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  :قرآن كريم

  درجاتٍ الْعِلْم أُوتُوا والَّذِينَ مِنكُم آمنُوا الَّذِينَ اللَّه يرْفَعِ
. بخشديم يميعظ درجات شده، داده آنان به علم كه را ينكسا و اندآورده مانيا كه را يكسان خداوند

  )11 هيآ مجادله، سوره(
  :پيامبر اكرم صلَّي اَللَّه عليه و آله و سلَّم

  فارس مِن رِجال لَتَناولته بالثُريا نوطاًم العِلم لَوكانَ
  .افتي خواهند دست آن به پارس نيسرزم از يمردان باشد ايثر در علم اگر

  :قيان، حضرت علي علَيهِ السالمموالي مت
لطان العِلمن سم هدجبِه صالَ و ن ولَم م يلَ لَيص جِدههيع        
  .كننديم غلبه او بر ابدين را آن هركس و ابدييم يبرتر آن لهيبوس ابديب را آن هركس است، قدرت علم

  ):ره(رهبر كبير انقالب اسالمي، حضرت امام خميني 
  )2جلد نور، فهيصح. (دنياست و دين علم سالح به شدن مجهز اجنبى با مبارزه راه موثرترين و بهترين

  :مقام معظم رهبري، مد ظِلِّه العالي
 انداز چشم هدف به رسيدن براى كه بدانيم بايد ما. داريم احتياج علمى جامع نقشه به كشور در ما«

 ريزيهاى برنامه و عملياتى راهبردهاى طبق را هنقش اين... چيست؟ ما علمى جامع  نقشه ساله بيست
  ...كنيم كامل و پر بايد بتدريج پازل، يك مثل منظم، و دار زمان
  ».دارد جا نقشه اين كجاى در اندازه، چه به علم، كدام. چيست كشور علمى جامع ى نقشه بدانيم بايد ما
 كار اين خواهيم مي ما. دارد راهكار اين ،باشيم علمى مرجع منطقه در باشيم، بخش الهام بخواهيم ما اگر«

 اگر ما... بگيرد انجام كامل و خوب صورت به درست، صورت به پژوهش و علم مسائل ى زمينه در
 وجود به شده، بينى پيش كشور براى كه علمى مرجعيت آن و كند پيدا تحقق انداز چشم سند بخواهيم

 به مهم  دروازه يك مهم، گام يك يعنى اين. است علمى جامع  نقشه تهيه ترينشمهم .بشود عملى و بيايد
 و هادانشگاه رؤساي با لهمعظم ديدار در( .است شده مطرح كه ىيشعارها و اهداف كردن ىياجرا سوى
  )9/7/1386 و 23/5/1385 خيتار در كشور يقاتيتحق مراكز



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در پرتو عنايات خداوند متعال و به همت جمعي از نخبگان و 
صاحبنظران حوزه علم و فناوري كشور، سند تحول راهبردي علم و 

خ  تحقيقات و فناوري تدوين و در تاري،فناوري كشور در وزارت علوم
 توسط وزير محترم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 6/5/1388

ها،   به كليه دانشگاه8033/2799/3اي به شماره  تصويب و طي نامه
هاي علم و فناوري و مؤسسات آموزش عالي،  ها، پارك پژوهشگاه

پژوهشي و فناوري و معاونين و مديران ستادي وزارت علوم، تحقيقات 
 .و فناوري ابالغ گرديد



 

  الف

  
  
  
  
  
  
  

  
  صفحه  عنوان

  ث  پيشگفتار
  1  تعاريف و واژگان كليديمفاهيم، : فصل اول
  7  مباني ارزشي و نظري: فصل دوم
  9  مقدمه
  10   مباني ارزشي سند1ـ2

  10   منابع و مستندات1ـ1ـ2
  10  هاي نظري مباني ارزشي  پايه2ـ1ـ2
  11   مباني ارزشي3ـ1ـ2

  12  هاي بنيادين  بيانيه ارزش2ـ2
  13  هاي بنيادين  تبيين ارزش3ـ2

  13  م و فناوري توحيد محوري عل1ـ3ـ2
  13  گرايانه علم و فناوري مندي آخرت گر و هدف  علم هدايت2ـ3ـ2
هاي عادالنه و پرورش استعدادها متناسب با الگوي  محوري، فرصت عدالت 3ـ3ـ2

  ساالري ديني مردم
  
13  

  15  كرامت انسان با تكيه بر آزادگي و تقويت روحيه تتبع و بررسي علمي 4ـ3ـ2
  16  )جدال احسن( و تبادل آرا و تضارب افكار انديشي  آزاد5ـ3ـ2
 تكريم علم و عالم، ارزشمندي فعاليت علمي و ضرورت احترام 6ـ3ـ2

  هاي فكري حقوقي و اخالقي به آفرينش
  
17  



 

  ب

  
  صفحه  عنوان

  17  )علم نافع( علم توانمندساز و ثروت آفرين 7ـ3ـ2
انساني در شكني علمي به خصوص در بازبيني و طراحي علوم   صف8ـ3ـ2

  بيني اسالمي چارچوب جهان
  
18  

 تقدم مصالح عمومي بر منافع فردي و گروهي و تقويت روحيه 9ـ3ـ2
  تعاون و مشاركت

  
18  

گيري از  گذاشتن به تجربيات و دستاوردهاي علمي بشر و بهره  ارج10ـ3ـ2
  آنها در چارچوب نظام ارزشي كشور

  
19  

بخش با محيط جهاني و فرآيندهاي توسعه علم   تعامل فعال و الهام11ـ3ـ2
  و فناوري در جهان

  
20  

پذيري آحاد جامعه علمي و نهادهاي   اخالق محوري، مسئوليت12ـ3ـ2
  مرتبط با آن

  
21  

  22   سند تحول راهبردي علم و فناوري مباني نظري4ـ2
  25   الگوي نظري مناسب نظام علم و فناوري1ـ4ـ2
   فروض مبنايي طراحي الگوي مطالعه طرح2ـ4ـ2
  شناسي روش 3ـ4ـ2

27  
28  

  29  انداز، بيانيه مأموريت و اهداف بنيادين نظام علم و فناوري كشور چشم: فصل سوم
  31  مقدمه
  32   هجري شمسي1404انداز علم و فناوري كشور در افق   چشم1ـ3
  32   بيانيه مأموريت نظام علم و فناوري2ـ3
  33  اهداف بنيادين نظام علم و فناوري كشور 3ـ3

  35  هاي راهبردي علم و فناوري ها و اولويت حوزه: فصل چهارم
  37  مقدمه

  41  )در پنج سال نخست اجرا(هاي راهبردي علم و فناوري كشور  ها و اولويت فهرست حوزه
  45  هاي پايش و تبيين وضع مطلوب شاخص: فصل پنجم
  47  مقدمه

  48  ن و تبيين كمي وضعيت موجود و مطلوبهاي كال شاخص
  57  راهبردهاي دستيابي به وضعيت مطلوب: فصل ششم
  59  مقدمه

هاي نظام علمي با اهداف توسعه ملي و تقسيم كار  يكپارچگي سياست: راهبرد بنيادين
  المللي براي تقويت تمدن اسالمي بين

  
59  



 

  پ

  
  صفحه  عنوان

 اقتصادي، يت دانش در جامعه و نهادهاي علمي،نهادينه كردن مدير: اولراهبرد ملي 
  سياسي، اجتماعي، فرهنگي و دفاعي ـ امنيتي 

  
61  

 فرهنگي، اجتماعي و سياسي جهت ايجاد هاي سرمايهتوسعه : دومراهبرد ملي 
  فضاي امن مولد علم بر مبناي معرفت توحيدي

  
63  

  64  اوري و نوآوريمعماري و استقرار نظام ملي و محلي علم، فن: سومراهبرد ملي 
  67  توانمندسازي منابع انساني: چهارمراهبرد ملي 
ايفاي نقش مؤثر چرخه علم، فناوري و نوآوري براي تبديل :  پنجمراهبرد ملي 

  اقتصاد منابع پايه به اقتصاد دانش پايه
  
69  

توسعه متوازن دروندادها و بروندادهاي نظام علم، فناوري و : ششمراهبرد ملي 
  كشور متناسب با استانداردهاي برتر جهانينوآوري 

  
71  

تعامل فعال و اثرگذار با جامعه علمي جهاني و مشاركت فعال : هفتمراهبرد ملي 
  گيري جامعه اطالعاتي و پيشرو در شكل

  
72  

  74  ارتقاء كمي و كيفي در علوم انساني، معارف اسالمي و هنر: هشتمراهبرد ملي 
د تحول راهبردي علم و فناوري كشور و تقسيم كار ملي ساختار اجرايي سن: فصل هفتم

  )نگاشت نهادي(
  
79  

  81  مقدمه
  82   نظام ملي نوآوري جمهوري اسالمي ايراناهم كاركردهاي 1ـ7
  82   نگاشت نهادي مطلوب در دوره تحول2ـ7

الزامات راهبردي و نظام پايش و به روز رساني سند تحول راهبردي علم و : فصل هشتم
  ي كشورفناور

  
89  

  91  مقدمه
  92   الزامات راهبردي1 ـ8
  94   نظام پايش و به روز رساني2 ـ8
خطوط راهنماي سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور براساس : 1پيوست 

  سناريوهاي آينده علم و فناوري جهان
  
97  

  113  تبيين اجمالي وضعيت موجود نظام علم و فناوري كشور: 2پيوست 
  



 

  

  
  



  ث

  
  
  
  
  
  
  
  
  شگفتاريپ
ي شورن را كيرا، امسيي شجر ه1404ق فن در ايراي اسالمي اهورز جماندا چشمد سن
 و اسالمي هويت با منطقه، ر دفناوري و علمي، تصادي اقاوله ايگاه با جافته يوسعت

 الملل بين روابط ر دمؤثر و سازنده تعامل داراي و اسالم جهان بخش الهام انقالبي،
 اين افق در ايراني جامعه هاي ويژگي توصيف ضمن ند،س همين در .كند مي توصيف

 و توسعه هاي برنامه تصويب و تدوين تهيه، در كه است شده مقرر انداز، مچش
 طور به و گرفته قرار توجه مورد ندازا چشم سند الزامات و اهداف ساليانه، ايه بودجه
 از كه، 1404 لسا افق در كشور انداز چشم سند در ترتيب اين به .شود رعايت كامل
 سال پنج از بيش متن اين تنظيم زمان تا اسالمي انقالب معظم رهبر سوياز  آن ابالغ

از  يكي .است شده ترسيم كالن سطح در كشور مطلوب جايگاه و تصوير ،ميگذرد
. باشد ترين ابعاد اين جايگاه مطلوب، احراز جايگاه ويژه در حوزه علم و فناوري مي مهم

هاي   حوزهر رشد علمي كشور، پيشرفت در ساير عالوه بر تأكيد بانداز در اين چشم
. نعتي نيز با تكيه بر علم، فناوري و نوآوري ترسيم و تأكيد شده استصاقتصادي و 

 و دار زمان عملياتي، ريزي برنامه نيازمندعلمي  مطلوب جايگاه اين به دستيابي ترديد بي
 منابع، مجموعه از كه باشد چنان بايد يريز برنامه ينا .است مختلف سطوح در يكپارچه
 فعلي جايگاه از شروع با كه شود برداري بهره اي ونهگ به كشور در استعدادها و امكانات

 سند در شده ترسيم جايگاه به رسيدن پيوسته، و منظم حركتي طي ،موجود وضعيتو 
 نيازمند فرآيند اين تحقق .گردد تضمين مقرر زمان در )مطلوب وضعيت( انداز چشم
 امكانات و منابع بيني پيش مسير، طي نحوه آن در كه است راه نقشه يك صحيح ترسيم
 شفاف طور به مسير طي الزامات و مشاركت نحوه  و ملي سطح در كار تقسيم نياز، مورد



  ج

علم و  راهبردهاي و انداز چشم تصوير بايد  ميترتيب اين ه ب.باشد شده مشخص دقيق و
 هاي برنامه نظير تر عملياتي و تر كوچك هاي مقياس و اجزاء در ،نكال فناوري در مقياس

 در ديگر عبارت به .شود ترسيم نيز  كشور سنواتي بودجه قوانين و ساله توسعهپنج
 چشم سند اهداف از پشتيباني نحوه كشور مدت ميان و مدت هاي كوتاه يزير برنامه
 جدي مورد توجه بايد  خاص،صورته صورت عام و اهداف علم و فناوري به  بانداز
 در كشور ذاري درگسرمايه نوع هر يا و برنامه هر فعاليت، هر سهم ميزان و گيرد قرار

 يك نيازمند ترسيم مهم اين و باشد مشخص انداز چشم تحقق سمت به كشور پيشبرد
معظم رهبري در ديدار سال  مقام. باشد راهبردها و الزامات كالن مي با دقيق راه نقشه

سند توسعه « اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي با چنين رويكردي تدوين 1384
شوراي عالي انقالب فرهنگي نيز بالفاصله .  را از اين شورا مطالبه نمودند»علمي كشور

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را مأمور به اقدام در اين زمينه و طراحي فرآيندهاي 
 فناوري با استفاده از رهنمودهاي مقام معظم وزارت علوم، تحقيقات و. الزم نمود

رهبري و با تكيه بر تجارب فرابخشي گذشته از جمله تدوين سند پژوهش و فناوري 
ها و همچنين با توجه به وظايف قانوني خود، به منظور كشور با مشاركت تمامي دستگاه

اندازي  و راه اقدام به طراحي، تعريف 1384انجام اين رسالت خطير و مهم در زمستان 
 در معاونت پژوهشي و  مستقرايطرح تحول راهبردي علم و فناوري كشور با دبيرخانه

ساير  مرتبط از هاي حوزه و  علوم، تحقيقات و فناوريهاي وزارتمشاركت كليه حوزه
اين طرح بزرگ و فرابخشي، طراحي فرآيند در راستاي .  كشور نمود اجراييهايدستگاه

 كشور از وضعيت موجود به جايگاه مطلوب با تكيه بر نقاط قوت و انتقال دانش بنيان
  .اندازي شد كار تعريف و راهاءز اج وهااستعدادهاي كشور آغاز و چارچوب

  زمينهردتداوم مطالبات به حق و روزافزون مقام معظم رهبري و جديت معظم له 
ا محوريت  ب»نقشه جامع علمي« تدوين  و تأكيد بر ضرورتپيشرفت علمي كشور

 را ، تحقيقات و فناوري، وزارت علوم1385شوراي عالي انقالب فرهنگي در تابستان 
هاي  را در راستاي ويژگي كشوربرآن داشت كه طرح تحول راهبردي علم و فناوري

  .  نمايدكميلمورد مطالبه ايشان هدايت و ت
 اهداف فتعري با كه است اين كشور علمي جامع نقشه از اصلي انتظار حقيقت رد

 دار زمان عملياتي اقدامات و راهكارها و اهداف اين به دستيابي راهبردهاي بنيادين،
 كرده، مشخص را اندازچشم سند در شده ترسيم مطلوب جايگاه به دستيابي چگونگي



  چ

 نحوه و سهم رو، پيش چالشهاي و موجود خالءهاي قوت، نقاط احصاء ضمن
 و راهبردها اساسي، اهداف تحقق در ار كشور اجرايي اركان از يك هر مشاركت

  .سازد روشن مذكور راهكارهاي
 در تحول ايجاد راهبردي زيرساخت و زمينه طرح، اين نخست مرحله در هرچند

 ،1404سال  افق در فناوري و علم نظام ندازاچشم شامل كشور فناوري و علم نظام
 كنار  در اهداف اين ققتح راهبردهاي و اهاولويت بنيادين، اهداف مأموريت، بيانيه

 سطح در كار تقسيم و ارزشي نظام يك چارچوب در كليدي هايشاخص از ايمجموعه
 اجراي نتيجه در و انتظار مورد بنيادين تحول وقوع اما است، درآمده تصوير به ،ملي
 را كالن راهكارهاي اين كه است ديگري مرحله اجراي مستلزم راهبردي سند اين كامل
 مبناي بر مهم اين كه كند تعيين نيز را سند اجراي جزئيات كرده، فتوصي عمل در

   .شد خواهد اجرا عملياتي و مياني ملي، راهبردهاي اساس بر شده ايجاد زيرساخت
 فناوري و علم راهبردي تحول سند عنوان به حاضر پيشنهاد و طرح اين اجراي

 و علم عرصه مندانانديش و صاحبنظران از زيادي جمع طوالني تالش حاصل كشور،
 كشور، علمي نظام كالن مديريت و سياستگذاري اندركاراندست از اعم كشور فناوري
 و ها قطب ها، پژوهشگاه ها، دانشگاه پژوهشگران و علمي هيات اعضاي مديران،

 و ها دستگاه از فناوري وپژوهشي، آموزشي  مسؤوالن و مديران نيز و علمي هاي نانجم
  .است بوده كشور اجرايي هايبخش
 مهم اين به مبادرت است، سابقهبي  و بديع كشور در سندي چنين تدوين كه آنجا از

 با و گذشته تجربيات بر تكيه با عالوه بر توجه ويژه به مباني ارزشي و بومي كشور،
 صورت شده تجربه و علمي هاي مدل و ها نظريه از برگرفته تركيبي رويكرد به توجه
 فناوري و علم راهبردي تحول سند تدوين طرح ابعاد و دامنه قلمرو، نييتب. است گرفته
 متقابل تأثير و تركيب ،تعامل كه است برخوردار مختلفي ابعاد از ملي سطح در كشور
 عدم و محيط پيچيدگي نمايانگر مشترك فضاي در آنها از يك هر هايمؤلفه و ابعاد
 بعادا. باشندمي يكديگر از مستمر تأثيرپذيري و گسترده تحوالت و تغييرات و ثبات
 و مطالعه محيط فناوري، و علم چرخه :از عبارتند طرح قلمرو ايه مؤلفه و گانه سه

 كشور فناوري و علم نظام تبيين در اساسي نقش فناوري و علم چرخه. مطالعه رويكرد
. ندگير قرار توجه مورد خوبي به چرخه اين متنوع هاي حلقه كه است شده تالش و دارد



  ح

 و علم توليد فرآيند ،چرخه اين هاي حلقه از برخي به توجه عدم است بديهي
 آموزش، پژوهش، اساسي هاي حلقه چرخه ناي. ندك مي روبرو مشكل با را فناوري
 نيازهاي و مسائل توسعه، فرهنگ، زندگي، در كاربرد ازي،س تجاري نوآوري، فناوري،
 هاي محيط به پرداختن در .گيرد يمبر رد پياپي صورت به را جديد هاي ايده و جديد
 ايه ظرفيت و ها قابليت فرآيندها، با داريم ملي سطح در آنچه اينكه به توجه با نيز مطالعه
خصوص ه  و بجهاني ،اي منطقه هاي فرصت و ها چالش امكانات، و سو يك از محلي

 تحول سند تدوين كه است شده توجه است، ارتباط در ديگر سويي ازقطب جهان اسالم 
 و تنگاتنگ تعامل و نگرفته صورت درونگرا صرفاً نگاه با كشور فناوري و علم راهبردي
 مباني به توجه با همچنين. گيرد قرار توجه مورد مختلف سطوح در فرآيندها تداخل
 توليد فرصت، توليد قبيل از مواردي بر ناظر سند بر حاكم رويكردهاي گفته پيش نظري
 و نياز و جذابيت ايجاد معرفت، خلق منزلت، ايجاد امنيت، ايجاد قدرت، توليد ثروت،
  .است ظرفيت و قابليت توليد

