگران مختلف نظام نوآوري است و به 
رفع نیازهاي اساسي و راهبردي کشور در حوزه محصوالت و خدمات 

مبتني بر فناوري و نوآوري کمک می کند. 
خروجي طرح هاي کالن ملي فناوري و نوآوري در معاونت علمي 
معموال محصوالتی است که برای اولین بار در کشور ساخته شده و 
به بهره برداری می رسند، به طوری که منجر به حل مشکل مهمی از 

صنایع تولیدی مختلف در کشور شود.

سیاست ها و رویکردها
مرکز طرح های کالن ملی در مدیریت طرح ها رویکردهای ویژه ای 
را دنبال می کند که در راستای سیاست ها و رویکردهای کلی معاونت 

علمی و فناوری قرار دارد. در ادامه آنها را مرور خواهیم کرد. 

• توجه به بازار
این مرکز در ابتدای فعالیت خود، به منظور حمایت از طرح های کالن 
ملی، بیشتر به جنبه های فنی طرح ها توجه می کرد و به صورت 
با آغاز فعالیت دولت یازدهم و  از آنها حمایت می کرد.  بالعوض 
نگرش جدید این مرکز مبنی بر حمایت از تجاری سازی فناوری، در 
حال حاضر حمایت از طرح ها از طریق اعطای وام صورت می پذیرد. 
به همین منظور، در زمان تصویب طرح ها به جنبه های مربوط به بازار 
توجه بیشتری می شود تا مجری نیز در بازپرداخت وام با مشکل مواجه 
نشود. این رویکرد گرچه به دلیل نیازِ بیشتر به بررسی ها و رایزنی ها 
نسبت به رویکرد قبلي زمان برتر است، اما به تضمین موفقیت طرح ها 

کمک می کند. 
به عالوه، در رویکرد جدید مرکز طرح هاي کالن ملي فناوري، نقش 
بخش خصوصی در اجرای طرح ها پررنگ تر شده است، و حتي از 
سازمان هاي دولتي نیز درخواست می شود تا برای حمایت معاونت از 
طرح های پیشنهادی، شرکت های اقماري خود در بخش خصوصي 

را به عنوان طرف قرارداد با معاونت معرفي کنند. 
تغییر رویکرد: 

بهاز
کمک بالعوض به 

مجریان
اعطاي وام و مشارکت با مجري و 

بهره بردار

تعامل با نهادهای دولتی و خصوصیتعامل با نهادهاي دولتي

تمرکز بر جنبه هاي فني و بازرگانيتمرکز بر جنبه هاي فني

• تأكید بر مشاركت نهادهاي بهره بردار
در فرآیند تصویب و اجرای طرح هاي کالن ملي، مرکز تالش می کند 
تا بهره بردار طرح  نیز مشارکت کند و بخشي از هزینه ها را بپردازد. 
در این راستا مرکز نقش هماهنگ کننده مجري و بهره بردار را ایفا 
مي کند و تنها به عنوان تأمین کننده مالي عمل نمی کند. در طرح هاي 
کالن ملي، درصورتي که بهره بردار سرمایه گذاري نکند، باید حداقل 
ضمانت هاي اجرایي در خصوص استفاده از فناوري ایجاد کند تا بازار 
آتی فناوري مورد نظر تأمین شود. از سوي دیگر، جلب مشارکت 

سازمان بهره بردار، به نتیجه رسیدن طرح را تضمین مي کند. 
• تفکیک قلمروي مأموریتي مركز طرح هاي كالن ملي 

فناوري و شوراي عالی عتف 
در حال حاضر، شوراي عالي علوم، تحقیقات و فناوري 47 طرح 

ویژگي هاي طرح هاي کالن ملی فناوری

اهداف طرح های کالن ملی فناوری: 

مراحل آزمایشگاهی، ساخت نمونه، تست های عملکردی و اخذ   •
تأییدیه های اولیه طرح انجام شده باشد

از نظر كاربردی، رویکرد محصول محور داشته و ابعاد نوآوری   •
طرح باید در حد مقیاس ملی باشد

دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده، و دستاوردهای حاصل از آن   •
متقاضی و بهره بردار مشخص داشته باشد

نیازمند همکاری و مشاركت چند نهاد مرتبط با موضوع باشد یا   •
دستگاه و متولی خاصی برای اجرای آن در كشور وجود نداشته 

باشد
نتایج طرح باید گستره وسیعی از نیازهای جامعه را پوشش   •
دهد و از اولویت و كشش ملی برخوردار باشد و پاسخ گوی 

نیازهای فناورانه فعلی و آتی كشور باشد
ظرفیت های علمی و زیرساخت های الزم برای اجرای طرح   •

در كشور وجود داشته و دسترسی پیشنهاددهنده طرح به آنها 
میسر باشد

پیش بینی ها و هماهنگی های الزم برای سرمایه گذاری و   •
مشاركت بخش خصوصی برای تولید صنعتی محصول انجام 

شده و امکانات و تجهیزات اولیه فراهم باشد

حمایت و پشتیبانی از ایجاد، توسعه، انتقال و بومی سازی   •
فناوری های دانش بنیان راهبردی در كشور

ایجاد ارتباط مؤثر بین مراكز دانشگاهی و تحقیقاتی با   •
صنعت برای هم افزایی در تولید و تجاری سازی محصوالت 

دانش بنیان 
مشاركت و همکاری در اجرای طرح های با سطوح باالی   •

آمادگی فناوری دارای كشش ملی و فراملی
بسترسازی برای تقسیم كار ملی، انسجام بخشی و   •

توانمندسازی از طریق مدیریت یکپارچه فرآیند اجرای 
طرح های بزرگ ملی فناوری و نوآوری

هم افزایی سرمایه های انسانی، منابع مالی و امکانات برای   •
كسب مهارت ها و تخصص های الزم برای اجرای دیگر 

طرح های فناورانه در كشور
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»توسعه  طرح  به  مي توان  طرح ها  این  ازجمله  دارد.  اولویت دار 
فناوري هاي کلیدي هواپیماي 100 تا 150 نفره«، طرح »دانش و 
فناوري بازیافت پساب هاي شهري، صنعتي و کشاورزي« و طرح 
»طراحي و ساخت لیزر الکترون آزاد« اشاره کرد. مرکز طرح های 
کالن ملی تمایزی میان طرح های تحت حمایت معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و طرح های شورای عتف ایجاد کرده 
 )TRL( است. طرح هاي عتف، معموال از سطح آمادگی فناوری

پایین شروع مي شود. در مقابل، از آنجا که تمرکز مرکز طرح هاي 
کالن ملي فناوري در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر 
تجاري سازي است، طرح هاي تحت حمایت این مرکز، با دیدگاه 
تجاري سازي انتخاب مي شود و سطح آمادگی فناورِی طرح هاي 
تحت حمایت آن، معموال از 4 آغاز مي شود، یعني طرح فازهاي 
مطالعاتي و آزمایشي را گذرانده یا نمونه اولیه ساخته شده یا در حال 

ساخت است. 

تفکیک قلمروي مأموریتي مرکز طرح هاي کالن ملي فناوري و شوراي عالي علوم، 
 TRL تحقیقات و فناوري متناسب با سطوح آمادگي فناوري در مدل

TRL9

TRL8

TRL7

TRL6

TRL5

TRL4

TRL3

TRL2

TRL1

اثبات عملکرد واقعی سامانه در 
مأموریت های عملیاتی

سامانه  واقعی کامل شده و کیفیت آن از طریق 
آزمایش و نمایش تأیید شده است

آزمایش سامانه و اجرای عملیات

توسعه سامانه / جزء سامانه

نمایش فناوری

توسعه فناوری 

تحقیقات کاربردی

تحقیقات پایه / بنیادی

نمایش نمونه سامانه / جزء سامانه در محیط 
مرتبط با کاربرد

تأیید مؤلفه و/یا نمونه رومیزی در محیط 
مرتبط با کاربرد

تأیید مؤلفه و/یا نمونه رومیزی در آزمایشگاه

اثبات مفهومی مشخصه های کلیدی به صورت 
نظری و تجربی

ساختاریافته شدن مفهوم و/یا کاربرد

اصول پایه مشاهده شده و گزارش شده

نمایش نمونه سامانه در محیط کاربرد

ري
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•   اهرم كردن و جذب منابع مالي از دیگر نهادها
مرکز طرح های کالن ملی فناوری، تاکنون حدود 200 طرح را با 
اعتباری بالغ بر 4400 میلیارد ریال تصویب و به مرحله اجرا گذاشته 
است.« مرکز، بسته به بودجه اي که در اختیار دارد ساالنه از چند طرح 
حمایت می کند، اما بخشی از هزینه  طرح ها از بودجه سازمان مجري 
یا بهره بردار تأمین می شود. به  بیان  دیگر، این مرکز با اهرم کردن 
منابع مالي محدود خود، بودجه سازمان هاي خصوصي و دولتي را به 

جریان می اندازد و به سمت توسعه فناوري هدایت می کند. 

•  توجه به نیازها در كنار اولویت های فناوری
اولویت هاي فناوري کشور در اسناد باالدستي از جمله نقشه جامع 
علمي  کشور و برنامه های پنج ساله توسعه تصریح شده است. با این 
وجود بعضی نیازهای فناورانه کشور که در اسناد باالدستی بر آنها 
تأکید نشده است، باید در کنار اولویت های فناورانه دیده شود. مرکز 
طرح هاي کالن ملي فناوري عالوه بر اولویت هاي ملي، نیازهاي 

بالقوه و بالفعل کشور در کوتاه مدت را نیز در نظر مي گیرد. 

•   شبکه سازي شركت هاي دانش بنیان
یکی از سیاست های این مرکز شبکه سازي شرکت هاي دانش بنیان 
نیز  اولویت دار کشور در حوزه فناوري و  داخلي براي موضوعات 
شبکه سازي، هماهنگي و تسهیلگري در میان ذي نفعان مختلف 

طرح هاي کالن ملي است. 
تبدیل  فناوري،  ملي  کالن  طرح هاي  مرکز  اهرم هاي  از  یکي 
اولویت هاي فناوري کشور به »کانون هماهنگي دانش، صنعت، 
بازار« است. این کانون ها  نقش هماهنگ کننده نظام نوآوري در 
حوزه هاي تخصصي مختلف را ایفا مي کنند و همه ذي نفعان یک 
حوزه فناوري مشخص را گرد هم می آورند و آن ها را با معاونت علمي 

و فناوری ریاست جمهوری پیوند می دهند. به منظور ایجاد تمرکز 
در زنجیره ارزش  محصوالت دانش بنیان از ایده تا بازار و تکمیل 
حلقه هاي مفقوده در این زنجیره، ساز و کار و فعالیت  کانون هاي 
هماهنگي دانش، صنعت، بازار با محوریت بخش خصوصي بازنگري 
شده است. مرکز طرح هاي کالن ملي فناوري، در نظر دارد براي 
اطمینان از استمرار شبکه سازي، کانون هاي دانش، صنعت، بازار را 
در حوزه هایي ایجاد کند که حائز اولویت  هستند و از سوي دیگر بازار 

مناسبي پیش روي آن ها است. 

برنامه ها و اقدامات
•  طرح هاي کالن ملي فناوري

تاکنون حدود 200 طرح کالن ملی فناوری توسط این مرکز مصوب 
شده است.همچنین این مرکز دو سبد از طرح هاي کالن شکل 
داده است: سبد دارو و سبد تجهیزات پزشکي که به ترتیب 65 و 
38 محصول در آنها در دست توسعه است. بعضی از محصوالت 
خروجي طرح هاي کالن ملی به تازگي رونمایی و وارد بازار شده اند. 
هم اکنون مرکز در حال آسیب شناسی است تا مشخص کند کدام 
یک از طرح هاي خاتمه یافته وارد بازار شده و کدام یک  نتوانسته بازار 

مناسبی به دست آورد. 
ز جمله طرح های مهمی که اخیرا خاتمه یافته می توان به »شبکه ملي 
پایش و پیش بیني دریایي کشور«، »مرکز غربالگری بیماری های 
متابولیک برای نوزادان«، »سیستم پروتز عصبی پاراواک و راه اندازی 
مرکز بالینی بیماران ضایعه نخاعی«، »تولید نخستین موتور توربوجت 
ملی هواپیما«،  »سامانه تونل باد عمودي«، »طراحی و تولید چندین 
 ،»SPF دسگاه و تجهیزات پزشکی«، »تولید تخم مرغ و میگوی
»تولید ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته کشاورزی« و ... اشاره 
نمود. یکي از طرح هاي جاري مهم مرکز نیز طرح »پاراواک« است: 
استفاده از مدار الکترونیک به جاي مغز انسان براي کساني که قطع 

نخاع شده اند.
رکز از سال گذشته تاکنون بیش از 400 طرح را بررسی کرده و 
با توجه به معیارهایی چون ریسک فنی و بازار، حدود 40 طرح را 
تصویب کرده است. از سال 1387 تاکنون حدود 200 طرح کالن 
ملی فناوری با اعتباری بالغ بر 4400 میلیارد ریال در حوزه های مختلف 
در معاونت مصوب و اجرا شده است. به عالوه، برآورد می شود منابعی 
که صرف طرح های کالن ملی شده، به طور مستقیم باعث اشتغال و 
تداوم فعالیت بیش از 3400 نفر تحصیل کرده دانشگاهی شده است.

7 سال
مدت زمان فعالیت مرکز

3400 نفر
اشتغال

حدود 200 طرح
تعداد طرح  های مرکز

4400 میلیارد ریال
اعتبار

»تعداد طرح های کالن ملی فناوری مصوب تا سه ماهه سوم 1395« 

101

92ـ1387 1392 1393 1394  تا آذر 1395

33
22 26

15
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طرح تونل باد عمودی

تجربه لذت بخش بی وزنی
كاربرد اصلي تونل باد عمودي، آموزش چتربازي براي نیروهاي نظامي و انتظامي است. همچنین مي توان از آن به عنوان یک امکان 
تفریحي برای تجربه لذت بي وزني و سقوط، درآمد كسب كرد. شبیه سازي به این روش، ایمني بیشتر و خطر كمتري نسبت به 

پرش از هواپیما دارد، آسان  تر است و باعث كاهش 95 درصدي هزینه آموزش مي شود. 
طرح شبیه ساز سقوط آزاد تونل باد عمودي با محوطه پروازِی 10 ضلعي، قطر محاطي 3/6 متر و ارتفاع محوطه پرواز 4 متر و 

جریان هواي 220 كیلومتري در داخل تونل طراحي شده است. 
این طرح در مجموع 2 میلیارد تومان هزینه داشته است كه 800 میلیون تومان آن را معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري 

تأمین كرده است.این طرح در 10 تیرماه 1394 در شهر مشهد به بهره برداري رسید.

عکس تزئینی است. 
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طرح كالن ملی پاراواك

تعبري رؤيای مصدومان قطع نخاعی

طرح کالن ميل طراحی و ساخت ماشین آالت و تجهیزات پیرشفته مرتو

شبکه سازی رشکت های دانش بنيان در راستای توسعه فناوری بومی 

طرح »پاراواک« به استفاده از مدار الکترونیک به جاي مغز انسان 
مدار  این  می شود.  مربوط  نخاع  قطع  ضایعه  دچار  افراد  براي 
الکترونیک به پاي افراد قطع نخاعي متصل مي شود و پیامي را 
که برای حرکت باید از مغز به عضالت پا فرستاده شود، از طریق 
امواج ارسال مي کند. در حال حاضر نمونه اولیه پاراواک در مقیاس 
کوچک ساخته شده است. معاونت علمي و فناوري با توجه به جایگاه 
فرادستگاهي خود اقدام به هماهنگي بین دستگاهي براي اجراي 
این طرح کرده است. پس از مذاکرات، قراردادی براي ساخت 5 
دستگاه پاراواک منعقد شده است و مجري ملزم به ارائه 10 سال 
خدمات پس از فروش شده است. به عالوه، بر اساس مذاکره هاي 
صورت گرفته بین معاونت علمي و فناوري و وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکي، مقرر شده است کلینیک پاراواک نیز در دانشگاه 
علوم بهزیستی و توانبخشی راه اندازي شود. از آنجا که این طرح در 
لبه فناوري قرار دارد، بازار خوبی براي این فناوري پیش بیني مي شود.

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران به تازگي تقاضای خرید 1008 واگن را 
اعالم کرده است که قیمت هرکدام حدود 1/5 میلیون دالر است. با توجه به اندازه 
بزرگ این بازار، معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوری تصمیم به تعریف و اجراي 
طرح کالن ملي برای توسعه تولید داخلي در این حوزه گرفته است. در حال حاضر تنها 
حدود 30 درصد از کل قطعات و تجهیزات مترو تولید داخل است که عمدتا به تزئینات 
واگن ها مربوط می شود. برنامه معاونت علمی و فناوری این است که طي 5 سال آینده، 

این رقم را به 63 درصد برساند. 
در این راستا، دو کارگروه تخصصي با حضور نمایندگان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران تشکیل شده است: 
کارگروه قطعات متحرک و کارگروه قطعات ثابت. معاونت علمي و فناوري به عنوان 
یکی از اولین گام ها قصد دارد شبکه اي را از شرکت هاي فعال در این صنعت شکل 
دهد. به عالوه، با همکاری امور شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مقرر شده است فرایند 
دریافت گواهی دانش بنیان شرکت هاي منتخب این شبکه، تسهیل و تسریع شود. این 
شبکه شامل حدود 60 شرکت خواهد بود که پس از دریافت گواهی دانش بنیان براي 

دریافت تسهیالت به صندوق نوآوري و شکوفایي معرفي خواهند شد. 
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کشتی اقيانوس پيام

مناد توسعه فناوری بومی در سايه تعامل مناسب کنشگران نظام نوآوری

در حال حاضر، تنها حدود 2 درصد از درآمد ناخالص ملي ایران از دریا تأمین مي شود. این در حالي است که در بعضی کشورهاي پیشرفته، 
سهم دریا از تولید ناخالص ملي، به 7 تا 10 درصد می رسد. از این  رو، پژوهشگران کشور درصدد فعالیت هاي پژوهشي و شناخت بیشتر 
منابع دریایي در آب هاي عمیق سرزمیني و بین المللي با استفاده کاوشگرهاي اقیانوس پیما برآمده اند. ارائه تحلیل ها و داده هاي اطالعاتي 
از منابع دریایي، پایش لحظه به لحظه دریا و جمع آوري اطالعات مربوط به تغییرات و عرضه آن به دستگاه ها و سازمان هاي مرتبط 
براي برنامه ریزي در این حوزه، ازجمله ضرورت هایي بوده که ساخت کاوشگر اقیانوس پیما را در صدر طرح هاي کالن و ملي فناوري 
قرار داده است. با بهره برداری از این ابزار براي انجام فعالیت هاي اقیانوس شناسي و پژوهشي، ایران به یکي از قطب هاي پژوهشي در 

منطقه تبدیل مي شود. 
طرح کشتي اقیانوس پیما در میان طرح های مرکز، از نظر نیاز به هماهنگي بین نهادهای مختلف و پیچیدگی ساخت، یکی از طرح های 
مهم مرکز به شمار می رود. در ساخت این کشتي 4 سازمان بزرگ، یعنی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان بنادر و دریانوردی، معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوری و چند سازنده ایراني مشارکت داشته اند. 
استفاده از توان مهندسي داخلي در طراحی و تولید، و نیز بومي سازي فناوري های تولید را مي توان از دیگر ویژگي هاي مهم این طرح 
دانست. مراحل ساخت این اقیانوس پیما در شرایط تحریم کشور آغاز شده و با توجه به عدم همکاري مشاوران خارجي، طراحي این 
اقیانوس پیما با تکیه بر توان علمي پژوهشگران و مهندسان داخلي انجام شده است. این کشتي با ماندگاري 40 روزه در اقیانوس، 

مي تواند الیه هاي بسیار عمیق اقیانوس )تا 3 کیلومتر زیر آب( را بررسي و نمونه برداري کند.
برای اجرای این طرح تاکنون حدود 25 میلیارد تومان مصوب شده است که 11 میلیارد تومان آن را معاونت علمي و فناوري طي چند 

سال تأمین کرده است.
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SPF طرح کالن ميل توليد تخم مرغ

تبديل تهديد تحريم ها به فرصت توسعه فناوری
تخم مرغ Specific Pathogen Free یا به اختصار SPF در تولید انواع واکسن ها و پژوهش هاي ویروس شناسي کاربرد دارد 
و دانش فنی تولید آن از جمله دانش های راهبردی در این حوزه به شمار می رود. این تخم مرغ ها محیطی براي کشت برخي 
ویروس هاست و مي توان با تولید آنها بسیاري از واکسن ها به ویژه واکسن هاي طیور را تولید کرد. پیش  از این تنها چند کشور به 

دانش فني تولید تخم مرغ دست یافته اند ، و چند کشور هم آن را تحت لیسانس تولید مي کنند. 
از سال 1388 با تشدید تحریم ها علیه ایران، واردات این تخم مرغ به کشور متوقف شد. بدین ترتیب نیاز به تولید این محصول در 
داخل کشور احساس شد و ایده این طرح کالن ملي در سال 1389 به معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري ارائه شد. پس  از 
آن با انعقاد تفاهم نامه مشترک بین معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري و وزارت جهاد کشاورزي اجراي این طرح در دستور 
 SPF کار قرار گرفت و در نهایت اجرای آن به مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازي رازي واگذار شد. بدین ترتیب تولید تخم مرغ
به همت مؤسسه رازي و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزِي وزارت جهاد کشاورزي، و با حمایت معاونت علمي و فناوري 
ریاست جمهوري آغاز شد. بخشي از منابع این پروژه را مؤسسه رازي و بخش دیگر را معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري 
تأمین کردند. خط تولید و اغلب امکانات و تجهیزات الزم براي تولید تخم مرغ SPF، در داخل کشور و با استفاده از دانش فني ایراني 
ساخته شد. بنا بر اعالم مسئوالن اجراي طرح، ظرفیت تولید در طرح تخم مرغ SPF هفته اي پنج هزار تخم مرغ است. این طرح در 

31 خردادماه 1394 به بهره برداري رسید. 
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خون تازه ای در رگ بنگاه های دانش بنیان
حوزه تأمین مالی و رسمایه گذاری

اگرچه تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری در چرخه نوآوری اهمیت باالیی دارد، اما برای فناوران ناآشنا به دنیای کسب وکار دشوار 
است و اغلب آن ها در این راه به پشتیبانی و تسهیل گری نیاز دارند. از این رو، معاونت علمی و فناوری توجه ویژه ای به تأمین مالی 
و سرمایه گذاری برای توسعه علم و فناوری دارد. در این راستا، معاونت عالوه بر حمایت های مستقیم مانند حمایت هایی که در 
قالب طرح های کالن ملی یا از طریق ستادهای توسعه فناوری انجام می شود، برای هموارسازی سایر مسیرهای تأمین مالی و 
سرمایه گذاریـ  اعم از حمایت های دولتی یا سرمایه گذاری بخش خصوصیـ  نیز می کوشد. همچنین معاونت با عنایت به جایگاه 

فرادستگاهی خود، در تدوین بودجه های پژوهش و فناوری کشور در سطح کالن نیز نقش ایفا می کند. 
در چند سال اخیر، زیرساخت تأمین مالی و سرمایه گذاری فعالیت های دانش بنیان به همت معاونت علمی و فناوری پیشرفت شایان 
توجهی داشته و مسیرهای متعددی برای این منظور از سوی معاونت ایجاد یا تسهیل شده است. برخی از اقدامات معاونت در این 

زمینه به زودی از مرحله طراحی یا اجرای آزمایشی خارج شده و در سطح کالن به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.  
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سیاست ها و رویکردها
و  مالی  تأمین  از  حمایت  حوزه  در  معاونت 
و  سیاست ها  فناوری،  و  علم  سرمایه گذاری 
رویکردهای ویژه ای را اتخاذ کرده است که در 

ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهد شد: 

بودجه های  تدوین  در  مشاركت   •
پژوهش و فناوری در سطح كالن. اگرچه 
بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
محدود است و تنها بخشی از بودجه های مرتبط 
با پژوهش و فناوری در کشور را شامل می شود، 
اما نظر به جایگاه فرادستگاهِی معاونت، الزم 

است در تخصیص بودجه های پژوهشی سایر دستگاه ها و فصل علم 
و فناوری قوانین برنامه  پنج ساله توسعه نیز مشارکت مستقیم داشته 
باشد. با این نگاه، معاونت توسعه مدیریت و منابع کوشیده است در 
تدوین سایر بودجه های مرتبط با علم، فناوری و نوآوری مشارکت 
کند و تاکنون براي تأمین منابع مالي و مدیریت طرح هاي مشترک، 
تفاهم نامه هایي بین معاونت علمي و فناوري و نهادهاي مختلف 
منعقد شده است. معاونت برای بودجه ریزی علم و فناوری کشور با 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز تعامل دارد. 

•  تمركز بر تأمین مالی نوآوری و تجاری سازی: معاونت 
علمی و فناوری در تجاری سازی فناوری و نوآوری، اولویت خود 
را بر طرح های محصول محور از بخش خصوصی قرار داده است؛ 
طرح هایی که در مقایسه با پژوهش های بنیادی با ریسک کمتری 
روبرو بوده، در بازه زمانی نسبتا کوتاه تری به نتیجه می رسند و به 
محصول قابل ارائه به بازار تبدیل می شوند. لذا معاونت در تأمین مالی 
این گونه طرح هاـ  بر خالف پژوهش های بنیادی که عمدتا از طریق 
کمک های بالعوض تأمین اعتبار می شوندـ  از ابزار »تسهیالت« 
)دریافت وجوه نقد و بازپرداخت آن پس از دوره تنفس و طی اقساط 

مشخص( استفاده می کند.

• تخصیص منابع مالی در قالب شبکه ها. رویکرد معاونت 
علمی و فناوری، شبکه سازی فعالیت های مراکز علمی و پژوهشی 
و تخصیص منابع مالی در قالب شبکه ها است. معموال از طریق 
به اشتراک گذاری دارایی هایی مانند ساختمان و تجهیزات در قالب 
شبکه ها، منابع به شیوه کاراتری مصرف می شود و می توان آن ها را 

به مواردی اختصاص داد که بازدهی باالتر و سریع تری دارند. 

و سرمایه گذاری  مالی  تأمین  منابع  به  •تنوع بخشی 
از  حمایت  برای  کشور  مالی  منابع  گذشته  در  دانش بنیان. 
شرکت های دانش بنیان محدود به منابع مالی معاونت بود، اما در 
حال حاضر منابع دیگری نیز به آن افزوده شده که مهم ترین آن ها 

منابع صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد. گرچه 
صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور حمایت از 
فعالیت های دانش بنیان راه اندازی شده است، اما در 
بلندمدت پاسخگوی همه نیازهای کشور نخواهد 
بود و برای تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان باید 
شوند.  بسیج  نیز  دیگری  مالی  منابع  و  نهادها 
بنابراین معاونت توسعه مدیریت و منابع کوشیده 
است مسیرهای متعدد و متنوعی به منظور تأمین 
مالی و سرمایه گذاری برای فعالیت های دانش بنیان 

ایجاد کند.

در  فناوری.  بیمه نامه  و  ضمانت نامه   •
زمینه ی ضمانت نامه ها و بیمه نامه های شرکت های 
دانش بنیان، پروژه ای در حال عملیاتی شدن است و محاسبه عادالنه 
ضمانت نامه صادرات محصوالت دانش بنیان و طراحی مدلی برای 

ارائه بیمه نامه های نظام مند و کاربردی جزء اهداف آن می باشد.

كسب وكار  در  سرمایه گذاری  برای  فرهنگ سازی   •
حوزه های  در  سرمایه گذاری  حجم  که  آنجا  از  دانش بنیان. 
است،  پایین  نسبتا  کشور  در  جدید  فناوری های  و  دانش بنیان 
نیاز به آگاهی بخشی در این خصوص احساس می شود. این نوع 
سرمایه گذاری اگرچه ریسک بیشتری دارد، اما می تواند با بازدهی 
معاونت  باشد.  همراه  نیز  متعارف  طرح های  به  نسبت  باالتری 
علمی بر این باور است که معرفی طرح های موفق دانش بنیان به 
سرمایه گذاران، آن ها را به سرمایه گذاری در این حوزه ها تشویق 
می کند. بنابراین معاونت برای تعریف و اجرای آزمایشی پروژه های 
مختلف به سراغ شرکت های موفق بخش خصوصی رفته است تا 

بدین ترتیب، بتواند موفقیت طرح های معرفی شده را تضمین نماید.

بازار  بازار دارایي فکري.  فستیوال هاي  فستیوال هاي   •
با حضور سرمایه گذاران و  دارایي فکري رویدادهایی هستند که 
تولیدکنندگان در یک حوزه تخصصيـ  کاربردي برگزار می شوند. در 
این رویداد، نوآوري هاي آن حوزه تخصصي که حائز شرایط مي شوند، 
پس از طي فرآیند ارزیابي و انتخاب، در روز برگزاری فستیوال به 
صورت حضوری براي سرمایه گذاران و تولیدکنندگان معرفي شده 
و با برگزاري جلسات رودررو، زمینه تعامل طرفین فراهم مي گردد. 
همچنین، براي تبادل طرح ها در این بازار برخی از تسهیالت از جمله 

خدمات لیزینگ از طرف معاونت علمی و فناوری ارائه می گردد. 

• رویکرد تقاضامحور و پایین به باال برای تأمین مالی 
طرح های ستادهای توسعه فناوری.  یکی از حوزه های مهم 
فعالیت معاونت توسعه مدیریت و منابع، نظارت بر فرآیند تأمین مالی 
طرح هایی است که از سوی ستادها پیشنهاد می شوند. در گذشته، 

دکتر علیرضا دلیری
معاون توسعه مدیریت و منابع
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بسیاری از منابع معاونت علمی تنها با یک ابالغ به دستگاه های 
مختلف تزریق می شد که در برخی موارد، در محلی خارج از موارد 
تعیین شده هزینه می گردید و منجر به ایجاد خروجی های مد نظر 
نمی شد. رویکرد تقاضامحور در توزیع منابع، با تمرکز بر نوآوری و 
تجاری سازی و نیز ایجاد یک رویه پایین به باال از طریق ستادهای 
توسعه فناوری برای پیشنهاد، پاالیش و انتخاب طرح ها و نیز ایجاد 
سامانه ای برای رهگیری طرح ها به طور یکپارچه، امکان توزیع 

اثربخش تر منابع و افزایش بهره وری حاصل از آن را موجب شود.

اهم اقدامات و برنامه ها 
در ادامه اقدامات و برنامه های این معاونت در حوزه تأمین مالی و 

سرمایه گذاری علم و فناوری مرور خواهد شد: 

تأمین مالی 
همان طور که پیش تر اشاره شد، معاونت مسیرهای متعددی را برای 
تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت ها و فعالیت های دانش بنیان 

ایجاد یا تسهیل کرده است که عبارت اند از: 
• صندوق نوآوری و شکوفایی. با آنکه زیرساخت قانونی 
حمایت  قانون  واسطه  به  پیش تر  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مهیا شده بود، با تالش های 
صورت گرفته از سوی معاونت برای راه اندازی صندوق و تخصیص 
بودجه به آن، در سال 1393 اولین بودجه به صندوق اختصاص داده 
شد. در حال حاضر صندوق نوآوری و شکوفایی منبع مالی قابل 

توجهی برای شرکت های دانش بنیان به شمار می رود. 

• بانک ها. معاونت همچنین با هشت بانک دولتی وارد مذاکره 
شده است تا منابع مالی خود را برای تأمین مالی و اعطای تسهیالت 
به فعالیت های نوآورانه و دانش بنیان به میدان بیاورند. از آنجا که 
ریسک  طرح های نوآورانه باالست و بانک ها به راحتی پذیرای چنین 
طرح هایی نیستند، جلب مشارکت بانک ها در این حوزه دشوار است. 
بنابراین معاونت تالش کرد تا ابتدا منابعی در اختیار بانک ها قرار گیرد 
تا بانک ها آن ها را از طریق کارگزاری های خود هزینه کنند و از این 
طریق مقاومت ها کاهش یابد. به عبارت دیگر با این شیوه، بانک ها 
سرمایه گذاری در حوزه های دانش بنیان را با منابع مالی سایر نهادها 
تمرین می کنند تا به تدریج به این نتیجه برسند که منافع طرح های 

نوآورانه می تواند بیشتر از سایر طرح ها باشد. 

سیاست ها و رویکردهای 
حوزه سرمایه گذاری 
و تأمین مالی علم و 

فناوری 

رویکرد تقاضامحور و پایین 
به باال برای تأمین مالی 

طرح های ستادهای توسعه 
فناوری 

مشارکت در تدوین 
بودجه های پژوهش و فناوری 

در سطح کالن

تخصیص منابع مالی در 
قالب شبکه ها

تمرکز بر تأمین مالی 
نوآوری و تجاری سازی

تنوع بخشی به منابع تأمین 
مالی و سرمایه گذاری 

دانش بنیان

فرهنگ سازی برای 
سرمایه گذاری در 

کسب وکار دانش بنیان
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طبق مصوبه ای از هیأت امنای صندوق توسعه ی ملی، منابع مالی از 
این صندوق به کارگزاری بانک ها اختصاص یافت. طبق این مصوبه، 
حدود 1000 تا 1500 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ی ملی 
با شرایط ویژه و نرخ سود بین 10 تا 12 درصد از طریق بانک ها به 
فعالیت های نوآورانه و دانش بنیان اختصاص می یابد. در حال حاضر 
که طرح در مرحله پایلوت قرار دارد، تنها بانک های دولتی در این 
طرح مشارکت دارند و در مراحل آتی، بانک های خصوصی نیز به 

این تعداد افزوده خواهند شد.

• تأمین مالی جمعی. تأمین مالی جمعی، یک روش نوین 
و کارآمد تأمین مالی است که استقبال از آن در سطح جهانی و 
از طریق کارآفرینان، روز به روز در حال توسعه می باشد. در این 
روش، کمپینی جهت دریافت حمایت مالی افراد مختلف در زمینه 
یک پروژه از طریق پرداخت بخشی از سرمایه مورد نیاز برای اجرای 
آن شکل می گیرد. در این روش، پروژه ها و طرح های مختلف مورد 
ارزیابی خرد جمعی جامعه قرار می گیرند و در نهایت، از طریق انباشته 
سرمایه های خرد اجتماع نیز تأمین اعتبار می شوند. تعریف و تدوین 
ضوابط قانونی برای ایجاد و شکل گیری این نوع از تأمین مالی، 
به همراه در نظر گرفتن تسهیالت و برنامه هایی به منظور ترویج و 

توسعه آن، از اقدامات و برنامه های در دستور کار معاونت می باشد.

جذب  تسهیل  منظور  به  معاونت  فرشتگان كسب وكار.   •
سرمایه گذار برای طرح های فناورانه و نوآورانه، سامان دهی مفهوم 
فرشتگان کسب وکار را در دست اجرا دارد. این فرشتگان در مراحل 
اولیه شکل گیری یک کسب وکار نوپا سرمایه گذاری می کنند، بدون 
اینکه در مدیریت آن دخالت کنند و بدین ترتیب، در مالکیت آن 

سهیم می شوند.

• بازار شركت های كوچک و متوسط. به منظور به کارگیری 
ظرفیت های بازار سرمایه در جهت رشد و توسعه محصوالت و 
خدمات دانش بنیان و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و همچنین، 
در راستای اجرای راهبردهای کالن 1 و 3 نقشه جامع علمی کشور 
نظام ملی  بنیان و سامان دهی  اقتصاد دانش  پیشتازی  بر  مبنی 
نوآوری جهت ارتقاء جایگاه جهانی و افزایش سهم تولید و صادرات 
محصوالت و خدمات دانش بنیان، تفاهم نامه ای بین معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و سازمان بورس و اوراق بهادار منعقد 

گردید.
هدف از انعقاد این تفاهم نامه، همکاری در جهت ترویج سرمایه گذاری 
در عرصه اقتصاد دانش بنیان از طریق آشنایی سرمایه گذاران بخش 
خصوصی با این حوزه و آموزش مفاهیم، اصطالحات و نحوه فعالیت 
در بازار سرمایه به فعاالن حوزه دانش بنیان؛ همکاری در جهت 
تسهیل فرآیند ورود و تشویق شرکت های دانش بنیان به حضور و 
استفاده از ابزارها و نهادهای تأمین مالی بازار سرمایه و همچنین، 

سرمایه گذاری  صندوق  تقویت  و  راه اندازی  جهت  در  همکاری 
جسورانه می باشد. انتظار می رود انعقاد این تفاهم نامه باعث هم افزایی 
و تأمین مالی سریع تر و کاربردی تر در عرصه های مختلف علم و 

فناوری کشور گردد.

• وجوه اداره شده معاونت علمی و فناوری. مسیر مستقلی 
عنوان  با  فناوری  و  علمی  معاونت  در  تسهیالت  پرداخت  برای 
»وجوه اداره شده« وجود دارد که در دو سال اخیر، پررنگ تر شده 
است. معاونت قصد دارد از این طریق برای طرح های دانش بنیان 
تسهیالتی با شرایط ویژه اعطا کند. صندوق هاي پژوهش و فناوري، 

نقش کارگزار معاونت را در اعطاي این تسهیالت ایفا مي کنند. 

• سایر سازمان ها و نهادها. معاونت برای تأمین منابع مشترک 
طرح های دانش بنیان با سازمان ها و نهادهای مختلفی وارد مذاکره 
شده و قرارداد منعقد کرده است که از آن جمله می توان به وزارت نفت 
اشاره نمود؛ وزارت خانه ای که تا پیش از این سرمایه گذاری چندانی در 
این زمینه نداشته است. طبق تفاهم نامه منعقدشده با این وزارت، 30 
میلیارد تومان از سوی معاونت علمی و فناوری و 60 میلیارد تومان 
از سوی وزارت نفت برای حمایت از پروژه های نفتی دانش بنیان 
اختصاص یافت تا این باور ایجاد شود که شرکت های دانش بنیان 
داخلی نیز می توانند در حوزه نفت فعالیت کنند. به رغم چالش های 
موجود، تا کنون در قالب این تفاهم نامه چند پروژه مشترک اجرا شده 
است. با جهاد دانشگاهی نیز همکاری هایی در قالب تأمین منابع 
مشترک برای حوزه ی دانش بنیان به مرحله اجرا گذاشته شده است.

سرمایه گذاری
مسیر  از سه  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت  در  سرمایه گذاری 
کلی دنبال می شود: بخش خصوصی، بازار دارایی های فکری، و 
صندوق های سرمایه گذاری جسورانه. در ادامه اقدامات این معاونت 

در این مسیر شرح داده می شود. 
• شركت های بزرگ بخش خصوصی و دولتی. فناوران 
و نوآوران عموما فرآیند تجاری سازی طرح های خود را به تنهایی 
می پیمایند، اما اگر سرمایه گذار در کنار آن ها قرار گیرد هر دو طرف 
بیشتر منتفع خواهند شد. در برخی موارد، یک نهاد مالی نیز در کنار 
این دو قرار می گیرد و از این طریق، بازدهی طرح های دانش بنیان 
بخش  بخش خصوصی  مالی  منابع  می یابد.  دوچندان  افزایشی 

8 بانک دولتی
معاونت با 8 بانک دولتی وارد مذاکره شده 
است تا منابع مالی خود را برای تأمین مالی 
و اعطای تسهیالت به فعالیت های نوآورانه 
و دانش بنیان به میدان بیاورند. به دلیل 
ریسک باالی این طرح ها، جلب مشارکت 

بانک ها در این حوزه دشوار است



95 بنیان دانش  اقتصاد  بوم  زیست  توسعه  تکاپوی  در  مـروری بر رویـکردها و اقـدامـات معاونت علمی و فناوری رییس جمـهور

وم
ش د

بخ
ان

بنی
ش

دان
د
صا

قت
ها

سع
تو

عظیمی از منابع مالی کشور را شامل می شود. معاونت با بخش 
خصوصی و سرمایه گذارانی که تمایل به همکاری دارند وارد مذاکره 
شده که برخی از آن ها به عقد تفاهم نامه  منتهی شده است. ستاد 
اجتماعی،  تأمین  )ره(، شرکت سرمایه گذاری  امام  اجرایی فرمان 
صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک اقتصاد نوین و مؤسسه مالی و 
اعتباری مولی الموحدین از جمله سرمایه گذارانی هستند که معاونت 
با آن ها وارد مذاکره شده تا عالوه بر حوزه  های فعلی، در فعالیت های 

دانش بنیان نیز سرمایه گذاری کنند. 

جذب  تسهیل  منظور  به  معاونت  فکری.  دارایی   بازار   •
سرمایه گذار برای طرح های فناورانه و نوآورانه، در راه اندازی بازار 
دارایی  فکری نیز مشارکت کرده است که مشابه آن، تنها در چند 
کشور معدود وجود دارد. بازار دارایی فکری، فضایی برای تبادل اوراق 
بهادار مبتنی بر دارایی فکری است که در گزارشی مجزا در ادامه این 

مجلد به آن پرداخته شده است. 

مالی  تأمین  جسورانه.  سرمایه گذاری  صندوق های   •
جسورانه  سرمایه ای است که به همراه کمک های مدیریتی، در اختیار 
شرکت های جوان، کوچک، در حال رشد و آینده دار قرار می گیرد که 
از منابع مهم تأمین مالی شرکت های کوچک و نوپا به شمار می رود. 
بر اساس توافق صورت گرفته بین معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق های جدیدی با 
نام صندوق های جسورانه به منظور کمک به تأمین مالی و رشد این 
شرکت ها در کنار صندوق های سرمایه گذاری در بورس راه اندازی 
شدند تا در حوزه های فناوری با ریسک باال سرمایه گذاری نمایند. 

در حال حاضر تعداد زیادی صندوق سرمایه گذاری در بورس فعال 
هستند که در حوزه های تولیدی سرمایه گذاری می کنند، اما به علت 
نیاز کشور و شرکت های دانش بنیان این صندوق های تخصصی 

خاص در حوزه های ریسک پذیر تأسیس می شوند.
 تاکنون پنج صندوق ارزش آفرین سرآوا، پارتیان، سالمت رویان 
پارسیان، توسعه آرمانی و یکم آرمان آتی موافقت اصولی خود را 
از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده اند که سرمایه  مجموع 
آن ها قریب به 140 میلیارد تومان برآورد می گردد. بخشی از این 
سرمایه توسط مؤسسان و بخشی دیگر از طریق بازار سرمایه و 

پذیره نویسی در بورس تأمین می شود.
 این صندوق ها حداقل با 10 میلیارد تومان سرمایه  شکل می گیرند 
که الزم است 10 درصد از آن در ابتدا پرداخت شود. طول مدت 
فعالیت در این صندوق محدود به هفت سال است و توسط مدیران 

حرفه ای مدیریت خواهند شد.

این زمینه، تالش می شود عالوه  در  صندوق های پروژه.   •
بر استفاده از ظرفیت های صندوق های سرمایه گذاری، در زمینه 
مالی  تأمین  و  سرمایه  بازار  در  موجود  ظرفیت های  به کارگیری 
پروژه های فناورانه از طریق صندوق های پروژه سازمان بورس و 

اوراق بهادار، فرهنگ سازی و اطالع رسانی مقتضی صورت پذیرد.
• صندوق های زمین و ساختمان. در این راستا، پروژه های 
عمرانی پارک های علم و فناوری با استفاده ظرفیت های موجود در 

صندوق های زمین و ساختمان، توسعه و تأمین مالی می شود.

30 میلیارد تومان
از سوی معاونت علم و فناوری

60 میلیارد تومان
از سوی وزارت نفت

یکی از الگوهای معاونت علم و فناوری برای تأمین مالی و حمایت از 
پروژه های دانش بنیان، همکاری با سایر نهادها است. 



بنیان96 دانش  اقتصاد  بوم  زیست  توسعه  تکاپوی  مـروری بر رویـکردها و اقـدامـات معاونت علمی و فناوری رییس جمـهوردر 

وم
ش د

بخ
ان

بنی
ش

دان
د
صا

قت
ها

سع
تو

شکسنت  سد جذب رسمایه گذار
بازار دارایی فکری:

به منظور تسهیل جذب سرمایه گذار برای طرح های فناورانه و نوآورانه، معاونت توسعه مدیریت و منابع معاونت علمي و فناوري 
ریاست جمهوري، در راه اندازی بازار دارایی  فکری به عنوان محلی برای تبادل اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری مشاركت كرده 
است. تشکیل چنین بازاری با چالش های فراوانی همراه بوده و معاونت راه حل هایی برای مواجهه با این چالش ها اندیشیده است. 

گزارش پیش رو، به روند شکل گیری بازار دارایی فکری تا به امروز می پردازد. 

در خصوص بازار دارایی فکری 
بهره گیری از دانش فنی و اختراعات در صنایع و تجاری سازی فناوری 
و نوآوری مسیری طوالنی، طاقت فرسا و پرپیچ وخم است و تأمین 
مالی و جذب سرمایه گذاری یکی از چالش های کلیدی در این زمینه 
به شمار می رود. یکی از راهکارهای بهینه برای پاسخ به این چالش 
اتصال نظام مند و هدف مند شبکه های تأمین مالی و سرمایه گذاری 

است.
بازار دارایی فکری به عنوان محلی برای عرضه و خرید و فروش اوراق 
بهادار مبتنی بر دارایی فکری، به جذب سرمایه گذار برای ایده های 
خالقانه کمک می کند. معاونت علمی و فناوری در راستای سیاست 
تنوع بخشی به منابع تأمین مالی و سرمایه گذاری دانش بنیان بر اساس 
تفاهم نامه هایی که با سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس 
منعقد کرده، به طور جدی در راه اندازی بازار دارایی فکری و رفع موانع 

پیش روی آن مشارکت نموده است. 
بازار دارایي فکري، ساختار جدیدی در شبکه تبادل فناوري کشور 
است که امکان تبادل مصادیق مالکیت فکري را در فضایي شفاف، 
تخصصي و کارآمد فراهم می کند. در این بازار گواهینامه هاي ثبت  
اختراع، عالئم تجاري، و طرح هاي صنعتي بعد از طي فرآیندهای 
ارزیابي فني، تهیه طرح تجاري، ارزش گذاري/ قیمت گذاري، بازاریابي 

و غیره، و نهایتا با تأیید کمیته عرضه، منتشر و معامله می شود. 
تاکنون 157 اختراع، 3 طرح صنعتی و 1 عالمت تجاری در فهرست 
عرضه بازار دارایی های فکری جا گرفته و تاکنون، 5 معامله )1 طرح 
صنعتی و 4 اختراع( نیز انجام شده است. این 5 معامله در مجموع 
37.5 میلیارد ریال ارزش داشته و محصوالت مذکور به تولید انبوه 

نیز رسیده اند.
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انواع اوراق بهادار 
مبتنی بر دارایی 

فکری 

حق انحصاری اثر:  حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری. 

عالئم تجاری: نشانه شاخصی که معرف کاالها یا خدمات معین 
ایجادشده توسط شخص یا شرکت خاصی است. 

حق ثبت اختراع: حقی انحصاری که در قبال اختراع ثبت شده به 
مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود. 

سایر موارد مثل: مالکیت صنعتی، تحقیق بنیادی و کاربردی، 
اختراعات و ... 

طرح های صنعتی: جنبه تزئینی یا زیبایی شناسی کاال را نشان می دهد. طرح می تواند شامل 
خصوصیات سه بعدی مثل شکل کاال یا خصوصیات دوبعدی مانند الگوها، خطوط و رنگ باشد. 

تشکیل بازار دارایی فکری 
بازار دارایی فکری در راستای اجرای بند »د« ماده 17 قانون برنامه 
پنجم توسعه مبنی بر حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار 
فناوری به منظور استفاده از ظرفیت های علمی در جهت پاسخ گویی 
به نیازهای بخش صنعت، کشاورزی و خدمات تشکیل شد و یازدهم 
خردادماه 1393 به طور رسمی آغاز به کار کرد. این بازار در سطح کالن 
با همکاري معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري، سازمان بورس 
اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و در سطح اجرایي 
با همکاري شرکت فرابورس ایران، پارک فناوري پردیس و سازمان 
مالکیت صنعتي طراحي و تأسیس شد. برای کمک به توسعه این بازار 
نیز، کارگروه بازار دارایی فکری با حضور نمایندگانی از معاونت علمی و 
فناوری، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت فرابورس ایران و پارک 

فناوری پردیس تشکیل شده است. 

اوراق بهادار مبتنی بر 
دارایی فکری به 4 
طریق در بازار قابل 

عرضه است

عرضه اوراق بهادار 
شرکت های سهامی خاص 

مبتنی بر دارایی فکری 

عرضه حق بهره برداری 
اوراق بهادار مبتنی بر 

دارایی فکری برای مدت 
زمان معین 

عرضه حق بهره برداری 
اوراق بهادار مبتنی بر 

دارایی فکری برای مقدار 
معین 

عرضه مستقیم اوراق 
بهادار مبتنی بر دارایی 

فکری 
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اهداف تشکیل بازار دارایی فکری

حمایت از دارندگان دانش فنی و امتیاز 
ثبت اختراع

تسهیل در ارزش گذاری دارایی های معنوی و کاهش ریسک های 
قیمتی در پیوند با اوراق بهادار مبتنی بر مالکیت معنوی

ایجاد ساختارهای منسجم و متمرکز 
ارزشیابی، قیمت گذاری و مشاوره، 

کشف قیمت دقیق، شفاف و عادالنه، 
امکان انتشار اطالعات مربوط به 
قیمت ها، بررسی حجم و ارزش 

معامالت مربوط به حقوق مالکیت معنوی، 
افزایش شفافیت در بازار نقل و انتقال 

اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری

استفاده از اسناد اختراعات ارزش گذاری شده در فرابورس به 
عنوان وثیقه در نهادهای بانکی کشور

تسهیل قیمت گذاری منطقی اوراق 
مالکیت معنوی بر مبنای قیمت بازار 

رقابتی 

ارتقای شاخص ثبت اختراعات کشور 
در مراجع بین المللی به عنوان یکی از 

شاخص های اصلی توسعه علم و فناوری 

هدفمندسازی اختراعات، کاربردی 
شدن پایان نامه های دانشجویان و 

تکیه بر نیازهای عینی بازار

تسهیل انتقال فناوری

اهم اقدامات معاونت در پیوند با بازار دارایی فکری 
اقدامات معاونت علمی و فناوری ضعف های موجود در طرف عرضه، 
طرف تقاضا و سازوکارهای تعامل بین آن ها را در بازار دارایی فکری 
هدف گرفته و اقدامات متعددی در راستای پاگرفتن این بازار انجام 

داده است:    
1. تعامل با نهادها و سازمان های مشارکت کننده در بازار همچون؛ 
سازمان بورس و اوارق بهادار، شرکت فرابورس ایران، سازمان مالکیت 
صنعتی، صندوق نوآوری و شکوفایی و نیز شرکت های سرمایه گذاری 
و شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر و تسهیل گری میان آن ها، 
به طرق گوناگون از جمله تشکیل کمیته ویژه بازار که تا امروز بیش 

از 150 ساعت جلسه برگزار کرده است. 
بازار، تدوین دستورالعمل ها و  ارزیابی و آسیب شناسی  پایش،   .2
آیین نامه ها جهت ارائه به شورای عالی بورس، و ارائه گزارش هفتگی 

وضعیت پیشرفت بازار دارایی فکری. 
3. تبلیغ، ترویج و آموزش، به شیوه های مختلف، از جمله برگزاری 
جشنواره های معارفه عمومی و تخصصی مانند جشنواره تخصصی 
نوآوری های صنعت لوازم خانگی، و دعوت از صنعتگران جهت 
آشنایی با اختراعات بازار، یا اختصاص غرفه به بازار دارایی فکری در 
جشنواره ها و نمایشگاه های مختلفی که با حمایت معاونت علمی و 
فناوری برگزار می شوند همچون نمایشگاه اینوتکس 2015، ساخت 
کلیپ و فیلم تبلیغاتی، و برگزاری جلساتی با اتاق  بازرگانی به منظور 

معرفی اختراعات تخصصی صنعت به هر حوزه. 
4. حمایت های مالی، شامل حمایت از طرف تقاضا در بازار از طریق 
اعطای تسهیالت ارزان قیمت در راستای تقویت طرف تقاضای 

پرداخت  طریق  از  عرضه  طرف  از  حمایت  فکری،  دارایی های 
هزینه های تدوین طرح کسب وکار اختراعات، و حمایت از راه اندازی 
پایگاه دانشی طرح های سرمایه گذاری، و نیز تدوین بسته حمایتی از 
طرح ها و اختراعات شرکت های دانش بنیان در صورتی که خریدار یا 

فروشنده دانش بنیان باشند.
5. تالش برای رفع مشکالت حقوقی، پیگیری مشکالت و موانع 
حقوقی قانون مالکیت فکری در مجلس، و افزودن بند جدیدی به 
قانون مالکیت فکری مبنی بر اینکه هر دارایی فکری که در بازار 

معامله می شود از ثبت نزد دفاتر اسناد رسمی معاف است.

چالش ها 
مهمترین چالش هایی که پیش روی بازار دارایی فکری قرار دارد، 

عبارتند از: 
دشوار بودن ارزش گذاری دارایی های فکری   •

آشنا نبودن شرکت ها، سازمان ها و افراد با سازوکار بازار دارایی   •
فکری و کارکردهای آن 

پایین بودن اعتماد سرمایه گذاران به بازار دارایی فکری  •
زمان بر و چالشی بودن معامالت دارایی فکری   •

معاونت علمی و فناوری برای حمایت از 
بازار دارایی فکری و تقویت تقاضای بازار، 
بسته حمایتی شامل پرداخت وام تا سقف 

500 میلیون تومان و 80  درصد مبلغ 
ارزشگذاری طرح به خریدار را طراحی و 

عرضه کرده است
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تاریخ انجام معاملهارزش معامله )ریال(نوع عرضهعنوان دارایی فکرینوع دارایی فکری

مجوز بهره برداری برای ترازوی سالمتی و غذایی رژیمی هوشمند اختراع
مدت معین

7.000.000.0001395/08/22

12.000.000.0001395/05/11فروش قطعیساخت دستگاه ظرفشویی با سیستم AIR JET اختراع

16.000.000.0001395/06/24فروش قطعیفیلتر شیکونین جاذب مواد مضر و سرطانزاي دود سیگاراختراع

500.000.0001393/10/23فروش قطعیباربند نرم خودروطرح صنعتی

2.000.000.0001393/04/08فروش قطعیاستارتر هوشمند دیجیتال ضد سرقت خودرواختراع

فعال نبودن کارگزاری های بورس و اوراق بهادار و نیز شرکت های   •
تأمین سرمایه و شرکت های سرمایه گذاری در این بازار

معاونت علمی و فناوری به منظور مواجهه با این چالش ها، راهکارهایی 
را برگزیده است. برای مثال، تعداد روزهای معامالت دارایی فکری 
را به دلیل چالشی و زمان بر بودن معامالت در این بازار افزایش 
داده است و همچنین، برای افزایش اطمینان خاطر سرمایه گذاران، از 
کارگروه ارزیابی پارک فناوری پردیس برای بررسی فنی اختراعات و 
طرح های صنعتی کمک گرفته و برای نگارش طرح های کسب وکار 
توسط پارک فناوری پردیس نیز تسهیالتی مد نظر قرار داده است. 

اما ظاهرا مهم ترین مانع برای فروش دارایی فکری، مسئله فرهنگی 
است؛ پذیرش اینکه دارایی فکری به عنوان یک دارایی ناملموس 
ارزش  دارایی ملموس همچون ساختمان  از یک  می تواند بیش 
داشته باشد، دشوار است. بنابراین، معاونت در حال مذاکره و معرفی 
طرح ها برای سرمایه گذاران بزرگی چون بانک ملت و صندوق ذخیره  
فرهنگیان است که قدرت ریسک باالتری دارند تا از این طریق، 
موانع فرهنگی را به تدریج از میان بردارد. به عالوه برنامه های 
آموزشی، تبلیغی و ترویجی متعددی را تاکنون در این زمینه به مرحله 

اجرا گذاشته است. 

5 /37 میلیارد ریال
حجم معامالت انجام شده در بازار 

دارایی فکری ایران تا کنون

دشوار بودن ارزش گذاری دارایی های 
فکری، آشنا نبودن شرکت ها با 

سازوکارها، زمان بر بودن معامالت 
دارایی های فکری، و... از مهم ترین 

چالش های این حوزه هستند
!
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همسفر در این راه پرخطر
طراحی الگوی بومی رسمایه گذاری جسورانه:

یکی از عناصر مهم زیست بوم كارآفرینی، شركت های سرمایه گذاری جسورانه یا خطرپذیر )Venture Capital( هستند. 
سرمایه گذاری جسورانه یک روش تأمین مالی نوین و ویژه  شركت هایی است كه در دوران مخاطره از چرخه عمر خود به 
سر می برند. این روش در سراسر جهان به عنوان یکی از كارآمدترین روش های تأمین مالی برای طرح ها و شركت های نوآور 
شناخته شده و با موفقیت های چشمگیری كه به دست آورده، چهره دنیا را در برخی حوزه های فناورانه تغییر داده است. در این 
گزارش به فعالیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در طراحی یک الگوی بومی برای توسعه صنعت سرمایه گذاری 

جسورانه در كشور پرداخته می شود. 

با توجه به اینکه تعداد زیادی بنگاه های کوچک و متوسط در »دوران 
مخاطره« در کشور وجود دارند، این روش تأمین مالی می تواند 
بسیار حائز اهمیت باشد. با این وجود، تقریبا هیچ یک از شرکت ها 
و صندوق های بخش خصوصی تا کنون به تنهایی وارد عرصه 
سرمایه گذاری خطرپذیر نشده و این امر غالبا با مشارکت و حمایت 
بخش دولتی انجام پذیرفته است. به عالوه، هنوز ساختاری مطابق 
با الگوهای موفق جهانی و با مدیریت تیم های حرفه ای در صنعت 
سرمایه گذاری جسورانه در کشور به چشم نمی خورد. از یک سو، در 
غیاب رویکرد بنگاهی در عرصه سرمایه گذاری جسورانه نمی توان 

انتظار رشد و موفقیت آن را داشت و از سوی دیگر، اقداماتی که 
در حال حاضر توسط بخش دولتی با هدف حمایت از شرکت های 
دانش بنیان انجام می شود، به علت محدودیت های خود نمی تواند 

صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر کشور را توسعه دهد. 
از این رو، معاونت علمی و فناوری برای طراحی و توسعه الگوی 
سرمایه گذاری جسورانه با مشارکت بخش خصوصی و اجرای پایلوت 
آن کوشیده است تا در صورت موفقیت مدل پیشنهادی، این الگو در 

مقیاس کالن تر به کار گرفته شود. 
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پیشینه سرمایه  گذاری جسورانه در ایران 
گرچه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد از مدت ها قبل جای 
خود را در نظام علم و فناوری کشور باز کرده اند، اما سرمایه گذاری 
جسورانه همچنان با جایگاه مطلوب فاصله قابل توجهی دارد. البته 
طی چند سال اخیر سرمایه گذاری جسورانه به عنوان روشی جدید 
برای تأمین مالی طرح های کارآفرینانه و نوآورانه مورد توجه قرار 
گرفته و از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ساالنه ردیف 

بودجه معینی نیز برای آن تعریف می  شود.
با هدف حمایت از طرح های  تاکنون برخی سازمان ها و نهادها 
کارآفرینی، سرمایه گذاری جسورانه را در دستور کار خود قرار داده اند 
و چند صندوق و نهاد مالی نیز با رویکرد سرمایه گذاری جسورانه 
شکل گرفته اند، اما عملکرد آن ها چندان رضایت بخش نبوده است. 
همچنین در بندهایی از برنامه ها و قوانین مصوب دولت و مجلس 
شورای اسالمی نیز به سرمایه گذاری جسورانه اشاره شده که به نظر 
می رسد در رفع موانع و توسعه این صنعت به میزان مورد انتظار 

راه  گشا نبوده است.
آسیب شناسی سرمایه گذاری جسورانه در ایران که از طریق گفت وگو 
با اعضای اصلی شبکه همکاری صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر 
انجام شده، نشان می دهد مهم ترین آسیب های این صنعت در کشور 

عبارتند از: 

و  نوآور  طر ح های  مالی  تأمین  زنجیره  نقص   •
 كسب وكارهای نوپا: تخصیص منابع حمایتی عمدتا بر طرح های 
و  بازار« متمرکزند  تا  زنجیره »ایده  ابتدایی  پژوهشی در مراحل 
بسیاری از طرح هایی که از فازهای اولیه این زنجیره خارج می شوند، 
از روش های تأمین مالی بهره مند نمی شوند. به عالوه، از آن جا که 
طرح ها بیشتر در مراحل اولیه زنجیره قرار دارند، از شاخص های 
اقتصادی برای ارزیابی آنها استفاده نمی شود و انتظار دستیابی به نتایج 
اقتصادی مطلوب از آنها نیز وجود ندارد. افزون بر این، بسیاری از 
طرح ها نیازمند مبالغ باالتر و سرعت سرمایه گذاری بیشتری هستند و 
بدون امکان استفاده از چنین روش های تأمین مالی جدید به سرعت 

پژمرده می شوند. 

• عدم تمایل كارآفرینان و صاحبان ایده به استفاده از 
سرمایه گذاری جسورانه: منابع مالی دولتی را می توان نوعی 
»رانت« به شمار آورد؛ چراکه نرخ آن ها کمتر از نرخ تورم است. 
در نتیجه تمایل کارآفرینان به استفاده از این تسهیالت بیش از 
سرمایه گذاری جسورانه است. عالوه بر این، کارآفرینان در بسیاری 
از موارد تمایلی به شراکت و همکاری با سرمایه گذار نداشته یا برآورد 
واقع بینانه ای از ارزش اقتصادی طرح خود ندارند که مانعی برای 

گسترش سرمایه گذاری جسورانه به شمار می رود. 

رسمایه گذاری جسورانه چطور کار می کند؟

بنگاه های سرمایه گذاری جسورانه در ازاي شراکت در مالکیت 
مي کنند.  سرمایه گذاري  آن ها  در  خصوصي،  شرکت هاي 
سایر  با  جهت  چند  از  آن ها  شراکت  و  سرمایه گذاری  اما 
سرمایه گذاران متفاوت است. از همه مهم تر اینکه بنگاه های 
سرمایه گذاری جسورانه به منظور رشد سریع یک کسب وکار 
در آن سرمایه گذاری می کنند و هدفشان دستیابی به بیشترین 
بازده مالی از طریق فروش شرکت )خرید آن توسط شرکتی 
دیگر، یا ادغام( یا فروش سهام در بورس اوراق بهادار در 

انتهای دوره شراکت خود است. 
از آنجا که بازه زمانی سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری 
جسورانه کم است، آنها در بازارهایی سرمایه گذاری می کنند 
که بهترین فرصت را برای خروج سودآور خود مشاهده کنند. 
بنابراین، آنها به حوزه های فناورانه و دانش بنیان نسبت به 
این  در  بیشتر عالقه مندند؛ چراکه  مرسوم  کسب وکارهای 
به  کوتاه  مدتی  در  را  کوچک  ایده های  می توان  حوزه ها 
فناوری  و  زیست فناوری  کرد.  تبدیل  عظیم  فرصت هایی 
اطالعات از صنایع مورد عالقه این نوع سرمایه گذاران است. 
سرمایه گذاری جسورانه مناسب شرکت های کوچکی است که 
در دوران ابتدایی عمر خود به سر می برند و به دلیل ریسک 
باال نمی توانند از سایر روش های تأمین مالی مانند وام استفاده 
کنند. به همین دلیل، بنگاه های سرمایه گذاری جسورانه پیش 
از ورود، به دقت فرصت سرمایه گذاری را تحلیل می کنند و 
عواملی مانند ویژگی های مدیران شرکت، اندازه و جذابیت 
بازار، مزیت های فنی خاص شرکت، سالمت مالی کسب وکار 
و .... را بررسی می کنند تا ریسک  خود را تا حد امکان کاهش 
دهند. حتی با تحلیل های سخت گیرانه و حمایت های قابل 
توجه، باز هم بسیاری از طرح های سرمایه گذاری جسورانه 
سرمایه گذاری  بنگاه های  بنابراین،  و  می خورند  شکست 
جسورانه نیازمند حداقل یک طرح بسیار موفق هستند تا 
ضرر ناشی از سرمایه گذاری های شکست خورده را بپوشانند. 
به همین دلیل بنگاه های سرمایه گذاری نیازمند سبدی از 

طرح ها هستند. 
با سرمایه گذاری جسورانه، بخش خصوصی و دولتی می توانند 
به خلق شبکه ای از بنگاه ها و صنایع جدید و نیز اشتغال زایی 
کمک  کنند. سرمایه گذاری جسورانه به رشد اقتصاد دانش بنیان 
کمک می کند و یکی از شاخص های نوآوری در یک بخش 

صنعتی یا کشور به شمار می رود. 
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• حضور پررنگ بخش دولتی: دولت عموما به منابعی که در 
اختیار طرح های نوآورانه و شرکت های نوپا قرار می دهد به چشم ابزار 
حمایتی نگاه می کند و بنابراین، همچون صاحبان سرمایه مالحظات 
اقتصادی جدی ندارد. بنابراین تا زمانی که تسهیالت مالی با قیمت 
نسبتا پایین و در حجم زیاد عرضه می شود، تقاضای چندانی برای 

سرمایه گذاری جسورانه شکل نمی گیرد. 

قانون  جسورانه  سرمایه گذاری  برای  قانونی:  آسیب های   •
ویژه ای وجود ندارد. در قوانین مربوط به شرکت های دانش بنیان 
نیز بیشتر به منافع کارآفرینان توجه شده تا منافع سرمایه گذاران؛ 
چراکه مراد از سرمایه گذار اغلب دولت و با نگاه حمایتی بوده است. از 
سوی دیگر زیرساخت های حقوقی، قانونی و اجرایی سرمایه گذاری 

جسورانه نیز فراهم نیست. 
موارد دیگری همچون فقدان بانک اطالعاتی منسجم )که برای 
اقداماتی همچون تحلیل آماری و تصمیم های کالن مورد نیاز است( 
و نبود روش های اعتبارسنجی افراد و طرح ها، چالش های فرهنگی 
)نبود اعتماد ذی نفعان مختلف به یکدیگر( نیز به مشکالت یادشده 
دامن می زند و همه این عوامل، ضرورت و اهمیت یک الگوی بومی 

برای توسعه صنعت سرمایه گذاری جسورانه را دوچندان می کند. 

طراحی الگوی بومی سرمایه گذاری جسورانه 
بر این اساس، الگوی بومی سرمایه گذاری جسورانه به همت معاونت 
علمی و فناوری طراحی و پس از ارزیابی صاحب نظران و اعمال 
اصالحات مقتضی،  در نهایت به تصویب رسید. در این الگو که 
مهم ترین هدف آن تسهیل شرایط سرمایه گذاری جسورانه در کشور 
است، یک نهاد حمایتی دولتی و یک نهاد سرمایه گذاری قدرتمند 
برای پیوند بین مجری و دولت در نظر گرفته شده است. در این 
الگو، نهاد سرمایه گذار نقش مهمی دارد و تاکنون چند نهاد انتخاب 
شده اند تا به هریک چند پروژه  پایلوت برای سرمایه گذاری خطرپذیر 
اختصاص یابد. معاونت قصد دارد در صورت اجرای آزمایشی موفق 
این الگو و شناسایی ضعف های آن، با همکاری صندوق نوآوری 
و شکوفایی برای توسعه سرمایه گذاری خطرپذیر در شرکت های 
دانش بنیان به صورت گسترده تر عمل کند. در نهایت، همه نهادهای 
مالی اعم از بانک ها و هلدینگ های سرمایه گذاری می توانند از این 
الگو برای سرمایه گذاری جسورانه استفاده کنند. با توجه به تقاضای 
فراوانی که در این حوزه وجود دارد، معاونت می کوشد ریسک آن را تا 
حد امکان کاهش دهد که از این موارد می توان به بیمه نامه طرح های 

دانش بنیان اشاره نمود. 
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سیاست های کلی برنامه  
ششم توسعه

قانون بودجه سال 1383 
تبصره 19 ـ بند ت و آیین 

نامه اجرایی آن مصوب 
1383/7/20 هیأت وزیران

قانون بودجه سال 1384 
تبصره 4 بند الف و آین 
نامه اجرایی آن مصوب 

1384/3/9 هیأت وزیران

قانون برنامه سوم توسعه 
ماده 100

قانون برنامه چهارم توسعه 
ماده 40 بند ب

قانون برنامه چهارم توسعه 
ماده 45

ماده 44 قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیری و ارتقای 

نظام مالی کشور

سرمایه گذاری جسورانه در اسناد باالدستی

بند80: 
توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش های مسئله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه ی نظام 

جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش بنیان.

ماده 151: 
به منظور حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین به دولت اجازه داده می شود بخشی از سرجمع کل تسهیالت 

اعطائی ساالنه به بخش های خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره  شده برای صنایع نوین در بودجه های ساالنه 
منظور می شود شامل سود و کارمزد تسهیالت اعطائی را مورد بخشودگی قرار دهد.

راهبرد کالن 1: اصالح ساختارها و نهادهای علم و فناوری و انسجام بخشیدن به آن ها و هماهنگ سازی نظام تعلیم و تربیت در 
مراحل سیاست گذاری و برنامه ریزی کالن 

راهبرد ملی 7: ساماندهی نظام تأمین مالی توسعه علم و فناوری؛
اقدام ملی 17: حمایت از ایجاد و توسعه به هنگام منابع نهادهای مالی نظام علم و فناوری و نوآوری، از جمله صندوق های 

سرمایه گذاری خطرپذیر، صندوق های توسعه فناوری، شرکت های تأمین سرمایه و بانک های توسعه فناوری و نوآوری؛

حداکثر پنجاه درصد )50%( از اعتبارات طرحهای کمک به توسعه صنایع نوین و کمک به ایجاد واحدهای نمونه طراحی و 
تولید تراشه در صنعت میکروالکترونیک می تواند به صورت سرمایه گذاری ریسک پذیر منظور گردد و در چارچوب ضوابطی 

بالعوض گردد.

به منظور حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین، اجازه داده می شودحداکثر پنجاه درصد )50%( از تسهیالت 
اعطایی در قالب اعتبارات طرحهای کمک به توسعه صنایع نوین و کمک به ایجاد واحدهای نمونه طراحی و تولید تراشه در 

صنعت میکروالکترونیک در قالب های مشخص بالعوض گردد.

به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی و 
فن آوری، باالخص پژوهشها و فن آوریهای کاربردی توسعه ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق های غیردولتی مشارکت 
کند و موظف به تقویت صندوقهای دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده این صندوقها از یارانه 

سود تسهیالت مالی طی سالهای اجرای برنامه فراهم شود.

دولت موظف است در جهت افزایش توان رقابت پذیری بنگاههای فعال در صنایع نوین به سرمایه گذاری بنگاههای 
غیردولتی از طریق سرمایه گذاری های مشترک، ایجاد وتوسعه نهادهای تخصصی، تأمین مالی فناوری و صنایع نوین از قبیل 

نهادمالی سرمایه گذاری خطرپذیر کمک نماید.

 دولت موظف است به منظور گسترش بازار محصوالت دانایی محور ودانش بنیان، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و 
نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی وتعاونی در این قلمرو، به تأسیس و توسعه صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری 

کمک نماید.

دائمی شده مواد برنامه سوم و چهارم درخصوص صندوق های پزوهش و فناوری غیر دولتی:
به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت های پژوهشی و فناوری، 
باالخص پژوهش ها و فناوری های کاربردی توسعه ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری 

مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق های دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق ها مجاز به استفاده از 
وجوه اداره شده دستگاه های اجرایی و سود تسهیالت مالی  باشند. 

ماده 18: دولت به منظور گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نوآوران علمی و فناوری اقدامات زیر را انجام دهد:
ـ رفع دغدغه خطرپذیری مالی در انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه؛

ـ حمایت از تجار ی سازی دستاوردهای آنان؛
ـ ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای استعدادهای برتر متناسب با تخصص و توانمندی های آن ها و اولویت های کشور با 

حمایت از سرمایه گذاری های خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به بازار کار؛

قانون برنامه پنج ساله
 پنجم توسعه

نقشه جامع علمی کشور
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در معاونت علمی و فناوری طرحی بومی برای سرمایه گذاری جسورانه تدوین شده است که می تواند توسط شرکت های سرمایه گذاری، 
بانک ها و شرکت های تأمین سرمایه الگوبرداری شود. 

شرکت دانش بنیان
کمیته اجرایی

مجری
حداقل %20

نهاد سرمایه گذار
حداقل %31

مشارکت بخش دولتی
%49

الگوی طرح پایلوت سرمایه گذاری جسورانه 

برنامه تجاری
)Business Plan(

امکان سنجی اولیه
)Feasibility Study(

ممیزی گزارش ها و اطالعات
)Due Diligence(

سرمایه گذاری و تأمین مالی
)Financing & Investment(
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عرصه  بین املللی: مجالی برای
 یادگیری فناورانه و خلق ثروت اقتصادی

گزارشی از حوزه بین امللل و تبادل فناوری

نهنگ ها در آکواریوم بزرگ نمی شوند؛ آن ها چاره ای جز کوچیدن 
به اقیانوس ندارند. شرکت های دانش بنیان ایرانی نیز برای رشد و 
بالندگی در حد و اندازه غول های صنعتی جهان، چاره ای جز ورود به 
بازارهای بین المللی ندارند. اساسا در بسیاری از موارد، تقاضای بازار 
داخلی نمی تواند مقیاس مورد نیاز برای تولید یک محصول/خدمت 
را فراهم کند و به همین دلیل، تولید این محصوالت و خدمات در 

داخل کشور »توجیه اقتصادی« ندارد. 
اما عرصه بین المللی را نباید صرفا از منظر »بازار« نگریست، بلکه 
می توان آن را فرصتی برای یادگیری و اکتساب دانش فنی/فناوری 
از دارندگان تراز اول آن در گوشه و کنار جهان دانست. این موضوع 
زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم برای اغلب شرکت های نوآور 
ایرانی و به ویژه شرکت های دانش بنیان کوچک و نوپا، هنوز راه 
زیادی تا عرض اندام جدی در عرصه های بین المللی باقی مانده 
است. از آن جا که یکی از الزامات توسعه کسب و کار شرکت های 

دانش بنیان ایرانی »دستیابی به دانش فنی« است، این شرکت ها 
می توانند با رعایت مالحظات، نسبت به انتقال دانش فنی از خارج به 
داخل اقدام کنند. اما مسئله اینجاست که بسیاری از این شرکت ها، 
ارائه  فاقد تجربه در عرصه همکاری های بین المللی هستند که 

حمایت/مشورت به آن ها را ضروری می سازد. 
فارغ از شرکت های دانش بنیان، سایر بازیگران نظام علم، فناوری و 
نوآوری کشور نیز می توانند و باید عرصه بین  الملل را به عنوان یک 
فرصت ببینند که از یک سو می  توانند دستاوردهای علمی، فناورانه 
و نوآورانه خود را در آن عرضه کنند و به فروش برسانند، و از سوی 
دیگر می توانند نیازمندی های خود اعم از دانش فنی، نیروی انسانی 

یا سرمایه را در آن جستجو کنند و بیابند.
با توجه به این ضرورت ها، معاونت علمی و فناوری سیاست ها و 
ساماندهی  و  تقویت  تسهیل،  منظور  به  را  ویژه ای  رویکردهای 
همکاری های علمی و فناورانه بین بازیگران نظام علم، فناوری و 
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نوآوری کشور با همتایان خارجی خود تدارک دیده است. گرچه امور 
بین الملل به عنوان یکی از مأموریت های معاونت علمی و فناوری 
در شرح وظایف و چارت تشکیالتی معاونت گنجانده شده بود، اما 
در سال های نخست فعالیت خود اقبال چندانی به این عرصه نشان 
نمی داد. خانم دکتر سلطان خواه به عنوان دومین سکاندار معاونت 
علمی و فناوری، در دو سال آخر مسئولیت خود کوشیدند با انتصاب 
معاون امور بین الملل، فعالیت در این عرصه را به طور جدی آغاز 

کنند. 
در آن مقطع با برگزاری سفرهایی به سوریه و کشورهای آفریقایی 
و شرکت در در اجالس یونسکو درباره نقش زنان در حوزه علم و 
فناوری، در جهت توسعه همکاری های بین المللی در عرصه فناوری 
تالش هایی صورت گرفت که به علت مشخص نبودن جایگاه دقیق 
معاونت علمی و فناوری حساسیت هایی را در وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری و مرکز همکاری های فناوری و نوآوری 
ریاست جمهوری برانگیخت.

اما در دوره جدید، همسو با رویکرد فعال دولت 
در عرصه دیپلماسی عمومی از یک سو و فضای 
حاکم بر معاونت علمی و فناوری از سوی دیگر، 
تقویت تعامالت بین دانشگاهی و بین المللی به 
طور جدی در دستور کار معاونت علمی و فناوری 

قرار گرفت. 
معاونت علمی به منظور پرهیز از دوباره کاری 
پیش  و  بیش  نهادها،  سایر  با  موازی کاری  و 
»جایگاه  به  توجه  با  می کوشد  چیز  هر  از 
فرادستگاهی« و »مأموریت اختصاصی« خود 
همین  به  کند.  فعالیت  بین المللی  عرصه   در 
منظور به بازنگری در فعالیت ها و اقدامات خود 

در عرصه بین المللی پرداخت. برای مثال، معاونت علمی تا پیش از 
این به منظور تقویت صادرات دانش بنیان، با شناسایی شرکت های 
دانش بنیان دارای سابقه صادراتی، با ارائه تسهیالت از این شرکت ها 
حمایت می کرد. اما در دوره جدید، این رویکرد مورد بازنگری قرار 

گرفت. 
به عنوان یک مثال دیگر، معاونت علمی و فناوری در گذشته قصد 
داشت به اعزام »رایزن فناوری« به سایر کشورها بپردازد، حال آن 
که این مأموریت به عهده مرکز همکاری های فناوری و نوآوری 
سپرده شده بود. بنابراین در دوره جدید این طرح به فراموشی سپرده 
شد. معاونت علمی و فناوری همچنین حتی المقدور از ارائه مستقیم 
تسهیالت/خدمات به شرکت های دانش بنیان یا دیگر بازیگران نظام 
علم، فناوری و نوآوری می پرهیزد، بلکه می کوشد بسترهای مورد نیاز 

برای کار و فعالیت بهینه این شرکت ها را فراهم نماید.  
اثربخشی  افزایش  منظور  به  و  فراوان  بررسی های  با  به عالوه، 
فعالیت های معاونت علمی در عرصه بین الملل، سه دفتر با نام های 
»دفتر دیپلماسی فناوری«، »دفتر تبادل فناوری« و »دفتر توسعة 

کسب و کار بین الملل« ذیل معاونت امور بین الملل معاونت تشکیل 
شد که در ادامه همین گزارش، به مهم ترین سیاست ها و اقدامات 

آن ها پرداخته می شود. 
دیپلماسی فناوری: یک تیر و دو نشان!

توسعه دیپلماسی فناوری را می توان یک سکه دو رو دانست که 
معموال یک بعد آن از نظرها پنهان می ماند. دیپلماسی فناوری، از 
یک سو باب استفاده از ظرفیت های دستگاه دیپلماسی برای توسعة 
مناسبات علم و فناوری با کشورهای خارجی را می گشاید که 
معاونت علمی و فناوری به طور جدی آن را دنبال می کند. اما از 
منظری دیگر، به استفاده از ظرفیت ها و گفتمان علم و فناوری برای 
توسعه مناسبات سیاسی با سایر کشورها نیز کمک می کند. برای 
مثال پیش از برگزاری اجالس اتحادیة آفریقا در سال 93، وزارت 
امور خارجه کوشید یکی از کمیسیونرهای اتحادیه را به ایران دعوت 
کند تا وی گزارش مثبتی از ایران در اجالس 
ارائه دهد. سرانجام از بین کمیسیونرهای متعدد 
اتحادیه، کمیسیونر علم و فناوری بود که به 
برعهدة  این دعوت  کشور دعوت شد. گرچه 
وزارت خارجه بود، اما معاونت علمی و فناوری 
محتوای این سفر را مدیریت کرد. در طول این 
سفر چند روزه، سندی بین ایران و اتحادیه آفریقا 
امضا شد و در نهایت، گزارش مثبتی در اجالس 
منتشر شد که سهم قابل توجهی در ارتقای 

جایگاه کشورمان نزد اعضای اتحادیه داشت. 
اما استفاده از ظرفیت های حوزه علم و فناوری 
برای توسعه مناسبات سیاسی تنها به کشور ما 
اختصاص ندارد و سایر کشورها نیز به فراخور نیاز 
از این رویکرد استفاده می کنند. برای مثال، پس 
از تصویب برجام، دولت روسیه که احساس می کرد ممکن است در 
اثر بهبود روابط ایران و غرب، مناسبات ایران و روسیه تضعیف شود، 
همکاری های علمی و فناوری را به محور اصلی رابطة خود با ایران 

تبدیل کرد که مورد استقبال دولت ایران نیز واقع شد.
در این راستا، در سفر سال 93 معاون علمی و فناوری به روسیه، 
پیشنهاد تشکیل »کمیسیون عالی همکاری های فناوری« برای 
پیگیری همکاری های فناوری مطرح و مصوب شد. این کمیسیون 
به قدری برای دولت روسیه اهمیت داشت که معاون نخست وزیر 
را در صدر آن قرار داد. متقابال از سوی ایران نیز مسئولیت این 
کمیسیون بر عهدة آقای دکتر ستاری قرار گرفت. سرعت پیشرفت 
کار این کمیسیون فراتر از انتظار بود، به طوری که نخستین اجالس 
آن شهریورماه 94 در مسکو و دومین اجالس آن آبان ماه در تهران 

و سومین اجالس شهریورماه 95 در مسکو برگزار گردید. 
اما دیپلماسی فناوری موضوعی چند وجهی است که دست کم 
یک وجه آن به دستگاه دیپلماسی کشور و در راس آن وزارت 

مهندس علی مرتضی بیرنگ
معاون امور بین الملل و تبادل فناوری
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امور خارجه مربوط می شود. بنابراین تقویت دیپلماسی فناوری بدون 
تعامل نزدیک و صمیمانه با وزارت امور خارجه امکان پذیر نیست. به 
همین دلیل معاونت علمی کوشید ارتباطات دوسویه با وزارت خارجة 

مقتدر دولت تدبیر و امید را تقویت کند.
در نتیجه این ارتباطات، سال 93 برای اولین بار معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور به نیابت از حوزه علم و فناوری در همایش 
ساالنه سفرا و رؤساي نمایندگي هاي جمهوري اسالمي ایران در 
خارج از کشور سخنرانی کرد که   بی سابقه بود. به عالوه، با آنکه 
امضای تفاهم نامه یا سند همکاری در این همایش رایج نیست، 
تفاهم نامه ای بین معاون علمی و فناوری و وزیر امور خارجه با 
محوریت توسعة دیپلماسی فناوری امضا شد که به موجب یکی از 
بندهای آن، مبحث دیپلماسی فناوری به دوره های آموزشی ارتقای 
کارکنان وزارت خارجه اضافه شد. در این دوره  آموزشی یک روزه، 
دیپلمات های کشورمان با مبانی، روش ها، ابزارها و حتی مهم ترین 
پیشرفت های کشور در عرصه های علمی و فناوری آشنا می شوند. 
در طول یک سال گذشته، 233 نفر از دیپلمات های وزارت خارجه 

در سطوح مختلف این آموزش ها را گذرانده اند. 
توسعه مبادالت فناورانه با رویکرد پلت فرمی

انتقال هوشمندانه فناوری همواره یکی از ابزارهای مهم توسعه 
فناوری در کشورهای در حال توسعه بوده است. بنابراین معاونت 
علمی و فناوری وظیفه دارد به منظور تسهیل فرآیند انتقال فناوری 
و نیز افزایش سطح هوشمندی بنگاه  های نوآور ایرانی در مذاکرات 
و قراردادهای انتقال فناوری، زیرساخت های مورد نیاز این حوزه را 
سامان دهد. رویکرد معاونت علمی و فناوری نسبت به مبادالت 
فناورانه، خلق و نهادینه سازی پلت فرم هایی است که همه بازیگران 
نظام علم، فناوری و نوآوری کشور بسته به مقدورات و نیازهای 
خود بتوانند در آن نقش آفرینی کنند و به اهداف خود دست یابند؛ 
از شرکت های دانش بنیان گرفته تا دانشگاه ها، پارک های فناوری، 

پژوهشگاه ها و حتی دستگاه های اجرایی. 
سال  اردیبهشت ماه  در  چین  علوم  آکادمی  رئیس  مثال،  برای 
جاری به دعوت معاونت علمی و فناوری به ایران سفر کرد. این 
آکادمی را می توان مهم ترین آکادمی علوم دنیا دانست که از 116 
انستیتوی ملی، 3 دانشگاه و یک  هلدینگ با 700 شرکت فناور 
و نوآور تشکیل می شود. معاونت علمی و فناوری ترجیح داد تا به 
جای طراحی و اجرای پروژه های زودبازده، اما موردی و مقطعی، 
پلت فرم پایدار و پویایی در پیوند با آکادمی خلق کند تا اوال این 
ارتباط در بلندمدت پایدار بماند و منشاء فرصت برای متقاضیان 
باشد، و ثانیا تعداد زیادی از بازیگران نظام علم، فناوری و نوآوری 
از آن بهره مند شوند. بنابراین یک صندوق مالی مشترک طراحی 
شد که سند آن را معاون علمی و فناوری و رئیس آکادمی علوم 
چین در حضور رؤسای جمهور دو کشور امضا کردند. این پلت فرم تا 
کنون بازخوردهای مثبتی از سوی انستیتوهای آکادمی نیز دریافت 

کرده است. هدف بعدی معاونت علمی، استفاده از این سیاست در 
ارتباط با سایر کشورها و به بیان دیگر، تکثیر این پلت فرم در صورت 

توفیق آن است.
یکی از پلت فرم های دیگری که می تواند تقویت کننده  مناسبات 
فناورانه بین کشورها باشد، »پارک های فناوری مشترک« است که 
در حال حاضر، در ارتباط با چین و سنگاپور پیگیری می شود، زیرا 
این دو کشور تجارب ارزنده ای در زمینه پارک های فناوری در اختیار 
دارند. پارک فناوری مشترک، ساختاری است که می تواند تعامالت 
شرکت های دانش بنیان دو کشور را به طور قابل توجهی تسهیل 
نماید. به موجب سندی که در حضور رؤسای جمهور دو کشور ایران 
و چین امضا شد، طرف چینی در توسعة پارک فناوری پردیس از 
طریق برنامه ریزی مشترک و تشویق شرکت  های چینی به حضور 

در پارک مشارکت خواهد کرد. 