 نظام معماري هدف با كشور فناوري و علم راهبردي تحول سند تدوين فرآيند
 واگرا و همگرا رويكرد دو از همزمان استفاده با كشور، علمي ريزيبرنامه و مديريت
 دوازده قالب در كالن ايه زمينه واگرا، نگاهي در كه بترتي اين هب. است شده هدايت
 اين قالب در كارشناسان و صاحبنظران مجموعه و شده دهي سازمان تخصصي كارگروه
 نيز و شناختي جامعه الزامات سند، بينشي و ارزشي مباني تخصصي، هاي كارگروه
 را فناوري و ، آموزشپژوهش كليدي هاي حوزه تحليل در كالن راهبردهاي و ها چالش

 نيازهاي .دادند قرار مداقه و ارزيابي مورد علمي معتبر هاي شاخص بر تكيه با
 حائز هاي زمينه در ملي كار تقسيم و اجرايي الزامات و مالحظات و ها بخش ارد اولويت
 و نهادها كليه همكاري با تخصصي پانل دوازده قالب در نيز هادستگاه در اولويت
 سالمت طبيعي، منابع و آب كشاورزي، انرژي، هايبخش قالب رد بطر ذي هايدستگاه

 دفاع، ارتباطات، و معادن صنايع، بازرگاني، و اقتصاد مديريت، عمران، اجتماعي، رفاه و
 و انساني علوم آموزش، نقل، و حمل اجتماع، و فرهنگ خارجي، سياست و ملي امنيت
 ،طرح تخصصي هاي پانل و ها گروهكار از يك هر .اند شده تدوين و گردآوري پايه علوم

 كيفي تحليل فرا اسنادي، مطالعات نظير متعدد علمي هاي روش از موضوع، فراخور به
 ،)فكري طوفان( گيزيان ذهن متمركز، هاي گروه ها، داده ثانويه تحليل پيشين، مطالعات



  خ

 ئهارا و مطالعات تكميل براي پيمايش و ارينگآينده كارشناسان، اجماع كاوي،ذهن
 دستاوردهاي و هاديدگاه مجموعه سپس، .اندجسته بهره راهكارها و اهتوصيه بهترين
 داده تالقي طرح تلفيق كميته توسط همگرا چارچوبي در فوق، هايتالش از حاصل
 راهبردي شوراي و راهبري كميته در تأييد از پس شده يكپارچه بنديجمع و شده
 .است گشته ارائه فناوري و علم راهبردي تحول سند قالب در طرح،
 هاي زمينه در جهاني تحوالت به توجه ضمن متعال، خداوند ياري با ترتيب، اين به
 نظر در و سو يك از بنيان دانشو  بخش اسالمي  الهامجامعه الزامات و فناوري و علم

 در حاضر پيشنهاد ديگر، سوي از كشور بالفعل و بالقوه هاي ظرفيت و استعدادها گرفتن
 انقالب معظم رهبر منويات نيز و نظام فرادستي اسناد و بنيادي هايارزش رچوبچا

 كشور فناوري و علمي جامعه از نظرخواهي و نخبگان از جمعي همت به اسالمي،
  .است شده عرضه كشور فناوري و علم راهبردي تحول سند عنوان به و تدوين

ا متعلق به كشور عزيز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از آنچه كه اين سند ر
 و (Template) داند، نه تنها در طراحي چارچوباسالمي و ملت شهيد پرور ايران مي

هاي شوراي عالي انقالب اجزاء نقشه جامع علمي كشور در قالب شوراها و كارگروه
 اين سند را عالوه بر مشاركت داشته ودر كليه مراحل تدوين آن نقشه بلكه فرهنگي 

عه علمي و دانشگاهي به منظور رفع نيازها و اتخاذ راهكارها، پيشنهادي ابالغ به جام
بر حسب وظيفه ملي و اين وزارت از اين رو  .اندد يم نقشه جامع علمي كشور رايب

فعال و حتي االمكان  نقشه جامع علمي كشور بطور در كليه مراحل تدوينخود قانوني 
  . مشاركت نموده و خواهد نمودمؤثر 
 بعدي سطح در اجرايي ريزيهبرنام براي الزم زيرساخت راهبردي، سند اين ابالغ اب
 علمي جامعه از رهبري معظم مقام اتانتظار كامل تحقق براي الزم زمينه و شده ايجاد
  .انشاءاهللا شد، خواهد فراهم

  منصور كبگانيان
  و فناوري كشورعلم مدير طرح تحول 

  هشتو ارديبهشت ماه هزار و سيصد و هشتاد 



 

  

  





  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يديكل واژگان و فيتعار م،يمفاه
هاي از آنجا كه پذيرش يك سند راهبردي به عنوان منشور مشترك تعامل ميان مجموعه

بردار، نيازمند درك مشترك از ادبيات و واژگان كليدي حوزه مورد بحث است،  بهره
. شوندبرخي واژگان و مفاهيم كليدي مورد استفاده در اين سند به اختصار تعريف مي

گانه و مورد پذيرش همگان ي يهرچند در مورد بسياري از كليد واژگان اين سند تعريف
آيد فقط معطوف به برداشت مورد نظر در اين سند صل ميوجود ندارد، آنچه در اين ف

  .است
 در موضوعات مربوط به علوم انساني، برداشت مورد استفاده اين سند همان علم به :علم

در موضوعات مربوط . معناي اعم يا مطلق آگاهي و فهم است با قيد حصولي بودن آن
اي است از لم، مجموعهبه علوم تجربي، برداشت مورد استفاده در اين سند از ع

-يافته در ارتباط با جهان كه به انسان در كشف حقايق جديد، تبيين پديدهاطالعات نظام
  .كندهاي مشاهده شده و افزودن آن بر پيكره اطالعات كمك مي

اي متشكل از اطالعات، ابزار و فنوني كه از علم و تجربه عملي نشأت  مجموعه:فناوري
ها و  طراحي، توليد و به كارگيري محصوالت، فرآيندها، سيستماند و در توسعه،گرفته

  . گيرندخدمات مورد استفاده قرار مي
، )كاال يا خدمات( به عمل آوردن محصول يا فرآيندي جديد يا بسيار بهتر شده :نوآوري

هاي كسب و كار، سازمان روشي جديد در بازاريابي، روش سازماني جديد در شيوه
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ويژگي مشترك نوآوريها ضرورت به مرحله عمل . ط خارجي استمحل كار يا رواب
اگر محصول جديد يا بهتر شده، در بازار عرضه شود، نوآوري تحقق . درآمدن آنها است

فرآيندهاي جديد، روشهاي بازاريابي يا روشهاي سازماني زماني كه به . يافته است
  .شوند ميصورت معمول در كار بنگاهها استفاده شوند، نوآوري محسوب 

 با ي، مردمي، عمومي و خصوصي دولتياي متشكل از نهادها سامانه :نظام ملي نوآوري
 ي مليهدف گسترش حمايت، تأمين مالي و سياستگذاري علم و فناوري كه در مرزها

  . باشدي و مالي، اجتماعي، قانوني، تجاريداراي تعامالت فن
ها  پويا از اهداف، سياستها، برنامهاي جامع، هماهنگ و  مجموعه:نقشه جامع علمي كشور

ريزي تحول راهبردي علم، فناوري و نوآوري مبتني بر ارزشهاي و الزامات برنامه
  .1انداز كشور نگر براي دستيابي به اهداف چشم  ايراني و آينده ـاسالمي

به عنوان (انداز علم و فناوري كشور اي يكپارچه و متشكل از چشممجموعه :سند راهبردي
هاي نظام علمي كشور در ، مأموريت)1404وير كالن جايگاه مطلوب كشور در افق سال تص

اي از اهداف و راهبردهاي بنيادين، ملي، مياني و عملياتي انداز و مجموعهرابطه با اين چشم
سند راهبردي در چارچوب مباني نظري، . بخشند انداز را ميكه دستيابي به اهداف و چشم

ظيم شده و ضمن تبيين تقسيم كار ملي در قالب نگاشت نهادي، ارزشي و بينشي تن
  .كند هاي ارزيابي تحقق اهداف سند را در سطوح مختلف نيز تعيين مي شاخص
 تصويري مطلوب و آرماني، قابل دستيابي، متناسب با نيات :انداز علم و فناوري چشم

ي متعالي آن در افق ها راهبردي و قابليتها و نيازهاي اساسي جامعه و منابع و ارزش
انداز   چشمفرآيند دستيابي به. نمايد زماني معين كه تصوير كالن جايگاه مطلوب را تبيين مي

  .شود با تعيين اهداف و راهبردهاي بنيادين، ملي، مياني و عملياتي تصوير مي
الرعايه، منبعث از شريعت  اي ثابت از شروط و قواعد الزم مجموعه:بيانيه ارزشها

، آرمانها و قانون اساسي، نظام ارزشي جامعه و مباني فكري و علمي آن كه در اسالمي
  .كل نظام طراحي شده، حاكميت و جريان داشته باشد

                                                 
  ـشور در شوراي عالي انقالب فرهنگيتعريف مصوب كميسيون تلفيق و تدوين نقشه جامع علمي ك. 1

 1386ماه  دي
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هاي   سناريوهاي علم و فناوري نشان دهنده موقعيتها و بديل:سناريوهاي علم و فناوري
م قطعيت همراه ها با عدمحتمل آينده در آموزش، پژوهش و فناوري است كه رخداد آن

  .است
هاي   اجزاء يك سيستم و پويايي آنها و وابستگيبررسي و طراحيفرايند  :نگاشت نهادي

  .ها متقابل و تعامالت و روابط اجزاء و چگونگي گردش فعاليت
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   ينظر و يزشار يمبان
  مقدمه

هاي سند بر آن در تدوين هر سند راهبردي ضروري است مباني ارزشي و نظري كه پايه
در سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور نيز مباني . شريح شوداستوار شده است ت

اي  ارزشي به مثابه پشتوانه علمي، فلسفي و ديني و خاستگاه فرهنگي آن از اهميت ويژه
اين مباني كه برگرفته از منابع و مستندات مهم ديني و ملي كشور است، . ستبرخوردار ا

انداز، اهداف روح حاكم بر سند و تدوين آن را شكل داده و در كليه مفاد آن اعم از چشم
در . جاري و ساري است) در سطوح مختلف(ها، الزامات و راهبردها بنيادين، اولويت

 از تحقق اين هدف، تمامي اجزاء سند با مباني بيشترعين حال براي حصول اطمينان 
همچنين با توجه به وجود الگوهاي نظري متعدد در تدوين . اندارزشي تطبيق داده شده

اسنادي از اين دست از يك سو و توجه به شرايط، موقعيت و الزامات فرهنگي، اجتماعي 
هاي رايج را از نظر گيري مطلق از هر يك از الگوو سياسي كشور از سوي ديگر كه بهره

نظري داند، الگوي پذير نمياصولي و علمي به سادگي و بدون اصالحاتي جايز و امكان
 تركيبي و با در نظر گرفتن مناسب نظام علم و فناوري براي كشور بر اساس رويكردي

هاي  در اين فصل پس از تبيين پايه. هاي محيطي طراحي و معرفي شده استويژگي
هاي آن، مباني نظري طراحي و تدوين سند تحول شي و بيانيه ارزشنظري مباني ارز

  .گيردراهبردي علم و فناوري كشور به اختصار مورد اشاره قرار مي
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   سند يارزش يمبان 1ـ2
 منابع و ،هاي بنيادين حاكم بر سند يابي به ارزش براي استخراج و دستدر ابتدا، 

هاي نظري مباني ارزشي سند بررسي پايهشود، سپس مستندات مورد استفاده معرفي مي
  .شود  ميشريحادين سند ارائه و تيهاي بن و در پايان بيانيه ارزش

  مستندات و منابع 1ـ1ـ2
منابع و مستندات مورد استفاده در شناخت مباني نظري و بينشي سند تحول راهبردي 

  :ارتند از عبسندهاي بنيادين حاكم بر  علم و فناوري كشور و نيز استخراج ارزش
  قرآن، سنت و عقل؛ •
  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران؛ •
 و مقام معظم )ره( امام خميني  انقالب اسالميگذاربنيانرهنمودها و منويات  •

  رهبري؛

  يارزش يمبان ينظر يها هيپا 2ـ1ـ2
هاي معرفتي، فلسفي و بنيادين سند حاضر را فراهم ، زيرساختها ارزشي نظريمبان
 مباني پارادايم حاكم بر سند را شكل داده و نظام علم و فناوري كشور را اين. سازدمي

اي كه بر اساس آن، آحاد  سازد به گونه  ايراني استوار مي ـبر پاية عقالنيتي اسالمي
جامعه علمي كشور از طريق تعامالت و مراودات داخلي و خارجي و با شناخت 

يد، رشد و توسعة علمي و فناوري كشور توانند موجبات تول هاي علمي رايج، مي گفتمان
هاي وحياني، خرد جمعي، تجربيات  اين مباني با استفاده از آموزه. را فراهم آورند
هاي علمي و خردمندانه  آوردهاي نوين بشر به همراه تجزيه و تحليل جهاني و دست
  .فراهم آمده است

داري آن، م توحيد محوري در تكوين و تشريع، هدفمندي نظام خلقت و غايت
نظم حكيمانه و مبتني بر نظام   شمول جهان هستي به جهان محسوس و غيب، وجود

هاي  مندي انسان از معرفت خواهي انسان و بهره عليت در جهان، وجود فرجام و فرجام
ها از يك  حسي، عقلي، شهودي و وحياني و وجود منابع متناسب با هر يك از معرفت

ي حق و مسؤوليت و به عنوان خليفه خدا در زمين از سو و جايگاه رفيع انسان دارا
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سوي ديگر نشان دهندة آن است كه كل هستي در حال تكامل و حركت به سوي مبداء 
اي كه انسان، طبيعت و جامعه در يك صيرورت و تكامل دائمي  متعالي است، به گونه

 منحصر ،اين مبانياز اين رو خاستگاه علم در نظام علم و فناوري مبتني بر . قرار دارند
به علوم تجربي و حسي و منابع معرفتي آن نيست و عالوه بر علوم تجربي و منابع 

تعيين  خاستگاه وحياني، عرفاني و شهودي نيز در اين رشد و تكامل ،معرفتي حسي
اصالت گرايي كه طبيعت را محور قرار داده و بر  با چنين رويكردي، اثبات. اندكننده

  . گردد  با چالشي بزرگ روبرو ميمتكي استربي و حسي معرفت تجانحصاري 
گرايي و انسان محوري كه نسبت به رابطه انسان   انسان،عالوه بر اين، در پارادايم حاضر

آورد و  مالكي روي مي و مبداء آفرينش تجاهل ورزيده و به جاي خدامالكي به خويشتن
انجام به شكّاكيت فراگير و در نتيجة آن بر نسبيت فهم و فرهنگ تأكيد ورزيده و سر

  . گردد، جايگاهي ندارد هرج و مرج علمي منتهي مي
قرار نگر  ، در حوزة معرفت كلاندبنا شدهمعرفت وحياني بر انكار دو رويكرد فوق كه 

 مسائل انسان معاصر را تحليل نموده و پاسخ  و ابعاد متنوعتواند تمام  و نميگيردنمي
مندي از منابع معرفتي  گراست و با بهره ر مباني توحيدي كلحال آنكه نظام مبتني ب. دهد

حسي و غيرحسي و با شناخت مبداء هستي و انسان و شناخت رابطه انسان و خدا توان 
چنين رويكردي . هاي معرفتي و علمي جهان حاضر را خواهد داشت بست گشودن بن

» دانش خدا محور«ر مبناي فلسفي سند تحول راهبردي علم و فناوري ايران را مبتني ب
  .آورد فراهم مي

  يارزش يمبان 3ـ1ـ2
هاي ارزشي سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور بر پاية مباني ارزشي اسالم  بنيان

 ـاستوار است كه طي تاريخ طوالني در فرهنگ ايراني تبلور يافته و هويت اسالمي 
ها و قواعد رفتاري  تيولوهاي كالن، ا گيري اين مباني جهت. ايراني را شكل داده است

اعم از بايدها و نبايدهاي حقوقي و اخالقي حاكم بر نظام علم و فناوري كشور را 
...) ها، اهداف و انداز، مأموريت چشم(سازد و در تمامي اجزا و عناصر نظام  مشخص مي
هاي وحياني است كه از طريق  خاستگاه مباني ارزشي، فطرت و آموزه. جريان دارد

اين .  به دست آمده استگراكلاز منابع معتبر و ناظر بر مباني نظري و با تحليل استنباط 
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اند و بديهي است هاي بنيادين و عمومي نظام علم و فناوري را شكل داده مباني پايه
  .گيرد هاي بسيار ديگري بر پايه آنها شكل مي ارزش

ان هم حق و هم گرا، تحصيل دانش براي انس در نگاه توحيد محور و هدفمند آخرت
 ايمان و عمل صالح قرين با علم ،از سوي ديگر بر اساس انديشه اسالمي. تكليف است

دهي آن به عهده ايمان  اي كه شناخت بر پايه علم و جهت به گونه. مورد تأكيد است
هر سه اين امور ريشه . سازد هاي علم، دانش و ايمان را بارور مي است و عمل به يافته

هدف از آنها كمال و تعالي انسان و حركت وي به سوي رد و  دادر فطرت انسان
گر و نافع هنگامي كه در دست افراد متعهد قرار  به موجب اين، علم هدايت. خداست

  .، جهان را از فساد و تباهي نجات خواهد بخشيدگرددميگيرد موجب نجات بشريت 

  سند بنيادين يها ارزش هيانيب 2ـ2
هاي نظام جريان داشته و   فناوري كشور كه در تمامي عرصهمباني ارزشي نظام علم و

ها و بايد و نبايدها در  هاي نظام، اولويت گيري كنندة جهت يابد و مشخصحاكميت مي
  :هاي آموزش، پژوهش و فناوري است عبارتند از عرصه

  توحيد محوري علم و فناوري؛ ـ1
  ري؛گرايانه علم و فناو مندي آخرت گر و هدف علم هدايت ـ2
هاي عادالنه و پرورش استعدادها متناسب با الگوي  عدالت محوري، فرصت ـ3

  ساالري ديني؛ مردم
  كرامت انسان با تكيه بر آزادگي و تقويت روحيه تتبع و بررسي علمي؛ ـ4
  ؛)جدال احسن(آزاد انديشي و تبادل آرا و تضارب افكار  ـ5
رت احترام حقوقي و اخالقي به تكريم علم و عالم، ارزشمندي فعاليت علمي و ضرو ـ6

  هاي فكري؛ آفرينش
  ؛)علم نافع(علم توانمندساز و ثروت آفرين  ـ7
شكني علمي به خصوص در بازبيني و طراحي علوم انساني در چارچوب  صف ـ 8

  بيني اسالمي؛ جهان
 و همكاريتقدم مصالح عمومي بر منافع فردي و گروهي و تقويت روحيه  ـ9

  مشاركت؛
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گيري از آنها در  شتن به تجربيات و دستاوردهاي علمي بشر و بهرهگذا ارج ـ10
  چارچوب نظام ارزشي كشور؛

  بخش با محيط جهاني و فرآيندهاي توسعه علم و فناوري در جهان؛تعامل فعال و الهام ـ11
  .پذيري آحاد جامعه علمي و نهادهاي مرتبط با آن محوري، مسئوليت اخالق ـ12

   نياديبن يارزشها نييتب 3ـ2

  فناوري و علم محوري توحيد  1ـ 3ـ2
 اديان توحيدي  ترين ارزش توحيد محوري به معناي نفي غير خدا در عقيده و عمل، از اصلي

 به ؛شود ترين اصول دين مبين اسالم محسوب مي ياعتقاد به خداوند يكتا از بنياد. است
  . حيدي بوده استايي تو براي برقراري جامعه) ص(طوري كه بيشترين تالش پيامبر 

ها اشاره اين اصل به لحاظ بينشي داراي ابعاد گوناگون مهمي است كه به طور خالصه به آن
  :شود مي

  .او اصل تمام موجودات و مقوم آنها است. كتا استي خداوند يمنشأ جهان هست. الف
  .ر و كمال استياو كمال محض و منبع هر خ.  استين هستيادير بنيخداوند خ. ب
  .ن او به مصلحت بندگان استي بالذات است و فراميوند غنخدا. ج
  . استيخداوند مدبر جهان هست. د
 ياعم از فرد (يگذار قواعد زندگ  خداوند شارع و قانوني اسالمينيب بر اساس جهان. هـ

  .است) يو اجتماع

  فناوري و علم انهيگرا آخرت يمند هدف و گر تيهدا علم 2ـ3ـ2
. گرايانه جهان هستي است مندي آخرت  و ارزشي اسالم هدفكي ديگر از اصول بينشيي

  :شود ي است كه در ادامه به آن اشاره ميگوناگوناين اصل داراي ابعاد 
  .ت آن خداوند استيده نشده است، غايهوده آفري بيجهان هست. الف
  .ست بلكه جهان آخرت استيا نين دنيها ا فرجام انسان. ب
  .شود يان ميا شكل گرفته در جهان آخرت نمايها كه در دن ت انسانيواقع. ج
ا بوده و مجازات و پاداش ي اعمال خود در دنيها در جهان آخرت پاسخگو انسان. د

  .شوند يداده م
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 با متناسب استعدادها پرورش و عادالنه هاي فرصت محوري، عدالت 3 ـ3ـ 2
  ديني ساالري مردم الگوي

كي ياي كه اقامه عدل و قسط  د به گونه دارييعدالت اجتماعي در اسالم جايگاه واال
عدالت را ) ع(علي اميرالمونين . از اهداف اصلي ارسال پيامبران شمرده شده است

موجب حيات، دوام قدرت، اساس و زير بناي جامعه، منزلت انسان، چند برابر شدن 
 مردم به اطاعت قلمداد ترغيبرحمت خداوند، عمران و آباداني، مالك سياست و 

  . استنموده
اي باشد كه مردم آن را احساس كنند  اجراي عدالت و قيام به انجام آن بايد به گونه

 اجراي عدالت بايد با احساس ،حوزهاين از اين رو بايد گفت در . و به چشم ببينند
ها بايد  از اين رو قواعد نظامات اجتماعي و اجراي آن؛عدالت توسط مردم همراه باشد

  .ر دو جهت را دارا باشداي باشد كه ه به گونه
بكر  اي به محمدبن ابي  در نامه وبه اين جنبه عدالت به خوبي توجه فرموده) ع(علي 
  : فرمايد مي

ها در توجه و نگاه يكسان رفتار كن تا بزرگان در تو طمع نورزند و ضعيفان از ميان آن«
  ».عدلت مأيوس نشوند

رهبر معظم .  عدالت است چگونگي تشخيص،در حوزه زندگي اجتماعي مطلب مهم
هاي مختلف زندگي به دو عنصر  اجراي عدالت در ساحترابطه با انقالب اسالمي در 

  : كنند عقالنيت و معنويت اشاره مي
اگر بخواهيم عدالت به معناى حقيقىِ خودش در جامعه تحقق پيدا كند، با دو مفهوم  «

  » .ر معنويت استديگر بشدت در هم تنيده است؛ يكى مفهوم عقالنيت، و ديگ
  :براي برقراري عدالت، حكومت چهار نقش مهم بر عهده دارد كه عبارتند از

  گذاري؛ سياست. 1
  گذاري؛ قانون. 2
  حمايت؛. 3
  .نظارت. 4
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  علمي بررسي و تتبع روحيه تقويت و يآزادگ بر هيتك با انسان كرامت 4 ـ3ـ 2
جو،  مند، كمال ، هدف مركب از جسم و روحي استدر انديشه اسالمي انسان موجود

 است يت انسان قرب الهيغا.  فطرت پاك و كرامت و خليفه خداوند در زمينيدارا
چنانچه گفته شد . شود يمان و عمل صالح حاصل مي بر اساس اياريكه به صورت اخت

 70خداوند متعال در سوره اإلسراء آيه. هاي اساسي كرامت انسان استيكي از ارزش
  :فرمايد مي

و آنان را در دشت و دريا ) داريمو مي(طعا فرزندان آدم را گرامى داشته و ما ق «
و (و ايشان را از اشياء طيب و پاكيزه رزق و روزى داده ) نمائيم و مى(حمل نموده 

ايم فضيلت و برترى مخصوصى داده  و آنان را بر كثيرى از افرادى كه آفريده) دهيم مى
  » ).دهيم و مى(

اص دادن به عنايت و شرافت دادن به خصوصيتى است كه مقصود از تكريم اختص
 خالف تفضيل كه منظور از آن اين است كه شخص مورد تفضيل ر ب؛در ديگران نباشد

  .از ديگران برترى يابد، در حالى كه او با ديگران در اصل آن عطيه شركت دارد
رسد كه  يبا تحليل مفهومي تكريم و تفضيل به اين نتيجه م) ره(عالمه طباطبايي 

وجه تكريم انسان نعمت عقل است و تفضيل در ساير خصوصيات و صفات انسان 
شود كه شخص داراي كرامت انسان است و از  با توجه به وجه تكريم روشن مي. است

  . ها وجود ندارد اين جهت هيچ تفاوتي ميان انسان
ا است و نه شود كه ظرف كرامت دني با توجه به عمومي بودن كرامت در آيه روشن مي

  . آخرت
مورد توجه قرار گرفته جمهوري اسالمي ايران اين نگاه به انسان در قانون اساسي 

 جمهوري اسالمي ،هاي ايماني در بند شش اصل دوم قانون اساسي يكي از پايه. است
كرامت و ارزش واالي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا قلمداد شده 

  .است
تواند خوبي را از بدي   گفته شد وجه كرامت انسان عقل او است كه ميهمانطور كه

. الزمه چنين امري وجود آزادي و آزادگي است. تشخيص داده و تدبير حيات كند
هاي  عالوه بر اين براي به ثمر نشستن قوه عقل الزم است با فراهم نمودن زمينه

  .اجتماعي روح بررسي و تتبع تقويت شود
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هوري اسالمي ايران در اصل سوم، دولت جمهوري اسالمي را قانون اساسي جم
هاي علمي، فني، فرهنگي و  موظف به تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه
   .داند اسالمي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان مي

  ) احسن جدال (افكار تضارب و آرا تبادل و يشياند آزاد 5 ـ3ـ 2
توان   را به دو صورت ميارزشاين .  استآزادانديشي مهم در نظام علمي هاي زشاركي از ي

  . آزادانديشي به مثابه صفت نفساني و آزاد انديشي به عنوان ضابطه رفتاري: بررسي كرد
گاه ناظر به خلق و ملكات و صفات : توضيح مطلب اينكه اخالق در دو معنا كاربرد دارد

بي به دست آمده و موجب صدور افعال خاص متناسب با نفساني است كه به صورت اكتسا
و گاه اخالق . اين ديدگاه برگرفته از معناي لغوي اخالق است. گردد آن صفات از انسان مي

ناظر به رفتار آدمي است صرف نظر از صفات و ملكات دروني او، در اين ديدگاه اوصافي 
اخالق به معناي  .و اعمال استمانند خوب و بد، صواب و خطا در اصل مربوط به افعال 

  .نام نهاد» اخالق وظيفه يا عمل «،و به معناي دوم» اخالق فضيلت«توان  اول را مي
 آنپس سدر همين راستا آزادانديشي را ابتدا به عنوان صفت نفساني بررسي كرده و 

   .را به عنوان ضابطه رفتار و وصف رفتار بررسي خواهيم كرد
  ن فضيلت نفسانيآزادانديشي به عنوا. الف

صفت آزادانديشي به عنوان يك صفت جامع و كلي در برگيرنده مجموعه صفات مثبت 
اين صفات جزيي به طور وسيع مجموعه . قرار داردو در تنافي با مجموعه صفات منفي 

   .در منابع اسالمي وجود دارد
  آزادانديشي به عنوان صفت و ضابطه رفتار. ب

فعل و يك قاعده مهم اخالقي وحقوقي از اهميت ظر بر ناآزادانديشي به عنوان صفت 
هاي اخالقي، حقوقي، سياسي، مديريتي به اين معني كه در نظام. اي برخوردار است ويژه

  . اي باشد كه آزادانديشي تضمين گردد و سازماندهي اداري وضعيت بايد بگونه
دانش محسوب هاي مهم در تعميق و توسعه گفتگوهاي علمي وانتقادي يكي از روش

دور از تخريب به اين گونه گفتگوها هنگامي مؤثر است كه با شيوه علمي و . شود مي
 جدال آن كريم اساس گفتگوي علمي و انتقادي سازنده را در قالب قر. شخصيت افراد باشد

  .احسن معرفي كرده است
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 و يحقوق احترام ضرورت و يعلم تيفعال يارزشمند عالم، و علم تكريم 6ـ3 ـ 2
   يفكر يها نشيآفر به ياخالق

برخي كتب روايي مانند اصول در . فضيلت علم و عالم در اسالم بر كسي پوشيده نيست
و پس از فضل علم كتاب   عنوان كتاب فضل علم، تحتكافي دومين بخش از كتاب

است كه اين امر حكايت از اهميت علم در نگاه شده توحيد و كتاب حجت قرار داده 
  . كند مياين كتاب مولف دانشمند 

عالمه مجلسي بخش وسيعي از كتاب بحاراالنوار را به ابواب علم و آداب و انواع و 
نگاهي گذرا به اين ابواب نشان از جايگاه علم در . احكام آن اختصاص داده است

  .ساختار فرهنگ و معارف اسالمي دارد
ها  وردهاي فكري آنبهترين روش در احترام به انديشمندان از طريق احترام به دستا

ثار مثبت تكريم در جامعه بروز آ تكريم را نتيجه محور خواهد كرد و ،است اين روش
  .خواهد كرد

بر . كي از قواعد مسلّم فقه اسالمي قاعده احترام به عمل مسلم و منافع آن استي
اساس همين قاعده اگر شخصي به دستور ديگري كاري انجام دهد، مستحق دريافت 

همچنين هر شخص .  مسئول پرداخت اجرت استدستور دهندهد بود و اجرت خواه
اين قاعده شامل . منافع كار خود را مالك بوده و ديگران حق تعرض به آن را ندارند

 كار علمي داراي احترام است و به اين معنا كه. دشو كارهاي علمي و فكري نيز مي
  .  اختصاص داردآنكننده توليددستاوردهاي آن به 

  )نافع علم (آفرين ثروت و توانمندساز علم 7 ـ3ـ 2
 و شود مي بشر ي و اجتماعي فردي زندگموجب فايده در است كه ، دانشيعلم نافع

 علمي كه طريقي براي حل مشكالت و د؛كن ي مطلوب فراهم مي زندگينه را برايزم
ه ماهيت، ها بدر مورد اين علم نيز رواياتي وارد شده است كه در آن. استرفاه زندگي 

هاي خاص و سياست راهبردي  هاي دانش مفيد، تعيين برخي از حوزه گستردگي حوزه
 را شامل  آنتوان  مي، علم نافععياربا توجه به م. انتخاب علم مفيد اشاره شده است

  .فناوري نيز دانست
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 در يانسان علوم يطراح و ينيبازب در خصوص به علمي شكني صف 8 ـ3 ـ 2
   ياسالم ينيب جهان چارچوب

هاي معرفتي غير الهي بنا شده است و بر همين اساس  بر پايهعمدتا امروزه علوم انساني 
آنچه اكنون ضرورت دارد بازنگري در حوزه . ساختار خاصي از دانش شكل گرفته است

با اين توضيح كه بنا . بيني اسالمي است علوم انساني و طراحي آن در چارچوب جهان
 محوريت با توحيد و معاد ذكر شدهمانطور كه در مباني بينشي بيني اسالمي  بر جهان

براي شناخت نظام احسن و به . خداوند خالق، مدبر، عالم، حكيم و شارع است. است
از اين رو . كمال رسيدن انسان عقل، وحي و تجربه را در اختيار وي قرار داده است

ن مورد بازبيني و طراحي الزم است علوم انساني به عنوان پايه شناخت انسان و جها
  . مجدد قرار گيرد

   مشاركت و تعاون روحيه تقويت و يگروه و يفرد منافع بر يعموم مصالح تقدم 9ـ 3ـ  2
ها و قواعد حاكم بر نظام  تقدم مصالح عمومي بر منافع فردي و گروهي از ديگر ارزش

  :توان مطرح كرد اين ارزش را در دو سطح مي. علم و فناوري است
شوند و آن اينكه مصالح  ايي روبرو مي افراد در انتخاب فعل يا ترك فعل با مسالهگاه 

هاي مختلفي دارد اين مطلب صورت. و منافع خود را در تزاحم با منافع عموم مي دانند
. موضوع مهم حوزه تصميم دولت است. گيرد كه در جاي خود مورد بررسي قرار مي

شود و بايد  ي خود چه بسا با تزاحماتي روبرو ميهاها و سياست زيرا دولت در برنامه
هاي مختلفي مطرح در اين راستا صورت. گيري دست به انتخاب بزند در تصميم

  .شود مي
 شخص خاصي جانبه به از آنجا كه دولت كمتر به طور مستقيم منفعتي را به طور يك

بهره حقوقي از ابزارهاي براي رساندن منفعت به ديگران دهد و بيشتر   مياختصاص
 چون توانايي، آزادي، مصونيت ييهاهاي حق و در مصداق  معموالً در قالبگيرد كهمي

شوند كه در برخي  ها همه از مصاديق حق محسوب مياين. كند و قدرت جلوه مي
هاي مختلف را در اين  اكنون بايد صورت. ستاها مالزم با تكليف براي ديگري صورت

  .زمينه مالحظه كرد
  ل نفع به فرد و اضرار به عموم؛ـ ايصا
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  ـ ايصال نفع به فرد و پيشگيري از نفع به عموم؛
  ـ اضرار به شخص براي ايصال نفع به عموم؛

  تر؛ ـ اضرار به عموم براي پيشگيري از ضرر بزرگ
  تر در آينده؛ ـ اضرار به عموم براي نفع بزرگ

  ـ اضرار به فردي و ايصال نفع به فرد ديگر؛
  وهي و ايصال نفع به گروه ديگر؛ـ اضرار به گر

  ـ عدم ضرر و يا نفع به فرد يا گروهي و ايصال نفع به فرد يا گروه ديگر
در اينجا نيز قواعد عدالت، مصلحت و دفع افسد به فاسد و قاعده اهم و مهم جريان 

توان گفت كه مصالح عمومي بر منافع فردي و گروهي  به طور كلي مي. كند پيدا مي
ا اينكه اين مصالح چيست، مبناي آن كدام است، مرجع تشخيص و شيوه مقدم است ام
در هر حال در كنار چنين .  بايد به صورت موردي بررسي شوداست،تقدم كدام 

  .شوند  و مشاركت نيز دو ارزش اساسي محسوب مي، همكاريارزشي

 در اآنه از يريگ بهره و بشر يعلم دستاوردهاي و تجربيات به گذاشتن ارج 10ـ3ـ  2
   كشور ارزشي نظام چارچوب

از اين رو .  است گوناگون تاريخ و مللهمه ادواربسياري از علوم حاصل تجربه بشر در 
هاي رفته را بار  بايد راهبر همين اساس، ن. توان آن را در چارچوب مرزها محصور كرد نمي

  . بع اقتصادي استنيروي انساني و از بين بردن مناتضييع ه اين امر موجب چديگر تجربه كرد 
از طرف ديگر درباره علم دو مطلب اساسي وجود دارد يكي اينكه بستر فكري 

هاي علمي با مباني غير الهي و  بسياري از نظام.  امروز بسيار متفاوت استيها دانش
ريزي  طرحبريده از امور وحياني و تنها براي امور دنيوي و آن هم در بعد مادي انسان 

حال اگر نظام علمي . نده داده ائس آن براي مسايل زندگي راه حل ارا و بر اسااندشده
 مگر مند شود،بهرهه شده ئهاي اراحل تواند به راحتي از راه اين مباني را نپذيرد نمي

  .ها را در ساختار بينشي و ارزشي خود بازخواني و بازسازي نمايداينكه آن
شده است و كشورها ياسي و امنيتي عالوه بر اين امروزه، دانش ابزار اقتصادي و س

كشورها به لحاظ علمي در سيطره ديگران قرار گرفته و يا مرعوب برخي از چه بسا 
از اين رو با اينكه بايد به تجربه ديگران ارج نهاد و از . باشندهاي علمي پيشرفت
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ومي ها و اقتضائات بها استفاد كرد اما اين امر بايد در چارچوب ارزشدستاوردهاي آن
  :    خالصه اينكه سه عنصر اساسي در اينجا وجود دارد. صورت گيرد

   به تجربه ديگران و اهميت دادن به دستاوردهاي فكري بشر؛هادنارج ن. الف
  تقليد نكردن صرف از ديگران؛. ب
  .مرعوب نشدن در برابر ديگران. ج

 فناوري و علم هتوسع فرآيندهاي و جهاني محيط با بخش الهام و فعال تعامل 11ـ3ـ  2
   جهان در

ندهاي توسعه علمي فناوري جهان يتعامل فعال و الهام بخش نظام علمي ايران و فرآ
  : مبتني بر چند پيش فرض است

  وجود تفاوت در حوزه دانش؛. 1
  ندهاي جهاني؛يامكان تعامل و ضرورت آن و نه انزوا و جدا شدن از فرآ. 2
هاي   و فناوري، نيازهاي مليبينشي و ارزشيداشتن دانش بومي و مبتني بر مباني . 3

  بومي شده همراه با نيروي انساني متخصص؛
  .هاي ديگران بودن در برابر پيشرفتنالهام بخش بودن و منفعل . 4

ندهاي توسعه علم ينكته اساسي اين است كه بايد ميان تعامل با محيط جهاني و فرآ
مقام معظم . تفاوت گذاشت، از سوي ديگر تهاجم فرهنگي  از يك سو وو فناوري

  : دارند رهبري در اين باره چنين اظهار مي
تفاوت بين تهاجم و تعامل فرهنگى در اين است كه تعامل فرهنگى مثل اين است «

كشد،  رويد و آنچه را كه ميلتان مى فروشى مى كه شما بر سر بساط ميوه يا غذا و سبزى
. خوريد كنيد و مى اعد است، انتخاب مىپسندد و با مزاجتان مس چشم شما و كامتان مى

در عالم فرهنگ هم همين است كه آنچه ديديد و پسنديديد و مناسب خود دانستيد و 
گيريد؛ هيچ اشكالى هم  در آن ايرادى مشاهده نكرديد، از مجموعه و ملت ديگر مى

در . ادند؛ اين را هزار و چهارصد سال پيش به ما ياد د»اطلبوا العلم ولو بالصين«. ندارد
خوابانند، دست و پايتان  گويند انتخاب كن، بلكه شما را مى تهاجم فرهنگى به شما نمى

دانيد براى شما مفيد است يا نه، با  دانيد چيست و نمى اى را كه نمى گيرند و ماده را مى
  ».كنند آمپول به شما تزريق مى
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  آن با مرتبط دهاينها و علمي جامعه آحاد يريپذ تيمسئول ،يمحور اخالق 12ـ3ـ 2
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اولين وظيفه دولت در رسيدن به اهداف را ايجاد 
محيط مساعد براي رشد فضايل اخالقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر 