سند دیپلماسی فناوری:
میثاق مشترک دستگاه های اجرایی 

برای تقویت دیپلماسی فناوری

 STS چند سال پیش دو تن از مدیران کشورمان که در اجالس
در کیوتو شرکت کردند، با مفهوم »دیپلماسی علم و فناوری« آشنا 
شدند و در پی آن، مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست 
آن  پیرو  کند.  بررسی  بیشتر  را  موضوع  گرفت  تصمیم  جمهوری 
بیت  خارجی  روابط  راهبردی  شورای  در  طرحی   ،1390 سال  در 
مقام معظم رهبری مطرح شد. مقام معظم رهبری نیز این طرح 
را به منظور بررسی و تکمیل، به معاونت علمی و فناوری ارجاع 
دادند. اما به دالیلی »سند دیپلماسی علم و فناوری« به سرانجام 

مشخصی نرسید. 
در دوره جدید، معاونت علمی و فناوری تصمیم گرفت در خصوص 
سند مذکور مشارکت حداکثری وزارت امور خارجه را جلب نماید. 
لذا پیش نویس جدید مصوبه تشکیل ستاد توسعه دیپلماسی علم و 

فناوری کشور تهیه و به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه شد. 

سفرهای بین المللی رئیس جمهور:
 پنجره ای برای گسترش همکاری های فناورانه

برای  را  طرحی  جدید،  دوره  ابتدای  در  فناوری  و  علمی  معاونت 
رئیس  دفتر ریاست جمهوری ارسال کرد که هدف آن، استفاده از 
ظرفیت سفرهای خارجی رئیس جمهور برای توسعة همکاری های 
کشورهای  جمهور  رؤسای  معموال  بود.  کشورها  سایر  با  فناورانه 
مهم دنیا را در هنگام سفر به سایر کشورها چند صد شرکت معتبر 
اخیرا  و  شد  موافقت  طرح  این  با  خوشبختانه  می کنند.  همراهی 
نمایندگان  ایشان،  معاونان  و  جمهور  رئیس  خارجی  سفرهای  در 

شرکت های دانش بنیان و نوآور نیز حضور دارند. 
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در همین ارتباط، هیأتی از سنگاپور که مجری و مؤسس »پارک 
فناوری سوژو«ی چین و پروژه های مشابه بین المللی بوده است در 
بهمن 94 به ایران سفر کرد و در خصوص سرمایه گذاری در پارک 
مشترک با ایران مذاکراتی با آن ها انجام شد که تاکنون نیز در حال 
تدقیق و پیگیری است. فیلیپ یئو نیز که وی را »معمار توسعة 
صنعتی سنگاپور« می دانند و اکنون مشاور نخست وزیر و رئیس 
پارک های  راه اندازی  با سابقه  این کشور است،  نوآوری  شورای 

فناوری متعدد در کشورهای مختلف، در این هیأت حضور داشت.
 

حمایت از صادرات دانش بنیان 
با مشاركت بخش خصوصی

دانش بنیان  شرکت های  حاضر،  حال  در 
همچون سایر شرکت های ایرانی برای صادرات 
محصوالت و خدمات فناورانه و نوآورانه خود از 
زیرساخت های سازمان توسعه تجارت استفاده 
می کنند که به نوعی زیرساختی عمومی جهت 

صادرات عمومی همه محصوالت است.
عالوه بر ضرورت ارائه خدمات تخصصی برای 
فعاالن دانش و فناوری، معاونت علمی بر این 
باور است که برای توسعه صادرات دانش بنیان 
دولتی  بخش  فعالیت های  به  صرفا  نمی توان 
اکتفا کرد، بلکه تسهیلگری و ارائه این خدمات 
را باید به بخش خصوصی سپرد؛ کسانی که در 

کشورهای مقصد دارای ارتباطات، تعامالت و سوابق قابل توجه 
هستند، اما به بخش خصوصی تعلق دارند و با انگیزه زیاد به کار و 

فعالیت مشغولند.
به  دانش بنیان  صادرات  خدمات  ارائه  برای  معاونت  سیاست 
صادرات  خدمات  »کریدور  راه اندازی  متقاضی،  شرکت های 
دانش بنیان« است که کارگزاران متخصص و معتبر ارائه خدمات 
مشورتی صادراتی در آن حضور دارند و معاونت علمی تمام یا 
بخشی از هزینه های خدمات دریافت شده شرکت ها از کریدور را 
به صورت کمک های بالعوض یا تسهیالت ارزان قیمت پرداخت 
می کند و بدین طریق در جهت ارتقای سطح کیفی توان صادراتی 

شرکت های دانش بنیان گام بر  می دارد. 
به منظور شکل گیری این کریدور، معاونت علمی کوشید از یک سو 
خدمات مورد نیاز شرکت های دانش بنیان را شناسایی و یکپارچه 
نماید، و از سوی دیگر، ارائه دهندگان معتبر این خدمات را گرد هم 
آورد. در این کریدور، پس از پذیرش شرکت های دانش بنیان تا 
سقف دو ساعت مشاوره رایگان به آن ها ارائه می شود که موضوع 
متقاضی  شرکت  روی  پیش  چالش های  بررسی  و  بحث  آن، 
اوست.  به  معتبر  مشاوران  یا  خدمات  ارائه دهندگان  معرفی  و 
خوشبختانه در طول 21 ماهی که از راه اندازی کریدور می گذرد، 

بازخوردهای خوبی از سوی شرکت های دانش بنیان دریافت شده 
است.

از سوی دیگر معاونت علمی و فناوری به منظور یکپارچه سازی و 
تقویت صادرات محصوالت دانش بنیان یک حوزه تخصصی از 
ایجاد شرکت های »مدیریت صادرات« تخصصی در قالب اعطای 
تسهیالت کم بهره و مدت دار حمایت می کند. شرکت های مدیریت 
صادرات به معاونت کمک می کنند تا به جای ارتباط و حمایت از 
ده ها شرکت کوچک و بزرگ، ذیل یک برند واحد با یک شرکت 
تخصصی صادراتی تعامل داشته باشد. با حمایت و پیگیری  معاونت 
علمی تا کنون در چند حوزه فناوری چنین شرکت هایی ایجاد شده 

است. 

از آن جا که رویکرد و سیاست اصلی معاونت در حوزه صادرات 
انتظار  است،  زیربنایی  و  زیرساختی  اقدامات  انجام  دانش بنیان، 
می رود دستاوردهای اصلی آن ها ظرف 3 تا 4 سال آینده آشکار 
شود. برای مثال، دور از انتظار است که یک شرکت دانش بنیان 
بتواند تنها با یک بار حضور در یک نمایشگاه تخصصی بین المللی به 
مرحلة صادرات برسد. فروش موفق و پایدار محصوالت و خدمات 
دانش بنیان در سطح بین المللی، مستلزم دست کم 3 تا 4 سال 

محورهای کلیدی 
معاونت علمی و فناوری

در حوزه بین الملل

توسعه کسب وکار
بین المللی

دیپلماسی فناوریتبادل فناوری

دیدارچونلی بای رئیس آکادمی علوم چین با دکتر ستاری
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حضور مداوم در نمایشگاه های معتبر بین المللی است که موجب 
می شود تصویر قابل اعتمادی از یک شرکت در اذهان مشتریان 

نقش ببندد و به کیفیت محصوالت و خدمات آن اعتماد کنند. 
جدی  موانع  از  یکی  که  است  باور  این  بر  همچنین  معاونت 
توسعه صادرات دانش بنیان، حضور تک محصولی در نمایشگاه ها 
و بازارهای بین المللی است که از جذابیت محصوالت و خدمات 
شرکت های دانش بنیان ایرانی برای مشتریان خارجی می کاهد. به 
عنوان یک مثال ساده، اگر یک مشتری بخواهد اتاق جلسات خود 
را تجهیز کند، به دالیل متعدد تمایل دارد میکروفون، آمپلی فایر، 
سیستم ترجمة همزمان و سایر لوازم مورد نیاز را تنها از یک شرکت 
تأمین نماید، حتی اگر سازندگان آن ها متفاوت باشد. بنابراین یکی 
از الزامات اصلی توسعه صادرات دانش بنیان، خلق »برند واحد« در 
حوزه های مختلف فناوری و نوآوری است. تشکل ها/شرکت های 
مدیریت صادرات که پیش تر به آن ها اشاره شد، می توانند بستری 
وجهه  ارتقای  به  که  باشند  مشترک«  »برند  این  ایجاد  برای 

شرکت های دانش بنیان نزد مشتریان خارجی کمک می کند.
به عالوه، معاونت می کوشد تا در همه فرصت های ممکن، از 
شرکت های نوآور و دانش بنیان در مسیر تسعه صادرات حمایت کند. 
برای مثال در خالل سفر وزیر علوم عراق، طرف ایرانی تالش کرد 
تا تفاهم نامه ای مبنی بر تجهیز دانشگاه های این کشور با تجهیزات 

آزمایشگاهی ساخت ایران منعقد شود.
سیاست دیگر معاونت برای توسعه صادرات دانش بنیان، »کمک های 
رسمی توسعه ای« است. در این سیاست، به جای اعطای تسهیالت 
مالی به کشورهای نیازمند، محصوالت داخلی در اختیار آن ها قرار 
می گیرد یا خط تولید برای آن ها راه اندازی می شود. از این طریق، 
مسیر شرکت های دانش بنیان برای ورود به بازار کشورهای مورد 

نظر هموارتر می شود. 
یکی دیگر از محورهای سیاست توسعه صادرات معاونت، ایجاد 
پایگاه های صادراتی در سایر کشورهاست که از طریق اعطای 
تسهیالت ارزان قیمت و اختصاص جایزه صادراتی به بخشی از 
صادراِت صورت گرفته، محقق می شود. این سیاست هم اکنون در 

مورد صادرات دانش بنیان به 8 کشور در دست اجراست.

 زیرساخت آماری
یکی دیگر از آسیب های توسعه صادرات دانش بنیان، عدم وجود آمار 
و اطالعات روزآمد از صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان 
است. به این منظور الزم است برای صدها و بلکه هزاران محصول 
و خدمت، کدهای استانداردی تعریف شود تا بتوان میزان دقیق 
صادرات را محاسبه کرد و از روند آن اطالع  پیدا کرد. گرچه طراحی 
این نظام آماری در حیطه وظایف معاونت علمی و فناوری نیست، 
اما با هدف تسریع در این فرآیند، نسبت به آن اقدام کرده است. 
در این راستا، با همکاری گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران 
پروژه هایی در خصوص ایجاد زیرساخت آماری و اطالعاتی مورد 
نیاز حوزه صادرات محصوالت دانش بنیان و کسب و کار بین الملل 
قابل تعریف و انجام می باشد. پروژه هایی از قبیل »شناسایی کدهای 
گمرکی متناظر با محصوالت دانش بنیان«، پروژه »ایجاد پرتال 
محصوالت دانش بنیان صادراتی« و سایر موارد مشابه از جمله این 
پروژه های پیشنهادی می باشند. همچنین در این راستا معاونت اقدام 
به حمایت از درج اطالعات و محصوالت دانش بنیان صادراتی در 
پایگاه های اطالعاتی صادراتی نموده که زیرساخت آن ها توسط 
بخش های خصوصی در قالب سایت های بازرگانی B2B ایجاد 

شده است.
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انتقال هوشمندانه فناوری: 
میانربی برای اکتساب فناوری

گزارشی از حوزه تبادل فناوری
یکی از روش های متداول برای اكتساب فناوری در كشور، انتقال فناوری های مناسب و مورد نیاز از منابع خارجی است. انتقال 
فناوری گرچه در نگاه اول ساده به نظر می رسد، اما ظرافت ها و پیچیدگی های زیادی دارد كه اگر به آن ها توجه نشود، می تواند 
مضرات فراوانی از جمله تضعیف بنیه بومی توسعه فناوری را در بر داشته باشد. معاونت علمی و فناوری به منظور سیاست گذاری و 
مدیریت هوشمندانه فرآیندهای انتقال فناوری در كشور، از اواسط سال 1393، دفتر »تبادل فناوری« را ذیل معاونت امور بین الملل 

و تبادل فناوری راه اندازی كرده است كه در ادامه به اهم سیاست ها و رویکردهای آن پرداخته می شود.  
رویکرد اصلی معاونت علمی و فناوری در خصوص همکاری های بین المللی، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت  بازیگران نظام 
نوآوری، و به ویژه شركت های نوآور است. به بیان دیگر، معاونت با همکاری های فناورانه »موردی« برخورد نمی كند و قصد ندارد 
فقط به تعداد محدودی از شركت ها خدمت ارائه كند، بلکه می كوشد شرایط، امکانات و زیرساخت مناسب برای نقش آفرینی 

شركت های نوآور ایرانی در عرصه بین المللی را هموار نماید. 

اهم سیاست ها و رویکردها

1. توسعه زیرساخت های هدایت همکاری های فناوری بین المللی
سرمایه  گذاری خارجی یکی از سازوکارهای رایج برای توسعه فناوری 
در کشورهای در حال توسعه است که گلوگاه آن، حفاظت از منافع 
حداکثری کشور در جریان این نوع سرمایه گذاری ها است. بنابراین 

معاونت علمی و فناوری تالش می کند با توسعه زیرساخت های 
هدایت این نوع همکاری ها، منافع کشور از تعامالت بین المللی را  
تضمین کند. در این راستا تالش ها و اقدامات متعددی در جریان 
است که از مهم ترین آن ها می توان به توسعه خدمات هوشمندی 
فناوری در کشور، تدوین ساز و کارهای جذب سرمایه گذاری خارجی 
در فناوری های پیشرفته و استفاده از پیوست فناوری در قراردادهای 

کالن با طرف های خارجی اشاره کرد. 
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2. استفاده از ظرفیت نهادها و مؤسسات بین المللی
دارند  متعددی حضور  مؤسسات  و  نهادها  بین المللی،  در عرصه 
که می توان از ظرفیت آن ها برای ساماندهی و اجرای پروژه های 
مشترک چندجانبه با موضوعات علمی و فناورانه استفاده کرد؛ از 
فناوري  و  تحقیقاتي صنعتي  انجمن جهاني سازمان هاي  جمله 
)WAITRO(، کامستک، یونسکو، آنکتاد، بانک توسعه اسالمی 
یا آکادمی علوم جهان اسالم. معاونت علمی و فناوری به منظور 
ارتقای کمی و کیفی همکاری های علمی و فناورانه کشور در سطح 
بین المللی، متناسب با نیازها و اولویت های کشور با این نهادها ارتباط 
برقرار می کند. برای مثال معاونت با همکاری آکادمی علوم جهان 
اسالم، اعضای آکادمی را در جایزه »مصطفی« مشارکت داده که 
به این منظور، حدود 40 دانشمند از سراسر جهان اسالم در یک 

همایش 2 روزه در کشورمان به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
استفاده  راستای  در  فناوری  و  علمی  معاونت  اقدامات  دیگر  از 
و  ارزیابی  به  می توان  بین المللی  نهادهای  ظرفیت  از  حداکثری 
برنامه ریزی برای حضور ایران در اجالس های بین المللی با رویکرد 
توسعه دیپلماسی علم و فناوری، همکاری در برگزاری جایزه ویژه 
اکو )سازمان همکاری های اقتصادی( و حمایت از برگزاری کارگاه 
آموزشی پارک های علم و فناوری کشورهای عضو، همکاری در 
گسترش تعامالت بین المللی شبکه زنان دانشمند جهان اسالم، 
میالن،  اکسپو 2015  فناوری  و  علم  کمیته  مسئولیت  پذیرش 
میزبانی کنفرانس آکادمی علوم جهان اسالم و حمایت از شبکه 

تبادل فناوری بین کشورهای عضو D8 اشاره کرد. 

3. حمایت از همکاری های بین المللی فناوری 
همکاری های فناوری طیف متنوعی از تعامالت از تبادل متخصصان 
تا انتقال فناوری در قالب انواع قراردادها، انجام پژوهش های مشترک 

و سرمایه گذاری خارجی در حوزه فناوري با 
هدف توسعه توان اقتصادی و رقابت پذیری 
بر  در  را  داخلي  دانش بنیان  شرکت هاي 

می گیرد.
با  معاونت علمی می کوشد  راستا،  این  در 
حمایت از انتقال فناوری توسط شرکت های 
دانش بنیان، این فرآیند پیچیده را تسهیل 
دارد  متنوعی  طیف  حمایت ها  این  نماید. 
تخصیص  طریق  از  مالی  حمایت  از  که 
تسهیالت به شرکت های دانش بنیان دارای 
ارائه  خارج،  از  فناوری  انتقال  طرح های 
خدمات تخصصی انتقال فناوری از طریق 
کریدور در حوزه های حقوقی، مالی و فنی 
مرتبط با همکاری های بین المللی فناوری 
و کمک به تناظریابی و تعامل شرکت های 

خارجی با شرکت های ایرانی را در بر می گیرد. 
یکی دیگر از محورهای حمایت معاونت از همکاری های بین المللی، 
توسعه زیرساخت های تبادل فناوری مانند نمایشگاه بین المللی انتقال 
فناوری اینوتکس، تورهای فناوری یا ایجاد مراکز مشترک مانند 

مرکز نانوی ایرانـ  چین در پارک فناوری سوژو چین است.
 

4. توسعه و ساماندهی همکاری های 
دو جانبه در حوزه فناوری

سابقه همکاری های فناورانه با سایر کشورها به پیش از تأسیس 
معاونت علمی و فناوری باز می گردد، اما معاونت می کوشد این 
همکاری ها را سامان داده و متناسب با اولویت های علم و فناوری 
کشور و بنیه کشورهای هدف، تقویت نماید. در حال حاضر باب 
و  سطوح  در  جهان  کشور   20 حدود  با  فناورانه  همکاری های 
عرصه های مختلف گشوده است که وسیع ترین آن به روسیه و پس 
از آن، به چین مربوط می شود. اما تعامل با کشورهایی که در انتهای 
این فهرست قرار دارند، به ایجاد سرفصل های خاص همکاری های 
علمی و فناورانه در کمیسیون مشترک دو کشور محدود می شود که 

مقدمه تعامالت عمیق تر و گسترده تر خواهد بود. 
تا پیش از این، موضوعات علمی و فناورانه در سرفصل »سایر 
می شد.  مطرح  کشورها  مشترک  کمیسیون های  موضوعات« 
پیگیری  برای  ویژه ای  اقتصادی  سازوکار  مشترک  کمیسیون  
اقتصادی،  سیاسی،  حوزه های  در  کشور  دو  بین  همکاری های 
کمیسیون  است  یادآوری  شایان  است.   ... و  تجاری  فرهنگی، 
مشترک یک ابزار نسبتا سنتی برای تعامالت بین المللی است که در 
کشورهای توسعه یافته جای خود را به  ساز و کارهای پیشرفته تری 

داده است. 
اما از سال گذشته به این سو، با پیگیری های معاونت علمی و 
فناوری، به منظور مدیریت بهتر همکاری های فناورانه با برخی 
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ذیل  فناوری«  همکاری های  ویژه  »کارگروه  هدف،  کشورهای 
کمیسیون های مشترک شکل گرفته است که آخرین نمونه های آن 
به اتریش و برزیل مربوط می شود. به بیان دیگر به همت معاونت، 
سرفصل اختصاصی همکاری های علمی و فناورانه در مجموعه 
تعامالت دوجانبه کشورمان با برخی کشورها گشوده شده است که 
می تواند بستر مناسبی برای ارتقای سطح تعامالت و همکاری های 

فناورانه باشد. 

اهم اقدامات و فعالیت ها

فناوری  همکاری های  عالی  كمیسیون  راه اندازی   .1
ایران و روسیه

گسترده ترین سطح همکاری های علمی و فناورانه کشورمان به 
روسیه مربوط می شود. بنابراین الزم بود تمهیدات خاصی برای 
مدیریت همکاری های دوجانبه ایران و روسیه اندیشیده شود. به 
همین منظور یک کمیسیون مستقل از کمیسیون مشترک ایران 
و روسیه با محوریت »همکاری های فناورانه« ایجاد شد. کمیسیون 
مشترک عادی دو کشور را وزرای دو طرف هدایت می کنند، اما اداره 
»کمیسیون عالی همکاری های فناوری« را آقایان دکتر ستاری و 
معاون نخست وزیر روسیه برعهده دارند. از آن جا که همکاری های 
فناورانه دو کشور طیف متنوعی دارد، ذیل این کمیسیون مشترک، 
10 کارگروه متناظر با حوزه های تخصصی فناوری شکل گرفته 
است: فضایی، هوایی، علوم شناختی، زیست فناوری، فناوری نانو، 
همکاری های دانشگاهی، مگاساینس، فناوری اطالعات، انرژی و 

همکاری های منطقه ای.
مخاطب نهایی برنامه ها یا پروژه هایی که در این کارگروه ها به 
بحث و بررسی گذاشته می شود، بنگاه های نوآور ایرانی هستند، نه 
دستگاه های دولتی. گرچه در برخی حوزه ها مانند علوم و فناوری های 
شناختی شرکت های دانش بنیان ایرانی هنوز چندان پا نگرفته اند، اما 
در سایر عرصه ها مانند نانو، زیست فناوری یا دارو، ظرفیت های قابل 
توجهی در شرکت های دانش بنیان وجود دارد که می تواند موضوع 

همکاری باشد. برای مثال در شهریورماه سال جاری قراردادی بین 
شرکت دانش بنیان »سیناژن« با شرکت »جنریوم« منعقد شد. 

تجربه نشان داده است که در بسیاری از موارد، منابع مالی به پاشنه 
بنابراین  تبدیل می شود.  فناورانه دو کشور  آشیل همکاری های 
طرفین کمیسیون عالی همکاری های فناوری تصمیم گرفتند برای 
پشتیبانی مالی از برنامه هایی که در هر یک از کارگروه ها مورد توافق 
طرفین قرار می گیرد، یک »صندوق مشترک مالی« ایجاد کنند که 
هم اکنون در دست طراحی است. بنابراین اگر یک شرکت نوآور 
ایرانی تصمیم بگیرد فناوری مورد نظر خود را از منبع روسی دریافت 
کند، پس از ارزیابی و تأیید معاونت )مبنی بر نیاز کشور به فناوری 
مورد نظر و عدم وجود آن در کشور( این صندوق به خریدار ایرانی 

تسهیالتی در قالب لیزینگ عرضه خواهد کرد. 

فناوری  پارک  و  ابریشم  راه  صندوق  راه اندازی   .2
مشترک با چین

از منظر سطح همکاری های فناورانه با ایران، پس از روسیه کشور 
چین قرار دارد. هم اکنون معاونت علمی و فناوری، همکاری های 
مختلفی را با وزارت علوم و آکادمی علوم چین در دستور کار دارد. 
در همین ارتباط، »صندوق علم و فناوری راه ابریشم« با همکاری 
آکادمی علوم چین شکل گرفته است که مأموریت آن، پشتیبانی 
مالی از پروژه های همکاری تحقیقاتی بین دو کشور در فناوری های 
جدید است و در سال اول اجرا حدود نه پروژه و کارگاه مشترک مورد 

حمایت آن نیز مشخص شده است.
یکی از رئوس اصلی همکاری معاونت علمی و فناوری با وزارت 
علوم چین نیز به »ایجاد پارک فناوری مشترک« مربوط می شود 
که در سفر اخیر رئیس جمهور چین به تهران در بهمن ماه 94، سند 
مربوط به این همکاری به امضای طرفین رسید و متعاقبا هیأتی 
از وزارت علوم و فناوری چین در تیرماه 95 برای بازدید از پارک 

پردیس و بررسی روش های همکاری به کشورمان سفر کردند.
 

3. طراحی سامانه هوشمندی فناوری
یکی از الزامات انتقال هر نوع همکاری فناورانه و به ویژه انتقال 
بر آخرین رویدادها،  به داخل، اشراف  از خارج  فناوری  اثربخش 
پیشرفت ها و روندهای فناورانه و نوآورانه در حوزه مورد نظر است 
که از آن به »هوشمندی فناوری و نوآوری« یاد می شود. متأسفانه 
بنگاه های  از  بسیاری  در  هوشمندی  ضعف  یا  فقدان  دلیل  به 
ایرانی و به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط نوآور، در برخی موارد 
همکار ی های فناورانه اثربخشی الزم را نداشته اند. به همین منظور، 
معاونت بر ارتقای هوشمندی فناوری و نوآوری در بنگاه های نوآور 
دسترسی های  و  ظرفیت ها  است  کرده  تالش  و  شده  متمرکز 
بین المللی خود از جمله وابستگان فناوری در کشورهای هدف و 
تعامالت با نمایندگان کشورمان در کشورهای خارجی را به طور 

روشمندی در این راستا به کار گیرد.
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دیپلماسی فناوری: 
ثمره ورود دستگاه دیپلماسی به عرصه فناوری و نوآوری 

از  یکی  همواره  بین  المللی  همکاری های  تقویت  و  ایجاد  گرچه 
مأموریت  های اصلی وزارت امور خارجه است، اما تا یکی دو سال اخیر 
رویکرد فناورانه در این دستگاه کمرنگ بود و »دیپلماسی فناوری« در 
کشور به طور نظام یافته شکل نگرفته بود. معاونت علمی و فناوری با 
عنایت به اهمیت دیپلماسی فناوری در توسعه توان فناوری و نوآوری 
کشور، باب تعامل با دستگاه دیپلماسی را گشود؛ به گونه ای که امروز 
کشور  نوآوری  نظام  اصلی  بازوان  از  یکی  به عنوان  خارجه  وزارت 
و  تعامالت  را تسهیل  از رسالت های خود  و یکی  نقش آفرینی می کند 

همکاری های فناورانه می داند. 
با عنوان »برنامه   تفاهم نامه ای  تعامالت طی سال گذشته  این  حاصل 
امور  وزارت  و  فناوری  و  معاونت علمی  اقدام مشترک« است که  بین 
خارجه امضا شد. در قالب این تفاهم نامه سرفصل های آموزشی مربوط 
جدید  کارکنان  آموزش های  مجموعه  به  فناوری  و  علم  دیپلماسی  به 
وزارت امور خارجه و دوره های ارتقای کارکنان به رایزن یکمی و دبیر 

اولی و... افزوده شد. 
طی یک سال گذشته 7 دوره با حضور بیش از 200 دیپلمات وزارت امور 

خارجه در پارک فناوری پردیس برگزار شده است. 

طرف روسیطرف ایرانیکارگروه

آژانس فضایی  روسیهمرکز ملي فضایي ایرانفضایی

هوایی
ستاد توسعه فناوري هاي 

هوایي و هوانوردي
شرکت سهامي عام مجموعه 

متحد هواپیماسازی

علوم شناختی
ستاد توسعه علوم و 
انستیتو تحقیقات ملی NBICفناوري هاي شناختي

وزارت صنعت و بازرگانیسازمان غذا و داروزیست فناوری

ستاد توسعه فناوري نانوفناوری نانو
انستیتو علمی تحقیقاتی 

تجهیزات و مواد هوانوردی

همکاری های 
وزارت آموزش و علوم روسیهدانشگاه شهید بهشتيدانشگاهی

انستیتو تحقیقات ملی NBICبنیاد ملي علم ایرانمگاساینس

فناوری اطالعات
ستاد توسعه فناوري هاي نرم 

و هویت ساز
وزارت ارتباطات و مخابرات 

روسیه

انرژی
ستاد توسعه فناوري نفت، گاز 

آژانس انرژی روسیهو ذغال سنگ

همکاری های 
منطقه ای

معاونت امور بین الملل و 
تبادل فناوري معاونت علمی 

و فناوری
نخست وزیر جمهوری 

تاتارستان

کارگروه های ده گانه مربوط به کمیسیون عالی همکاری های 
فناوری ایران و روسیه 4. طراحی چارچوب پیوست فناوری برای خریدهای 

خارجی كالن
از  ناشی  منافع  حداکثری  افزایش  راستای  در  علمی  معاونت 
بنیه  تضعیف  از  پیشگیری  همچنین  و  دوجانبه  همکاری های 
کار  و  ساز  طراحی  همکاری ها،  این  اثر  در  داخلی  شرکت های 
»پیوست فناوری« برای قراردادهای کالن خارجی را در دستور 
کار خود قرار داده است. هدف از طراحی این ساز و کار آن است 
که کشور بتواند از فرصت  قراردادهای بزرگ با شرکت های خارجی 
حداکثر بهره را برای افزایش توان فناوری و اقتصادی ببرد. پیوست 
فناوري ایجاب می کند که واگذاري بازار داخلي به شرکت های 
خارجی، منوط به کسب سهم قابل قبولی از دانش  فني باشد و به 
بیان دیگر به  جاي خرید صرف از طرف خارجي، امکان بومي سازي 

دانش  فني فراهم شود. 
با اجرایی شدن طرح »پیوست فناوری«، کلیه قراردادهای کالن 
خرید دولتی باید دارای »پیوست فناوری« باشند. هم اکنون پایلوت 
این طرح با محوریت معاونت سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی و با 
مشارکت معاونت امور بین الملل در قراردادهای بزرگ شهرداری ها، 
وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی اجرا شده است و معاونت 
می کوشد الگوی پیوست فناوری در کالن پروژه ها را در دستگاه های 

اجرایی ترویج نماید. 

5. جهت دهی به سرمایه گذاری های خارجی
شرکت های خارجی متقاضی سرمایه گذاری در حوزه  فناوری در 
کشور باید برای آگاهی از شرایط و فرصت ها و استفاده از حمایت های 
قانونی، به سازمان سرمایه گذاری  و کمک های اقتصادی و فنی 
ایران مراجعه کنند. اما تا پیش از این رویکرد »هیأت نظارت بر 
سرمایه گذاری خارجی« سازمان که مأموریت آن، ارزیابی و انتخاب 
پیشنهادهای سرمایه گذاری خارجی است، عمدتا از جنس کسب و 
کار، بازار و صنعت بوده و کمتر از منظر فناوری به بررسی تقاضاها 

پرداخته شده است. 
معاونت علمی و فناوری به منظور مشارکت در جهت دهی به این 
سرمایه گذاری ها، در اواخر سال 94 مذاکراتی با سازمان در خصوص 
فرصت های سرمایه گذاری خارجی در حوزه  فناوری داشته است. 
ارائه فرصت های جذب سرمایه   از این مذاکرات،  هدف معاونت 
خارجی در حوزه  فناوری از طریق سازمان به سرمایه گذاران خارجی 

و کمک به جذب سرمایه خارجی در راستای این فرصت ها است.
به عالوه، با هماهنگی انجام شده برای عضویت معاونت علمی و 
فناوری در هیأت نظارت، اکنون معاونت می تواند به جذب سرمایه 
های خارجی در راستای اولویت های فناوری و نیز ظرفیت ها و 

نیازهای شرکت های دانش بنیان نیز کمک کند.
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تشکیل کمیسیون عالی 
همکاری های فناوری

ایجاد سازوکارهای تسهیل همکاری مانند 
صندوق های مالی و پارک های فناوری مشترک
و نقشه راه همکاری های 5 ساله

تنظیم موضوعات همکاری فناورانه در قالب اسناد 
کمیسیون های مشترک و یا تفاهم نامه های دوجانبه

تقویت همکاری های فناورانه با استفاده از ظرفیت 
سفرهای رئیس جمهور

کمیسیون عالی 
همکاری های فناوری 

ایران و روسیه
چین، مجارستان، بالروس 

)صندوق مالی مشترک(
چین و سنگاپور 

)پارک فناوری مشترک(
اتریش )کارگروه 

همکاری های فناوری(

اندونزی، صربستان، 
برزیل، قزاقستان و 

ونزوئال، کوبا، 
کره جنوبی، یونان

ایتالیا، فرانسه و چند 
کشور دیگر

همکاری های فناورانه بین ایران و روسیه را می توان در 4 محور زیر خالصه کرد:
صادرات دانش فني و تجهیزات دانش بنیان به روسیه: تا کنون فهرستی از تجهیزات پزشکي داراي قابلیت صادرات از ایران   •
به روسیه با همکاري نهادهای مرتبط ایراني تهیه شده و فرآیند ثبت و بازاریابي آن ها در جریان است. در حال حاضر روسیه این تجهیزات 
را به طور کامل از کشورهاي غربي وارد می کند. برخي دیگر از دستاوردهاي فناوران و نوآوران کشورمان مانند فناوري پیوند مغز استخوان، 
داروهاي ضدسرطان و روش هاي تشخیصي نیز مورد نیاز روسیه است. به عالوه قرارداد فروش داروي درمان بیماري ام اس و نازایي به 

روسیه نیز در خالل سفر آقاي دکتر ستاري به این کشور منعقد گردید.
انتقال فناوري از روسیه: در حوزه هایی مانند فناوري هاي ازدیاد برداشت از چاه هاي نفت، استحصال نفت از منابع سخت، لیزر و اپتیک،   •
علوم شناختي و اعصاب، تست هاي حیواني، خرید یا ساخت مشترک هواپیما و آنالیز ژنتیک واقعیت مجازی، ال ان جی و کلدباکس که 
طرف روسي دارای توانمندی های قابل توجه است، مذاکراتي در خصوص انتقال فناوري به کشور با محوریت بخش خصوصي با نظارت 

معاونت علمی و فناوری جریان دارد. 
همکاري هاي دانشگاهي: تفاهم نامه های متعددي با دانشگاه هاي روسي مانند ام. گ. او، فدرال کازان و گوبکین با هدف تعریف   •
پروژه هاي مورد عالقه طرفین، تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه هاي صنعتي شریف، شهید بهشتي و تهران انجام شده که از جمله می توان 

به تأسیس دفتر مشترک همکاری های علمی و فناوری دو کشور در دانشگاه شهید بهشتی اشاره کرد. 
همکاري ویژه با جمهوري تاتارستان: تاتارستان روسیه به  عنوان یک جمهوري مسلمان و پیشرفته از لحاظ علمي به طور جدی   •
مورد توجه معاونت علمی قرار دارد. همکاري  بین پارک هاي فناوري و دانشگاه های دو کشور در زمینه های مختلف مانند نفت یا ساخت 
و تولید موتور و کمپرسور با این جمهوري تدارک دیده شده که در سفر اسفند 93 رییس جمهور تاتارستان مطرح شد و معاونت می کوشد 

یک خط اعتباري براي پشتیبانی مالی از این پروژه ها برقرار نماید. 

همکاری های فناورانه 
ایران با روسیه در یک نگاه
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توسعه صادرات، مسیری برای رشد و پایداری
رشکت های دانش بنیان

گزارشی از حوزه  توسعه کسب و کار بین املللی

توسعه كسب و كار بین المللی یکی از حوزه های راهبردی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. حجم صادرات 
دانش بنیان یکی از شاخص های توسعه فناوری و اقتصادی در كشور به شمار می رود. رویکرد معاونت برای افزایش حجم 
صادرات دانش بنیان، توانمندسازی شركت ها با مشاركت دولت و بخش خصوصی است، و بدین منظور از حمایت های مشروط، 
زمان دار و هدفمند برای ایجاد زیرساخت های الزم بهره می جوید. گزارش حاضر به سیاست ها و اقدامات معاونت علمی و فناوری 

در این حوزه اختصاص دارد. 

اهم سیاست ها و رویکردها
1. پشتیبان سازی

شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان و نوآور، معموال امکان 
ایجاد دپارتمان یا واحد مستقل بازرگانی بین المللی ندارند، بنابراین 
ایجاد  فناوری،  و  علمی  معاونت  سیاست های  مهم ترین  از  یکی 
تشکل ها و واسطه های صادراتی با هدف کمک به توسعه صادرات 
محصوالت در حوز های تخصصی است. این سیاست 2 اقدام کلیدی 
را در بر می گیرد که عبارتند از ایجاد شرکت های مدیریت صادرات 
محصوالت دانش بنیان و راه اندازی پایگاه های صادراتی محصوالت 

دانش بنیان. 

2. توانمندسازی
اغلب شرکت های دانش بنیان و نوآور ایرانی و به ویژه شرکت های 
نوپا و کوچک و متوسط، هنوز توانایی های مورد نیاز برای ورود به 
بازارهای بین  المللی را ندارند و نیازمند توانمندسازی از سوی نهادهای 
دولتی هستند. برخی از این شرکت ها نیز به دلیل عدم شناخت کافی 
از پیچ و خم های حضور در بازارهای جهانی و صادرات محصوالت 
و خدمات فناورانه و نوآور، عطای آن را به لقایش می بخشند. بنابراین 
معاونت علمی و فناوری ابزارهای مختلفی را برای توانمندسازی این 
شرکت ها تدارک دیده است که از جمله مهم ترین آن ها می توان 
به راه اندازی کریدور صادراتی و حمایت مالی از صادرات از طریق 

صندوق ملی نوآوری و شکوفایی اشاره کرد. 
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3. برندسازی
صادرات پایدار و مستمر بدون ایجاد برندهای شناخته شده در سطح 
بین المللی بسیار دشوار است، و نیاز به ایجاد برندهای مطرح از الزامات 
توسعه زیرساختی صادرات محصوالت دانش بنیان به شمار می رود. 
به عالوه، ارتقای برند ملی و تقویت جایگاه ملی ایران در صادرات و 
عرضه محصوالت با فناوری باال در افزایش میزان صادرات سایر 
حوزه های فناورانه متعارف نیز مؤثر است. لذا برنامه های توسعه برند 
شرکت ها و یا محصوالت در حوزه های با فناوری باال، باید با درنظر 
گرفتن دیدگاه بلندمدت در تقویت برند ملی ساخت ایران اجرایی 
شود. از همین رو، برنامه های توسعه برند در سه مدل در دستور کار 

معاونت علمی قرار می گیرد.

4. کیفی سازی
یکي از الزامات حضور موفق در بازارهای جهاني، اعتبار و کیفیت 
محصوالت است. بدین منظور الزم است محصوالت ساخت ایران 
تابع استانداردهایی برای تضمین کیفیت محصول باشند. تدوین 
استاندارد کیفیت ساخت ایران و حمایت از صادرات محصوالت 
دانش بنیانی که بتوانند گواهی نامه استاندارد فوق را اخذ کنند، می تواند 
یکی از ابزارهای سیاستی مؤثر برای حمایت از صادرات محصوالت 

دانش بنیان باشد. 

اهم اقدامات و فعالیت ها
1. راه اندازی شرکت های مدیریت صادرات محصوالت دانش بنیان

همان طور که اشاره شد، یکی از اقدامات اساسی معاونت علمی 
و فناوری به منظور پشتیبانی از صادرات خدمات و محصوالت 
دانش بنیان، راه اندازی شرکت هایی است که وظیفه تخصصی آن ها، 
مدیریت صادرات محصوالت دانش بنیان است. این شرکت ها گرچه 
خارج از کالبد شرکت های دانش بنیان شکل می گیرند، اما می کوشند 
همچون بازوی صادراتی یا دپارتمان صادرات شرکت های دانش بنیان 
عمل کنند. بنابراین محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان را 
به متقاضیان و مشتریان خارجي معرفي می کنند. استفاده از خدمات 
این شرکت ها مزایای متعددی برای شرکت های دانش بنیان دارد که 
از جمله می  توان به تسریع و تسهیل فرآیند صادرات، صرفه جویي در 

هزینه و کاهش ریسک صادراتي اشاره کرد. 
راه اندازی شرکت های مدیریت صادرات تنها به ایران اختصاص ندارد، 
بلکه در اغلب کشورهای توسعه یافته شرکت های مدیریت صادرات 
به عنوان یکی از واسطه های تجاری کامال شناخته شده اند. برای 
مثال در ژاپن، کره جنوبی یا ترکیه شرکت های مدیریت صادرات 
معظمی مانند میتسوبیشی و سامسونگ به فعالیت مشغولند و بعضا از 

سوی دولت نیز حمایت می شوند. 
شرکت های مدیریت صادرات باید ویژگی های خاصی داشته باشند تا 
بتوانند مأموریت های محوله را به خوبی انجام دهند، از جمله اشراف 

اطالعاتی بر صنعت و محصوالت شرکت های نوآور و دانش بنیان، 
اطالع از بافت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشورهای هدف، و نیز 
ارتباط با نهادها و مؤسسات دولتي مرتبط مانند وزارت بازرگاني، 
اتاق  تجارت،  توسعه  سازمان  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت 

بازرگاني، صندوق ضمانت صادرات، گمرک و بانک ها. 
در حال حاضر حدود 20 شرکت مدیریت صادرات در کشور وجود 
محصوالت  و  غذایی  صنایع  صادرات  حوزه  در  عمدتا  که  دارند 
صادرات  الزامات  و  شرایط  با  اما  می کنند،  فعالیت  کشاورزی 
محصوالت و خدمات دانش بنیان آشنایی ندارند و همان خدمات 
عمومی را به شرکت های دانش بنیان ارائه می کنند. برای مثال این 
شرکت ها از اشراف قابل توجهی بر بازار و تقاضای فرش، زعفران یا 
پسته برخوردارند، اما نه محصوالت دانش بنیان را می شناسند و نه از 

بازار آن ها آمار و اطالعات خاصی در دست دارند. 
اما معاونت علمی و فناوری اقدام به حمایت و راه اندازی 5 شرکت 
مدیریت صادرات با عنوان »خدمات فناوری تکچی« در حوزه برق 
دارویی،  گیاهان  در حوزه  دانش«  الکترونیک، »راهبر سیستم  و 
»تجارت آفرین پایدار« در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، 
»توسعه نیکان آرمان« در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی، و »نورآذین 
ایده« در حوزه صنایع الکترونیک و ابزار دقیق کرده است و قصد 
دارد در آینده نزدیک، با راه اندازی شرکت های مدیریت صادرات در 
حوزه های زیست فناوری، فناوری اطالعات،  نانو فناوری، و شیمی و 

پتروشیمی، تعداد این شرکت ها را به 10 مورد برساند. 
2. راه اندازی پایگاه های صادراتی محصوالت دانش بنیان 

دومین اقدام مهم برای پشتیبانی حداکثری از صادرات شرکت های 
در  پایگاه های صادراتی  راه اندازی  به  دانش بنیان، کمک  و  نوآور 
تشکل  یک  صادراتی،  پایگاه  از  منظور  است.  هدف  کشورهای 
صادراتی خصوصی است که با تکیه بر نیروهای متخصص بومی یا 
غیربومی در کشورهای هدف ایجاد می شود و انواع خدمات تجاری 
مورد نیاز برای تسهیل و پشتیبانی از روند صادرات محصوالت ایرانی 
را عرضه می کند؛ از خدمات تحقیقات بازار گرفته تا مشاوره ای، 
سرمایه گذاری، برنامه ریزی و تأسیس دفاتر تجاری. این شرکت ها 
نیز همچون شرکت های مدیریت صادرات به صرفه جویي در میزان 
زمان و هزینه صادرات و کاهش مخاطرات ریسک صادراتي برای 

شرکت های نوآور و دانش بنیان ایرانی منجر می شوند. 
فناوری در  پایگاه صادراتی در قالب مورد نظر معاونت علمی و 
کشور مسبوق به سابقه نیست، اما ایجاد مراکز تجاری دائمی در 
کشورهای هدف که کارکردهای کم و بیش مشابهی دارند، پیش از 
این در دستور کار دولت قرار داشت و تا کنون در کشورهای تونس، 
مجارستان، ازبکستان، عراق و ترکیه ایجاد شده و در برخی کشورها 
نیز مکان یابی آن ها جریان دارد. اما این مراکز تجاری نیز خدمات 
عمومی ارائه می دهند و قادر نیستند خدمات اختصاصی مورد نیاز 

شرکت های نوآور و دانش بنیان را ارائه نمایند. 
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پایگاه   8 فناوری  و  علمی  معاونت  گذشته،  سال های  طول  در 
صادراتی در حوزه عمومی، داروهای گیاهی، کشاورزی، تجهیزات 
و  نو  انرژی های  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  آزمایشگاهی، 
تجهیزات پزشکی ایجاد کرده است و قصد دارد در آینده نزدیک، 
10 پایگاه صادراتی جدید در حوزه آفریقا، خلیج فارس و کشورهای 

همسایه و نیز آسیای میانه راه اندازی نماید. 

3. راه اندازی کریدور صادرات محصوالت دانش بنیان
و  تجاری سازی  توسعه  برای  موفق  سیاستی  ابزارهای  از  یکی 
نوآوری در شرکت های نوآور و دانش بنیان، تجربه کریدور فناوری 
نانو بود که پیش از این به همت ستاد توسعه فناوری نانو راه اندازی 
شده بود و اکنون چند سالی است که به ارائه خدمات مورد نیاز به 
شرکت های دانش بنیان مشغول است. معاونت علمی و فناوری با 
عنایت به موفقیت این تجربه، تالش کرد تا از همین ابزار برای 
توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان استفاده کند. در همین راستا، 
کریدور صادرات به عنوان بازوی اجرایی معاونت علمی و فناوری و 
با هدف توانمندسازی و افزایش بنیه صادراتی شرکت های نوآور و 
دانش بنیان، از شهریور 1393 فعالیت خود را آغاز کرد. بسته جامعی 
به  این کریدور پیش بینی شده است که  در  از خدمات حمایتی 
تدریج عرضه خواهد شد. کریدور صادرات به منظور حمایت مالی 
از شرکت های متقاضی، بخشی از هزینه های خدمات در مسیر 
صادرات را تقبل می کند. انتظار می رود شرکت ها پس از دریافت 
خدمات از سوی کریدور و بلوغ نسبی صادراتی بتوانند از طریق 
پایگاه های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات اقدام به فروش 

و صادرات محصوالت و خدمات خود نمایند. 
کریدور بر اساس آیین نامه هایی که در معاونت علمی و فناوری طراحی 

و تدوین شده  است، خدمات متنوعی را به شرکت های متقاضی ارائه 
می دهد که از تهیه اقالم تبلیغاتی تا طراحی و ایجاد وب سایت برای 
شرکت ها، تهیه گزارشات تحقیقات بازار و آموزش های بازرگانی و 
صادرات را در بر می گیرد. تا پایان مهرماه 1395، 1206 درخواست 
از 483 شرکت به کریدور ارسال شده است که از مجموع آن ها 980 
درخواست تأیید شده اند و بر این اساس،  648 خدمت با اعتباری بالغ 
بر 44 میلیارد ریال به شرکت های دانش بنیان متقاضی ارایه شده 
است. اخذ گواهینامه ها و مجوزهای بین المللی و مشاوره صادرات 

در صدر درخواست ها و خدمات ارایه شده به متقاضیان بوده است.
4. طراحی و توسعه »برچسب ملی کیفیت« 

گسترش صادرات محصوالت و خدمات کیفی در غیاب یک تصویر 
مناسب از محصوالت و خدمات ایرانی در ذهن مخاطبان دور از 
انتظار است. به عالوه، ورود محصوالت با کیفیت پایین، و عدم 
رضایت مشتریان بین المللی از کیفیت و عملکرد آن ها منجر به 
تضعیف موقعیت کشور و به تبع آن، شرکت های نوآور و دانش بنیان 
ایرانی نزد مشتریان خارجی می شود. لذا الزم است ساز و کارهایی 
برای تضمین کیفیت حداقلی محصوالت و خدمات و جلوگیری از 
صادرات کاالهای بی کیفیت وضع شود. در این راستا، معاونت علمی 
و فناوری با هدف کنترل کیفیت محصوالت تولیدی و تقویت برند 
ساخت ایران، برچسب کیفیت صادراتی را با تمرکز بر محصوالت 
با فناوری باال طراحی کرده است. شایان یادآوری است که این 
ابزار در سایر کشورها نیز تجربه شده است. برای مثال، محصوالت 
شرکت های ترکیه ای برای ورود به بازارهای خارجی باید نشان 
®TurQuality را دریافت کنند که در این صورت از سبد حمایتی 

متنوعی نیز برخوردار خواهند شد. 
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5 شرکت مدیریت صادرات

شرکت مدیریت صادرات خدمات فناوری 
تک چی )حوزه الکترونیک، برق و مخابرات(

شرکت خدمات فناوری تک چی در طول یک سال گذشته، 300 
محصول صادراتی را در حوزه الکترونیک، برق و مخابرات شناسایی 
کرده است. در این مدت، شرکت تک چی شرکت های صادراتی 
حوزه فعالیت خود را با تکیه بر مدل PCF مورد ارزیابی دقیق قرار 
داد و سرانجام از میان 495 محصول مورد ارزیابی، 300 محصول 
را دارای قابلیت ورود به بازارهای بین المللی دانست. به نظر می رسد 
کیفی  سطح  ارتقاء  برای  می توان  بزرگ  پروژه  این  اطالعات  از 

محصوالت حوزه برق و الکترونیک نیز بهره برد.

شرکت مدیریت صادرات حوزه ابزار دقیق و فوتونیک
نورآذین ایده )جنوب شرق آسیا(

ورود محصوالت حوزه الکترونیک، فوتونیک و ابزار دقیق در بازارهای جهانی در قالب یک 
سبد کاالی صادراتی امکان پذیر می باشد، به همین منظور شرکت های فعال صادراتی این حوزه 
از ابتدای سال 95 توسط شرکت مدیریت صادرات نورآذین ایده شناسایی شده و اقدامات 
الزم برای ثبت شرکت و اخذ دفتر هنک کنگ صورت پذیرفته است. در این راستا فروشگاه 
اینترنتی وابسته به شرکت در کشور چین به آدرس http://tsetco.com به ثبت رسیده است که 

قابلیت عرضه محصوالت و پرداخت های بین المللی را داراست.
برای  برند  ثبت  و  برندسازی  دنبال  به   Supper Emission Technology Company شرکت 

محصوالت این حوزه به همراه مجوزها و استراتژی های متناسب با بازراهای جهانی است.

شرکت مدیریت صادرات حوزه پزشکی
تجارت آفرینان پایدار )روسیه(

این شرکت از زمان آغاز کار در فروردین 1395 تاکنون، مطالعات 
اولیه در خصوص بازار کشور هدف به صورت میدانی و کتابخانه ای 
انجام داده است تا پیش نیازهای محصوالت این حوزه و همچنین 
زیرساخت های موردنیاز جهت ورود محصوالت به بازار هدف را 
ارزیابی نماید. از آنجایی که حضور فیزیکی در کشور روسیه یکی 
از عوامل موفقیت می باشد، شرکت Tomped به عنوان عامل شبکه 
سخت فروش در شهر مسکو ثبت شده و مکاتبات و مالقات های 
الزم با مخاطبین خارجی برای آماده سازی زیرساخت های کاغذی 
صورت گرفته است. شرکت های دارای پتانسیل صادراتی حوزه 
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی شناسایی شده و اقدامات الزم 
برای مکاتبه با شرکت ها و آماده سازی سبد صادراتی محصوالت 
انجام یافته است. در حال حاضر روند اخذ مجوز فعالیت شرکت های 

ایرانی در روسیه )سورویالنس( در حال پیگیری می باشد.

شرکت مدیریت صادرات حوزه تجهیزات آزمایشگاهی
توسعه گستر نیکان آرمان )هند و ترکمنستان(

با هدف شناسایی شرکت های  نیکان  شرکت مدیریت صادرات 
صادراتی حوزه تجهیزات آزمایشگاهی و بازاریابی محصوالت این 
حوزه در کشورهای هند و ترکمنستان در اوخر سال 1394 همکاری 
خود را  با معاونت علمی و فناوری آغاز کرده است. در این راستا 
شرکت ها و محصوالت دارای قابلیت صادراتی در یک کاتالوگ به 
زبان انگلیسی تهیه و قابل عرضه می باشد. در حال حاضر اقدامات 
الزم برای مکاتبه و مالقات با افراد کلیدی کشور هدف، برای ایجاد 

زیرساخت و ساختار بازرگانی بین المللی در حال پیگیری است.
 IDNA از جمله برنامه های کلیدی شرکت نیکان گستر، ثبت برند
در بازار هدف است. طی مطالعات صورت گرفته از آغاز پروژه، 
این شرکت تمامی پیش نیازهای صادراتی شرکت های دانش بنیان و 
برآورد هزینه آماده سازی آن را  درقالب یک برنامه قابل پیگیری 

ارائه کرده است.

شرکت مدیریت صادرات حوزه گیاهان 
دارویی و فرآورده های طبیعی

شناسایی 1200 محصول در حوزه داروهای گیاهی و فرآورده های 
طبیعی و انتخاب سبد محصوالت صادراتی متشکل از 80 محصول 
با قابلیت صادراتی باال که طبق برآوردها در عراق، ترکیه، روسیه 
و اتریش قابلیت فروش خواهند داشت، از مهمترین اقدامات این 
شرکت بوده است. ثبت شرکت و برند »رستا« به عنوان شرکت 
منظور  به  مارکت«  »هربی  برند  تعریف  و  صادرات  مدیریت 
عرضه محصوالت این حوزه ذیل این برندها از مهمترین اقدامات 
این شرکت  می باشد. این شرکت در عین تعامل با شرکت های 
تولیدکننده و انعقاد قرارداد با آن ها، در حال شکل دهی به زنجیره 

صادراتی حوزه فعالیت خود در قالب برند واحد می باشد.
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مروری اجمالی بر 
عملکرد  هشت پایگاه صادراتی

پایگاه صادراتی محصوالت حوزه داروهای گیاهی در چین

فعالیت این پایگاه با ثبت دفتر در هنگ کنگ و برند »اوسینا« در 
حوزه داروهای گیاهی آغاز شده است. این برند به منظور معرفی 
در  کلیدی  کانون  عنوان یک  به  بازار هدف  در  ایرانی  محصوالت 
جنوب شرقی آسیا، 18 قلم دارو از 4 شرکت ایرانی را در کشور 
چین به ثبت رسانده و تاکنون 20 میلیون دالر صادرات انجام داده 
است. با فعالیت این پایگاه، همچنین قراردادهای فروشی به ارزش 
منعقد شده  آلمان  به  دالر  میلیون   10 و  یمن  به  دالر  میلیون   10
است. در حال حاضر این پایگاه در صدد گسترش مناطق فروش از 

طریق ثبت دفتر در کشور ترکیه است. 

پایگاه صادراتی محصوالت کشاورزی دانش بنیان در ترکیه

شناسایی محصوالت کشاورزی دانش بنیان ایران، شناسایی متقاضیان در 
کشور هدف، انجام هماهنگی های الزم برای اعزام و پذیرش هیأت ها 
و نیز برقراری ارتباطات رسمی و غیررسمی برای بسترسازی به منظور 
تسهیل ورود محصوالت دانش بنیان از جمله اقدامات کلیدی پایگاه 
مذکور به شمار می رود. ثبت دفتر در کشور مذکور پس از زمینه سازی 

الزم در پایان سال اول آغاز فعالیت این پایگاه در حال اجرا می باشد. 

پایگاه صادراتی محصوالت حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در عمان

حضور  و  مذکور  کشور  در  دفتر  ثبت  پایگاه،  این  اجرایی  سیاست 
با حوزه فاوا به منظور معرفی شرکت ها و  در نمایشگاه های مرتبط 
محصوالت ایرانی، شناسایی رقبا و شناسایی نحوه ورود به بازار هدف 
می باشد. رصد بازار کشور هدف و منطقه، شناسایی استراتژی مناسب 
ورود محصوالت دانش بنیان ایران به بازار کشور عمان و استفاده از این 
پایگاه برای صادرات به کشورهای عرب منطقه از استراتژی های مهم 

این پایگاه است.

پایگاه صادراتی محصوالت دانش بنیان در سوریه، لبنان، اردن و مصر

انعقاد تفاهم نامه ای به ارزش 30 میلیون دالر  این پایگاه موفق به 
جهت طراحی و اصالح سیستم بانک مرکزی سوریه شده است.

پایگاه صادراتی محصوالت دانش بنیان در عراق

مهم ترین اقدام پایگاه صادراتی مذکور پس از شناسایی محصوالت قابل 
صدور ایران به بازارهای عراق، انجام مذاکرات و همچنین انعقاد تفاهم نامه 
با شرکت های تولیدی برای صادرات، ورود گسترده به استان های اربیل و 
نجف به منظور شناسایی بازار، رقبا، متقاضیان و همچنین جذب فرصت های 
صادراتی بوده است. در حال حاضر شرکت تجاری بدرالصباح به عنوان 
پایگاه صادراتی محصوالت دانش بنیان ایران در کشور عراق فعالیت می کند. 

عراق

ترکیه

سوریه، لبنان،
اردن، مصر

اوگاندا

قزاقستان

عمان چین

مالزی

پایگاه فعال
تاریخ عقد موافقت نامه: 1393

حوزه تخصصی:
کلیه  محصوالت دانش بنیان

پایگاه فعال
تاریخ عقد موافقت نامه: 1393

حوزه تخصصی:
گیاهان دارویی و 

داروهای گیاهی

پایگاه فعال
تاریخ عقد موافقت نامه: 1395

حوزه تخصصی:
IT فناوری اطالعات و

پایگاه فعال
تاریخ عقد موافقت نامه: 1392

حوزه تخصصی:
نهاده ها و تجهیزات کشاورزی 

دانش بنیان

پایگاه فعال
تاریخ عقد موافقت نامه: 1392

حوزه تخصصی:
کلیه محصوالت دانش بنیان

منطقه هدف
تاریخ عقد موافقت نامه: 1395

حوزه تخصصی:
تجهیزات پزشکی و 

آزمایشگاهی، محصوالت نانو

پایگاه فعال
تاریخ عقد موافقت نامه: 1394

حوزه تخصصی:
IT فناوری اطالعات و

منطقه هدف
تاریخ عقد موافقت نامه: 1395

حوزه تخصصی:
زیست فناوری، انرژی های نو، 

کشاورزی

پایگاه های صادراتی فعال شده
 توسط معاونت علمی و فناوری و پایگاه های هدف 
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خالصه ای از وضعیت 
درخواست خدمات از کریدور

 از ابتدا تا مهر 1395

191

23

133

14689

274

66

3160

134
106

مشاوره
آموزش

استاندارد و 
مجوز

عالمت 
نمایشگاه تجاری

بین المللی
تهیه اقالم 

تبلیغاتی

طراحی سایت

طراحی صنعتی

هیأت تجاری

حضور در
پاویون

تحقیقات بازار و 
بازاریابی صادراتی

پاویون های تخصصی در نمایشگاه های معتبر خارجی:
مجالی برای عرضه خدمات و محصوالت دانش بنیان ایرانی

و  محصوالت  بتوانند  باید  ایرانی  نوآور  و  دانش بنیان  شرکت های 
خدمات را در معرض دید متقاضیان و مشتریان بالقوه قرار دهند که 
یکی از مصادیق اصلی آن، حضور در نمایشگاه های بین المللی است. 
اساسا شرکت های صادرکننده بزرگ و معتبر، همواره حضور مستمر 
و پررنگی در نمایشگاه های بین المللی دارند و حضور مداوم یک 
نشانه های  از  یکی  بین المللی،  نمایشگاه های تخصصی  در  شرکت 
کریدور  بنابراین  شرکت هاست.  خدمات  و  محصوالت  کیفیت 
صادراتی از حضور شرکت های نوآور و دانش بنیان در نمایشگاه های 

بین المللی در قالب »پاویون های تخصصی« حمایت می کند.

پایگاه صادراتی محصوالت دانش بنیان در اوگاندا

پایگاه صادراتی محصوالت حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در مالزی

پایگاه صادراتی محصوالت دانش بنیان در قزاقستان

ایجاد یک مرکز تجاری در قلب آفریقا  با هدف  پایگاه  این 
اعم  مختلف  دانش بنیان  محصوالت  و  فناوری  صادرات  برای 
و  دارو  مصرفی  مواد  پزشکی،  و  آزمایشگاهی  تجهیزات  از 

فرآورده های نانو ایجاد شده است.

ایرانی  بزرگترین شرکت های  از  یکی  عنوان  به  توسن  شرکت 
و صادرات  توسعه خدمات  راستای  اطالعات در  فناوری  حوزه 
خود به خارج از مرزهای ایران اقدام به ایجاد پایگاه صادراتی 
 40 محصوالت  صادرات  قصد  و  نموده  سنگاپور  و  مالزی  در 

شرکت ایرانی را دارد.

این پایگاه در راستای ایجاد مرکز تبادل فناوری در قزاقستان 
با  قراردادهایی  فعالیت های آن، عقد  و ماحصل  ایجاد گردید 
ارزش 200 میلیون دالر در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و 20 

میلیون دالر در حوزه کشاورزی و دامپزشکی است.

هم اکنون معیارهای دریافت برچسب کیفیت صادراتی مصوب شده 
و اعطای آن به شرکت ها، مستلزم ارزیابی توسط کارگزاران فنی و 
تأیید نهایی توسط کمیته  کیفی و فنی ذیل نظر معاونت علمی خواهد 
بود. به عالوه، یکی از صندوق های عامل مانند صندوق ضمانت 
صادرات، ضمانت کیفیت و بیمه محصوالت جهت افزایش اعتبار و 

جایگاه برچسب را برعهده خواهد داشت.
 

5. تدوین و اجرای بسته حمایت از صادرات محصوالت دانش بنیان
و  نوآور  شرکت های  توانمندسازی  جنبه های  از  دیگر  یکی 
دانش بنیان، حمایت مالی از آن ها در مسیر توسعه صادرات است. 
به همین منظور، بسته حمایت از صادرات محصوالت دانش بنیان به 
پیشنهاد معاونت علمی و فناوری با هدف ارائه تسهیالت حمایت از 
صادرات محصوالت دانش بنیان در صندوق نوآوری و شکوفایی به 
تصویب رسید. باید توجه داشت که رویکردهای معاونت در توسعه 
صادرات الزاما بر محصوالت با فناوری برتر متمرکز نیست، بلکه 
طیف وسیع تری از محصوالت و خدمات دانش بنیان را که می تواند 
شامل فناوری های متوسط نیز باشد، در بر می گیرد تا از این طریق 
طیف محصوالتی که امکان بهره  برداری از حمایت های معاونت را 
دارند گسترش یابد و اجرای ابزارهای حمایتی برای آنها معنادارتر 
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سال برگزاریعنوان رویدادردیف

1393حمایت از برپایی پاویون تخصصی هایتک ج.ا. ا. نمایشگاه INNOPROM  روسیه1

1393حمایت از برگزاری نمایشگاه اختصاصی کاالها و خدمات دانش بنیان ج.ا.ا. در کردستان عراق2

1394حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه فناوری های پیشرفته زیمبابوه3

1393حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ا. در بغداد4

1394حمایت از برپایی پاویون تخصصی هایتک ج.ا. ا. در نمایشگاه بین المللی ArabLab 2015  امارات متحده عربی )تجهیزات آزمایشگاهی(5

1394حمایت از برپایی پاویون تخصصی هایتک ج.ا. ا. در نمایشگاه MAKS روسیه )هوانوردی و فضا(6

1394حمایت از برپایی پاویون تخصصی هایتک ج.ا. ا. در نمایشگاه NEVA روسیه )صنایع دریایی(7

1394حمایت از برپایی پاویون تخصصی هایتک ج.ا. ا. در نمایشگاه BIOTECHNICA آلمان )بیوتکنولوژی(8

1394حمایت از برپایی پاویون تخصصی هایتک ج.ا. ا. در نمایشگاهGITEX امارات متحده عربی )فناوری اطالعات(9

1394حمایت از برپایی پاویون تخصصی هایتک ج.ا. ا. در نمایشگاه  MEDICA آلمان )تجهیزات پزشکی(10

1395حمایت از برپایی پاویون تخصصی هایتک ج.ا. ا. در نمایشگاه بین المللی ArabLab 2016  امارات متحده عربی )تجهیزات آزمایشگاهی(11

پاویون های تخصصی مورد حمایت كریدور صادرات از سال 93 تا كنون

پاویون ایران در نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی عرب لب
امارات  متحده عربی، فروردین 94

پاویون ایران در نمایشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات جیتکس، امارات متحده عربی، مهر 94

پاویون ایران در نمایشگاه صنایع دریایی نوا
 روسیه، مهر 94
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بسته حمایت از صادرات 
محصوالت دانش بنیان 

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیالت سرمایه 
در گردش

به میزان 70% صادرات تا 
سقف 20 میلیارد ریال

تسهیالت سرمایه 
ثابت

به میزان 70% صادرات تا 
سقف 50 میلیارد ریال

یارانه سود 
تسهیالت    
به میزان 7% تا سقف

 5 میلیارد ریال

تسهیالت توسعه 
بازار صادراتی 

صدور ضمانتنامه 
بانکی 

تسهیالت 
توانمندساز 

به مبلغ 500 میلیون ریال

تسهیالت حمایت 
از انتقال فناوری    

به میزان 50% ارزش 
کارشناسی تا سقف 20 

میلیارد ریال

تسهیالت حمایت 
از صادرات     

به مبلغ 3 میلیارد ریال

از  متوسط  فناوری  محصوالت  صادرات  توسعه  همچنین  شود. 
طریق تقویت برند ساخت ایران می تواند در آینده به توسعه صادرات 

محصوالت فناوری برتر نیز کمک کند. 

6. ایجاد، تقویت و توسعه برندهای تجاری مشترک
همان طور که اشاره شد اغلب شرکت های دانش بنیان و نوآور ایرانی 
هنوز برند معتبر جهانی ندارند و یکی از روش های میان بر برای 
توسعه این برند، »خلق برند تجاری مشترک« است. بنابراین معاونت 
علمی و فناوری می کوشد با در نظر گرفتن سیاست های تشویقی و 
حمایتی از شکل گیری و توسعه برندهای تجاری مشترک تجاری 
)شامل کنسرسیوم های صادراتی با برند مشترک و شرکت های 

برندینگ خصوصی( حمایت کند.
یکی دیگر از مسیرهایی که به عنوان میانبری برای توسعه برند 
در شرکت های نوآور و دانش بنیان نسبتا کم تجربه مورد حمایت 
معاونت علمی و فناوری قرار دارد، گنجاندن محصوالت آن ها در 

سبد محصوالت برندهای موفق است.
7. تدوین و پیشنهاد بسته حمایت از تضمین شرکت های دانش بنیان

توسعه فناوری و نوآوری با »ریسک« همراه است و بنابراین یکی 

از مدل های مناسب برای حمایت از توسعه صادرات شرکت های 
دانش بنیان، تسهیل فرآیند پوشش ریسک این شرکت ها است. 
در حال حاضر، صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان یک 
نهاد دولتی با منابع نسبتا قابل قبول، پوشش ریسک فرآیند 
صادرات شرکت ها را بر عهده دارد. اما با توجه به ماهیت خاص 
شرکت های دانش بنیان و چالش های موجود بر سر اعتبارسنجی 
این شرکت ها، صندوق نوآوری و شکوفایی می تواند به عنوان 
یک نهاد تخصصی در زمینه تقسیم ریسک و همچنین افزایش 
دقت اعتبارسنجی این شرکت ها اقدام نماید و بستر الزم برای 
صدور ضمانت نامه توسط صندوق ضمانت صادرات با کمک این 

نهاد تسهیل گردد.
شرکت های  نیاز  مورد  الگوهای  معاونت  راستا،  همین  در 
دانش بنیان صادراتی در حوزه تضمین و سازوکار مناسب تقسیم 
ریسک و تعامل میان دو صندوق را تدوین و پیشنهاد نمود که 
پوشش ریسک فرآیند صادرات قبل و بعد از حمل را شامل 

می شود.
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تسهیالت بسته حمایت از صادرات صندوق نوآوری و شکوفایی 

تسهیالت توانمندساز شرکت های نوپا 

تسهیالت حمایت از انتقال فناوری

تسهیالت شتاب دهنده شرکت های
تولیدی و صنعتی

شرکت های نوپا و سایر شرکت هایی که زمان طوالنی 
از عمر و دوره حضورشان در بازارهای داخلی سپری 
نمی شود، نیازمند استفاده از تسهیالت ارزان قیمت برای 
بهبود زیرساخت ها و ارتقاء کمی و کیفی محصول خود 
دیگر  از  هستند.  بین المللی  بازارهای  به  عرضه  برای 
نیازهای این شرکت ها، انجام مطالعات بازار در مورد 
بازارهای هدف است تا بتوانند استراتژی مناسبی برای 

ورود به بازار طراحی کنند. 
تسهیالت توانمندساز صندوق نوآوری و شکوفایی به این 
شرکت ها تا سقف 500 میلیون ریال با نرخ کارمزد 4% و 
حداقل سطح ضمانت )چک و سفته( پیش بینی شده است 
که می تواند صرف مطالعه و شناسایی بازار صادراتی، ارتقاء 
سطح کیفی محصول از طریق طراحی صنعتی مطابق با نیاز 
بازار، کمک به حل مسائل حقوقی بازارهای خاص خارجی، 
شرکت و تقویت حضور در نمایشگاه های خارجی و یا عقد 
هدف  بازار  در  شرکت  کاالی  معرفی  جهت  قرارداد 
صادراتی از طریق واسطه های تجاری شود. انتظار می رود 
این تسهیالت در یک دوره 6 ماهه پرداخت شده و پس 
از یک دوره 6 ماهه تنفس، طی 12 ماه بازپرداخت گردد.

در پروژه های ایجادی تولید محصول دانش بنیان از طریق انتقال 
فناوری، شرکت ها می توانند سرمایه ثابت پروژه را از طریق دریافت 
تسهیالت 12% ترجیحا با دوره پرداخت 12 ماهه، 12 ماه تنفس و 

بازپرداخت طی 24 یا 36 ماه تأمین نمایند.
محصول  یک  تولید  برای  که  طرح هایی  گردش  در  سرمایه 
دانش بنیان و از طریق انتقال کامل فناوری ایجاد شده اند نیز تا سقف 
10 میلیارد ریال با نرخ 12% و ترجیحا با دوره پرداخت 6 ماهه، 

دوره تنفس 6 ماهه و دوره بازپرداخت 12 ماهه تأمین می شود. 
اما در قراردادهای انتقال فناوری که از طریق انتقال محدود دانش 
فنی در سطوح پائین تر از حد صنعتی محقق می شود و شرکت 
دانش بنیان کماکان نیازمند ارتقاء کیفی محصول یا مقیاس افزایی 
استاندارد کیفی صنعتی می باشد، تسهیالت  به  تا رسیدن  آن 
نمونه سازی تا سقف 3 میلیارد ریال با نرخ 4% و ترجیحا دوره 
پرداخت 12 ماهه، دوره تنفس 6 ماهه و دوره بازپرداخت 12 

ماهه اعطا می گردد.

تولیدی و صنعتی که دارای سابقه صادرات  شرکت های 
شتابدهی  برای  می توانند  می باشند،  خدمات  و  محصول 
به فعالیت های صادراتی خود از تسهیالت متنوع صندوق 
بهره مند شوند. شاید مهم ترین چالش بنگاه های تولیدی کشور 
در این مقطع زمانی، مشکل نقدینگی باشد که انتظار می رود 
با دریافت تسهیالت سرمایه در گردش صادراتی مرتفع 
گردد. این تسهیالت حداکثر معادل 70% ارزش صادرات 
دانش بنیان دوره مالی گذشته شرکت تا سقف 20 میلیارد 
ریال با نرخ 12% به آن ها تعلق خواهد گرفت و می تواند 
برای جبران نقدینگی شرکت و هزینه جاری صادرات، تولید 
محصول دانش بنیان جدید، توسعه و آماده سازی صادرات 
محصول جدید، دریافت مجوز و استانداردهای بین المللی 
و مطالعات بازار بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. دوره 
پرداخت این تسهیالت ترجیحا 6 ماه، دوره تنفس آن 6 
ماه و دوره بازپرداخت آن نیز 12 ماه پیشنهاد شده است که 

متناسب با وضعیت شرکت متغیر خواهد بود.
همچنین برای شرکت هایی که هدف آن ها توسعه امکانات و 
تجهیزات مرتبط با تولید صنعتی یا حتی ایجاد واحد صنعتی 
جدید برای تولید و صادرات محصول دانش بنیان است، 
صادرات  ارزش  میزان %70  به  ثابت  سرمایه  تسهیالت 
دانش بنیان دوره مالی گذشته شرکت تا سقف 50 میلیارد 
ریال با نرخ 12% و ترجیحا به صورت 12 ماه دوره پرداخت، 
ماه  یا 36  طی 24  بازپرداخت  سپس  و  تنفس  ماه   12

پیش بینی شده است. 
یارانه سود تسهیالت نیز از دیگر خدماتی است که مبتنی 
بر عملکرد صادراتی گذشته شرکت و مشروط بر وجود 
ارزش صادرات  میزان %70  به  عملیاتی صادراتی  برنامه 
دانش بنیان دوره مالی گذشته شرکت تا سقف 5 میلیارد 
ریال در نظر گرفته شده که می تواند منجر به کاهش 7% نرخ 
سود تسهیالت اخذشده قبلی شرکت ها از نظام بانکی گردد.

شرکت های تولیدی دارای سابقه صادرات همچنین می توانند 
با ارائه طرح توسعه و برنامه عملیاتی هزینه ای، از تسهیالت 
نمونه سازی محصول جدید دانش بنیان با توان صادراتی با 

نرخ 4% و تا سقف 3 میلیارد ریال بهره برند.
شرکت هایی که در حوزه صادرات نیاز به ضمانت نامه دارند 
نیز می توانند از خدمت ارائه ضمانت نامه صندوق نوآوری 
و شکوفایی استفاده نمایند که تا سقف اعتباری شرکت و 
از طریق معرفی شرکت به بانک عامل صندوق نوآوری و 
شکوفایی، بانک توسعه صادرات یا صندوق ضمانت صادرات 

انجام می شود.  
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برنامه معاونت علمی و فناوری برای خلق 
برندهای مشترک

 با همکاری ستادها و سایر نهادها

برند پیشنهادیسازمان همکارحوزه 

HerbEmarket, Avicinnaبخش خصوصیگیاهان دارویی

تجهیزات 
آزمایشگاهی

Idnaبخش خصوصی

Cintecبخش خصوصیفناوری اطالعات

RayEmitبخش خصوصیاپتیک و فوتونیک

ضمانت نامه گمرکی

صندوق ضمانت صادرات ایران نسبت به صدور 
ضمانت نامه ای به ذی نفعی تولیدکننده )فروشنده مواد اولیه( 

اقدام می نماید و از این طریق، شرکت های تولیدکننده به 
پشتوانه این وثیقه مطمئن، کاالي تولیدي خود را با شرایط 

بازپرداخت مدت دار در اختیار شرکت  دانش بنیان صادرکننده 
جهت صادرات قرار می دهند.

صندوق ضمانت صادرات می تواند به منظور رفع مشکل 
دسترسی شرکت های دانش بنیان و شرکت های مدیریت 

صادرات به اعتبارات و تسهیالت بانکی، با صدور این 
ضمانت نامه اقدام به پذیرش تعهدات شرکت های دانش بنیان 

دریافت کننده تسهیالت بانکی و اعتباری نماید.

شرکت های دانش بنیان با دریافت این ضمانت نامه و ارائه 
آن به سفارش دهنده کاال، اقدام به دریافت مبلغی به عنوان 

پیش پرداخت از وی نموده و بخشی از مشکل نقدینگی خود را 
مرتفع می نمایند.

در این الگو شرکت های دانش بنیان با سپردن این ضمانت نامه 
نزد گمرک از پرداخت بخشی از عوارض گمرکی در مرحله 

واردات موقت مواد اولیه خود معاف می گردند.

مدل های پوشش
 ریسک فرآیند صادرات قبل از حمل 

)تأمین سرمایه در گردش جهت صادرات(
ضمانت نامه  اعتبار خریدار

ضمانت نامه  اعتبار فروشنده

بیمه  نامه  خاص صادرات

این ضمانت نامه که به نفع اعتباردهنده صادر می شود، وي را 
در مقابل ریسک عدم بازپرداخت به موقع تسهیالت از سوي 

مدیون )خریدار/ بانک خارجي( پوشش مي دهد. 

این بیمه نامه به منظور پوشش ریسک عدم بازپرداخت وجه 
اسناد صادارتي که جهت خرید دین توسط صادرکننده ایراني 

به بانک هاي عامل کشور ارایه مي شود صادر مي گردد.

این بیمه نامه براي آن دسته از صادرکنندگاني صادر مي شود 
که مایلند یک محموله خاص ارسالي براي یک خریدار 

مشخص را در مقابل خطر  عدم دریافت وجه کاال ناشي از 
بروز ریسک هاي سیاسي و تجاري بیمه نمایند.

مدل های پوشش ریسک 
بعد از حمل در فرآیند صادرات

ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت

ضمانت نامه اعتباری بانکی برای شرکت های 
دانش بنیان صادرکننده و یا شرکت های مدیریت 

صادرات محصوالت دانش بنیان

عرضه و خرید محصوالت دانش بنیان و بازارسازی
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پارک فناوری پردیس:

 بهشت توسعه فناوری
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ریا،پارک فناوری پردیس را به عنوان الگوی توسعه فناوری 

کشور ایجاد نمود.
چشم انداز پارک فناوری پردیس، تبدیل شدن به بزرگ ترین منطقه تولید و تجاري سازي فناوري در 
غرب آسیا با وسعت بیش از 1000 هکتار است که در حال حاضر 59 هکتار آن در 3 فاز عملیاتی 

شده و توسعه محدوده عملیاتی تا افق ترسیم شده در حال پیگیری است. 
پارک پردیس داراي شبکه داخلي و خارجي همکار است که بیش از 30 سازمان داخلي و 12 
سازمان خارجي را شامل می شود. پارک همچنین در 4 انجمن بین المللي از جمله انجمن بین المللي 
پارک هاي علمي )IASP( و انجمن شهرهاي علمي جهان )WTA( عضویت دارد. پارک با 
مراکز انتقال فناوري چین و بالروس و نیز پارک هاي فناوري در چین، روسیه و کره جنوبي تعامل 

نزدیکی دارد. 
در حال حاضر پارک میزبان شرکت هاي دانش بنیان فعال در حوزه فناوري پیشرفته، واحدهای 
تحقیق و توسعه صنایع تولیدي، واحدهای پژوهشي و آموزشی و نیز واحدهای خدماتی تخصصی 
و عمومی از جمله آزمایشگاهها، دفاتر خدمات بازرگانی و حقوقی، دفاتر مشاوره ای و کارگزاری 
است. اغلب شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، 

گزارش عملکرد پارک فناوری پردیس

چشم انداز پارک 
چشم انداز پارک فناوری پردیس معاونت 
منطقه  بزرگ ترین  به  تبدیل شدن  علمی، 
تولید و تجاري سازي فناوري در غرب آسیا با 
وسعت بیش از 1000 هکتار است که در 
حال حاضر 59 هکتار آن در 3 فاز عملیاتی 

شده و به بهره برداری رسیده است. 
و  داخلي  شبکه  یک  داراي  پردیس  پارک 
خارجي همکار است که بیش از 30 سازمان 
شامل  را  خارجي  سازمان   12 و  داخلي 

می شود .
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زیست فناوري، فناوري نانو، مواد جدید، مکانیک 
و اتوماسیون فعالیت می کنند. پارک از طریق 
»مرکز خدمات تخصصي فناوري« و »صندوق 
توسعه فناوریهاي نوین« که در پارک مستقر 
هستند، بخشی از نیازهاي مشاوره اي، مالي و 
شرکت هاي  تقاضاي  مورد  تخصصي  خدمات 

عضو را تامین می کند. 
به منظور میزبانی اثربخش از انواع شرکت های 
فناور، 3 بخش مجزا برای آن ها تدارک دیده 
شده است که بسته به شرایط می  توانند در یکی 

از آن ها مستقر شوند:

برای  نخبگان:  فناوري  رشد  1. مركز 
شرکتهای نوپا و دانش آموختگان و کارآفرینانی که ایده کاربردي 
در اختیار دارند، اما برای تجاریسازی آن از فضا، سرمایه و تجربه 

کافي برخوردار نیستند. 

2. بخش استیجاری: برای شرکتهاي فناور که فعالیت اقتصادی 
خود را آغاز کرده اند، اما تعداد پرسنل و توان مالی آن ها محدود 

است.

بخش تملیکی: برای شرکتهاي فناور   .3
که دارای سابقه نسبتا طوالنی فعالیت اقتصادی 
یا  زمین  )خرید  سرمایه  گذاری  امکان  و  بوده 

ساختمان های نیمه ساخته و آماده( را دارند. 
پارک خدمات مختلفی به شرکت های عضو ارائه 
می کند که عبارتند از خدمات عمومی )شامل 
خدمات رفاهی، فرهنگی و مانند آن ها(، خدمات 
توسعه  و  بازاریابی  خدمات  )مانند  تخصصی 
تبادل  مالی،  تأمین  و  سرمایه  جذب  صادرات، 

فناوری و مانند آن ها(، و نیز خدمات زیرساختی.
پردیس  فناوري  پارک  فعلي  کالبدي  فضاي 
شامل سه فاز و در مجموع 59 هکتار مي باشدتا 
کنون در فازهای اول و دوم، در مجموع 38 هکتار از فضای پارک 
آماده سازی شده که در حال واگذاری به شرکت های فناور می باشد. 
حدود 45000 متر مربع فضای پژوهشی توسط ستاد پارک ساخته 
شده که 23000 متر مربع آن در حال بهره برداری است و مابقی نیز 
تا انتهای سال 95 به بهره برداری خواهد رسید. همچنین 102 هزار 
متر مربع فضاي پژوهشي و فناوري )از 230 هزار متر مربع برنامه 
فیزیکی تأییدشده( توسط شرکت هاي عضو ایجاد شده و بهره برداري 

رسیده است. 

خدمات عمومي، تخصصي و زیرساختي پارک
 به شرکت های مستقر 

خدمات تخصصي
خدمات عمومي

خدمات زیرساختي

1. خدمات جذب و پذیرش و نظارت و ارزیابي شرکت هاي 
دانش بنیان و واحدهاي فناور عضو مرکز رشد فناوري نخبگان

2. خدمات تبادل فناوري
3. خدمات بازاریابي و توسعه صادرات محصوالت شرکت ها

4. خدمات تسري معافیت ها و مزایاي قانوني
5. خدمات جذب سرمایه و تامین مالي طرح هاي فناورانه

6. خدمات مشاوره تجاري سازي طرح ها
7. خدمات آموزشي

8. خدمات پژوهشي )تحقیقات سفارشي، پایان نامه، کارآموزي، 
کارورزي و ...(

9. خدمات کارگاهي و آزمایشگاهي
10. خدمات تبلیغ و اطالع رساني با برند پارک

11. خدمات مشاوره مدیریت
12. خدمات حقوقي فناوري

1. خدمات رفاهيـ  فرهنگي
2. خدمات امنیتي و حفاظتي

3. خدمات شهري )درماني، بانکي، پذیرایي و مواد غذایي، ایاب و 
ذهاب، چاپ و تکثیر، پیشخوان دولت، فني مهندسي و عمراني و ...(

1. خدمات زیرساخت  عمراني
2. خدمات زیرساخت  تأسیساتي 

3. خدمات زیرساخت  فناوري اطالعات و ارتباطات

مهندس مهدی صفاری نیا
رییس پارک فناوري پردیس

 و دبیر هیات امنا
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فاز 1: پردیس نوآوري

20 هکتار
تکمیل شده و در حال بهره برداري

فاز 2: پردیس دانش

18 هکتار
در حال تکمیل و آغاز بهره برداري

21 هکتار
در حال تهیه طرح جامع، طراحي شهري، 

آماده سازي زمین و تأسیسات

فاز 3: پردیس کارآفریني

عملکرد سال 93عملکرد سال 92موضوعردیف
147143تعداد شرکت هاي دانش بنیان عضو پارک 1

748477میزان جذب سرمایه گذاري بخش خصوصي در احداث فضاهاي پژوهشي )میلیارد ریال(2

830830میزان جذب سرمایه گذاري در تجهیز فضاهاي پژوهشي  )میلیارد ریال(3

15781307مجموع جذب سرمایه گذاري بخش خصوصي در پارک )میلیارد ریال(4

11011140هزینه کرد شرکت هاي عضو پارک در R&D )میلیارد ریال(5

20502230مجموع اشتغال مستقیم ایجادشده در پارک )نفر(6

9363عنوان محصول / خدمت ارتقا یافته ي شرکت هاي عضو پارک )عنوان(7

175503396فروش محصوالت دانش بنیان شرکت های عضو پارک )میلیارد ریال(8

2112تعداد طرح  های تجاری سازی دانشگاهی9

22/49حجم صادرات محصوالت دانش بنیان شرکت های عضو پارک )میلیون دالر(10

414حجم صادرات محصوالت دانش بنیان شرکت های عضو پارک )میلیون دالر(11

1533ثبت اختراع در نهادهای داخلی و بین المللی12

نقش پارک در تحقق اقتصاد دانش بنیان )سال 92 و 93(
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عملکرد سال 93عملکرد سال 92موضوعردیف

حجم صادرات محصوالت دانش بنیان شرکت هاي عضو پارک1

صادرات 16 عنوان محصول به 
ارزش 22/4 میلیون دالر به 25 

کشور هدف*
صادرات 22 عنوان محصول به 

ارزش 30 میلیون دالر به 20 کشور

همکاري بین شرکتهاي عضو پارک و طرف هاي خارجي2
دریافت فناوري از 7 کشور به ارزش 

4 میلیون دالر
دریافت فناوري از 8 کشور به ارزش 

14 میلیون دالر

80 هیات33 هیاتبازدید هیات هاي خارجي از پارک3

4
حمایت از حضور شرکت هاي دانش بنیان عضو پارک در 

5 نمایشگاه3 نمایشگاهنمایشگاه هاي بین المللي و معرفي دستاوردها

عملکرد سال 93عملکرد سال 92موضوعردیف

1
همکاري با دانشگاه ها و مراکز پژوهشي داخلي 

)تجاري سازي طرح هاي دانشگاهي(
تجاري سازي 21 طرح دانشگاهي 

توسط 19 شرکت عضو پارک
تجاري سازي 25 طرح دانشگاهي 

توسط 22 شرکت عضو پارک

انعقاد و راهبري 9 قرارداد پژوهشيـ  کاربردي در قالب قرارداد »طرح جامع بهینه سازي تولید و عملکرد میدان 2
گازي پارس جنوبي با الگوي مدیریت پویاي مخزن« )با همکاري پژوهشکده ازدیاد برداشت(

نعقاد تفاهم نامه )سه جانبه( همکاري تجاري سازي با موضوع »اقدامات الزم به منظور حمایت از تجاري سازي 3
یافته هاي پژوهشي و فناوري در صنعت گاز« به ارزش 75 میلیارد ریال

اجراي قرارداد )سه جانبه( همکاري تجاري سازي با موضوع »حمایت از توسعه و یا تجاري سازي تحقیقات و فناوري و 4
تامین تجهیزات، کاال و مواد مورد نیاز صنعت نفت« به ارزش 900 میلیارد ریال

بررسي و ارزیابي کارشناسي  بیش از 230 درخواست حمایت ارجاع شده از سوي معاونت علمي و فناوري رئیس 5
جمهور و بنیاد مالي نخبگان و نظارت بر عملکرد شرکت هاي حمایت شده 

ارائه مشاوره مستمر به مخترعان کشور در پیشخوان تجاري سازي واقع در اداره ثبت اختراعات6

نقش پارک در تحقق اقتصاد دانش بنیان )سال 92 و 93(

خدمات تجاري سازي ارائه شده از سوی پارک )سال های 92 و 93( 

* کشورهاي هدف عبارتند از بالروس، اوکراین، هند، ترکیه، سوئد، فیلیپین، اندونزي، مکزیک، کرواسي، پاکستان، یمن، سودان، آذربایجان، 
لبنان، عربستان، روسیه، اسپانیا، کره جنوبي، امارات متحده عربی، سوریه، عراق، افغانستان، آلمان، انگلیس و هلند
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عملکرد سال 93عملکرد سال 92موضوعردیف

ثبت اختراع در نهادهاي داخلي و بین المللي1
13 پتنت داخلي توسط 7 شرکت و 

2 پتنت خارجي توسط 2 شرکت
29 پنت داخلي توسط 9 شرکت و 
4 پتنت خارجي توسط 4 شرکت

2
همکاري با دانشگاه ها و مراکز پژوهشي داخلي

 )جذب کارآموز(
جذب 26 کارآموز

در شرکت هاي عضو پارک
جذب 32 کارآموز در شرکت هاي 

عضو پارک

3
همکاري با دانشگاه ها و مراکز پژوهشي داخلي

 )پایان نامه(
تعریف و اجراي 12 پایان نامه 
دانشجویي در شرکت هاي عضو

تعریف و اجراي 26 پایان نامه 
دانشجویي در شرکت هاي عضو

همکاري با دانشگاه ها و مراکز پژوهشي داخلي4
 )جذب فارغ التحصیالن و اساتید دانشگاهي(

جذب 102 نفر از فارغ التحصیالن 
و به کارگیري 61 نفر از اساتید 

دانشگاه در شرکت هاي عضو پارک

جذب 53 نفر از فارغ التحصیالن 
و به کارگیري 114 نفر از اساتید 
دانشگاه در شرکت هاي عضو پارک

5
توسعه نمایشگاه دائمي محصوالت فناورانه کشور

 302 محصول 250 محصول)محصول و خدمت دانش بنیان(

203 عنوان168 عنوانافتخارآفریني و جوایز ملي اخذشده شرکت هاي عضو پارک6

37 خدمت35 خدمتسرفصل هاي خدمات تخصصي ارائه شده به شرکت هاي عضو7

دوره هاي آموزشي عمومي برگزار شده براي شرکت هاي عضو 8
پارک

13 دوره5 دوره

9
اخذ معافیت مالیات بر عملکرد شرکت هاي دانش بنیان عضو پارک 

5264)میلیارد ریال(

صفر6 عنوان محصولرونمایي از محصوالت دانش بنیان جدید10

تحقق برخي دیگر از اهداف پارک )سال 92 و 93(
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رئوس برنامه راهبردي 5 ساله پارک فناوري پردیس )1396-1392(

برنامه های عملیاتیسیاست های اجراییراهبردها

حمایت از ایجاد شرکت هاي 
نوپا و توانمندسازي 

شرکت هاي دانش بنیان عضو

حمایت از ایجاد و توسعه شرکت ها در 
راستاي نیازهاي کشور

فراهم کردن محیطی مناسب برای جذب و فعالیت افراد و شرکت های داخلی و خارجی

سازماندهی برای ارائه خدمات مؤثر و مورد نیاز شرکت ها

کمک به ایجاد شرکت هاي جدید از طریق مراکز رشد فناوري

رصد نوآوري ها و کمک به تبادل 
دانش فني و تجاری سازی فناوري و 

نوآوري در محصوالت فناورانه

حمایت و تشویق شرکت ها جهت دستیابی به محصوالت و فناوری های جدید و 
تجاري سازي آن ها

کمک به هم افزایی و پیوند امکانات، منابع و جلب همکاری دانشگاه ها 
و مراکز فناوری و صنعتي

کمک به افزایش توان رقابتي شرکت ها 
کمک به بازاریابی و صادرات محصوالت شرکت هابراي حضور در بازارهاي بین المللی

ایفاي نقش مؤثر و کمک 
به ایجاد، بهبود و گسترش 

بسترهای توسعه فناوری کشور

شناسایی نیازهاي فني و کمک به 
معرفي توانمندی های فناوری کشور

توسعه دادوستد فناوری از طریق بهبود مدل ها و مکانیزم هاي مبادله فناوری و ایجاد و 
توسعه بانک هاي اطالعاتي

تسهیل کسب و کار فناورانه به منظور 
تقویت شرکت هاي دانش بنیان

کمک به تدوین و تصویب مدل ها، قوانین و مقررات و بهبود فرآیندهاي مربوطه

حمایت از ایجاد و تقویت بازار فناوري از طریق تحریک تقاضا

توسعه همکاری هاي بین المللی با سازمان ها و کشورهاي هدفکمک به توسعه دیپلماسی فناوری

ارتقاي پارک به مجموعه اي 
هوشمند، پویا، کارآمد، نوآور 
و مؤثر در کشور دارای تعامل 

فعال با سازمان های ملی، 
استانی و منطقه ای

اصالح و بهبود الگوهاي توسعه سازمان 
در پارک

ارتقای دانش، مهارت، قابلیت، انگیزه و تعهد کاری و سازمانی سرمایه انسانی پارک

ایجاد سازمانی هوشمند از طریق معماری سازمانی و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

ارتقا و توسعه زیرساخت ها و 
سخت افزارهای پارک

تأمین فضای الزم برای تأمین و ارائه خدمات عمومی و تخصصی مورد نیاز متخصصان و 
شرکت های عضو پارک

توسعه و بهبود زیرساخت های شهری پارک

در ادامه به مهم ترین اقدامات و فعالیت های پارک در 2 سال گذشته 
پرداخته می شود. 