ذكر شد، ) 5-3-2در بند (همانگونه كه در توصيف آزادانديشي . داند فساد و تباهي مي
گاه ناظر به خلق و ملكات و صفات نفساني است كه به : دو معنا كاربرد دارداخالق در 

صورت اكتسابي به دست آمده و موجب صدور افعال خاص متناسب با آن صفات از 
اين ديدگاه برگرفته از معناي لغوي اخالق است، و گاه اخالق ناظر به . دشو انسان مي

 در اين ديدگاه اوصافي ؛روني او صرف نظر از صفات و ملكات د؛رفتار آدمي است
اخالق به .مانند خوب و بد، صواب و خطا در اصل مربوط به افعال و اعمال است

  .نام نهاد» اخالق وظيفه يا عمل«و به معناي دوم » اخالق فضيلت«توان  معناي اول را مي
اين حاكميت در دو بعد نمايان . نظام اخالقي بر نظام علم و فناوري حاكم است

هاي تأثير اخالق بر نظام  عرصه. هاي تأثير و ديگري مراحل تأثير كي عرصهي: ودش مي
هايي كه در نظام علم و فناوري  علم و فناوري عبارت است از موضوعات و حوزه
  .مطرح بوده يا ارتباط وثيق با نظام علم و فناوري دارد

  :تأثير نظام اخالقي
  در ايجاد محيط مساعد علمي؛ ـ
  اف نظام علم و فناوري؛در ترسيم اهد ـ
  گران علم و فناوري؛ بر كنش ـ
  ر توليد علم؛د ـ
  بر پديدآورنده؛ ـ
  بر موضوع؛ ـ
  بر روش؛ ـ
  هاي علمي؛ بر مصرف يافته ـ
  .هاي فكري بر اعتبار حقوقي آفرينش ـ

گيرد كه نظام  طراحي نظام علم و فناوري در حوزه بايدها و نبايدها اموري را در بر مي
  :ها عبارتند از اين حوزه. همه امور نقش اساسي دارداخالقي در 

  گذاري ـ سياست
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  گذاري ـ قانون
  ـ اجرا و مديريت

  ـ حل اختالفات ناشي از اجرا
هاي بنيادين سند تحول راهبردي گانه فوق كه در قالب بيانيه ارزشمحورهاي دوازده

اكم بر سند علم و فناوري كشور، معرفي و به اجمال تشريح شد، چارچوب ارزشي ح
تحول راهبردي علم و فناوري كشور را شكل داده و بر تمامي اجزاء اين سند حاكم 

 سيره رسول ،اين مباني مستخرج از اصول دين مبين اسالم، احكام شريعت، سنت. است
هاي انقالب اسالمي، قانون اساسي  آرمان،)س(و ائمه اطهار ) ص(گرامي اسالم 

مجموعه . و مقام معظم رهبري است) ره(ت امام راحل جمهوري اسالمي ايران و منويا
ها، اهداف بنيادين و راهبردهاي تدوين شده بر اساس اين مباني انداز، مأموريتچشم

  .ارزشي شكل گرفته و فاقد هر گونه مغايرت با روح و نص اين مباني است

  يفناور و علم يراهبرد تحول سند ينظر يمبان 4ـ2
ي معرفتي، فلسفي و بنيادين سند حاضر را فراهم مي آورد، هامباني نظري، زيرساخت

اين مباني پارادايم حاكم بر سند را شكل داده و نظام علم و فناوري كشور را بر پاية 
اي كه بر اساس آن، آحاد جامعه علمي  سازد به گونه  ايراني استوار مي-عقالنيتي اسالمي

خلي و خارجي و با شناخت توانند از طريق تعامالت و مراودات دا كشور مي
به . هاي علمي رايج، توليد، رشد و توسعة علمي و فناوري كشور را فراهم آورند گفتمان

منظور انتخاب الگوي منتخب علم وفناوري براي كشور، الگوهاي رايج علم و فناوري 
اين بررسي به ما در تبيين مسائل كنوني و ترسيم اصول و خطوط . اندمرور شده

  . يي دستيابي به وضعيت مطلوب كمك شاياني خواهد نمودراهنما
توان به الگوي مخترعان از جمله الگوهاي رايج علم و فناوري در دنيا مي) الف

بر پايه اين الگو . اين الگو بر محور نبوغ فردي و نياز اجتماعي استوار است. اشاره نمود
د و در جهت رفع مشكالت مخترعان بزرگ با استفاده از نيروي ابتكار و خالقيت خو

اين الگو بسيار شخصيت محور و فاقد جنبه الگويي . ملموس دست به اختراع مي زدند
ها و راهبردهاي علم و  هاي اساسي در تعيين سياستيكي از پرسش. قوي است

  .  كيفيت توليد و تحول علم و فناوري و نسبت آن با علم است،فناوري
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.  درصدد پاسخگويي به اين پرسش استالگوي خطي تحول علم و فناوري) ب
در .  فناوري ناشي از كاربرد اكتشافات علمي و جديد دانشمندان است،برطبق اين الگو

اين الگو خود . اين الگو با تحريك يك عامل، عامل ديگر تحريك شده و رشد مي كند
  .استشامل دو الگوي ديگر عرضه دانش و تقاضاي بازار 

رين و اصلي ترين عامل تعيين كننده، عامل عرضه علم در الگوي عرضه دانش مهمت
در اين الگو اعتقاد بر . و فناوري است و اصالت بر ايجاد علم و دانش جديد مي باشد

اين بوده كه در صورت كشف علم و فناوري جديد، علم و دانش مسير خود را طي 
  .كند و كاربردي مي شودمي

نياز به . ها از بازار شروع مي شودنوآوريبر اساس الگوي تقاضاي بازار بسياري از 
ها و مراكز تحقيقاتي را به سمت خلق نوآوري هاي كاالي مشخص در بازار، سازمان
در اين الگو اصالت به بازار داده شده و عامل مهمي در . علمي و فناورانه سوق مي دهد

   .تعيين كميت و كيفيت سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه به شمار مي رود
در اين الگو بر همزماني . الگوي ديگر رايج علم و فناوري، الگوي تركيبي است) ج

بر اين اساس نياز از يك طرف و با توجه . گرايي تاكيد شده استو اهميت بازار و علم
هاي علمي و فناورانه و از طرف ديگر، توسعه علم و فناوري را موجب به آخرين پديده

رضه و هم تقاضا، در تحول علم و فناوري نقش اساسي به بيان ديگر هم ع. مي شود
  .دارد

هاي مختلف و با معيارهاي متنوعي انجام بندي الگوهاي رايج از ديدگاهدسته
بندي، الگوهاي رايج توسعه علم و فناوري به  بر اساس معيارهاي ديگر تقسيم. شود مي

ظام علم و فناوري بومي شوند در الگوي برون مدار ن برون مدار و درون مدار تقسيم مي
هاي بيروني كه عمدتاً برخاسته از كشورهاي پيشرفته هستند بر اساس معيارها و اولويت

مدار  اين در حالي است كه در نظام علم و فناوري درون. شوند بندي مي تنظيم و اولويت
لت بندي و تنظيم نظام علم و فناوري دخا هاي بومي و ملي در اولويتمعيارها و اولويت

  .اساسي دارند
در حوزه آموزش عالي و آموزش عمومي نيز الگوهاي رايج بر اساس معيار توزيع 

در الگوي رشد مدار . شوند ها به دو دسته رشد مدار و عدالت محور تقسيم ميفرصت
هاي آموزشي در يك صحنه رقابتي بدون توجه به امكانات اوليه و شرايط فرصت
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شود شرايط اوليه   در الگوي عدالت محور تالش مي.گردد كنندگان فراهم مي شركت
در اين الگو امكان  .هاي آموزشي به آنان لحاظ گرددكنندگان در ارائه فرصتشركت

در عين حال . شود جايي در طبقات اجتماعي بيشتر فراهم مي تحرك اجتماعي و جابه
فراهم كردن  است كه عدالت محور در نظام آموزشي از نظر  نكته ضروريتوجه به اين

  .هاي آموزشي عادالنه از لوازم پيشرفت عدالت محور فرض شده استفرصت
هاي ترويج علم و فناوري از جهت همراهي آموزش و بكارگيري و عمل به دو نظام

ريزي  هاي تفكيكي برنامه در نظام.هاي تفكيكي و تلفيقي نظام:شوند دسته تقسيم مي
 افراد در مقاطعي از آموزش و زندگي صرفاً به گيرد كه اي صورت مي آموزشي به گونه

شود و در   كمتر در آنها پرورانده مييهاي مهارتي و عمل پردازند و جنبه يادگيري مي
پردازند و كمتر يادگيري و  ها ميهايي صرفاً به پرورش مهارت مقاطع و يا دوره

ها و مقاطع مه دورههاي تلفيقي در ه در نظام.گيرند هاي نظري مورد توجه قرار مي جنبه
  .شودها در كنار يادگيري پرداخته ميآموزشي، همزمان به پرورش مهارت

الگوي حاكم بر نظام علم و فناوري در ايران، متأثر از نظريه سرمايه انساني و 
در چنين فضايي، .  استسياست توسعه بيروني، نزديك به  الگوي فشار دانش بوده

ثير الگوي عرضه دانش قرار گرفته و با عناصر ديگري آموزش عالي نيز عمدتاً تحت تا
درآميخته كه در نهايت به يك نوع الگوي كهن و تاريخي در آموزش عالي، يعني الگوي 

به عبارت ديگر الگوي حاكم بر آموزش عالي در ايران، از . ناپلئوني نزديك شده است
آن در سطح كالن و ف يها و وظانظر كاركرد اجتماعي و بيروني، يعني از جهت نقش

در ارتباط  با جامعه، بر اساس اين پيش فرض قرار گرفته است كه با توسعه كمي 
آموزش مي توان به نوسازي جامعه دست يافت؛ الگويي كه هدف اصليش هويت 

الزم به ذكر است كه در اين الگوي .  ملّت است-بخشي به الگوي سياسي دولت 
درمورد ايران بايد اين نكته را اضافه . برخوردار نيستژوهش از اهميت بااليي     نظري، پ

هايي كه صورت مي گيرد بسيار است، اما كيفيت كرد كه گرچه تعداد و كميت پژوهش
ها و تناسب آنها با نيازها و زمينه فرهنگي، اجتماعي و تاريخي جامعه ايران و پژوهش

راين آنچه انجام مي گيرد، هاي جهاني اندك بوده است و بنابگيري از فرصتحتي بهره
هاي علمي وارداتي است، بي آنكه دقّت شود كه اين صرفا محك گذاري و آزمون نظريه

اند و در اغلب ها و شرايط تاريخي، فرهنگي و اجتماعي متفاوتينظريات محصول بستر
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موارد پاسخ گوي نيازهاي جامعه ايراني و در راستاي ايجاد تمدن اسالمي نيستند؛ در 
توان گفت در دوره معاصر نظام علم و فناوري از الگوي مشخص، مستمر و جه مينتي

  منفعالنههاي دفعيگيريمتناسبي تبعيت نكرده و آنچه حاكم بر آن بوده حاصل تصميم
به همين دليل تدوين سند تحول راهبردي علم و فناوري . و بعضاً تقليدي بوده است

  .نظري نظام علم و فناوريكشور گامي است در جهت ثبات الگويي و 
وضعيت موجود در حيطه آموزش عالي ما را مجاب مي سازد كه بر توليد و كشف 
نظرياتي اهتمام ورزيم كه قبل از هر چيز، از متن و زمينه فرهنگي و اجتماعي، تاريخي 
و حتي اقتصادي و سياسي خودمان بر خيزد، كه اين كار نياز به مطالعات عميق چند 

و شرط اساسي آن، تسلط نظري نسبتاً باال بر تاريخ، فرهنگ و شرايط ساله داشته 
  .استسياسي، اقتصادي ايران از ديرباز تا به امروز 

از نظر درون مداري و برون مداري، الگويي حاكم بر نظام علم و فناوري بيشتر برون 
هاي  تاين موضوع هم در محتواي آموزش و هم در اولوي. مدار بوده است تا درون مدار

از نظر عدالت محوري، نيز مي توان گفت نظام . پژوهشي و فناوري مشاهده مي شود
هاي برابر براي همه آموزشي همواره مبتني بر عدالت محوري و فراهم كردن فرصت

اگر چه گرايش آموزش عالي در دوره قبل از انقالب اسالمي به رشد . اقشار بوده است
بندي مناطق و ايثارگران در ليل اعمال الگوهاي سهميهمداري گرايش داشته است لكن به د

از نظر تفكيكي و . دوره بعد از انقالب اسالمي به عدالت محوري بيشتر تمايل داشته است
. تلفيقي بودن دانش و كاربرد، گرايش تفكيكي بر نظام علم و فناوري غلبه داشته است

 گرايشي در علم و فناوري شده هاي غربي موجب به كارگيري چنيناگرچه تقليد از رويه
است لكن عليرغم اصالحات تلفيق گرايانه در نظام علم و فناوري غربي هنوز گرايش 

  .تفكيكي با تأكيد بر آموزش بر اين نظام حاكم است

  فناوري و علم نظام مناسب نظري الگوي 1ـ4ـ2
تمدن اسالمي الگوي مناسب نظام علم و فناوري براي جامعه ايراني كه به دنبال احياي 

اي دانش بنيان است و قصد دارد مرزهاي دانش و فناوري را در   ايراني و ايجاد جامعهـ
  :هاي زير برخوردار باشد هم نوردد، الگويي است كه از ويژگي

از آنجايي كه رشد دانش و فناوري در . تركيب تقاضا محوري و عرضه محوري. 1
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ادي ملي و فراملي قرار دارد و هاي صنعتي و اقتص گروي افزايش تقاضاي نظام
تجاري كردن دانش و فناوري به رشد تقاضا معطوف است، تقويت پيوندهاي 

 ـهاي اقتصادي هاي علم و فناوري از يك سو و نظامميان نظام) ارگانيكي(اندامواره 
اي برخوردار  صنعتي و نظامهاي سياسي و اجرايي از سويي ديگر، از اهميت ويژه

هاي  هاي بخش هاي بلند مدت و فاصله تقاضال، با توجه به اولويتدر عين حا. است
هاي آموزشي و پژوهشي  رو، برخي از رشته هاي پيشاقتصادي و صنعتي از اولويت

اين جنبه از نظام علم و فناوري . دار، مورد حمايت اختصاصي قرار مي گيرند اولويت
 علم و فناوري در جامعه بنابراين الگوي مناسب براي نظام. به عرضه معطوف است

  . ايراني تركيبي است از عرضه و تقاضا
تعريف جديدي از برون مداري و درون مداري در الگوي مناسب نظام علم و . 2

هاي صورت بينيبا توجه به برنامه پيشنهادي مبتني بر پيش. شود فناوري پيشنهاد مي
ي جامعه ايراني از نظر گرفته و نيز لحاظ سناريوهاي احتمالي، نظام علم و فناور

هاي بومي درون مدار است لكن با توجه به ها و ظرفيتتوجه به نيازها، قابليت
د قطبي شدن جهان و در جهت تكوين و تقويت چنرو در فرآيند  هاي پيشفرصت
  . هاي عضو و مشاركت فعال در فرآيندهاي قطبي و جهاني، برون مدار استقطب

ها با در نظر گرفتن مصالح و  جهت نحوه توزيع فرصتنظام آموزشي كشور نيز از. 3
هاي شايسته و صالح به همان الگوي عدالت محوري كه منافع ملي و پرورش انسان

هاي عادالنه شود فرصت از ابتداي انقالب آغاز كرده است، التزام دارد و تالش مي
قاتي را براي تحرك درون و ميان طبقات در جهت كمرنگ شدن كامل مرزهاي طب

  .فراهم كند
سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور بر اين پيش فرض تدوين يافته است كه . 4

بنابراين بايد الگوي . رساند علم و عمل توأمان بشر را به رستگاري و نجات مي
تفكيكي حاكم بر نظام علم و فناوري به سرعت در جهت الگويي تلفيقي تحول يابد 

هاي آموزشي تا متوسطه تداوم  يي آغاز و در تمامي دورهو اين امر از آموزش ابتدا
مدار جاي خود را به الگوي مبتني بر  به اين ترتيب الگوي آموزشي حافظه. يابد مي

در نظام آموزش عالي نيز . هاي توأمان خواهد داديادگيري دانش و پرورش مهارت
  .گرايش پژوهشي در جهت پژوهش محور كردن آموزش تقويت خواهد شد
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بديهي است تحول نظام علم و فناوري و تحقق سند تحول راهبردي علم و فناوري 
كشور از يك سو برخاسته از تحوالت صورت گرفته در درون نهاد علم و فناوري است 
و از سوي ديگر در ارتباط تنگاتنگ با ساير نهادهاي اقتصاد، سياست، دين و خانواده 

  .اي دارند ميت ويژهبه اين ترتيب موارد زير اه. قرار دارد
  تحقق جامعه دانش بنيان؛. 1
هاي علم و گرايي و اتكا به ظرفيت تحول نهاد اقتصادي و صنعتي در جهت بومي. 2

فناوري بومي و در راستاي مشاركت فعال در بازارهاي جهاني به ويژه كشورهاي 
  هاي همسو؛عضو در قطب

  ساالري و ثبات سياسي؛بهبود نظام سياسي و اجرايي كشور در جهت شايسته. 3
  تحقق نظام مديريت اطالعات علم و فناوري؛. 4
  بهبود كاركردها و نقش خانواده در جهت پژوهش محوري و تربيت فناورانه؛. 5
تحول نظام آموزش رسمي از ابتدايي تا متوسطه در جهت تقدم تزكيه بر تعليم و . 6

پرورش تفكر نقاد و اهميت يافتن پرورش، هماهنگي آموزش، پژوهش و مهارت، 
  .گرايي پرهيز از حافظه

به طور خالصه، تحول علم و فناوري رخدادي است كه در درون جامعه و در ارتباط 
با نگاه ويژه به (تنگاتنگ با ساير نهادهاي اجتماعي و در قالب چهار زيست بوم اقتصادي 

هاي اقتصادي و رانتگرايي، عواملي نظير عدالت توزيعي، كارآمدي، استانداردگرايي، بومي
ساالري، با توجه خاص به عواملي از قبيل ثبات سياسي، شايسته(سياسي بوم زيست، ...)

با عنايت (، فرهنگي ...)گويي و كنترل فساد، اعتماد سياسي، امنيت، كارآيي دولت، پاسخ
گرايي، گرايي در مقابل شبيهمحوري خانواده، اصيلجدي به عواملي مانند پژوهش

 يبا لحاظ نمودن عوامل مؤثر(اجتماعي بوم زيستو ...) اوري، تخصص و تعهد و خودب
  .قرار دارد...) جويي، شبكه روابط، وحدت اجتماعي و همچون اعتماد اجتماعي، مشاركت

   طرح مطالعه الگوي طراحي مبنايي فروض 2ـ4ـ2
روض مدل اصلي مطالعات طرح سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور بر اساس ف

  :مبنايي زير طراحي گرديد
مبناي نظري مدل بر اساس نگاه و تفكر و برنامه ريزي رو به جلو و نيز ارزيابي . 1

  ؛ قرار داردهاي جهاني علم و فناوري و نوآوري پارادايم
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هاي بنيادين جامعه در همه فرآيندهاي طراحي، در نظر گرفتن نيات رهبري و ارزش. 2
  به عنوان يك مولفه اصلي؛

  رويكرد طراحي و خلق آينده؛. 3
توجه به محيط پويا، پيچيده و با سرعت و شيب زياد در حال دگرگوني علم و . 4

  فناوري در جهان؛
  ساختار سند؛)  ابعاد سه گانه(در نظر گرفتن قلمرو . 5
ها و متغيرها در فضاي فعاليت هاي تعاملي ارتباط منسجم و علمي ابعاد، مؤلفه. 6

  مشترك؛
   راهبردي ـ تحول گرا و جامع در سطح فرابخشي و بخشي؛نگرش. 7
  ها و شرايط نيازهاي كنوني وآينده جمهوري اسالمي ايران؛ويژگي. 8
  سازي و اجراي دستاوردها و مسيرهاي آينده با نگاه از آينده به حال؛پياده. 9

توجه به نكات و چالش هاي حاصل از آن و تغيير در آهنگ و سرعت كنوني . 10
 .عهجام

   شناسي روش 3ـ4ـ2
در طراحي و تدوين سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور، فازها، مراحل و 

در اين مدل با . اندك مدل مبنا تعريف و تبيين شدهيهاي اجرايي، بر اساس فعاليت
 ،توجه به تعامل و درك فضاي مشترك ميان ابعاد گوناگون مؤثر بر نظام علم و فناوري

كديگر و بر مجموعه ابعاد، محيطي پويا، تعاملي، يهاي هر بعد بر فهسنجش تأثير مؤل
 كاري، يدر اين چارچوب، هر يك از گروهها. مند ترسيم شده استافزا و نظامهم

هاي تخصصي را به هاي ديگر بوده و مدل تركيبي، دستاوردهاي گروهگر گروهتحليل
ها را در قالب آن رآيندها و روشها، فطور يكپارچه كنترل نموده و اعتبارسنجي داده

سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور، محصول اين فرآيند . صورت گرفته است
انداز و  بنيادين، چشميهاهاي آن شامل سناريوها، ارزش يكپارچه است و اجزاء و مؤلفه

اوري هاي علم و فناولويت بيانيه مأموريت نظام علم و فناوري، مجموعه اهداف بنيادين، 
 تحليل شكاف و پايش، سطوح مختلف راهبردها، ساختار نهادي و يهاكشور، شاخص

  .استتقسيم كار ملي و الزامات عملكرد سند 
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 يفناور و علم امنظ نياديبن اهداف و تيمأمور هيانيب انداز، چشم
  كشور
  مقدمه
 هجري شمسي، ايران را كشوري توسعه 1404انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  چشم

از اين . نمايديافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه توصيف مي
رو نقش و جايگاه علم و فناوري در تصوير كالن كشور به وضوح ترسيم شده است و 

صورت ) كه كسب جايگاه نخست در منطقه است(گذاري عالي نيز براي اين حوزه  هدف
گيري كالن علم و فناوري انداز كشور جهتهمچنين با تحليل اجمالي چشم. گرفته است

به سمت برخورداري از دانش پيشرفته، كسب توانايي در توليد علم و فناوري و اتكاء بر 
  .تماعي در توليد ملي  نيز روشن و قابل استنباط استسهم برتر منابع انساني و سرمايه اج

نشيني اقتصاد و علم و فناوري در سند  تأكيد معنادار رهبر فرزانه انقالب اسالمي بر هم
افزاري و توليد علم در كنار رشد پر  ساله كشور و نيز تأكيد بر جنبش نرم انداز بيست چشم

 سرانه و رسيدن به اشتغال كامل، شتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد
حكايت از نقش پر رنگ علم و فناوري و توسعه علمي كشور در كسب اقتدار ملي، 

سند تحول از اين رو در تدوين . جانبه كشور دارددستيابي به رفاه عمومي و پيشرفت همه
ملي و انداز  گيري از چشمكشور سعي شده است تا با الهامراهبردي علم و فناوري 

هاي بنيادين استخراج شده براي نظام علم و فناوري كشور از يك سو و  گيري از ارزش هرهب
 راهبردي نظام جمهوري اسالمي ايران و در نظر گرفتن انتظارات از نظام اهدافتوجه به 

 هجري شمسي ترسيم 1404انداز نظام علم و فناوري كشور در افق   ابتدا چشم،علمي كشور
هاي نظام علم هاي بنيادين و با هدف تبيين مأموريت  ارزشهسپس با تكيه ب. شود
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در انتها نيز اهداف . و فناوري كشور، بيانيه مأموريت نظام علم و فناوري ارائه شده است
انداز ترسيم شده را تفسير   دستيابي به چشمبه منظوربنيادين اين نظام كه در سطح كالن 

  . فهرست شده است،كند مي
هاي پايش در فصول بعدي ضامن  در سطوح مختلف و شاخصمجموعه راهبردها 

انداز نظام علم و فناوري  تحقق اين اهداف بنيادين و در نتيجه تحقق دستيابي به چشم
  .كشور هستند

 1404 افق در جمهوري اسالمي ايران يفناور و علم انداز چشم 1ـ3
  يشمس يهـجر

زه علم و فناوري، با  هـجري شمسي در حو1404جمهوري اسالمي ايران در افق 
پيشرفت  اتكال به قدرت اليزال الهي، با احياء تمدن و فرهنگ اسالمي ايراني، در جهت

 كارآمد از با تكيه بر استفاده احراز مرجعيت علمي جهان و ملي و گسترش عدالت
 هاي جهاني برداري از فرصت هاي ملي و پاسخگويي به نيازهاي بومي و بهره مزيت

  :كشوري است

  

  

  

  
          
  

برخوردار از انسانهاي شايسته، فرهيخته و تربيت شده در مكتب اسالم در تراز برترين 
 مولد ثروت و اقتدار  نوين،دانشمندان جهاني، پيشتاز در مرزهاي دانش بشري، فناوريهاي

العمر و امكان دسترسي به اطالعات و دانش براي همه  هاي آموزشي مادام ملي، فرصت
هاي علمي  هاي اجتماعي و فرهنگي غني و نهادها و شبكه مند از سرمايه  آحاد جامعه، بهره
، سازنده تمدن اسالمي نوين و ١ جايگاه اول علم و فناوري منطقه، درو فناوري كارآمد

 .يدر خدمت اهداف عاليه امت اسالمي و جامعه بشر
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  يفناور و علم نظام تيمأمور هيانيب 2ـ3

نظام ملي علم و فناوري جمهوري اسالمي ايران مأموريت دارد از طريق پيشرفت علمي 
در اين راه . پايدار، جامعه را به سوي كمال، سعادت، عدالت و رفاه رهنمون سازد

خدمات مبتني بر كاالها و  بنيان و اقتصادي متكي به فروش به جامعه دانش دستيابي
فناوري پيشرفته با رعايت موازين اخالق اسالمي، حقوق انساني و پرورش و دانش 

ماموريت نظام . جو در كانون ماموريت اين نظام قرار دارد انسانهاي خردورز و فضيلت
  : پژوهش وفناوري به شرح ذيل است،در قلمروهاي آموزش

  

  
  
  
  
  
    

پرور، مشوق  خالق و فضيلتآموزشي هاي محيط  گسترش و تقويت بنيانـ 1
العمر براي آحاد جامعه و نهادينه كردن تفكر  يادگيري مستمر و مادام

 هوشمندانه و نقادانه؛
ها با استفاده بهينه از   نوآوري در افراد و سازمان ومحوري سازي پژوهش نهادينهـ 2

هاي  نيازها و رفع چالشسواالت، به هاي جهاني با هدف پاسخگويي  فرصت
 كشور؛

 بهمراه كارآفريني وسازي، انتشار و بكارگيري فناوري ايجاد، انتقال، جذب، بوميـ 3
 در سطح ملي با هدف افزايش اقتدار ملي و توليد ثروت و تاميناي اخالق حرفه

 ؛رفاه اجتماعي جامعه
شورهاي قطب جهان اسالمبخش در توانمندسازي علمي ك مشاركت فعال و الهامـ 4

هاي مشترك ميان المللي و انجام ماموريت و حركت به سمت تقسيم كار بين
 .كشورهاي مذكور
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  كشور يرفناو و علم نظام نياديبن اهداف 3ـ3

  
  
  
  

  

  
  
  

بخشي علمي در  دستيابي به جايگاه اول علم و فناوري در منطقه و اثرگذاري و الهامـ 1
 جهان؛

اي محور جهان اسالم با مشاركت كشوره بنيان و عدالت استقرار جامعه دانشـ 2
 اسالمي براي احراز مرجعيت علمي در جهان؛

هاي عام و تخصصي همراه با تقويت موفقيت ديني،  تعميق و گسترش آموزشـ 3
آزاد انديشي و روحيه خالقيت و پرسشگري به طور مستمر در بين آحاد جامعه 

  به ويژه نسل جوان؛
 ينيازها  وها لويتاو دستيابي و توسعه علوم و فناوريهاي نوين و نافع، متناسب باـ 4

 و خدماتي كشور و انتشار و بكارگيري آنها در نهادهاي مختلف آموزشي، صنعتي
  به طور مستمر؛

افزايش سهم توليد محصوالت و خدمات مبتني بر دانش و فناوري به حداقل ـ  5
   درصد توليد ناخالص داخلي كشور؛51

 از طريق ته در جهانسرآمدي نسبت به كشورهاي منطقه و احراز جايگاه برجسـ  6
 .هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري كشور و بهبود مستمر كليه شاخصءارتقا
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  يفناور و علم يراهبرد يها تياولو و ها حوزه
  مقدمه

دهي به منابع و هاي ملي در علم و فناوري با هدف جهت شناسايي و معرفي اولويت
ني، مالي و زيرساختي در كوتاهترين برداري بهينه از منابع انسا امكانات محدود و بهره

با . ترين كاركردهاي سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور است زمان ممكن از مهم
هاي مختلف علوم و رشد سريع فناوري در توجه به گسترش روزافزون دانش در حوزه

هايي كه هاي مختلف، شناسايي روندهاي توسعه فناوري و رصد علوم و فناوري حوزه
، عزت ها در آينده فراهم كننده اقتدارتسلط يا مالكيت بر آنها، ورداري از آنبرخ

عالوه بر تنگناهاي .  اهميت ويژه دارد،رفاه و خلق كننده ثروت ملي استوسربلندي، 
گذاري در همه علوم و هاي زماني كه سرمايه مرتبط با منابع انساني و مالي و محدوديت

هاي خاص را گريزناپذير نتخاب و گزينش برخي زمينهفناوريها را ناممكن ساخته، ا
افزاري و ضرورت هاي برشمرده براي نهضت توليد علم و جنبش نرم ويژگي.نمايد مي

بر براي دستيابي به اهداف نظام علمي و فناوري كشور نيز از  هاي ميانكشف و طي راه
  .هاي علم و فناوري استجمله داليل پرداختن به اولويت

هاي   حال ذكر اين نكته نيز ضروري است كه به منظور انتخاب بهترين زمينهدر عين
هاي پيش  گيري و كاهش احتمال غفلت از فرصتممكن به عنوان اولويت با هدف بهره

در سابقه . رو، تبعيت از يك فرآيند و متدولوژي علمي براي اين انتخاب ضروري است
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 هاي متعددي در مقاطع زمانيشور تالشهاي علم و فناوري در ك پرداختن به اولويت
هاي   اولويتخورد كه آخرين آنها از نظر تعيين موضوعات مشخص، مختلف به چشم مي
هاي كلي برنامه چهارم توسعه كشور و از نظر تعيين مكانيسم مرجع، مذكور در سياست

قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است كه در آن 
هاي  بخش گذاري كالن در هاي اجرائي بلندمدت سرمايهبندي و انتخاب طرح ولويتا

آموزشي و پژوهشي و فناوري از وظايف شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري 
  .شمرده شده است

 1404سال ( علم و فناوري براي افق زماني اين سند يهاهرچند، تعيين اولويت
پذير نيست، اما مدت امكان ميانياصل زمانو بدون بازنگري در فو) هجري شمسي

ساله توسعه هاي پنجمنطبق با برنامه(ساله هاي پنج روز رساني در بازه با فرض به
كه بر اساس متدلوژي علمي كه به طور اجمال به آن پرداخته (، فهرست حاضر )كشور
 تعيين  كشورهاي حال علم و فناوري، به عنوان اولويت)شود استخراج شده است مي
  .شود مي

شود، حاصل رويكردي هاي مطرح در اين سند كه ذيال به آنها پرداخته مياولويت
ها و  گرا، بر اساس توانمندي  جامع، تحوليشناسي و نگاهنگر، مبتني بر فرصت كالن

هاي ملي و در جهت تحقق اهداف بنيادين نظام علم و فناوري كشور كه  شايستگي
رويكرد مذكور از . اندنمايد انتخاب شده جويي مي ن را پيبنيادهي جامعه دانش شكل

محوري  محوري مرزشكنانه، نيازمحوري و مزيت هاي فرصتيك سو تركيبي از ديدگاه
 حاصلو از سوي ديگر )  نشان داده شده است1ـ4كه مدل بررسي در شكل (است 

 هاي شبخ در ختگانيفره ينظرخواه و يكاوذهن اساس بر يمل يازهاين استخراج
 استخراج. است علم شناسيجامعه مطالعات و فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، مختلف

انرژي، كشاورزي، آب و منابع طبيعي، سالمت  شامل (مختلف يهابخش در هاتياولو
و رفاه اجتماعي، عمران، مديريت، اقتصاد و بازرگاني، صنايع، معادن و ارتباطات، دفاع، 

، فرهنگ و اجتماع، حمل و نقل، آموزش، علوم انسانيامنيت ملي و سياست خارجي، 
 نيمتخصص و يياجرا يدستگاهها ندگانينما ريفراگ مشاركت حاصل)  و علوم پايههنر
 كه بودهالذكر  فوق گانه 12 يهابخش از كي هر در كشور يدانشگاه نظران صاحب و
  .است آمده دست به يتخصص يهاپانل ليتشك قالب در
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  مزيت
  محوري

 نياز محوري

فرصت 

 محوري 

 نياز هاي ملي

  هاي فناورانه ملي و جهاني اولويت

  رو دانش جهانيهاي پيشحوزه

تحليل  هاي فناورانه ملي و جهاني بر اساس مطالعات فراگير وويتبررسي اول نيهمچن
علم گذاري پيشتازان جهاني   اولويتكشورهاي مختلف، بررسي فرآيندهاي محتواي اسناد

هاي پيشرو در دانش جهاني بر اساس مطالعه روند و فناوري و همچنين بررسي حوزه
  .ته استهاي اخير صورت گرفهاي دانش در سالگيري جبههشكل

 علم و فناوري بر اساس تلفيق دستاوردهاي مطالعات و يهابندي اولويت جمع
در ) به نمايش درآمده است) 2ـ4(كه رويكرد اين تلفيق در شكل (الذكر اقدامات فوق

علوم ديني و معرفتي، علوم انساني و هنر، علوم پايه، علوم كاربردي گانه هاي پنج حوزه
  .شوندارائه مياي  زهو علوم نوظهور و ميان حو

ها، شوراي همانگونه كه ذكر شد، مرجع قانوني براي تدوين و استخراج اين اولويت
به عنوان مرجعي فرابخشي و محل مشاركت كليه (عالي علوم، تحقيقات و فناوري 

هاي علم و هاي آتي در اولويتدر بازنگري. است) نفعان نظام علم و فناوري كشور ذي
هاي علم مند، هرگونه پيشنهاد اصالحي براي اولويت بازخوردهاي نظامفناوري بر اساس
پس از تأييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در سند تحول و فناوري كشور 

  .گردد  مياعمالراهبردي علم و فناوري كشور 

  ريفناو و علم هاي اولويت انتخاب در يمحور تيمز و يمحور ازين ،يمحور فرصت 1ـ4 شكل
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  هاي ملي پژوهش و فناوري رويكرد به كار گرفته در تعيين اولويت 2ـ4شكل 

  

  

  

روندهاي جهاني در 
   فناوري ةتوسع

 )فشار علم و فناوري(

هاي ملي اولويت
 پژوهش و فناوري

نيازها به فناوري و روندهاي 
  اجتماعي مؤثر بر آن

 )تقاضا براي علم و فناوري (

 هايها و چالشها، فرصتها، ضعفقوت

تمركز كارگروه
 نگاريآينده

تمركزكارگروه بررسي 
 وضع موجود

 هاي بخشيتمركز كارگروه اولويت
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  )در پنج سال نخست اجرا(ها و اولويتهاي راهبردي علم و فناوري كشور  فهرست حوزه

با تأكيد بر علوم قرآني و اخالق اسالمي، فلسفه، الهيات و  معرفتي و ديني علوم در ـ1
 .ونظريات حقوقي و سياسي اسالمها  كالم اسالمي و انديشه

  بر تأكيد با هنر و انساني علوم در ـ2
شناسي، بانكداري اسالمي،  جمله مهندسي فرهنگي، تاريخ علم، غرباز  انساني علوم 1ـ2

 خصوصاً(گيري  محور، علم مديريت و تصميم بيمه اسالمي، مطالعات پيشرفت عدالت
، الگوي مصرف و ) و مديريت دانشمباني و الگوي مديريت اسالمي، مديريت بحران

 مهار يراهكارها مختلف، يها در حوزه) ي انسانيرويژه نيو به (يور ش بهرهيافزا
 اقتصاد ي شغليها تي جهت توسعه ظرفيكاريبر تورم، فقر و ب ثرؤ ميها مولفه

 .وابسته به منابع طبيعي ريان و غيبن به اقتصاد دانشيابي دستيكشور، راهكارها
ـ مل معماري ايراني شاهنر 2ـ2 اي،  رسـانه  هاي ديجيتال و چنـد   اسالمي، فيلم، رسانه 

 .خوشنويسي، موسيقي اصيل ايراني و صنايع دستي
 با تأكيد بر  1پايه علوم در ـ3

 خطي؛ ويژه جبر، فازي و غير به رياضيات 1ـ3
 ويژه شتابگرها، ماده چگال، پالسما، اخترشناسي و نجوم؛ به فيزيك 2ـ3
 ويژه شيمي سبز و حسگرهاي شيميايي؛ هب شيمي 3ـ3
 ژنتيك و زيست حسگرها؛ ويژه به شناسي زيست 4ـ3
 . محيطي شناسي و زيست فسيل ويژه به شناسي زمين 5ـ3

 با تأكيد بر كاربردي علوم درـ 4
 برخي ساخت و طراحي و ماهواره پرتاب و ساخت طراحي، ويژه به فضا و هوا 1ـ4

 هواپيماها؛
 و ايهسته شكافت و گداخت شامل ايهسته انرژي بر مشتمل اي هسته فناوري 2ـ4

 كشاورزي؛ و پزشكي صنايع، در كاربردها

                                                 
 كه نينو يپژوهش و يمطالعات موضوعاتدر حوزه علوم پايه عالوه بر موضوعات فهرست شده، . 1

  .هستند تياولو يبعد مرتبه در رنديگيم قرار يكاربرد علوم يهاتياولو ليذ نيعناو با مرتبط
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 اطالعات مديريت با مرتبط فناوريهاي ويژه به (ICT) ارتباطات و اطالعات فناوري 3ـ4
 از امن گيري بهره هاي فناوري و مخابراتي ارتباطات در نو فناوريهاي دانش، و

 محتوا، ديدگاه، حيث از اطالعات عصر در آموزش نظام نگريباز مجازي، فضاي
 كمي، ارتقاء و ...) و تجارت دولت، (الكترونيكي هاي نظام افزار، سخت و افزار نرم

 كشور؛ در داده انتقال هاي شبكه امنيت و كيفي
 و نو انرژيهاي كاتاليستها، ،)گاز و نفت (هيدروكربن منابع ويژه به انرژي 4ـ4