اهم اقدامات و فعالیت ها
)INOTEX( 1. برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری

پارک پردیس در سال 91 به منظور ترویج دستاوردهای شرکت های 
مستقر اقدام به برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته 
نمود. اما پس از دو سال برگزاری  موفق این نمایشگاه برآن شد تا در 
سال سوم با هدف گذاری مناسب زمینه را برای حضور شرکت های 
فناور توانمند از کشورهاي مختلف دنیا در کنار شرکت هاي ایراني 
فراهم سازد تا هدف اصلی نمایشگاه که همانا بسترسازی برای 
تبادالت فناوری میان شرکت های فناور ایرانی و خارجی است، بیشتر 
محقق شود. بنابراین بنا به مالحظات سازمان توسعه تجارت و به 
منظور امکان ثبت رسمی نمایشگاه در اتحادیه جهانی نمایشگاه های 
بین المللی )UFI( تصمیم بر آن شد که دور سوم نمایشگاه با عنوان 
»اولین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری« در خردادماه 1393 
برگزار شود. در سال 93 بیش از 82 شرکت ایرانی برای شرکت در 

نمایشگاه ثبت نام کردند و 52 شرکت تأیید شدند.

آموزشي  کارگاه  به  می توان  نمایشگاه  این  جانبی  برنامه های  از 
انتخاب و معرفی  ارزش گذاري و تجاري سازي فناوري، جشنواره 
برترین ایده های صادراتی دانش بنیان، جلسه بررسی تجربه موفق 
ایران و کره جنوبی در انتقال فناوری، سمینار آموزشی ارزش گذاری 
و تجاری سازی فناوری و جلسه انتقال فناوری از هندوستان به ایران 

اشاره کرد. 
این نمایشگاه براي بار دوم در خردادماه سال 1394 با اهداف زیر 

برگزار شد:
آشنایی شرکت های دانش بنیان ایرانی با فناوری ها و نوآوری های   •

روز دنیا و استفاده از تجارب موفق شرکت ها و افراد برجسته
توسعه همکاری  های مرتبط با حوزه فناوری با سایر کشورها   •

)تحقیقات مشترک، شریک خارجی و ...(
کمک به دریافت فناوری های مورد نیاز کشور در راستای رفع نیاز   •

صنایع و توسعه فناوری
توسعه بازار محصوالت و صادرات فناوری های جمهوری اسالمی   •

ایران در خارج از کشور
قالب  در  دنیا  فناوری  توسعه  موفق  مدل های  از  بهره برداری   •

برنامه ریزی نشست های بین المللی
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زمینه سازی برای جذب سرمایه گذار خارجی در حوزه فناوری  •
در این نمایشگاه شرکت هایی از حوزه های مختلف زیر شرکت کردند:

نفت، گاز و پتروشیمی  •
اطالعات و ارتباطات  •

اتوماسیون و سیستم های هوشمند  •
زیست فناوری و تجهیزات پزشکی  •

فناوری نانو  •
انرژی های نو و تجدیدپذیر  •

هوافضا  •
بنا به سابقه تاریخی همکاری  های فناورانه میان دو کشور ایران و 
روسیه، در نمایشگاه سال 94 کشور روسیه با 34 شرکت و مرکز 
فدراسیون  با  رایزنی های  پی  در  همچنین  یافت.  فناوري حضور 
اتاق هاي بازرگانی و صنایع هندوستان، برای اولین بار این کشور با 19 
شرکت فناور در نمایشگاه حضور یافت. از کره  جنوبی نیز یک شرکت 
و یک دانشگاه حضور داشتند و از هر یک از کشور های انگلستان، 
آلمان، ترکیه و چین نیز یک نماینده به نمایشگاه اعزام شده بود. در 
این نمایشگاه همچنین دو کارگاه آموزشی با عنوان »تجاری سازی 
در شبکه  های نوآوری« و »قراردادهای لیسانس فناوری )رویالتی(« 

برگزار شد.
در سال 1394 از بین حدود 125 شرکت ایرانی متقاضی حضور در 
نمایشگاه،71 شرکت برای حضور در نمایشگاه واجد شرایط شناخته 
شدند. در بخش شرکت های خارجی نیز از میان حدود 60 شرکت 
متقاضی 47 شرکت مورد تأیید قرار گرفته و در نمایشگاه حضور پیدا 

کردند.
در پنجمین نمایشگاه فناوری و نوآوریکه با حضور 250 شرکت داخلی 
و خارجی در خردادماه برگزار شد، جمعا 91 شرکت فناورانه داخلی 
و 83 شرکت از 14 کشور دنیا حضور داشتند که پاویون نهایی را 
کشورهای یونان، روسیه و بالروس به صورت ملی و متمرکز به 
خود اختصاص دادند. شرکت های ایرانی عموما در حوزه های فناوری 
ارتباطات و اطالعات، نانو، بایو، نفت و گاز و خودروی الکتریکی 

دستاوردهای خود را به نمایش گذاردند.

همچنین در حاشیه این نمایشگاه دومین نشست شبکه سازی نوآوری 
با حضور 14 صاحب نظر از 12 کشور دنیا با رویکرد به اشتراک گذاری 
آخرین تجارب در حوزه فناوری برگزار شد. این نشست در حوزه های 
نقش  و  سیاست گذاری  فناوری،  سبد  برنامه ریزی  اشیا،  اینترنت 
فناوری، تاثیرگذاری و کارایی استارت آپ های مبتنی بر فناوری و 

سرمایه گذاری خطرپذیر بود.
در موضوع انتقال فناوری در حوزه های فناوری ارتباطات و اطالعات، 
نیز توسط  بیوتکنولوژی و نفت و گاز برگزار سه نشست جانبی 
فن بازار ملی ایران برگزار شد. در حاشیه این نشست ها بازدیدهایی از 
شرکت های متناظر نیز با هدف آشناسازی با توانمندی داخلی کشور 

صورت پذیرفت.
همچنین رویداد سیلیکون ایران با هدف شبکه سازی بین فناوران 
و کارآفرینان، ایرانیان خارج از کشور برگزار گردید و در این رویداد 
24 کارآفرین ایرانی تجربیات خود را با بیش از 200 شرکت کننده 
از کارآفرینان ایرانی مقیم در داخل و خارج از کشور در میان گذاردند.

از جمله دیگر رویدادهای همزمان با این نمایشگاه می توان از کارگاه 
آموزشی بین المللی با همکاری مرکز علم و فناوری جنبش عدم تعهد 
با نام »تجاری سازی فناوری« یاد نمود که میهمان مدیران فناوری از 
19 کشور شامل کشورهای آمریکای جنوبی، آسیا و آفریقا کشورهای 
عضو جنبش عدم تعهد دنیا بودند و ایشان از شرکت های پارک 

فناوری پردیس نیز بازدید داشتند.

تفاهم نامه ها/قراردادهای منعقدشده در اینوتکس 94

25 تفاهم نامهتعداد کل تفاهم نامه ها

بیش از 30 میلیون دالرحجم کل تفاهم نامه ها

تعداد قراردادهای انتقال فناوری
14 قرارداد )روسیه، چین، هند، 

انگلیس و کره جنوبی(

تعداد قراردادهای صدور فناوری
4 قرارداد )قزاقستان، اروگوئه، 

گرجستان و افغانستان(

6 قرارداد )سوریه، اروگوئه، عراق و تعداد قرارداد صادرات محصول
افغانستان(

روند تعداد کشورهای شرکت کننده و تعداد تفاهم نامه های منعقدشده در نمایشگاه اینوتکس
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2. راه اندازي مرکز کسب و کار فناوري 
پارک به منظور گسترش خدمات فراتر از مرزهای فیزیکی خود و 
حمایت از تجاری سازی طرح ها و شرکت های نوپا در زمینه فناوری و 
نوآوری در سال 1393 با همکاری شرکت کارآفرینی و فناوری ایران 
)به عنوان مجری( اقدام به راه اندازی »مرکز کسب وکار فناوری« 
نمود. این مرکز که با تکیه بر فناوری اطالعات و ارتباطات با رویکرد 
مجازی فعالیت می کند، به دلیل عدم نیاز به فضا برای استقرار 
متقاضیان و نیز استفاده از کارگزاران و پشتیبان های مختلف و متنوع، 

امکان ارائه خدمات به متقاضیان زیادی را فراهم ساخته است. 
از اهداف این مرکز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تسریع رشد واحدها و شرکت های فناور برای تبدیل به شرکت های 
دانش بنیان؛

تبدیل  راستای  در  اعضا  نیاز  مورد  خدمات  و  مشاوره ها  ارائه   •
ایده های نو به محصوالت و تجاری سازی آن ها؛

نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف   •
افزایش کارآیی مرکز؛

• نظارت بر فعالیت واحدهای فناوری در تحقق ایده محوری آن ها؛
توسعه و بهبود عملکرد کارگزاران، پشتیبان ها و کریدورهای   •

خدمات فناوری؛

خدمات مرکز در 2 گروه اصلی ارائه می شود:
در  خبره  مشاوران  از ظرفیت  استفاده  با  مرکز  تجاری سازی: 
نمونه سازی،  ایده، طراحی،  تجاری سازی  از  مختلف،  حوزه های 
ساخت یا تولید اولیه دانشجویان، اعضای هیأت علمی، پژوهشگران، 
صنعتگران و دانش پژوهان حمایت می کند. به این منظور، متقاضیان 
با راهنمایی کارشناسان مرکز از خدمات شرکت های پشتیبان در 
مسیر تجاری سازی طرح خود استفاده می کنند. برنامه تجاری سازی، 
میزان حمایت و زمان بندی اجرای هر طرح پذیرفته شده توسط 

کارشناسان مرکز تعیین و به متقاضی ابالغ می شود. 
منظور کمک  به  مرکز  ارائه فرصت های سرمایه گذاری: 
به پژوهشگران و فناوران برای تأمین منابع مالی مورد نیاز، انواع 
فرصت های سرمایه گذاری را از جمله مشارکت مالی/تجهیزاتی، 
سرمایه گذاری مخاطره پذیر، خرید امتیاز طرح یا اختراع و نیز لیزینگ 

کاال به آن ها معرفی می کند. 
در پایگاه اینترنتی مرکز به نشانیtechbiz.ir همچنین یک نمایشگاه 
مجازی از آخرین دستاوردها و محصوالت شرکت های دانش  بنیان 

بارگذاری شده است. 

خدمات تجاری سازی مرکز کسب وکار فناوری

مشاوره در ثبت تأمین اجتماعی حمایت از تکمیل فرآیند تولید
و امور مالیاتی و فرآیند آن

مشاوره در ایجاد و
استقرار سیستم مالی

مشاوره در ثبت شرکت 
و پتنت و تحلیل آن

استانداردسازی محصول و فرآیند 
و اخذ گواهینامه های مرتبط

مشاوره در تحقیق
و امکان سنجی بازار

مشاوره در امور تبلیغاتی
و حضور در نمایشگاه ها

آموزش های مهارتی و تخصصی 
در راستای تجاری سازی

دریافت ضمانت نامه برای قراردادها 
و تهیه طرح های توجیهی

مشاوره در انعقاد انواع 
قراردادهای فروش و خرید

حمایت های مالی
)وام، لیزینگ، سرمایه گذاری(

شناسایی مجوز های الزامی 
و مشاوره جهت اخذ آن ها
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هر مسلمان یک سهم!

نشان جهاني خادم المصطفی )ص(

و  علمي  وقف  منابع  از  مصطفی)ص(  جایزه 
فناوري تأمین می شود. صندوق سرمایه گذاری 
و موقوفات جایزه، مسئولیت تامین مالي جایزه 
در  را  فناوري  و  علم  واقفین  از  منابع  و جذب 
راستاي توسعه علم و فناوري در جهان اسالم 
اوراق  و  بورس  بازار  از  را  این صندوق مجوز خود  دارد.  بر عهده 
بهادار جمهوري اسالمي ایران اخذ کرده و با بودجه اولیه 50 میلیارد 
ریال و با رویکرد تبدیل شدن به یکی از بزرگ ترین صندوق هاي 
سرمایه گذاری برای توسعه علم و فناوری در جهان اسالم تأسیس 
با شعار »هر مسلمان حداقل یک سهم  این صندوق  شده است. 
براي توسعه علم و فناوری در جهان اسالم« به برکت نام مبارک 
حضرت رسول اکرم)ص( کار خود را آغاز کرده است. بانک توسعه 
اسالمی و بسیاري از اشخاص حقیقي و حقوقي در جهان اسالم 
عضو صندوق بوده و عالقمندي خود را برای همکاری با جایزه از 

طریق صندوق اعالم کرده اند.

)ص(؛  مصطفی  جایزه  جهانی  ثبت  به  توجه  با 
»خادم  جهانی  نشان  اعطای  آئین  نخستین 
شرکتهای  از  تجلیل  هدف  با  )ص(«  المصطفی 
عنوان  به  فناوری  و  علم  وقف  در  پیشگام 
خیرین و واقفین جایزه مصطفی )ص( در تاریخ 6 
اردیبهشت ماه 95 باحضور جناب آقای دکتر ستاری؛ معاون محترم 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس شورای سیاستگذاری، 
اتمی،  انرژی  سازمان  محترم  رئیس  صالحی؛  دکتر  آقای  جناب 
رئیس محترم فرهنگستان علوم پزشکی وسایر افراد برجسته علمی 
ارتباطات  حوزه  بزرگ  شرکتهای  همچنین  و  کشور  مدیریتی  و 
وفناوری اطالعات از جمله همراه اول، رایتل، فناپ، سداد، پارسان 

الین، جیرینگ و ملی انفورماتیک برگزار گردید.
با حضور مهمانان خارجی برگزار  آیین که  این  در بخش نخست 
گردید، پس ازمعرفی جایزه مصطفی )ص( وتبیین اهمیت مشارکت 
این  اهداف  درتحقق  فناوری  و  علم  حوزه های  خیرین  و  واقفین 
از 20 مجموعه حقوقی شامل شرکت های حوزه سالمت،  جایزه، 
جرگه  به  که  غیردولتی  وسازمان  اعتباری  و  مالی  نهاد  دانشگاه، 
واقفین علم و فناوری پیوستند، تقدیر به عمل آمد و به رسم یادگار 
نشان جهانی خادم المصطفی )ص( به ایشان اعطاء گردید ودر بخش 
ارتباطات  فناوری  حوزه ی  وخیرین  عالقه مندان  آیین  این  پایانی 
و اطالعات شامل شرکت های پرداخت الکترونیکی و اپراتورها با 
بیان نظرات خود، از این حرکت عظیم علمی و فرهنگی استقبال 

نموده و به جمع واقفین و خیرین جایزه مصطفی )ص( پیوستند.

3. برگزاری جایزه مصطفي)ص(
پارک فناوری پردیس به منظور شناسایی، معرفی و تقدیر شایسته 
از برترین های علم و فناوری در جهان اسالم در راستای تشویق و 
ترویج علم آموزی و توسعه فناوري، اقدام به طراحی و برگزاری جایزه 
علمی فناوری مصطفی)ص( نموده است. این جایزه که به احترام نام 
پیامبر اسالم)ص( و به دلیل تأکید بسیار آن حضرت به علم آموزی 
به نام »مصطفی« به معنای »برگزیده« نام گذاری شده است، به 
صورت دوساالنه به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اسالم اهدا 
می شود و نقش قابل توجهی در شبکه سازی و توسعه دیپلماسی 
فناوری دارد. جایزه مصطفی به اثری نوآورانه در مرزهای دانش تعلق 
می گیرد که توسط افرادی شاخص در حوزه های علم و فناوری ارائه 

شده و زمینه ساز بهبود زندگی بشریت باشد.
همچنین برگزیدگان جایزه در مراسمی باشکوه با حضور دانشمندان، 
فرهیختگان و پژوهشگران بین المللی مورد تقدیر قرار گرفته و از 
خدمات علمي ایشان تجلیلي درخور به عمل آمد. طراحی و اجرای 
جایزه مصطفی)ص( در سال 1391 از سوی جمهوري اسالمي ایران 
آغاز شد. شورای سیاست گذاری جایزه که تعیین خطي مشي ها و 
اصول حاکم بر جایزه و همچنین نظارت بر این رویداد جهانی را 
برعهده دارد، متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و نیز مراکز 
علمی عضو سازمان همکاری های اسالمی است. جایزه مصطفی)ص( 
با بررسی 300 جایزه جهانی و مطابق با استانداردهای جهانی طراحی 
شد و بیش از 200 مرکز علمی در زمره ی نهادهای نامزدکننده ای 

هستند که با دبیرخانه جایزه همکاری دارند. 
داوران جایزه متشکل از 7 نفر از دانشمندان برجسته ي داخلی و 
بین المللی هستند که آثار ارسالی را با توجه به سه معیار ویژگی های 
برجسته، دامنه  نفوذ آن و ویژگی های برجسته صاحب اثر مورد بررسی 
از معیارهاي مذکور توسط شاخص هاي  قرار می دهند. هر کدام 

متعددي ارزیابي مي شود. 
در دور نخست جایزه مصطفی )ص( که چهارم دی ماه 1394 در 
چهار حوزه علم و فناوری نانو، زیستی، پزشکی، فناوری اطالعات 
و ارتباطات برگزار  شد، بیش از 60 مهمان برجسته از 25 کشور 
جهان شامل دانشمندان، پژوهشگران و فرهیختگان شرکت داشتند 
که از آن جمله می توان به رئیس بانک توسعه اسالمی از عربستان 
سعودی، رئیس آکادمی علوم جهان اسالم از اردن، رئیس کمیته 
همکاري هاي علمي و فناوري و رئیس بنیاد علمی اکو از پاکستان 
و مدیر کل مرکز تحقیقاتی تاریخ، هنر و فرهنگ اسالمی از ترکیه 
ایراد  به  و سپس  معرفی  کوتاه  با مستندی  برندگان  کرد.  اشاره 
سخنرانی مختصري پرداختند. در سال 94، جایزه نیم میلیون دالری 
مصطفی )ص( شامل چهار حوزه علوم و فناوری نانو، زیستی و پزشکی، 

فناوری اطالعات و ارتباطات و بخش عمومی بود. 
پروفسور جکی یینگ، مدیر اجرایی انستتیو بیومهندسی و نانو فناوری 
سنگاپور در حوزه   عمومي با عنوان علوم و فناوري نانو زیستي و برای 
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خالصه ای از سایر اقدامات مهم پارک 
فناوری پردیس در 2 سال گذشته

در  جدید  محصول   140 ارائه  با  کشور  فناورانه  نیازهاي  رفع   •
حوزه هاي دفاعي، داروهاي مهم، تجهیزات پزشکي و بیمارستاني، 
حوزه هاي نفت و گاز، مخابرات و الکترونیک، فناوري نانو، فناوري 

اطالعات و ارتباطات
انعقاد قراردادهاي توسعه فناوري با سازمان هاي دولتي با محوریت   •
پایه اي و  تامین دانش فني، همکاري هاي پژوهشي، مطالعات 

تجاري سازي یافته هاي پژوهشي به ارزش 1350 میلیارد ریال
افزایش تعداد فن بازارهاي منطقه اي به 11 مرکز در سراسر کشور   •

)با همکاري سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتي ایران(
برگزاري 8 نشست تبادل فناوري توسط فن بازارهاي منطقه اي   •

کشور و برگزاري 6 تور عارضه یابي صنایع
طراحي و اجراي فاز پایلوت طرح »بازار فناوري« براي توسعه بازار   •
محصوالت شرکت هاي دانش بنیان با ارائه تسهیالت لیزینگ با 

همکاري صندوق نوآوري و شکوفایي و معاونت علمي و فناوري
فراخوان و سازماندهي کارگزاران مبادله فناوري در کشور به منظور   •
نظیر  اهدافي  تحقق  براي  استاني  ظرفیت هاي  از  بهره برداري 
بازاریابي داخلي و خارجي محصوالت شرکت هاي دانش بنیان، 

انتقال یا فروش دانش فني و جذب شریک و سرمایه گذار
برگزاري 2 جلسه هم اندیشي با موضوع »انتقال دانش و تخصص   •
در بین کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمي« با  حضور 
COMSTECH, SESRIC،IDB و دبیرخانه شبکه و محوریت  

TTEN در آنکارا و تهران
معرفي بیش از 150 فناوري از کشورهاي عضو گروه D8 براي   •

همکاري مشترک بین اعضا
ایجاد خط اعتباري توسط بانک توسعه اسالمي براي 8 طرح   •
منتخب معرفي شده از سوي شبکه TTEN در حاشیه نمایشگاه 

نوآوري جده 

اثر برجسته  خود در »تولید سیستم دارویی خودانگیزشی« و پروفسور 
عمر یاغی مدیر انستیتیو نانو دانشگاه کالیفرنیاي برکلي در حوزه علوم 
و فناوري نانو در خصوص اثر شاخص خود با موضوع »طراحی نوعی 

جدیدی از ترکیبات قالب های فلزی« برنده جایزه 2015 شدند.
برگزاری جایزه مصطفی در رسانه  های بین المللی بازتاب وسیعی 
داشت. بیش از 150 خبر و گفت وگو با محوریت مراسم اعطای 
جایزه مصطفی)ص( در بیش از 85 نشریه، روزنامه، خبرگزاری یا 
سایت خبری معتبر بین المللی از 20 کشور دنیا شامل 31 رسانه 
آمریکایی، 22 رسانه آسیایی، 6 رسانه اروپایی و همچنین 26 رسانه 
عربی منتشر شد. در همین ارتباط ده ها خبر، مقاله و گفت وگو نیز با 
موضوع معرفی برگزیدگان جایزه مصطفی)ص(، رویکردها و اهداف 
آن در سایت های رسمی دانشگاه ها و نشریات علمی دنیا بازتاب 
یافت. برای مثال نشریه   در این ارتباط نوشت »ایران جایزه  علمی 
جدید سودمندی را اهدا می کند که با توجه به هدف آن انتظار دارد 
به مولد تحقیق و توسعه تبدیل شود«. سایت های رسمی دانشگاه ها 
و مؤسسات علمی معتبر دنیا نظیر برکلی، کالیفرنیا و جان هاپکینز نیز 
با انتشار گزارش هایی مراسم اعطای جایزه مصطفی)ص( را پوشش 

دادند.

4. راه اندازی مرکز شتابدهی نوآوری
پارک پردیس به منظور تشویق و حمایت از کارآفرینی فناورانه 
در سال 92 اقدام به راه اندازی مرکز شتابدهی نوآوری نمود که از 
مأموریت های اصلی آن می توان به حمایت از برگزاری رویدادهای 
مختلف کارآفرینی در سراسر کشور و کمک به ایجاد شتابدهنده های 

فناوری و نوآوری اشاره کرد.
یکی از رویدادهای کارآفرینی مورد حمایت مرکز، همایش »سیلیکون 
ایران« است که در بهار 95 و با شعار »ایجاد بزرگ ترین اجتماع 
کارآفرینان موفق ایرانی« برگزار خواهد شد. از اهداف این همایش 
می توان به آشنایی متخصصان و فناوران ایرانی با یکدیگر، معرفی 
و انتقال تجارب موفق کسب وکارهای فناورانه، معرفی اکوسیستم 
استارت آپی ایران، آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری فناورانه در 
ایران، معرفی استارت آپ ها و شتابدهنده های ایرانی اشاره کرد. این 
همایش حوزه های فناوری اطالعات و ارتباطات، سالمت، انرژی و 
فناوری نانو را در بر خواهد گرفت. ایرانیان دارای کسب وکار موفق 
فناورانه در خارج از کشور، متخصصان ایرانی شاغل در شرکت های 
فناور خارجی، شرکت های فناور موفق ایرانی، فعاالن حوزه فناوری و 
نوآوری و سرمایه گذاران از مخاطبان این همایش به شمار می روند. 
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حامیت از پژوهش در راستای تجاری سازی

گرچه نهادها و ابزارهای مختلفی برای حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و فناوران کشور 
طراحی و راه اندازی شده بود، اما خالء یک نهاد تخصصی حمایتی به ویژه در حیطه پژوهش، 
سیاست گذاران ارشد نظام نوآوری کشور را به تأسیس »صندوق حمایت از پژوهشگران و 
فناوران« واداشت که هدف آن شناسایی، برقراری ارتباط و حمایت از فعاالن حوزه پژوهش و 
توسعه فناوری در راستای تجاری سازی و خلق ثروت است. به این منظور، اساسنامه صندوق 

در سال 1382 به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید.
مطابق اساسنامه، هدف از تأسیس صندوق عبارت است از شکوفایی امور تحقیقاتی در 
راستای تولید و تجاری سازی علم و فناوری، و بهره مندشدن مردم از نتایج آن ها از طریق ارائه 
کمک ها و خدمات حمایتی مادی و معنوی به پژوهشگران و فناوران حوزوی و دانشگاهی 
ایرانی. در این اساسنامه منظور از حمایت مادی عبارت است از »تأمین اعتبار، تسهیل مراحل 
و سازوکار تخصیص بودجه به محققان و فناوران در خصوص طرح ها و برنامه  های ارائه شده 
و مصوب صندوق« و حمایت معنوی نیز عبارت است از »حمایت اداری، معرفی و تائید علمی 

طرح های ارائه شده، تکریم، قدرشناسی و ارائه مشاوره به پژوهشگران و فناوران«. 

گزارش عملکرد صندوق حامیت از پژوهشگران و فناوران کشور

هدف از تأسیس صندوق
شکوفایی امور تحقیقاتی در راستای تولید و 

تجاری سازی علم و فناوری، و بهره مندشدن مردم 
از نتایج آن ها از طریق ارائه کمک ها و خدمات 

حمایتی مادی و معنوی به پژوهشگران و فناوران 
حوزوی و دانشگاهی ایرانی
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هیأت امنای صندوق عبارتند از معاون علمی و فناوری رئیس   جمهور 
به عنوان رئیس هیأت امنا، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
رئیس   جمهور، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، 6 نفر از وزرا، رئیس 
جهاد دانشگاهی، رئیس هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی 
و مناظره، 5 نفر از اساتید، پژوهشگران و فناوران برجسته حوزوی 
و دانشگاهی کشور، و نیز رئیس صندوق به عنوان دبیر هیأت امناء. 

صندوق همچنین دارای یک کمیته علمی 7 نفره است که اعضای 
انتخاب می شوند و  برجسته کشور  فناوران  و  پژوهشگران  از  آن 
تأیید صالحیت علمی پژوهشگران و فناوران برای بهره مندشدن از 
حمایت های صندوق، تصویب و ارزیابی طرح های پژوهشی و فناورانه 
در راستای اولویت ها و نیز پیشنهاد ضوابط مورد نیاز برای حمایت از 
ثبت اختراعات و اکتشافات در داخل و خارج کشور را برعهده دارند. 

سرمایه اولیه صندوق به مبلغ 500 میلیارد ریال از محل کمک های 
دولت تأمین شد. اما صندوق می تواند از منابع دیگری نیز استفاده کند: 
کمک های سالیانه دولت و وجوه اداره شده، کمک دستگاه های دولتی 
و غیردولتی، کمک های مردمی، موقوفات، درآمدهای اختصاصی، 
تسهیالت سیستم بانکی، درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری وجوه 

مازاد صندوق.
در حال حاضر، روند تغییر نام صندوق به »بنیاد ملی علم ایران« در 
حال انجام است. این تغییر نام در شورای عالی انقالب فرهنگی به 

تصویب رسیده و منتظر ابالغ ریاست محترم جمهوری است.
صندوق به منظور افزایش عمق و گستره فعالیت های خود با شبکه 
گسترده ای از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور 

به عنوان پژوهشگر، داور یا ناظر علمی طرح ها همکاری می کند.

اهم اقدامات و فعالیت ها
1. حمایت از فعالیت های پژوهشی و توسعه فناوری 

از  حمایت  که  خود  اصلی  مأموریت  اجرای  منظور  به  صندوق 
پژوهشگران و فناوران به منظور توسعه و تجاری سازی دستاوردهای 

پژوهشی و فناورانه است، از فعالیت های پژوهشی در قالب ها و مراحل 
مختلف حمایت می کند که این حمایت ها شامل حمایت از طرح های 
پژوهشی، رساله های دکتری، پسادکتری، اعطای کرسی پژوهشی، 
اعطای گرنت پژوهشی، اعطای گرنت هم افزایی )سینرژی گرنت( و 

نیز حمایت از تشکیل هسته های علمی را در بر می گیرد.  
الف( حمایت از طرح های پژوهشی

یکی از اقدامات اصلی صندوق، حمایت از طرح های پژوهشی است 
که به صورت پیشنهاد در قالب فرم معین از سوی پژوهشگران یا 
پانزده گانه صندوق مورد  ارائه می شود و در کارگروه های  فناوران 
ارزیابی قرار می گیرد. در سال 1394، صندوق 1627 طرح دریافت 
کرده که پس از ارزیابی، 717 طرح تصویب شده است. روند فزاینده 
دریافت طرح های پژوهشی در سال های اخیر حاکی از یک فضای 
رقابتی برای ارائه طرح از سوی پژوهشگران و همچنین دقت و 
کیفیت مناسب بررسی ها توسط کارگروه ها و داوران است. تمرکز 

دو مفهوم کلیدی در اساسنامه صندوق: 
پژوهشگر و فناور

پژوهشگر به شخص حقیقی و حقوقی اطالق می شود که دارای 
فناورانه  یا  پژوهشی  دستاوردهای  و  علمی  مدارج  تجربه،  دانش، 
بوده و صالحیت علمی وی به تأیید کمیته تخصصی صندوق بر 

اساس ضوابط مراجع ذی  صالح علمی کشور رسیده است؛
توانایی  که  می گردد  اطالق  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  به  فناور 
نمونه  به  را  جدید  دانش  و  ایده  تبدیل  برای  الزم  فنی  و  علمی 
سخت افزاری یا روش اجرایی قابل استفاده براساس ضوابط مراجع 

ذی صالح علمی کشور دارا می  باشد.

مهم ترین فعالیت های کمیته علمی صندوق 
در سال 1394

اصلی کمیته علمی صندوق، مدیریت کالن تخصیص  مسئولیت 
منابع به طرح های پژوهشی و فناوری مورد حمایت است. به این 
دستورالعمل های  و  آیین نامه ها   94 در سال  علمی  کمیته  منظور، 
مورد نیاز برای افزایش اثربخشی و هدفمندی حمایت از طرح ها را 

تدوین کرده است که مهم ترین آن ها عبارتند از:

بازنگری در عرصه های اولویت دار کارگروه های تخصصی  •
تصویب نحوه حمایت از مجالت ISI ایرانی با  IF باالتر از 1  •

تصویب دستورالعمل اعطای کرسی پژوهشی  •
تصویب دستورالعمل حمایت از ثبت بین المللی اختراعات  •

تصویب دستورالعمل حمایت از برنامه های تحقیقاتی پسادکتری  •
تصویب شیوه نامه اجرایی انتخاب طرح پژوهشی برتر  •

تصویب خط مشی و شیوه نامه اجرایی حقوق دارایی های ناشی از   •
دستاوردهای طرح های پژوهشی و فناوری مورد حمایت صندوق

تصویب شیوه نامه اجرایی رعایت اصول اخالقی پژوهش  •
از  مستخرج  مقاالت  کیفیت  ارزیابی  اجرایی  شیوه نامه  تصویب   •

طرح های پژوهشی مورد حمایت صندوق

10851 نفرتعداد پژوهشگران ثبت شده در سامانه
4349 نفرتعداد داوران ثبت شده در سامانه

156 نفرتعداد اعضای کارگروه عضو سامانه

شبکه همکاران صندوق در یک نگاه
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مجموع تعداد طرح های دریافتی صندوق به تفکیک 
533کارگروه های تخصصی در سال های 93 و 94
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صندوق بر عرصه های پژوهشی اولویت دار در کنار نظارت و پایش 
مستمر ناظران و کارگروه های تخصصی به بهبود شاخص های 

کیفی طرح های پژوهشی منجر شده است.

ب( حمایت از رساله های دکتری
صندوق به منظور حمایت از رساله های دکترا در راستای اولویت های 
می آورد.  عمل  به  حمایت  نیز  پژوهش ها  نوع  این  از  ابالغی، 
سیاست های اصلی صندوق در این زمینه عبارتند از شناسایی و 
حمایت متوازن مادي و معنوي از رساله هاي باکیفیت مقطع دکترا، 
هدایت رساله هاي دکترا به سمت نیازهاي اساسی پژوهش و فناوري 
کشور و استفاده حداکثري از ظرفیت هاي بالقوه داخل، توانمندسازي 
دانشجویان دکترا براي انجام تحقیقات باکیفیت )به عنوان استادیار 
جوان پس از جذب در دانشگاه( و نیز تشویق و هدایت دانشجویان 
و  دانش  مرزهاي  در  پیشرفته  پژوهش های  انجام  براي  دکترا 

اثربخشی اجتماعی. 
فراخوان حمایت از رساله های دکترا شهریور و اسفندماه هر سال 
ارزیابی  و  اینترنتی  ثبت  از  منتشر می شود که در هر دوره پس 
درخواست ها، از بیش از 100رساله دکتري حمایت به عمل می آید. 
)صندوق در سال گذشته در قالب انعقاد تفاهم نامه متعهد به حمایت 

از 215 رساله دکتری شده است.( 

ج( حمایت از طرح های پسادکتری 
صندوق به منظور استفاده از توان علمی دانش آموختگان دکتری تا 
زمان جذب و استفاده از دستاوردهای پژوهشی آن ها، از طرح های 
پسادکترا مطابق با اولویت های تعیین شده حمایت می کند. این امر 
همچنین موجب می شود افرادی که قصد همکاری در مراکز علمی 
دارند، پس از انجام پروژه پژوهشی )پسادکتری( با رویکرد پژوهشی 

وارد مراکز علمی شوند.

صندوق در قالب تفاهم نامه با دانشگاه های مختلف در دو سال 
گذشته مجموعا 1159 طرح پسادکتری اعطا نموده است. اعتبار 
تعهدشده از سوی صندوق برای حمایت از طرح های پسادکتری 

حدود 315 میلیارد ریال است.

د( حمایت از ایجاد کرسی  پژوهشی
صندوق برای کمک به شکل گیری و تقویت برنامه های تحقیقاتی 
راهبردی و پروژه های بزرگ و هدفمند پژوهشی، از دانشمندان 
نیز  و  باشند  شناخته شده  کشور  خارج  و  داخل  در  که  برجسته 
پژوهشگران جوان و نخبه ای که دارای آثار برجسته جهانی و دارای 
توانمندی های پژوهشی ویژه باشند، در قالب ایجاد کرسی پژوهشی 
حمایت می کند. اعتبارات مربوط به حمایت از ایجاد کرسی پژوهشی، 

به صورت فردی، تیمی، دستگاهی و بین المللی اعطا می شود.
کرسی پژوهشی به پژوهشگران برجسته و صاحب نامي اعطا می شود 
که عالوه بر دارابودن سوابق علمي معتبر، از یک برنامه پژوهشي 
راهبردي منطبق با اولویت های صندوق، شناخت کافی از نیازهاي 
جامعه در زمینه تخصصي خویش، توان الزم برای ارائه یک چارچوب 
نظری علمی و منسجم جهت حل مسایل اولویت دار کشور، ایده نو، 
مبتکرانه و آینده نگر و نیز توان هدایت و تربیت نیروهای ماهر و 

متخصص برخوردار باشند. 
همچنین به منظور ارتقای علمی پژوهشگران جوان، هر دارنده 

تعداد طرح های پژوهشی دریافتی و تصویب شده 
صندوق در سال 1394

 1627
طرح

717 طرح

دریافت شدهتصویب شده
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کرسی می تواند از دو استادیار جوان در گروه خود استفاده نماید. به 
عالوه، صندوق از 2 پژوهشگر پسادکتری برای همکاری با دارنده 

کرسی حمایت می کند.
هـ( اعطای اعتبار پژوهشی )گرنت(

اعتبار پژوهشی )گرنت( بخش دیگري از برنامه کارگروه کرسي 
پژوهشي صندوق است و به پژوهشگران تراز اولي تعلق می گیرد 
که شرایط اعطاي کرسي پژوهشي بر اساس آیین نامه مصوب را 
ندارند، اما به لحاظ مدارج علمي و برنامه راهبردي پژوهشي، مجاز به 
دریافت پژوهانه ارزیابي مي شوند. پژوهانه براي یک سال و به میزان 

حداکثر 500 میلیون ریال پرداخت مي شود. 
)Synergy( ایجاد و اعطای گرنت هم افزایی )و

 همفکری و استفاده از دانش و تجربه متخصصان مختلف در 
حل یک مسئله علمی منجر به ایجاد هم  افزایی علمی و دستیابی 
به یک راه  حل جامع و همه جانبه می  شود که در ادبیات پژوهش 
با  یاد می شود. صندوق  به عنوان »هم افزایی تحقیقاتی«  آن  از 
اعطای گرنت های »سینرژی« در حوزه  های مرتبط با اولویت های 
تعریف شده، اعم از پیشبرد مرزهای دانش یا رفع نیازهای کشور، از 
هم افزایی تحقیقاتی حمایت می کند. گرنت هم افزایی به دو نوع تیم 

پژوهشی دارای طرح های مسئله محور تخصیص می یابد:
•  تیم پژوهشی متشکل از متخصصان رشته  های مختلف که از 

جنبه  های متنوع مسئله مورد نظر را بررسی می  کنند.
تیم پژوهشی متشکل از متخصصان یک یا چند رشته مختلف که   •
در دانشگاه های مختلف کشور فعال اند و برای حل مسئله مورد 

نظر با یکدیگر همکاری می کنند.
و  خارجی  دانشگاه های  همکاری  با  که  طرح هایی  صندوق 
پژوهشگران ایرانی مقیم خارج تعریف شده باشد را در اولویت حمایت 
قرار می دهد. نخستین گرنت هم افزایی )سینرژی( در سال 94 اعطا 
شده است. این پروژه که با موضوع شبیه سازی ریاضی، بیومکانیکی 
و مهندسی سلول های شنوایی گوش داخلی در حال اجرا است دارای 
چهار فاز می باشد که در فاز اول مبلغ 3/500 میلیون ریال از آن 

حمایت شده است.
ز( حمایت از تشکیل هسته های علمی

پژوهش های گروهی مزیت های متعددی نسبت به پژوهش های 

و  هم افزایی  امکان  آن ها،  مهم ترین  از  یکی  که  دارند  انفرادی 
یادگیری متقابل پژوهشگران است. به عالوه پژوهشگران و به ویژه 
پژوهشگران جوان در قالب این نوع پژوهش ها فرصت یادگیری 
کار گروهی را پیدا می کنند. به این منظور، صندوق از شکل گیری 
برای پژوهش های گروهی  به عنوان بستری  هسته های علمی 

حمایت می کند.
هسته علمی با محوریت یک عضو هیأت علمي و با مشارکت 
دانشجویان کارشناسي به منظور انجام پژوهش پیرامون یک موضوع 
تشکیل می شود. این هسته ها به ارتقای سطح علمی دانشجویان، 
تحکیم رابطه بین استاد و دانشجو و ایجاد امید در میان دانشجویان 
برتر کارشناسی منجر شده و در بلندمدت مانع خروج استعدادهای 
برتر از کشور می شود. در نیمه دوم سال 94، 21 هسته علمی به 
عنوان پایلوت در دانشگاه های مختلف کشور تشکیل شده است که 
صندوق  در مجموع 4200 میلیون ریال برای کمک به آن ها متعهد 

شده است. 
2. حمایت از تجاری سازی دانش و فناوری

حمایت از طرح های پژوهشی گرچه به خلق دستاوردهای ارزنده 
را تضمین  اما تجاری سازی آن ها  و چشمگیری منجر می شود، 
نمی کند. صندوق به منظور کمک به تجاری سازی دستاوردهای 
پژوهشی و فناورانه پژوهشگران و مخترعان، حمایت های متنوعی 
از آن ها به عمل می آورد که مهم ترین آن ها عبارتند از حمایت از 
مراکز نوآوری، حمایت از ثبت بین المللی اختراعات و نیز حمایت از 

شرکت های دانش بنیان. 

الف( حمایت از مراکز نوآوری
مراکز نوآوری نقش مهمی در توسعه دانش و تبدیل آن به ثروت ایفا 
می کنند، اما متأسفانه اکثر بنگاه های اقتصادی و دانشگاه ها فاقد آن 
هستند. بنابراین صندوق در راستای مأموریت خود از راه اندازی مراکز 

نوآوری در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی حمایت می کند. 
ب( حمایت از ثبت بین المللی اختراعات

حمایت مادی و معنوی از مخترعان و کمک به ثبت بین المللی 
اختراعات از جمله خدمات ویژه صندوق در سال های گذشته بوده 
است. برنامه ریزی برای طراحی فرآیندها و تدوین شیوه نامه های 
اجرایی الزم در خصوص نحوه حمایت و کمک به ثبت بین المللی 

عملکرد صندوق در پیوند با حمایت از ایجاد کرسی های پژوهشی

تعداد کرسی های در حال بررسیتعداد کرسی های مصوبسال

13938-
139421-

عملکرد صندوق در پیوند با اعطای اعتبار پژوهشی 

در حال بررسیتعداد مصوبسال

13938-
139436-
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اختراعات پژوهشگران و مخترعان کشور با ایجاد کارگروه ثبت 
مالکیت  مختلف  حوزه های  صاحب نظران  از  متشکل  اختراعات 
فکری از اواخر سال 1385 آغاز شد. این کارگروه تدوین دستورالعمل 
حمایت از ثبت بین المللی اختراعات، تدوین فرآیند حمایت از ثبت 
بین المللی اختراعات و نیز تعیین معیارهای حمایت از ثبت اختراعات 
را به سرانجام رساند. در حال حاضر معیارهای صندوق برای حمایت 

از ثبت بین المللي اختراعات عبارت است از:
برخورداری از قابلیت سرمایه گذاری و فروش  •
ایجاد زمینه برای توسعه اشتغال دانش بنیان  •

کمک به ایجاد و حفظ منافع اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور  •
برآورده نمودن نیازهای حیاتی کشور  •
کمک به توسعه فناوری های نوین  •

ثبت اختراعات ناشی از ایده های پرورش یافته در قالب طرح های   •
تحقیقاتی مورد حمایت صندوق

در سال 1394، در مجموع 90 طرح به صندوق ارائه شده که از این 
میان، 51 طرح در کارگروه مربوط به تصویب رسیده است که در این 
میان 26 طرح ثبت شده است و در انتظار ارزیابی بین المللی می باشد، 
10 طرح در مرحله ثبت قرار دارند، 6 طرح به مرجع PCT ارسال و 
نتیجه آن منفی شده، 1 اختراع به مرحله ثبت نهایی رسیده، 2 طرح 
منتظر جستجو از منظر جدیدبودن قرار دارند، 6 طرح نیز از طرف 
کارگزار مردود اعالم شده است. همچنین الزم به ذکر است در سال 
94 خروجی پروژه های تعریف شده نیز شامل 26 اختراع می باشد که 

برای آن ها نیز فرآیند  بین المللی شدن بررسی خواهد شد.  
ج( حمایت از شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان می توانند نقش قابل توجهی در خلق ثروت از 
پژوهش و فناوری داشته باشند. به همین منظور، صندوق با اعطای 
راستای  در  شرکت ها  این  از  بالعوض  کمک های  و  تسهیالت 
اولویت های خود حمایت می کند. مجموع حمایت از شرکت های 
مبلغ  به   ،1394 سال  پایان  تا  کالن  طرح های  و  دانش بنیان 

3.982.500.000.000 ریال می باشد. 

3. حمایت از همایش ها و رخدادهای علمی و فناوری 
همایش های علمی ابزارهای مناسبی برای تسهیم و انتشار دانش 
جدید، تجارب و یافته های تحقیقاتی به شمار می روند. از این رو 
صندوق در سال 94، از همایش ها و رخدادهای علمی و فناورانه ای 
که در راستای اولویت های پژوهشی برگزار می شوند حمایت کرده 
است. میزان تعهدات صندوق در این زمینه بیش از 5 میلیارد ریال 

بوده است.
صندوق همچنین از حضور پژوهشگران خارجی در این همایش ها 
و حضور اساتید وابسته در مراکز علمی ایران حمایت کرده است. 
برگزاری همایش مدیریت استعداد و کنفرانس بین المللی نقش 

حمایت از اختراعات و حقوق مالکیت فکری در رشد و توسعه ملی از 
دیگر اقدامات مهم صندوق در این زمینه است که در ادامه به آن ها 

پرداخته خواهد شد. 
الف( برگزاری همایش مدیریت استعداد

شناسایی  پژوهشی،  گروه های  چالش های  مهم ترین  از  یکی 
طرح های  راستای  در  آن ها  مدیریت  و  پژوهشی  استعدادهای 
پژوهشی است. به همین منظور، صندوق در آذرماه 1394 همایش 
دوروزه  »مدیریت استعداد« را با حضور صاحب نظران ایرانی و خارجی 

و با اهداف ذیل برگزار کرد:
آشنایي با آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه استعدادیابی  •

ترغیب، تشویق و به کارگیري پژوهشگران در زمینه استعدادیابی  •
آشنایی با نظام های نخبه پروری کشورهای پیشرفته و کمک به   •

شکل گیری آن ها در کشور
تأکید بر عوامل آموزشی و تربیتی مؤثر در استعدادیابی   •

ب( برگزاری کنفرانس بین المللی حمایت از اختراعات و حقوق 
مالکیت فکری 

به رغم تالش های چشمگیر در راستای توسعه نظام مالکیت فکری 
در کشور، هنوز فاصله زیادی تا وضع مطلوب باقی است. صندوق به 
منظور آگاه سازی فعاالن نظام نوآوری نسبت به اهمیت حمایت از 
اختراعات و حقوق مالکیت فکری در توسعه فناوری و نوآوری و فراتر 
از آن، رشد و توسعه ملی، در اردیبهشت ماه 1394 همایش دوروزه ای 

را برگزار کرد که محورهای اصلی آن عبارت بود از: 

بسترهای قانونیـ  اجرایی حمایت از اختراعات و اموال فکری  •
دعاوی و قراردادهای حوزه اختراعات و اموال فکری  •

حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیک  •
حقوق مالکیت فکری و مصرف کننده  •

نقش مالکیت فکری در اسناد و کنوانسیون  های بین  المللی  •
نقش مالکیت فکری در تولید ناخالص ملی و توسعه کشورها  •

نقش مالکیت فکری در نوآوری و فناوری  •
نقش مالکیت فکری در سیاست  های رقابتی  •

نقش مالکیت فکری در مدل  های کسب وکار کوچک  •
نقش مالکیت فکری در اقتصاد بین  الملل  •

4. توسعه همکاری های بین المللی 
همکاری های بین المللی نقش های قابل توجهی در توسعه علم 
و تجاری سازی آن دارند که از مهم ترین آن ها می توان به امکان 
یادگیری متقابل اشاره کرد. این نوع همکاری ها عموما فرصت 
ارزنده  ای برای پژوهشگران و فناوران هر دو طرف به شمار می روند 
که ضمن تجربه کار گروهی، دستاوردهای خود را به معرض نقد و 
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روند حمایت صندوق از ثبت بین المللی اختراعات 
تا پایان سال 1394 )میلیون ریال(

475 265
950 1106 1256 1425 1345

4273 4298

86 87 88 89 90 91 92 93 94

بررسی طرف مقابل گذشته، و همچنین از دانش و فناوری طرف 
مقابل برای توسعه توانمندی های خود بهره مند شوند. 

در همین راستا، صندوق در قالب انعقاد تفاهم نامه  با نهادهای مختلف 
بین المللی، مسیر تعامل با آن ها را برای پژوهشگران ایرانی می گشاید 
که از جمله مهم ترین آن ها می توان به مؤسسه بین المللی تحلیل 
 ،)RFBR( بنیاد پژوهش بنیادی روسیه ،)کاربردی سیستم ها )یاسا
بنیاد پژوهش آلمان )DFG(، انجمن ترویج علم ژاپن )JSPS( و 
شورای جهانی پژوهش )GRC( اشاره کرد. عالوه بر موارد یادشده، 
مذاکره برای عضویت در کارگروه مشترک ایران و ایتالیا با هدف 
تأسیس صندوق مشترک، همکاری با شورای آموزش عالی ترکیه 
)COHE( به منظور اجرای پروژه های مشترک، همکاری با آکادمی 
علوم چین )CAS( با هدف همکاری در قالب صندوق مشترک راه 
ابریشم، و نیز همکاری با بنیاد علم روسیه )RSF( در دستور کار 

صندوق قرار دارد. 
همچنین صندوق به منظور بهره مندی متوازن پژوهشگران کشور 
از فرصت همکاری های بین المللی، فراخوان هایی را از طریق سایت 

اینترنتی خود و رسانه های کثیراالنتشار اعالم می کند. 

الف( همکاری با مؤسسه بین المللی  تحلیل کاربردی سیستم ها )یاسا(
International In�(مؤسسه بین المللی تحلیل کاربردی سیستم ها 
stitute for applied Systems Analysis( موسوم به یاسا، یک 
مؤسسه بین المللی و غیردولتی است که با بهره گیری از فناوری های 
نوین در موضوعات و مسایل مورد عالقه بین المللی مانند تغییر اقلیم، 
امنیت انرژی، آب، امنیت غذایی و آلودگی هوا فعالیت می کند. این 
مؤسسه تنها می تواند 25 عضو داشته باشد و جمهوری اسالمی ایران 
نیز در فروردین ماه سال 1395 رسما به عنوان عضو این مؤسسه با 

نمایندگی صندوق انتخاب شد.
ب( همکاری با بنیاد پژوهش بنیادی روسیه

بنیاد پژوهش بنیادی روسیه )RFBR( که به دستور رئیس جمهور 
این کشور در قالب مؤسسه ای مستقل و غیرانتفاعی تشکیل شده 
است، به حمایت های مالی و سازمانی از طرح های علمی و پژوهشی 

به صورت کامال رقابتی در کلیه شاخه های علوم بنیادی می پردازد. 
این بنیاد در حال حاضر به طور ساالنه 17 فراخوان پیشنهاد طرح 
پژوهشی منتشر می کند و با همکاری نهادها و مؤسسات بین المللی 
ارائه می دهد.  پژوهشی  در 26 کشور جهان طرح های مشترک 
صندوق به منظور ارتقای سطح کشور در پژوهش های بنیادی در 
سال 1394 با این بنیاد تفاهم نامه همکاری امضا کرده است. در سال 
1395 فراخوان همکاری مشترک میان صندوق و این بنیاد در 12 

حوزه پژوهشی منتشر شده است. 

ج( همکاری با بنیاد پژوهش آلمان
بنیاد پژوهش آلمان )DFG( با بیش از 80 سال سابقه، بزرگ ترین 
مؤسسه غیردولتی حامی پژوهش در این کشور به شمار می رود. 
جوان،  پژوهشگران  از  پایدار  حمایت   بنیاد،  این  اصلی  رسالت 
مختلف  رشته های  ارتباط  تسهیل  و  علوم  میان رشته ای سازی 
پژوهشی است. اعضای DFG را دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی 
غیردانشگاهی، انجمن های علمی و فرهنگستان های علوم تشکیل 
می دهند و دولت فدرال آلمان تأمین کننده اصلی منابع مالی آن است. 
با توجه به ظرفیت های باالی علمی ـ پژوهشی و صنعتی آلمان، 
صندوق در سال 1394 تفاهم نامه ای در زمینه اجرای طرح های 

مشترک، کارگاه آموزشی و تبادل پژوهشگر با آن منعقد کرد.

عملکرد صندوق در پیوند با حمایت از همایش ها و رخدادهای 
علمی و فناورانه در سال 1394

174تعداد درخواست های دریافتی
48تعداد درخواست های مصوب

84تعداد درخواست های فاقد اولویت
42تعداد درخواست های در حال بررسی

170تعداد کارگاه های برگزارشده
3768تعداد افراد حاضر در کارگاه ها

18تعداد نمایشگاه برگزارشده
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د( همکاری با انجمن ترویج علم ژاپن
انجمن ترویج علم ژاپن )JSPS( که در سال 1932 در قالب یک 
نهاد غیرانتفاعی در شهر توکیو کار خود را آغاز کرد، به دنبال ایفای 5 

نقش اصلی در عرصه پژوهش است:
پرورش پژوهشگران جوان  •

ارتقای همکاری های علمی بین المللی  •
اعطای پژوهانه به پژوهش های علمی  •

حمایت از همکاری های علمی بین مجامع علمی و صنعتی  •
با  مرتبط  فعالیت های  پیرامون  اطالعات  انتشار  و  جمع آوری   •

پژوهش های علمی
بخش اعظم منابع این انجمن از سوی دولت ژاپن تأمین می شود و 
بودجه آن در سال 2014 معادل 301 میلیارد ین بوده است. همکاری 
صندوق با این انجمن در قالب برنامه همکاری باز ساالنه است که بر 
اساس آن، پژوهشگران ایرانی و ژاپنی باید با یکدیگر پروژه مشترک 
تعریف کنند و برای هر دو سازمان ارسال نمایند. صندوق بر اساس 

این برنامه از پژوهشگران ایرانی حمایت می کند.

هـ( مدیریت کارگروه مگاساینس کمیته همکاری های علمی 
ایران و روسیه

یکی از کارگروه های کمیته همکاری های علمی ایران و روسیه، 
کارگروه »مگاساینس« یا »ابرعلم« است که صندوق اداره آن را 
بر عهده دارد. تا کنون 10 طرح مشترک در زمینه های گداخت 
هسته ای، اختر فیزیک، فیزیک و دیگر شاخه های علوم پایه به این 

کارگروه ارسال شده است که صندوق در حال بررسی آن هاست.

  و( حضور در شورای جهانی پژوهش
یک   )Global Research Council( پژوهش  جهانی  شورای 
نهاد بین المللی متشکل از بنیاد های علم کشورهای مختلف است 
که اهدافی مانند »بهبود ارتباط و همکاری میان بنیادهای علم 
کشورها«، »ارتقا و ترویج اشتراک اطالعات و بهترین شیوه های 
همکاری تحقیقاتی«، »فراهم کردن فضایی برای جلسات منظم 
سران بنیادهای علم«، »استفاده از فرصت ها و توجه به دغدغه های 
برای  از پژوهش و آموزش«، »ارائه راهکار  مشترک در حمایت 
مؤسساتی که قصد ایجاد چشم اندازی جهانی در زمینه پژوهش 
دارند« و »بررسی سازوکارهایی که پژوهش و جامعه پژوهشی را 

در عرصه جهانی حمایت می کنند« را دنبال می کند. 
صندوق در سال 1394 به نمایندگی از ایران در اجالس منطقه ای 
آسیا و اقیانوسیه این شورا و در خردادماه سال 1395 در اجالس 
سالیانه آن در هندوستان شرکت نمود. هدف صندوق از عضویت 
در این شورا، ارتباط مستمر با بنیادهای مطرح علم دنیا است. شایان 
ذکر است که به منظور پیگیری و عملیاتی شدن کلیه تفاهم نامه های 
بین المللی یک نماینده ویژه از طرف صندوق در نظر گرفته شده 

است. 
 

صندوق حمایت از پژوهشگران وفناوران کشور پس از مطالعات 
و بررسی های کارشناسی نیازهای کشور در سال 1394 ااقدام 
به تأسیس بنیاد حامیان پژوهش، فناوری و نوآوری کشور  نمود. 
اشاعه و گسترش فرهنگ وقف در حوزه علم و پژوهش؛ ارائه 
مشاوره و بسترسازی برای تسهیل تأمین مالی مردمی در حوزه 
فناوری و پژوهش؛ شناسایی، تقدیر و حمایت از دوستداران 
علم و پژوهش؛ حمایت از ایجاد مرجعیت علمی در کشور و 
تأسیس کرسی های علمی و پژوهشی  از جمله اهداف این بنیاد 

می باشند.
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حمایت از مراکز نوآوری

حمایت از ثبت بین المللی اختراعات

حمایت از شرکت های دانش بنیان

حمایت از تجاری سازی
دانش و فناوری

خدمات و فعالیت های صندوق در یک نگاه

توسعه دیپلماسی علمی بین المللی

همکاری با مؤسسه بین المللی تحلیل 
کاربردی سیستم ها )یاسا(

همکاری با بنیاد پژوهش بنیادی روسیه

همکاری با بنیاد پژوهش آلمان

همکاری با انجمن ترویج علم ژاپن

مدیریت کارگروه مگاساینس کمیته 
همکاری های علمی ایران و روسیه

حضور در شورای جهانی پژوهش

برگزاری کنفرانس بین المللی حمایت از 
اختراعات و حقوق مالکیت فکری

برگزاری همایش مدیریت استعداد

حمایت از همایش ها و 
رخداد های علمی و فناوری

حمایت از طرح های پژوهشی

حمایت از رساله های دکتری

حمایت از ایجاد کرسی پژوهشی

حمایت از طرح های پسادکتری

اعطای اعتبار پژوهشی )گرنت(

ایجاد و اعطای گرنت هم افزایی

حمایت از تشکیل هسته های علمی

حمایت از فعالیت های پژوهشی
و توسعه فناوری
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تشکیل مرکز ملی فضایی یراننه

با مأموریت هماهنگی، سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر حوزه فضایی کشور، مرکز ملی فضایی ایران بر اساس دستور رئیس 
محترم جمهور مورخ 1393/09/10 تشکیل شد. پیش از تشکیل مرکز، به منظور سامان دهی فعالیت هاي حوزه فضایی، برنامه 10 
ساله فضایی کشور براي بازه زمانی سال هاي 85 تا 94 تدوین شده بود. با توجه به اتمام زمان برنامه 10 ساله اول از یکسو و مطالبه 
کمیته اي از وزراي محترم )شامل وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوري( از سوی دیگر، از مرکز ملی فضایی ایران، مقرر گردید برنامه 10 ساله دوم فضایی در شش سرفصل در زمان بندي فشرده 
سه ماهه در شش گروه کاري تدوین، و پس از ارائه در کارگروه هاي شوراي عالی فضایی در کمیسیون راهبردي به تأیید رسیده و 

براي طرح در شوراي عالی فضایی نهایی گردد. 
تا کنون همراستا با تدوین برنامه در مرکز، اقدامات گسترده ای صورت 
گرفته است که برخی از آن ها عبارتند از: توسعه سه پلتفرم ماهواره هاي دانش

گاهي ایرانباس، توسعه کاربردهای فضایی، تشکیل شوراي سیاست پژوهي 
براي بحث و بررسی در خصوص مسائل کالن حوزه فضایی کشور، توسعه 
همکاری های بین المللی به ویژه با کشور روسیه و آژانس فضایی اروپا و 
دبیري کارگروه حقوق و دیپلماسي هوافضا و کارگروه فضا و امنیت ملي. همچنین 
برنامه های کلیدی در خصوص اطالع رسانی و ترویج در این مرکز صورت 
گرفته است که شامل؛ تهیه برنامه های یک ساله روابط عمومی، دبیرخانه و 
هفته جهانی فضا، ارتباط با رسانه ها، راه اندازی پایگاه اینترنتی مرکز، حضور در 
نمایشگاه ماکس 2015، تدوین چندین عنوان کتاب دوزبانه در خصوص 

معرفی توانمندی های فضایی ایران و توانمندسازی داخلی. 
 



145 بنیان دانش  اقتصاد  بوم  زیست  توسعه  تکاپوی  در  مـروری بر رویـکردها و اقـدامـات معاونت علمی و فناوری رییس جمـهور

ژه
ه وی

ند
پرو

ان
بنی

ش 
دان

د 
صا

قت
ر ا

ست
ر ب

 د
ی

از
 س

اد
نه تشکیل مرکز راهربدی فناوری های همگرا 1

ارتقای نقش آفرینی حوزه های مختلف فناوری برای دستیابی به محصوالت نوظهور و با اثرات اقتصادی و اجتماعی باال یکی از 
اهداف و وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، با توجه به جایگاه فناوري هاي نوظهور در اسناد باالدستی کشور 
)نظیر برنامه پنجم توسعه و نقشه  جامع علمي کشور(، در سال 93 فناوری های همگرا در حوزه های نانو، زیست فناوری، فناوری 
اطالعات و علوم شناختی به عنوان یکی از اولویت های اصلی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تعیین و بر ضرورت گسترش 
مرزهای دانش و توسعه فناوری در این حوزه تاکید شد. بر همین اساس از ابتدای سال 94، برنامه ترویج و آموزش فناوری های 
همگرا به طور جدی آغاز شد و در بهمن 1394 »مرکز راهبردی فناوری های همگرا« با هدف شناسایی و توسعه ظرفیت های کشور 
در زمینه فناوری های همگرا و سیاست گذاری و برنامه ریزی برای دستیابی کشور به محصوالت نوظهور و با اثرگذاری اقتصادی و 
اجتماعی باال ایجاد گردید. این مرکز به منظور دستیابی کشور به شرکت های دارای سبد محصول همگرایی فناوری و رقابت پذیر 

در سطح جهانی بر اساس دو رویکرد کلی »مأموریت گرایی« و »تقاضاگرایی« فعالیت می کند.
»ماموریت گرایی« بدین معنا است که برای دستیابی به محصوالت 
مشخص برنامه ریزی شده و افراد و شرکت هایی که دارای توانمندی 
در تمام یا بخشی از فناوری های این محصوالت هستند مورد فراخوان 
و حمایت قرار می گیرند. در رویکرد »تقاضاگرایی«، به جای حضور 
مستقیم دولت، سرمایه گذاری تا جای ممکن توسط شرکت های 
بخش خصوصی انجام می شود و این مرکز مشوق جسارت پذیری و 
خطرپذیری شرکت ها می باشد. به عبارت دیگر دولت)معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری( بخشی از مخاطرات آنها را پوشش می دهد. 
بنابراین مرکز فناوری های همگرا فعالیت خود را روی محصوالت 
یا ایده هایی متمرکز می نماید که با اولویت دادن به تحلیل نیاز و 
تقاضای مشتریان مطرح شده است. »مرکز« به منظور شناسایی افراد 
و شرکت های دارای توانمندی، سامانه فراخوان پروتوتایپ را راه اندازی 
نموده و اطالعات مورد نیاز سرمایه گذاران و فناوران را منتشر می کند. 
با توجه به جدید بودن این حوزه دانشی در سطح جهان و به ویژه در 
ایران، در کوتاه مدت »مرکز« تمرکز خود را بر ترویج و فرهنگ سازی 

حوزه فناوری های همگرا در جامعه و به ویژه بین جوانان و متخصصان قرار داده است. همچنین به طور همزمان، تدوین نسخه اولیه 
سند تعاریف فناوری های همگرا و تحلیل حوزه های همگرا در طرح های نوآورانه و محصوالت فناوری نانو و همچنین سایر حوزه های 

محصوالت دانش بنیان در دستورکار قرار گرفته  است. 
از دیگر اقدامات ترویجی مرکز می توان به انتشار ماهنامه های فناوری های همگرا و دانش آموزی چارسو، خبرنامه الکترونیک ماهانه 

و نرم افزار چند رسانه ای همگرا و برگزاری سمینار آموزش فناوری های همگرا برای مدرسان فناوری نانو اشاره کرد.

تشکیل فدراسیون رسآمدان علمی ایران 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه 94 با توجه به مطالبات مقام 
معظم رهبری و نیاز کشور، با هدف افزایش کیفیت دستاوردهای علمی کشور، افزایش 
تعامالت بین المللی با پژوهشگران معتبر جهان، استفاده از زیرساخت ها و امکانات مراکز 
معتبر علمی جهان و کمک به توسعه کیفی علم و فناوری ایران فدراسیون سرآمدان علمی 
ایران را با ماموریت و برنامه ای مشخص راه اندازی نمود. »فدراسیون« با شناسایی مستمر 
افراد توانمند علمی و ارائه حمایت های ویژه از این افراد، کشور را به سمت مرجعیت علمی 
در جهان سوق خواهد داد. حمایت های فدراسیون در دو بخش حمایت از پژوهش های 

فاخر و حمایت از افراد سرآمد تنظیم و ارائه می شود.
1- NBICS: Nano, Bio, ICT, Cognitive, Social innovations
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شکل دهی به شبکه آزمایشگاهی فناوری هاي 

 راهربدی 
پایه و اساس پیشرفت و دست یابی به فناوری های جدید، انجام 
پژوهش های کاربردی، منظم و دارای برنامه است که دسترسی 
محققین به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و استاندارد از الزامات 
با وجود سرمایه گذاری قابل توجه در  برنامه است.  این  کلیدی 
خرید تجهیزات پیشرفته و ایجاد آزمایشگاه های مختلف در کشور، 
همواره به دلیل ناکارآمدی سیستم خدمات دهی، محققین با مشکل 
دسترسی به سرویس آزمایشگاهی مناسب مواجه بوده اند و تقاضا 
برای خرید تجهیزات جدید وجود داشته است. یکی از راهکارهای 
اجرایی مدیریت این موضوع، ایجاد شبکه ای منسجم و یکپارچه از 
توانمندی های آزمایشگاهی کشور در حوزه فناوری های پیشرفته و 
راهبردی است. با درک این مشکل در کشور و تجربه 10 ساله ای 

که از شبکه آزمایشگاهی حوزه فناوری نانو ایجاد شده بود، 
فناوری ریاست جمهوری، شکل گیری  معاونت علمی و 

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ایران با هدف 
در  کشور  آزمایشگاهی  توانمندی های  هم افزایی 
حوزه های مختلف فناوری های پیشرفته و راهبردی 

را از تیرماه 1393 آغاز نمود.
آزمایشگاه های  شامل  شبکه  این  پوشش  دامنه 
خدماتی است و آزمایشگاه های پژوهشی و آموزشی 
را شامل نمی شود. »شبکه آزمایشگاهی« عالوه  بر 
مراکز آزمایشگاهی زیرمجموعه سازمان های دولتی 
و وزارتخانه های مختلف، مراکز آزمایشگاهی بخش 

خصوصی را نیز دربر می گیرد. بخش های آزمایشگاهی 
وابسته به انواع مؤسسات تحقیقاتی و آموزش عالی اعم 

از دانشگاه، پژوهشگاه، مرکز تحقیقاتی و مواردی از این 
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قبیل، می توانند در این شبکه عضو شده، فعالیت نمایند.
در سال 93 حدود 50 آزمایشگاه به صورت عضو قطعی به ارائه خدمت به مشتریان پرداختند که درآمد حاصل از خدمات مورد 
تأیید شبکه آزمایشگاهی بالغ بر 115 میلیارد ریال بوده است.ا آذرماه 1395، حدود 610 آزمایشگاه برای عضویت در شبکه 
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی درخواست داده اند که تاکنون حدود 290 آزمایشگاه در 31 استان و 58 شهر کشور به شبکه 
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی پیوسته اند ) درخواست 309 آزمایشگاه نیز به دلیل نداشتن شرایط الزم رد یا لغو شده و مدارک 

11 آزمایشگاه نیز در دست بررسی است(. 
تا پایان سه ماهه سوم 1395، اطالعات حدود 360 مرکز آزمایشگاهی )عضو و تعداد غیرعضو( و بیش از 6700 دستگاه از طریق 
وبگاه شبکه )www.labsnet.ir( در دسترس   است. بیشترین سهم از میان وزارتخانه های متبوع اعضای شبکه به وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری )41%( ،   بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )9%( و  جهاد کشاورزی )6%( تعلق دارد. آزمایشگاه های بخش 

خصوصی نیز 25% از آزمایشگاه ها را به خود اختصاص داده اند که در نوع خود درصد قابل توجهی را تشکیل می دهد.

تشکیل هسته های فناوری از اولویت های نقشه جامع علمی کشور
در راستای تحقق اولویت های نقشه جامع علمی کشور، معاونت علمی  و  فناوری ریاست جمهوری با توجه به جایگاه حاکمیتی 

و فرادستگاهی و نظر به مأموریت های 
گسترش  از  پرهیز  ضمن  محوله، 
سازمانی در تالش است تا با ایجاد و 
راه اندازی هسته و شبکه های فناوری 
حوزه های  در  فناوری  توسعه  سبب 
دارای اولویت شود. الزم به ذکر است 
که این هسته ها به هیچ عنوان ایجاد 
یک ساختار یا تشکیالت جدید نبوده و 
تنها از طریق هماهنگی و شبکه سازی 
کشور  موجود  ظرفیت های  مابین 
فعالیت خواهند نمود. تاکنون اقدامات 
هسته های  راه اندازی  برای  اولیه 
رباتیک و هوش مصنوعی، کشاورزی، 
 ، زیست  محیط  و  ایمنی  بهداشت، 
نساجی و مواد پیشرفته شروع شده 
است و سایر اولویت ها همچون معدن، 
فناوری های  ساختمان،  و  معماری 
مدیریت شهری، تغذیه و امنیت غذایی 

در دستور کار قرار دارد. 
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حامیت از توسعه مراکز نوآوری و شتاب دهی فناوری
تجربه دهه های اخیر نشان داده است که ایجاد ظرفیت های نوآوری، جایگاهی محوری در پویایی و رشد کشورهای موفق در مسیر 
توسعه داشته است. از سوی دیگر، توانمندی پایین بنگاه ها و شرکت های نوپا در مدیریت کسب وکار و خلق فناوری و نوآوری در 
ایران و لزوم توسعه و پرورش نوعی زیست بوم نوآوری و فن آفرینی از طریق سرمایه های فکری و دانشی موجب شده است تا حمایت 
از شکل گیری و توسعه مراکز نوآوری و شتاب دهی فناوری به عنوان برنامه ای فراگیر در عرصه ملی توسط معاونت علمی و فناوری 

مدنظر قرار گیرد.  
اگرچه تعریف کامل و مشخصی در ادبیات علم و فناوری در خصوص مرکز نوآوری و شتاب دهی وجود ندارد، اما با بررسی مراکز 
نوآوری در سطح جهان می توان پی برد که این مراکز، شامل مجموعه ای از نهادهای مختلف با کارکردهای متنوع در زمینه کمک 

به ایجاد، رشد، توسعه و شکوفایی شرکت های نوپا هستند. یک مرکز نوآوري موفق، در حقیقت مرکزي است براي تسهیل:
◄ ایجاد محیطي بارور براي رشد نوآوری و کارآفریني در میان بازیگران کلیدی 

◄ تسهیل توسعه محصول از مرحله آزمایشگاهي به بازار
◄ افزایش ارتباطات اثربخش و شبکه سازي میان جوامع نوآوری و کارآفریني 

◄ فراهم آوردن بستري به منظور تأمین مالي و سرمایه گذاري براي ایده هاي جدید
◄ ارایه خدمات مشاوره، راهبري و یادگیري هاي کارآفرینانه در میان عموم مردم

بر این اساس، معاونت از سال 93 پشتیبانی از مراکز نوآوری و شتاب دهی فناوری را در دستور کار خود قرار داده و تاکنون در مجموع 
با رقمی قریب به 250 میلیارد ریال از راه اندازی، توسعه و بالندگی 22 مرکز نوآوری و شتاب دهی فناوری در عرصه ملی حمایت 
به عمل آورده است. در قالب این برنامه، تاکنون از مراکز نوآوری و شتاب دهی در 15 دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، 4 پارک علم و فناوری، 2 مرکز پژوهشی و یک بنگاه بخش خصوصی حمایت مادی در قالب اعطای کمک و تسهیالت 

حمایت به عمل آمده است.

 میزان حامیت از مراکز نوآوری و شتاب دهی فناوری به تفکیک سال
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 تثبیت و تقویت کانون های هامهنگی دانش، صنعت و بازار
گذار از تمرکز بر نوآوری در قالب نهادی واحد - جایی که در آن توسعه محصول در صنعت، سیاست گذاری در دولت و خلق و 
انتشار دانش در دانشگاه انجام می گیرد- به سمت تعامل و شبکه سازی میان این سه حوزه از یک سو و وجود حلقه های مفقوده در 
نظام ملی نوآوری ایران برای فعال شدن و محوریت بخش خصوصی در زنجیره نوآوری و تجاری سازی علم و فناوری از سوی دیگر، 

بازاندیشی در مدل های همکاری نهادهای دانشی، صنایع و بازار، و دولت و حاکمیت را ناگزیر ساخته است. 
معاونت علمی و فناوری با درک این ضرورت و با بررسی تجارب ملی و جهانی در زمینه توسعه و ارتقای همکاری های دانشگاه، 
صنعت و دولت، از  سال 1387 حرکتی ملی را در قالب »کانون های هماهنگی دانشگاه و صنعت« حول محصول یا خدمتی واحد 
و مشخص و با هدف ایجاد سازوکاری برای همکاری، هم افزایی و هماهنگی بازیگران اصلی نظام نوآوری در کشور و رسوخ فناوری 
در محصوالت و خدمات تولیدی در کشور آغاز نمود. کانون هماهنگي دانش ، صنعت و بازار نهادي تصمیم ساز و تشکلي غیردولتي 
و غیرانتفاعي تحت نظارت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور است که به منظور افزایش همگرایي، همکاري، هماهنگي، 
تصمیم سازي و ارتقاي وحدت رویه پیرامون فعالیت هاي بازار، صنعت و دانشگاه ها و موسسات پژوهشي و ارتقاي نظام نوآوري بخشي 

در عرصه توسعه و تولید کاال یا خدمات خاص تشکیل مي شود.
در دور نخست فعالیت این برنامه تا سال 1392 )که نگرش غالب بر آن، اشاعه و توسعه کمی این برنامه بود(، 66 کانون در 
عرصه های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات همچون؛ فناوری موتور دیزل،  فرش، زعفران، گردشگری، نان های صنعتی و ... 
تشکیل شدند. در سال 92 و همزمان با تصویب تثبیت جایگاه حقوقی کانون ها در شورای عالی انقالب فرهنگی، عنوان برنامه به 
»کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار« تغییر کرد و سازوکار تأسیس و راهبری بهبودهای اساسی یافت تا عالوه بر توسعه 
کیفی و اثربخشی بیشتر در عرصه ملی، محوریت بخش خصوصی و بهره گیری از سیاست های مبتنی بر ایجاد تقاضا و تحریک بازار 
در آن با جدیت بیشتری تعقیب شود. بدین ترتیب، در دور جدید فعالیت کانون ها، اساسنامه مدونی برای تشکیل و راهبری این 
نهاد به تصویب رسید و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی به دقت نگارش شد. در حال حاضر، چهار کانون هماهنگی دانش، 
صنعت و بازار فرش، جواهرات و سنگ های قیمتی،  آبزیان و آرد و نان با اتخاذ این رویکرد جدید در عرصه ملی فعال شده اند و 
رایزنی برای ایجاد کانون های جدید نیز ادامه دارد. در حال حاضر، 10 کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فرش، جواهرات و 
سنگ های قیمتی،  آبزیان و آرد و نان، چرم، گل محمدی و گیاهان معطر، تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران و تولید و فرآوری 
دانه های روغنی و کانون رنگ زرین و زنبور عسل با اتخاذ این رویکرد جدید در عرصه ملی فعال شده اند و رایزنی برای ایجاد 

کانون های جدید نیز ادامه دارد.
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بخش سوم:
توسعه فناوری های راهربدی
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توسعه فناوری، موتور توسعه نوآوری
گزارشی از اقدامات و برنامه های توسعه فناوری

یکي از اهداف كالن نقشه جامع علمي كشور »توسعة علوم و فناوري هاي نوین و نافع، متناسب با اولویت ها، نیازها و 
مزیت هاي نسبي كشور و انتشار و به كارگیري آن ها در نهادهاي مختلف آموزشي، صنعتي و خدماتي« است. در این راستا، 
معاونت علمي و فناوري، بسترسازي براي توسعه فناوري هاي پیشرفته و تبدیل ایده به ثروت به ویژه در حوزه هاي اولویت دار 
كشور را مدنظر قرار داده است. به همین منظور تا كنون 15 ستاد توسعه فناوري متناسب با حوزه هاي راهبردي و اولویت دار 
نقشه جامع علمی كشور در معاونت علمي و فناوري تشکیل شده است كه برخی قدمت و سابقه بیشتری داشته و برخی نیز 

در دوره اخیر به جمع ستادهای توسعه فناوری پیوسته اند. 
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ستادهاي توسعه فناوري، تشکیالتي فرادستگاهي هستند که به منظور 
شرکت هاي  از  حمایت  ملي،  تقسیم کار  هم افزایي،  شبکه سازي، 
دانش بنیان، حمایت از توسعه فناوري و تجاري سازي فناوري، و نیز 
تقویت زیرساخت هاي قانوني و نهادي تحت نظارت معاونت علمی 
و فناوری تشکیل شده اند. این ستادها درصدد ایجاد فضایي مناسب 
براي تحقق اقتصاد دانش بنیان در حوزه مأموریتی خویش از طریق 

حمایت از توسعه و تجاري سازي فناوري هاي پیشرفته هستند. 

سیاست ها و رویکردها
در این بخش به تبیین سیاست ها و رویکردهاي کلیدي معاونت 
علمی و فناوری در حوزه توسعه فناوري و به ویژه ستادهای توسعه 

فناوری پرداخته مي شود.

تمرکز بر توسعه اولویت های علم و فناوری کشور 
در حوزه علم و فناوری، اسناد سیاستی مختلفی وجود دارند که در 
صدر آن ها، نقشه جامع علمی کشور و سیاست  های کلی علم و 
فناوری  ابالغی مقام معظم رهبری قرار دارد. این اسناد، اولویت های 
علم و فناوری  کشور را در سطوح و حوزه های مختلف تعیین کرده و 
راهبردهای کالن دست یابی به آن ها را نیز ارائه کرده است. معاونت 
توسعه فناوری می کوشد با استفاده از ظرفیت ستادها و نیز تعامل با 
سایر دستگاه ها، تحقق اولویت های توسعه فناوری کشور را تضمین 
کند. از جمله اقدامات اصلی حوزه توسعه فناوری در این زمینه 
می توان به پیگیری تدوین اسناد مربوط به فناوری های راهبردی 
ره نگاشت  تدوین  پیگیری  ذی ربط،  نهادهای  در  آن  تصویب  و 
فناوری های راهبردی و سایر آیین نامه های مورد نیاز با توجه به نقشه 

ستاد توسعه فناوری نانو

ستاد توسعه زیست فناوری

ستادتوسعه علم و فناوری سلول های بنیادی

ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی

ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی

ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست

ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و میکروالکترونیک

ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز

ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر

ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ

ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی

ستاد توسعه فناوری مواد و ساخت پیشرفته

ستاد توسعه فناوری های لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی

ستادهای توسعه فناوری
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جامع علمی کشور و بررسی و ایجاد ستادهای 
اسناد  با  مطابق  راهبردی  فناوری های  جدید 

باالدستی اشاره کرد. 
هم افزایی و یادگیری مشترک ستادهاي توسعه 

فناوري
توسعه  حوزه  در  اساسي  رویکردهاي  از  یکي 
فناوري، ایجاد هم افزایی و خلق فرصت یادگیری 
است.  فناوري  توسعه  ستادهاي  برای  متقابل 
هر کدام از ستادها با نگرش به وضع موجود، 
چالش ها و فرصت های قلمروی مأموریتی خود، 
سیاست ها و اقداماتی را برای توسعه فناوری و 
نوآوری در پیش می گیرند که در صورت موفقیت، 

می توان به تکثیر و تکرار آن ها در سایر حوزه ها اندیشید. این یکی 
از کم هزینه ترین روش های »یادگیری سیاستی« است و می تواند 
مصداق بارز »راه  و روش های میان بر« برای توسعه فناوری و نوآوری 
در کشور باشد: به کارگیری سیاست ها و اقدامات موفق و آزموده شده 
در سایر حوزه ها، با عنایت به مالحظات و شرایط خاص هر حوزه. به 
بیان دیگر معاونت توسعه فناوری می کوشد از این طریق، »الگوهای 

موفق بومی توسعه فناوری و نوآوری« را شناسایی و تکثیر کند.
مرکز فناوری های راهبردی به منظور ایجاد هماهنگی و هم افزایی 
بین ستادها اقدام به طراحی و استقرار نظام های مشترک بین ستادها 
کرده است. راهبری و هماهنگی کارکردهای مشترک ستادهای 

توسعه فناوری )از ارتقای مالکیت فکری تا نظام 
شبکه های  تجاری سازی،  خدمات  استاندارد، 
آزمایشگاهی و غیره( یکی دیگر از سیاست های 

این حوزه است. 
همسوسازی ستادها و جاری سازی 

سیاست های کالن معاونت از طریق آن ها
یکی دیگر از رویکردهای اصلی حوزه توسعه 
از  اطمینان  و  ستادها  همسوسازی  فناوري، 
جاری سازی سیاست های کالن معاونت از طریق 
به  اتکا  با  که  است  فناوری  توسعه  ستادهای 
روش های مختلف از جمله تعیین شاخص های 
اثربخشی و کارآیی ستادها انجام می شود. برای 
مثال در پی تمرکز کالن معاونت علمی و فناوری بر تجاري سازي 
تجاري سازي  در  ستادها  موفقیت  میزان  اخیر،  دوره  در  فناوري 
فناوري هاي مرتبط به یکي از شاخص های اصلی ارزیابي عملکرد 
ستادها بدل شده است. سیاست  بارز دیگر معاونت علمی در حوزه 
توسعه فناوری، تقویت فعالیت ستادها در عرصه بین المللي و کمک 
به تبادل و توسعه فناوري متناسب با اولویت هاي هر ستاد است که 
به منظور اطمینان از جاری سازی آن، اولویت هاي راهبردي فناوري 
ستادها شناسایي شده و با همکاري اداره کل »امور بین الملل و تبادل 
فناوري« معاونت، برنامه هایي براي توسعه همکاري فناورانه ستادها 

با سایر کشورها تدوین شده است. 

ایفای نقش تسهیل گری

شبکه سازي در سطح 
ملي و بین المللي

حمایت از 
تجاري سازي فناوري

توانمندسازي و
 فرهنگ سازي

حمایت از 
شرکت هاي دانش بنیان

حمایت از 
توسعه فناوري

تقویت زیرساخت هاي 
قانوني و نهادي

سیاست هاي عمومی ستادهاي توسعه فناوري

دکتر علی وطنی
معاون توسعه فناوری
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شبکه سازي و تسهیل

 تعامل ستادها و سایر نهادها
فناوری،  توسعه  حوزه  بر  حاکم  کلیدي  رویکردهاي  از  یکي 
شبکه سازي و جلب مشارکت ذي نفعان مختلف، در راستاي توسعه 
فناوري هاي اولویت دار کشور است. گرچه ستادها هر کدام به نوبه 
خود از سیاست شبکه سازی بهره می گیرند و تسهیل گری و ایجاد 
تعامل بین ذی نفعان را دنبال می کنند، اما هرجا که موضوع فراتر 
از قلمرو مأموریتی یک ستاد باشد )فعالیت های بین حوزه ای( یا 
شرایط اقتضا کند، معاونت توسعه فناوری با بهره گیری از جایگاه 
و ظرفیت های قانونی خود، اقدام به شبکه سازی فراستادی می کند. 
برای مثال، بحران محیط زیست تنها در قلمرو یک ستاد نمی گنجد 
و نیازمند حضور ستادهای مختلف از یک سو، و سازمان ها و نهادهای 
ملی و استانی از سوی دیگر است که سیاست گذاری جدی معاونت 
توسعه فناوری را می طلبد که بدین منظور کارگروهی با عنوان محیط 
زیست و انرژی پایه ای با حضور دبیران و متخصصان ذیل معاونت در 

حال تشکیل می باشد.
با  فناوری  توسعه  ستادهای  ارتباط  می کوشد  همچنین  معاونت 
مجلس  فرهنگی،  انقالب  عالی  )شورای  حاکمیتی  دستگاه های 

شورای اسالمی و غیره( را تسهیل کند. 