 ،)خورشيدي انرژي از مؤثر گيري بهره فناوريهاي و سوختي پيل (پذير تجديد
 كاهش و انرژي تبديل و بازيافت پسماندها، مديريت زيستي، پذير تجديد انرژيهاي
  انرژي؛ مصرف شدت

پيشگيري و ارتقاي سالمت، دارو با  با مرتبط فناوريهاي و پژوهشها ويژه به سالمت 5ـ4
 روشهاي ها و تجهيزات پزشكي در خدمتتأكيد بر گياهان دارويي، فناوري

 و جديد داروهاي توليد، درماني ژن تشخيص و درمان و پزشكي مولكولي و
 (Life Style) زندگي شيوه زيستي، ايمني وارداتي، داروهاي معكوس مهندسي

 هاي نظام اعتياد، انواع با مقابله درماني و امنيتي اجتماعي، راهكارهاي سالم،
 مديريت معلولين، جامعه به خدمات ارائه الگوي عي،اجتما توانمندسازي

 ؛ و كودكانزنان سالمت سطح ارتقاء محيطي، زيست خطر عوامل
ويژه اتوماسيون، روباتيك، مكاترونيك، مواد نو و  به ساخت و توليد پيشرفته 6ـ4

 د؛يد ساخت و تولي جديهايفناور
  ؛لرزه نيا زم و مقابله بينيب ويژه پيش به زلزله و بالياي طبيعي 7ـ4
 نقل و حمل با مرتبط هاي پژوهش و استراتژي تدوين بر تاكيد با نقل و حمل 8ـ4

 اولويت با كپارچه يهاي شبكه طريق از) شهري برون و درون (وكاال مسافر
 و حمل مسائل سازي هماهنگ ضوابط و مقررات تدوين ريلي، نقل و حمل
 كوتاه راهكارهاي بررسي شهري، جامع مطالعات در شهرسازي و ترافيك نقل،

 و توليد سفر، تقاضاي كاهش و ترافيك مديريت مدت بلند و مدت ميان مدت،
 حمل سازي كپارچه يالگوي با متناسب ونقل حمل تجهيزات انواع كيفيت ارتقاء

 پايدار منابع تامين روشهاي توسعه ايمني، و نقل و حمل سوخت، سبد و نقل و
  نقل؛ و حمل بخش در
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 پدافند از استفاده بررسي مقاوم، و سبك ساختماني مصالح توسعه بر تاكيد اب عمران 9ـ4
 و تهيه عمراني، هاي طرح ريسك مديريت عمراني، هاي طرح در غيرعامل و عامل
 مالحظات و پايدار توسعه بر تاكيد با عمراني هاي طرح اجرايي و فني نظام تدوين
 ومسكن، عمراني هاي طرح در سازي مقاوم و بهسازي اقتصادي، و محيطي زيست
  د ساخت و ساز و عمران؛ي جدفناوريهاي مسكن، جامع طرح با مرتبط هاي پژوهش

 نيم و رساناها نيم مغناطيسي، مواد تركيب، نو مواد و پليمرها خصوصا نو مواد 10ـ4
 پايه؛ فلز مواد نانو و فوتونيكي مواد مغناطيسي، رساناهاي

هاي دريايي و  هاي دريايي، سازه سازي و روبات كشتي از جمله دريا و اقيانوس 11ـ4
 گيري از منابع دريايي؛ شناسي و بهره سازي، اقيانوس كشتي

 ذخاير اكتشاف خاك، و آب مديريت خصوص به منابع طبيعي و آب كشاورزي، 12ـ4
 زيستي تنوع از برداري بهره  ژنتيكي، ذخاير احياء و حفظ ثبت،  شناسايي، طبيعي،

 غير و زيستي هاي تنش  آلودگي هوا،كاهش و مناسب هاي گونه و ارقام توليد در
 و غذا امنيت اقليم، تغييرات جنگلها، و مراتع از برداري بهره و احيا حفظ، زيستي،
 سازي بهينه در مدرن مديريتي وروشهاي هايفناور از استفاده ضايعات، و ها آالينده
 نوين روشهاي توسعه امتعارف،ن آبهاي از پايدار برداري بهره آب، مصرف و توزيع
 بهره هاي نظام بهبود و اصالح خاك، حاصلخيزي افزايش زهكشي، و آبياري
 سرمايه بازدهي نرخ بهبود كشاورزي، محصوالت توزيع و بازاريابي برداري،
 سازي بهينه روستاها، در جانبي هاي فعاليت توسعه كشاورزي، محصوالت گذاري
 عوامل مديريت كشاورزي، خشكسالي يسكر مديريت اي، منطقه كشت الگوي
 غذايي؛ امنيت غذايي، ايمني زنده، غير و زنده آور زيان

 بر تأكيد با اي حوزه ميان و نوظهور علوم درـ  5
الكترونيك،  ميكرو ،(MEMS)ومكانيكي هاي الكتر  از جمله ريز سيستمريز فناوري 1ـ 5

 نانومواد، نانو ادوات، تجهيزات ساخت و شناسايي؛
هاي بنيادين، علوم ژنتيك،   شامل كاربردها در پزشكي، سلولفناوري زيست 2ـ5

 شناسي؛ باكتريها و ويروس
 فطري، زيست شناسي  ـاز جمله جامعه شناسي زيستي شناسي زيستي جامعه 3ـ5

   ؛اجتماعي و جامعه شناسي فطري
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وانشناسي  رها و شناختي، نقشه ذهن، حسگرها، حافظه ويژه عصب به علوم شناختي 4ـ 5
 .و فناوريهاي پردازش

 يضرور ياحوزه انيم و نوظهور علوم موقع به صيتشخ و يرسان روز به منظور به
 به يعلم موضوعات و نييتع يعلم يها حوزه هيكل رصد يمتول) ينهادها (نهاد است
 و مهم و نوظهور موضوعات و علوم موقع به ييشناسا ضمن تا شوند رصد مستمر طور

 به نوظهور يها حوزه و علوم در امكانات و منابع صيتخص شور،ك يبرا يضرور
  .رديپذ صورت تناسب
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  مطلوب وضع نييتب و شيپا يها شاخص
  مقدمه
 روشني از كشور، مستلزم ارائه تصوير نسبتاسند تحول راهبردي علم و فناوري تدوين 

در . وضعيت موجود و نيز ترسيم وضعيت مطلوب كشور در حوزه علم و فناوري است
هاي آموزش،  فصل چهارم، تصويري اجمالي از وضعيت موجود كشور در حوزه

پژوهش و فناوري در انتهاي چهارمين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
هاي مناسب كه  اي از شاخص عهدر فصل حاضر مجمو. كشور به تصوير كشيده شد

اند معرفي شده و  انداز و اهداف و پايش پيشرفت طراحي شده براي تفسير كمي چشم
هاي طراحي شده، وضعيت  عالوه بر ارائه مقادير كمي براي وضعيت موجود شاخص

 هجري 1404انداز نظام علم و فناوري كشور در افق  بر گرفته از چشم(مطلوب 
در حقيقت بيان كمي . ها به تصوير كشيده شده است شاخصبر اساس اين ) شمسي

انداز ترسيم شده براي  تر از چشم هاي كالن به منزله ارائه تصويري دقيق برخي شاخص
علم و فناوري در نظام جمهوري اسالمي ايران بوده و تصوير كيفي ارائه شده در 

ي متضمن پايش هاي پيشنهاد همچنين بسته شاخص. نمايد انداز را تدقيق مي چشم
 كشور در سطوح مختلف خواهد عملكرد به سند تحول راهبردي علم و فناوريدقيق 
استناد به تمامي مراجع معتبر جهاني از ها آن است كه با  ويژگي مهم اين شاخص. بود
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از سوي ديگر طراحي شده و از اين ها و مصوبات ملي  گيري از داده سو و بهره يك
اي را فراهم  مقايسه جدي وضعيت در رقابت منطقهرو امكان ارزيابي دقيق و

  .نمايد مي
سطح نخست . هاي پايش در دو سطح صورت گرفته استتدوين و طراحي شاخص

بيني وضعيت مطلوب بر  هاي كالن را همراه با مقادير وضعيت موجود و پيششاخص
د و تحقق آن بر گير اي در بر مي نگاري و تحليل روند رقباي منطقه هاي آينده اساس يافته

انداز بيست ساله كشور اساس مفروضات حال حاضر ضامن دستيابي به اهداف چشم
هاي  هاي تفصيلي است كه بر اساس فرآيند سطح دوم شامل فهرستي از شاخص. است

تدوين شده و در نگاهي ) آموزش، پژوهش و فناوري(كليدي چرخه علم و فناوري 
و كارآمدساز ) دادي برون(، مؤثرساز )دادي روند(مند كليه عوامل توانمندساز  نظام

گيرد و ضروري است براي پايش دقيق در قالب يك نظام  را در بر مي) تركيبي(
ريزي اجرا، اطالعات مربوط به آنها به طور دقيق گردآوري شده و مورد استفاده  برنامه

  .قرار گيرد

  مطلوب و موجود تيوضع يكم نييتب و كالن يها شاخص
 كه ذكر شد، تبيين وضعيت مطلوب نظام علم و فناوري كه در سطحي كالن همانگونه
انداز علم و فناوري نظام جمهوري اسالمي ايران به تصوير درآمده است، در چشم

ها است كه روند اجراي سند و ميزان دستيابي  نيازمند طراحي و پايش سبدي از شاخص
اي قابل   طور مستمر و به گونهبه اهداف و تحقق راهبردها و راهكارهاي آن را به

بيني مقادير كمي بر با پيش(ها در دو سطح كالن  اين شاخص. اطمينان كنترل نمايد
 و 2 ـ5، 1 ـ5و سطح خرد در جداول ) نگاري و تحليل روند پيشرفت رقباءاساس آينده

  . به نمايش درآمده است3 ـ5
ها، امكان  شاخصدر حقيقت بيان كمي وضعيت موجود و مطلوب بر اساس اين 

هاي كليدي علم و فناوري را فراهم آورده و نتايج اين تحليل در  تحليل شكاف در حوزه
انداز ترسيم شده براي وضعيت مطلوب و توجه به اهداف بنيادين نظام علم  طول چشم

گيري كالن راهبردها را در سطوح مختلف ملي، مياني و  و فناوري كشور، جهت
  .نمايد  شكاف مشخص ميعملياتي براي پوشش اين



  

 

  
   ساله جمهوري اسالمي ايران20انداز  اي در زمان رسيدن به چشم هاي كتابخانه ميزان شاخص 1ـ 5جدول 

 مطلوب وضعيت موجود وضعيت شاخص 

 جمعيت از نفر ميليون هر در مقاالت تعداد
1(PPP) 

115 500 

 5 15 (CPP)2 انتشارات واحد در استنادات ميزان

 5 از پس شده منتشر مقاالت به استناد عدم درصد

 سال

 %20كمتر از  30%

 - - شده استناد انتشاراتي آثار بهترين از  5%

 با  نشريه34  معتبرالمللي بين نشريات با نمايه شمار

فاكتور تأثير 

  بسيار پايين

  )1/0كمتر از (

 3تر از  باالفاكتور تاثير با نشريه160

، در  نشريه40تا  هاي علوم پايه شتهر در(

 در علوم ، نشريه70تا علوم كاربردي 

 در علوم ديني ، نشريه30 تا و هنرانساني 

 ) نشريه10 نشريه و علوم نوظهور تا 10تا 

 10000بيش از  700 اختراع ثبت اسناد شمار

  المللي بين هاي همكاري در شركت
 )ت با نمايه معتبرالمقا انتشار  توليد علم وزمينه در فقط(

 100000بيش از  20000

ص
شاخ

 
هاي كتابخانه اي

 

 مدعو سخنران عنوان به ايراني دانشمندان از دعوت
 المللي بين هاي كنفرانس

 در  نفر10در هر رشته تخصصي  -

 سال
  

                                                 
1. Publication Per Population 
2. Citation Per Publication 
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   ساله جمهوري اسالمي ايران20انداز  اي در زمان رسيدن به چشم كتابخانه هاي غير ميزان شاخص 2ـ 5جدول 

 

 وضعيت مطلوب ت موجودوضعي شاخص

 130000 64000 تعداد پژوهشگر تمام وقت

 2000 915 تعداد پژوهشگر تمام وقت در هر ميليون نفر از جمعيت

 %30 %6 )1385سال مبنا (سهم دانشجويان تحصيالت تكميلي 

 %100نزديك به  54584000  سال و باالتر6سهم باسوادان جمعيت 

 %100نزديك به  552000  سال 30 تا 10سهم باسوادان در كل جمعيت 

 - 119،901=كل
 هرم اعضاي هيات علمي

 - 45،137 ـتمام وقت 

 - %4 نسبت اعضاي هيات علمي به دانشجويان

 65/0%  4% (GERD)درصد بودجه پژوهشي از توليد ناخالص داخلي 

  دانشگاه5دست كم   0 باشند بهترين مراكز مي% 10بندي جهاني جزء  ر رتبهتعداد دانشگاهها و مراكز پژوهشي كه د

 2500بيش از  983 )ميليون دالر(صادرات مبتني بر فناوري پيشرفته 

 %50 %80 دولت

درصد سرمايه گزاري  - - آموزش عالي

 تجاري - هاي اقتصادي بنگاه پژوهشي

 )صنعت(
20% 50% 

 %15 %31 دولت

 درصد هزينه كرد پژوهشي %35 %37 آموزش عالي

 %50 %32 )صنعت(تجاري ـ  يهاي اقتصاد بنگاه

 %10 %13 دولت

درصد پژوهشگران تمام  %50 %77 هاي علميه آموزش عالي و حوزه

نهادهاي .  تجاري ـ هاي اقتصادي بنگاه وقت
 %40 %10 )صنعت(عمومي و غيراتفاعي 

 45 دولت

 9 آموزش عالي

ص
شاخ

 
هاي غير كتابخانه اي

 

شي
ژوه

ر پ
ختا

 سا
وي

 الگ
الح

اص
 

  سرانه پژوهش

 ) ميليون ريال10(
 57 )صنعت( تجاري ـ هاي اقتصادي بنگاه

چند در تمام كشورها، سرانه  هر
پژوهش مربوط به آموزش عالي از 
ساير بخشها كمتر است، اما در 
كشور ما اين تفاوت بسيار چشمگير 

   .است كه مي بايست تعديل شود

  



جدول 
ـ5

3 
ص

عناوين برخي شاخ
 

ش و نظارت سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور
هاي پاي

 
)

ت تكميل، اندازه
جه

 
ش تحقق راهكارها، راهبردها و اهداف بنيادين 

گيري و به كارگيري در سنج
سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور

(  

نوع
 

ص
شاخ

 

 شماره

ص
نام شاخ

 
وضع موجودِ 

ايران 
)

1385
( 

مطلوبِ من
 طقه

اي 
)

1404
( 

مطلوبِ پيشتازان 
جهاني 

)
1404

( 

متوسط رشد 
براي دستيابي 

به هدف 
(%)

 

1 
ش عالي 

ص ثبت نام در آموز
نرخ ناخال

)
ت 

از جمعي
18

 تا 
24

 سال كشور
(%) (

 
27

 
60

 
80

 
- 

 آموزش

2 
سهم دانشجويانِ دكتري از كلّ دانشجويان 

(%)
 

1 
5/3

 
5 

- 
3 

هز
 ينه

كرد داخلي تحقيق و توسعه توسط بنگاه
 

هاي تجاري، معادل قدرت خريد به ميليون دالر
 

- 
14500

 
460000

 
- 

4 
هزينه
 

كرد داخلي تحقيق و توسعه توسط بنگاه
 

ص داخلي
هاي تجاري، بعنوان درصد از توليد ناخال

 
- 

48/
3 

48/
3 

- 
5 

درصد هزينه
 

ص داخلي تحقيق و توسعه، انج
كرد ناخال

ام شده توسط بنگاه
 

هاي تجاري
 

6/
19

 
90

 
90

 
- 

6 
هزينه
 

كرد داخلي تحقيق و توسعه توسط بنگاه
 

ش افزودة صنعت
هاي تجاري به عنوان درصد از ارز

 
- 

84/
0 

7/4
 

- 
7 

ت در هزينه
سِ صنع

فاينان
 

كرد تحقيق و توسعة بنگاه
 

هاي تجاري، به ميليون دالر
 

- 
4400

 
270000

 
- 

8 
درصد هزينه
 

ش صنعت
سِ بخ

ش عالي از فاينان
ش آموز

كرد تحقيق و توسعه در بخ
 

- 
- 

- 
- 

9 
نسبت هزينه
 

كرد اعتبارات تحقيقاتي در اولويت
 

هاي علم و فناوري به كل اعتبارات تحقيقاتي كشور 
 

- 
- 

- 
- 

10
  

هزينه
 

كرد تحقيق وتوسعة بنگاه
 

ص د
ش عالي بعنوان درصد از توليد ناخال

هاي تجاري در آموز
اخلي

  
-  

52/
0  

52/
0  

-  
11

 
درصد هزينه
 

ص داخلي تحقيق و توسعه
كرد ناخال

 ـ
 تأمين اعتبار شده توسط خارج از كشور

 
- 

2/5
 

5/
13

 
- 

12
 

درصد هزينه
 

ش خصوصيِ غيرانتفاعي
ص داخلي تحقيق و توسعه، انجام شده توسط بخ

كرد ناخال
 

- 
9/2

 
4 

- 
13

 
درصد هزينه
 

ص داخلي به آموز
كرد ناخال

ش عالي نسبت به درصد هزينه
 

ش
ص داخلي به آموز

كرد ناخال
 

- 
تركيه 

8 
- 

- 

 )دادي درون(توانمندساز 

 پژوهش

14
 

ص داده شده يا سرمايه
ميزان بودجة اختصا

 
ش تحقيق و توسعه، بر 

گذاري شدة دولت در بخ
س اهداف اقتصادي

اسا
 ـ

 اجتماعي 
)

معادل قدرت خريد به ميليون دالر
( 

- 
- 

- 
- 



  شماره

ص
نام شاخ

  
وضع موجودِ 

ايران 
)

1385
(  

مطلوبِ منطقه
 

اي 
)

1404
(  

مطلوبِ پيشتازان 
جهاني 

)
1404

(  

متوسط رشد 
براي دستيابي 

به هدف 
(%)

  

15
 

درصد بودجة تحقيق و توسعة دفاعي،
 

ص داده شده يا سرمايه
از كلّ بودجة اختصا

 
گذاري شدة 

س اهداف اقتصادي
ش تحقيق و توسعه، بر اسا

ت در بخ
دول

ـ 
 اجتماعي

 
- 

- 
- 

- 

16
 

ص داده شده يا سرمايه
درصد بودجة تحقيق و توسعة مدني، از كلّ بودجة اختصا

 
گذاري شدة 

س اهداف اقتصادي
ش تحقيق و توسعه، بر اسا

ت در بخ
دول

ـ 
 اجتماعي

 
- 

- 
- 

- 

17
 

درصد محقّقان بنگاه
 

هاي تجاري از كلّ محققان كشور
 

- 
71

 
77

 
- 

18
  

تعداد محقّقان ب
نگاه
 

هاي تجاري در هر 
1000

ش صنعت
 نفر استخدام در بخ

  
-  

15/
2 

23/
12

  
-  

19
  

درصد تعداد كلّ نيروي انساني تحقيق و توسعه در بنگاه
 

هاي تجاري از تعداد كلّ در كشور
  

-  
5/

85
  

5/
73

  
-  

20
  

تعداد كلّ نيروي انساني تحقيق و توسعه در بنگاه
 

هاي تجاري در هر 
1000

 نفر استخدام در ص
نعت

  
-  

7/3
  

28
  

-  

21
  

ش دولتي
تعداد كلّ نيروي انساني تحقيق و توسعه در بخ

1  
- 

26000
 

17000
 

- 

22
 

درصد محقّقان دولتي از كلّ ملّي
2 

- 
7 

8/2
 

- 

23
 

تعداد نشريات علمي معتبر
3

 در حوزه
 

هاي علوم پايه، مهندسي و پزشكي
 

0 
- 4 

3000
 

- 

 )دادي درون(توانمندساز 

  پژوهش

24
 

تعداد نشريات علمي معتبر
5

 در حوز
 ه

هاي علوم اجتماعي، انساني و هنر
 

0 
- 

1012
 

- 

                                                
 

1. 
همزمان

 با 
ش

افزاي
در 

 
ساير

 
ش

بخ
 

 ها،
ش

كاه
در 

 
اين

 
ش

بخ
 

مطلوب
 

ت
اس

. 
2 .