اهم برنامه ها و اقدامات
فعال سازی و راه اندازی 7 ستاد

یکی از اولویت های اصلی نقشه جامع علمی کشور، فناوری های 
نرم و هویت ساز است که ستاد مرتبط با آن قبال ایجاد شده بود، 
اما فعالیت چندانی نداشت. معاونت توسعه فناوری در دوره جدید با 
توجه به اهمیت این ستاد آن را احیا نمود که سیاست ها و اقدامات آن 

در ادامه همین گزارش آمده است. 
همچنین معاونت با توجه به اولویت های موجود در نقشه جامع علمی 
کشور، اقدام به راه اندازی 5 ستاد با عناوین »فناوری و نوآوری نفت، 
گاز و ذغال سنگ«، »بهینه سازی انرژی و محیط زیست«، »توسعه 
و  فوتونیک  لیزر،  »فناوری  دریایی«،  دانش بنیان  فناوری صنایع 
ساختارهای میکرونی« و همچنین »فناوری مواد و ساخت پیشرفته« 

کرده است.  
عالوه بر این یکی از ستادهایی که در دوره جدید راه اندازی شده، 
»ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان« است که 
ماهیت آن کمی با سایر ستادها متفاوت می باشد و می کوشد گفتمان 
توسعه فناوری و نوآوری را در کشور ترویج و نهادینه کند. گزارش 

عملکرد ستادهای مذکور در ادامه آمده است. 

نمودار سازمانی )مرتبط با ستادهای توسعه فناوری(

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
)رئیس ستاد(

معاونت توسعه فناوری

مرکز فناوری های راهبردی

کارگروه ها

دبیرخانه ستادشورای راهبری ستاد

ستادهای توسعه فناوری
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تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد و راه اندازی ستادها
به منظور اطمینان از جاری سازی سیاست های ملی و همچنین 
سیاست های معاونت علمی و فناوری از طریق ستادها، معاونت 
توسعه فناوری قصد دارد عملکرد و دستاوردهاي هر ستاد را با 
اتکا به نقشه جامع علمی کشور، سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
سیاست های کالن معاونت علمی و فناوری، منشور پویایی ستادها و 
نیز برنامه هاي راهبردی مصوب خود ستادها ارزیابی کند. در رویکرد 
جدید معاونت توسعه فناوری و با همکاری معاونت سیاست گذاری و 
نظارت راهبردی معاونت، عالوه بر شاخص های عمومی، براي هر 
ستاد شاخص هاي اختصاصی نیز تدوین شده است. شاخص های 

عمومی ارزیابی عملکرد ستادهای توسعه فناوری عبارت اند از:
ظرفیت هاي پژوهش و توسعه فناوري )آیا پژوهش در راستاي   .1
توسعه فناوري انجام مي شود؟ آیا زیرساخت ها، منابع انسانی و 
زیرساخت های الزم براي پژوهش و توسعه فناوري وجود دارد؟(؛
تعریف حوزه فناوري )به جز ستاد، چه سازمان هایي روي توسعه   .2
فناوري مرتبط کار مي کنند؟ توسعه فناوري مدنظر در آینده چه 

نقشي در GDP خواهد داشت؟(
و  مدنظر  فناوري  حوزه  در  اشتغال زایي  )میزان  اشتغال زایي   .3

فناوري هاي وابسته چقدر است؟(
بازار فناوري و چگونگي ورود به بازار  .4

صادرات و واردات محصوالت و خدمات فناورانه   .5

نگارش و انتشار مقاله هاي علمي   .6
ثبت پتنت   .7

اثربخشي فناوري )از منظر اجتماعي، فرهنگي، محیط زیستي،   .8
ایمني و اقتدار ملي(

تأمین زیرساخت های مشترک و توانمندسازی ستادها
همان طور که اشاره شد، معاونت توسعه فناوری به منظور ایجاد 
مشترک  مدیریتی  نظام های  می کوشد  ستادها  بین  یکپارچگی 
آن ها را طراحی و مستقر کند که برای مثال می توان به استقرار 
مدیریت کیفیت ایزو9001 و مدیریت دانش در ستادها، راه اندازی و 
استقرار پورتال یکپارچه مدیریت امور دبیرخانه ستادها و نیز انضمام 
پیوست فرهنگی و اجتماعی فناوری های راهبردی به طرح های 

تجاری سازی ستادها اشاره کرد. 
ملی  شبکه های  تأسیس  همچنین  فناوری  توسعه  معاونت 
آزمایشگاهی ستادها و تقویت شبکه های موجود را دنبال کرده 
است و به منظور توانمندسازی کارکنان ستادها، بسته آموزش و 

توانمندسازی کارشناسان ستادها را طراحی و ارائه نموده است. 
یکي دیگر از نظام های مشترک ستادها، چارچوب موافقت نامه هاي 
توسعه فناوري براي پروژه هاي تحت حمایت است که توسط مرکز 
فناوری های راهبردی طراحی و در اختیار ستادها قرار گرفته است. 
این موافقت نامه ها )براي تسهیالت و حمایت هاي بالعوض( که 
به امضاي مجري، دستگاه گیرنده حمایت، دبیر ستاد مرتبط )ناظر 
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طرح های حمایت شده ستادهای توسعه فناوری از ردیف بودجه 
معاونت علمی و فناوری - کمک بالعوض و تسهیالت 

)از ابتدای دولت یازدهم تا بهمن 1395(
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اجرایی( و معاونت توسعه فناوري )ناظر عالي( مي رسد، امکان نظارت 
دقیق تر بر اجرا و تحقق اهداف طرح ها را فراهم مي کند. 

به عنوان یک اقدام مشترک دیگر، توانمندي هاي ساخت داخل در 
حوزه فعالیت ستادها شناسایی شده و فهرستي از محصوالت بومی 
که در حیطه مأموریتی هر ستاد قابل ارائه است، تهیه شده است 
تا سازوکارهاي مناسب براي حمایت از تولید و استانداردسازي این 
محصوالت و جلوگیري از واردات کاالهاي مشابه طراحي و ارائه 

شود. 

ایجاد کمیته ها و کارگروه هاي استانی و موضوعی
نیز به منظور کاهش تمرکز  در راستاي سیاست شبکه سازي و 
بین  تعامالتي  استان ها،  امور  دفتر  ابتکار  به  مرکز،  در  فعالیت ها 
استانداري ها و ستادهاي توسعه فناوري شکل گرفته است. در این 
راستا استانداري ها، کمیته ها یا ستادهایي را متناظر با ستادهاي توسعه 
فناوري معاونت علمي تشکیل داده اند و ستادهاي توسعه فناوري، 
از طریق شبکه سازي با این ستادها/ کمیته ها و نیز بنیاد نخبگان 
استان ها، اولویت ها و نیازهاي فناوري استان ها را شناسایي مي کنند 
تا بتوانند سیاست ها و اقدامات خود را متناسب با آن تنظیم کرده 
و از توسعه فناوري بر مبناي ظرفیت ها و توانمندي هاي استان ها 

حمایت کنند. 

از دیگر نمونه هاي شبکه سازي در حوزه توسعه فناوري، تشکیل 
»کارگروه محیط زیست« با حضور ستادهاي مرتبط با محیط زیست 
چالش های  بررسي  به منظور  کشور  محیط زیست  سازمان  و 
نیز  و  آن ها  براي  فناورانه  راه حل هاي  شناسایی  زیست محیطي، 
حمایت از اجراي آن ها است. همچنین با محوریت ستاد توسعه 
فناوري آب، خشک سالي، فرسایش و محیط زیست و با مشارکت 
کارگروه  خصوصي،  بخش  فعال  نمایندگان  و  فناوري ها  مرکز 
ویژه ای در حوزه آب تشکیل شده که به شناسایی چالش های آب 
و خشک سالي و چاره اندیشی برای آن ها از منظر فناوری و نوآوری 

مي پردازد. 
در همین راستا همچنین تفاهم نامه هایی بین معاونت علمی و سازمان 
ملی استاندارد و جهاد دانشگاهی نیز در دست تدوین و انعقاد است. 

راه اندازی »شورای هماهنگی دبیران ستادها«
این شورا به منظور تقویت هم افزایی و یادگیری متقابل ستادها 
تشکیل شده است و می کوشد بستر الزم براي به اشتراک گذاري 
تجربیات و هماهنگ سازي فعالیت هاي ستادهاي مختلف را فراهم 
سازد. در جلسات منظم شورای هماهنگی که با حضور معاون توسعه 
سیاست ها،  می شود،  برگزار  ستادهای 15گانه  دبیران  و  فناوری 
راهبردها و اقدامات موفق یا کمترموفق ستادها به بحث گذاشته 

می شود تا فرصت تبادل دانش و تجربه بین آن ها فراهم آید. 

حمایت ستادهای توسعه فناوری در قالب 
کمک بالعوض ارائه شده به طرح ها 

)مصوب(

%1
زیست فناوری

%1/4
صنایع دانش بنیان دریایی

%7/9
نرم و هویت ساز

%1/6
 نفت، گاز و ذغال سنگ

%14/1
فناوری اطالعات و ارتباطات

%10/2
آب، فرسایش، خشکسالی
 و محیط زیست

%4/2
علوم و فناوری های شناختی

%5
گیاهان دارویی و طب سنتی

%2/6
بهینه سازی مصرف انرژی و 
محیط زیست

%8/4
هوایی و هوانوردی

%37/4
سلول های بنیادی

%5/8
انرژی های تجدید پذیر

%0/3
ستاد توسعه فناوری های مواد و ساخت پیشرفته

%0/1
لیزر، فتونیک و ساختارهای میکرونی
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مجموع حمایت های ستادهای توسعه فناوری   
به تفکیک نوع طرح ها

%26
تجاری سازی )تسهیالت(

%7
آموزش، توسعه و 
فرهنگ سازی

%28
توسعه فناوری

%31
توسعه زیرساخت

%0/21
انجمن های علمی و دانشجویی

%8
طرح های پژوهشی و 

مطالعات راهبردی

حمایت ها به تفکیک 
نوع دستگاه های گیرنده حمایت

%39
شرکت ها و 

مؤسسات غیر دولتی

%7
پژوهشگاه ها و 

مراکز تحقیقاتی دولتی

%41
دانشگاه ها 
و دانشکده ها

%12
شرکت های دولتی، نهادهای عمومی و 
دستگاه های اجرایی

درصد پرداختی حمایت ها
 از ستادهای توسعه فناوری های راهبردی

%50
پرداخت شده

%50
پرداخت نشده

%0/6
نفت، گاز و ذغال سنگ

%7/1
هوایی و هوانوردی

%7/3
آب، خشک سالی، فرسایش
 و محیط زیست

%11/6
سلول های بنیادی

%17/2
نرم و هویت ساز

%1/9
انرژی های تجدیدپذیر

%3/4
صنایع دانش بنیان دریایی

%5/1
ستاد توسعه فناوری های مواد و 
ساخت پیشرفته

%19/1
گیاهان دارویی و طب سنتی

%19/9
فناوری اطالعات و ارتباطات

حمایت ستادها در قالب تسهیالت 
ارائه شده به طرح ها

)مصوب(
%6/7

زیست فناوری
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همه به سوی یک هدف
ساماندهی، هدایت و هامهنگی نهادها و مراکز علمی، پژوهشی و فناوری 

ــوان یــک نهــاد فرادســتگاهی، ســاماندهی،  ــه عن ــاوری ریاســت جمهوری ب ــت علمــی و فن یکــی از مهم تریــن مأموریت هــای معاون
هدایــت و هماهنگــی نهادهــا و مراکــز علمــی، پژوهشــی، و فنــاوری کشــور اســت تــا آنهــا را در جهــت رفــع نیازهای اساســی کشــور در 

بخــش توســعه فنــاوری همســو ســازد. 
دفتــر هماهنگــی مراکــز علمــی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری وظیفــه ســاماندهی، هدایــت و هماهنگــی نهادهــا و مراکز 
علمــی، پژوهشــی و فنــاوري را بــه منظــور هم افزایــی در توســعه علــوم و فنــاوري و نــوآوري بــر عهــده دارد. راهبــری و توســعه تعامالت 
بیــن دســتگاهی و راه انــدازي هســته هاي فنــاوري در راســتاي رفــع نیازهــای کشــور و مبتنــی بــر اولویت هــاي اســناد باالدســتی، از 
اهــداف ایــن دفتــر اســت. بســیاری از حوزه هــا و زیرحوزه هــای فنــاوری منــدرج در نقشــه جامــع علمــی کشــور و سیاســت هایی کلــی 

علــم و فنــاوری می تواننــد از اولویت هــای اساســی معاونــت بــه شــمار آینــد. 
ــر  در گذشــته، حمایــت از همایش هــا، مجــالت علمــی پژوهشــی، و پشــتیبانی از انجمن هــای علمــی و دانشــجویی از وظایــف دفت
هماهنگــی مراکــز علمــی بــه شــمار می رفــت. از آنجــا کــه بعضــی از ایــن حمایت هــا غیــر هدفمنــد و بــدون چارچــوب خاصــی انجــام 
می گرفــت و بعضــی دیگــر ماننــد حمایــت از انجمن هــای علمــی و انجمن هــای دانشــجویی خــارج از مأموریت هــای معاونــت علمــی 
و فنــاوری در دوره اخیــر بــه شــمار می رفــت، ایــن مــوارد از شــرح وظایــف دفتــر هماهنگــی مراکــز علمــی خــارج شــد و اولویت هــای 
اساســی توســعه فناوری هــای مــورد نیــاز کشــور در کانــون توجــه قــرار گرفــت. در ادامــه بــه فعالیت هــای اخیــر دفتــر پرداخته می شــود. 
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1. تعامل و همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی 
گذار دانشگاه های کشور از نسل اول )تربیت محض فارغ التحصیالن( 
به دانشگاه های نسل سوم )دانشگاه فن آفرین کارآفرین( مهم ترین 
رویکرد برنامه این دفتر در این دوره است. در این برنامه دانشگاه 
عالوه بر حفظ مأموریت های اصلی خود، در فرآیند رفع نیازهای 
اساسی کشور و نقش آفرینی در نظام ملی نوآوری و نهایتا توسعه 

ملی مشارکت می نماید.
دانشگاه ها، به ویژه دانشگاه های بزرگ کشور، در توسعه فناوری 
سهم قابل توجهی دارند، همچنان که بعضی از طرح های کالن ملی 
فناوری در شورای عالی عتف و نیز در معاونت علمی و فناوری توسط 
دانشگاه ها اجرا می شود. از این رو، معاونت علمی و فناوری برنامه ای 
در جهت شناسایی مهم ترین چالش های مناطق مختلف کشور و 
هدایت طرح های فناورانه و کاربردی دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی کشور در جهت رفع آن ها در دست اجرا دارد. تعامل دانشگاه ها 
و معاونت علمی و فناوری در راستای مهم ترین چالش های کشور، 
و  دانشجویان  توسط  دانش بنیان  شرکت های  توسعه  طریق  از 
دانش آموختگان، اجرای طرح های اولویت دار ملی توسط دانشگاه ها، 
و هدایت پایان نامه ها در جهت این چالش ها انجام می شود. به منظور 
همکاری نظام مند میان دانشگاه ها و معاونت، كارگروه مشتركی 
دانشگاه های  فناوری  و  پژوهش  معاونان  از  متشکل 
برتر و مدیران معاونت علمی و فناوری تشکیل شده 
بر  فناورانه دانشگاه ها  پیشنهادیه های طرح های  است. احصای 
مبنای نیازهای فناورانه سازمان مدیریت بحران کشور، و تدوین مدل 

همکاری معاونت علمی و فناوری و دانشگاه ها در خصوص تقسیم 
کار متناسب با ظرفیت دانشگاه ها در حوزه فناوری های بحران از 
جمله اقداماتی است که پس از تشکیل کارگروه مشترک انجام شده 

است.
تعامالت فی مابین دانشگاه های کشور و معاونت در سایر قلمروهای 
فناوری نساجی، کشاورزی، فناوری های شهری، و ... در حال انجام 

است.
2. تشکیل هسته های فناوری بر اساس اولویت های نقشه جامع 

علمی کشور
معاونت علمی و فناوری با توجه به جایگاه حاکمیتی و فرادستگاهی 
خود، و در راستای تحقق اولویت   های نقشه جامع علمی کشور 
ضمن پرهیز از گسترش سازمانی، و سیاست چابک سازی دولت 
و تمرکززدایی اداری، در تالش است تا با ایجاد و راه   اندازی هسته 
و شبکه   های فناوری به توسعه فناوری در حوزه   های دارای اولویت 
کمک کند. این هسته ها تشکیالت سازمانی جدیدی شکل نمی دهند،  
و تنها از طریق هماهنگی و شبکه   سازی ظرفیت های موجود کشور 
بر اساس چارچوب و مدل تهیه شده، فعالیت خواهند کرد. تا کنون 
اقدامات اولیه برای راه اندازی هسته   های رباتیک و هوش مصنوعی، 
کشاورزی، HSE )بهداشت، ایمنی و محیط زیست(، نساجی و مواد 
پیشرفته اقدام گردیده است و سایر اولویت ها همچون معدن، معماری 
و ساختمان، فناوری   های مدیریت شهری، تغذیه و امنیت غذایی نیز 

در دستور کار قرار دارند.
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3. راهبری و توسعه تعامالت بین دستگاهی برای رفع نیازهای 
فناورانه دولت و جامعه

یکی از چالش های اصلی کشور در توسعه فناوری، عدم ارتباط 
دوسویه میان طرف های  عرضه و تقاضای فناوری، و به ویژه عدم 
شناخت مناسب  نهادهای دولتی از توانمندی های علمی و فناورانه 
کشور است. حل بسیاری از چالش های موجود کشور مانند حوزه های 
محیط زیست، مخاطرات بزرگ طبیعی، ترافیک و حمل ونقل و 
تصادفات جاده ای و ده ها موضوع دیگر، تنها و تنها در گرو تعامالت 
بین دستگاهی و با اشتراک گذاری تمامی ظرفیت های قانونی، مالی، 
اداری، علمی و فناورانه آن ها در قالب زنجیره ای به هم پیوسته 

امکان پذیر است.
به منظور پاسخگویی به نیازهای فناورانه دستگاه های دولتی از طریق 
توانمندی های مراکز علمی و فناورانه داخلی، معاونت اقداماتی در 

دست اجرا داشته است. از جمله: 
• تشکیل کارگروه ملی توسعه فناوری های پیشگیری و کاهش 
خطرات ناشی از سوانح طبیعی و انسان ساز  با عضویت تمامی 
ذی نفعان، سازمان مدیریت بحران وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت 
نفت، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشاورزی، و نیز برخی 
دانشگاه ها و پژوهشگاه های دولتی و خصوصی و شرکت های دانش 
بنیان. استفاده از پهپادها برای پایش جنگل ها با همکاری معاونت، 
سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان مدیریت بحران و سازمان 
صنایع هوایی یکی از نخستین مصوبات این کارگروه بوده که اجرایی 

شده است. به عنوان نمونه:
• سازمان بحران وزارت کشور بر سر چک لیست 13 موضوع از 

فناوری های حوزه امداد و نجات

وزارت نیرو و هشت دستگاه تخصصی در خصوص HSE و   •
فناوری

سازمان هواشناسیـ  سامانه هشدار سریع سیل  •
پژوهشگاه بین المللیـ  زلزله  •

آتش نشانیـ  طرح های حوزه اطفاء حریق  •
شهرداری تهران  •

4. همکاری با قطب های علمی
به منظور همکاری نظام مند معاونت علمی و فناوری با قطب   های 
علمی در مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت  علوم، تحقیقات و فناوری و 
نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، پس از برگزاری جلسات 
متعدد با شورای قطب   های علمی، الگوی همکاری مشترک تدوین 
شد. طبق این الگو، داوری و نظارت بر طرح   های فناورانه ای 
که ستاِد فناوری مربوط به آنها در بدنه معاونت وجود ندارد، توسط 
اجرای  از  حمایت  می شود.  انجام  مربوط  علمی  قطب   های 
طرح های مرز دانش توسط قطب های علمی و بهره   مندی از 
مشاوره   های تخصصی آنها نیز از دیگر اجزای این الگو به شمار می رود. 
تاکنون ده طرح منتخب در حوزه توسعه فناوری و ده طرح منتخب در 

حوزه مرزهای دانش در اولویت قرار گرفته است. 
همچنین پس از برگزاري نشست تخصصي برگزیدگان انجمن هاي 
علمي با حضور معاون محترم علمي و فناوري رئیس جمهور، کارگروه 
مشترکی متشکل از اعضای دبیران کمیسیون های انجمن های علمی 
وزارت های علوم و بهداشت و رئیس شورای انجمن های علمی برای 
تدوین الگوی همکاری انجمن های علمی و معاونت تشکیل شد. پس 
از برگزاری جلسات متعدد، این الگو طراحی شد و اساس همکاری های 

فیمابین قرار گرفت.
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از منابع زیرزمینی تا آمایش رسزمین
نگاهی به عملکرد دفرت امور فناوری استان ها

یکی از چالش های تمرکز گرایی، عدم توازن در توزیع جغرافیایی 
منابع در سراسر کشور است. در حال حاضر پایتخت و شهرهای 
بزرگ بیشترین منابع حوزه علم و فناوری را دریافت می کنند. این 
مسئله تا حدی به توانمندی بیشتر دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و 
فناورانه و  اجرای طرح های  تعریف و  این شهرها در  بنگاه های 
نوآورانه و استعداد آنها در جذب منابع، و تا حدی به توزیع ناعادالنه 

منابع و مرکزگرایی برمی گردد.  
از این رو معاونت علمی و فناوری تخصیص منابع به استان ها، و 
به ویژه استان های محروم و کم  بهره را که تا کنون منابع کم تری 
دریافت کرده اند، مورد توجه قرار داده است. توانمندسازی استان هایی 
که تا کنون طرح های کمتری را اجرا کرده اند نیز در دستور کار 
قرار گرفته است. در ادامه به اقدامات معاونت در راستای توسعه 
پرداخته  نوآوری  و  فناوری  حوزه  در  استانی کشور  ظرفیت های 

می شود. 

اهم اقدامات و فعالیت ها
بازدید از استان های کشور

در راستای راهبرد کالن 7 نقشه جامع علمی کشور و ماده 181 
برنامه پنجم توسعه که به جهت دهـي آمـوزش، پژوهـش، فنــاوري 
و نوآوري با توجه به آمایش سرزمین مربوط می شوند، معاونت علمی 
و فناوری در جهت شناسایي ظرفیت ها و محدودیت های فناورانه 
استان ها و هدایت آن ها در راستاي توسعه فناوری اقدام به انجام 
سفرهای استانی نموده است. این سفرها با هدف ایجاد هماهنگی 
میان دستگاه ها و نهادهای استانی ذیربط برای ترویج گفتمان علم 
و فناوری و نیز توسعه اقتصاد دانش بنیان در استان های کشور با 
درنظر گرفتن ویژگی های اقلیمی و مزیت های نسبی و سند آمایش 

سرزمین استان انجام می شود. 
در دور اول سفرها، سیاست ها، برنامه ها و اقدامات معاونت معرفی شد 
و نحوه تعامل با استانداری ها و نهادهای فناور استان شامل دانشگاه ها، 
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مؤسسات پژوهشی، پارک ها، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان 
تبیین شد. در دوم سفرها مصوبات و درخواست های سفرهای استانی 
دور اول پیگیری شد، و در جلسات مشترک با اتاق بازرگانی شیوه 
تعامل با بخش خصوصی و همکاری شرکت های بزرگ صنعتی در 

حمایت از شرکت های دانش بنیان بررسی شد.

ایجاد هماهنگی بین ستادهای توسعه فناوری و استان ها
به منظور استفاده از ظرفیت ستادهای توسعه فناوری های راهبردی 
برای توسعه فناوری های بومی در سطح استان های کشور و ایجاد 
هم سویی میان درخواست های استان ها و اولویت های ستادها با توجه 
به سند آمایش سرزمین، هماهنگی های الزم برای برقراری ارتباط 
مؤثر و حضور نمایندگان استانی در کارگروه های ستادهای توسعه 
فناوری انجام می گیرد. هدف اصلی این برنامه ایجاد هماهنگی و 
ارتباط مؤثر بین دبیران ستادها و نهادهای استانی است که تاکنون با 
حضور دبیران ستادهای توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب 
سنتی، بهینه  سازی انرژی و محیط زیست، توسعه فناوری های نرم و 
هویت ساز، توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست 
و توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی بیش از 10 جلسه 
هماهنگی انجام شده و هماهنگی میان دیگر ستادها با استان ها نیز 

در دستور کار قرار دارد.

کمک به توسعه و ارتقای اقتصاد دانش بنیان در استان های کشور
به منظور توسعه اقتصاد دانش بنیان و جهت دهی فعالیت های فناورانه 
و نوآورانه در راستای حل مشکالت استانی با توجه به سند آمایش 
استان، از تشکیل و توسعه شرکت های دانش بنیان مرتبط با مزیت 
نسبی استان حمایت می شود. در همین راستا سفرهای استانی در 
دستور کار معاونت قرار گرفته است، به گونه ای که در سال 93، 29 
سفر استانی به 23 استان کشور و در سال 94، 24 سفر به 18 استان 
کشور و همچنین از ابتدای سال 95 تاکنون 5 سفر استانی انجام شده 
است. عالوه بر این، نظارت بر طرح های استانی معاونت علمی و 
فناوری به منظور هدایت آن ها در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان، 
با هماهنگی نهادهای فناور استان انجام می شود. در حاشیه سفرهای 
استانی نیز مشکالت شرکت های دانش بنیان استان ها از طریق 
دفتر امور فناوری استان ها پی گیری می شود. یکی از دستاوردهای 
سفرهای استانی کمک به افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان 
است و از مردادماه سال 94 تا 95 تعداد کل شرکت های دانش بنیان 
برابر شده است در حالی که تعداد شرکت های دانش بنیان   1/6

استانی )به غیر از استان تهران( 1/5 برابر شده است.

تعریف طرح های کالن ملی
 فناوری در راستای مزیت های نسبی استان

فناورانه استان های کشور و  به توسعه فناوری  به منظور کمک 
همچنین بهره مندی متوازن استان ها از حمایت های علمی و فناورانه، 
معاونت توسعه فناوری اقدام به تعریف طرح های کالن استانی با 
هماهنگی معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری )در مرحله اول 15 
استان( نموده است. اولویت انتخاب طرح های دریافتی از استان ها، 
تطابق آن ها با سند آمایش سرزمین و توجه به حل حداقل یکی از 
مشکالت اساسی استان است. تاکنون 35 طرح از 12 استان دریافت 
شده که در مرحله بررسی قرار دارد و هماهنگی با استان های دیگر 

نیز در دستور کار است.

نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کالن 7
و  فنــاوري  پژوهـش،  آمـوزش،  جهت دهـي 
نیازهاي  رفع  و  مشکالت  حل  سمت  به  نوآوري 
واقعي و اقتضائات کشور با توجه به آمایش سرزمین 
و نوآوري در مرزهاي دانش براي تحقق مرجعیت 

علمي

برنامه پنجم توسعه، ماده 181:
لحاظ  با  کشور  برنامه ریزي  نظام  ارتقای  منظور  به 
پایداري محیطی  نمودن دو اصل آمایش سرزمین و 
سرمایه گذاری هاي  و  توسعه اي  فعالیت هاي  کلیه  در 
ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه اي و 
بخشی ـ منطقه اي و رعایت عدالت در توزیع منابع و 
فرصت ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی هاي 
به  اجرایی  اختیارات  انتقال  و  استان ها  مدیریتی 
استان ها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، سازوکارها و 
شاخص هاي الزم به تصویب هیأت وزیران  می رسد. 
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جمهور  رئیس  مشاور  ابتکار،  دكتر  مرحوم   1379 اسفندماه  یکم 
كرد  یاد  »نانو«  عنوان  با  جدیدی  فناوری  ظهور  از  نامه ای  در  وقت، 
و خواستار بررسی جدی ضرورت و جوانب مختلف آن در كشور شد. 
در نتیجه به دستور رئیس جمهور كمیته اي با عنوان »كمیته مطالعات 
سیاست فناوری نانو« شکل گرفت و با راه اندازی یک سایت اینترنتی 
و چاپ یک خبرنامه، فعالیت های ترویجی در پیوند با فناوری نانو كلید 
خورد. كمی بعدتر، این كمیته نخستین همایش ملی فناوری نانو را در 

روزهای 14 و 15 اسفند 1380 برگزار كرد. 
دو سال بعد، در شهریورماه 1382، »ستاد ویژه توسعه فناوری نانو« 
به ریاست معاون رئیس   جمهور وقت و با عضویت وزارت خانه های 
»امور اقتصاد و دارایی«، »بهداشت، درمان و آموزش پزشکی«، »جهاد 
كشاورزی«، »صنایع و معادن«، »علوم، تحقیقات و فناوری«، رئیس 
سازمان وقت مدیریت و برنامه ریزی كشور، رئیس دفتر همکاری های 
پژوهشگران  و  مدیران  از  شماری  و  جمهوری  ریاست  فناوری 

سرشناس كشور تشکیل شد. 

چشم انداز فناوری نانو*نانو، بنای نو!
چشـم انداز  تحقـق  بـرای 
بیست سـاله جمهوري اسـالمي 
و  نرم افـزاري  جنبـش  ایـران، 
بهبـود سـطح، كیفیـت و امنیت 
زندگي مـردم، در افق ده سـاله، 
ایـران  اسـالمي  جمهـوري 
كشـوري است توسـعه یافته در 

فنـاوري نانـو:
و  بومـي  زیرسـاخت هاي  بـا  ـ 

پیشـرفته و داراي سـهم برتر 
منابـع انسـاني متخصـص

و  داخلـي  تعامـالت  داراي  ـ 

سـازنده و  مؤثـر  بین المللـي 
مولد ارزش افـزوده اقتصادي  ـ 

حاصـل از فنـاوري نانو
داراي تـوان رقابت در سـطح  ـ 

ن جها
* »نانو، بنای نو« نام یک آلبوم موسیقی اثر استاد مجید انتظامی بود که به سفارش کمیته ترویج ستاد توسعه 

فناوری ساخته و در سال 1384 روانه بازار شد. 

گزارش عملکرد ستاد توسعه فناوری نانو
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مردادماه 1384، ستاد پیش نویس سند 10 ساله 
توسعه فناوری را با عنوان »راهبرد آینده« تدوین 
کرد که در جلسه 1384/5/2 به تصویب هیأت 
دولت رسید. در اردیبهشت ماه 1385، شورای 
عالی انقالب فرهنگی ضمن تأکید بر اجرای 
سند »راهبرد آینده«، سیاست ها و راهبردهای 
توسعه این فناوری در کشور را تصویب کرد و 
سرانجام در بهمن ماه 1385، با تشکیل معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه 

فناوری نانو به آن پیوست. 
ایران در سال 1387 پیشنهاد تشکیل شبکه 
»اکونانو« را در عرصه بین المللی مطرح کرد و 
اردیبهشت ماه 1388، دفتر مرکزی این شبکه 
در مراسمی با حضور سفرای کشورهای عضو و 

در محل ستاد توسعه فناوری نانو افتتاح شد. در همان سال ایران به 
عضویت شبکه نانوُفروم آسیا درآمد که مأموریت آن ترویج، تحقیق 
و توسعه و صنعتی سازی فناوری نانو بین کشورهای عضو است. 
همچنین ایران در سال 1387 پیشنهاد تشکیل مرکز بین المللی 
فناوری نانو با محوریت آب و پساب را به سازمان توسعه صنعتی 
سازمان ملل متحد ارائه کرد. با این پیشنهاد، طرح ایجاد یک مرکز 
بین المللی فناوری نانو به صورت مشترک بین ایران و یونیدو در 
دستور کار طرفین قرار گرفت و باالخره سند ایجاد این مرکز در 

مهرماه 1388 در شهر وین امضا شد.
با تالش پژوهشگران ایرانی در حوزه فناوری نانو، جایگاه کشور در 
تولید علم از رتبه 56 در سال 2000 میالدی به رتبه ششم در سال 

2016 ارتقا یافته است. در زمینه تولید محصول 
و دستیابی به بازار نیز، گرچه مقایسه کشورها به 
دلیل فقدان آمارهای متمرکز امکان پذیر نیست، 
حوزه  در 8  از 332 محصول  بیش  تولید  اما 
صنعتی مبتنی بر فناوری های داخلی، از جمله 
تصفیه آب و پساب و تولید نانوداروها، حکایت 
از ورود کشور به جمع بازیگران اصلی این حوزه 

دارد.
همزمان با پایان یافتن دوره ده ساله اول توسعه 
فناوری نانو در کشور، کار تدوین سند راهبردی 
ده ساله دوم از ابتدای سال 1393، با تشکیل 
جلسات فکری و کارشناسی آغاز شد و این سند 
در سال 1394 تدوین شد و مراحل تصویب 
نهایی را در کمیسیون علمی تحقیقاتی و فناوری 

هیأت دولت طی می کند. 
در ادامه به مهم ترین سیاست ها و رویکردهای ستاد توسعه فناوری 
نانو در دو سال اخیر پرداخته می شود که به تاسی از سیاست های 
کالن معاونت علمی و فناوری، در دوره جدید به ویژه بر نوآوری و 
تجاری سازی فناوری متمرکز شده است. شکل 1 که توزیع بودجه 
ستاد بر حسب سیاست های آن را نشان می دهد، به خوبی گویای 
تغییر رویکردها و حرکت به سمت پارادایم خلق ثروت در دوره اخیر 

است. 

اهم سیاست ها و رویکردها
در ادامه به اهم سیاست های ستاد نانو می پردازیم. 

ترویج و فرهنگ سازی
زیرساخت های علم و فناوری

همکاری های بین الملل
توسعه سرمایه انسانی
فناوری های راهبردی

تجاری سازی
صنعت و بازار

سیاست گذاری و ارزیابی

1390
1391
1392
1393

2

4

4

6

9
12

3

6

147
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6

3

35

37
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51

33

1

1 2

2

12

7

11

12

12
13

توزیع بودجه ستاد نانو براي تحقق سیاست ها 
)از 1390 تا 1393(

دکتر سعید سرکار
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو
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ترویج و آموزش عمومی نانو برای افزایش مشارکت ذی نفعان در 
توسعه و به کارگیری فناوری  نانو

توسعه و بهره مندی از سرمایه های انسانی نانو و
 ارتقای تحقیقات مسأله محور

ارتقای همکاری ها و تعامالت بین المللی

راهبری تحقیقات هدفمند نانو برای دستیابی به 
فناوری های کلیدی

تسهیل و تسریع تجاری سازی  با فراهم سازی خدمات توسعه 
فناوری مورد نیاز فناوران و شرکت های دانش بنیان

ارتقای صنایع با به کارگیری فناوری  نانو و گسترش بازار نانو

سیاست گذاری و ارزیابی اهداف، راهبردها، سیاست ها، 
برنامه ها و نهادهای نانو

فراهم سازی و تقو یت زیرساخت های الزم برای 
توسعه همه جانبه، به هنگام، متوازن و پایدار نانو

سیاست های 
ستاد نانو

الگوی بومی توسعه  

در سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه فناوری نانو، به شکل گیری مدل سرآمدی، بومی و عملی برای پیشرفت کشور توجه شده است تا بتواند الگویی از توسعه را برای 
سایر حوزه های فناوری در کشور فراهم آورد. در مدل بومی برای توسعه فناوری نانو به ویژگی های زیر توجه شده است: 

برنامه ریزی در تمامی حلقه های زنجیره علم تا بازار و حضور در رقابت جهانی  •
آگاه سازی عمومی و ترویج   •

ایجاد سرمایه  اجتماعی و تالش برای حفظ آن   •
تخصیص منابع تشویقی به فناوری نانو در کشور براي جذب سایر منابع   •
شبکه سازی، نهادسازی و بهره گیری از امکانات و زیرساخت های موجود   •

ایجاد رقابت سالم بین افراد و نهادهای فعال با ارزیابی و رتبه بندی بر اساس عملکرد و دستاورد  •
ورود فناوری نانو به اولویت های اجتماعی- اقتصادی کشور از جمله سالمت، آب، انرژی و محیط زیست  •

حضور فعال در سطح جهانی برای تاثیرگذاری در تصمیم گیری های بین المللی  •

حجم فروش محصوالت نانو 1389-94
 )میلیارد ریال(

89
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90

166

91

204

92

791

93 94

1560

3123
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پایان سال 1394پایان سال 1391تعریف شاخصواحدعنوان شاخصدسته شاخص

تعداد کل دانشجویان، اساتید دانشگاه و محققانی که در تعدادتعداد پژوهشگران
یک پایان نامه نانو به عنوان دانشجو یا استاد راهنما یا در 
یک مقاله علمی نانو به عنوان نویسنده اول یا مسئول 

مشارکت داشته اند

2005030800

تعداد اعضای هیأت علمی که در بازه زمانی مورد تعدادتعداد هیأت علمی فعال
نظر استاد راهنما یا همکار دست کم یک دانشجوی 

کارشناسی ارشد یا دکتری در حوزه نانو باشند

32002812

تعداد دانش آموختگان تحصیالت 
تکمیلی محقق در نانو

940015370تعداد دانش آموختگان مقطع دکتری یا کارشناسی ارشدتعداد

تعداد دانشگاه ها و پژوهشگاه هایی که حداقل 5 پروژه تعدادتعداد مراکز فعال علمی/پژوهشی
تحقیقاتی مرتبط با فناوری نانو در دست اجرا دارند

105100

تعداد مقاالت مرتبط با فناوری نانو نمایه شده در پایگاه تعدادتعداد مقاالت بین المللی
داده مؤسسه اطالعات علمی  )تجمعی(

1464228860

رتبه کشور در انتشار مقاالت علمی در نشریات معتبر رتبهرتبه تعداد مقاالت در منطقه
بین المللی در منطقه خاورمیانه و آسیای جنوب غربی

11

رتبه کشور در انتشار مقاالت علمی در نشریات معتبر رتبهرتبه تعداد مقاالت در جهان
بین المللی در جهان

87

سهم کشور از کل مقاالت 
بین المللی نانو

سهم مقاالت نانوی ایران از کل مقاالت نانوی دنیا در درصد
یک سال

3/934/72

سهم مقاالت نانو از کل مقاالت 
کشور

سهم مقاالت نانو از کل مقاالت درج شده ایران در پایگاه درصد
داده مؤسسه اطالعات علمی در یک سال

19/221/4

رتبه جهانی در سهم مقاالت نانو 
کشور  از کل مقاالت علمی

23رتبه جهانی در اولویت دهی به تولید علم در فناوری نانورتبه

تعداد اختراعات ثبت شده 
بین المللی

تعداد اختراعات مرتبط با فناوری نانو ثبت شده در یکی پتنت
از دفاتر ثبت پتنت معتبر

118157

رتبه تعداد اختراعات ثبت شده 
بین المللی در منطقه

رتبه کشور در تعداد اختراعات فناوری نانو در دفتر ثبت رتبه
پتنت آمریکا   در منطقه خاورمیانه و آسیای جنوب غربی

33

رتبه تعداد اختراعات ثبت شده 
بین المللی در جهان

رتبه جهانی در تعداد اختراعات فناوری نانو در دفتر رتبه
ثبت پتنت آمریکا

2925

سهم اختراعات ثبت شده 
بین المللی نانو از کل اختراعات 

بین المللی کشور

سهم اختراعات ثبت شده بین المللی نانو از کل اختراعات درصد
بین المللی کشور )منتشر و گرنت شده(

3945

تعداد بنگاه های تولیدی که به توسعه یا تولید حداقل یک درصدتعداد شرکت های تولیدی نانو
محصول فناوری نانو مشغول هستند.

140157

تعداد محصوالت فناوری نانو تولید شده در ایران با تأیید درصدتعداد محصوالت نانو
واحد نانومقیاس

168332

مقایسه شاخص های کالن علم و فناوری نانو از ابتدای دولت یازدهم

سرمایه های 
انسانی

تولید علم

تولید 
فناوری

صنعت و بازار
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مشارکت  افزایش  برای  نانو  عمومی  آموزش  و  ترویج 
ذی نفعان در توسعه و به کارگیری فناوری  نانو

تقویت گفتمان توسعه فناوری نانو یکی از اهداف اصلی کارگروه 
ترویج ستاد فناوری نانو است. از بدو شکل گیری تا کنون، تالش 
ستاد همواره بر این بوده است که همه ذی نفعان )حاکمیتی/دولتی، 
صنعتی/دانشگاهی و عمومی( با اهمیت نانو و کاربردهای آن آشنا 
شوند تا مشارکت آنها در توسعه این فناوری ارتقا یابد. در این مسیر، 
جلب مشارکت سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کالن از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است، و از آنجا که معموال با تغییر دولت ها، مدیران 
نیز تغییر می کنند، الزم است فعالیت های ترویجی تقریبا به طور 
مستمر دنبال شود تا مدیران سطوح مختلف در معرض اطالع رسانی 
قرار گیرند و »پشتوانه سیاسی« مورد نیاز برای توسعه فناوری فراهم 

شود.
اولویت دوم ستاد، حوزه عمومی با هدف کسب حمایت مردمي و 
ایجاد گفتمان در سطح وسیع است. در حوزه عمومي، دانش آموزان 
همواره یکي از گروه هاي هدف اقدامات ترویجي ستاد بوده اند. گروه 
هدف بعدی، صاحبان و فعاالن کسب وکار هستند. پیام ستاد برای 
فعاالن صنایع مرتبط این است که غفلت از پیشرفت های فناوری 
نانو، پیامدی جز کاهش رقابت پذیری و واگذارکردن بازار در آینده 
و  امکانات  می کوشد  ستاد  منظور  بدین  داشت.  نخواهد  نزدیک 
فرصت-هاي فناوري نانو در هر یک از صنایع مرتبط را به فعاالن 
آن حوزه اطالع رسانی نماید. این سیاست اقدامات مختلفی را در بر 
می گیرد، از جمله آموزش دانش آموزي، اطالع رساني، ترویج صنعتي، 
برگزاري جشنواره، برگزاری نمایشگاه فناوري نانو، و ایجاد باشگاه 

نانو.

فراهم سازی و تقو یت زیرساخت های الزم برای
 توسعه همه جانبه، به هنگام، متوازن و پایدار نانو

وجود  نیازمند  نانو  حوزه  در  خدمات  و  محصوالت  توسعه 
زیرساخت های مختلفی است که در صدر آن ها، شبکه آزمایشگاهی 

شبکه  توسعه  به  ویژه ای  توجه  همواره  ستاد  بنابراین  دارد.  قرار 
آزمایشگاهی معطوف داشته است. گرچه در دو سال اخیر به دلیل 
شکل گیری شبکه آزمایشگاهي مناسب، ستاد از حجم تالش ها و 
حمایت های خود در این زمینه کاسته است. حمایت از دارایی های 
فکری و تدوین استانداردهای ایمنی و کنترل کیفی نیز از دیگر 
زیرساخت هایی هستند که ستاد به آنها توجه ویژه ای داشته است. 
برنامه های ستاد در راستای جذب و سازماندهی سرمایه گذاری دولتی 
و خصوصی برای توسعه صـنعت نانـو نیز ذیل این سیاست قرار 

می گیرد. 

ارتقای همکاری ها و تعامالت بین المللی
توسعه فناوری و نوآوری در حوزه نانو نیز همانند بسیاری از 
حوزه های دیگر نیازمند همکاری های بین المللی در عرصه دانشگاهی 
و صنعتی است. ستاد با هدف برقراری ارتباط سازنده و ایفای نقش 
مؤثر در تصمیمات مجامع جهانی، پا به عرصه تعامالت منطقه ای 
شناساندن  دوسویه،  ارتباط  این  در  است.  گذاشته  بین المللی  و 
ظرفیت های موجود علمي کشور نیز از اهمیت ویژه اي برخوردار 
است. در این راستا ستاد اقدامات مختلفی انجام داده است که از جمله 
می توان به حمایت از حضور بنگاه ها در عرصه بین المللی، حمایت 
از تعامالت بین المللي آن ها و نیز شناسایي فرصت هاي بین المللي 

اشاره کرد.

توسعه و بهره مندی از سرمایه های انسانی نانو
 و ارتقای تحقیقات مسأله محور

حمایت از دستاوردهاي علمي، حمایت از تحقیقات خوش آتیه 
و بهره گیري از سرمایه هاي انساني در جهت رفع نیازهای ملی 
یکی از سیاست های ستاد توسعه فناوری نانو بوده است. گرچه این 
سیاست از ابتدا تا کنون پابرجا مانده است، اما اقدامات ستاد در این 
راستا دستخوش تغییراتي شده است. ستاد در دوره اخیر ترکیبی از 
سیاست های افقي و عمودي را در عرصه توسعه منابع انسانی دنبال 
مي کند. منظور از سیاست افقي، جلب توجه و مشارکت متخصصان 
سایر حوزه هاي علمي، و منظور از سیاست هاي عمودي، ارتقای 
کیفي فعاالن و متخصصان حوزه نانو است. به عالوه، ستاد در دوره 
اخیر، حمایت از تحقیقات »بازارمحور« را نیز در دستور کار خود قرار 

داده است.
یکی از چالش های اصلی توسعه منابع انسانی در حوزه نانو، تمرکز 
دانشگاه ها بر »علم آموزی« به جای »توانمندسازی« است که ایجاب 
می کند ستاد به توانمندسازی دانش آموختگان دانشگاه ها، به ویژه 
آموزش مهارت هاي مربوط به بازار، تجاري سازي و کارآفریني است.

راهبری تحقیقات هدفمند نانو
 برای دستیابی به فناوری های کلیدی

گرچه ستاد از بدو تأسیس خود بر این سیاست تأکید داشته 

دانش آموزان فعاالن صنعت

سیاست گذاران
و مدیران

دانشجویان

مخاطبان اصلی برنامه  
ترویج ستاد ویژه توسعه 

فناوری نانو
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است، اما »تالش صرف برای رفع نیازهاي ملي با تکیه بر فناوري 
نانو« جای خود را به »توسعه فناوري هاي کلیدي« داده است. در 
واقع ستاد بر این باور است که تأکید صرف بر رفع نیازهای ملی 
می تواند بنگاه های ایرانی را به »کاربر« خبره فناوری ها، ماشین آالت 
یا تجهیزات خارجی تبدیل کند، اما »توسعه صنعتی« واقعی زمانی 
رخ خواهد داد که بنگاه های ایرانی به فناوری های کلیدی این حوزه 
دست یابند. ستاد در دوره جدید بر 4 حوزه صنعتي متمرکز شده 
است که با توجه به توانمندي های بنگاه های ایرانی )بخش انرژی و 
ساختمان( و چالش های ملي )حوزه سالمت و محیط زیست( انتخاب 

شده اند. 
در این راستا، »برنامه راهبری تحقیقات هدفمند نانو برای دستیابی 
به فناوری های کلیدی«، با هدف خلق فناوری های کلیدی نانو، ایجاد 
تمرکز در فعالیت های تحقیقاتی حول اولویت های فناوری نانوی 
کشور، توسعه فناوری های توانمندساز صنایع منتخب، شبکه سازی 
پژوهشگران و متخصصان در قالب شبکه های سرآمدی و رفع نیازها 

و معضالت ملی با به کارگیری فناوری نانو، اجرا می شود.

تسهیل و تسریع تجاری سازی  با فراهم سازی خدمات توسعه 
فناوری مورد نیاز فناوران و شرکت های دانش بنیان

توانمندسازی  می دهد  نشان  فناوری  سیاست گذاری  تجارب 
خدماتی  به  آن ها  دسترسی  تسهیل  و  دانش بنیان  شرکت های 
چون دریافت استانداردهای محصول، مطالعه بازار، رصد فناوری، 
امکان سنجی فنی و مانند آن ها به موفقیت فرآیند تجاری سازی 
کمک می کند. این خدمات عموما در چارچوب »خدمات توسعه 
فناوری« تعریف می شود. در همین راستا »مؤسسه خدمات فناوری 
تا بازار )کریدور(« با هدف کاهش زمان تجاری سازی و افزایش 
ضریب موفقیت فناوری های نوین در حوزه نانو شکل گرفته است. 
در واقع کریدور با شناخت هوشمندانه و دقیق الزامات تجاری سازی، 

ارائه آن ها به شرکت های دانش بنیان را تسهیل می کند. 

ارتقای صنایع با به کارگیری فناوری  نانو 
و گسترش بازار نانو

این سیاست نیز همسو با سیاست های کالن معاونت علمی و 
فناوری، در دوره اخیر به طور جدی دنبال می شود. میزان حمایت های 
ستاد در پیوند با توسعه بازار از سال 1390 تا 1393، 22 برابر افزایش 
داشته است. برای اجراي بهینه این سیاست تالش مي  شود ارتباط 
فناوري نانو با صنعت در قالب هاي مختلفي همچون شناسایي و رفع 
نیازهاي صنایع مختلف با استفاده از فناوري نانو، تعریف پروژه هاي 
همکاري مشترک با شرکت هاي صنعتي بزرگ همچون گروه مپنا و 
گلرنگ، و معرفي فرصت هاي نانو به صنایع مختلف در نمایشگاه هاي 

صنعتی تخصصی برقرار شود.
ماشین آالت  و  تجهیزات  بازار  گسترش  برای  ستاد  عالوه،  به 
نیز کوشیده است. آموزش و پژوهش و تولید در فناوری نانو متکی 

به تجهیزات و ماشین آالت پیشرفته ای است که عموما خرید آنها 
از تأمین کنندگان خارجی به دالیلی مثل تحریم ها با مشکل مواجه 
است. ستاد از سازوکار پیش خرید برای حمایت از ساخت تجهیزات 
آزمایشگاهی و ماشین آالت صنعتی استفاده می کند. تاکنون بیش از 
120 دستگاه پیشرفته در داخل ساخته شده که عالوه بر گسترش بازار 
و قطع وابستگی به تأمین کنندگان خارجی، باعث افزایش خودباوری 

متخصصان داخلی نیز شده است.

سیاست گذاری و ارزیابی اهداف، راهبردها، 
سیاست ها، برنامه ها و نهادهای نانو

قدمت سیاست گذاری در حوزه فناوری نانو به بدو تأسیس ستاد 
باز می گردد، اما در دوره اخیر، بیشتر بر نقش و اهمیت »ارزیابي 
راهبردی،  ارزیابی  معیارهای  میان  از  می شود.  تأکید  راهبردي« 
شاخص »رتبه در اقتصاد نانو« که »سهم بازار« و »میزان تولیدات 
فناوری نانو« را شامل می شود، از اهمیت بیشتری برخوردار است. این 
سیاست اقدامات مختلفی از جمله ارزیابي راهبردي، ارزیابي نهادها، 
ارزیابي برنامه ها، مدیریت دانش و اولویت گذاري را در بر می گیرد. 
بعضی از این ارزیابی ها مبنای رتبه بندی و اعطای حمایت بر اساس 

رتبه کسب شده را تشکیل می دهند. 

اهم برنامه ها و اقدامات
در ادامه به اهم برنامه ها و اقدامات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در 

راستای هریک از سیاست های این ستاد پرداخته می شود. 
ترویج و آموزش عمومی نانو برای افزایش مشاركت 

ذی نفعان در توسعه و به كارگیری فناوری  نانو

ـ  آموزشي  زیرساخت های  توسعه  و  عمومی  آموزش 
ترویجی: طی 2 سال اخیر، دانشجویان و دانش آموزان مخاطب 
اصلي این اقدام بودهاند. دلیل تمرکز ستاد بر این دو گروه، تربیت 
نیروي انساني مناسب براي آینده است. در حوزه ترویج و آموزش 
دانش آموزي، باشگاه نانو به عنوان متولی ترویج و آموزش نانوفناوري 
برای دانش آموزان ایجاد شده است. یکی دیگر از اقدامات مهم ستاد 
در حوزه ترویج دانش آموزی، تجهیز آزمایشگاه های دانش آموزی 
بر  عالوه  دانش آموزان  تا  است  بوده  توانا(  )طرح  نانو  فناوری 
آموزش های نظری، به صورت عملي و تجربي نیز با فناوري نانو آشنا 
شوند. توانا در سال گذشته 66 آزمایشگاه در پژوهش سراهای سراسر 
کشور راه اندازی کرد که هر کدام از آن ها، متشکل از 15 دستگاه 
همراه با کتاب های آزمایشگاهی برای آموزش عملکرد دستگاه ها 

ستاد در دوره جدید بر 4 حوزه صنعتي متمرکز 
شده است که با توجه به توانمندي های 

بنگاه های ایرانی )بخش انرژی و ساختمان( و 
چالش های ملي )حوزه سالمت و محیط زیست( 

انتخاب شده اند
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مبلغ حمایت در سال 94:
3.507.750.000 ریال

تعداد کل رویداد برگزارشده:
962 رویداد

تعداد کل نفرات آموزش دیده:
86.396 نفر

هستند. در هر استان دست کم یک آزمایشگاه ایجاد شده است و هر 
آزمایشگاه طی یک ترم تحصیلی به 15 دبیرستان خدمت مي دهد. 

دیگر اقدامات در حوزه ترویج عبارتند از: 
•  برگزاري سمینارها و کارگاه هاي آموزشي

• برگزاري ساالنه المپیاد دانش آموزي

• برگزاري سمینارها و کارگاه هاي آموزشي براي دانشجویان
•  برگزاري مسابقه ملي فناوري نانو برای دانشجویان 

• ایجاد وب سایتي براي آموزش فناوري نانو به دانشجویان 
• توسعه نرم افزار میلیاردیوم به عنوان یک مجموعه آموزشی 

برای دانشجویان 

تعداد رویداد دانش آموزی و دبیران
تعداد کل افراد آموزش دیده

تعداد رویداد دانشجویی
تعداد کل افراد آموزش دیده

1386
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تعداد رویدادهای دانش آموزی و دبیران مورد حمایت و تعداد نفرات آموزش دیده در این رویدادها

تعداد رویدادهای دانشجویی مورد حمایت و تعداد نفرات آموزش دیده در این رویدادها
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فناوری  توسعه  برای  عمومی  فرهنگ سازی  و  اطالع رسانی 
حوزه  در  نانو  فناوري  براي  فرهنگ سازي  و  اطالع رساني  نانو: 
عمومي با هدف جلب حمایت عمومي جامعه و تبدیل فناوري نانو 
به یک »مطالبه  اجتماعی« انجام می شود و مهم ترین فعالیت ها در 
این زمینه عبارتند از روزآمدسازی مستمر و بهبود عملکرد وب سایت 
ستاد، انتشار ماهنامه فناوري نانو و انتشار اخبار مربوط به حوزه 
فناوري نانو در رسانه هاي داخلي و خارجي. شکل زیر، عملکرد ستاد 

در حوزه رسانه هاي عمومي در سال 94 را نشان می دهد. 

تلویزیون
رادیو

خبرگزاری
روزنامه

مدت زمان برنامه های رادیویی و تلویزیونی در زمینه نانو 
بر حسب دقیقه در فاصله سالهای 94ـ1389

50
50

 تعداد  محتوای خبری نانو  در خبرگزاری و روزنامه
 درفاصله سال های 94ـ1389

خالصه ای از فعالیت های رسانه ای سال 1394:
برنامه های تلویزیونی: 4076 دقیقه

برنامه های رادیویی: 2264 دقیقه
خبرگزاری ها: 2776 خبر

روزنامه ها: 457 خبر
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اطالع رسانی قابلیت های فناوری نانو به صنعت و فرهنگ سازی 
داخلی  برتوانمندی های  تمرکز  با  نانو  محصوالت  از  استفاده 
)ترویج صنعتی(: با توجه به رویکردهای معاونت علم و فناوري، 
در سال هاي اخیر تمرکز بیشتری بر فعالیت هاي ترویجي برای 
مخاطبان صنعتی انجام شده است. ستاد به منظور افزایش بهره گیری 
شرکت های صنعتی از قابلیت های فناوری نانو، برنامه هایی را با عنوان 
»ترویج صنعتی« به اجرا می گذارد. این برنامه ها با محوریت چند گروه 
ترویج در حوزه های »کشاورزی و صنایع غذایی«، »ساخت وساز«، 
»آب وفاضالب«، »نساجی«، »بهداشت و سالمت«، »صنعت برق«، 
»کامپوزیت و پلیمر«، »صنایع فلزی«، »انرژی های نو« و »نفت، 
گاز و پتروشیمی« انجام می شود. مهم ترین اقدامات در حوزه ترویج 

صنعتي عبارتند از:
با کاربردهای  آشنایی صنایع  برگزاری سمینارهای  از  • حمایت 

فناوری نانو
•  تهیه و انتشار محتواهای ترویجی اختصاصی برای صنایع اولویت دار
• حضور گروه های ترویج صنعتی در نمایشگاه هاي صنعتی تخصصی

• حمایت از نشریات صنعتی
•  ارائه بسته های آموزشی صنعتی فناوری نانو برای مدیران صنایع

•  برنامه های استانی ترویج صنعتی
برگزاری جشنواره فناوری نانو و کمک به حضور شرکت ها در 
نمایشگاه های اختصاصی و تخصصی فناوری نانو: بعد از هفت سال 
برگزاری جشنواره فناوری نانو، حاال این جشنواره برای تمام فعاالن 
این حوزه شناخته شده است. ستاد کوشیده است تا با بهبود کیفیت 
نمایشگاه، محصوالت و خدمات بهتر و بیشتری به مشتریان عرضه 
شود. اهداف برگزاری جشنواره  فناوری نانو را می توان چنین بر شمرد:

•  ارتقای دانش عمومی در حوزه فناوری نانو
• ترغیب شرکت های صنعتی به بهره گیری و به کارگیری فناوری نانو
• جذب و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در حوزه فناوری نانو

•  کمک به شکل گیری بازار پایدار داخلی برای محصوالت فناوری 
نانو ساخت داخل

ستاد تالش مي کند تا برای ارائه دستاوردهای فناوری نانو، در 
نمایشگاه های تخصصی داخلی نیز شرکت نماید. همزمان ستاد 
نمایشگاه های  در  براي مشارکت  را  نانو  فعال حوزه  شرکت هاي 
ترغیب و  از کشور  نانوی خارج  فناوری  اختصاصی  و  تخصصی 

حمایت می کند و از این طریق اهداف زیر را دنبال می کند: 
• معرفی ایران به عنوان یک کشور پیشرو در حوزه فناوری نانو در 

سطح بین المللی
• شناخت وضعیت فناوری نانو در کشور میزبان 

•  شناساندن توانمندی ها و محصوالت شرکت های داخلی و ایجاد 
بازار خارجی برای محصوالت ایرانی

• توانمندسازی شرکت ها و آموزش حین کار به آن ها در تعامل با 
شرکت های خارجی 



بنیان172 دانش  اقتصاد  بوم  زیست  توسعه  تکاپوی  مـروری بر رویـکردها و اقـدامـات معاونت علمی و فناوری رییس جمـهوردر 

وم
ش س

بخ
ی

رد
هب

را
ی 

ها
ی 

ور
فنا

ه 
سع

تو

استقرار حدود 112 شرکت نوپای فناوری نانو در مراکز رشد و 
پارک های علم و فناوری کشور

شبکه سازی حدود 76 آزمایشگاه  تحقیقاتی دانشگاه ها و بخش خصوصی 
در قالب شبکه  آزمایشگاهی فناوری نانو

راه اندازی شبکه  آزمایشگاه های دانش آموزی فناوری نانو »توانا«، متشکل 
از 66 پژوهش سرای دانش آموزی در تمامی استان های کشور

ایجاد و حمایت از شرکت های مالکیت فکری

تشکیل کمیته  تخصصی در سازمان غذا و دارو برای ارزیابی 
محصوالت بهداشتی و دارویی نانویی

اهم اقدامات 
ستاد در تقویت 
زیرساخت ها 

برای  الزم  زیرساخت های  تقو یت  و  فراهم سازی 
توسعه همه جانبه، به هنگام، متوازن و پایدار نانو

آزمایشگاهی  شبکه  نرم افزاری  و  سخت افزاری  ارتقای 
فناوری نانو و آزمایشگاه های عضو آن: در طول سال های گذشته، 
ستاد بیش از هر چیز بر ایجاد زیرساخت های نرم )شامل قوانین و 
مقررات( و زیرساخت های سخت )شامل امکانات فني از جمله شبکه 
آزمایشگاهی( متمرکز بود. هم اکنون این زیرساخت ها فراهم، و مسیر 

براي پیشرفت تسهیل شده است. 
در سال 1394، ثبت 146.400 مراجعه به آزمایشگاه های عضو 
شبکه به  منظور دریافت خدمات از دستگاه های فعال در حوزه فناوری 
نانو، حکایت از رشد بیش از 10 درصدی مراجعات نسبت به سال 
1393 داشت. همچنین در این مدت، درآمد مراکز عضو شبکه نسبت 
به سال 1393، بیش از 26 درصد رشد کرد. در سال 1392، »مرکز 
پژوهش متالورژی رازی«، »مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی 
ایران« و »پژوهشگاه مواد و انرژی« به ترتیب رتبه های اول تا سوم 
را بین 54 مرکز آزمایشگاهی عضو شبکه به خود اختصاص داده اند. 
همزمان ستاد می کوشد آزمایشگاه هاي معتبر کشور را نیز به 
این شبکه جذب کند و برای اطالع رساني مناسب در این زمینه، 
»فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران« را منتشر می کند. 
از سوی دیگر به منظور ارتقاي بهره وري شبکه آزمایشگاهي، ستاد 
به دنبال خرید تجهیزات الزم و روزآمد، و ایجاد استاندارد در این 
حوزه است. نهایتا به منظور پایش بهتر شبکه و ساماندهی شیوه های 
مدیریت فرآیندهای ارائه خدمات در آزمایشگاه ها و یکپارچه سازی 
تجاری  نام  با  آزمایشگاهی«  اطالعات  مدیریت  »نرم افزار  آن، 
LabLead در کشور طراحی و عرضه شده که شبکه از استقرار 

آن در مراکز عضو حمایت می کند. 

جذب و سازماندهی سرمایه گذاری دولتی و خصوصی برای 
توسعه صنعت نانو: بخش قابل توجهی از منابع مالی هزینه شده 

و  می دهد  تشکیل  دولتی  منابع  را  نوآوری  و  فناوری  حوزه  در 
سیاست گذاری و هدایت این منابع نیز بر عهده دستگاه های دولتی 
طرح های  منابع  تخصیص  اجرایی  عاملیت  واگذاری  اما  است. 
نهادها،  این  بر  دقیق  نظارت  و  کارگزار  نهادهای  به  دانش بنیان 
مزایای فراوانی در پی دارد. از جمله اینکه دستگاه های سرمایه گذار 
می توانند بر مأموریت های اصلی خود متمرکز شوند. به عالوه،  از 
طریق برون سپاری کیفیت این خدمات افزایش و هزینه ارائه آنها 

کاهش می یابد. 
»صندوق توسعه فناوری ایرانیان« با توجه به جایگاه قانونی 
خود می تواند عاملیت تخصیص منابع دولتی و نظارت تخصصی 
بر اجرای بهینه طرح ها را با توجه به ضوابط کارفرما بر عهده داشته 
باشد. رسالت اصلی این صندوق، صدور انواع ضمانت نامه های ریالی 
فناور است. اعطای  نیاز شرکت های دانش بنیان و  ارزی مورد  و 
تسهیالت سرمایه گذاری جسورانه و عاملیت اعطای انواع تسهیالت، 
کمک های بالعوض، مدیریت وجوه، ارزیابی طرح ها، و نظارت بر 
حسن اجرای طرح ها نیز از جمله خدمات دیگری است که صندوق 
توسعه فناوری ایرانیان برای شرکت های تولیدی و فناور، دستگاه های 

دولتی و سیاست گذاران پیش بینی کرده است.

حمایت از تولید، حفاظت و به کار گیری دارایی های فکری 
فناوری نانو: توسعه نظام مالکیت فکری یکی از زیرساخت های 
نظام ملی نوآوری است که زمینه ساز ارتقای توان داخلی و ضامن 
موفقیت اقتصادی و فناورانه پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان 
ایرانی است. پژوهشگران و شرکت ها با بهره گیری از نظام مالکیت 
فکری قادر خواهند بود تا چتر حقوقی کارآمدی برای فرآیند خلق 
ایده تا تجاری سازی فراهم آورند. از سوی دیگر، پژوهشگران و 
صنعتگران برای ورود به عرصه جهانی اقتصاد باید با قواعد جهانی 
تجارت که یکی از مهم ترین آن ها حقوق مالکیت فکری است، 
آشنا باشند. ناآگاهی از حقوق مالکیت فکری برای پژوهشگران و 
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اختراعات خارجیسال میالدی
 فناوران ایران

اختراعات خارجی فناوران
 ایران در حوزه نانو

نسبت اختراعات نانو
 به کل اختراعات خارجی ایران

200610-
200740-
200820-
13 درصد200981
9 درصد1 201011
40 درصد2011156
50 درصد20122211
31 درصد20132912
30 درصد2014309
2015
50 درصد63)مارس(

مقایسه اختراعات گرنت شده ایران )در کلیه حوزه های علم و فناوری( 
با اختراعات حوزه فناوری نانو در ادارات معتبر ثبت اختراع

شرکت های دانش بنیان ایرانی یک نقطه ضعف جدی است. بر این 
اساس ستاد به توسعه، حفاظت و به کارگیری دارایی های فکری 

فناوری  نانو توجه خاصی دارد. 
به همین منظور در سال 1393، »وب سایت مالکیت فکری« 
ترویج،  آموزش،  هدف  با   www.patentoffice.ir نشانی  به 
اطالع رسانی، دسترسی آسان و عمومی عالقمندان به مطالب مرتبط 
با حوزه مالکیت فکری از جمله اخبار، مقاالت، تعاریف، آیین نامه ها، 

خدمات و چکیده اختراعات ثبت شده طراحی و راه اندازی شد.
به عالوه، از آن جا که فلسفه ثبت اختراع، حفاظت از دارایی هایی 
است که برای صاحبان ایده درآمدزاست، واحد مالکیت فکری ستاد 
نانو پروژه »بررسی راه های درآمدزایی از طریق فروش پتنت« را در 
سال 1392 کلید زد تا ضمن بررسی مدل های جهانی درآمدزایی از 
پتنت، شرایط را برای پتنت های ثبت شده نانو با بهترین مدل های 

درآمدزایی مهیا کند. 

توسعه استانداردها، ایمني و مقررات: استانداردها عالوه بر 
تضمین کیفیت محصول و جلب اعتماد مصرف کنندگان به خرید 
کاال، ابزاری برای تضمین و حمایت از بازار نیز به شمار می روند. 
از این رو، از ابتدای راه اندازی بخش نانو در استاندارد ایزو، جمهوری 
اسالمی ایران در آن حضور فعال داشته است. در حال حاضر ایران 
یکی از بازیگران اصلی استاندارد فناوری نانو در عرصه  جهانی به 
شمار می رود و یکی از 9 کشوری است که در تدوین استاندارد 
تنها  آلمان  ایران، چین، فرانسه و  بین المللی مشارکت داشته اند. 
کشورهایی هستند که راسا 3 استاندارد برای فناوری نانو تدوین 
کرده اند. به عالوه، ستاد استاندارد مشترکی را با همکاری کره جنوبی 
تدوین و برای مبادی ذی ربط ارسال کرده است و اکنون تدوین یک 

استاندارد مشترک با چین را در دستور کار دارد. ژاپن نیز متقاضی 
تدوین استاندارد مشترک با ایران است. 

ارتقای همکاری ها و تعامالت بین المللی
در  کشور  هدفمند  و  اثرگذار  مشارکت  و  حضور  عضویت، 
مجامع منطقه ای و جهانی: هفدهمین اجالس کمیته بین المللی 
استانداردسازی فناوری نانو در آبان ماه 1393 با حضور نمایندگانی 
از 19 کشور دنیا در دهلی نو برگزار شد. در این اجالس، نمایندگان 
ایران در کنار حدود 150 نماینده از 19 کشور دنیا حضور داشتند؛ 
از جمله ایاالت متحده، آلمان، آفریقای جنوبی، استرالیا، انگلستان، 
برزیل، چین، سوئیس، سنگاپور، روسیه، ژاپن، فرانسه، کانادا، کره 
جنوبی، لهستان، مالزی، مکزیک، هند و هلند. در این اجالس، 
رئیس  به عنوان عضو گروه مشاوران  دیگر  برای 2 سال  ایران 
کمیته منصوب شد. همچنین ایران پیشنهاد اولیه ای را در مورد 
»ویژگی های مواد نانوذرات خاک رس« ارائه کرد که مورد استقبال 
قرار گرفت و موظف شد تا قبل از اجالس سال آینده، این پیشنهاد را 

به صورت رسمی ارائه کند.
همچنین هیأت نمایندگی جمهوری اسامی ایران در اجالس 
ساالنه فروم آسیایی نانو که مهرماه 1393 در سوژو چین برگزار 
شد، مشارکت کرد. هیأت اعزامی از ستاد در پاییز سال 1393 نیز 
در اجالس NanoSur در ونزوئال شرکت کرد که به تبادل دانش 
و تجربیات در حوزه فناوری نانو بین کشورهای آمریکای التین 
اختصاص داشت. در اردیبهشت سال 1394 نیز مرکز نانوی ایرانـ  
چین با دعوت مرکز نانوـ  پلیس در شهر سوژو به عنوان قطب فناوری 
نانو در چین با امضای تفاهم نامه همکاری بین ستاد فناوری نانو و این 

مرکز فعالیت خود را آغاز کرد.
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تعداد نوع درخواست
درخواست

مبلغ )میلیون 
ریال(

پایان نامه کارشناسی ارشد 
477518.051/5)دانشجو(

پایان نامه کارشناسی ارشد 
11193.606)استاد راهنما(

پایان نامه دکتری 
150512.021/5)دانشجو(

پایان نامه دکتری )استاد 
4405.239راهنما(

ISI 663564.921مقاله

4612.117مقاله علمی پژوهشی
ارائه مقاله در کنگره 

176999/5خارجی

پایان نامه مبتنی بر نیاز 
1621.574صنعت

7292.752/5مقاله ISI منتج از پایان نامه

1031.889محقق پسادکتری
سایر حمایت ها، شامل 
چاپ کتاب، مأموریت 

و ...
3282.888/1

16.433116.059/5جمع

تعدادعنوان

526 نفرتعداد کل شرکت کنندگان

توزیع آماری شرکت کنندگان 
در شش دوره سال 1394

دکتری: 101 ارشد: 425 نفر
نفر

انتخاب 
پروپوزال:
280نفر

تصویب 
پروپوزال: 
246 نفر

70 دانشگاهتعداد دانشگاه

حمایت های تشویقی پرداخت شده
به دستاوردهای پژوهشی در سال 1394

توزیع شرکت کنندگان در دوره های
 توانمندسازی سال 1394

برقراری ارتباطات بین المللی میان مراکز علمی، فناوری و 
صنعتی داخل و خارج کشور در حوزه فناوری نانو: حضور در 
نمایشگاه های بین المللی فرصت مناسبی را برای متخصصان و 
فعاالن داخلی در حوزه فناوری نانو فراهم می آورد تا بتوانند ضمن 
رصد فناوری، محصوالت و فناوری های خود را با نمونه های خارجی 
مقایسه کنند. در کنار نمایشگاه های خارج از کشور، کنفرانس ها و 
نمایشگاه های بین المللی داخلی نیز فرصت ارزشمندی برای تعامالت 
بین المللی فراهم می کنند. در ادامه فهرستي از فعالیت های انجام شده 

در این ارتباط بیان می شود:
ـ حضور در کنفرانس مجمع آسیاـ  نانو )2015(

ـ نمایشگاه فناوری نانوی کره جنوبی )تیرماه 1394(
ـ برگزاری هشتمین جشنواره فناوری نانو )مهرماه 1394(

ـ نمایشگاه فناوری نانو ـ چین و روز ایران در نمایشگاه )آبان ماه 
)1394

ـ نمایشگاه فناوری نانوـ  ژاپن )بهمن ماه 1394(

توسعه و بهره مندی از سرمایه های انسانی نانو و 
ارتقای تحقیقات مسأله محور

فناوری  و  علمی  دستاوردهای  به  تشویقی  جوایز  اعطای 
پژوهشگران و مؤسسات بر اساس ارزیابی و هدایت آن ها به سمت 
نیازهای ملی: این جوایز و حمایت ها در قالب حمایت از پروژه ها و 
پژوهش های دانشگاهی، حمایت تشویقی از انتشار مقاالت علمی نانو 
در نشریات معتبر داخلی و خارجی، حمایت از انتشار مجالت علمیـ  
پژوهشی داخلی و حمایت از برگزاري کنگره ها و کارگاه های علمی 
در حوزه نانو ارائه می شود. جدول زیر تصویری کلی از این حمایت ها 

را نشان مي دهد. 

آموزش مهارت های شغلی و کارآفرینی: ستاد با همکاری 
توانمندسازی  دوره های  کشور،  حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان 
سرمایه های انسانی را در مرکز تربیت مربی سازمان برگزار کرد. 
هدف از برگزاری این دوره ها، تغییر نگرش دانشجویان به سمت 
پژوهش های کاربردی، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی، ایجاد 
کسب وکار و خلق ثروت بوده است. در شش دوره برگزارشده در 
سال 94، از شرکت کنندگان فعال در دوره های قبل به عنوان پشتیبان 
دانشجویان جدید استفاده شد. این دوره ها نقطه آغازی برای ارتباط 
مؤثر ستاد نانو با دانشجویان فعال در حوزه فناوری نانو و عاملی برای 

ایجاد و تقویت شبکه های دانشجویی در این حوزه است.
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همچنین دومین نشست تخصصی »از پایان نامه تا صنعت« ویژه 
اساتید فعال در حوزه فناوری نانو، در خردادماه 93 در دانشگاه علوم 
پزشکی تهران برگزار شد که هدف آن، آشنایی اعضای هیأت علمی 

با فرآیند تجاری سازی ایده های دانشگاهی بود.
اجرای برنامه حمایت از اشتغال متخصصان فناوری نانو نیز از سال 
1388 آغاز شده، اما در دو سال اخیر در پی واگذاری آن به یکی از 
شرکت های مستقر در مؤسسه »خدمات فناوری تا بازار«، رشد قابل 
توجهی داشته است. بر اساس این برنامه، نهادهای فعال در حوزه 
نانو و نهادهای تولیدی غیرنانویی که دانش آموختگان رشته های نانو 
یا فارغ التحصیالن سایر رشته ها با پایان نامه مرتبط با فناوری نانو 
را استخدام کنند، مورد حمایت ستاد قرار می گیرند. این حمایت ها 
در بخش نهادهای نانویی شامل پرداخت بخشی از حقوق و بیمه 
افراد استخدام شده و در بخش نهادهای تولیدی غیرنانویی، شامل 
پرداخت بیمه فرد استخدام شده به مدت 3 سال است. در نتیجه در 
سال 1394، 117 نفر به جمع افرادی که از تسهیالت حمایت اشتغال 
بهره می برند، افزوده شده و مجموع افرادی که در حال حاضر از این 

حمایت ها استفاده می کنند، به 454 نفر رسیده است.
یکی از خدماتی که کارگزار منابع انسانی ستاد به متخصصان و 
شرکت های عالقمند به فعالیت در حوزه فناوری نانو ارائه می دهد، 
معرفی شغل یا نیروی کار مناسب است. شرکت »رایا صدرا آتی«، 
در طول دو سال فعالیت خود با شمار زیادی از شرکت های نانویی و 
شرکت های تولیدی ارتباط برقرار کرده و نیروهای متخصص مورد 
نیاز آن ها را از میان دانش آموختگان مرتبط با فناوری نانو شناسایی 
کرده است. الزم به ذکر است که کاریابی برای کارجویان با مدرک 
تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و فعالیت در حوزه های مرتبط با 
فناوری نانو، نیازمند مهارت های ویژه ای است. در سال 94، 56 نفر از 
طریق خدمات کاریابی این شرکت در شرکت های نانویی استخدام 

شده اند.

راهبری تحقیقات هدفمند نانو
 برای دستیابی به فناوری های كلیدی

  ایجاد و توسعه شبکه های سرآمدی متخصصان فناوری نانو 
در حوزه های اولویت دار: هدف از این فعالیت، عضویت و گرد  
هم  آوردن اعضای هیأت  علمی و متخصصان حوزه نانو در قالب 
شبکه های سرآمدی برای اجرای پروژه های متمرکز توسعه فناوری 

نانو است و شامل اقدامات زیر می شود:
ـ ایجاد و راهبری شبکه های سرآمدی در حوزه های اولویت دار

پژوهشی  فعالیت های  میان  همکاری  و  هم افزایی  ارتقای  ـ 
پژوهشگران

در  دانشگاهی و صنعتگران  پژوهشگران  بین  ارتباط  ایجاد  ـ 
حوزه های اولویت دار.

در این اقدام در حوزه هاي اولویت دارِ فناوري هاي نانوبیوسنسور، 
شیرین سازي آب و فلزات نانوساختار تمرکز شده است.

نمونه هایی از به 
کارگیری فناوری در 

حوزه های اولویت دارمبتنی 
بر توان داخلی

تولید بعضی اقالم مورد 
استفاده در ساخت ابنیه 
نظیر بتن، رنگ، لوله و 

پالستیک های مقاوم

حذف ماده  خطرناک 
آرسنیک از آب چاه 
در اردبیل با تأیید 

وزارت نیرو

تولید نانوداروها به 
ویژه داروی ضد بیماری 
سالک برای اولین بار 

در دنیا  

تولید فیلترهای صنعتی 
نیروگاهی با هدف افزایش 

بهره وری صنعت برق 

تصفیه پساب واحدهای 
مرتبط با صنعت نیشکر

تصفیه  آب رودخانه  
کارون در شهر محروم 

مالثانی خوزستان
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تعیین و راهبری تحقیقات متمرکز برای توسعه فناوری های 
کلیدی: در پی شناسایی و انتخاب فناوري هاي کلیدي، پروژه هاي 

زیر برای دستیابی به آن ها تعریف شده است:
ـ تولید نانوسلولز مقاوم به وسیله میکروجلبک ها با کاربرد در 

صنایع پزشکی
ـ طراحی و ساخت نانوبیوسنسورها برای تصویربرداری نوری با 

دقت و حساسیت باال از سلول های سرطانی سینه
ـ ساخت 10 غشای نانولوله کربنی در ابعاد 5 سانتیمتر مربع 
با خواص تکرارپذیر و با قابلیت افزایش مقیاس برای تصفیه و 

شیرین سازی آب
ـ بررسی و امکان سنجی استفاده از نانوپوشش های مقاوم به 
خوردگی، سایش و کاویتاسیون برای اعمال روی نمونه های ارسالی 

شفت و پروانه شناورها در مقیاس آزمایشگاهی
فراهم سازی  با  تجاری سازی   تسریع  و  تسهیل 
خدمات توسعه فناوری مورد نیاز فناوران و شركت های 

دانش بنیان
تا  فناوری  مؤسسه خدمات  توسعه خدمات فناوری تا بازار: 
بازار با هدف کاهش زمان تجاری سازی و افزایش نرخ موفقیت 
شرکت های دانش بنیان شکل گرفته است. کریدور با شناسایی و 
ارزیابی خدمات توسعه فناوری و تشخیص نیازهای تجاری سازی، 
امکان برآورده شدن آنها را ساده نموده است و با توافق با سازمان ها 
از شرکت های  آیین نامه های مشخص  و نهادهای حمایتی طی 
ارائه خدمات تجاری سازی حمایت می کند.  قالب  دانش بنیان در 
کریدور در حال حاضر خدماتی در زمینه های ارزیابی و بهینه سازی، 

مدیریت و کسب وکار، توسعه بازار، و مالکیت فکری ارائه می کند. 
شناسایی، ایجاد و ارتقای خدمات توسعه فناوری: شناسایی 
خدمات توسعه فناوری، گسترش ارتباط با کارگزاران و نهادهای 
ارائه دهنده خدمات، و نظارت بر کیفیت خدمات ارائه شده، از اهداف 
امور کارگزاران کریدور است. بخش امور کارگزاران کریدور با بررسی 
خدمات توسعه فناوری و نیز با استناد به نیازسنجی خدمات در 
امور فناوران و شرکت های دانش بنیان، کارگزارهای جدید ایجاد یا 
جذب می کند. رویکرد کریدور نیازسنجی مستمر، نظارت بر کیفیت، 
تسهیل گری در دسترسی و ارتقای سطح خدمات تجاری سازی به 

منظور معرفی محصوالت نانویی به بازارهای بالقوه است. 

ارتقای صنایع با به کارگیری فناوری  نانو و گسترش بازار نانو
ورود صنایع موجود کشور به حوزه فناوری نانو

هدف این برنامه، آشناسازی شرکت ها و فعاالن کسب وکار های 
مختلف ایرانی با کاربردهای فناوری نانو و ترغیب آن ها به ورود به 
این عرصه است. در این راستا، کارگروه صنعت و بازار برنامه های 

مختلفی را اجرا کرده است، از جمله: 
ـ شناسایی نیازهای صنایع مختلف و رفع آن ها با به کارگیری 

فناوری نانو از طریق شرکت در نمایشگاه هاي تخصصي صنایع 
مختلف

ـ شناسایی فناوری های نانویی دارای تقاضای باالی صنعتی. 
و  شرکت ها  تقاضای  مورد  نانویی  فناوري هاي  زیر،  جدول 

کسب وکارهای ایرانی را نشان می دهد. 
جذب  منظور  به  نانو  فناوری  نوآورانه  طرح های  برنامه  ـ 
دستاوردهای  تجاری سازی  از  حمایت  برای  ستاد  سرمایه گذار: 
را در میان   )Prototype( اولیه  پژوهشی، مسابقه ساخت نمونه 
دانشجویان، اساتید، فناوران و شرکت های دانش-بنیان حوزه فناوری 
نانو، در قالب »برنامه طرح های نوآورانه فناوری نانو« اجرا کرده است. 
به این منظور در ششمین و هفتمین جشنواره فناوری نانو، بخش 
ویژه ای به معرفی طرح های برگزیده این مسابقه اختصاص یافت. 
برنامه طرح های نوآورانه فناوری نانو این فرصت را به پژوهشگران 
و شرکت های کوچک می دهد تا بتوانند محصوالت نوآورانه خود را 
در معرض دید عالقه مندان، بازدیدکنندگان و به ویژه سرمایه گذاران 
عالقمند قرار دهند و از فرصت های سرمایه گذاری بهره مند شوند. از 
جمله حمایت ها و تسهیالتی که ستاد برای این برنامه در نظر گرفته 
است، اعطای اعتبار توسعه محصول به شرکت کنندگان برگزیده 

است.
ـ برگزاری نشست ها و کارگاه های تخصصی در صنایع منتخب 
به منظور آشناسازي بنگاه های صنعتی با فرصت هاي فناوري نانو و 
توسعه استفاده آن: تا کنون نشست هاي متعددی با فعاالن صنایع 
نفت و انرژي، کامپوزیت و پلیمر، کشاورزي، محیط زیست، بهداشت 
و سالمت، فلزات و پوشش، نساجي و ساخت وساز برگزار شده است.
ـ همکاری با شرکت های بزرگ صنعتی با هدف تجاري سازي 
فناوري نانو: در این برنامه تالش شده تا با همکاری با شرکت های 
بزرگ، کاربردهای فناوری نانو در صنایع مهم کشور توسعه یابد. 
مهم ترین شرکت های همکار این برنامه عبارتند از شرکت هاي 
زیرمجموعه گروه مپنا، پژوهشگاه نیرو و شرکت های زیرمجموعه 

گروه گلرنگ.
فناوری  زمینه  در  فناوری  تبادل  یکپارچه  سامانه  طراحی  ـ 
نانو: فناوری ها و محصوالت جدید برای ورود به بازار همواره با 
مقاومت هایی روبرو هستند. بعضی از این مقاومت ها ناشی از مسائلی 
از قبیل ابهام مصرف کنندگان نسبت به کارایی یا ایمنی محصوالت، 
تسلط رقبا بر کانال های بازار، ناکافی بودن استانداردها و یا نیاز به 
دانش بنیان  شرکت های  و  دانشگاه ها  است.  جدید  استانداردهای 
برخاسته از آنها، در اغلب موارد به دلیل کم تجربه بودن مدیران آنها در 
کسب وکار، غلبه بر این مقاومت ها و متقاعدساختن مصرف کنندگان 
میانی یا نهایی نسبت به کارایی محصول خود را دشوار می یابند. 
یکی از راه حل های تجربه شده برای غلبه بر این چالش، استفاده از 
»کارگزاران« و یا »واسطه های فناوری« برای معرفی فناوری های 
جدید به بازارهای موجود است. بدین منظور طراحی و ایجاد سامانه 
یکپارچه مدیریت تبادل فناوری و تهیه مدل مناسب برای ارتباط بین 
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فناوری هاحوزه فعالیت

نقشه گاز، پتروشیمی

شیرین سازی گاز طبیعی، تصفیه پساب های صنایع نفتی و گازی  •
گگردزدایی از ترکیبات سنگین نفتی مانند مازوت  •

کاهش مصرف سوخت  •
پوشش های سخت به منظور افزایش کارایی و عمر قطعات مصرفی در صنعت نفت  •

فناوری الکتروریسی برای تولید فیلتر های هوای نیروگاهی  •

ساختمان

انواع رنگ به ویژه رنگ عایق حرارت و رنگ خودتمیزشونده  •
آسفالت تصفیه کننده هوا، آسفالت خود تمیزشونده و آسفالت مقاوم به نمک  •

مواد و مصالح عایق صوت، مواد ضد آب و لک، برای پوشش ها و شیرآالت ساختمانی  •
مواد نانویی، مواد و مصالح خودتمیزشونده برای شهر های صنعتی و در معرض غبار  •

پلیمر و کامپوزیت

بهبود خواص مکانیکی قطعات کامپوزیتی، شامل بهبود استحکام، ضربه پذیری و مقاومت در برابر خش  •
سبک سازی و بهبود خاصیت استحکام به وزن در قطعات کامپوزیتی  •

کندسوزی یا ضدحریق سازی پلیمر و کامپوزیت ها  •
افزایش مقاوتم به خوردگی در پوشش های پلیمری  •

بهبود مقاومت به اشعه فرابنفش قطعات کامپوزیتی در معرض تابش نور خورید  •

نساجی

پوشش ضد آب و لک: پوشاک، منسوجات خانگی شامل روکش مبلمان، فرض، پرده  •
منسوجات ضدمیکروبی: جوراب، زیرپوش، منسوجات بیمارستانی و غیره  •

منسوجات دیرسوز: روتختی، پارچه مبلمان، پرده، فرض، منسوجات نظامی، پوشاک نظامی  •
اصالح سطحی با پالسما: عملیات اصالح سطحی منسوجات و الیاف، بخش تکمیل نساجی شامل   •

رنگرزی، آهارزنی
پارچه های خنک شونده، به ویژه  برای چادر مشکی بانوان  •

کاهش مصرف آب در فرآیند های تکمیلی با استفاده از روش هایی نانویی جایگزین  •
حل معضالت پساب فرآیند های رتگرزی، کاربرد فناوری نانو برای بهینه سازی فرآیند تولید چرم  •

توسعه محصوالت نانولیفی، با به کارگیری فرآیند الکتروریسی  •

کشاروزی و بسته بندی

بسته بندی غذایی ضدباکتری، افزایش نفوذناپذیری بسته بندی های پلیمری مواد غذایی نسبت به   •
گاز های فاسدکننده به ویژه  اکسیژن

بهبود فرآیند استریل سازی وافزایش ماندگاری مواد غذایی  •
بهبود عملکرد کود های شیمیایی  •

آب و محیط زیست

حذف فلزات سنگین از آب آشامیدنی، حذف نیترات از آب آشامیدنی، شیرین سازی آب های شور و   •
لب شور

تصفیه پساب صنعتی  •
کاهش عوارض جانبی دارو های ضدسرطان و شیمی درمانی، کاهش دوز مصرفی دارو های گران قیمت  •

بهداشت و سالمت

تولید سامانه های دارو سازی هدفمند، افزایش دقت حسگر های تشخیص بیماری  •
توسعه کاربرد تجهیزات نانویی در فرآیند های تولید در حوزه سالمت، بهبود کارایی دستگاه های آنالیز مانند   •

MRI

افزایش قدرت جچذب اشعه UV در کرم های ضدآفتاب  •
ایجاد روکش های ضدباکتری و خودتمیزشونده و افزایش استحکام روکش ها در ابزار های جراحی  •

فناوری های نانویی دارای تقاضای باالی صنعتی
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دارندگان متقاضیان و واسطه های فناوری نانو درسال 93 در دستور 
کار قرار گرفت. 

توسعه توانمندی ساخت و تجاری سازی تجهیزات آزمایشگاهی 
و ماشین آالت فناوری نانو در داخل کشور

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، از سال 1387، حمایت از ساخت 
تجهیزات فناوری نانو توسط سازندگان داخلی را در دستور کار خود 
قرار داده است. وجود محدودیت در دسترسی به تجهیزات پیشرفته 
و مسأله تحریم کشور، انگیزه ای قوی در زمینه طراحی و ساخت 
این تجهیزات ایجاد کرده است. بعضی حمایت های انجام شده توسط 
ستاد در این زمینه عبارتند از: پیش خرید تجهیزات و ماشین آالت 
مرتبط با فناوری نانو، اعطای تسهیالت قرض الحسنه، پرداخت 
تمام یا بخشی از هزینه های تحقیق و توسعه و ارتقای تجهیزات 
قیمت  درصد  پرداخت 50  داخل،  در  ساخته شده  ماشین آالت  و 
تجهیزات به خریداران عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، و 
اعطای  قالب  در  ایرانی  تجهیزات  صنعتی  خریداران  از  حمایت 

تسهیالت وام قرض الحسنه. 
تاکنون، 35 شخص حقیقی و حقوقی در حوزه طراحی و ساخت 
تجهیزات آزمایشگاهی دارای کاربرد در موضوع نانو شناسایی شده اند 
که پس از بررسی های کارشناسی و تأیید، به طرق مختلف از آنها 
حمایت شده و همکاری با آنها ادامه دارد. در این زمینه، در سال 
ریال  میلیارد  در سال 1394 حدود 11/2  و  از 13  بیش   ،1393

شبکه  عضو  خریداران  از  حمایت  پیش خرید،  شامل  تسهیالت، 
آزمایشگاهی فناوری نانو و وام های حمایتی به متقاضیان دارای 

شرایط اعطا شده است. 

سیاست گذاری و ارزیابی اهداف،
 راهبردها، سیاست ها، برنامه ها و نهادهای نانو

ارزیابی راهبردی جایگاه بین المللی کشور در علم، فناوری 
و صنعت نانو

یکی از فعالیت های برنامه سیاست گذاری و ارزیابی سند راهبرد 
آینده، ارزیابی راهبردی جایگاه بین المللی کشور در حوزه های علم، 
فناوری و صنعت نانو است. این ارزیابی به پایش وضعیت علم، 
فناوری و صنعت نانو در دوره های مختلف و سنجش تأثیرات نهایی 
سیاست ها و برنامه های توسعه فناوری نانو در کشور کمک می کند. 
بدین منظور، شاخص های متعددی در پنج دسته کلی سرمایه گذاري، 
سرمایه انساني، تولید علم، تولید فناوري و صنعت و بازار معرفی و 

اندازه گیری می شوند. 
بانک اطالعات شاخص های فناوری نانو )statnano.com( با 
هدف پیمایش مستمر وضعیت کشورهای مختلف در شاخص های 
کالن توسعه علوم و فناوری نانو، اعالم رتبه جهانی و منطقه ای 
کشورها و دسترسی به سیاست ها و اسناد کشورها در توسعه فناوری 

نانو، طراحی و راه اندازی شده است. 
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ارزیابی و رتبه بندی ساالنه افراد و نهادهای مؤثر در توسعه 
علم، فناوری و صنعت نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نهادهای فعال در حوزه فناوری نانو 
را به صورت مستمر ارزیابی می کند. این ارزیابی با هدف هماهنگی 
و همسویی اهداف و فعالیت های این نهادها با اهداف و برنامه های 
بلندمدت توسعه فناوری نانو در کشور انجام می شود. در این برنامه، 
نهادهایی که در زنجیره ارزش آفرینی فناوری نانو نقش دارند با 
شاخص های معینی ارزیابی می شوند. همچنین سعی بر این است که 
اثربخشی هر یک از نهادها در تکمیل زنجیره علم تا ثروت ارزیابی 

شود.
به  شاخص ها  تا  شده  سعی  ارزیابی  شاخص های  انتخاب  در 
گونه ای باشند که نظر شخصی افراد تأثیری بر نتایج ارزیابی نداشته 

باشد. همچنین، در انتخاب شاخص ها از نهادهای ارزیابی شونده، 
نهادها و خبرگان ارزیابی کمک گرفته شده است. الزم به توضیح 
است که فرآیند ارزیابی نهادها را کارگروه های مرتبط با این نهادها 
در ستاد انجام داده اند. در جدول زیر، موارد ارزیابی شده، کارگروه های 

ارزیابی کننده و شاخص های اصلی ارزیابی آورده شده است. 

ارزیابی و بهبود برنامه ها و فعالیت ها و اقدام جهت اصالح 
سیاست ها و برنامه های سند راهبرد آینده

مطابق  فناوری  توسعه  برنامه های  و  سیاست ها  روزآمدسازی 
مقتضیات زمانی، اطالع رسانی از روند اجرای سند ده ساله توسعه 
مداوم  بهبود  و  سیاست گذاری  مسیر  در  یادگیری  نانو،  فناوری 
سیاست ها و برنامه های توسعه فناوری نانو، فرآیندهای این فعالیت 
هستند. با بررسی شرایط و موفقیت های برنامه نسبت به آغاز برنامه 
)دانش تجربه محور( و در عین حال، بررسی و نگاه به آینده روندهای 
سیاست گذاری )دانش آینده محور( دانش سیاست گذاری در بستر 
سند توسعه فناوری نانو رشد می کند، و روند اجرای برنامه ها بهبود 
می یابد و تنظیم می شود. مهارت افزایی برای اجرای بهتر برنامه ها، 
مستندسازی برنامه ها، راهنمایی هدایت تحقیقات سیاست گذاری و 
شفاف سازی عملکرد اجرای برنامه ها در عرصه ملی، از ابزارهای 

زیرساختی برنامه ریزی و ارزیابی هستند.

مدیریت دانش در فرآیند اجرای برنامه ها 
سامانه های  توسعه  جدید؛  طرح های  امکانسنجی   و  بررسی 
داشبوردهای  مدیریت  سیستم  ایجاد  جمله  از  ستاد،  نرم افزاری 
گزارش گیری، ایجاد شبکه اجتماعی نانو، و ارتقای خدمات جدید 
در سایت های فناوری نانو؛ و انتخاب و نظارت بر کارگزاران فناوری 
اطالعات از مهم ترین اقداماتی هستند که در حوزه مدیریت دانش 

اجرای برنامه های ستاد انجام شده اند. 

شاخص های فناورانه ، تولید ، بازار و سازمانیمؤسسه خدمات فناوری تا بازارمحصوالت فناوری نانو

فعالیت و دستاورد های علمی و فناورانهکارگروه سرمایه های انسانیمؤسسات پژوهشی

فعالیت و دستاورد های علمی و فناورانهکارگروه سرمایه های انسانیمتخصصان

خدمات دهی به شرکت های نانویی مستقرمؤسسه خدمات فناوری تا بازارمراکز رشد

حجم و کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاه هاشبکه آزمایشگاهی فناوری نانوآزمایشگاه ها

حجم و کیفیت فعالیت ها در فناوری نانوکارگروه ترویج و فرهنگ سازیرسانه ها

بخش های ارزیابی، کارگروه های ارزیابی کننده و   شاخص های کلی ارزیابی
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برنامه های آینده ستاد

حل چالش هاي موجود
حال  در  نانو  فناوري  حوزه  چالش هاي  مهم ترین  از  یکي 
آنکه  با  است.  کشور  صنایع  پایین  جذب  ظرفیت  حاضر، 
توسعه فناوری های پیشرفته از سال ها پیش آغاز شده است، 
اما صنعتی بر پایه آنها شکل نگرفته است و کاربرد آن به 
صنایع مرسومی چون ساختمان و خودرو محدود شده است. 
صنایع موجود ظرفیت جذب این دانش جدید را ندارند و حتی 
متقاضی آن نیستند. این مسئله گلوگاه توسعه بیشتر فناوری  

است. 
ستاد براي حل این چالش دو راهبرد کلي دارد: اول، راهبرد 
ارتقاي و بهبود صنایع فعلي کشور ـ به ویژه در چهار حوزه 
انرژي، ساخت وساز، آب و محیط زیستـ  از طریق آشناسازي 
صنعت با فناوري نانو و سیاست تضمین خرید، و راهبرد دوم 

توجه به بازارهاي بین المللي و رویکرد صادرات محور. 
به ویژه  و  انسانی  نیروی  توانمندسازی  دیگر،  چالش 
فارغ التحصیالن دانشگاه ها در حوزه فناوري نانو و است. مساله 
این است که دانش آموختگان نوعا افرادي با توانایي علمي باال 
اما توانایي محدود در کارآفریني هستند. ستاد با اقداماتي مانند 
ایجاد کریدور فناوري تا بازار براي توانمندسازي فعاالن حوزه 
نانو می کوشد. در کریدور آموزش هاي مربوط به بازار از جمله 
تجاري سازي، بازاریابي، کارآفریني و همچنین آموزش هاي 
حقوقي ارائه مي شود. راه کار دیگر ستاد حمایت از ایجاد و ثبت 
پتنت توسط افراد است. به این منظور ستاد تسهیل گري و 
آموزش ثبت پتنت و همچنین مسائل حقوقي مربوط به آن را 

در برنامه کاري خود قرار داده است.

استفاده از فرصت پسابرجام
برداشته شدن تحریم ها و اجراي برجام از دو منظر کلیدي 
اول، سیاست  دارد:  فراوان  اهمیت  نانو  فناوري  براي ستاد 
همکاري هاي  گسترش  سیاست  دوم،  و  صادرات  توسعه 
بین المللي. پساتحریم امکان تعامل و تبادل با کشورهاي 
جهان را فراهم مي کند که براي حوزه نانو اهمیت کلیدي 
دارد. صاحب نظران معتقدند حوزه نانو اکنون روي سکوي 
پرش قرار دارد و پسابرجام امکان اوج گیري را براي این حوزه 
فراهم مي کند. به ویژه، آنکه بازار داخل، با توجه به ظرفیت 
جذب پایین صنایع، رشد این حوزه فناورانه را در کشور محدود 

ساخته است. 
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بازاری به وسعت بازار نفت
نخستین گام ها برای توسعه زیست فناوری در کشور، با تأسیس انستیتو رازی و پاستور در یک صد 
سال پیش آغاز شد. پاستور با اهدای زمین و بودجه مورد نیاز از سوی خّیری به نام مرحوم 
فرمانفرما شکل گرفت و مرحوم مدرس نیز تالش زیادی به خرج داد تا اساسنامه آن در مجلس 
به تصویب برسد. رازی نیز مشابه پاستور در حوزه  دام و طیور فعالیت خود را آغاز کرد و به این 
ترتیب، واکسن سازی به عنوان یکی از اولین فعالیت ها در زمینه زیست فناوری در کشور پا گرفت. 
فناوری و صنعت واکسن سازی به تدریج در کشور توسعه یافت تا جایی که 50 سال قبل وقتی اروپا 
با کمبود واکسن آبله روبرو شد، 50 میلیون دوز از این واکسن از سوی ایران به اروپا هدیه شد که 
بیانگر اوج اقتدار ما در زمینه زیست فناوری بود. به عنوان نشانه ای دیگر از اقتدار ایران و ایرانیان در 
زمینه زیست فناوری، مرحوم دکتر میرشمسی، روش های واکسن سازی را به هندی ها آموزش داد 

و اکنون هند یکی از پیشتازان صنعت واکسن سازی به شمار می رود. 
 پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز ادامه یافت و ایجاد »کمیته ملي زیست فناوري« به عنوان 
نهاد ملي مدیریت توسعه زیست فناوري در سال 1379 با عضویت دستگاه ها و نهادهاي ذیربط 
را باید نقطه آغازین عطف در ساماندهي نظام ملي زیست فناوري دانست. این کمیته سند ملی 
زیست فناوری را تدوین کرد که در تاریخ 83/2/16 به تصویب هیأت دولت رسید. بر اساس این 
سند در تاریخ 84/2/19 با ایجاد شورای عالی زیست فناوری به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی 
و نظارت ملي در حوزه های آموزش، پژوهش و تولید در زیست فناوری موافقت شد. این شورا 

گزارش عملکرد ستاد توسعه زیست فناوری

0/5% بازار جهانی
یکی از اهداف اصلی مندرج در سند 
توسعه فناوری زیستی، دستیابی به 3 

درصد از بازار جهانی زیست فناوری تا سال 
1404 است که میزان آن اکنون به 0/5 

درصد رسیده است

50 میلیون
50 سال پیش، در هنگام رویارویی اروپا 

با کمبود واکسن آبله، 50 میلیون دوز 
واکسن آبله از ایران به اروپا اهدا شد
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در تیرماه 1386 به دنبال تصمیم دولت براي 
تعطیل  عالي  شوراهاي  از  تعدادي  انحالل 
راهبردي  اولویت   و  اهمیت  به  نظر  اما  شد، 
توسعه  »ستاد  کشور،  در  زیست فناوري 
زیست فناوري« در تاریخ 1387/3/29 به عنوان 
یکي از ستادهاي فناوري هاي راهبردي زیر نظر 
معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري ایجاد 

و آغاز به کار کرد. 
مطابق مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی، 
شورای ستاد متشکل از نمایندگان وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  پزشکی، 
و  معدن  وزارت صنعت،  نفت،  وزارت  مسلح، 
زیست،  محیط  از  حفاظت  سازمان  تجارت، 
برنامه ریزی کشور، جهاد  و  مدیریت  سازمان 
دانشگاهی، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و 
معاونت علمی و فناوری است. در کنار شورای 
ستاد، کمیسیون هماهنگی با حضور نمایندگان 
دستگاه های ذی نفع تشکیل شد که با برگزاری 
جلسات می کوشد هماهنگی و تعامل دستگاه ها 

را تقویت نماید.
ملی  سند  در  مندرج  اصلی  اهداف  از  یکی 
بازار  از  درصد   3 به  دستیابی  زیست فناوری، 

جهانی زیست فناوری تا سال 1404 است که تا کنون به میزان 
0/5 درصد محقق شده است. ستاد بر این باور است که تحقق 
این هدف می تواند متضمن دست یابی به دانش و فناوری، کیفیت 
باالی محصوالت و در نهایت، رقابت پذیری محصوالت و تجهیزات 
کشور در زمینه زیست فناوری باشد. شایان یادآوری است که در 
صورت دستیابی به سهم 3 درصدی از بازار جهانی زیست فناوری، 
درآمد کشور از محل توسعه این فناوری معادل فروش نفت خواهد 

بود. ستاد برای دستیابی به این سهم بر بازار 
کشورهای منطقه متمرکز شده است. 

گرچه تا کنون حداکثر 3 درصد از اعتبارات و 
توسعه  به  پیش بینی شده در سند  مالی  منابع 
زیست فناوری اختصاص یافته است، اما کشور 
در سال 2015 این حوزه در زمینه تولید علم بر 
اساس شاخص انتشار مقاالت به رتبه اول در 
منطقه و رتبه 14 در جهان دست یافته است. 
همچنین ایران دومین تولیدکننده داروی فاکتور 
7 نوترکیب جهان به شمار می رود. یکی دیگر از 
شاخص های سند توسعه زیست فناوری، تربیت 
16 هزار فارغ التحصیل در حوزه زیست فناوری 
است که اکنون تعداد فارغ التحصیالن به 15 

هزار نفر رسیده است. 
بین  هم افزایی  و  هماهنگی  ایجاد  منظور  به 
ذی نفعان متعدد حوزه زیست فناوری، گروه ها 
ستاد  در  مختلفی  تخصصی  کارگروه های  و 
شکل گرفته اند که 200 نفر از صاحب نظران 
و نمایندگان سازمان ها و دستگاه های مختلف 
دارند.  عضویت  آن ها  در  خصوصی  و  دولتی 
»تولید«،  از  عبارتند  ستاد  تخصصی  گروه   4
»تجاری سازی و بازار «، »پژوهش، زیرساخت 
و توسعه فناوری «،  »سرمایه انسانی، آموزش 
و ترویج« و »نظارت و ارزیابی«. همچنین 9 کارگروه تخصصی 
که ذیل گروه تولید به فعالیت مشغولند، عبارتند از صنعت ساخت 
صنایع  کشاورزی،  واکسن،  زیستی،  اقتصاد  پزشکی،  تجهیزات، 
تخمیری، محیط  زیست، نفت و طب بازساختی. کارگروه رایانش 
زیستی در ذیل گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری  و کارگروه 

زیست بانک نیز از دیگر کارگروه های فعال ستاد به شمار می روند.

دکتر مصطفی قانعی
دبیر ستاد توسعه زیست فناوري

در صورت دستیابی ایران به 3 درصد 
بازار جهانی حوزه زیست فناوری، 

درآمد کشور از این حوزه با درآمد 
نفتی کشور برابری خواهد کرد
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دسته 
شاخص

مقدار واقعی شاخص در سالمقدار مطلوب در انتهای 94واحدعنوان شاخص
انتهای سال 94

لم
ع

انتشار مقاالت علمی و 
500020143987تعدادپژوهشی در نشریات خارجی

انتشار مقاالت علمی و 
پژوهشی در نشریات خارجی

سهم مقاالت از 
جهان/

سهم مقاالت از 
منطقه

-2014%0/5
%19/6

جایگاه کشور در تولید علم 
حوزه زیست فناوری در منطقه 

و جهان 
رتبه اول منطقه2014رتبه اول منطقهرتبه

ی 
ور

فنا
و 

ری
آو

تعداد شرکت های حوزه نو
5002014580تعدادزیست فناوری

ان
بنی

ش 
دان

اد 
تص

ارزش فرآورده ها )کاال و اق
خدمات(

0/5 میلیارد دالر12002014میلیون دالر

سهم صادرات محصوالت 
فناورانه از کل صادرات 

کشور
میلیارد دالر

صادرات 50 درصد فرآورده های 
0/2 میلیارد دالر2014تولیدی

اهم رویکردها و سیاست ها
1. بازارسازی با تکیه بر »تضمین خرید محصوالت شرکت های 

دانش بنیان«
محصوالت حوزه زیست فناوری و به ویژه داروها در زمره محصوالت 
راهبردی و بعضا بسیار گران قیمت قرار دارند. برای مثال گرچه 
مطابق آمار در حال حاضر 95 درصد داروی مورد نیاز در داخل کشور 
تولید می شود، اما همان 5 درصد داروی وارداتی به لحاظ ریالی 

ارزشی بیش از 50 درصد کل داروی مصرفی کشور را دارد. 
ستاد برای کمک به تجاری سازی دستاوردهای بومی در زمینه 
زیست فناوری از یک سو و پاسخگویی به نیازهای کشور در این 
زمینه از سوی دیگر، از سیاست تضمین خرید محصوالت و خدمات 
شرکت های دانش بنیان توسط دستگاه های دولتی بهره گرفته است. 
این سیاست مستلزم آن است که دولت به تنظیم بازار و به ویژه 
قیمت گذاری و طراحی و اعمال استانداردهای کیفی بپردازد. در 
این شرایط، بی آنکه دولت بودجه های مستقلی به توسعه فناوری 
اختصاص دهد، عمال حجم اعتبارات معطوف به توسعه فناوری به 

طور چشمگیری ارتقا می یابد.
بنابراین در صورتی که محصوالت بومی در زمینه زیست فناوری 
به میزان کافی توسعه پیدا کنند، ستاد با مشارکت سایر دستگاه ها و 
به ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق خرید 

تضمینی جلوی واردات آن ها را می گیرد. 
برای مثال کشور ما در حال حاضر ساالنه به حدود 30 گرم فاکتور 7 
نیاز دارد که قیمت هر گرم آن به 2 میلیارد تومان می رسد. از این رو 
وزارت بهداشت اقدام به خرید تضمینی این محصول از شرکت های 
دانش بنیان نمود. با این اقدام، اوال این محصول با قیمتی در حدود 

نصف قیمت محصول خارجی در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت و 
ثانیا شرکت های ایرانی تولیدکننده این محصول به طور قابل توجهی 

تقویت شدند.
همچنین تصویب خرید تضمینی واکسن ها و داروهای نوترکیب به 
قیمت منطقه در شورای فناوری سالمت وزارت بهداشت نیز موجی 
از شور و هیجان را در شرکت های دانش بنیان این حوزه ایجاد کرد 
و منجر به افزایش چشمگیر فعالیت  های تحقیق  و توسعه ای در این 
زمینه شد. بررسی ها نشان می دهد که 60 درصد قیمت داروهای 
نوترکیب به حفظ و ارتقای برند و 40 درصد آن به تحقیق و توسعه 
اختصاص می یابد. بنابراین شرکت های ایرانی می توانند محصوالت 
خود در این حوزه را به قیمت جهانی بفروشند، بی آن که برای حفظ 

و ارتقای برند خود هزینه زیادی کرده باشند. 
ستاد می کوشد این سیاست را عالوه بر بخش بهداشت در سایر 
بخش ها و به ویژه کشاورزی نیز اعمال نماید. برای مثال، ساالنه 500 
میلیارد تومان یارانه  به کود شیمیایی اختصاص می یابد که اگر بتوان 
آن را به سمت خرید تضمینی کود زیستی تولید داخل هدایت کرد، 
شاهد توسعه چشمگیر فناوری و نوآوری در این حوزه خواهیم بود. 

توسعه زیست فناوری در حوزه هایی مانند شیالت، انواع گیاهان و 
سوخت های زیستی به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که می تواند به 
افزایش رفاه و تقویت بنیه اقتصادی اقشار محروم و به ویژه کشاورزان 

منجر شود. 
2. ایجاد و تقویت شرکت های دانش بنیان

ستاد به منظور رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان به عنوان موتور 
محرک نوآوری در حوزه زیست فناوری به شناسایی پژوهشگران و 
گروه های پژوهشی مستعد و تشویق آن ها به راه اندازی کسب وکار 
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مبتنی بر دستاوردهای تحقیقاتی خود پرداخته است. در نتیجه این 
تالش ها، آمار تأسیس شرکت های نوپا در حوزه زیست فناوری در 
2 سال اخیر 3 برابر کل دوران گذشته بوده است. این پدیده عمدتا 
و  دانشجویان  توسط  دانش بنیان  راه اندازی شرکت های  ماحصل 
پژوهشگران قطب های توسعه زیست فناوری کشور )مؤسسه واکسن 
و سرم سازی رازی 15 شرکت، انستیتو پاستور 60 شرکت، و نیز 

دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران( می باشد.
مدیریت  دانش آموختگان حوزه  از  گروهی  منظور  این  برای  ستاد 
فناوری و نوآوری را به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اعزام کرده است 
تا پژوهشگران حوزه زیست فناوری را با اصول و مبانی راه اندازی 
کسب وکار و تجاری سازی فناوری آشنا کنند. از این رو اکنون شاهد 
و  محصوالت  سمت  به  دانشگاهی  پژوهشی  طرح های  گرایش 
خدمات نوآورانه و دارای توجیه اقتصادی هستیم. در مجموع در حال 
حاضر 360 مرکز صنعتی فعال در حوزه  زیست فناوری موفق به اخذ 
صالحیت دانش بنیان شده اند و محصوالت 52 شرکت دانش بنیان به 

بازار عرضه شده است. 
همچنین ستاد برای حمایت از شرکت های دانش بنیان واجد شرایط، 
تسهیالت قرض الحسنه را تدارک دیده است که از سال 1392 تا 
کنون، 76 شرکت در حوزه های تجهیزات، کشاورزی و پزشکی 

توانسته اند از این تسهیالت بهره مند شوند.
3. توسعه سرمایه های انسانی

می توان  را  زیست فناوری  توسعه  الزامات  کلیدی ترین  از  یکی 
توسعه سرمایه های انسانی دانست. ستاد به منظور پرورش نیروی 

راهبردی،  سند  در  مندرج  اهداف  تحقق  برای  نیاز  مورد  انسانی 
برنامه های متعددی را در بخش های دانش آموزی و دانشجویی و 

نیز توانمندسازی دانش آموختگان طراحی و به اجرا گذاشته است.
4. حمایت از فعالیت های پژوهشی و توسعه فناوری

یکی دیگر از سیاست های ستاد به منظور توسعه فناوری و نوآوری 
در حوزه زیست فناوری، حمایت از طرح های پژوهشی و فعالیت های 
مانند  ملی  اولویت های  راستای  در  فناوری  توسعه  به  معطوف 
تولید گیاهان تراریخته، و رایانش زیستی و بیوانفورماتیک است. 
ستاد همچنین به منظور تسهیل فعالیت های پژوهشی در حوزه 
زیست فناوری به ساماندهی و شبکه سازی آزمایشگاه های حوزه 

زیست فناوری پرداخته است.

5. تجاری سازی فناوری
پژوهشی  دستاوردهای  تجاری سازی  از  حمایت  به منظور  ستاد 
برنامه های متعددی را به اجرا گذاشته است که از جمله می توان به 
جهت دهی به پژوهش ها و تولید محصوالت مبتنی بر نیازهای روز 
کشور اشاره کرد. به این منظور، ستاد اولویتهای تولید محصوالت 
زیست فناوری را با عنایت به روندها و چالش های جاری و آتی 
شناسایی، و طرحهای مصوب را به نهادهای حمایتی معرفی می کند. 

اهم برنامه های ستاد زیست فناوری در راستای 
توانمندسازی سرمایه انسانی

اقداماتعنوان برنامه

تدوین نظام ملی 
زیست فناوری 
دانش آموزی

مرحله اول این طرح با موضوع تعیین 
اهداف ستاد در بخش دانش آموزی، 

بررسی وضعیت فعلی ترویج و آموزش 
زیست فناوری در آموزش و پرورش و 
نیز برگزاری جلسات اولیه هماهنگی با 

نهادها و سازمان های دست اندرکار انجام 
شده است.

برگزاری دوره های 
مهارتی و توانمندسازی 

دانش آموختگان 
زیست فناوری

مرحله اول این طرح با موضوع تعیین 
اهداف ستاد در بخش دانش آموزی، 

بررسی وضعیت فعلی ترویج و آموزش 
زیست فناوری در آموزش و پرورش و 
نیز برگزاری جلسات اولیه هماهنگی با 

نهادها و سازمان های دست اندرکار انجام 
شده است.

طراحی و راه اندازی 
سامانه آماری 

زیست  فناوری ایران

سامانه هوشمند رصد، جمع آوری و پایش 
تولیدات علمی در داخل و خارج از کشور 
با بهره گیری از آخرین ابزارهای دیده بانی 
اطالعات علمی و بر اساس شاخص های 
تولیدات علمی، نیروی انسانی، صنعت و 
مقایسه ای با نام »بیوتک متر« در بستر 
اینترنت طراحی و راه اندازی شده است. 

روند ثبت شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری 
زیستی در سال های 92 تا 95

12

54

92

200

92

92

8

93

93

8

94

94

95

95

10 10



185 بنیان دانش  اقتصاد  بوم  زیست  توسعه  تکاپوی  در  مـروری بر رویـکردها و اقـدامـات معاونت علمی و فناوری رییس جمـهور

وم 
ش س

بخ
ی

رد
هب

 را
ی

ها
ی 

ور
فنا

ه 
سع

تو نوع محصولشرکت تولید کنندهنام محصولردیف

سینووکس1

سیناژن

پروتئین نوترکیب )بیماري ام اس(

پروتئین نوترکیب )بیماري ام اس(رسیژن )اینترفرون بتا(2

پروتئین نوترکیب )نازایي(سینال اف )فولیتروپین آلفا(3

پروتئین نوترکیب )پوکي استخوان(سینوپار )تري پاراتید(4

5)Cenobone( گرفت استخوانی و بیوایمپلنت تاندون لیگامنتهمانند ساز بافت کیشسنوبون

آزیترومایسین بیسشفافارمدآزیترومایسین شفا6

7)Pd Poetin( اریتروپویتئین آلفاپویش داروپی دی پوایتین

اینترفرون نوترکیبشرکت زیست  دارو دانشزیفرون8

اینترفرون گامافرآورده دارویی نوترکیب و اکسیرگاما اینترفرون9

فاکتور خونی 7شرکت آریوژنآریو سون10

کیدي الکت، فمي الکت، ژري الکت، 11
پروبیوتیک داروییزیست تخمیرالکتور فم، الکتور کرم

کود زیستی نیتراتهصنایع زیست فناوری کارانیترو کارا12

برخی از مهم ترین محصوالت زیست فناوری صادرشده و شرکت های تولیدکننده آن ها

ستاد همچنین می کوشد به منظور بهره گیری از سرمایه های بخش 
خصوصی، طرح های جذاب و خوش آتیه از منظر اقتصادی را به 
بخش خصوصی معرفی نماید. یکی دیگر از اقدامات کلیدی ستاد 
در راستای حمایت از تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی، تشکیل 

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری بوده است. 
زیستی  محصوالت  صادرات  توسعه  منظور  به  ستاد  همچنین 
مسیر  و  کند  ایجاد  را  دستگاه ها  بین  می کوشد هماهنگی  الزم 

صادرات را برای شرکت های دانش بنیان هموارتر نماید. 

اهم فعالیت ها و اقدامات
1. تدوین اسناد راهبردی و ره نگاشت های توسعه فناوری

از آن جا که از تصویب نخستین سند توسعه زیست فناوری بیش از 10 
سال می گذرد، ستاد با همفکری ذی نفعان و صاحب نظران این حوزه 
به بازنگری و به روز رسانی آن می پردازد. همچنین ستاد به منظور 
تضمین توسعه زیست فناوری در سایر بخش ها و صنایع، اقدام به 
تدوین اسناد توسعه بخشی زیست فناوری مانند سند زیست فناوری 
نفت نموده است. سند توسعه واکسن نیز از دیگر اسناد راهبردی 
مرتبط با حوزه زیست فناوری است که  تدوین آن به پایان رسیده 

و اجرای آن در دستور کار ستاد قرار دارد. تدوین ره نگاشت  های 
زیستی،  سوخت  تولید  زیست فناوری،  محصوالت  صادرات 
محصوالت پروبیوتیک، تولید محصوالت زیست فناوری کشاورزی 
نیز آغاز شده است و به تدریج، همه کارگروه های تخصصی ستاد 

ره نگاشت خود را تدوین خواهند کرد. 

2. طراحی و راهبری برنامه های کالن ملی
ستاد به منظور اجرایی شدن اولویت های مندرج در سند راهبردی 
و در جهت غلبه بر چالش های ملی، چند برنامه کالن ملی را در 
دستور کار خود قرار داده است که پیامدهای قابل توجهی در زمینه 
غلبه بر بحران های زیست محیطی، ایجاد اشتغال، کاهش واردات 
و جلوگیری از خروج ارز، افزایش صادرات و نهایتا افزایش تولید 
ناخالص ملی دارند. از جمله این برنامه ها می توان به موارد زیر اشاره 

کرد: 
• برنامه تولید اتانول سوختی، به عنوان روشی مناسب برای افزایش 

اکتان بنزین
• برنامه تولید پنبه  تراریخته، که با مقاومت در برابر انواع آفت ها 
و افزایش حجم تولید به 5 برابر میزان فعلی، می تواند نقش قابل 

توجهی در توسعه اقتصادی خراسان جنوبی داشته باشد. 
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برای  جایگزینی  عنوان  به  پروبیوتیک،  مواد  تولید  برنامه   •
آنتی بیوتیک های دام و طیور، که ضمن جلوگیری از آسیب های 
ناشی از آنتی بیوتیک های متعارف، به رشد 10 درصدی وزن دام 

و طیور نیز منجر می شود. 
• برنامه تولید سوختهای زیستی، به منظور تولید سوخت از گیاهانی 

مانند جلبک. 
برای  جایگزینی  عنوان  به  زیستی،  استارترهای  تولید  برنامه   •

طعم دهنده های متعارف لبنیات 
انواع  نیاز  مورد  افزودنی  های  عنوان  به  آنزیمها،  تولید  برنامه   •

شوینده ها 
مصارف  برای  مناسب  آب  تولید  هدف  با  فاضالب،  تصفیه   •

کشاورزی و شرب به ویژه در شهرهای بزرگ.

3. برگزاری جشنواره زیست فناوری ایران
ستاد به منظور شناساندن ظرفیت های تحقیقاتی و صنعتی کشور در 
ابعاد مختلف دارویی، پزشکی، کشاورزی، صنعتی و محیط زیست، و 

نیز تقویت همکاری بین فعاالن پژوهش و صنعت، زمینه سازی برای 
حضور شرکت های زیست فناوری در بازارهای بین المللی و نیز ارتقای 
دانش عمومی در حوزه زیست فناوری جشنواره ساالنه زیست فناوری 
را برگزار می کند. در سومین دوره این جشنواره که اردیبهشت  ماه 
سال 94 برگزار شد، بیش از 160 شرکت فعال زیست فناوری، مراکز 
علمی و دانشگاهی، مراکز سیاست گذاری و انجمن های علمی این 

حوزه و سایر نهادهای مرتبط با زیست فناوری حضور داشتند. 
و  آموزشی  کارگاه  و 15  تخصصی  نشست  جشنواره 3  این  در 
تجاری سازی برگزار شد. از نکات کلیدی این جشنواره می توان به 
حضور 20 میهمان بین المللی از کشورهای مختلف و حضور پرافتخار 

دکتر ون مونتاگو، برنده جایزه جهانی غذا اشاره کرد.

 4. طراحی و راه اندازی سامانه آماری زیست فناوری
نیاز  مورد  اطالعات  و  داده ها  انتشار  ساماندهی  منظور  به  ستاد 
ذی نفعان توسعه زیست فناوری، از نهادهای حاکمیتی و سیاست گذار 
گرفته تا شرکت های و سازمان  های دولتی، دانشگاه  ها و پژوهشگاه 
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و نیز فناوران و سایر عالقمندان، اقدام به راه اندازی سامانه آماری 
زیست فناوری با عنوان »بیوتیک میتر« کرده است. این سامانه که 
دسترسی به آن برای عموم آزاد است، مقادیر آخرین شاخص ها 
)مانند شاخص h مقاالت حوزه زیست فناوری، تعداد مقاالت منتشر 
شده در ISI، میانگین ارجاع مقاالت حوزه زیست فناوری و ...( را در 
4 گروه علم، سرمایه انسانی، صنعت و فناوری به تفکیک کشورهای 
قادر است مقادیر  این سامانه همچنین  مختلف عرضه می کند. 
شاخص ها را به تفکیک 31 استان کشور نیز ارائه نماید. )نشانی: 

)Biotechmeter.ir

5. راه اندازی باشگاه دانش آموزی
ستاد به منظور ترویج فناوری زیستی برای دانش آموزان کشور به 
عنوان پژوهشگران و فناوران نسل های بعد، با همکاری وزارت 
آموزش و پرورش اقدام به راه اندازی باشگاه دانش آموزی کرده است. 
این باشگاه اهداف مختلفی را دنبال می کند؛ از جمله افزایش شناخت 
دانش آموزان نسبت به زیست فناوری و کاربردهای آن، شناسایی و 
تشویق دانش آموزان مستعد و عالقمند به مطالعه و پژوهش در زمینه 
زیست فناوری و کمک به شکوفایی استعدادهای آن ها، و توسعه 

منابع علمیـ  آموزشی مناسب برای دانش   آموزان و آموزگاران. 
از جمله اقدامات کلیدی باشگاه دانش آموزی می توان به تدوین 
کتاب تاریخچه زیست فناوری، تدوین کتابچه مصور زیست فناوری 
و ساخت انیمیشن آموزشی » زی« اشاره کرد. باشگاه همچنین 
کالس های آموزشی نظری و عملی مختلفی برای دانش آموزان 
برگزار کرده است و بازدیدهایی را از مراکز پژوهشی و تولیدی برای 
آن ها تدارک دیده است. برگزاری نخستین جشنواره دانش آموزی 

در زمینه زیست فناوری و نیز راه اندازی بخش دانش  آموزی دومین 
نمایشگاه دستاوردهای زیست فناوری از دیگر اقدامات باشگاه بوده 

است.  
6. برگزاری جشنواره  2ساالنه دانش آموزی 

با  دانش آموزان  بیشتر  هرچه  آشنایی  منظور  به  همچنین  ستاد 
زیست فناوری و نیز تشویق آن ها به تحصیل، کار و فعالیت در این 
زمینه، جشنواره دانش آموزی را برگزار می کند. از دیگر کارکردها 
و پیامدهای این جشنواره می توان به ایجاد فضاي رقابتي سالم 
برای ترویج زیست فناوري و هدایت فعالیت هاي نوآورانه و فناورانه 
زیست فناوري در بین دانش آموزان، شناسایي و پرورش استعدادها 
و خالقیت هاي دانش آموزان در زمینه زیست فناوري و نیز کمک 
به جهت دهي و هدایت آن ها در مسیر پیشرفت مورد نیاز کشور 

اشاره کرد. 
محورهای اصلی جشنواره عبارتند از:

)دستاوردها  زیست فناوری  دانش آموزي  برترین هاي  جایزه   •
تحلیلي  مقاله  هاي  پژوهشي،  و  تولیدي  پیشنهادي  طرح هاي  و 
آموزشي،  پوسترهاي  جشنواره،  محورهاي  حول  زیست فناوري 
و  کوتاه  فیلم  ساخت  داستان نویسي،  مجله،  و  دیواري  روزنامه 

پویانمایي، عکس، کاریکاتورو نقاشي(
• بخش نمایشگاهي )شامل طرح هاي دانش آموزي منتخب در 
جشنواره، فعالیت هاي زیست فناوري پژوهش سراها، دبیرستان ها و 
هنرستان ها، محصوالت شرکت هاي زیست فناوري، فعالیت هاي 
علمي  انجمن هاي  فعالیت هاي  آموزشي،  مراکز  و  دانشگاه ها 

دانش آموزي(
• سخنراني هاي علمي
• کارگاه هاي آموزشي

• بحث و گفتمان هاي علمي
• سینماي زیست فناوري

این جشنواره تا کنون در سال های 91 و 93 برگزار شده است و در 
سال 93، حدود 830 نفر در آن شرکت کردند که از این میان، 26 نفر 

مورد تقدیر قرار گرفتند. 

برنامه کالن ملی هوای پاک، ارمغان سوخت  
زیستی برای ایرانیان

 *MTBE نام  به  ماده ای  بنزین  اکتان  افزایش  برای  حاضر  حال  در 
اما به مدد پیشرفت های  افزوده می شود که سرطانزا است.   به آن 
زیست فناوری می توان بر این چالش غلبه کرد. به این منظور، ستاد 
از 25 میلیون تن  طرحی را در دست تهیه دارد که به موجب آن، 
ضایعات ساالنه محصوالت کشاورزی اتانول تولید می شود که می تواند 
جای MTBE را بگیرد، بی آنکه مخاطراتی همچون ایجاد سرطان داشته 
باشد. افزایش اتانول به بنزین موجب تقویت عملکرد موتور خودروها، 
نیز کاهش قیمت تمام شده  آلودگی هوا، کاهش واردات، و  کاهش 

بنزین خواهد شد. 
تحقق این طرح بزرگ مستلزم همکاری سازمان ها و نهادهای مختلفی 
است. به عنوان نخستین گام، وزارت نفت باید به جای ماده قبلی از 
اتانول استفاده کند. خودروسازها نیز باید با تغییرات اندکی در خودرو ها، 
آن ها را برای سوخت جدید آماده   کنند. همچنین سازمان حفاظت از 
محیط زیست و سازمان ملی استاندارد نیز باید اقداماتی در این راستا 

انجام دهند. 
* Methyl Tertiary Butyl Ether
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رویش صنعت از دل سنت 
روند جهانی استفاده فزاینده از گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی در صنایع دارویی و غذایی، 
ضرورت انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در این زمینه را آشکار ساخته است. عوارض 
جانبی، قیمت باال، و مقاومت بیماری ها در برابر بعضی داروهای شیمیایی، اهمیت جست وجوی 
روش هایی مبتنی بر دانش بومی حاصل از چند قرن تجربه در حوزه گیاهان دارویی را افزون 
می سازد. به ویژه آنکه کشور ایران با داشتن 8 هزار گونه گیاهی که بخش قابل توجهی از آنها 

کاربردهای دارویی و غذایی دارند، از نظر تنوع زیستی در این حوزه بسیار غنی است. 
فعالیت های قابل توجهی به منظور بهره مندی از مزایای گیاهان دارویی از چند سال قبل در 
کشور آغاز شده است. در همین راستا، ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب 
سنتی در مهرماه 1387 به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده فراسازمانی برای اتصال بازیگران 
مختلف بخش های متعدد دولتی و خصوصی ایجاد شد تا بتواند فعالیت های این حوزه، اعم 
از نیازسنجی و انجام پژوهش های هدفمند تا کشت، تولید، فرآوری، استخراج مواد، صادرات، 

بازاریابی و غیره را تنظیم، هماهنگ و مدیریت نماید. 

گزارش عملکرد ستاد توسعه علوم و فناوری  گیاهان دارویی و طب سنتی

8 هزار گونه
ایران دارای 8 هزار گونه گیاهی است 
که بخش قابل توجهی از آنها کاربردهای 

دارویی و غذایی دارند. 

 عوارض جانبی، قیمت باال، و مقاومت 
بیماری ها در برابر بعضی داروهای 

شیمیایی، اهمیت توجه به داروهای گیاهی 
را افزون می سازد. 

!
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سیاست ها و 
رویکردها 

ادغام خدمات طب 
ایرانی در نظام سالمت

جهت دهی بازیگران به 
سوی فعالیت های دارای 

ارزش افزوده باال

ایجاد و تقویت نظام هاي 
نظارت، ارزیابي، 

اعتبارسنجي و رتبه بندي 
در حوز ه هاي مرتبط

اهتمام به مدیریت 
دانش در بخش گیاهان 

دارویی و طب سنتی

حمایت از نوآوری در 
تولید فرآورده های 

دارویی سنـتی 

توسعه علوم، فناوری ها 
و محصوالت در حوزه 

فرآورده های گیاهی مورد 
مصرف دام، طیور، آبزیان 

و زنبور عسل 

سیاست ها و رویکردها
حمایت از نوآوری در تولید فرآورده های 

دارویی سنتی 
به منظور حمایت از نوآوری در فرآیند تولید 
ستاد  سنتی،  و  گیاهی  دارویی  فرآورده های 
است.  داشته  دست  در  فراوانی  اقدامات 
و  کشت  برای  برنامه ریزی  از  اقدامات  این 
اهلي کردن گونه هاي مهم گیاهان دارویي، و 
حمایت از ایجاد مراکز تولید گیاهان دارویي مادر 
شامل بذر، نشاء، نهال تا حمایت از تجاری سازی 
فنون کشت و تولید صنعتی داروهای گیاهی، 
به  ارائه  منظور  به  آن  فنی  دانش  تدوین  و 
می شود.  شامل  را  دانش بنیان  شرکت های 

حمایت از نوسازی و ارتقای صنایع مرتبط با فرآوري گیاهان دارویي 
و حمایت از شرکت های دانش بنیان این حوزه نیز از دیگر فعالیت های 

ستاد در این راستاست. 
ادغام خدمات طب ایرانی در نظام سالمت

با تشکیل شورای سیاست گذاری طب سنتی به ریاست وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و عضویت ستاد توسعه علوم و فناوری 
گیاهان دارویی و طب سنتی در آن، یکی از گام های مهم در راستای 
ادغام خدمات طب ایرانی در نظام سالمت برداشته شده است. از 
اهداف این شورا می توان به فرهنگ سازی در راستای خودمراقبتی 
و اصالح سبک زندگی بر اساس آموزه های طب ایرانی، حمایت از 
پژوهش های پایه و کاربردی در حوزه طب ایرانی، و توانمندسازی 
دست اندرکاران حوزه سالمت به ظرفیت ها و قابلیت های طب ایرانی 

اشاره کرد.
مطالعات تطبیقی بین طب سنتی ایرانیـ  اسالمی و طب کالسیک 
تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و کمک 

به برگزاری دوره های بازآموزی برای پزشکان، 
داروسازان و دامپزشکان در زمینه طب سنتی و 
داروهای گیاهی از دیگر اقدامات ستاد در راستای 
این سیاست است. ستاد همچنین برای افزودن 
140 داروی طبیعی به اقالم تحت پوشش بیمه 

تالش کرده است. 
توسعه علوم، فناوری ها و محصوالت در حوزه 
دام،  مصرف  مورد  گیاهی  فرآورده های 

طیور، آبزیان و زنبور عسل 
با مصرف داروهای شیمیایی، باقیمانده داروها 
باقی  حیوانات  بدن  در  طوالنی  مدت های  تا 
انسان  بدن  وارد  مصرف  صورت  در  می ماند، 
عوارض  بروز  باعث  می تواند  و  می شود، 
مستقیم و کوتاه مدت )مسمومیت یا واکنش های آلرژیک پوستی 
و گوارشی( یا غیرمستقیم و درازمدت )سرطان ، نارسایی کبد، نازایی 
کیفیت  اخیر  سال های  در  نتیجه،  در  شود.  ناقص الخلقه زایی(  و 
فرآورده های دامی به منظور افزایش سالمت جامعه در عرصه جهانی 

مورد توجه جدی قرار گرفته است.
وضع قوانین سخت گیرانه در بسیاری از کشورها درباره باقیمانده های 
پرورش دهندگان  تشویق  فرآورده های غذایی، موجب  در  دارویی 
حیوانات به جایگزینی داروهای شیمیایی با داروهای طبیعی و تالش 
شرکت های داروسازی برای تولید فرآورده های طبیعی شده است. 
داروهای گیاهی در اشکال بسیار متنوعی در تمامی گروه های حیوانی 
)دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل و کرم ابریشم( قابل استفاده هستند. 

به منظور ارتقای سالمت، خودکفایی دارویی، امنیت غذایی و توسعه 
اقتصادی، ستاد به فرآورده ها و داروهای گیاهی مورد مصرف در 
دامپزشکی اولویت داده است. در حال  حاضر، کشور ایران با تولید 
1300 قلم داروی دامی و بیش از 500 میلیون دالر گردش مالی 

500 میلیون دالر
در حال حاضر 1300 قلم داروی دامی با گردش 

مالی ساالنه 500 میلیون دالر در کشور تولید 
می شود، در حالی که تنها 20 قلم از این میزان 

مربوط به داروهای گیاهی دامپزشکی است

140 داروی گیاهی
ستاد در تالش است تا 140 داروی گیاهی، به 

اقالم تحت پوشش بیمه افزوده شوند 

دکتر محمدحسن عصاره
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری  گیاهان 

دارویی و طب سنتی
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ساالنه،  برای تأمین بخش اعظم داروهای دامی وابسته به مواد اولیه 
شیمیایی می باشد. این در حالی است که تنها حدود 20 قلم داروی 

گیاهی دامپزشکی داخل کشور تولید می شود.
جهت دهی بازیگران به سوی فعالیت های دارای ارزش افزوده باال

سهم ایران از بازار گیاهان دارویی جهان، به رغم در اختیار داشتن 
منابع ارزشمند و غنی از مواد اولیه این صنعت، اندک است. حدود یک 
چهارم از بازار 250 میلیارد دالری دارو در جهان متعلق به داروهای 
مشتق از گیاهان است که سهم ایران از این بازار کم تر از 100 
میلیون دالر در سال 94 برآورد می شود. ستاد از ایجاد شرکت های 
دانش بنیانی که مواد گیاهی را به صورت فرآوری شده و با ارزش 
افزوده باالتر به بازار داخلی و بین المللی عرضه می کنند، حمایت 
می کند. در نتیجه این تالش ها در چند سال گذشته، حجم صادرات 
داروهای انسانی و دامی با منشأ گیاهی به چند ده میلیون دالر رسیده 

است. 
و  اعتبارسنجي  ارزیابي،  نظارت،  نظام هاي  تقویت  و  ایجاد 

رتبه بندي در حوز ه هاي مرتبط
ساماندهی فرآیندها و ساختارهای نظارت و ارزیابی بر بازیگران و 
فعالیت های مختلف در حوزه گیاهان دارویی، از طریق تعریف و 
نظارت بر فعالیت های اقتصادی مجاز با استفاده از تأییدیه های معتبر 
و ممانعت از فعالیت های غیر مجاز، و ایجاد سامانه نظارت بر بازار و 
مراکز عرضه محصوالت و خدمات در حوزه گیاهان دارویی خصوصا 
عطاري هاي سنتي از جمله اموری است که ستاد به آنها اهتمام ویژه 
داشته است. ستاد از این طریق می کوشد تا تخصص گرایی و پرهیز 
از نسخه پردازی های عامیانه و جلوگیری از خرافات زدگی در طب 
سنتی و گیاهان دارویی را ترویج کند و عملکرد جامعه طب سنتی 

را بهبود بخشد. 
اهتمام به مدیریت دانش در بخش گیاهان دارویی و طب سنتی

شکل گیری مجموعه ای منسجم از دانش حوزه گیاهان دارویی و 
طب سنتی می تواند به توسعه بیشتر علوم مرتبط با این حوزه کمک 
کند. از این رو ستاد با فعالیت های مختلف به این مهم پرداخته است. 
گردآوري،  و  ایران  دارویی  گیاهان  فهرست بندی  و  تقسیم بندی 
تطبیق، مقابله، ترجمه، چاپ و انتشار نسخه های خطی و غیرخطی 
دانشمندان ایرانی در زمینه طب سنتی را می توان از اقدامات این 

حوزه نام برد. 
ترویج و اطالع رسانی عمومی و تخصصی

طب  جایگاه  ترویج  و  فرهنگ سازی 
بر  سالم  تغذیه  و  زندگی  روش  و  سنتی 
از  یکی  جامعه  در  آن  آموزه های  اساس 
مهم ترین سیاست های ستاد است. برگزاری 
جشنواره ها و نمایشگاه ها به منظور ترویج، 
جمله  از  فرهنگ سازی  و  اطالع رسانی 
و  تولید  راستاست.  این  در  ستاد  اقدامات 
انتشار محتوای چندرسانه ای آموزشی برای 
پزشکان، داروسازان، و دامپزشکان نیز از 

دیگر اقدامات این حوزه است. 

اهم اقدامات و برنامه ها 
جدول صفحه بعد اهم اقدامات و برنامه های 
ستاد توسعه علوم و فناوری های گیاهان 

دارویی و طب سنتی را نشان می دهد؛ 

250 میلیارد دالر
حدود یک چهارم از بازار 250 میلیارد 

دالری دارو در جهان متعلق به داروهای 
مشتق از گیاهان است که تنها کم تر از 

100 میلیون دالر سهم ایران از ا ین 
بازار می باشد
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بازنگری قوانین و مقررات و 
تدوین استانداردها

تدوین اصالحیه پیشنهادی فهرست محصوالت دانش بنیان در حوزه فراورده های طبیعی، داروهای گیاهی و طب سنتی  •
ارائه پیشنهاد اصالحی بر ماده 43 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه   •

عملکردی ستاد
ارائه احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه  •

کمک به تدوین استانداردهای آموزش شغلی و شایستگی )134 مورد(  •
کمک به تدوین استانداردهای فرآورده های طبیعی و صنایع تابعه )116 مورد(  •

حمایت از تولید و 
تجاري سازي فناوری

حمایت از تجاری سازی 410 طرح نوآورانه در شرکت های خصوصی و مراکز علمی و پژوهشی از ابتدای تأسیس ستاد  •
ارتقای سطح سرمایه گذاری برای تولید دارو و فرآورده های طبیعی محصوالت دانش بنیان  •

برگزاری فن بازارهای تخصصی در ادوار جشنواره های گیاهان دارویی و طب سنتی  •
تهیه 20 بسته کارآفرینی در حوزه های مرتبط  •

ارزیابی و بررسی صالحیت شرکت های دانش بنیان حوزه ستاد  •

حمایت از زیرساخت ها
حمایت از گسترش شبکه سازی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی با 156 عضو  •

حمایت از شبکه سازي آزمایشگاهی در حوزه گیاهان دارویی و کمک به تدوین شاخص هاي نظارت بر   •
آزمایشگاه هاي عضو شبکه با 14 عضو قطعی در شبکه آزمایشگاهی گیاهان دارویی

تقویت و حمایت از توسعه 
ترویج، آموزش وفرهنگ 

سازی

برپایی و برگزاری دو دوره جشنواره  و نمایشگاه  ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران  •
برنامه ریزی برای برگزاری سومین دوره جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب   •

سنتی در شهریورماه 1395 
مشارکت در برگزاری سایر نمایشگاه های حوزه گیاهان دارویی  •

مشارکت در ایجاد و تقویت آموزشگاه ها و کارگاه های آموزشی فنی و حرفه ای )44 مورد(  •
همکاری درآموزش های مهارتی در رشته های مرتبط )3913 نفر(   •

تدوین آیین نامه حمایت از ترویج و فرهنگ سازی علم و فناوری در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی  •
حمایت از چاپ سلسله نشریات و مستندات سالمت برای کودکان و نوجوانان و ویژه نامه پیام تندرستی  •

حمایت از احداث و تکمیل موزه کهن گل محمدی، گالب، عطر و عصاره های گیاهی  •

تدوین راهبرد
تهیه نقشه راه ارگان های مرتبط با حوزه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی بر اساس اسناد   •

باالدستی و سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب در شورای عالی انقالب فرهنگی )8 سند بخشی(
تهیه نقشه راه سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی  •

حمایت از طب سنتي بارویکرد 
تقویت مکتب پزشکي ایراني 

اسالمي

کمک به افزایش تعداد رشته های مرتبط با طب سنتی به 5 رشته  •
حمایت از ایجاد سالمتکده های طب سنتی ایران و افزایش آن به 20 سالمتکده  •

گردآوري، تطبیق، مقابله، ترجمه، چاپ و انتشار نسخه های خطی و غیرخطی دانشمندان ایرانی در زمینه طب   •
سنتی در قالب طرح احیای میراث مکتوب با همکاری دانشگاه هاي علوم پزشکي و متخصصان داخلي و خارجي 

و نیز همکاري  در کمیته فرهنگ و تمدن شوراي عالي انقالب فرهنگي و موزه علوم پزشکي
ورود طب سنتی به 1000 بهبودخانه بهداشت از طریق 10 دانشگاه علوم پزشکی  •

حمایت از چاپ سه جلد از دایره المعارف پزشکی اسالم و ایران  •
مشارکت و حمایت از اجرای طرح جامع اصالح الگوی زندگی منبعث از سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری )مد   •

ظله العالی(

حمایت از گردآوری طب فولکولور و محلی مناطق مختلف استانی کشور  •

ارتقا و استقرار نظام پایش، 
نظارت، ارزشیابي و اثربخشي 

عملکرد نهادهاي مرتبط با سند 
ملي

تهیه شاخص ها و استانداردهای کالن پایش علم و فناوری در حوزه سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی  •
بازدیدهای نظارتی از مؤسسات، شرکت ها و کارخانجات تولیدکننده دارو و فرآورده های طبیعی  •

تقویت رویکردهاي 
زیست محیطي و مدیریت پایدار 

منابع در فرایند برنامه ریزي

تقویت و توسعه بانک ژن انواع گونه های گیاهان دارویی انحصاری یا در حال انقراض و حفاظت از 1400   •
گونه گیاهی

کاهش سطح برداشت از عرصه های طبیعی با استفاده از تکمیل تحقیقات اهلی نمودن و کشت بیش از 70   •
گونه و واریته گیاهان دارویی در سطح تجاری و خارج از عرصه طبیعی

اهم برنامه ها و اقدامات ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی
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در ادامه به شرح برخی از مهم ترین اقدامات ستاد پرداخته می شود.
 

ساماندهي نظام استاندارد گیاهان دارویی و فرآورده های با 
منشاء گیاهی

به منظور عملکرد صحیح مواد مؤثره در داروها و فراوردهای  با منشأ 
گیاهی، الزم است فرآیند تولید این محصوالت با استانداردهای 
مصوب کمی و کیفی مطابقت داشته باشد. استانداردها از مرحله 
کشت آغاز می شوند و تا فرآوری و بسته بندی را در بر می گیرند. 
استانداردسازی به ویژه در صنایع پایین دستی )کشت( می تواند به 
شکل گیری صنایع باالدستی )فرآوری( کمک کند. به عالوه، عدم 
رعایت استانداردها در محصوالت داخلی، در بسیاری از موارد، انگیزه 
واردات را ایجاد کرده است و استانداردسازی می تواند گامی تاثیرگذار 
در جهت تقویت تولید داخلی این دست محصوالت باشد. از این رو 
ستاد، ساماندهی نظام استاندارد گیاهان دارویی و فرآورده های با منشأ 
گیاهی را در دستور کار قرار داده است. به عالوه، تالش های ستاد 
برای گسترش سیستم های مکانیزه نوین، به راه اندازی چند کارخانه 

صنعتی با استاندارد های اروپایی در کشور انجامیده است.

حمایت از ترجمه، تصحیح و چاپ کتب اصیل طب سنتي
در راستای مدیریت دانش طب سنتی و حفظ میراث مکتوب پزشکی 
شامل طب سنتی و طب اسالمی، ستاد از گردآوري، تطبیق، مقابله، 
ترجمه، چاپ و انتشار نسخه های خطی و غیرخطی دانشمندان ایرانی 
در زمینه طب سنتی حمایت کرده و در این مسیر با دانشگاه هاي 
علوم پزشکي و متخصصان داخلي و خارجي، و نیز کمیته فرهنگ 
و تمدن شوراي عالي انقاب فرهنگي و موزه علوم پزشکي همکاری 

داشته است.

طرح »مزیت شناسی در استان ها« 
از آنجا که الزم است حوزه گیاهان دارویی در هر استان با توجه به 
ویژگی های اکولوژیک آن توسعه یابد، ستاد طرح مزیت شناسی در 
استان ها را اجرا کرده است. به عنوان مثال؛ استان خراسان جنوبی 
در گیاهانی از جمله زعفران، زرشک و عناب مزیت دارد یا رویشگاه 
ستاد  شیوه  بدین  می باشد.  گلستان  استان  جنگل های  سرخدار 
طرح های پیشنهادی را با توجه به مزیت استان ها مورد بررسی قرار 
می دهد و از تصویب طرح هایی که با مزیت های استانی همخوانی 

ندارد امتناع می کند. 

برگزاری دومین جشنواره و نمایشگاه گیاهان   •
دارویی، فراورده های طبیعی و طب سنتی

دومین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فراورده های 
امام  مصلی  در  مهرماه 1393  در  سنتی  طب  و  طبیعی 
خمینی )ره( تهران برگزار شد. این نمایشگاه از بخش های 
 330 )با  ارگانیک  محصوالت  و  خصوصی  شرکت های 
شرکت کننده(، سازمان های دولتی )با 88 شرکت کننده(، 
فن بازار )با 33 شرکت کننده( و کارگاه های آموزشی )با 16 
کارگاه( تشکیل شده بود. مجموعا حدود 2000 محصول 

در این نمایشگاه عرضه شد. 

برگزاری 16 کارگاه آموزشی

فن بازار:
33 شرکت کننده

مجموع کل محصوالت ارائه شده:
2000 محصول

شرکت های خصوصی و محصوالت ارگانیک:
330 شرکت کننده

سازمان های دولتی:
88 شرکت کننده
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13921394شاخصمحورردیف

طب سنتی1

خدمات 
طب سنتی

720تعداد سالمتکده طب سنتی ایران

سرمایه 
نیروی 
انسانی

6490تعداد اعضای هیأت علمی طب سنتی

1322تعداد اعضای هیأت علمی داروسازی سنتی

170334تعداد دانشجویان دکترای تخصصی طب سنتی

3647تعداد دانشجویان دکترای تخصصی داروسازی سنتی

09تعداد مراکز/هسته های تحقیقاتی طب سنتی و مکمل مصوب دانشگاهیپژوهش

فرآورده ها و داروهای 2
گیاهی، طبیعی و سنتی

9821612تعداد مجوز صادره برای داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی موجود در فهرست

131369تعداد مجوز صادره  برای ساخت عصاره و اسانس

تعداد داروها و فرآورده های مکمل دامپزشکی در کنترل بیماری های دام و 
1619طیور و آبزیان و نیز آفت کش های طبیعی

56-تعداد داروهای تحت پوشش بیمه

269631تعداد مجوز صادره برای فرآورده های طب سنتی موجود در فهرست

153235تعداد تولید کنندگان فرآوردهای طبیعی و سنتی

توسعه فناوری و نوآوری3

تعداد شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، 
8150فرآورده های طبیعی و طب سنتی

1114تعداد آزمایشگاه های شبکه آزمایشگاهی گیاهان دارویی

توسعه علم4

تعداد مؤسسات پژوهشی، پژوهشکده و پژوهشگاه خصوصی در حوزه طب 
1012سنتی و داروهای گیاهی

26503000مقاالت ISI و مقاالت علمیـ  پژوهشی )ساالنه(

)ISI 1817جایگاه کشور در تولید علم حوزه ذیربط در جهان )شاخص: تعداد مقاالت

38894300تعداد پایان نامه های انجام شده مرتبط با گیاهان دارویی )تجمعی(

6064تعداد نشریات تخصصی و مشترک در حوزه گیاهان دارویی

تعداد مؤسسات آموزشی و پژوهشی عالي دولتی و غیر دولتی داراي رشته هاي 
گیاهان دارویی

85107

تعداد کل دانشجویان در 12 گرایش تخصصی گیاهان دارویی در کلیه مقاطع 
44046000تحصیلی
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توسعه اشتغال و کارآفرینی5

5470تعداد مراکز کارآفرینی مرتبط با گیاهان دارویی

3860تعداد واحدهاي فناور تخصصي مرتبط در 9 پارک

3444تعداد آموزشگاه ها و کارگاه های آموزشی فنی و حرفه ای آزاد فعال در فناوری

آموزش دیدگان فنی و حرفه ای در رشته های مرتبط
 )بخش های دولتی و غیر دولتی(

19643913

50134تعداد استانداردهای آموزشی شغل و شایستگی

520تعداد بسته های کارآفرینی

توسعه صنعت و تجارت6

122000172000ظرفیت اسمی انواع عرقیات، عصاره و اسانس )تن(

121183تعداد واحد تولیدی انواع عرقیات، عصاره و اسانس

ظرفیت اسمی انواع داروهای انسانی و دامی با منشا گیاهی به شکل قرص، 
کرم، شربت، کپسول و...)عدد(

570 300 میلیون
میلیون

510تعداد قراردادهای انتقال فناوری

179586تعداد محصوالت دانش بنیان تأییدشده

70 -ارزش صادرات انواع داروهای گیاهی، عصاره و اسانس
میلیون

دارویی،  گیاهان  ملی  نمایشگاه  و  جشنواره  سومین  برگزاری 
فرآورده های طبیعی و طب سنتی

فرآورده های  دارویی،  گیاهان  ملی  نمایشگاه  و  سومین جشنواره 
فناورانه  از محصوالت  رویکرد حمایت  با  و طب سنتی  طبیعی 
دانش بنیان، در راستای تحقق بخشی به اقتصاد مقاومتی که متکی 
بر پرورش استعدادهای ذاتی و توان داخلی است در شهریورماه 1395 
در 6 بخش نمایشگاه، فن بازار، سالمتکده، فستیوال دانش آموزی، 
نمایشگاه گیاهان زنده و کارگاه های تخصصی در مصلی امام خمینی 

)ره( برگزار خواهد شد.

1400 محصول جدید
80 فناوری عرضه شده در فن بازار
100 فناوری بخش دانش آموزی

500 شرکت
130 نهاد و سازمان مرکز تحقیقاتی

بخش های جشنواره: نمایشگاه، فن بازار، سالمتکده، 
فستیوال دانش آموزی، نمایشگاه گیاهان زنده و کارگاه های تخصصی

زمان برگزاری: 15 تا 18 شهریورماه 1395
مکان برگزاری: تهران، مصلی امام خمینی )ره(
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ستاد توسعه فناوری
 انرژی های تجديد پذير

ایران با داشتن میانگین تقریبا 300 روز آفتابي در سال، از نظر دریافت انرژي 
خورشیدي در میان كشورهاي برتر جهان جاي دارد. به عالوه، مطالعات انجام شده 
نشان مي دهد با نصب نیروگاه هاي بادي، امکان تولید بیش از 40 هزار مگاوات 

انرژي در كشور وجود دارد. این دو، تنها نمونه هایي از ظرفیت های شگرف 
توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر در كشور است كه صرفه جویي های چشمگیر 
در مصرف سوخت هاي فسیلي و كاهش آالینده هاي زیست محیطي را 

امکان پذیر خواهد ساخت. اما به رغم این فرصت ها و ظرفیت ها، متأسفانه 
ندارد.  چندانی  رونق  كشور  در  هنوز  تجدیدپذیر  انرژي هاي  حوزه 

صاحب نظران این امر را عمدتا به پایین بودن قیمت نسبی انرژي هاي 
فسیلي و نبود فرهنگ استفاده از منابع تجدیدپذیر نسبت مي دهند.
تیر ماه 1387   در  تجدید پذیر،  انرژي هاي  فناوري  توسعه  ستاد 

بین  هماهنگي  ایجاد  موجود،  ظرفیت هاي  شناسایي  هدف  با 
نهادهاي فعال، كمک به توسعه و تجاري سازي فناوری در زمینه 

حداكثری  بهره گیری  نهایت،  در  و  تجدیدپذیر  انرژي هاي 
كشور از فرصت های بی بدیل این حوزه راه اندازي شد. 

این گزارش به بررسي سیاست ها و عملکرد ستاد توسعه فناوري انرژي هاي تجدیدپذیر 
مي پردازد.

40 هزار مگاوات
ظرفیت طبیعی ایران برای بهره برداری از 

انرژی های بادی

300 روز آفتابی 
ایران با داشتن سالیانه 300 روز آفتابی، از 
نظر دریافت انرژی خورشیدی یکی از برترین 

کشورهای جهان است
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سیاست ها و رویکردها
در این بخش، سیاست ها و رویکردهاي اصلي 
ستاد توسعه فناوري انرژي هاي تجدیدپذیر ارائه 

مي شود.

شبکه سازي و هماهنگی 
از آنجا که انرژی های تجدیدپذیر تنوع قابل 
توجهی دارند، ماهیتا در قلمرو مأموریتی یک 
یا دو سازمان خاص قرار نمی گیرند. بنابراین، 
و  موازي کاري،  از  منظور جلوگیري  به  ستاد 
ذي نفعان  و  نهادها  اقدامات  هماهنگ سازي 
دانشگاه ها  از  تجدیدپذیر،  انرژي هاي  حوزه 
نیز دستگاه هاي  تا شرکت های خصوصي و 
دولتي یا حاکمیتی مرتبط، می کوشد از طریق 

شبکه سازی، پیوندهای وثیقی میان دانشگاه، صنعت و دولت و سایر 
ذی نفعان حقیقی و حقوقی برقرار کند. 

فرهنگ سازي و ترویج
یکي از سیاست هاي اصلي ستاد، فرهنگ سازي در این حوزه است 
تا افراد، شرکت ها و سازمان های مختلف، با انرژي هاي تجدیدپذیر 
و اهمیت آنها برای کشور و به ویژه آینده آن آشنا شوند. ستاد، در 
این راستا نمایشگاه هایي را با حضور برخي شرکت هاي فعال این 
حوزه برگزار مي کند. همچنین در برخي دانشگاه ها نیز با حمایت 
ستاد، همایش هاي علمیـ  ترویجی در زمینه انرژي هاي تجدیدپذیر 
برگزار شده است. به  عالوه ستاد از تولید و پخش برنامه هاي رادیویی 
و تلویزیوني نیز براي ترویج مفاهیم مرتبط با انرژي هاي تجدیدپذیر 

و لزوم توجه به استفاده از این انرژي ها بهره می برد. 
حمایت از توسعه فناوري

ستاد به منظور شتاب بخشیدن به فرآیند نوآوری، به سیاست های 
راستای  در  منظور  بدین  و  دارد،  توجه  فناوري  عرضه  طرف 
پژوهشی  فعالیت های  از  فناوری،  و  معاونت علمی  سیاست های 
با در نظر گرفتن معیارها و مالحظات خاص حمایت  نیازمحور 
می کند. به ویژه ستاد از طرح های تحقیقاتی دانشگاه ها و سایر مراکز 
پژوهشي که به دنبال راه حل هایي براي غلبه بر چالش ها و مسائل 
بومي در حوزه انرژي هاي نو و تجدیدپذیر باشند، حمایت به عمل 
می آورد. همچنین ستاد حمایت هایی برای تجهیز دانشگاه ها و مراکز 

پژوهشی انجام داده است. 

حمایت از تجاري سازي فناوري
ستاد از اجرای طرح هاي داراي توجیه فني و اقتصادي مناسب برای 
توسعه کاربردهاي انرژي هاي تجدیدپذیر در کشور حمایت مي کند. 

برای مثال ستاد با مشارکت پژوهشگاه صنعت 
نفت در صدد تجاری سازی زباله سوز با استفاده 
از فناوری پالسما است که می تواند عالوه بر 
ایجاد اشتغال و درآمدزایی به حفظ محیط زیست 

کمک کند. 
توسعه زیرساخت نهادي و قانوني

انرژي هاي  توسعه  اصلی  چالش هاي  از  یکي 
فسیلي  انرژي هاي  ارزان بودن  کشور،  در  نو 
توسعه یافتگی  و   دولتی  یارانه های  واسطه  به 
زیرساخت فیزیکي انرژي هاي فسیلي است. ستاد 
می کوشد با ایجاد زیرساخت نهادی و قانونی، 
بر این چالش ها غلبه کند و راه را برای توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر هموار سازد. برای مثال، 
پیشنهاد اخذ عوارض از انرژي هاي فسیلي یا دریافت جریمه به ازاي 
آالیندگي ناشي از سوخت هاي فسیلي، و تخصیص منابع حاصل از 
آن ها به توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر را به مجلس شورای اسالمی 

ارائه کرده است.  

اهم برنامه ها و اقدامات
ستاد به منظور اجرای سیاست های خود، برنامه ها و اقداماتی را 
در دستور کار داشته است که در ادامه به شرح اهم آنها پرداخته 
می شود. خالصه برنامه ها و اقدامات ستاد توسعه فناوري انرژي هاي 

تجدیدپذیر در جدول 1 ارائه شده است.
تهیه ره نگاشت و تعیین اولویت هاي توسعه فناوري

ستاد توسعه فناوري انرژي هاي تجدیدپذیر به منظور تعیین اولویت ها 
و راهبرد های توسعه فناوری و نوآوری، ره نگاشت توسعه انرژي هاي 
تجدیدپذیر را با هدف تولید 10000 مگاوات برق با استفاده از این 
منابع تدوین کرده، و براي تصویب به شوراي عالي انقالب فرهنگي 
ارائه داده است. در صورت تصویب این سند راهبردی، سازمان های 
حاکمیتی/دولتی مرتبط متولي اجراي آن خواهند بود و ستاد نقش 

نظارتي را بر عهده خواهد داشت. 

تجاري سازي فناوري بومي
در سال های اخیر، منابع زمین گرمایي قابل توجهی در استان هاي 
)محالت(،  مرکزي  اردبیل،  شرقي،  و  غربي  آذربایجان  قزوین، 
خراسان جنوبي )طبس( و خراسان رضوي شناسایی شده است و 

مهندس  سیروس وطن خواه
دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی های 

تجدیدپذیر

10 هزار مگاوات
هدف ره نگاشت توسعه انرژی های 

تجدیدپذیر  که ستاد تدوین کرده است
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اقداماتحوزه

تهیه ره نگاشت و تعیین اولویت هاي توسعه فناوريتحلیل و برنامه ریزی راهبردی  •
تهیه سند ملی توسعه دانش بنیان انرژی های تجدیدپذیر  •

اقدامات مطالعاتي و زیربنایي
تهیه بانک اطالعاتي براي بیش از 100 شرکت فعال در حوزه انرژي هاي تجدیدپذیر  •

تجهیز آزمایشگاه تست نیروگاه هاي آبي میکرو  •
پتانسیل سنجی منابع زمین گرمایی استان های قزوین، مرکزی، آذربایجان شرقی و غربی  •

حمایت از توسعه فناوري

طراحي یک توربین جریاني )جزر و مدي(  •
طراحي و ساخت یک سامانه پیل سوختي پلیمري با توان کل 5 کیلووات فشرده  •

ساخت پیل سوختي اکسید جامد با الکترودهاي نانوساختار با هدف افزایش بازدهي و کاهش قیمت   •
تمام شده پیل سوختي

پوشش دهي و به کارگیري اینترکانکت پیل سوختي اکسید جامد  •
طراحي و ساخت پیل سوختي پلیمري دما باال با توان یک کیلووات  •

طراحی، ساخت، راه اندازی و مشخصه سازی واحد خودکار 40 کیلو واتی جمع آوری و ذخیره سازی حرارت   •
خورشیدی در دمای باال جهت استفاده در سرمایش )دانشگاه اصفهان(

طرح ملی ساخت و نصب و راه اندازی کلکتور سهموی پیشرفته صد متری )دانشگاه شیراز(  •
آزمایشگاه مرجع تست تجهیزات خورشیدي حرارتي )پژوهشگاه صنعت نفت(  •

آزمایشگاه سلول خورشیدی )دانشگاه تهران(  •
طراحی و ساخت مواد پره توربین بادی ساخت داخل  •

تأمین گرمایش یک ساختمان عمومي در استان قم با بهره گیری از فناوری زمین گرمایی  •
تدوین دانش فنی طراحی به منظور بومی سازی فناوری بخاری زیست توده سوز با راندمان باال و ساخت   •

پایلوت های نمونه
ساخت استک پیل سوختی پلیمری دما باال به ظرفیت 1 کیلووات   •

تبدیل زباله های شهری به انرژی با استفاده از فناوری پالسما  •

حمایت از توسعه نیروي انساني، 
آموزش و ترویج

اجراي آزمایشي راه اندازي و توسعه 4 کارگاه آموزشي انرژي تجدیدپذیر در مراکز منتخب سازمان آموزش   •
فني و حرفه اي کشور

ستاد در راستاي حمایت از تجاري سازي فناوري، از طرح هاي توسعه 
منابع زمین گرمایي و ایجاد مجتمع هاي آب درماني در این استان ها 
حمایت مي کند. ستاد تاکنون با حمایت از 31 دانشگاه، 14 سازمان 
و مرکز پژوهشي و 23 شرکت دانش بنیان، از توسعه و تجاري سازي 

فناوري هاي مرتبط با انرژي هاي نو حمایت کرده است. 

31 دانشگاه
14 سازمان

23 شرکت دانش بنیان
توسط ستاد حمایت شده اند
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 عدو شود سبب خیر

به منظور رفع نیاز توربین های بادی فعال کشور به این ماده حیاتی، دانشگاه 
صنعتی مالک اشتر با حمایت مالی ستاد توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر، 
پژوهش و توسعه مواد پیش آغشته داخلي را در دستور کار قرار داد. در مرحله 
اول، ساخت این مواد در مقیاس آزمایشگاهی انجام و پس از موفقیت آمیزبودن 
آن ساخت بخش صنعتی پروژه آغاز گردید. این کارخانه با کارکرد تمام شیفت 

قادر به تأمین کل نیاز صنعت داخلی کشور به این ماده است. 
مواد پیش آغشته، رزین پلي استر است که از موادي با خاصیت تیکسوتروپي 
)افزایش گران روي در حالت سکون و کاهش گران روي در اثر هم خوردن( 
تشکیل شده است. این مواد، گران روي ژلکوت را افزایش مي دهد، باعث 
مي شود مواد پیش آغشته به خوبي روي سطح مورد نظر بنشیند و طول عمر 

و دوام بیشتري نسبت به دیگر پوشش ها داشته باشد.
یکي از کاربردهاي اصلی مواد پیش آغشته، توربین هاي بادي است. اما به 
دلیل کاربرد دوگانه مواد پیش آغشته، از سال 84 در فهرست تحریم ها قرار 

گرفت و امکان دسترسي کشور به این ماده از بین رفت. 

توسعه فناوری مواد 

پیش آغشته پره توربین باد 

به دست پژوهشگران ایرانی
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همکاري با دانشگاه ها 
و مراکز پژوهشي

ستاد توسعه فناوري انرژي هاي تجدیدپذیر 
تاکنون 180 پروژه پژوهش و توسعه فناوري 
را با همکاری دانشگاه ها، مراکز پژوهشي و 
شرکت هاي دانش بنیان تعریف و اجرا کرده 

است.
 

تجهیز آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها
فعالیت هاي  از  حمایت  به منظور  ستاد 
تجدید پذیر  انرژي هاي  حوزه  در  پژوهشي 
صنعتی  و  شاهرود  صنعتی  دانشگاه های 
انرژی  حوزه  تجهیزات  به  را  اصفهان 
زمین گرمایی، دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، 
شهید رجایی، سمنان، یاسوج، شیراز، مراغه، 
سیستان و بلوچستان و تربیت مدرس را به 
هیدروژن،  و  سوختی  پیل  حوزه  ابزارهای 
امیرکبیر،  صنعتی  تهران،  دانشگاه های 
سیستان و بلوچستان و گیالن را به تجهیزات 
حوزه انرژی خورشیدی، مؤسسه تحقیقات 
ابزارهای حوزه  به  را  آب و دانشگاه تهران 
و  مدرس  تربیت  دانشگاه  و  آب  انرژی 
پژوهشگاه صنعت نفت را به ابزارهای حوزه 

انرژی زیست توده مجهز نموده است.  

برگزاري نمایشگاه ها و
 همایش هاي مرتبط

ستاد در راستاي فرهنگ سازي و ترویج، 
تا کنون چند همایش، نمایشگاه و مسابقه 
شناساندن  و  دستاوردها  ارائه  منظور  به 
زمینه  در  فعال  شرکت هاي  ظرفیت های 
است.  کرده  برگزار  تجدیدپذیر  انرژي هاي 
در  همایش هایی  برگزاري  از  همچنین 
دانشگاه هاي علم و صنعت، صنعتي شریف 
و صنعتی امیرکبیر حمایت کرده است. یکي 
دیگر از اقدامات ستاد، همکاري در تهیه و 
پخش برنامه هاي رادیویی و تلویزیوني مرتبط 
با انرژي هاي نو است تا اهمیت و ضرورت 
جایگزیني  و  انرژي  منابع  این  به  توجه 
انرژي هاي فسیلي با این منابع جدید انرژي را 

به مخاطبان عام و خاص منتقل کند. 

ورود ایران 
به باشگاه دارندگان 
فناوری پیل سوختی

ستاد توسعه فناوري انرژي هاي تجدیدپذیر به منظور حمایت از توسعه فناوري پیل سوختي، 
تجهیزات آزمایشگاهي پیل سوختي را در اختیار دانشگاه ها قرار داده و سامانه هاي آزمایش 
فناوري را براي آن ها فراهم کرده است. تالش برای توسعه این فناوری، به ظرفیت تولید 
20 کیلو وات برق در دانشگاه هاي مختلف مانند دانشگاه صنعتي سهند تبریز، دانشگاه 
صنعتي امیرکبیر و دانشگاه شیراز انجامیده است. همچنین آزمایشگاه پژوهشگاه نیرو با 
حمایت مالی ستاد نمونه پیل سوختي کربنات مذاب )SOFC( با قدرت یک کیلووات را 

توسعه داده است. 
پیل سوختي کاربردهاي گسترده اي از گوشی تلفن همراه تا موتورسیکلت و لوکوموتیو دارد. 

نمونه موتورسیکلت پیل سوختي نیز با حمایت هاي ستاد ساخته شده است.
شایان یادآوری است بودجه ساالنه آمریکا براي توسعه پیل سوختي حدود 300 میلیون 
دالر است، درحالي که کل پروژه های توسعه و تجاري سازي فناوري پیل سوختي در کشور 

با تخصیص حدود 3 میلیارد تومان طي 8 سال انجام شده است.

بودجه ساالنه توسعه 
فناوری پیل سوختی 

در آمریکا

300 میلیون 
دالر 
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خرید تضمیني: کلید توسعه فناوری های انرژي هاي تجدیدپذیر در کشور
با  نیروگاه هایي  در  کشور  برق  درصد  حدود 93  حاضر  حال  در 
سوخت هاي فسیلي تولید مي شود. این در حالي است که تولید برق 
در بسیاري از کشورهاي جهان با تکیه بر سبد متنوعی از منابع 
انرژي مانند انرژي بادي، آبي، هسته اي و دیگر منابع تجدیدپذیر 

انجام مي شود. 
با توجه به محدودبودن و آالیندگی منابع سوخت هاي فسیلي و نیز 
پیشرفت فناوري در حوزه انرژي هاي تجدیدپذیر، استفاده از  این 
منابع انرژي براي تأمین انرژي در بلندمدت اجتناب ناپذیر است. 
تجربه کشورهاي پیشگام حاکی از آن است که »خرید تضمیني« 
توسعه  در  برای جلب مشارکت بخش خصوصي  ابزاری موفق 

انرژي هاي تجدیدپذیر است.
این ابزار در کشور ما در سال هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته است، 
اما با توجه به پایین بودن قیمت خرید تضمیني و کوتاه مدت بودن 
دوره اعتبار قراردادهاي خرید تضمیني، تولید برق با استفاده از منابع 
تجدیدپذیر افزایش چنداني نداشته است. طبق ماده 139 برنامه 
پنجم توسعه، وزارت نیرو می بایست تا پایان این برنامه، زمینه تولید 
تا 5 هزار مگاوات برق بادي و خورشیدي را در کشور فراهم مي کرد. 
تاکنون حدود 250 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در حال بهره برداری 
در کشور وجود دارد و حدود 560 مگاوات قرارداد خرید برق مبادله 

شده است.

5 هزار مگاوات
ظرفیت مطلوب

 در برنامه پنجم توسعه

800 مگاوات
ظرفیت در حال تحقق

1 درصد
امروز تنها یک درصد از برق کل کشور

با استفاده از منابع بادی و خورشیدی تأمین می شود

93 درصد
حدود 93 درصد برق کشور در نیروگاه هایی 

با سوخت های فسیلی تولید می شود
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به سوی آسامن ها بر بال فناوری بومی
در سال 2014، هواپیماهای مسافری بیش از 3/3 میلیارد نفر را در سراسر جهان 

جابه جا كردند كه 5/2 درصد آن به خاورمیانه مربوط می شد. حدود 50 درصد از 
27531 فروند هواپیمایی كه در گوشه و كنار جهان به جابه جایی بار و مسافر مشغولند، 

هواپیماهای 150 تا 200 نفره ای مانند بوئینگ 737 و ایرباس 320 هستند كه اگر 
هواپیماهای 70 تا 100 نفره را نیز كنار آن ها بگذاریم، 81 درصد بازار هواپیمایی جهان 

را تشکیل می دهند. 

گزارش عملکرد ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی

27531 فروند
هواپیما، ناوگاه هوایی مسافری جهان 
را تشکیل می دهند که نیمی از آن ها 
هواپیماهای 150 تا 200 نفره هستند

3/3 میلیارد نفر
در سال 2014 با هواپیماهای مسافری 

سفر کردند که از این تعداد 5/2 درصد 
مربوط به خاور میانه بوده است

150 تا 200 نفره

50 تا 70 نفره

70 تا 100 نفره

پهن پیکر
 )باالی 200 نفر(

%50%31

%25

%5
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و  هواپیماها  نوع  این  سفارش  میزان  بررسی  
سازنده،  شرکت های  تولید  ظرفیت  همچنین 
حاکی از کمبود 9428 فروند هواپیما از این نوع 
در بازارهای بین المللی است که ارزش آن به حدود 
300 میلیارد دالر بالغ می شود؛ بازاری جذاب که 
نگاه کشورهای زیادی را به خود جلب کرده است. 
اما به دالیل مختلف از جمله چالش های فنی، ورود 
به عرصه ساخت و تولید هواپیما با پیچیدگی های 
فراوانی روبه روست که می تواند به رغم فریبندگی 
اولیه، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی 
ناگواری به همراه داشته باشد. افزون بر این، صنعت 
هوایی یکی از صنایع دومنظوره است که عالوه بر 
حمل ونقل بار و مسافر، کاربردهای دفاعی/نظامی 
نیز دارد. از این رو، مالحظات و پیچیدگی های این 

صنعت مستلزم سیاست گذاری هوشمندانه و آینده نگرانه است تا کشور 
بتواند از منافع آن بهره مند شود. 

یکی از نقاط عطف سیاست گذاری در عرصه هوافضا را باید تدوین »سند 
جامع توسعه هوافضای کشور« دانست. این سند در قالب 4 کمیته اصلی 
هوایی، هوانوردی، فضایی و حوزه دفاعی هوافضا متشکل از 27 کارگروه 
تخصصی و با مشارکت بیش از 450 نفر از صاحب نظران این عرصه طی 
3 سال تدوین شد و دی ماه 1391 در شورای عالی انقالب فرهنگی به 

تصویب رسید.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان یکی از متولیان 
اصلی اجرای این سند، »ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی 
و هوانوردی« را راه اندازی کرد که وظیفه آن، سیاست گذاری اجرایی، 
راهبری، هماهنگی و ایجاد ارتباطات بین دستگاهی الزم برای توسعه 
فناوری و صنایع دانش بنیان در حوزه هوایی و هوانوردی در چارچوب 
سند جامع توسعه هوافضای کشور است. در ادامه به مهم ترین رویکردها 

و سیاست ها و نیز اهم اقدامات و فعالیت های ستاد پرداخته می شود. 