ت
ش مطلوب اس

ش در اين بخ
ش در ساير بخشها، كاه

همزمان با افزاي
.  

3 .
ك در پايگاه 

ب تأثير باالي ي
در اينجا نشرياتِ داراي ضري

JC
R

 
ت
مبنا قرار گرفته اس

. 
4 .

به دليل اينكه در طول سالهاي مورد مطالعه، كشورهاي
 منطقه داراي هيچ افزايشي در اين زمينه در پايگاه 

JCR
 نبوده
 

اند، امكان محاسبة تعداد نشريات آنها براي 
20

 سال آينده وجود نداشته است
.  

5 .
ك در پايگاه 

ب تأثيرِ باالي ي
در اينجا نشرياتِ داراي ضري

JC
R

ت
 مبنا قرار گرفته اس

.  



 

 

  شماره

ص
نام شاخ

  
وضع موجودِ 

ايران 
)

1385
(  

مطلوبِ منطقه
 

اي 
)

1404
(  

مطلوبِ پيشتازان 
جهاني 

)
1404

(  

متوسط رشد 
براي دستيابي 

به هدف 
(%)

  

25
 

تعداد نشريات علمي معتبر
1

 در تمام حوزه
 

هاي موضوعي
 

0 
- 

4012
 

- 
26

 
هزينه
 

ص داخلي تحقيق و توسعه
كرد ناخال

 ـ
ص داخلي

 به عنوان درصدي از توليد ناخال
 

59/
0 

7/3
 

2/4
 

- 
27

 
سرانة هزينه
 

ص داخلي تحقيق و توسعه 
كرد ناخال

)
معادل قدرت خريد به دالر

( 
- 

122
 

2050
 

- 

28
 

هزينه
 

ص داخلي تحقيق و توسعه مدني 
كرد ناخال

)
غيردفاعي

 (
برآورد شده

 ـ
 به عنوان درصدي 

ص داخلي
از توليد ناخال

2 
- 

- 
2/4

 
- 

29
 

هزينه
 

كرد تحقيقات پايه
 ـ

ص داخلي
 به عنوان درصدي از توليد ناخال

 
- 

- 
42/

0 
- 

30
 

تعداد كلّ محقّقان در هر 
1000

 نفر استخدام
 

- 
5/5

 
9/

15
 

- 
31

 
تعداد كلّ نيروي انساني تحقيق و توسعه در هر 

1000
 نف

ر استخدام
 

- 
2/7

 
20

 
- 

 )دادي درون(توانمندساز 

 پژوهش

32
 

ش عالي از كلّ ملّي
درصد محقّقان آموز

 
- 

21
 

7/
22

 
- 

33
  

تعداد فارغ
 

التّحصيالن دانشگاهي 
)

ساالنه
( 

357031
 

1200000
 

4500000
 

6 

34
 

تعداد فارغ
 

ش
ش و پرور

التّحصيالن در حوزة آموز
 

33277
 

180000
 

505000
) 

امريكا
( 

- 
35

 
تعداد فارغ
 

التّحصيالن در حوزة علوم انساني و هنر
 

56275
 

370000
) 

تركيه
( 

665000
) 

امريكا
( 

- 
36

 
تعداد فارغ
 

التّحصيالن در حوزة علوم اجتماعي، بازرگاني و حقوق
 

78876
 

390000
) 

تركيه
( 

1500000
) 

امريكا
( 

- 

 )دادي برون(مؤثرساز 

 آموزش

37
 

تعداد فارغ
 

التّحصيالن در حوزة علوم پايه
 

31693
 

57000
) 

ترك
)يه

 
315000

) 
امريكا

( 
- 

                                                
 

1 .
ب تأثيرِ باال

در اينجا نشرياتِ داراي ضري
ك در پايگاه 

ي ي
JC

R
ت
 مبنا قرار گرفته اس

. 
2 .

مشتمل بر هزينه كرد در تمامي بخشها، به جز صنايع دفاعي
.  



                                                
 

1 .
اينكه به ازاي هر چند نفر فارغ
 

ت؟
ك مقاله حاصل شده اس

التّحصيل دانشگاهي، ي
  

نوع 
ص

شاخ
 

 شماره

ص
نام شاخ

 
وضع موجودِ 

ايران 
)

1385
( 

وضع مطلوبِ 
ايران 

)
1404

( 
وضع مطلوبِ 

جهان 
)

1404
( 

متوسط رشد 
براي دستيابي 

به هدف 
(%)

 

38
 

تعداد فارغ
 

التّحصيالن در حوزة فني و مهندسي
 

94218
 

95000
) 

تركيه
( 

215000
ام (

ريكا
( 

- 
39

 
تعداد فارغ
 

التّحصيالن در حوزة كشاورزي
 

22071
 

22071
) 

ايران
( 

48000
) 

امريكا
( 

- 
40

 
تعداد فارغ
 

ت و رفاه
التّحصيالن در حوزة سالم

 
32134

 
56000

) 
ايران

( 
790000

) 
امريكا

( 
- 

 )دادي برون(مؤثرساز 

 آموزش

41
  

تعداد فارغ
 

التّحصيالن در حوزة خدمات
  

8487
  

69000
) 

تركيه
( 

540000
) 

امريكا
( 

-  
42

 
تعداد توليدات علميِ كشور در حوزة علوم پايه

 
5564

 
25100

 
295600

 
10

 

43
 

تعداد توليدات علميِ كشور در حوزة علوم كاربردي
 

7036
 

57252
 

548300
 

15
 

44
  

تعداد توليدات علمي در حوزة علوم انساني و هنر
  

11
  

200
  

4000
 

91
 

45
  

تعداد توليدات علميِ
 كشور در حوزة چند
 

رشته
اي 

  
130

  
390

  
10800

 
22

 

 )دادي برون(مؤثرساز 

 پژوهش

46
  

سهم صادراتِ مبتني بر اولويتهاي علم و فناوري از كلّ صادرات غيرنفتي كشور 
(%)

  
-  

-  
- 

- 
47

  
تِ فارغ

نسب
 

التّحصيالن دانشگاهي به مقاالت نمايه
 

سازي شده در نمايه
ه 

اي بين
 

المللي
١

  
40

  
10

  
63/

5 
- 

48
  

نسبتِ فارغ
 

التّحصيالن دانشگاهي به اختراعات ثبت شده در خانوادة سه
 

گانة ثبت اختراعات
2  

16229
  

1541
  

5 
- 

49
  

ت مقاالت نمايه
نسب

 
سازي شده در سطح بين
 

المللي به هيأت علمي 
3  

07/
0  

40/
0  

56/
0 

- 
50

  
ت شده در خانوادة 

ت اختراعات ثب
نستب

 سه
ت اختراعات به هيأت علمي

گانة ثب
4  

0002
/0

  
14/

0  
45/

0 
- 

51
 

تِ تعداد مقاله
نسب

 
هاي نمايه
 

سازي شده در سطح بين
 

ص داخلي در 
المللي به هزينه كرد ناخال

تحقيق و توسعه 
)

ميليون دالر
( 5  

003
/0

 
091

/9
 

091
/9

 
- 

 )عملكردي(كارامدساز 

 تركيبي از آموزش، پژوهش و فناروري

52
 

ت هزينه
نسب

 
ص داخلي در تحقيق و توسعه 

كرد ناخال
)

ميليون دال
) ر

ت شده در 
به اختراعات ثب

خانوادة سه
گانة ثبت اختراعات

6 
135057

 
15/

18
 

207
 

- 



هاي پايش و تبيين وضع مطلوب شاخص  55

اند به اين معنا است كه در زمان  نكته قابل ذكر اينكه در مواردي كه ارقام ذكر نشده
هاي مستند درباره شاخص مورد نظر موجود نبوده و بايستي  تدوين اين سند، داده

همچنين ارقام وضعيت موجود . ورد نظر انجام شودريزي براي سنجش شاخص م برنامه
محاسبه و مقايسه شده است و )  ميالدي2006( شمسي 1385بر مبناي سال پايه 

اند  هايي كه بر اساس واحد معادل قدرت خريد مقايسه شده خصوصا در مورد شاخص
ان ضمن آنكه در بازنگريهاي آتي امك. شود اين سال به عنوان مبنا در نظر گرفته مي

مثال از (هاي فعلي  ها يا تغيير واحد برخي شاخص افزايش يا كاهش تعدادي از شاخص
هاي پايش و سنجش وجود دارد تا بسته شاخص) واحد تعداد به نسبت يا درصد

پيشرفت اهداف سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور همواره از توانمندي و 
  .كارآيي مناسب برخوردار باشد

١  
  
  
  

  
  

                                                 
  التّحصيل دانشگاهي خود، يك اختراع داشته است؟ اينكه هر كشور به ازاي هر چند نفر فارغ. 2
 اينكه به ازاي هر عضو هيأت علمي، چند مقاله حاصل شده است؟. 3
 اينكه به ازاي هر عضو هيأت علمي، چند اختراع حاصل شده است؟. 4
اينكه به ازاي هر يك ميليون دالر هزينه كرد ناخالص داخلي در تحقيق و توسعه، چند مقاله براي هر . 5

 كشور حاصل شده است؟
راع، چه ميزان هزينه كرد ناخالص داخلي تحقيق و توسعه در هر كشور وجود اينكه به ازاي هر اخت. 6

  داشته است؟
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  مطلوب تيوضع به يابيدست يراهبردها
  مقدمه
هاي بنيادي و محوري انتخاب شده در سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور  ارزش

سازد كه تحقق  را مشخص مي مبتني بر تفكر ارزشي چگونگي تعيين اهداف بنيادين آن
باشند تا  نگر مي ين اهداف نيازمند طراحي راهبردها و راهكارهاي تحول آفرين و آيندها

سازي آنها امكان دستيابي به  مدت و كوتاه مدت و پياده هاي ميان بتوان با تهيه برنامه
بدين منظور راهبردهاي مناسب، . انداز مطلوب علم و فناوري كشور را مهيا نمود چشم

اسي و برگرفته از تحليل شكاف ميان وضعيت موجود و وضعيت هاي اس مبتني بر ارزش
 سطح بنيادين، ملي، مياني و عملياتي براي كاهش يا رفع شكاف بين وضع 4مطلوب در 

 كه در اين فصل يجهاني به شرح ـ اي موجود و تصوير مطلوب در محيط رقابتي منطقه
سير پيشرفت و اهداف راهبرد بنيادين با توجه به م. اند شود طراحي شدهبيان مي

انداز ملي و سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور از يك سو و عزم ملي براي  چشم
  :احياء و تقويت تمدن اسالمي از سوي ديگر به شرح زير است

  :نياديبن راهبرد
   و اهداف با نوآوري و فناوري علم، نظام هاي سياست و ها مؤلفه يكپارچگي و سازگاري
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 به پايه منابع الگوي از تحول يراستا در عدالت گسترش و يمل رفتشيپ هاي سياست
  .نينو ياسالم تمدن يمعمار و تيتقو راستاي در يالملل نيب كار ميتقس و پايه دانش
 نظام مطلوب و موجود تيوضع انيم شكاف پوشش و نياديبن راهبرد تحقق منظور به
 نيتدو ياتيعمل و يانيم ،يمل حسط سه در راهبردها از يا مجموعه كشور، يفناور و علم
 و كشور يفناور و علم يراهبرد تحول سند نياديبن اهداف به يابيدست كه است شده
 در و نموده نيتضم موجود مفروضات چارچوب در را آن يفناور و علم يها تياولو

  .است يبازنگر قابل مفروضات در رييتغ صورت
  : اوليمل راهبرد
 اجتماعي، سياسي، اقتصادي، علمي، نهادهاي و جامعه در دانش مديريت كردن نهادينه
  امنيتي؛  ـدفاعي و فرهنگي
  :دوم يمل راهبرد
 معرفت مبناي بر فناوري و علم مولد شكوفا و بالنده محيط و امن فضايايجاد  و توسعه

 الهام تعامل و ايجاد جهت سياسي و اجتماعي فرهنگي، هاي سرمايه  تعميق باتوحيدي
  ؛انيجه دانش با بخش
  :سوم يمل راهبرد

 كيفيت، بهبود بر تأكيد با نوآوري و فناوري علم، محلي و ملي نظام استقرار و معماري
 حفظ و نظام دهندهشكل اجزاي و عناصر ميان ارتباط و كارآفريني تقاضامحوري،

  سرزمين؛ آمايش اهداف و اصول چارچوب در آنان هايفعاليت يكپارچگي
  :چهارم يمل راهبرد
 خالق، خودباور، كارآفرين، انسانهاي پرورش بر تأكيد با انساني منابع ندسازيتوانم
 و آتي اهداف ملي، و اسالمي هاي ارزش و اعتقادات با متناسب شايسته و توانا نوآور،

  جامعه؛ نيازهاي
  : پنجميمل راهبرد
 قتصادا به پايه منابع اقتصاد تبديل براي نوآوري و فناوري علم، چرخه موثر نقش ايفاي
  پايه؛ دانش



  راهبردها و راهكارهاي دستيابي به وضعيت مطلوب
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  : ششميمل راهبرد
 با متناسب كشور نوآوري و فناوري علم، نظام يدادها برون و دادها درون متوازن توسعه

  جهاني؛ برتر استانداردهاي

  :هفتم يمل راهبرد
 يتهايظرف از يبردار بهره و اسالم جهان قطب عضو يكشورها با گذار اثر و فعال تعامل
 جامعه گيري شكل در فعال مشاركت و جهاني شرويپ يكشورها يفناور و علمي

  اطالعاتي؛
  :   هشتم يمل راهبرد
  .هنر و ياسالم معارف ،يانسان علوم در يفيك و يكم ارتقاء
 ياتيعمل و يانيم يراهبردها تحقق مستلزم گانههشت يمل يراهبردها از كي هر تحقق

 هر تحقق ضامن كهي اتيعمل و يانيم يراهبردها از يفهرست بخش نيا در. است مربوطه
  .شوديم ارائه است گانههشتي مل يراهبردها از كي

  

  

  
  

  :يانيم راهبردهاي
اقتصادي،  ريت دانش در نهادهاي مختلف علمي،سازي فرايند مدي پياده. الف

 اجتماعي، فرهنگي، دفاعي و امنيتي؛ 
راي هاي مختلف كشور از طريق هماهنگي در شوافزايي ميان بخش ارتقاء هم. ب

با هدف تسهيل در فرآيندهاي سياستگداري و عالي علوم، تحقيقات و فناوري 
  هاي نظام علم و فناوري كشور؛اجراي ماموريت

افزا ميان سه جريان توليد، كاربرد و توسعه  هبود كيفيت و ارتباط مستمر و همب. ج
اي دانش و تقويت فرايند تبديل ايده به محصول با توسعه مراكز نوين و نهاده

  با هدف توليد و عرضه دانش و تبديل آن به محصول؛) حقوقي، مالي، فني(واسط 

 :اول يمل راهبرد

 اجتماعي، سياسي، اقتصادي، علمي، نهادهاي و جامعه در دانش مديريت كردن نهادينه
  امنيتي  ـدفاعي و فرهنگي
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 سازي هاي توليد، انتشار و بكارگيري دانش با تقويت و يكپارچهايجاد شبكه. د
هاي نهادهاي چرخه علم، فناوري و نوآوري و تشويق نخبگان، دانشمندان  فعاليت

  .ها هو متخصصين، به عضويت چند جانبه در اين شبك

  :ياتيعمل يراهبردها
ها جهت تبديل دانش ضمني  طراحي نظام مديريت دانش و اطالعات در سازمان .1

  ؛١)الف (به دانش صريح
ريزيها و تصميم گيريهاي بر مبناي انجام  تدوين اليحه قانوني انجام كليه برنامه .2

 ؛)الف (هاي مورد تأييد مراكز علمي در حوزه مرتبطپژوهش
 ؛)الف (هاي آموزشي در كليه سطوح تني بر مديريت دانش در برنامهجويي اهداف مب پي .3
گيري   تصميمسازي و آفرينان دانش در نظام تصميم بسترسازي مشاركت نهادي نقش .4

 ؛)الف(كالن كشور 
 ؛)الف(هاي علمي منوط بر موفقيت عملكرد تثبيت مديريت .5
 ؛)الف(مات ايجاد فرهنگ اعتماد به پژوهش و استفاده از نتايج آن در تصمي .6
  ؛)الف(استقرار نظام ثبتي و سنجش علم، فناوري و نوآوري .7
بخشي به منظور اصالح ساختار سياستگذاري فرابخشي، بين بخشي و درون .8

 ؛)ب(نفعان  افزايش مشاركت ذي
ايجاد بانك اطالعاتي كارآمد و بروز براي اعضاي هيأت علمي، كتب و منابع  .9

ها   رسالهام شده، مقاالت خارجي و داخلي،ها و تحقيقات انج علمي موجود، پژوهش
  ؛)ب( ها و موضوعات ضروري مورد نياز جامعه براي پژوهش نامه و پايان

هاي صنعتي و تجاري با تأكيد بر تقويت تعامالت فعاالن كسب و  ايجاد خوشه .10
 ؛)ج (كار و مراكز تحقيقاتي و دانشگاهها

گيري  تعامالت و شكلهاي تحقيقاتي و فناوري بمنظور افزايش  ايجاد شبكه .11
  ).د (انتقال و انتشار دانش

                                                 
 با راهبرد  مورد نظر بيشترين ارتباط رابه اين معناست كه اين راهبرد عملياتي حروف داخل پرانتز. 1

 .داردداخل پرانتز قيد شده در مياني 
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  :يانيم يراهبردها
هاي  پردازي و شبكه هاي نظريه سازي كرسي سازماندهي و انسجام بخشي و نهادينه. الف

و ) ع(هاي معرفتي مبتني بر سنت نبوي و علوي و مكتب اهل بيت  تفكر در حوزه
  كارآمدي نظام اسالمي؛

مي و جدال احسن و نقدپذيري عالمانه و گسترش حمايت از آزادانديشي عل. ب
فرهنگ پرسشگري و علم جويي براساس تفكر خالق و نقاد در نظام علم و 

  فناوري كشور مبتني بر روحيه خودباوري و تعهد اجتماعي؛
بازتعريف رسالت اجتماعي دانشمندان و ارتقاي مشاركت نقش آفرينان علم و . ج

هاي  هاي اصيل جامعه، تعميق ارزش به ارزشفناوري در ترويج فرهنگ احترام 
  هاي فرهنگي ايرانيان؛ ايراني و اسالمي و ترويج ذخيره

  :ياتيعمل يراهبردها
هاي   ارزشتببين مباني نظري و معرفت شناسي توسعه علمي و توسعه ملي بر اساس .1

  ؛)الف (اسالمي در راستاي ارتقاي كيفيت و بهبود ارتباط ميان آنها
 هاي معرفت ديني از طريق مكانيزمهاي مالي هاي تفكر در حوزه حمايت از شبكه .2