اهم سیاست ها و رویکردها
1. خرید هوشمندانه هواپیما و تمرکز بر قطعه سازی/تعمیر و 

نگهداری
ورود به بازار جذاب 300 میلیارد دالری ساخت هواپیماهای مسافری 70 
تا 200 نفره با پیچیدگی های زیادی روبه روست. بررسی تجارب موفق 
و ناموفق توسعه صنعت هوایی در سایر کشورها نشان می دهد که یکی 
از الزامات ورود موفق به این بازار، انتخاب دقیق و هوشمندانه بخش یا 
بخش هایی از این صنعت به جای تالش یکباره برای ساخت هواپیما 
است. اساسا در صنعت هوایی، ساخت و تولید هواپیما حتی در شرکت های 
معظم و باسابقه  ای مانند بوئینگ نیز به ندرت به تنهایی صورت می گیرد. 
بنابراین کشورهایی که تجربه ساخت هواپیما را ندارند، باید با توجه به 
تجربیات قبلی، توانمندی ها و نیز منابع خود، دریچه مناسبی برای ورود به 

زنجیره ارزش این صنعت بیابند.
تا 100  هواپیماهای 70  برای  کشور  تقاضای 
برای  ذی قیمتی  فرصت  نفره،  تا 200  و 150 
صنعت هوایی کشور فراهم آورده است. از یک 
سو شرکت های ایرانی در حوزه  هایی مانند تولید 
قطعه و تعمیر و نگهداری از توانمندی های قابل 
توجهی برخوردارند، و از سوی دیگر با وجود نیاز 
به هواپیمای مسافری، اقدام مستقیم برای ساخت 
کل یک هواپیما هوشمندانه و اساسا امکان پذیر 
ظرفیت  از  می توان  شرایط  این  در  نیست. 
قراردادهای آفست )Offset( استفاده کرد. در این 
قراردادها، شرکت سازنده/فروشنده موظف است 
به ازای فروش تعداد مشخصی هواپیما، ساخت 
بخشی از قطعات یا فعالیت های مانند تعمیر و 

نگهداری را به خریدار بسپارد. 
ستاد بر این باور است که این نوع »خرید هوشمندانه«، ضمن انتقال 
دانش فناوری به شرکت های دانش بنیان ایرانی، مسیر را برای ورود این 

شرکت ها به بازارهای بین المللی می گشاید. 
تعمیرات و  و  بر قطعه سازی  تمرکز  از مزایای رویکرد  یکی دیگر 
نگهداری، امکان دورزدن انواع تحریم ها است. زیرا تحریم ها عمدتا 
محصوالت نهایی/سیستم ها را در بر می گیرند و به عنوان مثال، شامل 
انواع هواپیما و بالگرد می شوند. اما زیرسیستم های غیرکلیدی و نیز 
عمده اجزای تشکیل دهنده هر زیرسیستم، به طور مستقل شامل 
تحریم ها نمی شوند. بنابراین همکاری ، تعامل و تبادل در خصوص اجزا 
و زیرسیستم ها به مراتب امکان پذیرتر از کلیت سیستم ها است. البته 
این رویکرد مستلزم دستیابی به »فناوری های سیستمی« است که 
ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازی بین اجزا و زیرسیستم ها را مقدور 

می سازد و از این رو، یکی از اهداف کلیدی ستاد به شمار می رود.
 

2. تمرکز بر حوزه »تعمیرات و نگهداری«
بررسی های ستاد حاکی از آن است که صنعت نگهداری و تعمیرات 
هواپیماهای غیرنظامی )MRO( که 42 درصد حجم بازار صنعت 
هوایی را به خود اختصاص داده است، می تواند پنجره مناسبی برای 

ورود جدی کشور به این صنعت از مجرای قراردادهای آفست باشد. 
در کشور ما تا کنون توجه عمده بر تعمیرات اساسی بدنه )15%( و ارتقا 
)6%( بوده است که سهم کمی از این بازار را دارند. برعکس، تعمیرات 

2007

40/9

2012

51/2

2017

62/6

روند فزاینده  حجم بازارتعمیر و نگهداری  هواپیماهای مسافری )میلیارد دالر(

دکتر منوچهر منطقی
رئیس مرکز ملی فضایی

دبیر ستاد توسعه فناوري هوایی
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اهداف و راهبردهای صنعت هوافضا به روایت
 سند جامع توسعه هوافضای کشور

اهداف
توسعه طراحی و تولید هواپیمای 100 و 150 نفره  •

توسعه طراحی و تولید هواپیماهای هوانوردی عمومی   •
متناسب با نیازهای کشور و بازارهای جهانی
طراحی و تولید بالگرد متوسط و نیمه سنگین  •

بازطراحی و ساخت هواپیما و بالگرد جنگنده چندمنظوره   •
مورد نیاز در نسل پنجم

)MROU( خدمات تعمیر و نگهداری و ارتقای هواگردها  •
طراحی و ساخت پهپادها با قابلیت ارتفاع، برد و محموله   •

باال و نیز تهاجم در سطح رقابت پذیری جهانی
طراحی و تولید موتورهای مینی توربوجت، توربوفن سبک،   •

توربوفن سنگین و توربوکمپرسورهای گازی با ظرفیت 1 
الی 10 مگاوات

طراحی، توسعه و ساخت سیستم های اویونیک  •
تولید علم و فناوری و تربیت منابع انسانی  •

توسعه هدفمند همکاری ها و تعامالت علمی، فناورانه و   •
نوآورانه منطقه ای و بین المللی و حضور مؤثر در مجامع 

جهانی و نهادهای تأثیرگذار بین المللی مرتبط
توسعه خدمات هوانوردی عمومی با استفاده حداکثری از   •

بخش خصوصی
ایجاد ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری جهت تحقق   •

ترافیک هوایی 50 میلیون مسافر و 550 هزار تن بار 
داخلی و 50 میلیون مسافر و 950 هزار تن بار در سطح 

بین المللی و ترانزیت
دستیابی به استانداردها و شاخص های ایمنی و کیفیت   •

خدمات پروازی در سطح باالتر از میانگین جهانی
استفاده اقتصادی و بهره ور از آسمان کشور با بازنگری در   •

مسیرهای پروازی به خصوص مسیرهای ترانزیتی
ایجاد و استقرار سیستم جامع مدیریت ایمنی  •

پیاده سازی سیستم های نوین مدیریت ترافیک هوایی  •

راهبردها
انسجام بخشی، ساماندهی و تنظیمات نهادی  •

تسهیل فضای کسب وکار و ارائه مشوق های الزم  •
ایجاد رقابت سازنده در ارتقای کیفیت بین شرکت ها  •

توسعه و تکمیل زنجیره تأمین با اتکا به بخش خصوصی  •
بهره گیری از طراحی های مبتنی بر پایه محصول مشترک  •

ایجاد و استقرار سیستم جامع مدیریت ایمنی  •

اساسی موتور )40%( و زیرسیستم ها )22%( بخش قابل توجهی از سهم 
این بازار را به خود اختصاص می دهند که الزم است در آینده بیشتر 

مورد توجه قرار گیرند. 
در حال حاضر، شرکت »فارسکو« بزرگترین مرکز تعمیر و نگهداری 
در خاورمیانه به شمار می رود. عالوه بر هواپیما، ایران به دلیل وجود 
زیرساخت ها، توانمندترین کشور منطقه برای تعمیر و نگهداری بالگرد 
و حتی ساخت و تولید آن به شمار می رود. اما ایران تنها کشور منطقه 
نیست که برای تصاحب بازار تعمیر و نگهداری می کوشد. امارات 
متحده عربی نیز تالش می کند یک پایگاه تخصصی و جامع برای 
تعمیر و نگهداری انواع هواپیما راه اندازی کند، اما از منظر نیروی انسانی 

و همچنین شرایط آب وهوایی، فاقد مزیت های نسبی کشور ماست. 
در حال حاضر برخی شرکت های آلمانی برای اعزام هواپیمای خود به 

منظور اورهال در ایران اعالم آمادگی کرده اند. 
3. تجاری سازی و توسعه شرکت های دانش بنیان

بی  اغراق می توان گفت موتور توسعه صنعت هوایی و هوانوردی، 
شرکت های دانش بنیان هستند. ستاد اهتمام ویژه ای به رشد و توسعه 
این شرکت ها در زنجیره ارزش هوایی و هوانوردی دارد، به طوری 
که در انتهای سال 93، تعداد شرکت های دانش بنیان این حوزه به 
35 شرکت و در پایان سال 94، به 102 شرکت رسید. در حال حاضر 
مجموعا 115 شرکت در این حوزه فعالیت می کنند و ستاد می کوشد 
فرآیند احراز صالحیت دانش بنیان شرکت های باقیمانده را نیز تسهیل 
نماید. حمایت های ستاد در این مسیر عموما از طریق کارگزاری های 
ارائه آموزش های تخصصی در زمینه  تخصصی اعمال می شود و 
مدیریت فناوری و نوآوری و نیز مدیریت کسب وکار را نیز شامل 

می شود. 
همان طور که مشاهده می شود، شرکت های دانش بنیان حوزه هوایی و 
هوانوردی تقریبا در 2 قطب اصلی متمرکز شده اند: تهران و اصفهان. 
این تمرکز را شاید بتوان به تجمع مراکز دانشگاهی مرتبط با این 

صنعت در تهران و اصفهان نسبت داد.
4. ارتقای همکاری های بین المللی

و  است  برتر  فناوری های  بر  متکی  هوانوردی  و  هوایی  صنعت 
همان طور که تجربه های موفق جهان نشان می دهد، همکاری های 
بین  المللی می تواند مسیر میان بری برای رشد و توسعه آن باشد. ستاد 
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به منظور ارتقای همکاری  های بین المللی در زنجیره ارزش صنعت، 
از ابزارهای مختلفی استفاده می کند که مهم ترین آن ها عبارتند از 
حضور شرکت های دانش بنیان هوایی در نمایشگاه های بین المللی 
داخل و خارج از کشور و نیز برقراری ارتباطات بین المللی میان مراکز 
علمی، فناوری و صنعتی داخل و خارج کشور در صنعت هوایی. از جمله 
اقدامات کلیدی ستاد در این زمینه می توان به حضور در نمایشگاه های 

ذیل اشاره کرد:

 نمایشگاه ماکس 2015
در این نمایشگاه با حمایت ستاد 8 شرکت دانش بنیان خصوصی و 5 
مرکز طراحی و ساخت حضور یافتند. مذاکرات و توافقات مختلفی در 
این نمایشگاه انجام شد که محور اصلی آن ها عبارت بود از پیوستن 
تشکیل  مشترک،  همکاری های  جهانی  تأمین  زنجیره  به  ایران 
کنسرسیوم های بین المللی، انتقال فناوری و ارتقای دانش فناورانه 
شرکت های دانش بنیان ایرانی، تأمین قطعات و تجهیزات، تعمیر و 
نگهداری و نوسازی، تشکیل شبکه همکاران بین المللی در حوزه مراکز 

آزمایشگاهی تخصصی هوایی، و تحقیق و توسعه. 

 نمایشگاه هوایی دبی
این نمایشگاه می کوشد توسعه بازار و ایجاد نمایندگی و فروش در 
آسیا و خاورمیانه را برای شرکت های اروپایی تسهیل کند. ستاد در 
بر اساس مذاکرات  یافت و  نمایشگاه حضور  این  سال گذشته در 
انجام شده با 85 شرکت اروپایی، اولویت همکاری با 47 شرکت در 
زمینه های مختلف تعیین شد: تأمین کنندگان اجزا، بالگرد و هواپیمای 
تجاری، MRO )تعمیر، نگهداری و اورهال(، پهپادهای تجاری، موتور، 
فرودگاهی، سامانه های  آزمایشگاهی، خدمات  تجهیزات  اویونیک، 

هوایی، صنایع و اتحادیه های هوایی.
 نمایشگاه اینوتکس

در نمایشگاه اینوتکس سال 1395، اولین حضور صنعت هوایی کشور 
به صورت منسجم در قالب پاویون ستاد هوایی و هوانوردی برگزار 
گردید. پس از اعالم فراخوان حضور در نمایشگاه اینوتکس از طریق 
پاویون ستاد هوایی و هوانوردی، در نهایت 8 شرکت ایرانی و 2 شرکت 
خارجی از کشورهای ایتالیا و آلمان برای حضور در پاویون ستاد هوایی 
تأیید قرار گرفتند و شرکت های همکار آخرین  و هوانوردی مورد 

سهم استان ها از 
شرکت های دانش بنیان 

کشورهای مورد مذاکره در حوزه های اولویت دار صنعت هوایی و هوانوردی

انگلستان، سوئیس، دانمارک، بلژیک، آلمانهواپیماهای تجاری

سوئیس، بلژیک، هنداویونیک و تجهیزات فرودگاهی

فرانسه، چکبالگردهای تجاری

سوئد، افریقای جنوبیپهپادهای تجاری

%1
خراسان رضوی

%1
سیستان و بلوچستان

%1
فارس
%1

قزوین
%1
قم
%1

کرمان
%1

گلستان
%1

لرستان
%1

مرکزی

%1
هرمزگان

%79
تهران

%1
لرستان

%1
اردبیل

%1
1%تبریز

خراسان

%3
البرز

%3
اصفهان
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5. ترویج و فرهنگ سازی 
ورود موفقیت آمیز کشور به جرگه پیشتازان صنعت هوایی و 
هوانوردی مستلزم فعالیت های ترویجی و فرهنگ سازی متنوعی 
است که از دانش آموزان و دانشجویان به عنوان مدیران و فناوران 
آتی این صنعت گرفته تا بنگاه های صنعتی و نیز عموم شهروندان 

را در بر می گیرد.
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی، 
به منظور برنامه ریزی در جهت تقویت زیرساخت ها، آموزش علوم 
و فناوری های هوایی و هوانوردی را در بخش دانش آموزی به طور 
ویژه در دستور کار خود قرار داده است. پررنگ نمودن جایگاه سنین 
پایه به عنوان سرمایه های کشور و آینده سازان فردا از طریق آشنایی 
بنیادی دانش آموزان با علوم هوایی و هوانوردی و انسجام بخشی به 
فعالیت های آموزشی در این حوزه، جهت تشویق دانش آموزان به 

یادگیری علوم و خلق ایده های نو امری ضروری به نظر می رسد. 
بر این اساس ستاد هوایی و هوانوردی اقدام به تأسیس »باشگاه 
دانش آموزی هوایی و هوانوردی« با همکاری گروه هوافضای 
جوان دانشگاه جامع امام حسین )ع( نمود و این سامانه در آبان ماه 
سال 1394 رونمایی گشت. به این ترتیب با پیاده سازی محتوای 
از  هوانوردی  و  هوایی  علوم  انتقال  و  باشگاه  قالب  در  آموزشی 
دانشگاه ها به سطح مدارس شاید گوشه ای از نیاز سرمایه های آینده 

کشور برآورده گردد. 
خدمات این سامانه در سال 1394:

 عضویت دانش آموزان عالقه مند در این باشگاه؛
 مطالب آموزشی شامل: 

ـ طرح درس علوم هوایی و هوانوردی 
ـ کارگاه های طراحی و ساخت هواپیما 

ـ فیلم و عکس  
ـ داده نما )اینفوگرافی( 

ـ دانشنامه هوافضا
ـ مقاالت دانش آموزی

دستاوردها و توانمندی های خود را در زمینه های فناورانه به معرض 
نمایش گذاشتند.

دستاوردهای ستاد هوایی و هوانوردی در نمایشگاه اینوتکس:
ـ امضا تفاهم نامه های همکاری بین ستاد هوایی و هوانوردی، و 

طرف های خارجی
ـ مذاکرات با شرکت های داخلی و خارجی حاضر در نمایشگاه 

ـ رونمایی از محصوالت هوایی
ـ تقدیر از شرکت های دانش بنیان برتر 

 نمایشگاه ملی توانمندی های صنایع هوایی و فضایی ایران
همان طور که اشاره شد، یکی از رویکردهای کلیدی ستاد برای 
توسعه صنعت هوایی و هوانوردی، ارتقای همکاری های بین المللی 
است. به این منظور، ستاد با ادغام دو نمایشگاه مهم و بزرگ صنعت 
هوایی کشور، نمایشگاه بین المللی هوایی ایران را به صورت ساالنه 

)سال 93 در کیش و سال 94 در تهران( برگزار کرده است.
ستاد از حضور شرکت های دانش بنیان صنعت هوایی در این نمایشگاه 
و نیز سایر نمایشگاه های بین المللی خارج از کشور حمایت می کند. 
همچنین مقدمات حضور شرکت هایی از آلمان، سوئیس و روسیه در 

نمایشگاه سال بعد را نیز فراهم ساخته است. 

اهداف 
اصلی باشگاه 
دانش آموزی

تشویق دانش آموزان 
عالقه مند به مطالعه و 

پژوهش در علوم هوایی

عالقه مند نمودن 
دانش آموزان به حوزه 

هوایی و هوانوردی

تعیین سطح علمی 
دانش آموزان در حوزه 

هوایی با برگزاری 
متناوب مسابقات  

معرفی الگوهای 
هوافضایی کشور

افزایش سطح دانش 
جوانان کشور در حوزه 
علوم هوایی و هوانوردی

دانشجوی
دکترا

فارغ التحصیل 
کارشناسی ارشد

دانشجوی
کارشناسی ارشد

فارغ التحصیل
کارشناسی

فارغ التحصیل
کاردانی

دانشجوی
کارشناسی

دانشجوی
کاردانی

دیپلم

11

35
19

31

124

1
10 3

پراکندگی سطح تحصیالت شرکت کنندگان مسابقات دانشجویی
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 همچنین برنامه ریزی جهت ارائه خدمات شامل نرم افزارهای 
آموزشی و معرفی کتاب های مناسب دانش آموزان در حوزه هوایی 
اقدامات  دیگر  از  است.  شده  انجام  سال 1395  در  هوانوردی  و 
ستاد در این زمینه می توان به سمینارها و کارگاه های آموزشی در 
مدارس و پژوهش سراهای دانش آموزشی، تجهیز آزمایشگاه های 
دانش آموزی، در پژوهش سراها، تولید و انتشار محتوای آموزشی 
متناسب با هر مقطع تحصیلی و تهیه و توزیع کیت و کتاب های 

آموزشی در پژوهش سراها و مدارس اشاره نمود. 
از دیگر اقدامات ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی 
و هوانوردی به منظور پر رنگ نمودن نقش سنین پایه به عنوان 
سرمایه های کشور و آینده سازان فردا، اقدام به ترویج علوم هوایی 
و هوانوردی در بین دانش آموزان، با هدف ایجاد عالقه و انگیزه 
بیشتر در آنان است. در این راستا، ستاد اقدام به برگزاری مسابقات 
ایده پردازی دانش آموزان نموده است تا ایشان را به تفکر و توجه به 
علوم هوایی ترغیب نماید. به این منظور مسابقات در سطح کشور از 
اوایل خرداد ماه فراخوان شدند و پس از تجدید نظر تا پایان مهر ماه 
تمدید گردید. فراخوان مسابقات بر روی سایت ستاد و سایت معاونت 
قرار گرفته است، همچنین در مرحله انجام مذاکرات به منظور ارسال 
بخشنامه به مدارس، از طریق آموزش و پرورش می باشد. تیزر معرفی 
مسابقات نیز در حال ساخت توسط دانشگاه امام حسین )ع( می باشد. 
ایده های دریافتی از شرکت کنندگان توسط افراد متخصص در 
حوزه طراحی داوری شده و در انتها به تمامی ایده های برگزیده، 
هواپیمای مدل اهدا خواهد شد. همچنین ماکت سه بعدی برترین 
طرح نیز ساخته شده و به طرح برگزیده هدیه می گردد. تمامی 
ایده های برتر از نظر قابلیت تجاری سازی بررسی شده و پس از 
بررسی ستاد حمایت ها و رایزنی های مورد نیاز با بخش صنعتی را 

انجام خواهد داد. 
انسانی تحصیل کرده در کشور،  از آنجا که نیروی  همچنین، 
سرمایه های اصلی در هر صنعتی محسوب می شوند و فراهم آوردن 
زمینه ای مناسب به منظور بکارگیری استعدادهای ایشان، تأثیر قابل 
توجهی در شکوفایی و نوآوری صنعت خواهد داشت، ستاد توسعه 
فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی در نظر دارد با 
همکاری پژوهشکده شهید رضایی دانشگاه صنعتی شریف، با تنظیم 
روندی مشخص و با برگزاری مسابقات هدفمند در سطح دانشجویی 

در راستای دستیابی به این مهم گام بردارد. 
هدف از برگزاری این مسابقات، تحریک جامعه علمي و مهندسي 
دانشجویي کشور و پرورش مهارت های ایشان در راستای اولویت های 
فناوری می باشد. از اینرو با بررسی تجارب قبلی در برگزاری مسابقات 

مشابه در داخل کشور، اقدام به طراحی مأموریت های این مسابقه بر 
اساس نیاز روز کشور نموده است. 

ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی با 
هدف رشد کمی جامعه ی وابسته به صنعت پهپاد کشور و تربیت 
ایجاد  آن،  زیرمجموعه های  در  متخصص  و  تجربه  با  نیروهای 
پیشرفتی شگرف و چشمگیر در یکپارچه سازی و دستیابی به اهداف 
عملیاتی درنظر گرفته شده برای آینده کشور، مأموریت این مسابقه 
را در حوزه کاربرد تجاری پهپادها در نظر گرفت و در سه گرایش 

تیم های شرکت کننده را ثبت نام می نماید.
• امداد و نجات

• ارسال محموله پستی
• محیط زیست

این مسابقات در سه مرحله انجام می گیرد. 
تیم  به سه  پروازی،  از پشت سر گذاشتن مرحله تست  پس 
اول مسابقات جایزه اهدا می گردد و ستاد توسعه فناوری و صنایع 
دانش بنیان هوایی و هوانوردی مقدمات فعالیت بیشتر ایشان در 
جهت دستیابی به فناوری ها و تجاری سازی محصوالت مورد نظر 

ایشان را فراهم خواهد آورد.
ثبت نام اولیه مسابقات انجام گرفته است و در مجموع 36 تیم از 
سراسر کشور شرکت کرده اند. توزیع شرکت کنندگان بر اساس مقطع 

تحصیلی طبق نمودار زیر می باشد. 
یکی دیگر از برنامه های ترویجی ستاد، توسعه مراکز تفریحی 
و گردشگری هوایی و هوانوردی در راستای ارتقای صنعت هوایی 
کشور است که در این راستا ستاد اقدامات ویژه ای را پیش بینی 
کرده است: راه اندازی مراکز تفریحی و پارک های پرواز با همکاری 
شهرداری ها، راه اندازی کلوپ های پرواز در مراکز استان ها، و نیز 

راه اندازی موزه های هوایی. 

6. حمایت هدفمند از پژوهش و توسعه فناوری
 در حوزه هوایی و هوانوردی

ستاد به منظور شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه فناوری و نوآوری 
در زنجیره ارزش حوزه هوایی و هوانوردی، از فعالیت های پژوهشی و 
توسعه فناوری در حوزه های اولویت دار حمایت می کند. بررسی های 

خروجی: دفترچه 
طراحی تیم ها

مرحله اول: طراحی
خروجی: پرنده های 
ساخته شده بر مبنای 

طراحی های صورت گرفته

خروجی: تست پروازی
و ایجاد قابلیت

بهینه سازی

مرحله سوم: تست پروازمرحله دوم: ساخت

2047 فناوری
بررسی های ستاد نشان می دهد که کشور 
تا پایان سال 2015 به 2047 فناوری در 
حوزه  هوایی دست یافته است و اکتساب 

1600 فناوری دیگر نیز در جریان است
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307

2005 2006 2007 2008 2009

رتبه ایران در جهان از نظر تعداد مقاالت چاپ شده در حوزه هوافضا

تعداد ارجاعات به مقاالت ایرانی در حوزه هوافضا

2010 2011 2012 2013 2014 2015

35
33

22 21 19 19 17 17
14

12 11

1088
1029

676

962

882

965

408

127 101

راهبردهای اصلی ستاد

پایش صنعت سند راهبردی

تجاری سازی و توسعه
ارتقای تعامالت شرکت های دانش بنیان

 بین المللی
راهبری پژوهش و فناوری

ترویج و فرهنگ سازی

سال 94سال 93
96،683،593870 ریال52،507،600،000 ریالمبلغ حمایت شده 

4 طرح50 طرحتعداد طرح های حمایت شده

9،150،000،000 ریال5،500،000،000 ریالتسهیالت اعطایی

23تعداد تسهیالت اعطایی

ستاد حاکی از آن است که کشور تا پایان سال 2015، به 2047 
و  است  یافته  این حوزه دست  فناوری های  از مجموعه  فناوری 

اکتساب 1600 فناوری دیگر نیز در جریان است. 
از برنامه های آینده ستاد در زمینه حمایت از دستاوردهای علمی 
و فناورانه پژوهشگران می توان به اعطای حمایت های تشویقی 
به استادان و دانشجویان پروژه های تحقیقاتی، حمایت تشویقی از 
انتشارات علمی حوزه هوایی و هوانوردی در نشریات معتبر داخلی و 
خارجی و حمایت از انتشار مجالت علمیـ  پژوهشی داخلی، اعطای 
در  فناوران  و  پژوهشگران  از  در جهت حمایت  )گرنت(  پژوهانه 

راستای اولویت های تحقیقاتی کشور، و نیز اعطای کرسی پژوهشی 
به پژوهشگران عضو هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز در راستای 

اولویت های تحقیقاتی کشور اشاره کرد. 
ستاد همچنین به منظور حمایت از توسعه فناوری های دانش بنیان 
هوایی و هوانوردی، برنامه های متعددی از جمله حمایت از طرح های 
اولویت دار کشور، حمایت از حضور  توسعه فناوری در حوزه های 
اساتید، فناوران، دانشمندان و محققان خارجی را در دستور کار خود 

قرار داده است. 
از پژوهش و توسعه  از دیگر فعالیت های ستاد برای حمایت 

شناسایی 
مشکالت 36گانه 
صنعت هوایی و 

هوانوردی

استانداردسازی و 
تضمین مرغوبیت 

محصول

بازار

سیاست گذاری 
و نقشه راه های 
منسجم صنعت

زیرساخت های مورد 
نیاز صنعت

فرهنگ

آمار و اطالعات
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زیرمجموعه های شبکه هایپرمارکت هوایی و هوانوردی

طراحان

تولیدکنندگان

مونتاژکنندگان

ارائه دهنده خدمات بازرگانی بازار نرم افزارهای 
تخصصی هوایی

بازار 
فناوری های تخصصی

بازار 
محصوالت هوایی

بازار 
خدمات هوایی

مراکز تست و آزمون

تأمین کنندگان

خارج از کشورداخل کشور

فناوری می توان به راه اندازی »کلینیک صنعت« با هدف تقویت 
اطالعاتی  بانک  تدوین  کرد.  اشاره  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط 
توانمندی ها و نیازمندی های فناورانه نیز یکی از الزامات اولیه حمایت 
اثربخش از فعالیت های پژوهشی و توسعه فناوری است که توسط 

ستاد انجام شده است. 
در حال حاضر ستاد از انجام 66 طرح پژوهشی در 18 دانشگاه/

پژوهشگاه از جمله دانشگاه های امام حسین )ع(، تهران، صنعتی 
شریف، تربیت دبیر شهید رجایی، صنعتی خواجه نصیر، شهید ستاری 

و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران حمایت می کند. 
از سال 2012 رتبه ایران از نظر تعداد مقاالت چاپ شده در حوزه 
هوافضا ارتقا یافته است، اما تعداد ارجاعات به مقاالت ایرانی با کاهش 
مواجه بوده است که آن را عمدتا می توان به کاهش فعالیت های 
آزمایشگاهی نسبت داد. ستاد برای غلبه بر این چالش، تعریف 
پروژه های بزرگ در راستای اهداف و حوزه های اولویت دار فناوری را 

پیش بینی کرده است. 
به عالوه، ستاد می کوشد با ایجاد قطب های دانشگاهی و پرهیز از 
پراکنده کاری، بهره وری فعالیت های پژوهشی را ارتقا دهد. برای مثال 
در حال حاضر دانشگاه صنعتی اصفهان به قطب »اویونیک« کشور 
تبدیل شده است یا دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال تبدیل شدن 
به قطب کشور در زمینه  سازه است. حوزه  موتور نیز به دو کالس 
تقسیم شده است: موتورهای 10 مگاوات به باال مربوط به دانشگاه 
علم و صنعت و کمتر از 10 مگاوات بر عهده  دانشگاه صنعتی شریف 

می باشد. 

اهم فعالیت ها و اقدامات
1. تدوین سند راهبردی ستاد 

ستاد به منظور نقش آفرینی اثربخش در اجرای سند جامع توسعه 
هوافضا، مطالعات جامعی را آغاز کرد که از بررسی تجربیات 14 
کشور )از ژاپن و فرانسه گرفته تا کانادا و آفریقای جنوبی( در زمینه 
توسعه این صنعت تا شناسایی موانع توسعه شرکت های دانش بنیان 
هوایی و توسعه صنعت هوایی کشور را در بر می گرفت و دستاورد 

آن، تدوین راهبرد و برنامه های ستاد بود. 
با مطالعه  تجارب کشورهای مختلف و شرایط صنعت  ستاد 
هوایی کشور، این حوزه های اولویت دار را انتخاب کرد: هواپیماهای 
مسافربری، بالگرد، زنجیره تأمین و زیرسیستم ها. بنابراین کمیته های 
سیاست گذاری متناسب با همین حوزه ها شکل گرفت: هواپیمای 
تجاری، پهپاد، بالگرد، هوانوردی عمومی )General Aviation(، و 
موتور. ذیل این کمیته ها، کارگروه های زیرساخت و تخصصی شکل 
گرفتند تا به پشتیبانی از کمیته ها بپردازند. ستاد در حال حاضر دارای 
13 کمیته و کارگروه تخصصی است که مغز متفکر آن به شمار 

می روند.
به منظور کمک به اجرای هرچه بهتر سند راهبردی، ستاد اقدامات 
مختلفی را دنبال می کند که از تشویق دانشگاهیان به نقد و بررسی 
سیاست های توسعه فناوری و نوآوری در صنعت تا تدوین ره نگاشت 
فناوری صنعت هوایی را شامل می شود. همچنین ستاد به پایش 
دوساالنه سند توسعه هوافضای کشور می پردازد. از دیگر اقدامات 
ستاد در این زمینه می توان به ارزیابی راهبردی جایگاه بین المللی 
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کشور در صنعت هوایی بر مبنای شاخص های سرمایه انسانی، 
امنیت ملی  اقتدار و  اقتصادی، زیرساختی و  پژوهش و فناوری، 
اشاره کرد. ستاد همچنین تحلیل اختراع )پتنت( و رصد فناوری و 
نیز راه اندازی سامانه اطالعاتی شاخص های علم، فناوری و نوآوری 
صنعت هوایی را در دستور کار خود قرار داده است تا بتواند اطالعات 
و بینش های مورد نیاز برای روزآمدسازی سند راهبردی را در اختیار 

بگیرد. 

2. راه اندازی شبکه زنجیره 
ارزش هوایی ایران )هایپرمارکت هوایی(

در طول سال های گذشته، قطعات مختلفی از پازل صنعت هوایی 
در گوشه و کنار کشور شکل گرفته است که اثربخشی آن ها در 
گرو تعامل در قالب شبکه است. بنابراین ستاد به منظور بهره برداری 
حداکثری از ظرفیت های موجود، اقدام به شناسایی و شبکه سازی 
بنگاه های فعال زنجیره ارزش هوایی از تأمین کنندگان مواد و قطعات 
ارائه دهندگان  مونتاژکنندگان،  تولیدکنندگان،  طراحان،  تا  گرفته 
خدمات بازرگانی، صادرات و واردات، و مراکز تست و آزمون نموده 
است. این شبکه بزرگ که »هایپرمارکت هوایی« نام گرفته به 
طور خاص به شبکه سازی شرکت های دانش بنیان هوایی، مراکز 

آزمایشگاهی هوایی و نیز مراکز آموزش هوایی می پردازد. 

3. راه اندازی شبکه ملی آزمایشگاهی هوایی
آزمایشگاه ها یکی از زیرساخت های کلیدی توسعه صنعت هوایی 
هستند و ستاد نیز با عنایت به فقدان مراکز تخصصی آزمون و 
در  صنعتی(  )آزمایشگاه های  هوایی  محصوالت  استانداردسازی 
حوزه های هوایی اقدام به راه اندازی شبکه ملی آزمایشگاهی هوایی 
مطابق با استانداردهای بین المللی کرده است. از مهم ترین اقدامات در 
این زمینه می توان به استخراج زیرساخت های آزمایشگاهی موجود و 
مورد نیاز محصوالت هوایي، انجام مطالعات موردي از ساختارهای 
موجود در کشورهای موفق نظیر آلمان، قطب بندی آزمایشگاه هاي 
تخصصي صنعت هوایي، براساس توانمندی ها و زیرساخت هاي 
موجود در کشور و نیز استخراج طرح مشخصات فني طرح، اهداف و 

راهبردهای کالن سرمایه گذاري اشاره کرد. 

4. استقرار گواهینامه های سازمانی و
 استانداردسازی محصوالت هوایی ایران

در طول سال های گذشته، شرکت های فعال در زنجیره ارزش 
به  کشور  نیازهای  رفع  راستای  در  هوانوردی  و  هوایی  صنعت 
توانمندی های مختلفی دست یافته  اند. اما با توجه به شرایط کشور 
فزاینده  آن، تحریم های  از  دفاع مقدس و پس  به ویژه در دوران 
بین المللی، این شرکت ها عمدتا بر محصوالت نظامی متمرکز شده اند 
و از این رو، استانداردهای نظامی را اخذ کرده اند. بنابراین برای ورود 
به بازار تجاری، نیازمند اخذ استانداردهای ویژه بخش تجاری هستند 

و در غیاب این استانداردها، بازارهای جهان و حتی منطقه به روی 
آن ها بسته خواهد بود. 

به همین منظور، ستاد با همکاری سازمان هواپیمایی کشوری و 
آکادمی و مؤسسه توف نورد ایران ـ آلمان اقدام به راه اندازی شبکه 
استاندارد با هدف استقرار گواهینامه های سازمانی و استانداردسازی 

محصوالت شرکت های دانش بنیان نموده است. 
در این فرآیند، شرکت ها ابتدا با سیستم های مدیریتی استاندارد 
مانند ایزو 9001 یا ایزو14001 و نیز سری استانداردهای هوایی مانند 
AS9100 آشنا می شوند، و سپس ممیزی با رویکرد مربی گری انجام 

می شود.

5. ایجاد و توسعه کارگزاری های تخصصی صنعت هوایی
یکی دیگر از اقدامات کلیدی ستاد برای کمک به رشد و توسعه 
کارگزاری های  ایجاد  هوایی،  صنعت  در  دانش بنیان  شرکت های 
تخصصی است که از مهم ترین آن ها می توان به »اتحادیه صنایع 
و  فناوری«  کسب وکار  توسعه  »مرکز  ایران«،  فضایی  و  هوایی 

»شرکت گسترش خدمات بازرگانی پارس« اشاره کرد. 

6. برگزاری اولین نشست تخصصی شرکت های دانش بنیان
نخستین نشست تخصصی شرکت های دانش بنیان ستاد هوایی و 
هوانوردی تحت عنوان »اولین نشست شرکت های برتر دانش بنیان« 
در اسفند ماه سال 1394، با حضور جناب آقای دکتر منطقی، جناب 
آقای دکتر صاحبکار، مسئولین ستاد هوایی و هوانوردی و مدیران 

عامل  شرکت های دانش بنیان هوایی منتخب برگزار گردید.
در ابتدای جلسه مسائل مهمی از جمله ساختار اجرای پروژه های 
شرکت های  در  تولید  از  حمایت  طرح  کشور،  سطح  در  کالن 
دانش بنیان و مسائل مربوط به توسعه بازار برای شرکت ها در صنعت 
هوایی مطرح گردید. در ادامه جلسه، شرکت های دانش بنیان در 

فرصتی مغتنم، مشکالت اصلی خویش را مطرح نمودند. 
پس از مطرح شدن این مشکالت، صاحبنظران حاضر در جلسه 
به سؤاالت و مشکالت، در خصوص مزایای طرح  پاسخ  ضمن 
حمایت از شرکت های دانش بنیان به مواردی از جمله حمایت مالی 
از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت های مالیاتی از طریق 
سازمان امور مالیاتی، معافیت های گمرکی در 6 زمینه، دریافت جواز 
تأسیس و پروانه بهره برداری در شعاع شهرهای بزرگ و در مناطق 
مجاز، 12 دسته آئین نامه حمایتی برای صادرات بصورت رایگان، 
معافیت دوره خدمت افراد کلیدی شرکت ها، دوره های آموزشی 
برداشته شدن محدودیت شعاع   قانون کار،  عمومی در خصوص 
Km120 برای ساخت شهرک های صنعتی، و همچنین مواردی در 

خصوص بهبود روند توسعه شرکت ها اشاره فرمودند.

7. تشکیل بانک اطالعاتی تجاری صنعت هوایی ایران
زیربنای پویایی صنعت هوایی ایران و بهبود تجارت، انسجام 
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نمایشگاه صنایع هوایی

اطالعاتی شرکت های فعال در صنعت هوایی و همچنین بانک 
جامعی از توانمندی های صنعت هوایی از محصوالت، خدمات و 
فناوری های موجود می باشد. وجود این اطالعات و به دنبال آن 
تحلیلي متقن و علمي از این اطالعات، حرکت در راه برنامه ریزي 

توسعه تجاری صنعت را امري ممکن می سازد.
به دلیل عدم وجود بانک های اطالعاتی منسجم و نبود تحلیل 
مناسب از وضعیت تجاری صنعت هوایی در کشور، این ستاد اقدام 
هوایی،  در صنعت  فعال  شرکت های  اطالعاتی  بانک  تدوین  به 
محصوالت و خدمات پیشرفته موجود در این صنعت نموده است. 
اولین نسخه از این بانک اطالعاتی در دی ماه سال 94 منتشر و 
اطالعات بالغ بر 80 شرکت فعال صنعت هوایی کشور در آن ثبت 

شده است. 
شرکت های موجود در بانک اطالعاتی شامل شرکت های فعال 
تجاری،  هواپیمای  در حوزه  تولید  و  مهندسی  زمینه طراحی،  در 
بالگردهای تجاری و پهپادهای تجاری، بالغ بر 40 شرکت در زمینه 
اویونیک و تجهیزات فرودگاهی، بالغ بر 5 مرکز تخصصی در زمینه 
تعمیر، نگهداری و اورهال )MRO( و بالغ بر 20 شرکت در زمینه 
خدمات هوانوردی و 20 شرکت در زمینه تأمین مواد، قطعات و 

تجهیزات در بانک اطالعاتی صنعت هوایی ایران جای گرفته اند. 
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی، 
به روزرسانی این بانک را در سال 1395 در برنامه خود قرار داده است.

8. تشکیل کمیته هوایی ذیل کارگروه 
همکاری های علمی و فناوری ایران و روسیه 

روسیه یکی از قطب های اصلی دانش، فناوری و صنعت هوایی 
و هوانوردی جهان به شمار می رود و هم اکنون بخش قابل توجهی 
از بازار این صنعت را نیز در اختیار دارد. بنابراین ستاد نگاه ویژه ای به 
توسعه روابط دانشی و فناورانه با این کشور دارد و به همین منظور، به 
تشکیل »کمیته هوایی« ذیل کارگروه همکاری های مشترک علمی 
و فناوری بین ایران و روسیه اقدام کرده است که مأموریت آن، تعیین 
پروژه های مشترک فناوری و ساخت در صنایع پیشرفته ی دو کشور 
است. این کارگروه را می توان فرصت ارزنده ای برای توسعه فناوری 

در حوزه هایی دانست که روسیه در آن پیشتاز است.
وظیفه کمیته هوایی عبارت است از تدوین چشم انداز و ره نگاشت 
بر  مشتمل  اولویت دار  و  راهبردی  حوزه های  در  فناوری  توسعه 
هواپیمای مسافربری و هوانوردی عمومی، بالگردها و پهپادهای 
تجهیزات  و  اویونیک  بالگرد،  و  هواپیما  اورهال  موتور،  تجاری، 

فرودگاهی، نرم افزارهای هوایی، و تست و آزمون های هوایی. 

9. حمایت از طرح های کالن در حوزه هوایی و هوانوردی
ستاد در راستای رویکرد حمایت هدفمند از فعالیت های پژوهشی و 
توسعه فناوری در این حوزه، به حمایت از طرح های کالن می پردازد. 
حمایت از این طر ح ها، همان طور که اشاره شد مزایای متعددی دارد 
که از جمله می توان به پرهیز از پراکنده کاری و تجمیع/رسوب دانش 
و فناوری در قطب های پژوهشی اشاره کرد. طرح های کالن مورد 
حمایت ستاد در 8 محور اصلی و متناظر با اهداف کلیدی سند جامع 
هوافضا در بخش هوایی و هوانوردی تعریف شده و عبارتند از: توسعه 
هوانوردی عمومی توسط بخش خصوصی، طراحی و ساخت بالگرد 
متوسط و نیمه سنگین، دسترسی به فناوری های کلیدی هواپیمای 
100 تا 150 نفره، طراحی و تولید موتورهای مینی توربوجت، توربوفن 
سبک و توربوفن سنگین، طراحی و ساخت پهپادها با قابلیت ارتفاع، 
برد و محموله باال و نیز تهاجم با قابلیت رقابتی در سطح جهانی، ایجاد 
ظرفیت سخت افزاری و نرم افزاری جهت تحقق اهداف هوانوردی 
و پیاده سازی سیستم های نوین ترافیک هوایی، توسعه پشتیبانی 
سیستم های  ساخت  و  طراحی  و   ،MROU هوایی  محصوالت 

اویونیک.
از طرح های کالن متعددی  باال  از محورهای 8گانه  هر یک 
تشکیل می شوند. برای مثال، توسعه هوانوردی عمومی توسط بخش 
خصوصی شامل طرح های ساخت هواپیمای فوق سبک فجر 20 )2 
صندلی(، ساخت هواپیمای فوق سبک پرنده آبی )2 صندلی(، ساخت 
هواپیمای سبک فجر 3 )4 صندلی(، ساخت هواپیمای 6 نفره فجر 
33 و طرح راه اندازی 30 مرکز هوانوردی در کشور می شود. در طول 
دو سال گذشته، طرح های کالن در هر کدام از محورهای 8گانه باال 

به نتایج ارزنده ای دست یافته اند. 
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طراحی و ساخت بالگرد  متوسط و نیمه سنگین 

طرح های کالن فعلی ذیل محور طراحی و ساخت بالگرد متوسط و نیمه نگین عبارتند از:
طراحی و ساخت بالگرد متوسط صبا-248 که با تکیه بر منابع مالی معاونت علمی و فناوری انجام می شود، و هم اکنون   •

در مرحله اتمام نمونه سازی و آغاز تست های زمینی است.
طراحی و ساخت بالگرد نیمه سنگین هما که از منابع مالی معاونت علمی و فناوری و منابع تحقیقاتی سازمان صنایع هوایی   •

پشتیبانی می شود، و مراحل تست های زمینی را گذرانده و تست های پروازی آن آغاز شده است.
ساخت بالگردهای سری Bell�412 SP  وBell�412 EP برای هالل احمر و بخش خصوصی در کالس نیمه سنگین   •

کالس وزني 
بالگرد

بالگرد مورد نیاز
درصدکل نیاز

جدیدجایگزین

2/7%01919فوق سبک

7/8%312455سبک

25/1%8987176متوسط

27/6%13955194نیمه سنگین

16/7%9819117سنگین

20/1%1410141تهاجمی و رزمی

100%498204702کل نیازمندی

بالگرد سبک شاهد 278)6 نفره(

بالگرد فوق سبک سورنا)2نفره(

بالگرد نیمه سنگین هما412)14 نفره(

بالگرد  متوسط صبا 248)8نفره(
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دسترسی به فناوری های کلیدی هواپیمای 100 تا 150 نفره 

در افق 1404، کشور باید 660 فروند هواپیما داشته باشد که 
از این تعداد، در حدود 400 فروند مربوط به هواپیمای 150 

نفره است. از این رو، یکی از اهداف کلیدی سند جامع هوافضا، 
دسترسی به فناوری های کلیدی هواپیمای 100 تا 150 نفره است. 

برای توسعه همکاری های بین المللی در این زمینه، تفاهم نامه هایی 
با روسیه )هواپیمای MS�21( و چین )هواپیمای C919( منعقد 
شده است. همچنین شبکه ای از 4 دانشگاه، یک پارک علمی و 
فناوری، یک دفتر طراحی و 4 صنعت جهت دسترسی به این 
فناوری ایجاد شده که با سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح 

همکاری می کند. این شبکه با موفقیت فاز طراحی مفهومی را به 
اتمام رسانده و به علت عدم تخصیص بودجه، مرحله بعد به 

کندی پیش می رود.

76.7 تنوزن برخاست38.5 مترطول هواپیما

42.3 تنوزن خالی عملیاتی12.28 مترارتفاع هواپیما

20.7 تنبیشینه وزن سوخت37.5 مترعرض هواپیما

17.6 تنوزن بار نقطه طراحی متر مربع126مساحت بال

20.5 تنبیشینه وزن بار168تعداد مسافر

ف
ردی

برآورد

مراحل

منابع مالی )میلیارد ریال(درصد پیشرفت بر حسب سال

13941395139613971398139914001401140214031404
معاونت علمی و فناوری 
و وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری
منابع بانکیبودجه زیرساخت

-100500500%85%60%35%20%دستیابی به فناوری طراحی1

دسترسی به فناوری های 17 2
-100200300%85%70%45%15%زیرمجموعه

-10050150%80%60%40%20%آزمون نهایی و اخذ استاندارد3

1005050100%95%90%85%75%55%45%30%15%5%مشارکت جهانی برای تولید4

سازمان صنایع 
هوایی

دانشگاه صنعتی شریف
)آیرودینامیک و تست(

دانشگاه علم وصنعت
)موتور(

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
)بدنه(

پارک علم وفناوری فارس
)بال(

دانشگاه صنعتی اصفهان
)اویونیک(

صنعت های منتخب هوایی
)مونتاژ(
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اقداماتبرنامه ها

حمایت از تولید و 
تجاری سازی اقالم فناورانه

حمایت از 25 طرح فناورانه دانشگاهی از 16 دانشگاه کشور   •
حمایت از پروژه طراحی و ساخت جت 72 نفره  •

حمایت از توسعه و تکمیل زنجیره قطعات و زیرمجموعه های هوایی با تکیه بر بخش خصوصی  •
ارائه تسهیالت بلندمدت به پروژه طراحی و ساخت یک نمونه هواپیمای تفریحی شش نفره  •

عقد تفاهم نامه با معاونت توسعه فناوری، معاونت تجارت و امور بین الملل سازمان صنایع هوایی و شرکت   •
صنعت سامانه فردا در خصوص ساخت و تست قطعات

حمایت از توسعه نیروی 
انسانی، آموزش و ترویج

حمایت از برگزاری ششمین دوره مسابقات هوافضا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر  •
حمایت از برگزاری سومین همایش ملی توربین های گازی دانشگاه علم و صنعت ایران  •

حمایت از برگزاری اولین همایش مدیریت فناوری در پروژه هواپیمای مسافربری 150 نفره )دانشگاه   •
صنعتی امیرکبیر(

حمایت از برگزاری اولین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و همکاری در حوزه صنایع هوایی   •
و هوانوردی ایران

حضور در نمایشگاه دستاوردهای معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه های صنعتی امیرکبیر،   •
صنعتی شریف و الزهرا

حمایت از برگزاری نخستین کنفرانس ملی ناوبری ایران در دانشگاه صنعتی شریف  •
حمایت از برگزاری مسابقات هوافضا در دانشگاه صنعتی شریف  •

حمایت از برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران در کیش  •
حمایت از برگزاری پنجمین نمایشگاه ملی توانمندی های صنایع هوایی ایران در تهران  •

حمایت از برگزاری دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان  •
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راهی به سوی پزشکی آینده 
ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنيادی

از اوایل دهه 1970 تاكنون از سلول هاي بنیادي براي مصارف مختلف پزشکي و درمان بیماري هاي مختلف استفاده شده است و 
این روش براي درمان بیماري هایی چون بیماری های خونی بدخیم، نقایص ایمنی ارثی، بیماری های متابولیک و خودایمنی مؤثر 
بوده است. بر اساس پیش بیني ها، با پیشرفت علوم پزشکي، در آینده مي توان بافت هاي بدن انسان را بازسازی كرد. پیش بینی 
می شود سلول درماني و نوسازي بافت هاي بدن انسان با استفاده از سلول هاي بنیادي یکي از بزرگ ترین بازارهاي آینده دنیا را 

شکل دهد. 
حوزه سلول هاي بنیادي و پزشکي بازساختي در مقایسه با بسیاری از حوزه های علم و فناوری هنوز جوان است و ایران در 
پژوهش  های حوزه سلول هاي بنیادي فاصله زیادی با كشورهای پیشتاز این حوزه ندارد. پژوهشگران ایراني توانسته اند با 
پژوهش و توسعه علوم سلولي، از سلول هاي بنیادي حتي در درمان آرتروز مفاصل، بیماری های پوست و ترمیم بافت آسیب دیده 
قلب استفاده كنند. اما براي دستیابي به جایگاه مناسب در بازار جهاني، الزم است دستاوردهای پژوهشی كشورمان در این حوزه 

به سرعت تجاري شده و وارد بازار بزرگ و روبه رشد سلول درماني شود. 
در همین راستا، ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنیادي با هدف »ارتقاي سالمت جامعه، با سامان بخشیدن به مراكز 

پژوهشي و بالیني فعال در حوزه سلول هاي بنیادي« در سال 1387 در معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري تشکیل شد.
در حال حاضر ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنیادي سه سیاست اصلي را دنبال مي كند: توسعه دانش و فناوري 
و منابع انساني حوزه سلول هاي بنیادي؛ توسعه مراكز ارائه خدمات سلول هاي بنیادي؛ و توسعه تجارت و بازار محصوالت 
سلول هاي بنیادي. این گزارش به بررسي سیاست ها، برنامه ها و اقدامات ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول هاي بنیادي 

مي پردازد.
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سیاست ها و رویکردها
رویکردهاي  و  سیاست ها  بخش،  این  در 

اصلي ستاد ارائه مي شود:
توسعه زیرساخت هاي نهادي
 در حوزه سلول هاي بنیادي

تقاضاي بازار سلول هاي بنیادي رو به افزایش 
است. با این وجود، قوانین و مقررات الزم براي 
و  محصوالت  عرضه  و  تولید  سامان دهي 
توسعه  ستاد،  ندارد.  وجود  حوزه  این  خدمات 
زیرساخت قانوني و نهادي مناسب براي حوزه 
سلول هاي بنیادي را یکی از اولویت ها مي داند و 
در این حوزه به ویژه با وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکي همکاری دارد. 
شبکه سازي در زمینه سلول هاي بنیادي

و  بنیادی  سلول های  فناوری های  نوآوري  نظام  سامان دهي 
شبکه سازي و شکل دهي تعامل مناسب بین بازیگران مختلف، 
یکي از رویکردهاي اساسي ستاد توسعه سلول هاي بنیادي است. 
در این راستا، ستاد از دانشگاه هاي مختلف کشور دعوت به همکاري 
کرده است؛ با شرکت هاي فعال در حوزه هاي مرتبط تعامل داشته و 
سازوکار مناسب براي ورود آن ها به حوزه سلول هاي بنیادي را توسعه 
مي دهد. همچنین، به دنبال شناسایي و سامان دهي تعامالت مراکز 
آموزشي و پژوهشي، سازمان هاي قانون گذاري و نظارتي و بنگاه هاي 

کوچک و بزرگ فعال در این حوزه است.
فرهنگ سازي و ترویج

سلول های بنیادی به رغم اهمیت آن، هنوز به جایگاه شایسته خود 
نزد سیاست گذاران و دیگر بازیگران نظام علم و فناوری کشور دست 
نیافته است. بنابراین، یکي از سیاست هاي اصلي ستاد، فرهنگ سازي 
در این حوزه است تا افراد و نهادهاي مختلف، از دانش آموزان و 
دانشجویان تا شرکت ها، دانشگاه ها و مراکز پزشکي و درماني و نیز 
سیاست گذاران، با این حوزه و اهمیت آن آشنا شوند و در کنار یکدیگر 
به توسعه فناوري هاي مرتبط و بهره برداري از ظرفیت های این حوزه 

بپردازند.
جهت دهي برنامه هاي ستاد

 در راستاي ثروت آفریني از علم و فناوري
رویکرد ستاد همسو با رویکرد کلي معاونت علمی و فناوری، توسعه 
علوم و فناوری با نگاه به ثروت آفریني از آنهاست. بنابراین سیاست 
کلي ستاد، پشتیباني از فرایند ایده تا بازار است. ازاین رو، ستاد توسعه 
علوم و فناوری های سلول هاي بنیادي، نوآوري و تجاري سازي را در 
دستور کار خود قرار داده و برنامه هاي خود را در راستاي ثروت آفریني 

از علم، طراحي و اجرا مي کند.
گذار از رویکرد تخصصي 

به رویکرد بین رشته اي
حوزه سلول هاي بنیادي، حوزه اي بین رشته اي است و توسعه آن 

نیازمند همکاري افراد و نهادهایي از حوزه هاي 
مختلف است. پیش  از این، حوزه هاي پزشکي 
بالیني و پزشکي پایه، مستقل از هم و به صورت 
جزیره اي مشغول پژوهش و فعالیت در این حوزه 
توسعه  براي  تالش  راستاي  در  ستاد  بوده اند. 
سلول هاي بنیادي، به دنبال ایجاد تعامل بین 
گروه هاي پزشکي بالیني، پزشکي پایه و دیگر 
ذي نفعان این حوزه مانند رشته هاي مهندسي و 
اقتصاددانان است و کارگروه هایي را در حوزه هاي 
مختلف پزشکي تشکیل داده است که ذی نفعان 

حقیقی و حقوقی در آن عضویت دارند. 
از  پرهیز  و  کالن  پروژه هاي  بر  تمرکز 

فعالیت هاي خرد
بنیادي، درصدد تدوین  با هدف توسعه علم سلول هاي  ستاد 
برنامه هاي بلندمدتي است که تداوم اجراي آن ها به ثبات مدیریتي 
وابسته نباشد. از آنجا که توسعه این حوزه با پروژه هاي خرد تقریبا 
ناممکن است، ستاد بر پروژه هاي کالن 5 تا 10 ساله تمرکز کرده 
از  نفري  تا 40  این پروژه هاي کالن در کارگروه هاي 20  است. 
متخصصان حوزه هاي مختلف پزشکي تا مهندسي و علوم پایه 

مطرح شده و به تصویب مي رسند. 
اهرم کردن منابع و جذب منابع مالي از دیگر نهادها 

از  یکي  است،  محدود  ستاد  مالي  منابع  اینکه  به  توجه  با 
رویکردهاي اصلي ستاد اهرم کردن منابع مالي خود براي جلب 
فعال در حوزه سلول هاي  نهادها و سازمان هاي  مشارکت دیگر 
بنیادي است. همچنین ستاد در نظر دارد مشارکت خیرین را براي 

ساخت پژوهشکده ها و توسعه فناوري در این حوزه جلب کند.  
توسعه شرکت هاي دانش بنیان

ستاد توسعه سلول هاي بنیادي، برای حرکت به سوی اقتصاد 
دانش بنیان قصد دارد موجي از شرکت هاي دانش بنیان در حوزه 
فناورانه خود ایجاد کند. با توجه به ناآشنا بودن جامعه پزشکي با 
مختلف  استان هاي  در  ستاد  دانش بنیان،  شرکت هاي  مفهوم 
فعالیت هاي آموزشي و ترویجي در این باره را پیگیری می کند. در 
حال حاضر، تعداد شرکت هاي دانش بنیان حوزه سلول های بنیادی از 

کمتر از انگشتان یک دست به بیش از 50 رسیده است.
خودکفایي در دوران پساتحریم

در دوران پساتحریم از یک سو امکان دستیابي به فناوري هاي 
پیشرفته دنیا براي کشور فراهم خواهد شد و از سوي دیگر، تهدید 

برنامه های 1 ساله، 5 ساله، و 10 ساله ستاد 
توسعه ی علوم و فناوری های سلول های بنیادی  

به ترتیب عبارتند از:
1. آموزش و پژوهش
2. تجاری سازی و بازار

3. راه اندازی مراکز ارائه  خدمات سلولی

دکتر امیرعلی  حمیدیه
دبیر ستاد توسعه  علوم و فناوری های 

سلول های بنیادی
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وابستگي به فناوري های خارجي مطرح است. رویکرد ستاد در دوران 
پساتحریم، حفظ روحیه خودکفایي در توسعه علوم مرتبط و در کنار 
آن، انتقال فناوري هاي پیشرفته و پرهیز از اختراع دوباره چرخ است. 

اهم برنامه ها و اقدامات
ستاد برای توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی برنامه ها 
ادامه اهم آن ها شرح داده  اجرا دارد که در  اقداماتی در دست  و 
می شود. جدول صفحه بعد نیز به طور خالصه بعضی از اقدامات 

ستاد را نشان می دهد.
تشکیل شوراي توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنیادي و 

پزشکی بازساختی در استان ها
و  سازمان ها  مشارکت  جلب  براي  ستاد  فعالیت هاي  از  یکي 
نهادهاي سراسر کشور، تشکیل »شوراي توسعه علوم و فناوري هاي 
سلول هاي بنیادي و پزشکي بازساختي« در استان هاي مختلف است.

دانشگاه هاي علوم پزشکي استان ها نقش هسته این شوراها 
را ایفا مي کنند و دانشگاه هاي دیگر، به ویژه دانشگاه هاي فني در 
کنار آن ها قرار مي گیرند. براي مثال، دانشگاه صنعتي سهند تبریز، 
دانشگاه تبریز، دانشگاه هاي علوم پزشکي تبریز، دانشگاه آزاد تبریز، 
جهاد دانشگاهي تبریز و جهاد کشاورزي تبریز این شورا را در استان 

آذربایجان شرقی تشکیل داده اند. 
همچنین این شوراها با شوراهاي مشابه ستادهاي فعال در حوزه 

فناوري هاي همگرا مشارکت و همکاري دارند.
تدوین نقشه راه و برنامه راهبردي ستاد

ستاد توسعه سلول هاي بنیادي، در مدت 4 ماه و با مشارکت 

گروهي 30 نفري از ذي نفعان و بازیگران این حوزه )شامل پزشکان، 
اقتصاددانان، متخصصان فناوري و دیگر صاحب نظران( نقشه راه و 
برنامه راهبردي این حوزه را تدوین کرده است. این نقشه راه و برنامه 

در شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصویب رسیده است. 
این ستاد برنامه هاي 1 ساله، 5 ساله و 10 ساله خود را تا افق 
پژوهش؛  و  »آموزش  است:  کرده  تدوین  حوزه  سه  در   1404

تجاري سازي و بازار؛ راه اندازی مراکز ارائه خدمات سلولي«.
تشکیل کنسرسیوم براي راه اندازي مزرعه حیوانات

با توجه به نقشه راه ستاد، به منظور مطالعه روي حیوانات کوچک، 
متوسط و بزرگ و سپس عرضه نمونه محصوالت در انسان ها، 
دسترسي به مزرعه حیوانات از اهمیت زیادي برخوردار است. ستاد در 
راستاي رویکرد بین رشته اي و به منظور تشویق شکل گیري مشارکت 
بین بازیگران مختلف )فني و پزشکي(، مناقصه اي را براي راه اندازي 
این مزرعه حیوانات برگزار کرد. در نهایت کنسرسیومي متشکل از 
شرکت هاي دانش بنیان شهر کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان و 
دانشگاه علوم پزشکي کرمان در بین استان های شرکت کننده توسط 

تیم داوری ستاد انتخاب شدند. 
تشکیل این کنسرسیوم و موفقیت آن، انگیزه مشارکت و فعالیت 

در این حوزه را در دانشگاه هاي دیگر نیز ایجاد کرده است.
تدوین آیین نامه هاي مرتبط

ستاد توسعه سلول هاي بنیادي، در راستاي توسعه زیرساخت هاي 
نهادي، آیین نامه »سلول، بافت و ژن درماني« را با همکاری وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین، و در سازمان غذا و دارو 
به تصویب رسانده است. با تصویب این آیین نامه، همه محصوالت 
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سلولي براي ورود به بازار باید تأییدیه وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي را اخذ کنند. آیین نامه »مراکز پذیره نویسي اهداي 
با  نیز  ناف«  بند  خون  بانک هاي  و  بنیادي/خون ساز  سلول هاي 
همکاری ستاد تدوین شده که مسئولیت اجراي آن به عهده وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است. همچنین ستاد برای تدوین 
آیین نامه »مراکز ارائه دهنده خدمات سلولی« در حال مذاکره با وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است.

راه اندازي کانون اندیشه و نوآوري
با هدف  بنیادي  ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول هاي 
بهره برداري از توانمندي هاي ایرانیان مقیم خارج از کشور، قصد 

اقداماتحوزه

برنامه ریزی و تحلیل راهبردی

تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی 1، 5 و 10 ساله ستاد و تصویب آن در شورای عالی انقالب فرهنگی  •
همکاری در تدوین و ابالغ دستورالعمل ملی مراکز ارائه دهنده خدمات سلولی در کارآزمایي هاي بالیني و کاربردهاي درماني  •

همکاری در تدوین و ابالغ آئین نامه »سلول، بافت و ژن درماني« و تصویب در سازمان غذا و دارو   •
همکاری در تدوین و ابالغ آئین نامه  »مراکز پذیره نویسي اهداي سلول هاي بنیادي خون ساز و بانک هاي خون بند ناف«  •

شبکه سازي

تشکیل شوراي توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنیادي در استان های مختلف  •
تشکیل کنسرسیوم براي راه اندازي مزرعه حیوانات  •

راه اندازي کانون اندیشه و نوآوري  •
راه اندازي شبکه آزمایشگاهي سلول هاي بنیادي  •

راه اندازي شبکه حیوانات آزمایشگاهی   •
تشکیل بیش از 25 کارگروه بالینی و پایه  •

ایجاد بانک اطالعاتی محققان و دانشجویان  •

حمایت از تولید و تجاری سازی 

حمایت از طرح هاي فناورانه پیرامون کاربرد سلول هاي بنیادي در درمان   •
ارائه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان حوزه سلولی و پزشکی بازساختی  •

تشکیل کارگروه شرکت های دانش بنیان  •
تشکیل کارگروه فناوری ستاد  •

حمایت از بیش از 20 طرح فناوری  •
برگزاری اولین نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و فن بازار در زمان برگزاری اولین جشنواره ملی  •

حمایت از توسعه نیروی انسانی، 
آموزش و ترویج

حمایت بیش از 220 طرح پژوهشی مرز دانش  •
حمایت از مدارس تابستاني در پژوهشگاه های مختلف حوزه سلولی  •

حمایت از کارگاه هاي جامع دانشگاه های علوم پزشکي  •
حمایت از برگزاري سمینارها و کنگره های مختلف در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در سراسر کشور  •

برگزاری المپیاد دانش آموزي سلول هاي بنیادي  •
برگزاری جایزه ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در زمینه های پایان نامه برتر، مقاله برتر، اختراع برتر  •

برگزاری اولین جشنواره ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی  •

توسعه زیرساخت هاي نهادي
راه اندازی انستیتوهای سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی بر اساس آمایش سرزمینی در قطب های   •

ده گانه در کشور با نگاه مأموریت محور

کشورهای منطقه مانند عربستان و قطر در 
حال سرمایه گذاری کالن در حوزه سلول های 

بنیادی و پزشکی بازساختی هستند. 
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اجراي برنامه مهاجرت معکوس را دارد و به این منظور، کانون اندیشه 
و نوآوري را راه اندازي کرده است. کانون اندیشه و نوآوري با استفاده 
از شبکه هاي اجتماعي و سامانه ثبت داده های فعاالن حوزه سلولی 
راه اندازي شده است و ستاد درصدد مرتبط ساختن متخصصان ایرانی 
مقیم خارج از کشور با دانشجویان و دانشمندان داخلي این حوزه 

است.
سامانه ثبت داده هاي ستاد شامل 4 حوزه است: »دانشجویان؛ 
دانش آموزان؛ استادان و پژوهشگران؛ و نهادها و شرکت ها«. این 
سامانه در حال حاضر بیش از 400 عضو از داخل و خارج کشور دارد.

برگزاري اولین المپیاد دانش آموزي سلول هاي بنیادي
در فرهنگ سازي و ترویج در حوزه سلول هاي بنیادي، آموزش 
نسل آتي اهمیت و ضرورت دارد. در این راستا، اولین دوره المپیاد 
دانش آموزي سلول هاي بنیادي و پزشکی بازساختی در اسفندماه 
سال جاري با همکاري ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي 
بنیادي و وزارت آموزش وپرورش برگزار خواهد شد. از سوی دیگر، 
ستاد تصمیم گرفته است با همکاري وزارت آموزش وپرورش، با 
ایجاد  پژوهش سراهاي آموزش وپرورش موجب رشد این علم در 
کشور شود. جوایز المپیاد در اولین جشنواره سلول هاي بنیادي ایران، 

در اردیبهشت سال 1395، به برگزیدگان اعطا خواهد شد.
راه اندازي شبکه آزمایشگاهي سلول هاي بنیادي

به منظور حمایت از آزمایشگاه هاي فعال در زمینه سلول هاي 
بنیادي و ایجاد هماهنگي بین آن ها، شبکه آزمایشگاهي سلول هاي 
بنیادي راه اندازي شده است. این شبکه به شناخت توانمندي هاي 

بالقوه و بالفعل آزمایشگاهي کشور در حوزه سلول هاي بنیادي و 
تاکنون 26  مي کند.  کمک  فعال  آزمایشگاه های  بین  هم افزایي 
آزمایشگاه از سراسر کشور به عضویت این شبکه درآمده اند. برخي از 

فعالیت هاي این شبکه تاکنون عبارتند از: 
• مکاتبه با مراکز دانشگاهي و پژوهشي شناخته شده و استعالم 
ظرفیت نیروي انساني، فضاي فیزیکي، تجهیزات، پژوهش هاي 

انجام شده و مقاله هاي منتشرشده در حوزه سلول هاي بنیادي
•  تشکیل شناسنامه براي هر مرکز با تفکیک قابلیت هاي 
نیروي انساني، فضاي فیزیکي، تجهیزات موجود و تجارب آموزشي، 

پژوهشي، خدماتي و تولیدي
برگزاری اولین جشنواره ملي و کنگره بین المللي سلول هاي 

بنیادي و پزشکي بازساختي ایران
این جشنواره با هدف ترویج و فرهنگ سازي در حوزه سلول هاي 
با مشارکت ستاد توسعه علوم و  بازساختي و  بنیادي و پزشکي 
بیماری های  تحقیقات  مرکز  و  بنیادي  سلول هاي  فناوري هاي 
صعب العالج دانشگاه علوم پزشکي تهران، در اردیبهشت ماه 1395 
برگزار شد. این جشنواره دربردارنده بخش هاي مختلفي همچون؛ 
جایزه  نوآوري،  و  ایده پردازي  باشگاه  بنیادي،  سلول هاي  فن بازار 
ملي سلول هاي بنیادي و پزشکي بازساختي و ... بود. همچنین در 
بخش کنگره این جشنواره، جدیدترین دستاوردها و یافته هاي علمي 
و پژوهشي مرتبط و نیز محصوالت نوآورانه سلول هاي بنیادي و 

پزشکي بازساختي ارائه گردید.

اولین جشنواره ملي و کنگره بین المللي 
سلول هاي بنیادي و پزشکي بازساختي ایران

 اردیبهشت 1395

سخنراني هاي کلیدي در حوزه سلول هاي بنیادي
 و پزشکي بازساختي

اعطاي جوایز المپیاد دانش آموزي

اعطاي جایزه ملي سلول هاي بنیادي به دانشجویان

تقدیر از پیشکسوتان حوزه سلول هاي 
بنیادي و پزشکي بازساختي

فن بازار سلول هاي بنیادي

نمایشگاه شرکت هاي دانش بنیان 
در حوزه سلول هاي بنیادي )براي اولین بار در کشور(
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آب، خاک و محیط زیست:

 چالشی به وسعت ایران 
گرچه نوسان بارندگی در کشور از 50 میلی متر در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان و یزد تا 
بیش از 2 هزار میلی متر در مناطقی مانند استان گیالن متغیر است، اما در مجموع ایران در زمره 
کشورهای کم بارش و در کمربند خشک تا نیمه خشک کره زمین قرار دارد. برای غلبه بر این 
وضعیت، دو اقدام ناگزیر  است . در قدم اول، برنامه ریزی برای استفاده بهینه از منابع موجود و در 
کنار آن، اقدام برای دستیابی به منابع جدید. استفاده بهینه از منابع موجود، حتی به فرض عدم کمبود 
منابع آبی هم ضروری است این امر عالوه بر آن که یک امر دینی است، یک ضرورت اجتناب 
ناپذیر هم به شمار می رود. اما نکته آن است که به دالیل ذکر شده منابع آب تجدید پذیر کشور کم 
است و لذا، برنامه ریزی برای دستیابی به منابع جدید اجتناب ناپذیر است. این منابع در الیه سطحی، 
در اعماق پوسته زمین، در جو، و یا به صورت آب های غیرمتعارف بخصوص آب های حاوی نمک 
می باشند. آب های سطحی به صورت جریان های دائمی در رودخانه ها و چشمه ها جاری هستند یا 
به صورت موقت و فصلی به صورت سیالب در مسیل ها جریان می یابند. آب های موجود در الیه 
سطحی زمین یا در اعماق تا حدود 500 متر و یا بیش از آن قرار دارند. آب های موجود در اعماق 
بیش از 500 متر یا در دراز مدت تجدید پذیر هستندـ  که اصطالحا به نام آب های ژرفی نامیده 
می شوندـ  یا تجدید پذیر نبوده که در این صورت آب های فسیلی نامیده می شوند. تجربه برداشت 
از این منابع در کشورهایی چون لیبی و عربستان وجود دارد. این کشورها برای غلبه بر بحران 
آب بخش زیادی از این آب ها را به کمک فناوری های پیشرفته شناسایی و استخراج کرده اند. 

گزارش عملکرد ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

50 تا 2000 میلیمتر
هرچند نوسان بارندگی در کشور از 50 

میلی متر در استان هایی مانند سیستان و 
بلوچستان، یزد و کرمان تا 2 هزار میلی متر 
در مناطقی مانند بندر انزلی متغیر است، 
اما در مجموع ایران در زمره کشورهای 

کم بارش و در کمربند خشک تا نیمه خشک 
کره زمین قرار دارد
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منبع کشف شده در لیبی که به صورت اتفاقی 
به هنگام فعالیت های مرتبط با استخراج نفت 
کشف شده بالغ بر 370 هزار میلیارد متر مکعب 

تخمین زده شده است.
آب های جوی نیز مقوله بسیار گسترده ای است 
که از دستگاه های ساده ای برای تقطیر بخارات 
موجود در جو بخصوص در مناطق ساحلی تا 
بارورسازی ابرها به صورت منطقه ای و یا انتقال 
و جابه جایی ابرها از مناطق دور دست را شامل 

می شود.  
در  موجود  آب های  آبی،  منابع  از  دیگر  یکی 
سنگ های متخلخل مانند سنگ های آهکی 
موسوم به آب های کارستی هستند که آن ها نیز 
طی سال های متمادی جمع شده و با روش های 

خاص قابل شناسایی و استخراج هستند. منابع آب شور نیز این روزها 
اهمیت زیادی پیدا کرده اند؛ منابعی مانند دریای خزر، خلیج فارس و 
عمان یا منابع آب شوری که به صورت منطقه ای در دریاچه ارومیه 
و حتی برخی از کویر های کشورمان وجود دارد. استفاده از این آب ها، 
بیش از هر چیز نیازمند شیرین سازی است که فناوری های آن به طور 

فزاینده ای رو به توسعه است. 
یکی دیگر از منابع آب، پساب ها هستند که استفاده از آن ها عالوه 
بر تصفیه  عمومی، مستلزم تصفیه های خاص مانند رفع مشکل 
آنتی بیوتیک ها و هورمون ها است. هر کدام از این فعالیت ها نیز 

فناوری  های خاص خود را می  طلبد. 
اما افزون بر مساله کم آبی که نیازمند استفاده از منابع جدید آبی 
است، ما به دلیل پدیده هایی همچون اسراف، و در مواردی نداشتن 
فناوری های نوین، از منابع آبی خود به خوبی استفاده نمی کنیم که 
راهکار غلبه بر آن، بهینه سازی در استفاده از منابع موجود و اعمال 

مدیریت صحیح بر منابع است. 
بنابراین، غلبه بر چالش کم آبی، چه از طریق شناسایی و استخراج 
منابع جدید و چه از طریق بهینه سازی مصرف و کاهش اتالف منابع 
آبی، مستلزم در اختیار داشتن فناوری های ویژه ای است که در حال 

حاضر بعضی از آن ها در کشور وجود ندارد. 
به همین منظور ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و 
محیط زیست در مردادماه سال 1389 به عنوان یکی از ستادهای 
راهبردی در معاونت علمی و فناوری شکل گرفت و با تشکیل 
4 کارگروه آب، فرسایش و حفاظت خاک، خشکسالی، و محیط 
و دستگاه های  نهادها  آن جا که  از  آغاز کرد.  را  کار خود  زیست 

متعددی در حوزه های مأموریتی ستاد ذی نفع 
متخصصان  مشارکت  کوشید  ستاد  هستند، 
و صاحب نظران این حوزه ها را جلب کند. بر 
همین اساس، نمایندگان حقیقی و حقوقی از 
و  تحقیقات  علوم،  نیرو،  نفت،  وزارتخانه های 
فناوری، جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی، 
سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاه ها و 
فعال در کارگروه های  شرکت های خصوصی 

ستاد و کمیته های فرعی آن ها حضور دارند. 
ستاد حوزه مأموریتی خود را تأمین و حفظ منابع 
جدید آب، مدیریت کمی و کیفی منابع آب و 
خاک، اعمال مدیریت ریسک و بحران در زمان 
فرسایش  کاهش  سیل،  و  خشکسالی  وقوع 
و حفاظت از خاک در سطح حوزه های آبخیز 
کشور و نیز حفاظت و بهره برداری مناسب از محیط زیست می داند. 
این حوزه ها به رغم استقالل و تفاوت های زیاد، پیوندهای عمیقی با 
یکدیگر دارند. برای مثال، در اثر کم آبی تاالب ها خشک می شوند و 
خاک  نیز با کاهش رطوبت در معرض فرسایش باد قرار می گیرد که 
نتیجه آن یک بحران زیست محیطی به وسعت چندین استان است 

که از آن به عنوان بحران ریزگردها یاد می شود. 

اهم سیاست ها و رویکردها
1. ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین ذی نفعان

آب، خاک و محیط زیست، حوزه های بسیار وسیعی هستند که 
سازمان ها و نهادهای مختلفی در آن ها به فعالیت مشغولند، از وزارت 
نفت و نیرو گرفته تا وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، 
سازمان هواشناسی و ... هر کدام از این دستگاه ها بسته به قلمرو و 
مأموریت خود فعالیت های ارزنده ای را در راستای توسعه آب، خاک 
و محیط زیست انجام داده اند، اما پراکنده کاری و عدم انسجام بین 
این فعالیت ها، موجب شده است که اثربخشی الزم را نداشته باشند. 
بنابراین، ستاد یکی از مهم ترین سیاست های خود را ایجاد هماهنگی 

و یکپارچگی بین ذی نفعان با هدف ایجاد هم افزایی می داند. 
از جمله اقدامات کلیدی ستاد در این زمینه می توان به تدوین سند 
توسعه فناوری در حیطه آب، خاک و محیط زیست، حضور در 
نشست های برون سازمانی سایر دستگاه ها و نیز انعقاد تفاهم نامه های 

همکاری با برخی دستگاه های مرتبط اشاره کرد. 

2. تمرکز بر توسعه فناوری و
 حمایت هدفمند از پژوهش های مرتبط

میسر  پژوهشی  فعالیت های  انجام  بدون  فناوری  توسعه  گرچه 
نیست، اما لزوما همه پژوهش ها به توسعه فناوری منجر نمی شوند. 
محدودیت منابع، به ویژه زمان و منابع مالی ایجاب می کند ستاد 
به حمایت هدفمند و هوشمندانه از فعالیت های پژوهشی منجر به 

دکتر حسینعلی بهرامی
دبیر ستاد توسعه فناوري آب، 

خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

4 کارگروه
در سال 1389ستاد با تشکیل 4 کارگروه 

آب، فرسایش و حفاظت خاک، خشکسالی، و 
محیط زیست کار خود را آغاز کرد
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توسعه فناوری بپردازد. ستاد بر این باور است که در فرآیند ایده تا 
نوآوری باید با عنایت به چالش ها و نیازها و نیز مقدورات خود به 
حمایت از آن دسته فعالیت های تحقیقاتی بپردازد که به توسعه 
فناوری منجر می شوند و لذا، لزوما از همه پژوهش های دانشگاهی 

حمایت به عمل نمی آورد. 
مالحظه دیگر ستاد در حمایت از توسعه فناوری، تأکید بر راه حل های 
به  توجه  با  است  معتقد  است. ستاد  و همه گیر  فناورانه عمومی 
محدودیت منابع از یک سو، و طیف وسیع نیازها و مطالبات در 
بخش ها و مناطق جغرافیایی مختلف از سوی دیگر، اولویت با توسعه 
فناوری هایی است که بخش ها یا مناطق بیشتری از مزایای آن ها 

بهره مند می شوند. 
انعقاد  به  می توان  زمینه  این  در  ستاد  کلیدی  اقدامات  جمله  از 
تفاهم نامه با برخی از مراکز پژوهشی و اجرایی به منظور توسعه 

فناوری های مشترک اشاره کرد. 

3. توسعه همکاری های فناورانه بین المللی 
با وجود تالش های ارزنده در راستای توسعه علوم و فناوری های 
آب، خاک و محیط زیست در کشور، به منظور شتاب بخشیدن به 
فرآیند توسعه نیازمند استفاده از علوم و فناوری هایی هستیم که به 
دست پژوهشگران در گوشه و کنار جهان توسعه می یابند. بنابراین 
ستاد ضمن تالش برای بهره گیری از ظرفیت های بین المللی در 
مسیر توسعه فناوری، بر انتقال و بومی سازی دانش و فناوری تأکید 
ویژه ای دارد. از این رو از طرح هایی که شامل انتقال صرف ابزارها 
و ماشین آالت بدون انتقال دانش و فناوری باشد حمایت نمی کند، 
زیرا بر این باور است که ورود ابزار و تجهیزات بدون اکتساب دانش 
و فناوری نهفته در آن ها، عموما به وابستگی به منابع خارجی منجر 

می شود. 
انعقاد  به  می توان  زمینه  این  در  ستاد  کلیدی  اقدامات  جمله  از 
تفاهم نامه با مؤسسات معتبر بین المللی برای توسعه و انتقال فناوری، 
همکاری با مرکز منطقه ای انتقال علم و فناوری اتحادیه کشورهای 
حاشیه اقیانوس هند، شناسایی و دعوت از اندیشمندان و متخصصان 
بین المللی و استفاده از تجارب آن ها اشاره کرد. همچنین ستاد به 
دلیل نبود توانمندی و تجربه کافی در کشور، برای کسب فناوری 
فرانسوی سوئز  با شرکت  به همکاری  ژرفی  آب های  شناسایی 

پرداخته است. 

4. تأمین زیرساخت های  اطالعاتی و آزمایشگاهی
عالوه بر نهادهای حاکمیتی و سیاست گذار که برای تدوین راهبردها 
و سیاست ها نیازمند اطالعات دقیق، معتبر و روزآمد از وضعیت آب، 
خاک و محیط زیست در سراسر کشور هستند، سایر سازمان ها و 
شرکت های دولتی و خصوصی دست اندرکار نیز برای برای توسعه 
فناوری و سایر فرآیندهای کاری خود به این اطالعات نیاز دارند. از 

این رو ستاد به منظور تأمین زیرساخت های اطالعاتی مورد نیاز به 
حمایت از راه اندازی، تقویت و شبکه سازی 12 پایگاه ملي اطالعات 
آب، خاک، اقلیم، منابع طبیعي و محیط زیست کشور اقدام کرده 
است. از دیگر اقدامات کلیدی ستاد در این زمینه می توان به تدوین و 
انتشار اطلس و ضعیت فرسایش خاک ایران، اطلس ظرفیت های آبی 

کشور و اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور اشاره کرد. 
شرکت های نوآور و دانش بنیان همچنین نیازمند آزمایشگاه های 
مجهز و معتبر برای انجام انواع آزمون ها هستند. بنابراین یکی 
از رویکردهای اصلی ستاد، تقویت و توسعه و شاید مهم تر از آن، 
شبکه سازی آزمایشگاه های مرتبط بوده است. ستاد در مجموع بیش 
از 24 شبکه آزمایشگاهي آب، خاک و محیط زیست را در عرصه 

ملی فعال کرده است. 

5. فرهنگ سازی و ترویج
تجاری سازی و به ویژه رسوخ فناوری های توسعه یافته توسط فناوران 
و شرکت های دانش بنیان ایرانی در صنایع مختلف )از آب گرفته تا 
بهداشت و کشاورزی( مستلزم فعالیت های ترویجی و اطالع رسانی 
است. ستاد به منظور آگاهی رسانی به ذی نفعان مختلف و به ویژه 
کسب وکارها و صنایعی که می توانند کاربر فناوری ها و محصوالت 
جدید و بومی باشند، از ابزارهای مختلفی مانند حمایت از برگزاری 
همایش ها، کنفرانس ها و نشست های علمی، انتشار کتب و یافته های 
فناورانه، و نیز حضور در نمایشگاه ها و کنفرانس های مختلف به 

منظور تبیین اهداف ستاد استفاده می کند. 
این ستاد همچنین می کوشد عالوه بر انتشار دستاوردهای پژوهشی 
و توسعه فناوری، گفتمان مناسبی در پیوند با مساله آب، خاک و 
محیط زیست شکل دهد و در این زمینه، بر رواج مفاهیم و واژگان 
مناسب و حذف مفاهیم نادرست تأکید ویژه ای دارد. برای مثال، واژه 
»خشکسالی« که این روزها زیاد شنیده می شود، به لحاظ معنایی 
عمدتا اشاره به سال یا یک مقطع زمانی خاص دارد که با کم آبی 
مواجه است. اما همان طور که اشاره شد، کشور ما در منطقه خشک 
و نیمه خشک واقع شده و مساله کم آبی به یک یا دو سال خاص 
محدود نمی شود. بنابراین، واژه »خشکسالی« نمی تواند به خوبی 

بیانگر وضعیت کشور ما از منظر آب باشد. 
مفهوم »بحران آب« نیز وضعیت مشابهی دارد؛ زیرا بحران عموما به 
یک وضعیت گذرا اشاره می کند، نه یک وضعیت پایدار. در حالی که 
مساله کم آبی در کشور ما جنبه موقتی ندارد. از این روست که اخیرا 
وزارت نیرو در پیام های ترویجی خود به جای »آب نیست« از شعار 

»آب هست، ولی کم هست« استفاده می کند. 
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اهم فعالیت ها و اقدامات
1. تدوین ره نگاشت توسعه فناوری

 در حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست
تدوین ره نگاشت توسعه فناوری در حیطه آب، خاک و محیط زیست 
دست کم از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست این که به رغم تعدد 
ذی نفعان در این حوزه، تقریبا هیچکدام از آن ها مسئولیت مشخصی 
در زمینه توسعه فناوری های مورد نیاز ندارند و نوعا به فعالیت های 
یا  استخراج، تصفیه  منابع جدید آب،  مانند شناسایی  تخصصی 
بهره برداری می پردازند. بنابراین در غیاب یک ره نگاشت اختصاصی 
برای توسعه فناوری های مورد نیاز، تضمینی برای اکتساب این 
فناوری ها وجود ندارد. دوم اینکه کثرت دستگاه ها و نهادهای ذی نفع، 

ایجاد  برای  ابزارهایی  وجود  مستلزم 
هماهنگی بین آن ها و تعیین وظایف و 
مسئولیت های هر کدام است؛ به گونه ای 
که تجمیع نتایج اقدامات آن ها به غلبه بر 
چالش های آب، خاک و محیط زیست 
بینجامد. انتظار می رود ره نگاشت توسعه 
فناوری با تعیین نقش ها و وظایف هر 
ایجاد  در  ستاد  به  دستگاه ها،  از  کدام 

هماهنگی بین دستگاه ها کمک کند.  

2. پویش فناوری
به منظور تضمین هوشمندی سیاستی و 
راهبردی در مجموعه ستاد و ذی نفعان 
حوزه آب، خاک و محیط زیست، ستاد 
به طور مداوم به رصد و پایش آخرین 
این  جدید  فناوری های  و  پیشرفت ها 
حوزه می پردازد. رصد و پایش فناوری در 
ستاد با کمک دانش آموختگان دانشگاه ها 
قلمروی  بر  عالوه  و  می گیرد  صورت 

بین المللی، داخل کشور را نیز شامل می شود. برای مثال به تازگی 
یک شرکت در زمینه فناوری نانو شناسایی شده است که به کمک 
این فناوری می تواند به سرعت شوری آب را به طور محسوسی 
کاهش دهد. این پیشرفت می تواند به عنوان یک روش پیش تصفیه 
برای آب مورد استفاده قرار گیرد. از یافته های پویش فناوری در 
تدوین ره نگاشت توسعه فناوری و نیز تعیین اولویت های فناوری 

استفاده می شود.
 

3. حمایت از طرح های فناورانه اولویت دار
همان طور که اشاره شد، ستاد از فعالیت های تحقیقاتی منجر به 
توسعه های فناوری های اولویت دار و همسو با نیازها و چالش های 
صنایع مختلف کشور در زمینه آب، خاک و محیط زیست حمایت 
می کند. برای مثال، در حال حاضر ستاد به منظور غلبه بر چالش 

ریزگردها از طرح هایی در اصفهان، خوزستان و آذربایجان غربی 
حمایت می کند. همچنین تهیة مواد صنعتی برای مالچ پاشی به 
سه دانشگاه سپرده شده است. در زمینة ساخت ماسک ها، هواساز 
و دستگاه های تصفیه هوا نیز طرح های مختلفی مورد حمایت ستاد 

قرار دارد. 
پتروشیمی،  مانند  پرمصرفی  پساب صنایع  بازچرخانی  و  تصفیه 
پاالیشگاه ها و صنایع فوالد که بعضا در مناطق کم آب تر کشور نیز 
احداث شده و به فعالیت مشغولند، یکی دیگر از اولویت های ستاد 

است که به این منظور، طرح هایی مورد حمایت قرار گرفته است. 
در  آنتی بیوتیک ها  از  ناشی  آلودگی های  تصفیه  برای  همچنین 
از  شود،  خاک   جدی  آلودگی  به  منجر  می تواند  که  فاضالب ها 
می شود.  حمایت  فناورانه  طرح های 
هم اکنون در یکی از مراکز مسکونی در 
منطقه مرکزی شهر یکی از این برنامه ها 

در دست اجراست.
حذف  برای  کاتالیست   ساخت 
آالینده های ناشی از دود موتورسیکلت ها 
طرح پژوهشی دیگری است که مورد 
حمایت ستاد قرار دارد و گام بعدی آن، 
تهیه کاتالیست برای خودروهای سواری، 

کامیون ها و اتوبوس ها خواهد بود. 
دریاچه  مشکالت  عالج بخشی  برای 
اشخاص  توسط  کنون  تا  ارومیه 
و  ارائه  متعددی  طرح های  عالقمند، 
اجرا شده است. در این زمینه ستاد نیز 
کالن  یا  موردی  طرح های  به صورت 
اقداماتی انجام داده که خوش بختانه امید 

به موفقیت این طرح ها می رود. 
یکی از بهترین راه حل ها برای کاهش 
تکنیک های  بهینه سازی  آب،  مصرف 
توزیع آب در مزارع است که با روش هایی مانند »آبیاری تحت 
فشار« و »آبیاری زیرسطحی« انجام می شود. در آبیاری زیرسطحی، 
آب به سمت ریشة گیاه هدایت شده و بنابراین کمتر بخار می شود. 
ستاد برای توسعه آبیاری زیرسطحی که به دو صورت توزیع خطی 
و توزیع نقطه ای توسعه یافته است، تا کنون چندین طرح را مورد 

حمایت قرار داده است. 
یکی دیگر از روش های جالب توجه برای کاهش مصرف آب در 
کشاورزی، کشت گیاهان در خزانه و سپس انتقال آن ها به زمین 
اصلی است که تا حدود 35 درصد صرفه جویی در مصرف آب را به 
همراه دارد. با حمایت ستاد از یک پروژه تحقیقاتی در شمال کشور، 
کشت هوازی برنج به صورت »خشکه کاری« با موفقیت به پایان 

رسیده است. 
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اقداماتبرنامه ها

حمایت از تولید و 
تجاری سازی اقالم فناورانه

حمایت از طرح گندزدایي آب به روش مولتي اکسیدان بکو به ظرفیت حدود 2000 متر مکعب در روز  •
حمایت از طرح تولید قلم گندزدایی بکو   •

حمایت از طرح راهاندازی سامانه گندزدایي سّیار داراي آزمایشگاه کیفیت سنجي آب  •
حمایت از اجرای سامانه حذف نیترات از آب آشامیدنی با روش الکتروشیمی   •

حمایت از طرح تولید غشاي الیاف توخالي پلي اکریلونیتریل، غشاي الیاف توخالي پلي وینیلدن دیفلوئوراید  •
حمایت از طرح تولید مدولهاي غشایي اولترافیلتراسیون و نانوفیلتراسیون   •

حمایت از طرح راه اندازی سامانه حذف فلزات سنگین و نیترات از آب آشامیدني  •
حمایت از طرح راه اندازی سامانه سّیار حذف گل و الي و کاهش کدورت آب  •
حمایت از فناوریهای مربوط به تثبیت و کنترل ریزگرد و مقابله با آلودگي هوا  •

حمایت از راه اندازی آزمایشگاه مرجع تست مالچ  •
حمایت از ایجاد آزمایشگاه مرجع فرسایش بادی و ریزگرد  •

تدوین طرح جامع عالج بخشی دریاچه ارومیه  •

حمایت از توسعه نیروی 
انسانی، آموزش و ترویج

حمایت از برگزاری دهمین همایش ملي علوم و مهندسي آبخیزداري  •
حمایت از برگزاری سومین همایش بین المللي سیستم هاي سطوح آبگیر باران  •

حمایت از برگزاری اولین همایش ملي قنات و قنات داري  •
حمایت از برگزاری چهارمین مدرسه تابستاني در دانشگاه شیراز  •

همکاري با مرکز همکاري های منطقه اي کشورهاي حاشیه اقیانوس هند برای برگزاري اجالس   •
بین المللي نمک زدایي 

همکاری با اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب  •
حمایت از انجمن علمي سامانه سطوح آبگیر باران   •

حمایت از انجمن آبخیزداري   •

اقدامات مطالعاتی و زیربنایی

انعقاد تفاهم نامه با مرکز تحقیقات بین المللي روش هاي عددي در مهندسي )بارسلون اسپانیا( با هدف   •
انتقال دانش و فناوري در تصفیه آب

انعقاد تفاهم نامه مرکز تحقیقات کشاورزي جنوب استرالیا با هدف مهندسي معکوس تجهیزات اندازه گیري   •
پارامترهاي زیست محیطي

حمایت از مؤسسه آب دانشگاه تهران   •
حمایت از کرسی یونسکو در تصفیه فاضالب   •

حمایت از 37  طرح در موضوعات مختلف مرتبط   •
حمایت از شرکت های 

حمایت از 20 شرکت دانش بنیان و معرفی به صندوق نوآوری و شکوفاییدانش بنیان  •

دریاچه ارومیه در دوران خشکی
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توضیحاتعنوان طرحشرکت دانش بنیانردیف

1
شرکت پارسیان پیشرو صنعت 

پلیمر
راه اندازی خط تولید مدول های 

RO حلزونی اسمز معکوس
این نوع مدول ها قادر به حذف باکتری ها، ویروس ها، میکروب ها و کلیفرم از 

آب آلوده می باشد

شرکت پاال گستر صنعت آب2

طراحی، ساخت و پیاده سازی سامانه 
حذف نیترات به روش رزینی برای 
آب آشامیدنی شهری با ظرفیت 

حداقل 20 لیتر در ثانیه

در این فناوري، حذف نیترات با استفاده از ستونهاي حاوي رزین هاي تبادل 
یوني با بستر ثابت  و از طریق فرآیند جایگزینی نیترات به جای کلر استفاده  

و به این ترتیب نیترات از آب حذف میگردد. 

شرکت مهندسین مشاور بهین 3
آب زنده رود

سامانه گندزدایی پیشرفته مولتی 
اکسیدان بکو و سامانه حذف نیترات 

از آب آشامیدنی

در این طرح سامانه گندزدایی پیشرفته مولتی اکسیدان بکو به صورت یک 
پکیج آماده طراحی و ساخته شده است که به آسانی نصب شده و مورد 

بهره برداری قرار می گیرد. این سامانه با روش الکترولیز محلول آب نمک 
را الکترولیز کرده و محلولی تولید می کند که شامل چندین اکسیدان است و 

گندزدایی را به طور مؤثر انجام می دهد. 

شرکت شمیم شریف4
دستگاه اوزون ژنراتور و انعقاد 

لخته سازی الکتریکی

دستگاه اوزون ژنراتور برای ضدعفونی کردن آب، فاضالب، هوا و سطح 
استفاده می شود و دستگاه انعقاد و لخته سازی الکتریکی ECF، جهت 

حذف ذرات معلق پساب های صنعتی استفاده می گردد.

شرکت زیست پلیمر ایمن آسیا5

مالچ پلیمری آب پایه شفاف و 
زیست سازگار به منظور تثبیت 

خاک های ایران

این نوع مالچ که برای تثبیت خاک استفاده می شود، آب پایه بوده و مقدار 
مواد فرار شیمیایی در آن بسیار کم است. از این رو سازگار با محیط زیست 

می باشد.

فرآیند نمک زدایی آب های غیر شرکت معین زیست آریا6
متعارف به روش خودجوش

این روش قادر به نمک زدایی از انواع آب های شور بوده و حتی می توان از 
آن برای تصفیه  دیگر آب های غیر متعارف نیز استفاده کرد. آب تولیدی 

در این روش کیفیتی مشابه آب باران داشته و مناسب برای مصرف شرب 
است.

شرکت شیمی گستر محیط 7
زیست

طراحی و ساخت پکیج های هوشمند 
اتوماتیک تصفیه آب

این پکیج ها باعث حذف فلزات سنگین از جمله آهن از آب شرب به روش 
کاتالیستی/زئولیتی میگردد.

اندیشه ورزان آبنما گستر8
دستگاه کنترل هوشمند رطوبت 
خاک (آب بانک) برای مدیریت 

آبیاری

آب بانک دستگاهي است که هوشمندانه بدون نیاز به هر گونه تجهیزات 
الکتریکي یا الکترونیکي آب را تنها به میزان مورد نیاز، در اختیار گیاه قرار مي 

دهد و برای آبیاری گیاهان استفاده می شود

شرکت کشت آب پایدار زنجان9
استفاده مجدد از آب و بازچرخانی 

پساب سه حوزه تلفیقی پرورش ماهی، 
محصوالت گلخانه ای، پرورش طیور

استفاده حداکثری از حداقل آب و خاک و حفظ منابع محیط زیست در 
نتیجه مدیریت هماهنگ منابع آب و پسماندها

شیرآالت آب سرد کنی نی دارشرکت نوآوران بهینه کار یزد10

در شیرآالت آبسردکني نی دار از ني بجاي لیوان یکبار مصرف استفاده 
مي گردد و بر روي تمامي مدل هاي آبسردکن موجود قابل نصب مي باشد. 
افزایش امنیت بهداشت فردی و کمک به حفظ محیط زیست از جمله 

مزایای این طرح می باشد

شرکت مهندسین مشاور زمین 11
آب پی

طراحی و ساخت سامانه ژنراتور 
سه بعدی

این سامانه جهت شناسایی و شناخت مسیر حرکت آب های ژرفی مورد 
استفاده قرار می گیرد.

فهرست شرکت های دانش بنیان  مورد حمایت 
ستاد از سال 93 تا کنون
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سوار بر موج های  فناوری 
فناوری اطالعات و ارتباطات اگرچه در مقایسه با بسیاری از حوزه های فناوری زمان زیادی از پیدایش آن نمی گذرد، اما در همین 
مدت كوتاه سبک زندگی بشر را دگرگون ساخته است. امواج انقالب فناوری اطالعات كه با پیدایش رایانه آغاز شد، یکی پس 
از دیگری از راه می رسد و كسب وكارها و خدمات متنوعی بر پایه آن ها شکل می گیرد. حوزه تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات به 
وسعت زندگی بشر است و تقریبا همه بخش های صنعتی از نفت و دفاع گرفته تا سالمت، كشاورزی، صنعت، تجارت، خدمات، 

حمل و نقل و انرژی را متاثر می سازد. 
در طول سال های اخیر پیشرفت های قابل توجهی در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات در كشور ما رخ داده است و با توجه به 

بازار رو به رشد این حوزه، به نظر می رسد در آینده نزدیک و دور نیز می تواند همچنان منشاء خلق ثروت و ایجاد اشتغال باشد. 
خوشبختانه كشور ما از لحاظ نیروی انسانی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات از مزایای قابل توجهی برخوردار است. 
دانش آموختگان كشور در حوزه های مرتبط مانند برق و الکترونیک، مخابرات، رایانه و ... از نظر كمی و كیفی در حد قابل قبولی 
قرار دارند كه در صورت مهیابودن شرایط و زیرساخت ها می  توانند خالق محصوالت، خدمات و كسب وكارهای نوآورانه ای باشند. 
ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و میکروالکترونیک كه از ادغام دو ستاد »فناوری اطالعات و ارتباطات« و »میکروالکترونیک« 
تشکیل شده است، می كوشد با تعیین اولویت ها از یک سو، و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین دستگاه های متولی از سوی دیگر، 
زمینه را برای توسعه فناوری و نوآوری از طریق بنگاه های دانش بنیان هموارتر نماید. ستاد از پنج كارگروه اصلی مشتمل بر فناوری 
اطالعات، فناوری ارتباطات، میکروالکترونیک، امنیت فضای تبادل اطالعات و محتوای الکترونیکی، و یک كارگروه پشتیبان با 
عنوان »سیاست پژوهی« تشکیل شده است كه در هر كدام از آن ها، پژوهشگران دانشگاهی پرسابقه و نیز فعاالن باتجربه صنعت 

و كسب وكار حضور دارند. 

گزارش عملکرد ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و میکروالکرتونیک
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رویکردها  و  سیاست ها  اهم  به  ادامه  در 
و نیز فعالیت ها و اقدامات ستاد پرداخته 

می شود. 

اهم سیاست ها و اقدامات
1. اولویت بندی حوزه های فناوری

بازار فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور ما 
در حدود 60 هزار میلیارد تومان است که از این 
میزان، حدود 40 هزار میلیارد تومان به حوزه 
مخابرات و حدود 20 هزار میلیارد تومان نیز به 
فناوری اطالعات تعلق دارد. بنابراین، با توجه 
به وسعت بازار از یک سو و تنوع محصوالت 
نوع  هر  دیگر،  از سوی  حوزه  این  و خدمات 
سرمایه گذاری برای توسعه فناوری و نوآوری 

در آن مستلزم اولویت بندی هوشمندانه است. بر این اساس یکی 
از رویکردهای کلیدی ستاد، شناخت نیازهای اساسی بخش های 
مختلف کشور از نفت و دفاع تا سالمت و کشاورزی با توجه به 
آخرین روندها و پیشرفت های ملی و بین المللی در این حوزه است 
که بستر سیاست گذاری و حمایت از توسعه فناوری و نوآوری به شمار 
می رود. در حال حاضر، اولویت های فناوری در همه کارگروه های 
پنج گانه ستاد مشخص شده که مبنای فراخوان های عمومی می باشد. 
برای مثال، در حوزه فناوری اطالعات، بازی های رایانه ای، داده های 
عظیم، امنیت اطالعات، مبادالت ویدئویی، سامانه های مکان محور، 
خط و زبان فارسی، تجارت الکترونیک، شبکه های اجتماعی و نیز 

اینترنت اشیا از اولویت ها به شمار می روند. 

2. حمایت از تجاری سازی فناوری
ستاد به منظور کمک به پژوهشگران، فناوران 
و شرکت های دانش بنیان فعال و مستعد برای 
عرضه محصوالت خود به بازار، از تجاری سازی 
طرح های فناورانه حمایت می کند. از اقدامات 
کلیدی ستاد در این زمینه می توان به حمایت از 
115 طرح  فناورانه شرکت ها و مراکز پژوهشی 
در قلمرو کارگروه های پنج گانه اشاره کرد که 

مهم ترین آن ها عبارتند از:
• بسته ارتقای صنعت ملی بازی های رایانه ای
• حمایت از طرح های حوزه ی داده های کالن

• بسته جامع خط و زبان فارسی در محیط رایانه
• طراحی و تولید سامانه های امنیت نسل آینده

• توسعه ی تعامالت و مراودات الکترونیکی امن 
بر اساس پروتکل های نوین امنیتی

•  پیاده سازی اینترنت اشیا در حوزه ی ساختمان
تشخیص  برای  میکروفلوئیدیک  تراشه  ساخت  و  طراحی   •

سلول های سرطانی
پیاده سازی سیستم تصویربرداری سه بعدی و موج  و  • طراحی 

میلی متری
• طراحی و پیاده سازی سکوی مخابرات ماشین به ماشین

• طرح پیشبرد شبکه ابر رایانش ملی
• طرح توسعه شبکه های اجتماعی داخلی

• طراحی و ساخت المان های ابررسانای دمای باالی تصویربرداری 
تراهرتز

ka طراحی و ساخت تراشه فرستندهـ  گیرنده آرایه فازی باند •
• پیاده سازی مدارات مجتمع کوچک با فناوری زیرمیکرومتر با 

کاربرد در سنسورها

مهندس سید مجتبی هاشمی
دبیر ستاد توسعه فناوری اطالعات، 

ارتباطات و میکروالکترونیک
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فناوری اطالعات: توانمندساز یا حوزه صنعتی؟

اقدامات ستاد در حوزه اینترنت اشیا

تصویربرداری سه بعدی موج میلیمتری

امنیت پهنای باند باال

بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه توسعه فناوری اطالعات 
و ارتباطات نشان می دهد که در سطح ملی، 2 رویکرد کلی به توسعه 
این فناوری وجود دارد. در رویکرد نخست موسوم به »توانمندساز« که 
کشورهایی مانند مالزی و نیز کشورهای عربی از آن پیروی می کنند، 
فناوری اطالعات و ارتباطات نه به عنوان یک بخش تولیدی، بلکه به 
عنوان تسهیل گری برای توسعه سایر بخش ها مانند نفت، سالمت، 
خودرو و امثال آن ها توسعه می یابد. در این رویکرد، تأکید بر افزایش 
کارآیی و بهره وری از طریق استفاده روزافزون از فناوری اطالعات و 

ارتباطات است. 
اما در رویکرد دوم که در کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن و برخی 
کشورهای اروپایی به چشم می خورد، فناوری اطالعات و ارتباطات 
به عنوان یک بخش تولیدی/حوزه صنعتی قلمداد می شود که عالوه 
بر اینکه مولد محصوالت، سامانه ها و زیرساخت های مورد نیاز برای 
ارائه خدمات است، توانمندسازی توسعه اقتصادی را نیز به عهده دارد.  
با توجه به توانمندی های بومی، نیازهای ملی و بازارهای بین المللی 
و نیز روندهای این حوزه، رویکرد معاونت علمی و فناوری به فناوری 

اطالعات و ارتباطات رویکرد تلفیقی است. 

اینترنت اشیا )Internet of Things( مفهومی جدید در دنیای فناوری 
انسان  از  اعم  موجودی  هر  برای  آن  در  که  است  ارتباطات  و 
ارتباطی فراهم  از طریق شبکه های  ارسال داده  قابلیت  اشیا  و 
متصل  هم  به  را  مردم  همه  اینترنت  حاضر  حال  در  می گردد. 
می کند ولی با اینترنت اشیا تمام اشیا به هم متصل می شوند و 
از این طریق، اطالعات فراوانی در خصوص وضعیت آن ها قابل 
جمع آوری است. داده های جمع آوری شده می تواند پایه ای برای 
تحلیل شرایط و چگونگی عملکرد موجودات مرتبط بوده و در 
عین حال، امکان ارائه خدمات و اطالعات مورد نیاز ایشان را در 

کوتاه ترین زمان فراهم می آورد.
ستاد طی سال 1394 طرح اینترنت اشیا را در حوزه ساختمان 
با موفقیت به اجرا گذاشت. از جمله مزایای این طرح می توان 
هوشمند  کنترل  طریق  از  انرژی  مصرف  در  صرفه جویی  به 
سیستم های گرمایش و سرمایش ساختمان و سیستم روشنایی، 
افزایش امنیت ساختمان از طریق قفل اتوماتیک و دوربین های 
در  اطالع رسانی  طریق  از  ایمنی  افزایش  و  کنترلی  هوشمند 
صورت بروز حوادث اشاره کرد. در ادامه ی این طرح، ستاد چند 
تولید  و  طراحی  جمله  از  اشیا  اینترنت  حوزه ی  در  دیگر  طرح 
سکوی مخابرات ماشین به ماشین، پیاده سازی پلتفرم اینترنت 
اشیا نرم افزارهای پایه و ابزارهای مدیریت و مصورسازی را در 

برنامه دارد.

یکی از جدیدترین فناوری های پایش امنیتی در اماکن حساس 
فناوری  افراد،  توسط  اشیا ممنوعه حمل شده  به منظور کشف 
این روش  میلی متری می باشد. مزیت مهم  تصویربرداری موج 
تصویربرداری به سایر روش های موجود مانند اشعه ایکس در این 
است که به علت ناچیز بودن انرژی فوتون ها در امواج میلی متری 
ایجاد  و  در سلول ها  ایکس خطر جهش  اشعه  امواج  به  نسبت 
سلول های سرطانی در آن وجود ندارد. در نتیجه این فناوری به 
باال و بی خطر بودن برای  قابلیت اطمینان  از  دلیل برخورداری 
بدن انسان در سال های اخیر به عنوان بهترین و مطمئن ترین 
جایگزین سیستم های قدیمی پایش امنیتی معرفی شده است. 
طراحی و پیاده سازی سیستم تصویربرداری مبتنی بر این فناوری 
پیشرفته هدف اصلی این طرح پیشنهادی می باشد. این فناوری 
هم اکنون در اختیار چند کشور خاص بوده و عالوه بر قابلیت 
کاربرد در سیستم های پایش امنیتی دارای کاربردهای دیگری 
فناوری  به  دستیابی  است.  نظامی  و  پزشکی  سیستم های  در 
می تواند  و  بوده  راهبردی  بسیار  میلی متری  موج  تصویربرداری 
کاربردهای  و  بخش ها  از  بسیاری  در  اقتدار  و  تحول  منشاء 

اقتصادی امنیتی یا نظامی باشد.

که  است  شده  باعث  حاضر  حال  در  کاربردی  برنامه های  پیشرفت 
راهکارهای مرسوم برای برقراری امنیت شبکه مانند دیواره های آتش 
اثرگذاری مناسب گذشته را نداشته باشد. از طرف دیگر، افزایش پهنای 
باند نیاز به پردازش های مبتنی بر ترافیک با حجم باال را ایجاد کرده است. 
برآورده کردن این نیازمندی تنها با به کارگیری راهکارهای پردازش با 
کارایی باال برای شبکه های باند پهن )HPN( امکان پذیر است که در ادبیات 
تجاری »فناوری های امنیتی نسل آینده« نامیده می شوند. این محصوالت 
امنیتی با بازرسی ژرف بسته ها توانایی شناسایی کاربر، برنامه کاربردی، 
پروتکل ها و دیگر فراداده های مربوط را دارند و برای رسیدن به این هدف 
از تمامی سازوکارهای موجود مانند روش های شناسایی جریان، تحلیل 
آماری، تحلیل رفتاری، تطبیق متن و دیگر روش ها استفاده می کنند و به 
این ترتیب می توانند از حمالت پیچیده تر جلوگیری کنند. این محصوالت 
با به کارگیری روش های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری برای رسیدن 
به کارایی باال از ترافیک در حد چند ده یا حتی چند صد گیگابایت در ثانیه 
را پشتیبانی می کنند. پردازش سریع بسته در سطح سیستم، استفاده بهینه 
از قابلیت های پردازنده های جدید مانند SSE از جمله راهکارهای نرم افزاری 
و طراحی ASIC، کارت های سخت افزاری خاص منظوره برای پردازش 
سریع بسته و طراحی معماری مناسب در قالب FPGA از جمله راهکارهای 
سخت افزاری برای انجام پردازش با کارایی باال بر روی ترافیک شبکه 
است که در قالب یک پروژه با نام فناوری سامانه امنیتی نسل آینده )سانا( 

از سوی ستاد مورد حمایت قرار گرفته است. 
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مغز انسان، هدف بعدی امواج توفنده فناوری
گزارشی از عملکرد ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی

گرچه بقراط حکیم در حدود 2400 سال پیش، این ایده را مطرح کرد 
که همه رفتارها و احساسات انسان به مغز او باز می گردد، اما ایده 
وی تا حدود 30 سال پیش چندان مورد توجه قرار نگرفت، چرا که 
در متون روانپزشکی به دلیل عدم شناخت کافی از سازوکارهای مغز 
انسان، حتی بیماری هایی مانند اسکیزوفرنی را نیز به »روان« بیمار 

نسبت می دادند، نه مغز او. 
اما طی 30 سال گذشته، رویدادهای شگرفی در حوزه عصب شناسی 
رخ داده است. از جمله اینکه پژوهشگران دریافتند همه کارکردهای 
شناختی و ذهنی ما از قبیل حرکات، رفتار، عادات و احساسات از مغز 
ناشی می شود و در نتیجه، اختالالت عصبی، شناختی و روانی نیز از 
کاستی  در کارکردهای مغز نشات می گیرد. تا آنجا که در اواخر قرن 

بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، دو دهه را »دهه مغز« نامیدند.
این پیشرفت ها به توسعه علوم و فناوری های شناختی انجامید که 
مأموریت آن »شناسایی، ارزیابی، ارتقا و بازتوانی جنبه های شناختی 
انسان« بود و راه را برای تحوالت معجزه آسا گشود. برای مثال، تا 

پیش از این، باور غالب این بود که مغز انسان پس از شکل گیری 
تغییر چندانی نمی کند و از این رو، اختالالت شناختی درمان ندارند. 
اما یافته های جدید پژوهشگران آن ها را به این نتیجه رساند که گرچه 
با باالرفتن سن، تغییر پذیری مغز کاهش می یابد، اما به طور کلی مغز 
یک عضو پویا است، و توانایی های شناختی، مهارت های کالمی، 
فنی و حتی حافظه ای افراد تغییر پذیر است. این بدان معناست که 
عالوه بر پیشگیری یا درمان بسیاری از بیماری های سیستم عصبی، 

توانایی های شناختی افراد سالم را نیز می توان ارتقا داد.
پنجره های جدیدی که با این پیشرفت ها به روی بشر گشوده شد 
موجب افزایش چشمگیر سرمایه گذاری ها در این حوزه گردید. تا آنجا 
که در حال حاضر، یک سوم مقاالتی که در حوزه  پزشکی به چاپ 

می رسند، به حوزه عصب شناسی مربوط می شود. 
با این پیشرفت ها، مسئله رشد مغز کودکان و ارتقای توانایی های 
آن ها یا پیشگیری از اختالالت تکاملی و درمان آن ها نیز مطرح 
برای  از علوم شناختی  افتادند که  این فکر  به  برخی  شد. حتی 
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افزایش اثربخشی آموزش استفاده کنند و مفهوم 
»آموزش و پرورش شناختی« را مطرح کردند. 
اما این پایان کار نبود و کمی بعدتر، پیشگیری 
از بیماری های دوره سالمندی و تالش برای 
حفظ توانایی های سالمندان مطرح شد. موج 
نیروهای  حتی  شناختی  علوم  پیشرفت های 
مسلح را نیز به این فکر واداشت که آیا می توان 
ارتقا داد؟  را  مهارت ها و قابلیت های سربازان 
بحث  مغز،  سازوکارهای  عمیق تر  شناخت 
»ارتباط مغز و ماشین« را بر سر زبان ها انداخت؛ 
اینکه چطور می توان مغز یک جانور یا حتی 

انسان را در اختیار گرفت؟ 
به گوش  از گوشه و کنار جهان  اخباری که 

می رسد، حاکی از استقبال دولت ها از علوم و فناوری های شناختی 
است؛ زیرا انتظار می رود علوم و فناوری های شناختی در تعامل با 
نانو و  سایر فناوری های همگرا همچون زیست فناوری، فناوری 
فناوری اطالعات به ارتقای کیفیت زندگی، درمان آسیب های مغزی 

و استفاده بهینه از ذهن و قوای فکری انسان بینجامد.
 )Brain Initiative( برای مثال، ایاالت متحده آمریکا پروژه مغز انسان
را کلید زده است. این پروژه دومین پروژه پژوهشی بزرگ این کشور به 
شمار می رود و هدف آن حمایت از نقشه برداری از مدارهای مغز انسان 
است که به شناخت پویایی های کارکردهای مغز کمک می کند. 
اتحادیه اروپا نیز پروژه بزرگ دیگری را برای شناخت مغز آغاز نموده 
است. کره جنوبی، ژاپن و استرالیا نیز از قافله عقب نمانده و پروژه های 
بزرگی را در این زمینه تعریف کرده اند. عالوه بر دولت ها، شرکت های 
بزرگی مانند گوگل و آی بی ام نیز به طور جدی به پژوهش در حوزه 

علوم و فناوری های شناختی مشغولند. 
پیشرفت های سرسام آور سایر کشورها در مسیر علوم شناختی در 
اثر سرمایه گذاری های فزاینده در این حوزه، در کنار فرصت ها و 
تهدیدهای ناشی از توسعه این دسته از علوم و فناوری ها موجب 
شد که در نقشه جامع علمی کشور، این حوزه به عنوان یکی از 
اولویت های گروه »الف« مطرح شود و در پی آن، ستاد توسعه  علوم و 
فناوری های شناختی با مصوبه  شورای عالی انقالب فرهنگی فعالیت 
خود را آغاز کند. در ادامه به مهم ترین سیاست ها و رویکردهای ستاد 

پرداخته خواهد شد؛ 

اهم سیاست ها و رویکردها
1. توسعه نیروی انسانی

کمبود نیروی انسانی در حوزه علوم و فناوری های شناختی یکی از 
چالش های اساسی توسعه این علوم و فناوری ها در کشور است. از این 
رو تربیت نیروی انسانی برای آموزش و پژوهش علوم و فناوری های 
شناختی یکی از سیاست های اصلی ستاد به شمار می رود. ستاد به 
این منظور اقداماتی چون حمایت از بورسیه های دانشگاهی، حمایت 

و  پژوهشگر،  ـ  پزشک  دوره های  برگزاری  از 
علوم  مختلف  رشته های  برگزاری  از  حمایت 
شناختی در دانشگاه ها را مد نظر قرار داده است. 

2. توسعه علوم و فناوری های شناختی
گرچه سیاست ها و راهبردهای کالن معاونت 
علمی و فناوری به ویژه در دوره اخیر ایجاب 
و  »نوآوری«  به  ستادها  تمرکز  که  می کند 
»تجاری سازی فناوری« معطوف شود، اما سطح 
آمادگی فناوری کشور در این حوزه از یک سو، 
و ماهیت علوم و فناوری های شناختی از سوی 
دیگر، سیاست های متفاوتی را ایجاب می کند. 
لذا، اوال باید توجه کرد که کشور در حوزه علوم 
و فناوری های شناختی تجربه زیادی ندارد و علوم و فناوری های 
آن هنوز در کشورمان پا نگرفته است. ثانیاً، حوزه شناختی عمیقا 
»علم محور« است و فعاالن دانشگاه و صنعت بدون اشراف بر مبانی 
علمی این حوزه نمی توانند دست به توسعه فناوری و نوآوری بزنند. 
بنابراین، ستاد به منظور تضمین نوآوری و تجاری سازی فناوری های 
و  علوم  توسعه  مسیر  در  باید  نزدیک، الجرم  آینده  در  شناختی 

فناوری های مرتبط سرمایه گذاری نماید. 
قابل  نتایج  زمینه  این  در  ایرانی  پژوهشگران  ارزنده  تالش های 
توجهی داشته است. برای مثال به استناد منابع معتبر جهانی، در 
سال 2015 ایران از نظر تولید مقاله در زمینه عصب شناسی به 
رتبه 26ام، در زمینه عصب شناسی رفتاری به رتبه 17ام، در زمینه 
زیست روان پزشکی به رتبه 21ام، در زمینه عصب شناسی سلولی و 
ملکولی به رتبه 24ام و در زمینه علوم اعصاب شناختی به رتبه 29ام 

دنیا دست یافته است. 

3. شبکه سازی و تیم سازی با رویکرد بین رشته ای
حوزه  علوم و فناوری های شناختی از یک سو به روانشناسی شناختی، 
علوم اعصاب شناختی و هوش مصنوعی و از سوی دیگر با علوم 
پایه مرتبط است. بنابراین، حوزه ای کامال »میان رشته« ای است که 
ماهیت تخصصی آموزش های دانشگاهی کشور در کنار کم تجربگی 

180 =
200 =
210 =

240 =
330 =

17 - عصب شناسی رفتاری

24 -  عصب شناسی سلولی و ملکولی

21 -  زیست روانپزشکی

26 - عصب شناسی

29  - علوم اعصاب  شناختی

رتبه جهانی علمی ایران در حوزه های شناختی 
در سال 2015

دکتر سیدکمال خرازی
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوري 

شناختی
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نیروهای انسانی در کارهای گروهی، توسعه آن را با چالش جدی 
روبرو می کند. بدین ترتیب، ستاد اولویت اصلی خود را حمایت  و 
تشکیل گروه های پژوهشی بین رشته ای می داند و از بدو تأسیس 
این سیاست را دنبال کرده و گرچه تا کنون به پیشرفت های خوبی در 
این زمینه دست یافته است، اما کماکان این سیاست را با قوت ادامه 
خواهد داد. نکته کلیدی دیگر آن است که این گروه های پژوهشی 
صرفا با حمایت مالی شکل نمی گیرند، بلکه نیازمند سیاست ها و 

ابزارهای دیگری، و شاید مهم تر از همه »فرهنگ سازی« است. 
به منظور تضمین رویکرد بین رشته ای، شورای »پژوهش، توسعه  
فناوری و زیرساخت« ستاد نیز با ترکیب کامال بین رشته ای و با حدود 

10 عضو از حوزه های متفاوت، اما مرتبط، تشکیل شده است. 

4. توسعه زیرساخت ها
از آن جا که حوزه علوم و فناوری های شناختی در کشور سابقه چندانی 
ندارد، جای تعجب نیست که زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه 
آن با کاستی های فراوانی روبروست. از جمله این زیرساخت های 
کلیدی می توان به تأسیس آزمایشگاه های دانشگاهی برای مطالعه 
مغز و تأسیس یک »آزمایشگاه  ملی نقشه برداری مغز« اشاره کرد که 
میزبان پژوهشگران و فناوران کشورمان خواهد بود. در غیاب این 
زیرساخت ها، توسعه نیروی انسانی با موانع جدی روبرو خواهد شد و 

اثربخشی مورد نظر را نخواهد داشت.  

اطالع رسانی و ترویج
نوپابودن علوم و فناوری های شناختی ایجاب می کند که ستاد بر انجام 
فعالیت ها و اقدامات ترویجی در این حوزه تمرکز نماید. مخاطبان این 
سیاست را 4 گروه مختلف تشکیل می دهند: شهروندان، دانش آموزان 
و دانشگاهیان، سیاست گذاران و مدیران ارشد، و فعاالن کسب وکارها 

و صنایع مختلف. 
فعالیت های ترویجی در سطح شهروندی عمدتا دو هدف را دنبال 

می کنند: نخست، افزایش آگاهی عمومی شهروندان درباره مغز 
و توانایی های آن، و دوم، آموزش چگونگی استفاده از آن و نیز 
پیشگیری از آسیب های احتمالی. ستاد می کوشد برای ترویج و 
اطالع رسانی از طیف متنوعی از رسانه ها، از صداوسیما تا انتشار کتاب 

و برگزاری سمینار استفاده نماید.
مخاطب دیگر آن سیاست ترویجی، دانش آموزان و دانشگاهیان 
هستند. با توجه به اهمیت علوم و فناوری های شناختی در آینده، 
ستاد می کوشد دانش آموزان، دانشجویان و حتی اعضای هیأت علمی 
دانشگاه ها را تشویق نماید تا در این حوزه به آموزش، پژوهش و 

فعالیت بپردازند. 
در بعد دیگر این فعالیت، سیاست گذاران هستند که جلب پشتیبانی و 
اراده سیاسی و سیاستی آنان، پیش از هر چیز مستلزم اطالع رسانی 
به آن ها در خصوص فرصت ها، ظرفیت ها و نیز تهدیدهای علوم و 

فناوری های شناختی در آینده است. 
آخرین مخاطبان ستاد، سرمایه گذاران و فعاالن صنایع و کسب وکارها 
هستند که اوال باید زمینه رسوخ علوم و فناوری های شناختی را به 
کسب وکارهای خود فراهم آورند، و ثانیا با سرمایه گذاری در این حوزه 

به توسعه علوم و فناوری های شناختی شتاب بخشند. 

اهم اقدامات و فعالیت ها
و  به سیاست ها  توجه  با  ستاد  فعالیت های  و  اقدامات  مهم ترین 

رویکردهای مذکور عبارتند از:

1. تهیه بسته  های آموزشی/ترویجی دانش آموزی 
ستاد به منظور ترویج علوم و فناوری های شناختی برای دانش آموزان، 
20 هزار بسته  آموزشی/ ترویجی ویژه  تهیه و با همکاری وزارت 
آموزش و پرورش در سطح گسترده، توزیع کرده است. به عالوه، 
همزمان با برگزاری مسابقات دانش آموزی، با حضور در مدارس به 
آموزش مغز و توانایی های شناختی به دانش آموزان پرداخته است. در 
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اثر این آموزش ها، در حال حاضر برخی دانش آموزان می توانند مغز 
موش را به صورت عملی تحریک کنند که دستاورد قابل توجهی 

به شمار می رود.

2. تهیه بسته های آموزشی/ترویجی دانشجویی 
برای  شناختی  فناوری های  و  علوم  ترویج  بسته ها،  این  هدف 
دانشجویان رشته های مرتبط به منظور ترغیب آن ها به فعالیت در 
این حوزه است. در کنار آن، ستاد دوره های آموزشی اختیاری برای 
دانشجویان رشته های مرتبط نیز تدارک دیده است. برای مثال، 
اکنون در رشته های مهندسی و علوم پزشکی دانشجویان عالقمند 
می توانند با انتخاب یک درس اختیاری، این رشته را بیشتر بشناسند 

تا در صورت تمایل بتوانند در این حوزه ادامه تحصیل دهند. 

3. حمایت از توسعه رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
ستاد به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای توسعه علوم 
و فناوری های شناختی، از توسعه ی رشته های مرتبط با این حوزه 
در دانشگاه های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقاطع ارشد و دکترا 
حمایت می کند. در همین زمینه، دانشگاه های مادر، همچون دانشگاه 
تهران، شهید بهشتی، فردوسی مشهد، شیراز، کرمان، اصفهان و 

عنوان برنامهردیف

حمایت از انتشار کتاب1

حمایت از انتشار مقاالت علمی- ترویجی2

حمایت از برگزاری مسابقات و المپیاد های دانش آموزی و دانشجویی3

حمایت از جذب فارغ التحصیالن خارج از کشور4

حمایت از تربیت نیروی های انسانی متخصص5

حمایت از فرصت های مطالعاتی6

حمایت از ارائه مقاالت در کنفرانس های خارجی7

حمایت از تولید محتوای رسانه ای8

حمایت از برگزاری کارگاه ها9

حمایت از برگزاری سمینارها و کنگره ها10

حمایت از برگزاری کارزارهای اجتماعی11

حمایت از دعوت اساتید مبرز داخلی و خارجی12
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همچنین پژوهشگاه دانش های بنیادی و پژوهشکده غیرانتفاعی 
علوم شناختی نیز میزبان داوطلبان رشته های مهندسی، پزشکی یا 

روانشناسی در مقطع دکترا هستند. 

4. حمایت از جذب دانش  آموختگان خارج از کشور
جذب  انسانی،  نیروی  توسعه  برای  میان بر  مسیرهای  از  یکی 
دانش آموختگان خارج از کشور و حمایت و جهت دهی به مسیر 
حرفه ای و پژوهشی آنان به منظور تضمین ادامه کار آن ها در داخل 
کشور است. تالش های ستاد در این زمینه نیز نتایج قابل قبولی 
داشته است که از جمله می توان به جذب تعدادی از دانش آموختگان 
خارج از کشور در مرکز تصویربرداری مغزی و عملکردی بیمارستان 
امام خمینی )ره(، پژوهشکده علوم شناختی و پژوهشکده علوم 
شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی اشاره کرد. ستاد قصد دارد 
در برنامه های همگانی آینده، این اقدام را بر حوزه های اولویت دار 

متمرکز سازد. 

5. حمایت از دوره های پسادکترا/بورس/فرصت مطالعاتی 
گرچه فرصت های آموزشی متنوعی برای دانشجویان و پژوهشگران 
ایرانی در داخل کشور وجود دارد، اما ستاد به منظور افزایش تعامل های 
بین المللی، از اعزام دانشجویان مقطع دکترا برای دوره های آموزشی 

شش ماهه به خارج از کشور حمایت می کند.
حمایت از فرصت مطالعاتی نیز برای استادان جوان و باتجربه با 
هدف های متفاوت صورت می گیرد. یکی از اهداف ستاد از این 
اقدام، کمک به تأسیس رشته ها یا گروه های آموزشی جدید در 
آینده نزدیک است. در این زمینه، برای مثال می توان به اعطای 

بورس در حوزه رشِد شناختی به دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و 
شهید بهشتی و یا در حوزه تصویربرداری عصبی به دانشگاه تهران 
اشاره کرد. شایان یادآوری است که این بورس ها بر اساس ظرفیت 

دانشگاه ها به آن ها اعطا می شود. 

6. برگزاری هم اندیشی های دانشجویی
یکی از اقدامات ستاد در راستای شبکه سازی و تشکیل تیم های 
بین رشته ای، برگزاری هم اندیشی های دانشجویی است که از جمله 
می توان به رشته های روانشناسی، عصب شناسی یا روانپزشکی اشاره 
کرد. این هم اندیشی ها آثار و پیامدهای مثبتی داشته است که از 
آن جمله می توان به ایجاد کمیته ای با نام »علوم اعصاب شناختی« 
در انجمن روان شناختی اشاره نمود. در همین راستا، مذاکراتی با 
انجمن های حوزه جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت و مهندسی نیز 

انجام شده است. 

7. حمایت از شکل گیری تیم های بین رشته ای 
همان طور که اشاره شد، ماهیت بین رشته ای علوم و فناوری های 
شناختی ایجاب می کند تیم های بین رشته ای در این حوزه شکل 

ارائه فرصت های 
مطالعاتی 95 

پیش بینی ارائه فرصت های مطالعاتی 95

ارائه فرصت های مطالعاتی دانشجویان دکتری 
تخصصی و رزیدنتی

ارائه فرصت های مطالعاتی استادیاران
 جوان دانشگاه ها و مراکز علمی کشور

24 نفر
حمایت از فرصت های مطالعاتی دانشجویان 

دکتری تخصصی و رزیدنتی 

24 نفر
حمایت از فرصت های مطالعاتی استادیاران 

جوان دانشگاه ها و مراکز علمی کشور 

10 نفر
حمایت از فرصت های مطالعاتی اساتید 

دانشگاه ها و مراکز علمی کشور 

فراخوان فرصت های مطالعاتی دانشجویان دکتری تخصصی و 
رزیدنتی انجام شده در حال حاضر 20 نفر از متقاضیان به مرحله 

دوم راه یافته اند.

فراخوان فرصت های مطالعاتی استادیاران جوان در 
سال جاری اعالم می گردد

پروتکل ها و ابزار های سنجش و افزایش قابلیت شناختی
توسعه ابزارهای الزم برای مطالعات شناختی

مطالعه بنیادی اختالالت فراگیر شناختی در جامعه

اولویت های پژوهشی 3 گانه ستاد در افق 3 ساله
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بگیرند. هدف ستاد این است که این تیم ها به تدریج در حوزه های 
اولویت دار سامان گرفته و رشد کنند. تا قبل از شکل گیری ستاد، 
برخی پژوهشگران به صورت فردی فعالیت های پراکنده ای را آغاز 
کرده بودند. اما ستاد کوشید آن ها را دور هم جمع کند و از آن ها تیم 
بسازد. این تیم ها در سطوح مختلف دانشجویی و اعضای هیأت 

علمی شکل می گیرند.
اساسا یکی از اهداف ستاد از ارائه  دروس انتخابی در دانشگاه ها، 
فیزیک،  پزشکی،  قبیل  از  مختلف  رشته های  دانشجویان  جلب 
ریاضی، فنی، روانشناسی، و حتی رشته های مختلف علوم انسانی 

و شکل گیری تیم های بین رشته ای است. 

8. تعیین اولویت ها و فراخوان پژوهشی 
محدودیت منابع ایجاب می کند که ستاد، اولویت های کشور برای 
توسعه علوم و فناوری های شناختی را تعیین کند. بنابراین ستاد 
پیش از تعریف پروژه های پژوهشی و توسعه فناوری، با عنایت به 
توانمندی های پژوهشگران ایرانی، زیرساخت های ملی و نیازهای 
کشور از یک سو و اولویت ها، روندها و اقدامات سایر کشورها از 
سوی دیگر، اولویت های کشور در حوزه علوم و فناوری های شناختی 
در افق 3 ساله را تعیین کرده است. اولویت ها ی پژوهشی ستاد به 
سه گروه تقسیم می شوند: نخست، ابزار و پروتکل های سنجش 
و افزایش قابلیت های شناختی، دوم، توسعه ابزارهای الزم برای 
مطالعات شناختی و سوم، مطالعه اختالالت شناختی فراگیر در  

جامعه. 
برای اجرای این پروژه ها، ستاد ترجیح می دهد به جای واگذاری 
آن ها به پژوهشگران یا تیم های پژوهشی شناخته شده، فراخوان 
پژوهشی برگزار کند تا بتواند پژوهشگران یا تیم های پژوهشی 
بیشتری را در اقصی نقاط کشور شناسایی نماید. از این رو فراخوان 
پژوهشی هر سال در دو نوبت از طریق سایت اینترنتی ستاد و ارسال 
برای دانشگاه های برتر کشور برگزار می شود که به رقابت سازنده 

پژوهشگران می انجامد. 
پس از دریافت پروپوزال ها، کارشناسان ستاد آن ها را داوری می کنند 
تا با ارائه بازخورد، اصالحات مورد نیاز در آن ها صورت گیرد. سپس 
نوبت به مرحله  دوم داوری می رسد که در آن، یک گروه 10 نفره 
بین رشته ای مستقل از ستاد، پروپوزال های اصالح شده را ارزیابی 

می کنند. 
در برخی موارد، ستاد حدود 50 نفر از متخصصان از رشته های 
مختلف را به مدت 2 روز در محیطی خارج از  شهر گرد هم می آورد 
تا ضمن داوری طرح ها، درباره سیاست ها و برنامه های آینده ستاد 
گفتگو کنند. این گردهمایی ها به برقراری ارتباطات بین رشته ای 
کمک شایانی می کند. به عالوه، به منظور تضمین اثربخشی این 
بر آن ها صورت می گیرد و مجریان  پروژه ها، نظارت  منسجمی 
موظفند هر 6 ماه یک بار، آخرین دستاوردهای خود را با مجریان 

و ناظران سایر پروژه ها به اشتراک بگذارند. 
ستاد بر این باور است که »تداوم« یکی از الزامات موفقیت در پژوهش 
است و از این رو، به 5 تیم  پژوهشی که مدتی از شکل گیری آن ها 
می گذرد و کم و بیش سامان گرفته اند، مأموریت های ویژه ای محول 
نموده است. این 5 تیم، »گروه پیشرو« نام گرفته اند و از آن ها خواسته 

شده تا برنامه های خود در راستای اولویت های ستاد را ارائه نمایند. 

9. طراحی پروژه های فناوری محور
با توجه به پیشرفت های علمی به نظر می رسد در برخی حوزه ها 
نوبت به طراحی و اجرای پروژه های فناوری محور رسیده است. ستاد 
به منظور حمایت از توسعه فناوری به طراحی و اعالم فراخوان  حول 
اولویت های این حوزه می پردازد. یکی از نخستین پروژه ها از این 
دست، کاشت ابزارهای الکترواپتیکال در مغز برای خواندن و نوشتن 
در مغز است که می تواند راه را برای توسعه »رابط ماشین و مغز« 
و همچنین درمان اختالل ها و بیماری های مغزی هموار کند. برای 
طراحی این پروژه توسعه فناوری، یک گروه تخصصی بین رشته ای با 
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سازوکار حمایت از طرح های 
پژوهشی از سوی ستاد

دسته اول
پژوهشگرانی که تاکنون در حوزه  علوم شناختی 

فعالیت مشخصی انجام نداده اند، اما در 
رشته های نزدیک تحصیل یا فعالیت کرده اند 
و به علوم شناختی نیز عالقمندند. طرح های 

دریافتی از این گروه، باید مجموعه ای از 
پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا در یک راستا 
و با یک هدف مشخص باشد. میزان حمایت ستاد 

از این بسته ها، بعضا تا دو برابر پایان نامه های 
مستقل افزایش می یابد، زیرا ستاد بر این باور 
است که یکپارچگی و انسجام این پژوهش ها 

موجب هم افزایی آن ها می شود. 

ستاد به منظور افزایش اثربخشی حمایت 
از طرح های پژوهشی، پژوهشگران را به 

3 دسته تقسیم می کند:

دسته دوم
پژوهشگرانی  که از سابقه 

فعالیت در حوزه  علوم شناختی 
برخوردارند و می توانند با 

توجه به سوابق خود، تا سقف 
معینی از حمایت های ستاد 

بهره مند شوند. 

دسته سوم
پژوهشگرانی که تیم پژوهشی 
شکل داده اند، اما هنوز به »تیم 

پیشرو« تبدیل نشده اند.  حمایت 
از این گروه سقف مشخصی ندارد، 
اما بسته به شرایط باید طرح های 

پژوهشی خود را به معرض داوری 
بین المللی  بگذارند. 

شش ماه تالش بی وقفه در قالب درخواست نامه این پروژه را طراحی 
کرد. تعریف یک پروژه توسعه آموزش و پرورش شناختی و پروژه 
دیگری با هدف توسعه ابزارهای سنجش شناختی نیز هم اکنون 
جریان دارد و انتظار می رود در سال آینده با قوت بیشتری دنبال شود.  

10. توسعه و تجهیز شبکه آزمایشگاهی
همان طور که اشاره شد، یکی از سیاست های اصلی ستاد به منظور 
پشتیبانی از فعالیت های پژوهشی و توسعه فناوری، سامان دهی و 
ایجاد شبکه آزمایشگاهی متناسب با حوزه های اولویت دار است. در 
نگاه اول، شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی و فناوری می توانست 
با  متناسب  این شبکه  اما  باشد.  این شبکه  برای  مناسبی  بستر 
فرآیندهای آزمایشگاهی سایر رشته ها شکل گرفته بود و عمدتا بر 
این ایده استوار بود که کاربران باید نمونه های مورد نظر خود را 
جهت بررسی به آزمایشگاه بسپارند. اما در حوزه علوم و فناوری های 
شناختی گاهی الزم است پژوهشگران در زمان های طوالنی و حتی 
بیش از دو ماه شخصا در آزمایشگاه حضور داشته باشند و به آزمایش 
بپردازند. بنابراین، ستاد خواستار تغییراتی در شبکه  آزمایشگاهی شد 

که اکنون جریان دارد. 
عالوه بر این، ستاد در حال راه اندازی »آزمایشگاه ملی نقشه برداری 
این  تجهیزات  است.  فناوری  و  علمی  معاونت  حمایت  با  مغز« 

آزمایشگاه تجهیز شده و اواخر سال 94 فعالیت خود را آغاز کرده 
است. ستاد همچنین به منظور تسهیل اجرای پروژه ها ی پژوهشی 
که متناسب با اولویت ها به دانشگاه ها سپرده شده است، به تجهیز 
آزمایشگاه های دانشگاه ها  می پردازد. یکی از برنامه های آتی ستاد در 
این زمینه، راه اندازی چند آزمایشگاه آموزشی است که با ایجاد دو 

آزمایشگاه در حوزه  روانشناسی شناختی آغاز شده است. 

برگزاری مراسم هفته »آگاهی از مغز«
در عرصه بین المللی، هفته دوم ماه مارس )اواخر اسفندماه( »هفته 
آگاهی از مغز« )Brain Awareness Week( نامگذاری شده است. 
ستاد به این مناسبت مراسم باشکوهی در سال 94 برگزار نمود و  به 
این منظور از نهادهای مختلف از جمله شهرداری، سازمان صداوسیما، 
وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیز 
سازمان های غیردولتی و انجمن های علمی دعوت به عمل آورده و 
برای هر یک از نهادهای یادشده، نقش و مأموریت ویژه ای پیش بینی 
نمود. برای مثال مقرر گردید که فرهنگسرا ها میزبان برنامه های 
ترویجی در این زمینه باشند یا در ایستگاه های مترو برنامه هایی با 
موضوع ویژگی های مغز پخش شود. همچنین روزنامه ی همشهری 

نیز ویژه نامه ای در این خصوص به انتشار رساند. 
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ملی شدن دوباره صنعت نفت

به رغم اینکه حدود یک قرن از توسعه صنعت نفت در كشور و بیش از 60 سال از 
ملي شدن این صنعت مي گذرد، هنوز فناوري هاي مرتبط با صنعت نفت آن طور كه باید 
و شاید در كشورمان توسعه نیافته است و صنایع نفت و گاز كشور همچنان عمدتا به 

فناوري هاي خارجي وابسته اند. 
ستاد توسعه فناوري و نوآوري صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ در بهمن ماه سال 1392 در 
معاونت علمي و فناوري راه اندازي شد تا با جلب مشاركت صاحب نظران و ذي نفعان این 

صنعت در راستاي توسعه فناوري و نوآوري در این صنعت گام بردارد. 
ستاد توسعه فناوري و نوآوري صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ، نگرشي متوازن، راهبردي، 
تسهیل كننده و توسعه اي در عرصه فناوري دارد و بدین منظور با دیگر ذي نفعان در 
سیاست گذاري، تنظیم گري، تسهیل گري و حمایت از توسعه و ارتقاي فناوري مشاركت 

و تعامل دارد.
این گزارش به اختصار به بررسي سیاست ها، برنامه ها و اهم اقدامات ستاد توسعه 

فناوري و نوآوري صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ مي پردازد.

ستاد توسعه فناوري و نوآوري صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ

154 میلیارد بشکه
ذخایر نفتی اثبات شده ایران

صنعت ملی نفت
با گذشت 60 سال از ملی شدن صنعت نفت، 

هنوز فناوری های صنعت نفت آن طور که باید و 
شاید، در کشور توسعه  نیافته اند

60 سال
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سیاست ها و رویکردها
رویکردهاي  و  سیاست ها  بخش،  این  در 
نوآوري صنعت  و  فناوري  توسعه  اصلي ستاد 

نفت، گاز و ذغال سنگ ارائه مي شود.

تأکید بر توسعه فناوري
در کنار توسعه صنعتي

و  نفت  ساله صنعت  قدمت 100  وجود  با 
عمر حدود 50 ساله صنعت گاز کشور و وجود 
حوزه ها،  این  در  صنعتي  توسعه  برنامه هاي 
فناورانه  توانمندي هاي  و  ظرفیت ها  متأسفانه 
این صنایع به خوبي در کشور توسعه نیافته است. 
طي سالیان گذشته، پروژه هاي صنعتي متعدد و 

پرهزینه اي در کشور انجام شده، اما توسعه فناوري چنداني صورت 
نگرفته و صنایع نفت و گاز کشور، همچنان در اجراي پروژه هاي 
خود عمدتا متکي به صاحبان فناوري خارجي هستند. به  بیان  دیگر، 
گرچه امروز ما به مدد سال ها تالش مي توانیم مدعي داشتن صنعت 
نفت و گاز و صنایع وابسته به آن باشیم، هنوز در توسعه و یادگیري 

فناوري هاي این حوزه با وضع مطلوب فاصله اي چشم گیر داریم. 
این ستاد با هدف توسعه فناوري در این صنایع شکل گرفته و 
تأکید خود را بر توسعه فناوري در کنار توسعه صنعتي قرار داده است. 
در این راستا ستاد به تحلیل وضعیت فناوري هاي مرتبط در کشور 
پرداخته و سازوکارهایي براي توسعه فناوري در پروژه هاي صنایع 

نفت و گاز ارائه مي کند.

شبکه سازي، هم سوسازی و هم افزایی 
شناسایي  نیز  و  آمار  گردآوري  با  ستاد،  خصوصی  بخش 
شرکت هاي ایراني فعال در حوزه ساخت تجهیزات نفت و گاز )حدود 
2000 شرکت(، اقدام به شبکه سازي بین شرکت ها و ایجاد هم افزایي 
در راستاي توسعه فناوري هاي مرتبط کرده است. از سوی دیگر در 
بخش دولتی ستاد به عنوان نهاد حامي و تسهیلگر با وزارت نفت در 
تدوین سند و برنامه توسعه فناوري همکاري دارد، و به شناسایي و 
رفع موانع توسعه فناوري خواهد پرداخت. همچنین ستاد به دنبال 
تشکیل منطقه هاي ویژه فناوري در چند منطقه از کشور است و 
فدراسیون صنعت نفت را نیز با مشارکت انجمن هاي فعال در حوزه 

نفت راه اندازي کرده است.

توانمندسازي تشکل ها و بنگاه هاي 
دانش بنیان بخش خصوصي

شرکت هاي بخش خصوصي نقشی حیاتی در توسعه فناوری ها 
دارند. از آن جایی که حدود 2000 شرکت در صنعت نفت کشور 
توانمندسازي  از سیاست هاي اصلي ستاد  لذا یکي  حضور دارند، 
بنگاه هاست و به این منظور، ستاد عالوه بر حمایت از پژوهش و 

توسعه در شرکت ها، در رفع موانع پیش روی 
ایشان کمک می کند. 

توسعه بازار فناوري بومي
یکي از مشکالت اساسي شرکت هاي فعال 
براي  تقاضاي مناسب  نبود  در صنعت نفت، 
قطعات و محصوالت تولیدي آن هاست. به نظر 
مي رسد صنعت نفت و گاز کشور، به علت وجود 
پاره ای از مشکالت تمایل چنداني به پذیرش 
ریسک استفاده از محصوالت توسعه یافته در 
شرکت هاي داخلي ندارد. بنابراین، ستاد تمام 
تالش خود را در جهت رفع موانع موجود در 
تشویق به صنایع نفت و گاز براي استفاده از 

کاالي داخلي به انجام می رساند. 

تمرکز بر حلقه هاي پایاني
 زنجیره ایده تا بازار 

به قدمت صنعت نفت و گاز، مراکز متعددی جهت  با توجه 
حمایت از پژوهش فعالیت دارند و به نظر نمي رسد گلوگاه اصلي 
توسعه فناوري و نوآوري در صنعت نفت و گاز، آموزش و پژوهش 
دانشگاهي باشد. از این  رو، تمرکز اصلي ستاد بر حلقه هاي پایاني 
زنجیره »ایده تا بازار« یعني توسعه فناوري و تجاري سازي آن است 
و به ویژه مي کوشد تجاري سازي فناوري هاي مرتبط با صنعت نفت و 

گاز را تسهیل و تسریع کند. 

بهبود محیط کسب وکار
اگر بنگاه ها سودآور نباشند و فعالیت آن ها توجیه اقتصادي نداشته 
باشد، نمي توانند در توسعه فناوري نقش مؤثري ایفا کنند. از این  رو، 

دکتر  جعفر توفیقی
 دبیر ستاد توسعه فناوری نفت، گاز و 

ذغال سنگ

ذي نفعان کلیدي 
ستاد

پارک هاي علم و فناوري 
و شهرک هاي علميـ  

تحقیقاتي

مراکز پژوهش و 
توسعه و شرکت هاي 
دانش بنیان فعال در 

توسعه فناوري در صنایع 
نفت، گاز و ذغال سنگ

دانشگاه ها و 
پژوهشکده هاي  

سراسر کشور

دست اندرکاران 
فعال در اجراي 

پروژه هاي مرتبط با 
صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ 
)کارفرمایان، پیمانکاران ساخت، 

مشاوران مهندسي، 
سازندگان و بهره برداران 

و...(

دیگر ستادهاي مستقر 
در معاونت علمي و 

فناوري ریاست جمهوري

سیاست گذاران، 
برنامه ریزان و مدیران 

صنعت نفت، گاز و 
ذغال سنگ
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یکي از سیاست هاي اصلي ستاد، بهبود محیط کسب وکار در حوزه 
مأموریتی خود است و کارگروهي با همین عنوان تشکیل داده است.  

اهم برنامه ها و اقدامات
ستاد همسو با سیاست ها و رویکردهای خود، برنامه ها و اقداماتی 
را در دست اجرا داشته است که خالصه آنها در جدول 1، و مهم ترین 

برنامه ها و اقدامات به طور مشروح بررسی خواهد شد. 

راه اندازي منطقه ویژه فناوري در استان خوزستان
ستاد در راستاي سیاست شبکه سازي خود، راه اندازي منطقه ویژه 

فناوری نفت و انرژی در استان خوزستان را آغاز نموده است. ستاد 
با هدف بهره برداری بیشتر از ظرفیت هاي موجود این استان که 
نقش بی بدیلی در صنعت نفت و گاز ایفا می کند، بازیگران مختلف 
شامل دانشگاه ها، شرکت شهرک هاي صنعتي؛ مراکز پژوهشي 
استان؛ پارک علم و فناوري استان؛ سازندگان تجهیزات نفتي در 
استان )حدود 200 شرکت(؛ و شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب را 
شناسایي کرده و گرد هم آورده است تا بتواند نظام بخشي نوآوري را 
در این منطقه ویژه فناوري شکل دهد. انتظار می رود با شکل گیري 
مناسب این منطقه، عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری و نوآوری در 
کنار هم قرار بگیرند و تعامل مناسب آن ها به پا گرفتن نوآوري در 

صنعت نفت کشور کمک کند. 

راه اندازي فدراسیون صنعت نفت
ستاد در راستاي سیاست شبکه سازي اقدام به ایجاد »فدراسیون 
صنعت نفت« با مشارکت انجمن هاي فعال در این صنعت کرده 
است. تشکیل این فدراسیون، انسجام، همگرایي و تعامل بهتر فعاالن 
صنعت نفت و گاز را در پي دارد و مسیر تحقق اهداف و راهبردهاي 
این حوزه را هموارتر خواهد ساخت. از جمله اعضاي این فدراسیون 
مي توان به انجمن هاي باسابقه و معتبری مانند انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت ایران )استصنا، متشکل از 600 شرکت(، 
خوزستان  پتروشیمي  و  گاز  نفت،  تجهیزات  سازندگان  انجمن 
)متشکل از 200 شرکت( و انجمن صنفي شرکت هاي اتوماسیون 

صنعتي )شامل حدود 50 شرکت( اشاره کرد. 

بهره مندي از مدیران 
آگاه و باتجربه، 

کارشناسان و متخصصان 
مجرب

دسترسي به اطالعات 
جامع شرکت ها و مراکز 

پژوهشي فعال در توسعه 
فناوري صنعت نفت، گاز و 

ذغال سنگ

توانمندي ایجاد 
ارتباطات مؤثر 

با دانشگاه ها، مراکز 
پژوهش و توسعه فناوري، 
انجمن هاي علمي داخلي و 
خارجي و بنگاه هاي فعال 

در صنعت

توانمندي  هاي 
اصلي ستاد
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اقداماتعنوان برنامه

حمایت از تولید و تجاری سازی 
اقالم فناورانه

هماهنگی و حمایت از حضور تشکل های بخش خصوصی صنعت نفت و گاز در نمایشگاه اختصاصی   •
جمهوري اسالمی ایران در بغداد

ارزیابی 134 طرح واصله به ستاد   •
بازدید از مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و تولیدی صنعت )جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف، مناطق نفتی   •

اهواز، دانشگاه امام حسین)ع(، پارک علم و فناوری پردیس و ...(

اقدامات مطالعاتی و زیربنایی

پایش و ارزیابی وضعیت موجود، چالش ها و موانع توسعه فناوری:  •
گزارش تطبیقی از وضعیت صنعت نفت و گاز ایران در مقایسه با کشورهایی نظیر برزیل، ترکیه، عراق،  ـ 

انگلستان و نروژ در بخش میزان تولید، مصرف و شدت انرژي و رابطه آن با تولید ناخالص داخلی
گزارش آخرین وضعیت نفت، گاز و ذغال سنگ در حوزه هاي تولید و مصرف ـ 
گزارش آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص گاز فلر در حوزه باالدستی ـ 
گزارشی در خصوص کاهش جهانی قیمت نفت و واکاوي علل و عوامل آن ـ 

برگزاری سلسله جلسات »نقش و جایگاه دولت در توسعه فناوری در صنعت نفت و گاز« با همکاری  ـ 
مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران

برگزاری سلسله نشست های تخصصی »توسعه فناوری در صنعت نفت و گاز: فرصت ها و چالش ها« ـ 
کمک به ایجاد و ارتقای زیرساخت های توسعه فناوری در صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ  •

طرح تشکیل فدراسیون صنعت نفت  ـ 
طرح ایجاد منطقه ویژه فناوري نفت و گاز خوزستان  ـ 

طرح پترونت: تهیه بانک اطالعاتی جامع در زمینه هاي مختلف صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ـ 
امضای تفاهم نامه همکاری با انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، انستیتو نفت دانشگاه تهران،   •
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی 

ایران، معاونت انرژی مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، انجمن شرکت ها و مؤسسات 
پژوهشی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی

حمایت از شرکت های 
دانش بنیان

معرفی 13 شرکت دانش بنیان براي استفاده از تسهیالت صندوق نوآوري و شکوفایی   •
معرفی 1 شرکت برای استفاده از تسهیالت صندوق توسعه نوین  •

ترویج فرهنگ دانش بنیان با معرفی ویژگی های شرکت دانش بنیان، فرآیند دانش بنیان شدن و مزایای   •
دانش بنیان بودن شرکت ها به نمایندگان بخش خصوصی

معرفی صندوق توسعه نوین و خدمات آن به نمایندگان بخش خصوصی  •
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یک نظام بخشی نوآوری و تولید، از مجموعه ای از بازیگران 
تشکیل شده است که تعامالت آنها به خلق و استفاده از فناوری ها 
)مرسوم و جدید( و نیز خلق، تولید و استفاده از محصوالت )مرسوم 
و جدید( در یک صنعت می انجامد. یک نظام بخشی نوآوری از 

اجزایی تشکیل شده است که مهم ترین آنها عبارت اند از: 
محصوالت   •

بازیگران: بنگاه ها و سایر سازمان ها )مانند دانشگاه ها، مؤسسات   •
مالی، دولت( و نیز سازمان هایی که در سطوح پایین تر از بنگاه 
قرار دارند )مانند دپارتمان های تحقیق و توسعه( یا در سطوح 

باالتر قرار می گیرند )مثل کنسرسیومی از بنگاه ها(؛ و افراد. 
فرآیندهای یادگیری و دانش: پایه  دانشی فعالیت های نوآوری و   •
تولید از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و بر فعالیت های 
نوآورانه، سازماندهی و رفتار بنگاه ها و سایر بازیگران صنعت 

تاثیر عمیقی دارد.  
فناوری های پایه، درون دادها، تقاضا و پیوندها و وابستگی های   •

متقابل میان صنایع وابسته. 
سازوکارهای تعامل درون و بیرون بنگاه ها  •

فرآیندهای رقابت و انتخاب   •
نهادها: استانداردها، مقررات، بازار نیروی کار و ...   •

نظر  از  نوآوری  نظام  ساختار  بر  بخشی  نوآوری  نظام  مفهوم 
و  تحوالت  و  فناوری ها  و  دانش  بازیگران،  محصوالت، 

پویایی های میان آنها تأکید دارد. 

+ 800 شرکت
بیش از 800 شرکت در قالب »فدراسیون صنعت نفت« 

تحت نظارت ستاد، گرد هم آمده اند

حمایت از استانداردسازي محصوالت داخلي
شد،  اشاره  رویکردها  و  سیاست ها  بخش  در  که  همان طور 
استانداردسازي محصوالت یکي از اولین الزامات ورود محصوالت 
داخلي به بازار و رقابت آن ها با محصوالت مشابه خارجي است. ستاد 
در راستاي بهبود محیط کسب وکار و نیز توانمندسازي شرکت هاي 
داخلي، از سازندگان تجهیزات و قطعات نفتي در اخذ استانداردهاي 

ملي و بین المللي براي محصوالت خود حمایت مي کند. 
پایش فناوري

ستاد همسو با سیاست  توانمندسازي شرکت ها، با تشکیل کمیته 
مطالعات راهبردي، فناوري ها و نوآوری های حوزه مأموریتی خود را 
پایش می کند و مسئوالن و شرکت هاي داخلي را از آخرین رویدادها 
و روندهای حوزه نفت و گاز از منظر فناوری و نوآوری آگاه مي سازد. 
بنگاه های  تیزبین  می توان گفت ستاد می کوشد گوش و چشم 

صنعتی و نیز سیاست گذاران این حوزه باشد.
افزون بر این، ستاد در راستاي آگاهي از تدابیر و اقدامات سایر 
کشورها در زمینه ارتقاي توانمندي هاي فناورانه و نوآوري، به مطالعه 
و تحلیل دقیق تجارب شرکت هاي موفق این صنعت مي پردازد 
تا بتواند الگوهاي آزموده توسعه فناوري را شناسایي و در اختیار 

شرکت هاي داخلي قرار دهد.
همچنین، ستاد در نظر دارد با شناسایي شرکت هاي خارجی دارنده 
فناوري های کلیدی، شرایط همکاري وزارت نفت با این شرکت ها 
و انتقال فناوري هاي پیشرفته از آنها به صنعت نفت کشور را فراهم 

کند.  
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طرح استقرار
»منطقه ویژه فناوری نفت و گاز خوزستان«

مقدمه
مطالعات میدانی نشان می دهد علی رغم وجود همة مؤلفه های 
الزم )ولی نه کافی( برای برخورداری از یک اکوسیستم فناوری نفت 
و گاز در جنوب  غربی کشور )با مرکزیت شهر اهواز( ولی مشکالت 
ناشی از گسیختگی و ضعف در روابط و مناسبات میان بازیگران 
این حوزه )طرفین عرضه و تقاضا( مانع از تحقق شکل گیری آن 

شده است.
»منطقه ویژه فناوری نفت و گاز خوزستان« بستری برای تبدیل 
ساختار گسسته موجود در استان خوزستان به یک اکـوسیستم پیوسته 
بوده و هدف آن عبارت است از »توسعه یافتگی توان منطقه ای )و 

ملی( در حوزة فناوری نفت و گاز« از طریق تمهید: 
1( برنامه های توسعه کسب وکار مبتنی بر نوآوری

2( ساختارهای فیزیکی و کالبدی
3( تعامالت و مداخالت سیستمی 

منطقه  یک  خوزستان«  گاز  و  نفت  فناوری  ویژه  »منطقه 
فناوری با متولی غیردولتی )خصوصی( بوده و فضای حاکم بر آن، 
»فناوری محور« و »یادگیرنده« است. توسعه این منطقه مستلزم 

تحقق موارد زیر است:
•  موفقیت در شبکه سازی

•  موفقیت در اجرای پروژه های بزرگ
• تأثیرگذاری اجرای این پروژه ها بر کسب وکارهای کوچک و 

متوسط و فعال سازی آنها در سطوح استانی و ملی

چشم انداز منطقه ویژه فناوری نفت و گاز خوزستان
منطقه ویژه فناوری نفت و گاز خوزستان در افق 1400 از نظر 
ظرفیت ساخت، تولید و عرضه تجهیزات و فرآیندهای مبتنی بر 
فناوری در حداقل 5 زنجیره تأمین استراتژیک )حوزه نفت و گاز( 

به روز بوده و در بازارهای منطقه ای حضور خواهد داشت.
هدف کالن منطقه

توسعه یافتگی توان منطقه ای )و ملی( در حـوزة فناوری نفت و 
گاز.

راهبرد پیشنهادی
ایجاد فرآیند و فضای یادگیرندة فناوری در صنعت نفت و گاز 

خوزستان.

سیاست های راهبردی
1. ضرورت عبور تدریجی از مرحلة پژوهش های دولتی و ایجاد 
مشوق های هوشمندانه برای تحریک طبیعی و تدریجی R&D در 

شرکت های ایرانی.
2. لزوم ایجاد زمینه های نرم افزاری و سخت افزاری الزم جهت 
توسعه تعامالت دانشی شرکت های ایرانی با یکدیگر و با همتایان 
حوزه های  در  مشترک  سرمایه گذاری های  تشویق  و  بین المللی، 

دانش بنیان.
3. ضرورت کمک به مؤسسات ایرانی دانش بنیان برای کاهش 
زمان تأخیر از ایده تا دستیابی به محصول قابل عرضه به بازار، 
منجمله از طریق در اختیار قرار دادن امکان آزمون محصوالت جدید 

آنها در شرایط عملیاتی.
4. لزوم کمک به تسریع نفوذ محصول شرکت ها به بازار ملی و 
بین المللی، منجمله از طریق ایجاد قوانین و بازارهای حمایتی داخلی، 
ارتقای استاندارد محصوالت و ایجاد مزیت های رقابتی با رویکرد 

بین المللی.

اهداف عینی )کوتاه مدت(
1. ایجاد نهاد »مدیریت منطقه ویژه فناوری نفت و گاز خوزستان«

2. ایجاد »مرکز توسعه و مبادالت فناوری نفت و گاز«
3. تربیت منابع انسانی »مرکز توسعه و مبادالت فناوری نفت و 

گاز« در داخل کشور
4. تشکیل بانک اطالعات »مرکز توسعه و مبادالت فناوری نفت 

و گاز«
5. تدوین سند مأموریت و شرح نقش شرکت های سرمایه گذاری 

خطرپذیر در منطقه
6. تدوین سند مأموریت و شرح نقش شرکت های بیمه در منطقه
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مرکز توسعه بازار )خارجی(
)شرکت بازرگانی تجهیزات نفت و گاز(

صندوق تأمین مالی )منطقه(
)51 درصد خصوصی + 49 درصد دولتی(

مرکز پیمانکاری فرعی و مبادالت مشارکتی
)مرکز توسعه و مبادالت فناوری نفت و گاز(

7. انجام مطالعه شناسایی زنجیره های تأمین استراتژیک صنعت 
نفت و گاز خوزستان

8. تهیه نقشه فناوری در زنجیره های استراتژیک صنعت نفت و 
گاز خوزستان

9. شناسایی، انتخاب و پیشنهاد پروژه های پیشاهنگ فناوری در 
منطقه

10. ایجاد وبسایت »منطقه ویژه فناوری نفت و گاز خوزستان«
11. ایجاد وبسایت »مرکز توسعه و مبادالت فناوری نفت و گاز«

دست آوردهاي مورد انتظار
تبـدیل ساختار گسستة مـوجود به یک اکـوسیستم )پیوسته( 
ایران(  نفت  صنعت  )قطب  خوزستان  در  گاز  و  نفت  فناوري 

دست آوردهاي زیر را در پي خواهد شد:
و  »فناوري«  »پژوهش«،  »آموزش«،  زنجیره  تقویت   .1

»تجاری سازی« در صنایع نفت و گاز خوزستان )و ایران(
2. توسعه اقتصاد محلي: 

زنجیره صنایع  به  و متوسط  اتصال شرکت هاي کوچک    •
)بزرگ( نفت و گاز 

•   افزایش تعداد شرکت ها 
•  افزایش گردش مالي شرکت ها 

• بهبود سطح اشتغال محلي 
•  بهبود میزان »ارزش افزوده« حاصل از فعالیت ها

مناسبات میان بازیگران منطقه
ساختار، تشکیالت و مناسبات حاکم بر »منطقه ویژه فناوری نفت 

و گاز خوزستان« در نمودار فوق ترسیم شده است. 

نهاد مدیریت منطقه
»نهاد مدیریت منطقه« در قالب حقوقی یک شرکت سهامی عام 
و با مشارکت سرمایه بخش خصوصی )و دولتی( و با رعایت الزامات 

زیر ایجاد می گردد:
1. از منظر مالکیتی، حداقل 51 درصد سهام »نهاد مدیریت 
منطقه«  باید متعلق به بخش خصوصی باشد همچنین، بخش 
دولتی می تواند حداکثر 49 درصد سهام »نهاد مدیریت منطقه« را 

در اختیار داشته باشد.
2. از منظر حاکمیتی، »نهاد مدیریت منطقه« در تعامل با »شورای 
راهبری منطقه« که زیر نظر استانداری خوزستان بوده و دربرگیرندة 
تمامی ظرفیت تصمیم سازی و تصمیم گیری استان خوزستان )اعم 
از بخش خصوصی و دولتی( است و تحت حمایت این شورا خواهد 
بوده، از این رو، سیاست های توسعه ای این نهاد باید هم راستا و هم سو 

با توسعه فناوری نفت و گاز در استان خوزستان باشد.
از منظر مدیریتی، در تنظیم اساسنامه شرکت و سیاست   .3
واگذاری سهام تمهیداتی در نظر گرفته شده است تا سهام غالب 
منطقه( که  بومی  )عمدتا  اختیار سازندگان بخش خصوصی  در 
تحت رهبری »انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی 
خوزستان« هستند قرار داشته باشد. این انجمن در تعامل پویا و پایا با 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد.

شورای راهبری منطقه ویژه نفت و گاز خوزستان
)کارگروه استانی(

نهاد مدیریت منطقه
)شرکت سهامی عام(

الیه سیاست گذاری

الیه ستاد

الیه صف

پیمانکاران عمومی
)چندانضباطی(

سرمایه گذاری خطرپذیر
)پروژه ها(

بیمه مراکز تحقیق و توسعه

دانشگاه ها

بازرسی شخص ثالث مراکز آموزشی

مشاورانپیمانکاران فرعیسازندگان تجهیزات
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یکی از مهم ترین معضالت بشر در عصر کنونی، مواجهه با مسئله 
کمبود انرژی است. محدودیت منابع انرژی تجدیدناپذیر در کنار 
رشد جمعیت و رشد تقاضای انرژی، ضرورت بهینه سازی انرژی را 
انکارناپذیر ساخته است. یکي از شاخص هاي کلیدي ارزیابي کارایي 
مصرف انرژي، شاخص شدت انرژي است. در سال 2014 شدت 
انرژي در ایران 1/44 برابر متوسط شدت انرژي در جهان، 2/74 
برابر شدت انرژي در بریتانیا، 2/03 برابر شدت انرژي در ترکیه و 2/1 

برابر شدت انرژي در ژاپن بوده است. 
ستاد بهینه سازی انرژي و محیط زیست در آذرماه سال 1392 با 
هدف کمک به توسعه پایدار کشور راه اندازي شد. مأموریت اصلي 
این ستاد کمک به توسعه پایدار کشور با پشتیباني از تأمین، تعالي، 
توسعه و ترویج فناوري هاي کارآمد انرژي به منظور حداکثر کردن 
سهم بهینه سازی انرژي )ارتقاي بازدهي و کارایي انرژي( در سبد 
تأمین انرژي کشور؛ تالش براي هماهنگي، هم افزایي و توان افزایي 
بین دستگاه هاي دولتي مختلف؛ و تدوین و هدایت نظام نوآوري 

درزمینه بهینه سازي انرژي و محیط زیست است. 
ستاد بهینه سازي انرژي و محیط زیست، نهادي فرابخشي برای 
ایجاد هماهنگي بین دستگاه هاي اجرایي و جلب مشارکت ذي نفعان 
در عرصه بهینه سازی انرژي و محیط زیست است. چشم انداز این 

ستاد، کمک به توسعه پایدار کشور با مدیریت دانش و ساماندهي 
پویاي زنجیره ارزش توسعه فناوري هاي »حوزه بهینه سازي انرژي و 
محیط زیست« از طریق هماهنگي، هم افزایي و توان افزایي ذي نفعان 
بر اساس  را  اهداف خود  این ستاد، مأموریت و  این حوزه است. 
چشم انداز توسعه پایدار بخش انرژي تعریف کرده است و تحقق 

اهداف را از طریق برنامه هاي عملیاتي پیگیري مي کند. 

توسعه پایدار، محیط زیست پاک
نگاهی به عملکرد ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست

1/44 برابر
شاخص شدت انرژی ایران،
 1/44 برابر متوسط جهانی 

است

26 تریلیون دالر
حجم سرمایه گذاری مورد نیاز 

در حوزه بهینه سازی مصرف 
انرژی در سطح جهان
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سیاست ها و رویکردها
زیست  محیط  و  انرژی  بهینه سازی  ستاد 
و  سیاست ها  خود،  اهداف  تحقق  راستای  در 
رویکردهایی را در پیش گرفته است که در ادامه 

شرح داده می شوند. 

حمایت از شکل گیري بازار رقابتي کارایي 
بهینه سازي  فني  دانش  و  فناوري  انرژي، 

انرژي و محیط زیست 
در سطح جهان، سرمایه گذاري گسترده اي 
انرژي  بهینه سازي  فناوری های  توسعه  روي 
آژانس  گزارش  اساس  بر  مي گیرد.  صورت 
 17 حدود   2050 سال  تا  انرژي،  بین المللي 

تریلیون دالر سرمایه گذاري در این حوزه الزم خواهد بود. بازار بزرگي 
برای فناوری های این حوزه شکل گرفته و در حال توسعه است، اما از 
آنجا که قیمت انرژي در ایران در مقایسه با کشورهاي اروپایي و حوزه 
خلیج فارس کم تر است، تقاضا و انگیزه چنداني براي بهینه سازي 
انرژي و فناوري هاي مربوط به آن در کشور وجود ندارد. این در 
حالي است که نوسازي نشدن پاالیشگاه ها و ناهماهنگي بین تولید 
محصوالت پاالیشگاهي با بازار مصرف در کشور، ساالنه 8 تا 9 

میلیارد یورو ضرر به دنبال دارد. 
از سوي دیگر، هزینه سرمایه گذاري براي صرفه   جویي در انرژي 
بسیار زیاد است. براي مثال، صرفه جویي ساالنه 420 میلیون بشکه 
نفت، معادل 70 میلیارد دالر و صرفه   جویي ساالنه 750 میلیون بشکه 
نفت، معادل250 میلیارد دالر سرمایه گذاري در حوزه فناوري هاي 
بازیافت حرارت و افزایش بازده نیاز خواهد داشت. پایین بودن قیمت 
انرژي، و تمایل سازمان ها و شرکت ها به بازگشت سریع سرمایه، 
سبب می شود تا آنها معموال تجهیزات و خطوط تولید با فناوري هاي 

قدیمي را که مصرف انرژي بیشتری دارند ترجیح دهند.
نبود تقاضا برای فناوری های جدید، عرضه آنها را نیز با مشکل 
مواجه می کند. انحصار دولتی در حوزه انرژی و نبود سازوکار بازار 
مناسب نیز این مشکل را تشدید می کند. از این رو، ستاد بهینه سازي 
انرژي و محیط زیست، سیاست بازارسازي براي کارایي انرژي را در 
پیش گرفته است. زیرساخت قانونی که با کمک ماده 12 قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ساماندهی نظام مالی ایجاد شده است، به 

اجرای این سیاست ها کمک می کند.  
بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي 
نظام مالي کشور )1394(، شرکت هایي که در زمینه صرفه جویي 
انرژي  فروش  یا  صادرات  اجازه  می کنند،  سرمایه گذاري  انرژي 
صرفه جویي شده را خواهند داشت. براي مثال، یک واحد صنعتي 
که گاز را با قیمت 130 تومان به ازاي هر مترمکعب خریداري 
مي کند، اگر با سرمایه گذاري روي فناوري هاي بهینه سازي، بتواند در 

مصرف خود صرفه   جویي کند، اجازه دارد حجم 
گاز صرفه   جویي شده را با قیمت واحد مثال 400 
تومان به ایستگاه هاي CNG بفروشد. بدین 
بهینه سازی  حوزه  در  سرمایه گذاري  ترتیب، 
انرژي در کوتاه مدت توجیه پذیر مي شود. این 
ماده قانونی زیرساختی برای تسهیل فعالیت های 
در  زیست  محیط  و  انرژی  بهینه سازی  ستاد 

راستای سیاست بازارسازی ایجاد کرده است. 

توسعه مشارکت هاي استاني 
ستاد به دنبال توسعه متوازن فناوري ها  و 
نوآوري   های حوزه انرژي و محیط زیست در 
سراسر کشور است و به این منظور، مي کوشد با 
ارتقاي فعالیت هاي استاني، از تمرکز اقدامات در 
مرکز بکاهد. در این راستا، ستاد از تدوین چشم اندازها و راهبردهاي 
استانی در حیطه مأموریتي خود حمایت مي کند. همچنین از طرح هاي 

استاني در حوزه انرژي و محیط زیست حمایت به عمل مي آورد.  

حمایت از توسعه شرکت هاي دانش بنیان
با  ایده هاي مرتبط  فناوري،  توسعه  معاونت  با همکاري  ستاد 
فناوري هاي بهینه سازي انرژي را شناسایي، و با تشکیل هسته هاي 
نوآوري، مسیر را براي تجاري سازي فناوري هاي مرتبط از طریق 
تبدیل ایده هاي اولیه به محصول در قالب شرکت هاي دانش بنیان 
توسط  دانش بنیان  گواهی نامه  دریافت  از  پس  مي کند.  هموار 
شرکت ها، ستاد با هدف تسهیل و تسریع رشد آن ها، براي طرح ها 

سرمایه گذار و مشارکت کننده جذب مي کند. 

توسعه سیستم جامع مدیریت انرژی در منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس )عسلویه( 

تلفات انرژی و آلودگی محیط زیست در منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس ابعاد گسترده ای دارد. ازاین رو سازماندهی سیستم جامع 
مدیریت انرژی و محیط زیست در آن منطقه، توسعه فعالیت های 
شرکت های خدمات انرژی برای بازیافت انرژی تلف شده، کنترل 
آلودگی محیط زیست و گسترش فعالیت های دانش بنیان در منطقه 
در دستور کار ستاد در سال 95 قرار گرفته است. به منظور پیگیری 
اجرای طرح کمیته راهبری با حضور نمایندگانی از وزارت نفت، 
پارس  گاز  پارس، شرکت  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان 
جنوبی، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
و دانشگاه خلیج فارس در ستاد بهینه سازی انرژی  و  محیط زیست 
همکاری  با  طرح  این  به  مربوط  فنی  امور  است.  شده  تشکیل 
پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف، دانشگاه خلیج فارس و 

شرکت فناوری اطالعات شریف سازماندهی و اجرا می شود.

دکتر یداهلل سبوحی
دبیر ستاد بهینه سازی
 انرژی و محیط زیست
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توسعه روستای سبز و پایدار

توسعه روستای سبز در امند )استان زنجان( با همکاری دانشگاه 
علوم  پایه زنجان، منطقه روستایی سبز دردامنه سهند و باالدستی 
انجمن  همکاری  با  شرقی(  )استان  آذربایجان  چای  صوفی 
محیط زیست و منابع طبیعی مراغه و جزیره سبز )استان بوشهر( 
و  انرژی  بهینه سازی  ستاد  در  خلیج فارس  دانشگاه  همکاری  با 

محیط زیست برنامه ریزی و مراحل اجرایی آن آغاز شده است.

)IIASA( همکاری های بین المللی با یاسا
ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست در زمینه تدوین دورنمای 
انرژی جهان، توسعه مدل انرژی خاورمیانه، کاهش آلودگی کالن ها 
در جهان با انستیتو بین المللی کاربرد سیستم ها )IIASA( همکاری 
نزدیک دارد و توسعه مدل انرژی منطقه خاورمیانه با مشارکت ستاد 
انجام می گیرد. از سوی دیگر پژوهشکده علوم و فناوری انرژی 

شریف به عنوان عضو 19 شبکه بین المللی مؤسسات تخصصی 
انرژی در زمینه توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی تحت نظارت ستاد 

فعالیت می کند.

اجرای طرح بهینه سازی انرژی 
UNDP در ساختمان با همکاری

 UNDP  بهینه سازی انرژی در ساختمان طبق تفاهم نامه ای با
و از محل اعتبارات تصویب شده در صندوق تسهیالت جهانی 
محیط زیست در سال 1395 شروع شده و توسعه بازار بهینه سازی 

انرژی، یکی از فعالیت های محوری این طرح خواهد بود.

اهم برنامه ها و اقدامات
ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست به منظور تحقق اهداف 

و چشم انداز خود، برنامه ها و اقداماتی را در دستور کار قرار داده 
است که اهم آنها در جدول صفحه بعد ارائه شده است.
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400 میلیون بشکه نفت
صرفه جویی ساالنه ناشی از بهینه سازی انرژی
با به کارگیری فناوری های مدرن

350 میلیون بشکه نفت
صرفه جویی ساالنه ناشی از بهینه سازی انرژی
با استفاده از خودروهای جدید با بازدهی باال

45 درصد تولید نفت کشور
صرفه جویی  های فوق، معادل 45 درصد 
تولید سالیانه نفت کشور است.

70 میلیارد دالر
سرمایه گذاری الزم برای صرفه جویی

400 میلیون بشکه نفت در سال

درآمد صادراتی 20 میلیارد دالر در سال
تأثیر سرمایه گذاری فوق در کوتاه مدت 

معادل 20-30 درصد تولید ساالنه نفت کشور

درآمد صادراتی  40 میلیارد دالر در سال
تأثیر سرمایه گذاری فوق در بلندمدت

معادل 45 درصد تولید ساالنه نفت کشور

1 میلیون نفر
اشتغال بالقوه در حوزه  صنعت دانش بنیان بهینه سازی انرژی و محیط زیست

اقداماتحوزه

حمایت از توسعه نیروي 
انساني، آموزش و ترویج

• ایجاد مرکز نوآوري و توسعه فناوري بهینه سازي انرژي و محیط زیست 
• طراحي و اجراي نظام جایزه ملي مدیریت انرژي

• برگزاری مسابقات دانشجویی در زمینه فناوری های بهینه سازی انرژی و محیط زیست

تدوین سیاست ها و 
برنامه های راهبردی

• تدوین برنامه توسعه و راهبري شبکه شرکت هاي خدمات انرژي
• تدوین برنامه توسعه و راهبري شبکه شرکت هاي دانش بنیان

• تدوین برنامه توسعه و راهبري شبکه تخصصي بهینه سازي انرژي و محیط زیست دانشگاه ها در سطح استان ها
• تدوین سند ملي بهینه سازي انرژي و محیط زیست

• فعال سازی تشکل های مردم نهاد در حوزه بهینه سازی انرژی و محیط زیست

برنامه ها و اقدامات 
اجرایی

• طرح آزمایشي بهینه سازي و افزایش کارایي موتورخانه هاي اداري و مسکوني
• طرح توسعه فناوری توربین انبساطی برای بازیافت انرژی

• طرح به کارگیري سامانه های بازیافت انرژي در صنعت فوالد
• توسعه سیستم های مدیریت انرژی هوشمند

• ایجاد روستای سبز در استان زنجان، منطقه روستایی سبز در دامنه سهند و جزیره سبز در استان بوشهر
• طرح توسعه فناوری سیستم حمل ونقل هیبریدی )خودرو و دوچرخه( و الکتریکی

• بهره برداری از گازهای سوزانده شده در برج های مشعل گاز
• توسعه سیستم جامع مدیریت انرژی و محیط زیست در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی

پتانسیل های اقتصاد سبز ایران 
در یک نگاه
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حاميت از شکل گريی بازار رقابتی برای فناوری های بهینه سازی انرژی

صنعت فوالد
یکي از مصادیق اجراي سیاست بازارسازي براي كارایي انرژي، به كارگیري سامانه های 
بازیافت انرژي در مجتمع فوالد مباركه است كه در صورت اجرا مي تواند ساالنه 200  میلیون 
متر مکعب صرفه   جویي در گاز به دنبال داشته باشد. فروش این حجم صرفه جویي با قیمت 
داخلي معادل 8 میلیون دالر، و فروش آن با قیمت جهاني حدود 40 میلیون دالر درآمد برای 

كشور ایجاد خواهد كرد. 
اجراي این طرح در مجتمع فوالد مباركه به 100 میلیون دالر سرمایه گذاري نیاز دارد. 
بنابراین، در صورت فروش داخلي، این طرح طي 12 سال و در صورت صادرات طي حداكثر 3 

سال به سودآوري مي رسد.
هم اكنون، ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست در حال مذاكره براي جذب سرمایه گذار 
خارجي برای اجراي این طرح است. در صورت اجراي طرح، سرمایه گذار خارجي 100 میلیون 
دالر در مجتمع فوالد مباركه سرمایه گذاري خواهد كرد و گاز معادل آن را در خلیج فارس تحویل 
خواهد گرفت. به عالوه، می تواند یک مجتمع پتروشیمي در سواحل خلیج فارس راه اندازي،  و 

محصوالت آن را صادر كند.
موفقیت این مذاكرات می تواند به ایجاد الگویی موفق در كشور كمک كند: در صورت اجراي 
موفق این طرح، سایر شركت های بزرگ و مطرح حوزه فوالد، سیمان، نفت و ... نیز به اجرای 
طرح های مشابه تشویق خواهند شد و این امر به ایجاد تقاضا براي فناوري هاي جدید كمک 
خواهد كرد. افزایش تقاضا به عرضه فناوری و شکل گیری شركت هایي براي بازیافت انرژي و 
تولید تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري می انجامد. به این طریق، این طرح می تواند آغازگر 
گام های بزرگی برای بازارسازی در حوزه فناوری های كارایی انرژی و محیط زیست در كشور 

باشد. 

100 میلیون دالر
سرمایه مورد نیاز برای اجرای سامانه های 

بازیافت انرژی در فوالد مبارکه

3 سال
بازگشت 3 ساله سرمایه در صورت صادرات

و بازگشت 12 ساله با فروش داخلی
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شبكه سازی رشكت ها در راستای بهينه سازی انرژی 

طرح آزمايشی بهينه سازی و افزايش کارايی 
موتورخانه های اداری و مسکونی

موضوع بهینه سازي انرژي از زمان برنامه دوم توسعه كشور مطرح بود. اما در سال 1389 
با اجرایی شدن طرح هدفمندي یارانه ها، و سپس با تصویب قانون اصالح الگوي مصرف، به 
طور جدي تری پیگیری شد. در سال 1393 به استناد بند »ق« تبصره 2 قانون بودجه سال 
1393 و به درخواست وزارت نفت، »توجیه فني، اقتصادي و زیست محیطي طرح افزایش 
كارایي موتورخانه هاي موجود كل كشور« در شورای اقتصاد به تصویب رسید. در حال حاضر، 
اجراي این طرح در 500 هزار موتورخانه واحد مسکوني و 100هزار موتورخانه واحد تجاري 

و اداري در دستور كار »شركت بهینه سازي مصرف سوخت« قرار گرفته است. 
ستاد بهینه سازي انرژي و محیط زیست، به منظور فراهم كردن زیرساخت هاي الزم و 
بررسي چالش هاي احتمالي طرح، پروژه اي با عنوان »بررسي و ارزیابي چالش هاي اجراي 
اداري و  نمونه موتورخانه  اجرا در 200 واحد  براي  افزایش كارایي موتورخانه ها«  طرح 
مسکوني در شهر تهران تعریف كرده است. ستاد در دي ماه 1393 همایشي را با حضور 
نهادهاي دست اندركار از جمله شركت بهینه سازي مصرف سوخت، انجمن شركت هاي 
خدمات انرژي، سازمان بهره وري انرژي ایران، شركت ملي گاز ایران، وزارت نیرو، انجمن 
احتراق ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک ها و بیمه ها برگزار كرد. در اردیبهشت ماه 
1394 نیز به همت ستاد بهینه سازي انرژي و محیط زیست، كنسرسیومي متشکل از چهار 
شركت   »بهرشد«، »بهینه سازان صنعت تأسیسات«، »پیشران انرژي« و »مهرافروز قرین« 
تشکیل شد تا طرح پایلوت را در 200 واحد نمونه اجرا كند. ستاد بهینه سازي انرژي و 
محیط زیست در این طرح، ایجاد هماهنگي و شبکه سازي بین نهادها و سازمان هاي مختلف 

را بر عهده دارد. 

500 هزار واحد
500 هزار واحد مسکونی و 100 هزار 

واحد اداری و تجاری در دستور کار هستند

4 شرکت
برای اجرای طرح پایلوت همکاری می کنند
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حاميت از شكل گريی شبکه های بهينه سازی انرژی و محيط زيست 

طرح توليد برق با بازیافت انرژی در 
سیستم های فشارشکن گاز

هنگام برداشت از منابع گاز طبیعی، به منظور هدایت و انتقال گاز به نقاط مختلف، معموال 
فشار گاز تا حدود 60 بار افزایش  می یابد و سپس در مقصد فشار شکسته شده و 
به حدود 5 بار یا كمتر مي رسد. در ابتداي فرایند، انرژي فراواني صرف افزایش فشار 
مي شود و سپس به ناچار در انتهاي فرایند، این انرژی تخلیه می شود. مي توان از فرایندي 
كه براي تقلیل فشار گاز صورت مي گیرد، براي تولید برق استفاده كرد. طي چند سال 

آینده با افزایش قیمت برق، اهمیت این صرفه جویی افزایش مي یابد. 
در استان اصفهان، روزانه بیش از 55 میلیون مترمکعب گاز مصرف مي شود كه این گاز 
ابتدا با فشار 1000 پوند بر اینچ مربع )PSI( وارد خطوط لوله مي شود و براي بهره برداري 
از آن باید فشار گاز را به حدود PSI 250 تقلیل داد. با استفاده از توربین هاي انبساطي 
تقلیل هدر مي رود،  فرایند  در  كه  انرژي اي  از  تقلیل فشار، مي توان  ایستگاه هاي  در 
بهره برداري، و آن را به جریان برق تبدیل كرد. این طرح براي اولین بار در كشور، در 
نیروگاه های نکا، رامین و در استان اصفهان اجرایي شده و در فاز نخست مي توان از 
هر توربین انبساطي توان الکتریکی قابل توجهی تولید كرد. ستاد بهینه سازي انرژي و 
محیط زیست، با همکاري ستاد صنایع هوایی دانش بنیان و شركت ملي گاز ایران یک 
كمیته راهبري براي یافتن راه حل این مسئله تشکیل داده است. صنایع هواپیماسازي 
ایران )هسا( و یک شركت دانش بنیان نیز براي حل مسئله به مشاركت فراخوانده 

شده اند. 
با توجه به اینکه این فناوري در صنایع مختلفی كاربرد دارد، ستاد در حال تدوین نقشه راه 
توسعه آن و بسیج دانشگاه ها و شبکه متخصصان براي توسعه فناوري هاي الزم است. 
همچنین با توجه به پیچیدگي فناوري، ممکن است همکاري با شركت هاي خارجي نیز 
ضرورت یابد. پیش بیني مي شود انتقال و بومي سازي این فناوري به 5 سال زمان نیاز 

داشته باشد.

بازیافت قابل توجه
انرژی با استفاده از توربین انبساطی

5 سال
زمان مورد نیاز برای انتقال و

بومی سازی فناوری 
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تدوين ره نگاشت توسعه فناوری  نريوگاه توليد 
)CCHP( هم زمان برق، حرارت و برودت

اولویت هاي ستاد بهینه سازي انرژي و محیط زیست

پتانسیل حوزه هاي مختلف براي بهینه سازي انرژي

بهینه سازي در بخش 
ساختمان

بهینه سازي در بخش 
صنعت

بهینه سازي در بخش 
حمل  و نقل

مدیریت تقاضا و 
شکل دهي به بازار

توجه هم زمان به 
جنبه هاي اقتصادي و 

اجتماعي طرح ها

مدیریت عرضه انرژي 
از استخراج تا توزیع

حمل ونقل
بهره بردن از خودروها و 
دوچرخه هاي هیبریدي 

صنعت
بازیافت حرارتی

ساختمان
 CCHP استفاده از فناوري

کشاورزی
ترویج و توسعه کشاورزي مدرن با همکاري 

دانشگاه ها به منظور جلوگیري از اتالف انرژي 
و آب؛ استفاده از پسماندهاي کشاورزي مثل 

پوست بادام و گردو و... براي تولید انرژي

یکي از راهکارهاي اثربخش و کارآمد در مدیریت انرژي، تولید 
انرژي بر مبناي روش تولید هم زمان برق، حرارت و برودت یا 
اصطالحا »تولید هم زمان« است. تولید هم زمان به معنای تولید توأم 
دو یا چند شکل از انرژي )مانند انرژي الکتریکي، حرارتي و برودتي( 
از یک منبع سادة اولیه )مانند انرژي شیمیایي سوخت هاي مختلف( 
است. از آنجا که در الگوي تولید هم زمان، انرژي هاي اولیه مصرفي 
یعني برق، حرارت و برودت از طریق سامانه ای با سوخت ورودي 
معین تأمین مي شود، هزینه هاي تأمین انرژي به میزان چشم گیري 

کاهش مي یابد. 
در روش هاي رایج فعلی، مصرف کننده ناگزیر است برق مصرفي 
خود را از شبکه سراسري خریداري کند، و براي مصارف گرمایشي 
و سرمایشي خود نیز هزینه اي جداگانه متحمل شود. در حالي  که در 
شیوه تولید هم زمان، مصرف کننده از شبکه سراسري برق مستقل 
مي شود و از محتواي انرژي سوخت ورودي با نهایت بهره وری )تا 

90 درصد( استفاده می کند. در نتیجه حجم و هزینه انرژي مصرفي 
به شدت کاهش مي یابد. 

ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست هم اکنون در حال تدوین 
ره نگاشت توسعه فناوري تولید هم زمان است. این سامانه به دلیل 
تأمین هم زمان برق، حرارت و برودت همراه با بهره وری باال و رفع 
نیاز ساختمان ها به تأسیسات سرمایشي و گرمایشي مستقل، باعث 
کاهش هزینه هاي عمراني خواهد شد. از این  رو، کاربرد گسترده اي 
در ساختمان هاي مسکوني، تجاري، اداري و دانشگاهي خواهد 

داشت.
ستاد در راستاي اجراي این طرح، مذاکراتي با وزارت نفت داشته تا 
بتواند راه اندازي آزمایشي CCHP را شروع کند. همچنین موافقت 
هیئت رئیسه دانشگاه شریف را براي همکاري در این طرح جلب 
کرده است. هم اکنون ستاد به دنبال جذب سرمایه براي اجراي طرح 

است.
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دریا : مسیر پیرشفت
نگاهی به عملکرد ستاد توسعه فناوری و صنايع دانش بنيان دريايی

دریا عرصه حضور و قدرت نمایي كشورهاست و حدود 90 درصد از تجارت جهاني 
از طریق دریا انجام مي شود. ایران با داشتن حدود 5800 كیلومتر خط ساحلي و 
همسایگی با خلیج  فارس، دریاي عمان و دریاي خزر، كشوري دریایي محسوب 
مي شود. موقعیت جغرافیایي مناسب، دسترسي به آب هاي آزاد و توان اشتغال زایي 
باالی صنایع دریایي كشور، تنها بخشي از ظرفیت هایي است كه به واسطه دریا در 

اختیار كشور قرار گرفته است. 
با آنکه كشور از نیروي انساني، امکانات سخت افزاري و نرم افزاري و نیز سرمایه 
الزم براي توسعه علوم و فناوري هاي دریایی برخوردار است، اما به دلیل نبود 
سازوكار مناسب برای همکاري و هم افزایي میان بازیگران مختلف، این حوزه 
به خوبي توسعه نیافته است. بهره برداري از ظرفیت ها و توسعه صنایع دریایي 
كشور، نیازمند برنامه ریزي، ایجاد زیرساخت مناسب و توسعه، انتقال و به كارگیري 
فناوري هاي پیشرفته در این حوزه است. ستاد توسعه فناوري و صنایع دانش بنیان 
دریایي با هدف بهره گیري هرچه بیشتر از توانمندي هاي دریایي موجود كشور 
سیاست هاي  راستاي  در  همچنین  و  دریایي  فناوري هاي  توسعه  راستاي  در 
كوچک سازي بدنه دولت و استفاده از ساختاري چابک تأسیس شده است. این 
ستاد مي تواند با هم افزایي میان بازیگران این حوزه، رشد و توسعه جدي علم و 

فناوري صنایع دریایي را رقم بزند. 
گزارش حاضر به بررسي سیاست ها، برنامه ها و اقدامات ستاد توسعه فناوري و 

صنایع دانش بنیان دریایي مي پردازد.

5800 کیلومتر
ایران در حدود 5800 کیلومتر

خط ساحلی دارد

90 درصد
90 درصد داد و ستد جهانی

از راه دریا انجام می شود
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سیاست ها و رویکردها
رویکردهاي  و  این بخش، سیاست ها  در 
اصلي ستاد توسعه فناوري و صنایع دانش بنیان 

دریایي ارائه مي شود.

شبکه سازي و جلب مشارکت ذي نفعان
حضور  متعددی  بازیگران  دریا،  حوزه  در 
لشکري  و  کشوري  دستگاه هاي  از  دارند؛ 
و  ارتش  نیروي دریایي  و  نفت  مانند وزارت 
سپاه پاسداران گرفته تا شرکت هاي دولتي یا 
خصوصي بزرگ مانند سازمان شیالت ایران، 
شرکت نفت فالت قاره و... . به دلیل تعدد 
بازیگران حوزه دریا، موفقیت در توسعه صنایع 

دریایي در گرو شبکه سازي و جلب مشارکت و همکاري بازیگران 
مختلف است. ستاد توسعه فناوري و صنایع دانش بنیان دریایي درصدد 
تسهیلگري و ایجاد هم افزایي بین سازمان ها و نهادهاي فعال در این 
صنعت بر آمده و در این راستا اقدام به تدوین ره نگاشت و برنامه 
جامعي کرده است که اولویت هاي فناوري و نقش بازیگران مختلف 

در پازل توسعه فناوري هاي دریایي را مشخص مي کند.
ستاد با شبکه سازي بین ذي نفعان و نقش آفرینان مختلف در حوزة 
فناوري هاي دریایي، نقش یکپارچه سازي، ایجاد انسجام، و هم افزایي 
بین برنامه هاي سازمان هاي مختلف را ایفا مي کند. ستاد قصد دارد 
اهداف و مأموریت هاي خود را با بهره گیري از همکاري نهادها و 
سازمان هاي دریایي کشور و با سازمان دهي واحدهاي ویژه شامل 
شوراها، کارگروه ها و شبکه هاي ماتریسي دنبال کند. ستاد در راستاي 
براي توسعه  تفاهم نامه سه جانبه  امضاي  بر  این سیاست، عالوه 
فناوري، با دفاتر استاني بنیاد نخبگان نیز همکاري دارد و از مشارکت 

آن ها در برگزاري جشنواره دانش آموزي استفاده مي کند.

حمایت از پژوهش و توسعه فناوري و جهت دهي به آن
ازجمله سیاست هاي ستاد، حمایت از توسعه  فناوري و تشویق 
دانشگاه ها به پژوهش و توسعه علوم و فناوري هاي مرتبط با صنایع 
پایان نامه هاي  از  جزئي  حمایت هایي  راستا  این  در  است.  دریایي 
دانشجویي صورت مي گیرد. همچنین در صورت حمایت سازمان هاي 
صنعتي از پایان نامه اي خاص، میزان حمایت ستاد نیز افزایش مي یابد. 
این بدان معناست که ستاد در حمایت هاي خود نیم نگاهي هم به 
طرف تقاضاي فناوري دارد و در صورت وجود تقاضا حمایت بیشتري 

از توسعه دهندگان فناوري به عمل مي آورد.

حمایت از توسعه شرکت هاي دانش بنیان
راستاي  در  دریایی،  دانش بنیان  فناوري و صنایع  توسعه  ستاد 
کمک به تحقق اقتصاد دانش بنیان، از توسعه شرکت هاي دانش بنیان 
دریایي حمایت مي کند. ستاد برای تسهیل فرایند کسب گواهینامه 

دانش بنیان این شرکت ها و شکل گیري کارگزار 
تخصصي ارزیابي شرکت هاي دانش بنیان صنایع 
تعداد  درنتیجه،  است.  کرده  تالش  دریایي 
شرکت هاي دانش بنیان دریایي از 8 شرکت به 
حدود 20 شرکت افزایش یافته است. در راستاي 
این سیاست، از حضور شرکت هاي دانش بنیان در 
نمایشگاه هاي ملي و بین المللي مرتبط نیز حمایت 

مي شود.

تدوین ره نگاشت فناوري
بودن  چندمنظوره  و  گران قیمت  دلیل  به 
متعدد  بازیگران  وجود  و  دریایي،  فناوري هاي 
فناوری ها  بعضی  توسعه  برای  حوزه،  این  در 
موازي کاري انجام شده و توسعه بعضي فناوري ها مغفول مانده است. 
از این  رو، کارگروه مطالعات و برنامه ریزي ستاد به منظور شناسایي 
فناوري هاي اولویت دار و تعیین نقش نهادها و سازمان هاي مختلف در 
توسعه فناوري هاي دریایي، ره نگاشت فناوري هاي دریایي را تدوین 
کرده است. این ره نگاشت با مشارکت ذي نفعان نقش آفرین در توسعه 
فناوري هاي دریایي تدوین شده و اولویت هاي فناوري با توجه به نیاز 
ذي نفعان مشخص شده است. در حال حاضر ویرایش نهایی این 
نقشه راه منتشر شده و ستاد درحال مدیریت و اجرایی سازی آن است. 

فرهنگ سازي و ترویج
به اعتقاد صاحب نظران، ایران فرصت عظیم صنایع دریایي را، نه به 
خاطر پیچیدگي و دست نیافتني بودن فناوري هاي مرتبط، که به دلیل 
غفلت از آن از دست مي دهد. ازاین رو، یکي از سیاست هاي اصلي 
ستاد، فرهنگ سازي در این حوزه است تا ذی نفعان مختلف، اهمیت 
صنایع دریایي را بشناسند و در کنار یکدیگر  به توسعه فناوري هاي 
مرتبط و بهره برداري از ظرفیت هاي حوزه دریا بپردازند، و بدین منظور 
طیف گسترده ای از مخاطبانـ  از نمایندگان مجلس و استانداران تا 

دانشجویان و دانش آموزان ـ  را هدف قرار داده است. 

منسجم و متمرکز ساختن ابزارهاي حمایتي
هم اکنون در سطح کشور ابزارهاي حمایتي مختلفي براي حمایت 
از توسعه فناوري وجود دارد که در بعضی موارد از آنجا که انسجام 
کافی ندارند، به دستاورد های مورد انتظار منتهي نمي شوند. ستاد در 
نظر دارد به منظور متمرکز ساختن ابزارهاي حمایتي و بر اساس 

دکتر محمدسعید  سیف 
دبیر ستاد توسعه فناوری دریایی 

20 شرکت دانش بنیان
تعداد شرکت های دانش بنیان دریایی از 8 

به حدود 20 شرکت افزایش یافته است
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اقداماتحوزه

برنامه ریزی و تحلیل 
راهبردی

تدوین پیش نویس سند توسعه دریایی کشور و پیگیری تصویب آن  •
تهیه و تدوین گزارش »ظرفیت های توسعه فناوری های گردشگری دریایی کشور«   •

ایجاد ساختار ستاد متناسب با اهداف کالن و سیاست ها  •
تهیه و تدوین آمارنامه دریایی کشور و چاپ دو نسخه در سال های 93 و 94  •

ترجمه و چاپ کتاب آینده نگاری حمل و نقل دریایی 2020  •
چاپ کتاب مطالعات پشتیبان تدوین پیش نویس سند توسعه دریایی کشور  •

تهیه و تدوین اطلس شناورهای کشور و چاپ نسخه اصلی در 1393  •
تهیه و تدوین اطلس کشتی سازی کشور و چاپ نسخه اصلی در 1394  •

تدوین نقشه راه فناوری های دریایی ایران  •
پایش توانمندي هاي دانشگاه ها در حوزه دریا   •

شبکه سازی

تشکیل شبکه ملی ناوگان تحقیقاتی دریایی کشور  •
تشکیل کمیته ارزیابی طرح های فناورانه دریایی  •
ایجاد شبکه ملی ناوگان تحقیقاتی دریایی کشور  •

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه توسعه فناوری بین معاونت علمی و فناوری، وزارت علوم و وزارت دفاع  •

حمایت از تولید و 
تجاری سازی فناوری

حمایت از طرح کالن طراحی و ساخت شناورهای فراساحلی  •
حمایت از طرح کالن طراحی و ساخت قفس های پرورش ماهی  •
حمایت از طرح کالن طراحی و ساخت دکل های حفاری دریایی  •
حمایت از تجاری سازی و بومی سازی ساخت 3 فروند جت اسکی  •

حمایت از طرح »طراحی  و ساخت دستگاه شوری سنج در علوم دریایی«  •
حمایت از شرکت های دانش بنیان جهت ارائه دستاورد های خود در نمایشگاه های ملی و بین المللی )2 نمایشگاه خارجی   •

و 6 نمایشگاه داخلی( 
حمایت از طرح »طراحی و ساخت مبدل انرژی موج مبتکرانه با ترکیب صفحه نوسانگر و مواد پیزوالکتریک«  •

حمایت از توسعه نیروی 
انسانی، آموزش و ترویج

برگزاری جشنواره دانش آموزی دریا  •
)iMarine.ir( راه اندازی و به روزرسانی پایگاه اطالعات دریایی ایران  •
برگزاری تور آموزشی صنایع دریایی ویژه خبرنگاران در بندرعباس  •

حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی حوزه دریا  •
تدوین کتاب »ایران، کشوری دریایی« و چاپ نسخه اصلی در سال 1394  •

برگزاری سلسله نشست های تخصصی صنایع دریایی  •
برگزاری دوره های تخصصی آشنایی با دریا در 250 مدرسه در تهران و 70 مدرسه در استان های ساحلی کشور  •

برنامه ریزی مسابقه طراحی و ساخت شناورهای کنترل از راه دور با شرکت بیش از 30 تیم دانش آموزی با همکاری   •
پژوهش سراها 

بازدید دانش آموزان از امکانات و تجهیزات صنایع دریایی در 7 استان ساحلی کشور با همکاری بنیاد ملی نخبگان  •
برگزاری مسابقه خانوادگی آشنایی با دریا در سطح کشور با هدف آشنایی با صنایع دریایی کشور و باالبردن سرانه   •

مطالعه در این حوزه
برگزاری سلسله دوره های آموزشی با هدف تربیت خبرنگاران دریایی  •
تدوین و چاپ کتاب صنایع و فناوری های دریایی ویژه دانش آموزان  •

برگزاری نشست های هم اندیشی با فعاالن حوزه دریایی در 7 استان ساحلی به منظور شناسایی و حمایت از طرح های   •
فناورانه دریایی
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از  توسعه در هریک  و  پژوهش  تدوین شده، مسئولیت  ره نگاشت 
اولویت هاي اصلي را به یکي از اعضای هیأت علمی یا دانشگاه ها 

واگذار کند و گرنت ویژه اي در اختیار آن ها قرار دهد.

اهم برنامه ها و اقدامات
اهم اقدامات و برنامه های ستاد دریا را می توان به چهار حوزه 
و  تولید  از  حمایت  شبکه سازی،  راهبردی،  تحلیل  و  برنامه ریزی 
تجاری سازی فناوری، و حمایت از توسعه نیروی انسانی، آموزش و 

ترویج تقسیم کرد که در جدول 1 خالصه ای از آنها آمده است. 
در ادامه به طور مشروح به بعضی از مهم ترین برنامه های در 
دست اجرا و اقدامات ستاد توسعه فناوري و صنایع دانش بنیان دریایي 

پرداخته می شود.
تدوین نقشه راه  فناوری های دریایی ایران

)1394-1404(
یکی از برنامه هایی که ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان 
دریایی از ابتدای سال 1393 در دستور کار خود قرار داده، تدوین 
نقشه راه فناوری های دریایی است.نقشه راه فناوری های دریایی در بازه 
یک ساله و با همکاری و هماهنگی تمامی سازمان های دریایی کشور 
تهیه و تدوین شد. پیش نویس اولیه سند در شهریورماه 1394 تهیه 
شد و در چند نوبت مورد نقد و بررسی سازمان ها، متخصصان و 
خبرگان دریایی کشور قرار گرفت. در مراحل اجرایی تدوین نقشه راه 

بالغ بر 50 جلسه در سطوح مختلف برگزار شد تا از نظرات متخصصان 
و ذینفعان تا حد امکان بهره گرفته شود و نقشه راه نهایی مورد وفاق 

جامعه دریایی کشور قرار گیرد.

شبکه ملی ناوگان تحقیقاتی دریایی کشور
ناوگان تحقیقاتی دریایی کشور  از تشکیل شبکه ملی  هدف 
هم افزایی ظرفیت ناوگان تحقیقاتی دریایی در کشور است. بدین 
منظور با برگزاری جلسات هم اندیشی با سازمان های دارای شناور 
تحقیقاتی، هسته شبکه ملی ناوگان تحقیقاتی دریایی تشکیل شد و 

فعالیت های خود را آغاز نمود.

حمایت از طرح های فناورانه شرکت های دانش بنیان دریایی
ستاد دریایی در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان به 
منظور توسعه فناوری های دریایی کشور با ارائه تسهیالت از 12 طرح 

با عناوین زیر حمایت کرده است: 
AIS طراحی و ساخت گیرنده •

• انتقال فناوری و بومی سازی نرم افزار مدیریت آبزی پروری در قفس
• سیستم ردیابی و نظارتی دریایی ماهوارهای جهت نجات جان 

انسان ها و نظارت بر شناورها
• دستگاه اعالم کننده آلودگی نفتی سطح دریا
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• طراحی سیستم نمایندگی کشتیرانی
•  طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی سیموالتور کشتی

•  ساخت پردازشگر رادار همه منظوره دریایی-ساحلی-زمینی
•  طراحی و ساخت شناور هوشمند سطحی

•  طراحی هاورکرافت 6 نفره تفریحی
•  طراحی قایق پرنده تفریحی

•  طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری مشخصات هندسي پروانه
• طراحی و ساخت ربات زیرسطحی

حمایت از اخذ گواهینامه های دریایی
 برای تجهیزات ساخت داخل

در راستای حمایت از توسعه و تولید تجهیزات دریایی ساخت داخل، 
ستاد طی تفاهم نامه ای با مؤسسه رده بندی ایرانیان، با تأمین بخشی از 
هزینه ارزیابی و صدور گواهینامه های دریایی از تولیدکنندگان داخلی 
حمایت می کند. طرح مذکور از مهرماه 1394 اجرایی شده و تا کنون 

از محصول های زیر جهت اخذ گواهینامه حمایت شده است:
FS – 125 1. لنترن ال ای دی دریایی سری

Blackmer 2. پمپ انتقال سوخت اصلی و انتقال روغن تیپ
CH �35�130/2 3. پمپ خن تیپ

)imarine(ایجاد پایگاه جامع اطالع رسانی دریایی کشور
راه اندازی پایگاه جامع اطالع رسانی دریایی)imarine( به عنوان 
بزرگ ترین شبکه اطالعاتی دریایی کشور با حمایت ستاد دریایی، 
از اواسط سال 1393 برنامه ریزی شد و در مهرماه 1394 به پایان 
رسید. این پایگاه، سامانه ای تعاملی، جامع و کاربردی  ست و کاربران 
آن مدیران رده باال و میانی، صاحبان صنعت و دانش آموختگان 

دانشگاه ها و دانشجویان هستند.

ایجاد ساختار متناسب با اهداف کالن و سیاست هاي ستاد
به منظور  دریایي،  دانش بنیان  صنایع  و  فناوري  توسعه  ستاد 
اجراي فعالیت هاي خود 4 کارگروه اصلي را تشکیل داده است که 
برنامه ریزي، فعالیت هاي ترویجي، توسعه علم و فناوري و نیز توسعه 

بازار را پوشش مي دهند:
به  مربوط  فعالیت هاي  برنامه ریزي:  و  مطالعات  کارگروه   .1
برنامه ریزي، مستندسازی، رصد فناوری ها، مطالعات راهبردی دریایی 

و ترسیم ره نگاشت فناوري را بر عهده دارد.
مسئولیت  کارگروه  این  اطالع رساني:  و  ترویج  کارگروه   .2

فعالیت هاي مربوط به جشنواره ها و فرهنگ سازي را بر عهده دارد.
3. کارگروه توسعه فناوري: مسئولیت ارتباط با دانشگاه ها، مراکز 
علمي، حمایت از پایان نامه ها، همایش ها و مسابقه ها بر عهده این 

کارگروه است. 
دریایی،  فناوره  طرح های  از  حمایت  بازار:  توسعه  کارگروه   .4
رسیدگي به مسائل و مشکالت شرکت هاي دانش بنیان دریایي، 

و  بین المللي  و  ملي  نمایشگاه هاي  در  شرکت ها  حضور  تسهیل 
همکاري آن ها با شرکت هاي خارجي از وظایف این کارگروه است.

انتشار آمارنامه دریایي ایران
یکي از اقدامات کارگروه مطالعات و برنامه ریزي ستاد در راستاي 
سیاست فرهنگ سازي و ترویج، انتشار آمارنامه دریایي ایران و توزیع 
آن در میان مسئوالن رده اول کشور، معاونان وزرا و نمایندگان 
مجلس است. در این سند، آمار و ارقام پراکنده موجود در سازمان هاي 
مختلف این حوزه جمع آوري و به صورت یکپارچه  ارائه شده است. 
اولین ویرایش این سند در سال 93 و ویرایش دوم آن در سال 94 

منتشر شده است. 

انتشار اطلس کشتي سازي هاي ایران
نبود داده ها و اطالعات آماری منسجم از توانمندي ها و صنایع 
فعال در حوزه کشتي سازي کشور  برنامه ریزي و سیاست گذاري 
را دشوار می سازد.  فناوري و صنایع دریایي  براي توسعه  مناسب 
در این اطلس، که براي اولین بار در کشور و به کوشش کارگروه 
توسعه بازار این ستاد تدوین شده است، مشخصات و ابعاد کشتي هاي 
ساخت داخل کشور ارائه شده است. همچنین این اطلس به شناخت 
بازیگران و ذي نفعان اصلي، صنایع موجود و فعال کشور و نیز شناخت 

توانمندي ها و امکانات داخلي کشور در این حوزه کمک مي کند. 

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه توسعه فناوري
در راستاي سیاست شبکه سازي و جلب مشارکت ذي نفعان و 
با تالش  کارگروه توسعه فناوري ستاد، تفاهم نامه  سه جانبه ای میان 
وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح، وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوري و معاونت علمي و فناوري منعقد شده است که بر مبناي 
آن هریک از طرف ها طي 5 سال آینده حدود 10 میلیارد تومان 
روي پروژه هاي دریایي سرمایه گذاري خواهند کرد. این تفاهم نامه 
از چند منظر اهمیت دارد: 1( هریک از طرف ها یک سوم بودجه را 
تأمین مي کند و به هیچ کدام فشار مالي تحمیل نمي شود؛ 2( این 
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می کند  فراهم  هموار  مسیري  و  مناسب  زیرساختی  تفاهم نامه 
 که مي توان ده ها پروژه توسعه فناوري مرتبط را در آن اجرا کرد؛
3( پروژه هایي که در قالب این تفاهم نامه اجرا مي شود، پشتوانه هر 
سه طرف را دارد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوري؛ معاونت علمي و 
فناوري؛ و نیز وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح به عنوان کاربر 

اصلي. 
دبیرخانه اجرایي این تفاهم نامه در معاونت علمي و فناوري مستقر 

شده و در حال تدوین آیین نامه هاي اجرایي مرتبط است. 

پایش توانمندي هاي دانشگاه ها در حوزه دریا 
با هدف  دریا  حوزه  در  دانشگاه ها  توانمندی های  پایش  پروژه 
و  مقاله ها  دانشجویان،  استادان،  رشته ها،  دانشگاه ها،  شناسایي 
فعالیت هاي علمي آن ها و نیز آگاهي از ضعف هاي موجود در این 
حوزه، به پایش همه دانشگاه ها در حوزه دریایي پرداخته است. گزارش 
این پروژه همچنین راهکارهاي ساختاري و مدیریتي را در این حوزه 
براي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و معاونت علمي و فناوري 

پیشنهاد کرده است. 

مشارکت در برگزاري مسابقه هاي دانشجویي
برخي دانشگاه هاي کشور مانند دانشگاه صنعتي مالک اشتر، 
دانشگاه صنعتي شریف، دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه صنعتي 
امیرکبیر مسابقه هاي دانشجویي مختلفي را در حوزه صنایع دریایي 
برگزار مي کنند، از جمله: مسابقات زیردریایي هاي کنترل از راه دور، 
مسابقه علمي و پژوهشي پرتاب موشک هاي آبي، مسابقه دانشجویي 
قایق هاي کارتني، مسابقات ملي شناورهاي هوشمند و... . گرچه ابتکار 
برگزاري جشنواره ها و مسابقه هاي دانشجویي، در دست دانشگاه هاي 
کشور بوده است، کارگروه ترویج و اطالع رساني ستاد توسعه فناوري و 

صنایع دانش بنیان دریایي در راستاي فرهنگ سازي و ترویج در سطح 
دانشجویان، اقدام به همکاري با دانشگاه ها و تأمین بخشي از جوایز 

این مسابقه ها کرده است.

برگزاري جشنواره دانش آموزي دریا
این ستاد، یکي از اولین ستادهاي توسعه فناوري است که با هدف 
فرهنگ سازي و ترویج در سطح دانش آموزان، جشنواره دانش آموزي 
مرتبط با حوزه فعالیت خود را برگزار کرده است. جشنواره دانش آموزي 
دریا براي اولین بار در مهرماه 1394 به کوشش کارگروه ترویج و 
اطالع رساني ستاد و با همکاري بنیاد نخبگان استان هاي ساحلي 
هفت گانه برگزار شد. در این جشنواره، حدود 5000 دانش آموز با 
مسئله دریا و اهمیت و ضرورت توجه به آن آشنا شدند. همچنین 
فراخوان دومین دوره جشنواره با همکاری وزارت آموزش و پرورش و 

نهادهای دریایی از اسفندماه 94 آغاز شده است. 

برقراري ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از کشور 
با توجه به اینکه شمار ایرانیان مقیم خارج از کشور که در حوزه 
صنایع دریایي فعالند تنها حدود 50 نفر است، این ستاد در نظر دارد با 
همکاري بنیاد نخبگان و امتیازهایي که این بنیاد براي ایرانیان مقیم 
خارج در نظر مي گیرد، ارتباطات خود با فعاالن این حوزه در خارج از 
کشور را تقویت کند و تسهیالتي براي جذب سرمایه و دانش فني 

آن ها ارائه کند. 

حمایت از پایان نامه هاي دانشجویي
به  جهت دهي  و  حمایت  راستاي  در  ستاد  اقدامات  از  یکي 
توسعه فناوري، حمایت از پایان نامه هاي دانشجویي است. برخي از 
این حمایت ها که مبالغ آن ها محدود است )1 میلیون تومان براي 
کارشناسي ارشد و 2 میلیون تومان براي دکترا( ، بدون ارزیابي به 
صنایع  راهبردي  حوزه هاي  در  که  می گیرد  تعلق  پایان نامه هایي 
دریایي تعریف و اجرا شود. ستاد تاکنون حدود 200 میلیون تومان 
حمایت  در صورت  است. همچنین  کرده  حمایت  پایان نامه ها  از 
سازمان هاي صنعتي از پایان نامه ها، سقف حمایت ستاد نیز افزایش 
یافته و حتي به 10 تا 20 میلیون تومان براي پایان نامه دکترا مي رسد. 

حمایت از برگزاري نمایشگاه هاي ملي و بین المللي
سیاست  راستاي  در  ستاد  این  اطالع رسانی  و  ترویج  کارگروه 
برگزاري  به  اقدام  دانش بنیان،  شرکت هاي  توسعه  از  حمایت 
نمایشگاه و نیز حمایت از حضور شرکت هاي دانش بنیان دریایی در 
نمایشگاه هاي ملي و بین المللي کرده است. براي مثال، ستاد امکان 
حضور شرکت هاي صنایع دریایي در نمایشگاه روسیه را فراهم کرده 
است، همچنین با اجاره غرفه اي به نام ستاد در نمایشگاه تبریز، و 
هفدهمین نمایشگاه صنایع دریایی کیش، محصوالت شرکت هاي 

دانش بنیان دریایي را در این غرفه عرضه کرده است. 



بنیان256 دانش  اقتصاد  بوم  زیست  توسعه  تکاپوی  مـروری بر رویـکردها و اقـدامـات معاونت علمی و فناوری رییس جمـهوردر 

وم
ش س

بخ
ی

رد
هب

را
ی 

ها
ی 

ور
فنا

ه 
سع

تو

اهداف جشنواره دانش آموزي 
دریا: 

آشنایی دانش آموزان و خانواده ها با   •
دریا و اهمیت آن در كشورمان

تبدیل شدن امور دریایي به موضوعي   •
مطرح در فعالیت هاي دانش آموزان

هدایت تحصیلي دانش آموزان نخبه و   •
عالقه مند به سمت رشته هاي تحصیلي 

مرتبط با دریا
هدایت شغلي دانش آموزان و عالقه مند   •

ساختن آن ها به مشاغل مرتبط با دریا
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گرچه تعریف جامع و مورد وفاقی از فناوری های نرم و هویت ساز وجود 
ندارد، اما بنا بر برخی تعاریف به آن دسته فناوری هایی اطالق می شود كه بر 
رفتار، هویت و كنش افراد در گذر زمان تأثیر می گذارد. از این رو با عنایت 
به ظرفیت ها، فرصت ها و تهدیدهای نرم و فرهنگی ایران اسالمی، این 
فناوری ها در كشورمان از اهمیت مضاعفی برخوردار است و جای تعجب 
نیست كه در زمره اولویت هاي )الف( نقشه جامع علمي كشور قرار گرفته اند. 
شاید اگر آمار بیکاری دانش آموختگان رشته های هنر و علوم انسانی را نیز 
در نظر بگیریم، فوریت و ضرورت توسعه صنایع نرم و فرهنگی بیش از 

پیش آشکار شود. 
با توجه به اهمیت و نقش بی بدیل فناوري هاي نرم و فرهنگي از یک سو و 
غفلت تاریخی كشور در توسعه این فناوري ها از سوی دیگر، ستاد توسعه 
فناوري هاي نرم و هویت ساز در معاونت علمي و فناوری راه اندازي شده 
است تا با مشاركت حداكثری ذی نفعان، توسعه صنایع نرم و فرهنگي در 
كشور را هدایت و راهبری كند. این ستاد مأموریت خود را »هماهنگ سازی، 
حمایت، تسهیل گری و روزآمدسازی زیرساخت های نهادی برای توسعه 
صنایع و فناوری های فرهنگی و تجاری سازی آن ها« می داند و می كوشد 
صنایع نرم و فرهنگی را به یکی از پیشران های كلیدی توسعه اقتصاد 
دانش بنیان و گذار كشور به موج چهارم )موج فرهنگ و خالقیت( بدل كند. 
در ادامه به بررسي سیاست ها، برنامه ها و اقدامات ستاد توسعه فناوري هاي 

نرم و هویت ساز پرداخته می شود. 

صنایع نرم و فرهنگی:
پیرشان توسعه اقتصاد خالق و فرهنگی

ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هويت ساز 
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سیاست ها و رویکردها
رویکردهاي  و  سیاست ها  بخش،  این  در 
اصلي ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هویت ساز 

ارائه مي شود.
گفتمان سازي و ترویج پارادایم

 فناوری ها و صنایع نرم و فرهنگی
توسعه  بر  غالب  گفتمان  می رسد  نظر  به 
صنعتی کشور، گفتمان »صنایع سخت« است 
و هر گاه سخن از »صنعت« به میان می آید، 
لوازم  خودرو،  همچون  صنایعی  ناخودآگاه 
خانگی، نفت و گاز، هوایی یا دریایی در ذهن 
سیاست گذاران نقش می بندد. بنابراین به رغم 
ظرفیت هاي شگرف فناوری های نرم و فرهنگي 
به  هنوز  صنایع  و  فناوری ها  این  کشور،  در 

رسمیت شناخته نشده اند و نگاهی جز نگاه فرهنگی نسبت به آن ها 
وجود ندارد، حال آن که این صنایع می توانند کارکردهای مختلفی از  
جمله اقتصادی )از جمله خلق ثروت و اشتغال زایی(، اجتماعی و حتی 

امنیتی داشته باشند. 
بنابراین مسئله صنایع نرم و فرهنگي بومی مانند بازی های 
یا  پوشاک  نوشت افزار،  اسباب بازی،  و  رایانه ای، سینما، عروسک 
موسیقی، نه تنها به نوبه خود یک مسئله »فرهنگي« است، بلکه 
داري تبعات اقتصادي نیز هست و اگر جدی گرفته نشود، به کاهش 
تولید، اشتغال و درآمدزایي این بخش در سطح ملي مي انجامد و 

حتی می تواند قدرت نرم و به تبع آن، امنیت ملی 
را نیز با مخاطراتی روبرو کند. در این شرایط، 
متأسفانه برخی سیاست گذاران رویکرد اقتصادی 
و صنعتی به فرهنگ را به مثابه تهدیدي براي 
فرهنگ تلقي می کنند و آن را مترادف با ابتذال 

فرهنگی می دانند. 
از این  رو، ستاد تمرکز اصلي خود را بر تقویت 
گفتمان فناوري ها و صنایع نرم و فرهنگي قرار 
داده است و می کوشد نشان دهد که رویکرد 
صنعتی، فناورانه و نوآورانه به حوزه خدمات و 
محصوالت نرم و فرهنگی، نه تنها لزوما به 
ابتذال فرهنگی منجر نمی شود، بلکه اگر در 
قرار  ایرانی  ـ  اسالمی  ارزش های  چارچوب 
گیرد، می تواند به توسعه اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی کشور کمک کند. در این راستا، ستاد به برگزاری همایش ها 
و دوره های آموزشی مختلفی برای ذی نفعان و به ویژه سیاست گذاران 

پرداخته است. 

توسعه زیرساخت هاي نهادي 
یکي از مشکالت توسعه فناوري هاي نرم و هویت ساز در کشور، 
فقدان زیرساخت نهادي است؛ زیرا همان طور که اشاره شد، در کشور 
ما دو بخش »فرهنگ« و »صنعت« از یکدیگر »فاصله سازماني« 
دارند و امور مربوط به آن ها به مثابه دو بخش کامال متمایز ساماندهي 
مي شود. در واقع متولیان توسعه صنعتی کشور، صنایع فرهنگی را به 
رسمیت نمی شناسند، و از سوی دیگر، متولیان توسعه فرهنگی کشور 

نیز رویکرد صنعتی یا نوآورانه به آن ها ندارند.
ناگفته پیداست که در غیاب یک رویکرد همه جانبه و متوازن به 
صنایع نرم و فرهنگی، تالش برای توسعه آن ها راه به جایی نخواهد 
برد. بنابراین ستاد، توسعه و روزآمدسازی زیرساخت هاي قانوني و 
نهادي صنایع فرهنگي را در اولویت مي داند. از جمله فعالیت های 
ستاد در این راستا می توان به حمایت از شکل گیری کمیته »اقتصاد 

خالق« در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اشاره کرد. 

شبکه سازي بین ذي نفعان
را  متنوعی  صنایع  از  بزرگی  خانواده  فرهنگی،  و  نرم  صنایع 
شامل می شود که از بازی های رایانه ای تا اسباب بازی، نوشت افزار، 
سینما و تئاتر، صنایع دستی، میراث فرهنگی، پوشاک و ... را در بر 
می گیرد. در حال حاضر هر کدام از این صنایع متولیان مختلف و 
بعضا متعددی دارند. با توجه به فعالیت های جزیره اي و موازي کاري 
میان متولیان حوزه فناوري هاي نرم، ستاد با بهره برداری از جایگاه 
خود در معاونت علمي و فناوري، شبکه سازي و ایجاد هماهنگی 
بین ذي نفعان شاخه های مختلف صنایع فرهنگی و فناوری های نرم 
را دنبال می کند. از این رو ستاد تعامالتي با نهادهایی مانند شورای 

مهندس سیدمحمدحسین
 سجادی نیری

دبیر ستاد توسعه  فناوری های نرم و 
هویت ساز

»صنایع فرهنگي« به صنایعی گفته می شود که به خلق 
ایده، تولید و توزیع محصوالت و خدماتی می پردازند که 
ماهیت فرهنگي دارند و مخاطب آن ها جنبه های فرهنگی 

فرد و جامعه است. این صنایع دانش بنیان هستند و 
قابلیت زیادي براي اشتغال زایی دارند. 

فرآورده هاي  فرهنگي عمدتا در زمره  فرآورده هاي نرم 
قرار مي گیرند؛ اما معموال از طریق یک ”حامل“ انتقال 
مي یابند که ممکن است سخت افزاري باشد.مثال فیلم 

سینمایي یک فرآورده  صنعت فرهنگي است که ماهیت 
نرم دارد، اما از طریق حاملي به نام لوح فشرده جابه جا 

می شود و به فروش مي رسد.

»فناوری فرهنگی« معموال بر مبنای »صنایع فرهنگی« 
تعریف می شود. »فناوری فرهنگی«، فناوری ای است که 

عمده ترین کاربرد آن، در »صنایع فرهنگی« باشد.

از آن جا که تولید فرآورده های فرهنگی بر خالقیت، مهارت، 
و استعداد فردی استوار است، صنایع فرهنگی را »صنایع 

خالق« نیز می نامند.
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دستي  فرهنگي، صنایع  میراث  سازمان  فرهنگی،  انقالب  عالی 
فکري  پرورش  کانون  پرورش،  و   آموزش  وزارت  گردشگري،  و 
کودکان و نوجوان، بنیاد ملی بازی های رایانه ای، شوراي عالي نظارت 
بر اسباب بازی و بنیاد ملي نخبگان داشته و دارد. امضای تفاهم نامه با 
مراکز رشد اصفهان، یزد، آذربایجان شرقی و پارک فناوری همدان از 

دیگر اقدامات ستاد در همین راستا به شمار می رود. 
فعالیت های ستاد در این زمینه به عقد تفاهم نامه میان معاونت 
علمی و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در زمینه انجام 
فعالیت های مشترک فرهنگی و هنری، تفاهم نامه با سازمان میراث 
رویکرد  اتخاذ  زمینه  در  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
»دانش بنیان« در راهبردهای سازمان، و نیز تفاهم نامه هایی با رسانه 
ملی، سازمان بورس و اوراق بهادار، دانشگاه الزهرا و دانشگاه هنر، 
شهرداری های کرج، تبریز و همدان، صندوق ذخیره فرهنگیان، جهاد 
دانشگاهی، وزارت کشور، کریدور صادرات، شورای عالی مناطق آزاد، 
معاونت امور زنان، فرهنگستان علوم و صداوسیما منعقد کرده است. 
همچنین ستاد تفاهم نامه ای با انجمن انیمیشن روسیه جهت مبادله 

دانش و فناوری منعقد کرده است.  

حمایت از توسعه فناوري هاي نرم 
اولویت اصلی ستاد همسو با رویکرد کالن معاونت علمی و فناوری، 
»تجاری سازی فناوری« و کمک به شکل گیری نوآوری های )انواع 
محصوالت و خدمات( نرم و هویت ساز است. اما چالش اصلی در 
این مسیر، نبود ظرفیت های صنعتی در حوزه محصوالت نرم و 
فرهنگی و کارگاهی بودن اغلب بنگاه ها است. ازاین رو، ستاد چاره ای 
جز »تقویت زنجیره های ابتدایی فرآیند نوآوری« ندارد و ناگزیر باید 
»توسعه فناوری« را به عنوان پیش شرط توسعه نوآوری تشویق و 
تسهیل کند. در این راستا، ستاد در تالش برای تخصیص بودجه 
پژوهشی مستقل برای توسعه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در 
سازمان ها و نهادهای دولتی مرتبط است و پیشنهاد تخصیص 0/5 
تا 2 درصد بودجه سازمان ها به توسعه فناوری های نرم و فرهنگی 

را مطرح کرده است. 

حمایت از تجاری سازی و خلق برندهای ملی و فراملی
ستاد در راستای سیاست های کالن معاونت علمی و فناوری و 
در راستای مأموریت های ذاتی خود، از تجاری سازی محصوالت 
و خدمات نرم و فرهنگی حمایت می کند که از آن جمله می توان 

توسعه قدرت نرم و گسترش نفوذ فرهنگي کشور
 در عرصه هاي بین المللي

حراست از هویت ملي و متمایزسازي فرهنگ ملي در برابر فرهنگ هاي 
بیگانه و فرایند جهاني سازي

توسعه اقتصادي و خلق ثروت و کمک به گذار از اقتصاد منبع پایه 
تک محصولي به اقتصاد خالق و دانش بنیان 

توسعه اجتماعي و احیا و ترویج
 سبک زندگي اسالميـ  ایراني

افزایش سطح دسترسي عموم شهروندان به خدمات و محصوالت نرم و 
فرهنگي اسالميـ  ایراني

ایجاد تصویر روشن و مثبت از کشور 
در عرصه های بین المللی

اشتغال زایی، به ویژه برای 
دانش آموختگان رشته های هنر و علوم انسانی

تقویت و متمایزسازی فرهنگ های محلی و قومی 
به عنوان منابع بی بدیل فرهنگی کشور

تقویت نوآوری و خالقیت در جامعه

اهم کارکردهای 
صنایع نرم و فرهنگی
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به حمایت از مسابقه های ایده پروری یا تأسیس شتاب دهنده های 
تخصصی اشاره کرد. 

و خدمات  بازار محصوالت  در  اصلی  چالش های  از  یکی  اما 
و  ملی  عرصه های  در  که  است  بومی  برندهای  نبود  فرهنگی، 
فراملی شناخته شده باشند. بنابراین ستاد عالوه بر تجاری سازی 
محصوالت و خدمات، به طور خاص از شکل گرفتن برندهای ملی 
و فراملی در این زمینه حمایت می کند. به منظور تسریع این فرآیند، 
ابتدا شرکت های خصوصی معتبر و فعال که می توانند کاندیدای 
تبدیل به برندهای ملی و فراملی باشند، شناسایی می شوند. یکی از 
مالحظات مهم در شکل گیری برند در عرصه صنایع نرم و فرهنگی 
این است که به دلیل پیوندهای عمیقی که بین شاخه های مختلف 
صنایع نرم و فرهنگی وجود دارد، معموال این برندها در بیش از 
یک شاخه فعالیت می کنند. برای مثال ممکن است برندی در حوزه 
نوشت افزار، اسباب بازی و انیمیشن فعالیت کند تا بتواند از هم افزایی 
بین آن ها بهره برداری کند. به همین منظور، ستاد به جای مفهوم برند 
از مفهوم »برندـ  خوشه« استفاده می کند و می کوشد از شکل گیری 

برندخوشه های بزرگ حمایت به عمل آورد. 

حمایت از شکل گیری شرکت هاي دانش بنیان
 در حوزه های نرم و فرهنگی

همان طور که اشاره شد، بنا به دالیل مختلف و در صدر آن ها، 
غلبه گفتمان »صنایع سخت« بر سیاست های توسعه صنعتی کشور، 
اساسا صنایع نرم و به ویژه صنایع فرهنگی چندان به رسمیت شناخته 
نمی شوند. صنایع فرهنگی پلی میان عرصه صنعت و فرهنگ به 
شمار می روند، اما متأسفانه از یک سو با بی مهری متولیان توسعه 
صنعتی روبرو هستند، و از سوی دیگر، رویکردهای عمدتا فرهنگی 
دستگاه های فرهنگی، رشد و شکوفایی اقتصادی آن ها را تضمین 

نمی کند. 
برای مثال، کارگروه »ارزیابي و تشخیص صالحیت شرکت هاي 
دانش بنیان« مطابق آیین نامه موجود، بخش اعظم شرکت های فعال 
در حوزه های نرم و فرهنگی را به رسمیت نمی شناسد. بنابراین به 
ندرت صالحیت این شرکت ها به عنوان شرکت های دانش بنیان 
احراز می شود و به همین دلیل نمی توانند همچون سایر شرکت های 
نوآور که در حوزه  صنایع سخت فعالیت می کنند، از تسهیالت صندوق 

ملی نوآوری و شکوفایی یا سایر مزایای قانونی بهره مند شوند. 

برند خوشه های بالقوه 
قابل تبدیل به پروژه های مشارکتی

حوزه انیمیشن و شرکت کفش دوزک
مرچندایز

حوزه صنایع فرهنگی با گروه فرنام
IT پایه

حوزه فرهنگ با پایه ITگروه جهان رایانه

شرکت فخر زرین 
پارس

حوزه طال، جواهر و 
سنگ های زینتی

انیمشین، مرچندایز و شرکت کاله قرمزی
پارک موضوعی

انیمشین، مرچندایز و مجموعه شهر موش ها
پارک موضوعی

انیمیشن، مرچندایز و نسل اندیشه سبز
پارک موضوعی

مهم ترین حوزه هاي 
صنایع فرهنگي

طراحی
گرافیک، طراحی لباس، اسباب بازی و...

گردشگری و میراث
موزه ها، نمایشگاه ها، صنایع دستی و...

رسانه های صوتی و تصویری
سینما، پویانمایی، تئاتر، موسیقی و...

هنرهای تجسمی
نقاشی، عکاسی و...

نشر
کتاب، مطبوعات، نشریات و...

سرگرمی
پارک های موضوعی، مسابقات و...

رسانه های مجازی
نرم افزار، بازی، 

برنامه های کاربردی و...
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اهم برنامه ها و اقدامات
تدوین سند راهبردي و شناسایی حوزه هاي اولویت دار

سیاست گذاری در غیاب اولویت بندی راه به جایی نمی برد. لذا ستاد 
پیش از هر اقدام دیگری به تدوین سند راهبردي و تعیین حوزه های 
اولویت دار در فناوري هاي نرم و صنایع فرهنگي پرداخته است. این 
سند همسو با سند »نظام ملي نوآوري صنایع فرهنگي« تدوین 
شده که »کارگروه نظام نوآوری صنایع و محصوالت فرهنگی« در 

دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی آن را ارائه کرده است. 
تعیین اولویت های کشور در حوزه های نرم و فرهنگی بر پایه 
3 رویکرد »فرصت محور«، »قوت محور« و »اقتدارمحور« و نیز 
دو معیار »مجاورت با فناوري ها و صنایع سخت« و » سازگاری 
با معیارهای کارگروه احراز صالحیت دانش بنیان« انجام شده است. 
بر این اساس، اولویت هاي مندرج در سند عبارت اند از: بازي هاي 
رایانه اي، پویانمایي، طراحي صنعتي )شامل طراحي اسباب بازی، 

پوشاک، نوشت افزار و...( و صنایع دستي و گردشگري.

راه اندازی مراکز رشد و پارک های فناوری
 در حوزه صنایع فرهنگی

ستاد به منظور ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای شکل گیری 
شرکت های دانش بنیان در زمینه صنایع فرهنگی و حمایت از آن ها 
در سطح کشور، از شکل گیری مراکز رشد و پارک های فناوری در 
مناطق مختلف کشور حمایت می کند. از جمله اقدامات ستاد در این 
زمینه می توان به تأمین بخشی از هزینه های راه اندازی مرکز رشد 
آذربایجان شرقی،  فناوری  پارک  در  )فرهنگی(  نرم  فناوری های 
مشارکت در راه اندازی مرکز رشد تخصصی هنر در شهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان، و تأمین بخشی از هزینه های راه اندازی مرکز 

رشد تخصصی هنر در پارک دانشگاه یزد اشاره کرد. 
ستاد از برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی یا ایده پروری در 
دانشگاه ها، مراکز رشد و پارک ها نیز حمایت می کند. برای مثال مرکز 
رشد صنایع فرهنگی و زیارت در پارک فناوری خراسان رضوی )ع( 
تا کنون با حمایت ستاد چند دوره ایده پروری برگزار کرده است. 
دانشگاه هنر اسالمی تبریز نیز با حمایت ستاد به برگزاری کارگاه های 

کارآفرینی و شناخت محیط کسب وکار پرداخته است. 
به عنوان یک اقدام زیربنایی دیگر، موافقت نامه راه اندازی و تجهیز 
آزمایشگاه تخصصی سفال و سرامیک مابین ستاد و مرکز رشد 
اللجین در پارک فناوری همدان منعقد شده است که گام مهمی در 

راستای توسعه صنایع دستی در این استان خواهد بود. 

راه اندازی پایلوت کریدور تجاری سازی صنایع فرهنگی
مأموریت کریدور تجاری سازی، عرضه خدمات مورد نیاز برای 
شرکت های  به  فرهنگی  محصوالت  و  خدمات  تجاری سازی 
دانش بنیان یا کارآفرینان است که معموال ایده های ناب و خالقانه ای 
دارند، اما لزوما با فرآیند، چالش ها و مالحظات تجاری سازی آشنا 
نیستند. تا پیش از این، ستاد توسعه فناوری نانو اولین و تنها ستادی 
بود که اقدام به راه اندازی کریدور تجاری سازی کرده بود. ستاد توسعه 
فناوری های نرم و هویت ساز نیز با توجه به تجربه موفق کریدور نانو 
و استقبال کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان از آن، پایلوت کریدور 
تجاری سازی صنایع فرهنگی را راه اندازی کرده است که خدمات 
مورد نیاز فناوران و شرکت های تحت پوشش ستاد را ارائه می کند. 
هم اکنون مذاکره برای همکاری با سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری با محوریت »صنایع دستی« در جریان است. 

راه اندازي شتاب دهنده در حوزه صنایع فرهنگي
ستاد در راستاي تجاری سازی و حمایت از توسعه محصوالت 
این  در  شتاب دهنده ها  راه اندازی  از  بومي،  فرهنگي  خدمات  و 
حوزه حمایت کرده است. در این راستا، »سفیر فیلم« به زودی با 
حمایت ستاد شتاب دهنده حوزه »فیلم« را راه اندازي خواهد کرد و 
»شکرستان« نیز با حمایت ستاد شتاب دهنده حوزه پویانمایي را به 
راه خواهد انداخت. شتاب دهنده حوزه قرآني نیز در آینده نزدیک با 
همکاري جهاد دانشگاهي شکل خواهد گرفت. همچنین شتاب دهنده 
منابع وقفی در شهر قم  و  با حمایت ستاد  حوزه علوم اسالمي 
راه اندازي خواهد شد و به تقویت نوآوري در زمینه محتواي اسالمي 
خواهد پرداخت. ستاد قصد دارد تا پایان سال، 6 تا 7 شتاب دهنده ویژه 

در حوزه فناوري هاي نرم و صنایع فرهنگي ایجاد کند.

تعیین حوزه های اولویت دار نرم و فرهنگی

حوزه های اولویت دار:
•  بازي هاي رایانه اي

•  پویانمایی
•  طراحی صنعتی

•  صنایع دستی و گردش گری

معیارها:
•  مجاورت با فناوری ها 

و صنایع سخت
•  سازگاری با معیارهای کارگروه 

احراز صالحیت دانش بنیان

رویکردها:
•  فرصت محوری
•  قوت محوری
•  اقتدارمحوری
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»شهر دانایی«، مرکز نوآوری و شکوفایی
ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز با هدف آشنایی عموم 
مردم با علوم و فناوری های جدید همراه با فرهنگسازی در زمینه 
حفاظت از محیط زیست، طرح ایجاد »شهر دانایی« در مناطق مختلف 
کشور را در دستور کار خود قرار داد. »شهر دانایی« به عنوان مرکز 
 )Theme Park( »نوآوری و شکوفایی از سه جزء »پارک موضوعی
با پس زمینه اکولوژیک علمی و فناوری، اکوپارک به منظور آموزش 
و فرهنگ سازی با روش های خالقانه و نو در خصوص شناخت، 
نگه داری و بهره برداری مناسب از محیط زیست و منابع طبیعی با توجه 
به مفهوم توسعه پایدار و »اماکن جانبی« همچون سینما، سالن های 
ورزشی، بانک نرم افزار، بانک صوتی و تصویری و... تشکیل می شود. در 
راستای این طرح با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز 
و ردیف بودجه ای به مبلغ 10 میلیارد تومان به صورت اختصاصی برای 
آغاز اجرای طرح در بودجه سال 1395 شهرداری کرج در نظر گرفته 
شد تا »شهر دانایی کرج« به عنوان مرکز نوآوری و شکوفایی استان 

البرز اولین شهر دانایی کشور باشد.
 Theme( شهر دانایی کرج« مجموعه ای از پارک موضوعی«
Park( علمی و فن آوری برای کودکان و نوجوانان، مرکز رشد و 

شتاب دهنده شرکت های فناور و نوآور در حوزه  فن آوری اطالعات 
و ارتباطات وصنایع فرهنگی، مرکز تجمیع زیرساخت های فن آوری 
اطالعات و ارتباطات استان البرز، رصدخانه شهری کرج و دهکده هنر 

می باشد. 

راه اندازی پارک علم و فناوری »نرم و صنایع فرهنگی«
تفاهم نامه ای سه جانبه با عنوان همکاری در راه اندازی، راهبری و 
توسعه پارک علم و فناوری فناوری های نرم و صنایع فرهنگی )پارک( 
در دانشگاه علم و فرهنگ میان ستاد فناوری های نرم و هویت ساز 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جهاد دانشگاهی و دانشگاه 
علم و فرهنگ در تاریخ 95/3/5 منعقد شد که اجرای آن در حال 
اقدام و پیگیری است. طی این تفاهم نامه ستاد  با ارائه مشاوره های 
الزم به ستفا و دانشگاه در خصوص راه اندازی پارک، حمایت مالی از 
پارک جهت راه اندازی، تجهیز و توسعه پارک، حمایت از شرکت های 
مستقر در پارک و حمایت از دانش بنیان شدن شرکت های مستقر در 

پارک به توسعه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی کمک می کند.

برگزاری مسابقات و کارگاه های 
ایده پروری و استارت آپ ویکند

ستاد از توسعه و تجاری سازی ایده های خالقانه در حوزه های نرم 
و فرهنگی حمایت می کند. از جمله فعالیت های ستاد در این محور 
مي توان به برگزاري »کارگاه ایده پروري« با مشارکت بنیاد نخبگان 
آذربایجان شرقي اشاره کرد. همچنین ستاد نخستین »استارت آپ 
ویکند« گردشگري ایران را در سال 1394 برگزار کرده که مقدمه ای 
پردیس  فناوری  پارک  توسط  مشابه  رویدادهای  برگزاری  برای 
بوده است. »رویداد کارآفریني پرش« با محوریت صنایع دستي و 
گردشگري نیز با حمایت ستاد و به کوشش بنیاد نخبگان استان 
فارس در شیراز برگزار شده است. مرکز رشد فناوری های زیارت 
مستقر در پارک فناوری خراسان نیز با حمایت این ستاد، یک کارگاه 

ایده پروري برگزار کرده است. 

حمایت از برگزاری جشنواره ها و همایش های ترویجی 
ستاد در راستای سیاست ترویج گفتمان صنایع نرم و فرهنگی در 
کشور از جشنواره ها و همایش های مرتبط حمایت کرده است که برای 
مثال می توان به سومین جشنواره ملی بازی و اسباب بازی با هدف 
تجاری سازی ایده ها و اسباب بازی های دانش بنیان، کنگره بین المللی 
حالل )رسانه و بازی های حالل(، مسابقه ایده پردازی اسباب بازی 
ایرانی اسالمی »گمانه«، اولین جشنواره و مسابقه ملی طراحی 
صنعتی با رویکرد تقویت تولید داخلی، همایش دانش  آموختگان و 
دانشجویان فرش ایران، چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی، 
جشنواره اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
سمپوزیوم انیمیشن و بازی های رایانه ای دانشگاه صنعتی شریف 

و همایش بازی های رایانه ای دانشگاه صنعتی اصفهان اشاره کرد. 
معرفی شرکت های دانش بنیان نرم و فرهنگی

اولویت نخست: 
بازی های رایانه ای و پویانمایی

اولویت دوم: 
طراحی صنعتی

حوزه فیلم:  سفیرفیلم

حوزه پویانمایی: شکرستان

حوزه قرآنی: جهاد دانشگاهی

حوزه علوم اسالمی: منابع وقفی در شهر قم

حمایت ستاد از شکل گیری شتاب دهنده های تخصصی 
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تسهیل فرآیند احراز صالحیت دانش بنیان شرکت ها
همان طور که اشاره شد، با قوانین، آیین نامه ها و رویکردهای فعلی، 
متأسفانه بخش اعظم بنگاه های فعال در حوزه های نرم و فرهنگی 
به عنوان شرکت های دانش بنیان شناخته نمی شوند. در این راستا 
ستاد پس از تدوین شاخص ها و معیارهای شرکت های دانش بنیان 
صالحیت  تشخیص  و  ارزیابي  کارگروه  با  مذاکراتی  فرهنگی، 
شرکت هاي دانش بنیان و نیز صندوق نوآوري و شکوفایي داشته 
است تا محصوالت فرهنگي را در زمره  محصوالت دانش بنیان قرار 
دهند و بنگاه های این حوزه نیز بتوانند از تسهیالت و مزایاي قانون 
حمایت از شرکت های دانش بنیان بهره مند شوند. ستاد مذاکرات خود 
را با تمرکز بر آن دسته فناوري هاي نرم و فرهنگي آغاز کرده است 
که به حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات نزدیک تر هستند و جنبه 
ملموس تری دارند؛ مانند حوزه »بازي هاي رایانه اي«، »اسباب بازی« 
و »پویانمایی«. ستاد قصد دارد در گام بعدی بر شرکت های فعال در 

حوزه »طراحي صنعتي« تمرکز کند.
احراز  تا کنون،  این مذاکرات  از مهم ترین دستاوردهاي  یکي 
صالحیت »شکرستان« به عنوان یک شرکت دانش بنیان نرم و 
فرهنگی است. این شرکت هم اکنون توانسته است تسهیالتی از 
صندوق نوآوري و شکوفایي دریافت کند و در نظر دارد با راه اندازي 
شتاب دهنده و ایجاد زیرساخت هاي مناسب براي فعالیت شرکت هاي 

کوچک تر، فرآیندهای نوآوری خود را سرعت ببخشد.
طراحی و راه اندازی دوره های آموزشی کاربردی 

ستاد به منظور کمک به توسعه نیروی انسانی خالق و مورد نیاز 
شرکت های دانش بنیان فرهنگی، با مشارکت نهادها و دستگاه های 
مرتبط اقدام به طراحی و راه اندازی دوره های آموزشی کاربردی نموده 
است که برای مثال می توان به طراحی دوره MBA )کارشناسی 
ارشد مدیریت کسب وکار( فرهنگی و هنری با همکاری سازمان 
تولید  کاربردی  آموزشی  دوره های  از  حمایت  صنعتی،  مدیریت 
بازی های رایانه ای، و نیز طراحی دوره دانشگاهی طراحی اسباب بازی 

با محوریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشاره کرد. 

تهیه بسته های سرمایه گذاری جذاب 
یکی از ملزومات شکل گیری و رشد شرکت های دانش بنیان 
فرهنگی، منابع مالی است که عالوه بر منابع دولتی، می توان از 
منابع بخش خصوصی و سرمایه گذاران خطرپذیر نیز در این زمینه 
استفاده کرد. بنابراین ستاد به منظور تشویق بخش خصوصی به 
سرمایه گذاری در حوزه صنایع فرهنگی، بسته های سرمایه گذاری 
جذابی را طراحی و به سرمایه گذاران بالقوه عرضه کرده است که 
برای مثال می توان به مشارکت با »شناسا« از زیرمجموعه های بانک 
پاسارگاد و نهادهای عمومی و غیر دولتی مانند ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام )ره( و بنیاد برکت اشاره کرد. 

نخستین جشنواره 
و نمایشگاه ملي اسباب بازي

12 تا 16 مردادماه 1394

اهداف جشنواره: 
تشویق و حمایت از طراحان و تولیدکنندگان ایراني  •

تدوین شاخص هاي اسباب بازي هاي مناسب و سالم  •
بسترسازي براي رشد، شکوفایي و گسترش صنعت اسباب بازي  •

بخش هاي اصلي:
اولین نمایشگاه تولید اسباب بازي و ابزارهاي آموزشي ایراني  •

اولین جایزه اسباب بازي  •
اولین نمایشگاه تخصصي طراحان اسباب بازي  •

سمینار تخصصي طراحي اسباب بازي و ابزارهاي آموزشي  •
کارگاه هاي آموزشي تخصصي طراحي اسباب بازي و ابزارهاي آموزشي  •
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نخستني رويداد بومی كارآفرينی پرش

با محوريت صنايع دستی و گردشگری
6 تا 9 آبان ماه 1394

این رویداد در آبان ماه 1394 به همت بنیاد نخبگان استان فارس، با همکاري مرکز شتابدهي پرش و با حمایت ستاد توسعه 
فناوري هاي نرم و هویت ساز برگزار شد. هدف این رویداد، ایجاد، تثبیت و توسعه کسب وکارهاي نوپا در حوزه صنایع دستي و 

گردشگري بود. 
از جمله نقاط قوت  رویداد پرش نسبت به دیگر رویدادهاي مشابه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1( آموزش های در نظر گرفته شده پیش از رویداد )در خصوص تعریف صحیح مسئله، نحوه تبدیل خالقیت به نوآوری به 
صورت نظام مند، مهارت کار گروهی(؛

2( تیم سازی قبل از شروع رویداد بر اساس آزمون های شخصیت و تعیین افراد هر تیم توسط افراد خبره؛
3( طراحي ابزارهای تحلیل کسب وکار به صورت بومی و متناسب با محیط کسب وکار ایران )بوم پرش، بوم همدلی، بوم ارزش 

پیشنهادی(؛
4( ساخته شدن کمینه محصول پذیرفتنی )MVP( در طول رویداد؛

5( ارزیابی بر مبنای تطابق راه حل )MVP( با مسئله؛
6( آموزش های پیش شتابدهی )در مدت دو ماه پس از رویداد(

7( اتصال رویداد به نشستي با حضور سرمایه گذاران
8( هدایت گروه های فناور برگزیده به مراکز شتابدهی برای تکمیل فرآیند راه اندازی کسب وکار

مرحله 
پیش رویداد

• تست شخصیت
• تست کارآفرینی

• ارزیابی ایده
• بسته های آموزشی

رویداد 
پرش

• مدل سازی کسب وکار
MVP ارائه •

• تیم سازی
• آموزش

پس 
از رویداد

• تکمیل طرح کسب وکار
• تکمیل اسناد راهبردی

• تأمین امکانات 
MVP ارزیابی و تکمیل •
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مواد و ساخت پیرشفته؛ گذار از خام فروشی
گزارش عملکرد ستاد توسعه فناوری های مواد و ساخت پیرشفته

با گسترش علوم و فناوری در دنیا شاهد افزایش تنوع در مواد و ارتقای كارایي آنها بوده ایم. توسعه اغلب فناوري هاي پیشرفته 
)از قبیل هوافضا، انرژي هاي تجدیدپذیر، میکروالکترونیک، زیست فناوري و...(، در گرو دسترسي به مواد پیشرفته و فناوري هاي 
مرتبط شده است. از این منظر می توان مواد پیشرفته را كلید توسعه فناوری و تولید ثروت در كشورها دانست. بر این اساس است 
كه امروزه فناوري هاي مواد پیشرفته و فرآیندهاي مربوط به ساخت آن ها یکي از اولویت هاي اصلي در سیاست هاي علم و فناوري 

كشورهاي مختلف اعم از كشورهاي صنعتي و درحال توسعه به شمار می رود. 
توجه به مقوله مواد پیشرفته و سیاست گذاري مناسب در این زمینه، در واقع فاصله گرفتن از خام فروشی منابع اعم از معدني و 
آلي است؛ چراكه با به خدمت گرفتن دانش و فناوري مي توان مواد خام را به مواد و محصوالتی پیشرفته تبدیل و از این مسیر 
ارزش افزوده باالتری را عاید كشور نمود. مواد پیشرفته كه با تغییرات به عمل آمده در تركیب و ریزساختار آن ها، از خواص 
)فیزیکي، شیمیایي، مکانیکي و...( ارتقاءیافته اي نسبت به مواد متداول و سنتي برخوردار هستند، اهمیت زیادی در بهبود صنایع 
موجود و نیز شکل گیري صنایع پیشرفته دارند. با درک اهمیت این موضوع، معاونت علمی و فناوری در بهمن ماه 1394 ستاد 
توسعه فناوری های مواد و ساخت پیشرفته را تأسیس نمود تا با سامان دهي اقدامات پراكنده صورت گرفته در كشور و در تعامل 

با بازیگران مختلف این عرصه، وضعیت تولید، تجاری سازی، توسعه فناوری و زیرساخت های مرتبط با این زمینه را ارتقا دهد.

سیاست ها و رویکردها
رویکردها و سیاست های اصلی ستاد توسعه فناوری های مواد و 

ساخت پیشرفته در قالب موارد زیر قابل ارائه است:

توسعه و تجاری سازی فناوری
و  مواد  حوزه  در  فناوري  تجاري سازي  و  توسعه  از  حمایت 

ساخت پیشرفته و توسعه کمی و کیفی شرکت های خصوصی به 
ویژه شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه مواد و ساخت پیشرفته 
از راهبردهاي محوري این ستاد است. در این زمینه، از طرح های 
نوآورانه با سطح آمادگي فناورانه متوسط و باال براي ورود به صنعت 
حمایت می شود. ستاد با رویکردی کامال مأموریت محور وظیفه 
حمایت از نوآوري هاي داخلي و نیز انتقال فناوري هاي مورد نیاز 
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در حوزه مواد و ساخت پیشرفته را جهت تحقق 
اقتصاد مقاومتي دنبال خواهد نمود. 

ارتقای ظرفیت های
 نرم افزاری و سخت افزاری

در این زمینه، طراحی و تدوین برنامه های 
اجرایی به منظور ارتقا و افزایش ظرفیت های 
نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز برای توسعه 
حوزه مأموریت ستاد شامل ظرفیت های نوآوری، 
زیرساخت های پژوهش و فناوری، تقویت تحقیق 
و توسعه بنگاهی، تأمین مالی، صادرات و انتقال 

فناوری مورد تأکید است. 

روندیابی و برنامه ریزی راهبردی
موجود،  واقعیت هاي  تحلیل  و  تجزیه  رویکرد،  این  قالب  در 
ایجاد  و  آمار  گردآوري  بخشي،  مشکالت  و  چالش ها  شناسایي 
بانک هاي اطالعاتي مورد نیاز برای سیاست گذاري مؤثر، پایش 
تحوالت و روندهاي داخلي و بین المللي در حوزه مواد و ساخت 
پیشرفته، بررسي تجارب سیاست گذاري کشورهاي پیشرو و تدوین 
برنامه هاي راهبردي و بلندمدت جهت توسعه بخش مواد در کشور 

متناسب با نیازهاي جاري و آتي مدنظر قرار می گیرد.

اهم برنامه ها و اقدامات 
ستاد به منظور اجرای سیاست ها و رویکردهای 
خود و با توجه به دوره کوتاهی که از شروع به 
کار این ستاد می گذرد، برنامه ها و اقدامات زیر را 

در دست اجرا دارد:
در  موضوعی  تخصصی  پنل های  تشکیل   •

کارگروه فناوری و نوآوری ستاد
• تدوین سند راهبردی توسعه فناوری های مواد 

و ساخت پیشرفته 
افزایشی  تولید  فناوری  راه  نقشه  تدوین   •

)چاپگرهای سه بعدی(
به  اعتباری  و  مالی  خدمات  ارائه  پیگیری   •
شرکت های دانش بنیان با مشارکت صندوق های مالی حمایت از 

سرمایه گذاری های ریسک پذیر
• پیگیری حمایت از پروژه های نوآورانه در حوزه های کاری ستاد در 

راستای پاسخگویی به نیازهای کشور
•  تالش برای برقراری ارتباط مؤثر بین طرف های عرضه و تقاضا 

در حوزه های کاری ستاد
• برگزاری گردهمایی شرکت های دانش بنیان حوزه مواد و ساخت 

پیشرفته
• پیگیری تعریف و سامان دهی پروژه های کالن ملی در حوزه 

فعالیت های ستاد
• پیگیری راه اندازی شبکه ملی فرآوری، ساخت و تولید پیشرفته

• پیگیری برقراري ارتباط بین طرف هاي عرضه و تقاضا
• پیگیری توسعه همکاري هاي بین المللی در حوزه فعالیت های ستاد

• اطالع رساني و ارتباط با مخاطبان در قالب راه اندازي سایت و 
کانال تلگرام ستاد 

دکتر محمود مهرداد شکریه 
دبیر ستاد توسعه فناوری های مواد 

و ساخت پیشرفته
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پرتوی نوری بر گسرته صنعت
گزارش عملکرد ستاد توسعه فناوری های لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی

بیش از 50 سال است كه بشر فناوری لیزر را به خدمت خویش درآورده است؛ نوری تقویت شده و پر انرژی كه برای ایجاد آن، 
فناوری و ابزارهاي ویژه ای مورد نیاز است. به جرأت می توان گفت بسیاری از زمینه های اصلی رشد، فناوری و توسعه صنعتی به این 
فناوری وابسته شده است؛ به گونه ای كه انجام بسیاری از پژوهش های حساس و راهبردی بدون لیزر امکان پذیر نیست. از آن 
روست كه این فناوری در سال های اخیر جایگاه ویژه ای در جهان پیدا كرده است. تشخیص و درمان بسیاری از بیماری ها، ساخت 
بسیاری از قطعات حساس و دقیق در صنایع با فناوری پیشرفته، شکافت و مطالعه اندركنش اتم ها، بررسی واكنش های شیمیایی 
و بسیاری كاربردهای دیگر در پژوهش، همگی وام دار فناوری لیزر هستند. این وسعت عملکرد نشانگر كاربرد بسیار زیاد لیزر در 
صنایع راهبردی هر كشور است و ابزاری برای توسعه آن محسوب می شود. لذا استفاده از فناوری لیزر را می توان جزو ضروریات 

توسعه یک كشور دانست.
با تشخیص چنین ضرورتی و با هدف سامان دهی، توسعه و ارتقای پژوهش ها و فناوری های راهبردی كشور در حوزه لیزر، اپتیک و 
فوتونیک و فراهم آوردن بستری مناسب برای توسعه دستاوردهای فناورانه در تکمیل چرخه ایده تا ثروت این حوزه، ستاد توسعه 
فناوری های راهبردی لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی در خرداد ماه سال 1395 توسط معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری تشکیل شد.

از 40 سال دارد. نخستین  ایران سابقه اي بیش  لیزر در  فناوري 
اقدامات در این زمینه را سازمان انرژی اتمی آغاز نمود و شماري 
از دانشگاه ها نیز پژوهش هایي مقدماتي در این زمینه داشتند. با این 
حال، به نظر مي رسد که عمده فعالیت ها در زمینه پژوهش و توسعه 
این فناوري در 10 تا 15 سال اخیر به وقوع پیوسته است؛ هرچند باید 
اذعان داشت که در زمینه توسعه کاربري و استفاده عملي از فناوري 
لیزر در صنعت، شاهد پیشرفت چنداني نبوده ایم. شاید عمده ترین 

دالیل این موضوع را بتوان در ترس و نگرانی جامعه از بکارگیري این 
فناوري، عدم آشنایي بازار هدف با کاربردهاي گسترده این فناوري 
و عدم تأمین سرمایه گذاري اولیه نسبتا زیاد در این زمینه عنوان 
نمود. شاید با توجه به همین موارد است که کاربرد لیزر در صنعت و 
پزشکي به موارد ساده اي محدود شده و از ظرفیت هاي خاص این 
فناوري به نحو مطلوبي بهره برداري نشده است. اگرچه از حدود ده 
سال پیش تاکنون، اقدامات خوبي توسط نهادها و مراکز دست اندرکار 
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مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران به عنوان یک مرکز تحقیقاتی در سال 1385 برای اجرای طرح های ملی که برای کشور از نظر زمانی و 
اجرایی اهمیت دارد ایجاد شد. هدف از ایجاد این مرکز ملی عالوه بر پیگیری  طرح های ملی، توجه به فناوری لیزر در برنامه های کوتاه مدت 
و بلند مدت توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است. این مرکز متشکل از آزمایشگاه های پیشرفته و مجهز است و مأموریت دارد تا طرح های 
ملی در زمینه علوم و فنون و کاربردهای لیزر راـ  که معموال به دلیل گستردگي عملیات و حساسیت فرآیندهاي اجرایي، توسط دیگر مراکز 
قابل انجام نیست ـ به انجام رساند. مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران بستر الزم برای پژوهش ها و کاربری لیزر، گسترش علوم و فنون 
مرتبط با لیزر، آموزش های نظری و کاربردی در سطوح مختلف را فراهم نموده و منجر به ایجاد یا بومی شدن دانش فنی الزم برای ایجاد 
صنایع ضروری و تأمین نیازهای اساسی کشور شده است. این مرکز آنچه را از فناوری لیزر که مستقیما انتفاع جامعه را به همراه دارد، در قالب 
بسته های دانش فنی تدوین نموده و در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار داده است. این شرکت ها اقدام به تولید انواع لیزرهای صنعتی و 
پزشکی و دانشگاهی، اقالم اپتیک و لیزر نموده و نیز خدمات لیزری عمومی و تخصصی شامل انواع جوشکاری، برشکاری، سوراخکاری، 

سخت کاری و ... را در دستور کار خود دارند.
توجه و تمرکز بر نیازمندي هاي راهبردي جامعه در زمینه بهره مندي از فناوري هاي پرکاربرد لیزر، برنامه ریزي و مدیریت دقیق و به هنگام، 

سرمایه گذاري مناسب و بهره گیري از نیروهاي جوان و زبده دانشگاهي را مي توان به عنوان عوامل موفقیت نسبي این مرکز برشمرد.

در این حوزه - همچون؛ مرکز ملي علوم و 
فنون لیزر ایران، به عنوان یک الگوي موفق 
توسعه فناوري هاي لیزر- در جهت توسعه این 
فناوري در کشور انجام شده است اما در زمینه 
تجاري سازي و بکارگیري فناوري هاي لیزر در 
جامعه، نیاز است تا حرکت پرشتاب تري صورت 
پذیرد. بر این اساس، این ستاد در درجه نخست، 
اولویت اصلي خود را توسعه فناوري لیزر و صنایع 
جانبي و بومي سازي این فناوري در سطح ملي 

قرار داده است.

سیاست ها و رویکردها
با توجه به مدت بسیار اندکي که از زمان تشکیل 

این ستاد مي گذرد، چند محور اصلي را مي توان در سیاست ها و 
رویکردهاي این ستاد برشمرد:

فرهنگ سازي، ترویج و آموزش
در بسیاري موارد جامعه با کاربردهاي متنوع لیزر در صنایع مختلف 
آشنا نشده و ترجیح داده به روش هاي سنتي کار خود را پیش ببرد. 
عالوه بر این، نوعي ترس و نگراني در جامعه هدف این فناوري 
حکمفرما است که شاید بیش از هرچیز ناشي از فقدان اقدامات 

فرهنگ سازي و ترویجي مناسب در سطح ملي مي باشد.

استانداردسازي و پشتیباني
سابقه استفاده از فناوري لیزر در جامعه نشان مي هد یکي از مشکالت 
کلیدي محصوالت وارداتي لیزر در کشور، عدم پشتیباني مناسب از 
محصوالت وارداتي است که موجب شده است پس از مدتي، از 
دور خارج شوند و دیگر قابل استفاده نباشند. عالوه بر این، فقدان 

و  تولید  زمینه  در  ملي  فراگیر  استانداردهاي 
نوعي  موجب  فناوري،  این  از  بهره برداري 
نابساماني شده است. براي ایجاد بازاري ملي 
براي محصوالت علوم و فناوري لیزر، پرداختن 
به موضوع استانداردهاي فراگیر ملي و همچنین، 
ایجاد فرآیندهاي پشتیباني رسمي الزامي است. 

توسعه شرکت هاي تخصصي و دانش بنیان
در زمینه توسعه شرکت هاي تخصصي در زمینه 
علوم و فناوري لیزر، اقدامات جدي خیلي دیر 
شروع شده است. شرکت هایي که به صورت 
فعالیت  لیزر  زمینه  در  مستقیم  و  مستقل 
مي کنند به ده شرکت هم نمي رسند؛ چرا که 
در این زمینه بکارگیري این فناوري، تجهیزات اولیه اي نیاز است که 
مي تواند سرمایه بر باشد و الزم است سرمایه الزم به گونه اي تأمین 
شود. این موضوع لزوم برنامه هاي حمایتي جدي از شکل گیري و 
توسعه شرکت هاي تخصصي و دانش بنیان در این حوزه را بیش 
از پیش مشخص مي سازد تا از طریق بومي سازي عناصر اصلي و 
فناوري هاي جانبي در این زمینه، امکان توسعه فناوري در این عرصه 

فراهم آید. 

جذب سرمایه و رسوخ فناوري
یکي از اولویت هاي اساسي در زمینه توسعه فناوري لیزر در سطح 
کشور، مذاکره و اقناع صنایع بزرگ موجود براي سرمایه گذاري و 
بکارگیري فناوري لیزر در فرآیندهاي کاري خویش است تا از این 
طریق، بهره وري صنایع خود را ارتقا داده و بدین ترتیب، زمینه هاي 

رشد و شکوفایي صنعت لیزر فراهم آید.

دکترمحمد صادق ذبیحی
دبیر ستاد توسعه فناوری های لیزر، 

فوتونیک و ساختارهای میکرونی
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