 ؛ )الف(
  ؛)الف (هاي معرفت حمايت از توسعه پارادايم توحيدي در همه حوزه .3
 تعامل مؤثر و سازنده معرفتي، فلسفي و كاركردي نهادهاي علمي ديني و دانشگاهي .4

 ؛)الف(
لم، ايجاد فضاي باز افزاري، توليد بومي ع سازي براي تقويت جنبش نرم فرهنگ .5

پردازي و  هاي نوآوري و نظريه ها و كرسي توليد علم و فكر از طريق كانون
 ؛)ب(مناظرات علمي 

  :دوم يمل راهبرد
 معرفت مبناي بر فناوري و علم مولد اشكوف و بالنده محيط و امن فضايايجاد  و توسعه

 الهام تعامل و ايجاد جهت سياسي و اجتماعي فرهنگي، هاي سرمايه  تعميق باتوحيدي
 جهانيدانش با بخش
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 ؛)ب(ايجاد جو رقابت واقعي و سالم در همه ابعاد نظام علمي كشور .6
سازي علم  گذاري به مقام عالم و تحصيل و توليد علم و فناوري و نهادينه ارج .7

 ؛)ج(هاي فردي و اجتماعي  هعنوان يكي از مولف به
آفرينان  اي نقش سازي بستر ساختاري براي تكوين و ترويج اخالق حرفه فراهم .8

 ).ج(هاي ايراني و اسالمي  علم و فناوري در تعامل با جامعه و در بستر ارزش
آموزش، پژوهش  اي استادان و دانشجويان اعم از اخالق در تقويت اخالق حرفه  .9

 ؛)ج (و ارائه خدمات
مداري و فرهنگ تالش براي  هادينه سازي تعهد و انضباط اجتماعي، قانونن .10

 ؛)ج(رفاه جامعه در دانش آموختگان نظام آموزش عالي
ترين نهاد آموزش، پژوهش و  بازتعريف و ارتقاء جايگاه خانواده بعنوان بنيادي .11

 ).ج( نوآوري

  

  

  

  

  :يانيم يراهبردها
ه آموزش عالي كشور با حفظ  به حوز44هاي كلي اصل تسري سياست. الف

 گذاري و نظارتي دولت؛كاركردهاي سياست
گذاري و نظارت معماري نظام علم و فناوري كشور با تأكيد بر تمركز بر سياست. ب

مهندسي مجدد نهادهاي  و هاي فرهنگي و اقليمي كشور و بر اساس ويژگي
  ؛ پايدارآموزشي و پژوهشي هماهنگ با مقتضيات فرهنگي، اجتماعي و توسعه

پذيري و استقالل نهادهاي علم و  هاي چابكي، انعطاف ساخت فراهم ساختن زير. ج
  فناوري؛

گذاري مستمر و پوياي علم و فناوري برپايه تامين  گذاري و سياست اولويت. د
   ؛نيازهاي جامعه، تحوالت جهاني و تحقق مرجعيت علمي كشور

  :سوم يمل راهبرد
 كيفيت بهبود بر تاكيد با نوآوري و فناوري علم، محلي و ملي نظام استقرار و معماري

 حفظ و نظام دهنده شكل اجزاي و عناصر ميان اطارتب و كارآفريني و محوري تقاضا و
 سرزمين آمايش اهداف و اصول چارچوب در آنان هاي فعاليت يكپارچگي
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وري ملي و تعيين استاندارهاي بومي اصالح نظارت و ارزيابي علم، فناوري و نوآ. هـ
در چارچوب نيازهاي اقتصادي و اجتماعي كشور به منظور دستيابي به جايگاه 

  اول علم و فناوري منطقه؛
  .رهاي عمومي، مهارتي و عالي كشومند ارتباط بين آموزشمعماري هدفدار و نظام. و

  :ياتيعمل يراهبردها
 راهبردي و بنيادين و ترويج و نشر هاي بازتعريف نقش دولت در انجام پژوهش .1

  ؛)الف (هاي داخلي و خارجيهاي موثر علمي و فني در عرصهيافته
اصالح ساختار سياستگذاري فرابخشي، بين بخشي و درون بخشي به منظور  .2

 ؛ )الف(افزايش مشاركت ذي نفعان
گري و  توانمندسازي بخش غير دولتي در نظام علم و فناوري و كاهش تصدي .3

 ؛)الف (ابعاد نظارتي دولتتقويت 
هاي غير دولتي مبتني بر اهداف و  گيري و توسعه دانشگاه حمايت از شكل .4

 ؛)الف( هاي نظام اسالميارزش
 ؛)الف (توسعه و تقويت مراكز پژوهشي و مطالعات بنيادي و كاربردي .5
 ؛)الف(ها در بخش آموزش عالي كشورمند كردن يارانه هدف .6
 از آموزش به آموزش، پژوهش و كار آفريني و باز تعريف مأموريت دانشگاه .7

هاي  برقراري جريان مستمر علمي و فني و بين نهادهاي تحقيقاتي و بنگاه
 ؛)ب (اقتصادي به منظور تجاري سازي علم و فناوري و تقويت تقاضا محوري

هاي دولتي در خصوص آموزش  بندي و تقويت تعدادي از دانشگاهانتخاب، سطح .8
 ؛)ب(ها دار علم و فناوري ملي در آن دانشگاه هاي اولويت و تربيت در حوزه

هاي برتر كشور به اهتمام بيشتر در تربيت محقق و آموزش  دهي دانشگاه جهت  .9
ها بر  تحصيالت تكميلي و تمركز بيشتر امكانات و ظرفيت علمي دانشگاه

 ؛)ب( دار در هر رشتههاي اولويتگرايش
 ؛)ب (ر كردن پژوهشمحور كردن آموزش و مسأله محو پژوهش .10
 ساز و كار فرابخشي مناسب عنوان تقويت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به .11

 نهادهاي متولي و كارآمد هماهنگي و انسجام در امور آموزش، پژوهش و فناوري در
 ؛)ب (علم و فناوري و نهادهاي مرتبط
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  ؛)ب (ناوريقرار گرفتن نهاد متولي مالكيت فكري درون نهاد متولي علوم و ف .12
طراحي مدل گسترش آموزش عالي كشور متناسب با نوع مؤسسات آموزش  .13

 ؛)ب(عالي، شرايط اقليمي و نياز 
هاي مختلف علمي حوزه هاي كشور در مقاطع وتنظيم ظرفيت دانشگاه .14

 ؛)ب (هاي كشور و نيازهاي حال و آيندهمتناسب با رتبه علمي دانشگاه
هاي  ها و روشها، شيوهري از فناوريگيغنابخشي محتواي آموزشي و بهره .15

 ؛)ب (نوين آموزشي در نظام آموزش عالي كشور
باز طراحي نظام آموزش عالي كشور با هدف تقويت يكپارچگي و انسجام در  .16

 ؛)ب (ها و دستيابي به اهدافاجراي ماموريت
 ؛ )ج (ها و هدايت مبتني بر هيئت امناافزايش استقالل دانشگاه .17
هاي دانشگاهي مستقل  هاي مادر و ايجاد زيرخوشه انشگاهتقويت استقالل د .18

گيري از نخبگان برجسته و مديران شناخته شده  هاي مادر با بهره متكي به دانشگاه
 ؛ )ج (ملي

 يك نهاد هدايت تقويت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان .19
شي كه وظيفه كننده و هماهنگ كننده و پايش نظام ملي نوآوري به صورت فرابخ

سازي  هاي ذيربط به منظور تصميم ها و سازمان اصلي آن هماهنگي بين وزارتخانه
هاي  نامه و سياستگذاري براي بهبود نظام شامل تدوين و پيشنهاد قوانين و آيين

 ؛ )د (مربوطه، نظارت و جذب بازخورد
نظام بندي و تضمين كيفيت در  طراحي و استقرار نظام جامع اعتبارسنجي، رتبه .20

 ؛)ـه( آموزشي
اصالح قوانين و مقررات نظام ارتقاء محققان، نظام ارزيابي تحقيقات، نظام  .21

برداري از دستاوردهاي  استخدام محققان، نظام مالكيت فكري، و نحوه بهره
 ؛)هـ(هاي تحقيقاتي و صنعتي تحقيقاتي به منظور افزايش تعامل بخش

 ؛)هـ ()مطالعات موردي(كاوي ارزيابي اساتيد و توسعه واحدهاي درسي مورد  .22
هاي علم و فناوري در سطح ملي درون وزارتخانه  ايجاد نهاد ارزيابي سياست .23

 ؛)هـ (علوم، تحقيقات و فناوري
اعتبارسنجي مراكز (بندي تنظيم معيارها و اهداف نظام رتبهمشاركت فعال در  .24
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دهاي علم بندي نهاطراحي و استقرار نظام تضمين كيفيت و رتبهو ) آموزش عالي
 ؛)هـ(و فناوري كشورهاي جهان اسالم

 روابط تقويت هدف با كشور آموزشي نظام محتواي و طرح در بازنگري .25
 پشتيباني و عالي و مهارتي عمومي، هاي آموزش از اعم آموزشي مختلف هاي حوزه
 ؛)و (يكديگر از تحصيلي مختلف مقاطع

 واحدهاي ني براي ادارهاي مبتني بر دانش علمي و ف هاي حرفه سازماندهي نظام .26
گرايي، پژوهش محوري و  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كردن فرهنگ مهارت

 ؛)و (كارآفريني در نظام علم، فناوري و نوآوري
هاي  ساماندهي و جهت مدار كردن آموزش هاي عمومي متناسب با آموزش .27

 ).و (مهارتي و عالي

  

  :يانيم يراهبردها
هاي  ساالري و حوزه نابع انساني با تأكيد بر نظام شايستهسازي م پرورش و توانمند. الف

دار در راستاي دستيابي به مرزهاي دانش، نوآوري، توليد و انتقال فناوريهاي  اولويت
  نوين؛
هاي ملي براي توسعه و تعالي  هاي جهاني و توانمنديگيري از فرصت بهره .ب

  ارزشي اسالم؛حوزه علوم انساني و اجتماعي بر اساس مباني بينشي و 
  .ايجاد فرصت هاي عادالنه و بسترسازي براي دسترسي همگاني به آموزش عالي. ج

 :ياتيعمل يراهبردها

 بهبود هرم تركيب نيروي انساني نظام در راستاي تحقق دانشگاه تمدن ساز .1
  ؛)الف(

  :چهارم يمل راهبرد
 خودباور، كارآفرين، سته،يشا هايانسان پرورش بر تأكيد با انساني منابع توانمندسازي

 و آتي اهداف ملي، و اسالمي هايارزش و اعتقادات با ناسبمت توانا و نوآور خالق،
 جامعه نيازهاي
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هاي الزم براي محققان، مبتكران و نخبگان حمايت، تقويت و ايجاد مشوق .2
هاي  بر وضع قوانين و مقررات مالكيت فكري و ايجاد فرصتجامعه با تاكيد 

 ؛)الف (مناسب علمي و پژوهشي در راستاي توليد علم و فناوري
 هاي تحصيالت تكميلي متناسب با رتبه علمي دانشگاهها توسعه كمي و كيفي دوره .3

 ؛)الف(
هاي قومي و فولكلورهاي محلي در تعامل با دانش جهاني  گيري از ظرفيت بهره .4

 ؛)الف (ه عنوان بستري براي فناوري و نوآوريب
 صالح و نخبه گذاري مناسب براي جذب و نگهداري اساتيد ذيسياست .5

 ؛)الف(
تنظيم نظام ارتقاء استادان و پژوهشگران با تعيين نسبت آموزش، پژوهش و  .6

هاي تحقيقاتي براي مؤسسات ارائه خدمات اعم از مشاوره علمي يا انجام پروژه
 ؛)الف( وصيدولتي و خص

هاي آموزش ضمن خدمت براي اساتيد و معلمان در  برگزاري كارگاهها و دوره .7
هاي جديد گيري از روشراستاي ايجاد تحول در روش تدريس و بهره

 ؛)الف( يادگيري
توسعه و تقويت ساز و كارهاي بهره گيري جامعه علمي از صاحبان مهارت و  .8

 ؛)الف( خبرگان بدون مدرك
 علمي، هاي پذير به نيروهاي متخصص در سازمان ني و انعطافتحرك بخشي قانو .9

 ؛)الف( فني، اقتصادي و فرهنگي
 ؛)ب (افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان خارجي .10
هاي مطالعاتي مناسب براي تقويت دانش و مهرت علمي اساتيد ايجاد فرصت .11

 ؛)ب(پردازي در توليد علم و نظريه
تنوع بخشي در ( عالي كشور و بازتعريف نظام پذيرش دانشجو در آموزش .12

 ؛)ج()شيوه هاي پذيرش وآموزش
ها و استقرار نظام جامع سنجش علمي و پذيرش داوطلبان ورود به دانشگاه .13

  ).ج(مراكز آموزش عالي
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  :يانيم يراهبردها
پايه در توليد ناخالص داخلي  افزايش سهم آموزش و كاالها و خدمات دانش. الف

 كشور؛
سازي علم  هاي اقتصادي و تجاري در توليد و تجاري سهم بنگاهتوسعه و ارتقاء . ب

  هاي مختلف اقتصادي كشور؛و فناوري مبتني بر تعريف سهم بهينه بخش
 پذيري توليدات، خدمات و محصوالت هاي رقابت ارتقاء توانمندي و توسعه زيرساخت .ج

  هاي نوين؛  فناوري
   در مبادالت علم و فناوري؛برقراري موازنه تراز تجاري محصوالت و خدمات. د
سازي و كارآمد نمودن فرايندهاي توليد، انتقال، جذب و انتشار علم و  نهادينه. هـ

 ؛فناوري

  :ياتيعمل يراهبردها
هاي  هاي مشترك متولي علم، فناوري و نوآوري و يا مكانيزم ايجاد سازمان .1

سازي  ارچههاي مشترك براي نزديكي و يكپ غيررسمي مانند كارگروه ها و كميته
  ؛)الف(نهادهاي علم، فناوري و نوآوري و صنعت و تجارت

ها، مراكز پژوهشي غير دولتي و  بندي شركت رتبه تسهيل امر سازماندهي و .2
 ؛)الف (هاهاي علمي و حمايت ارجاع كار به آنانجمن

 ؛)الف(افزايش درآمد ارزي حاصل از آموزش .3
براي محصوالت  ت معنويقانوني جامع حمايت از حقوق مالكي تدوين اليحه .4

 ؛)الف(پژوهشي 
بازنگري، اصالح، يكپارچه سازي و روزآمد كردن قوانين و مقررات نظام علم و  .5

 ؛)الف(فناوري كشور

  :ي پنجممل راهبرد
 اقتصاد به پايه منابع اقتصاد تبديل براي نوآوري و فناوري علم، چرخه مؤثر نقش ايفاي
 پايه دانش
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هاي پيشرفته جهت  مهارت ي آموزش تقويت بخش خصوصي در جهت توسعه .7
 ؛)الف (المللي  متخصص در بازارهاي بينافزايش سهم نيروي انساني

هاي تحقيقاتي ويژه در   علمي به منظور انجام فعاليتيها ايجاد و توسعه قطب .8
 ؛)الف(دارهاي اولويتحوزه

 ؛)ب(كاربردي كردن و تجاري سازي محصوالت آموزش عالي .9
ايجاد و توسعه مراكز تحقيق و فناوري در داخل و خارج كشور براي ورود و  .10

 ؛ )ب (زي فناوري و انتشاراتبومي سا
سازي  هاي حمايت از تجاري ايجاد و توسعه نهادهاي مالي خطرپذير و صندوق .11

 ؛)ب(براي تقويت كارآفريني فناورانه
 و بازرگاني با هدف يهاي صنعتهاي وزارتخانهافزايش هماهنگي ميان سياست .12

ستاوردهاي سازي د ها و ابزارهاي حمايتي توليد و تجاري سازي سياست يكپارچه
 ؛)ج( فناوري

هاي اجرايي جهت شناسايي، ساماندهي و  پذيري در سازمان افزايش مسئوليت .13
 ؛)ج( هاي انجام شده در كشوربهره گيري مناسب از پژوهش

هاي نهادي مانند بازارسازي براي محصوالت نوآورانه و حمايت  توسعه مكانيزم  .14
ت از توليد محصوالت از طريق خريدهاي دولتي و ايجاد مناطق آزاد حماي

 ؛)د (نوآورانه
گذاري  سرمايهاز % 10گذاري خارجي و تاكيد بر اختصاص  تقويت نهاد جذب سرمايه .15

هاي توسعه به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي به منظور انتقال، جذب  طرح
 ؛)د (سازي فناوري و بومي

، واحدهاي هاي علمي ها و مراكز رشد، انجمن هاي حمايتي از پارك تقويت نظام .16
 ؛)هـ(سازي، مشاوران فكري، مديريتي و علمينمونهطراحي، مهندسي، 

هاي تحقيقاتي و صنعتي از قبيل مراكز ايجاد نهادهاي انتقال فناوري، تعامل بخش .17
انتقال فناوري، مراكز ليسانس فناوري، مراكز تجاري سازي، مراكز ثبت پتنت، 

 ؛)هـ( مراكز تعاوني
 ).هـ(هاي صنعت بومي ناظر با خوشههاي دانش متايجاد خوشه .18
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  :يانيم يراهبردها
 تنوع بخشي و پوياسازي نظام تامين مالي مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي؛. الف
هاي توسعه ظرفيت  ها، امكانات و تجهيزات با برنامه متوازن سازي زير ساخت. ب

  ؛نظام علم، فناوري و نوآوري در تراز جهاني با رويكرد مديريت دانش
  ؛وري در نظام علم، فناوري و نوآوري كشورهاي بهرهارتقاء سطح شاخص. ج
هاي پوياي علمي در جامعه در باالترين سطح ارزش اجتماعي و تقويت حركت. د

 .معيارهاي جهاني

  :ياتيعمل يراهبردها
  ؛)الف(هاي عمومي و عاليافزايش سهم ملي ستانده هاي آموزش .1
هاي علمي و  موزش، پژوهش و توسعه فعاليتگذاري در آ افزايش سهم سرمايه .2

 ؛)الف ((GDP)داخلي ناخالص فناوري از توليد
 ترويج فرهنگ وقف و خيريه درگسترش موسسات و نهادهاي علم و فناوري .3

 ؛)الف(
هاي مالي متنوع در قالب معافيت مالياتي، يارانه،  ها و مشوق استفاده از مكانيزم .4

 براي تقويت نقش بخش خصوصي و ايهاي گمركي و تعرفهوام، معافيت
 ؛)الف(هاي نوآور بنگاه

گذاري خطرپذير و نقش آنها در توسعه هاي سرمايهايجاد و توسعه صندوق .5
 ؛)الف(هاي كارآفرينبنگاه

افزايش سهم سرمايه گذاري غير دولتي و تعاوني در ترويج پژوهش و فناوري  .6
 ؛)الف( در داخل و خارج

اي بزرگ كشور در انتقال فناوري  ت و طرح هاي توسعهبه كارگيري درصدي از اعتبارا .7
 ؛)الف (المللي هاي خصوصي داخلي و اشخاص حقيقي و حقوقي بينتوسط شركت

  :ششمراهبرد ملي 
 متناسب كشور نوآوري و فناوري علم، نظام يدادها برون و دادها درون متوازن توسعه

 جهاني تربر استانداردهاي با



72 سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور

هاي ملي و مراكز مشاورهاي تحقيقاتي و فناوري در  ايجاد و توسعه آزمايشگاه .8
 ؛)ب( سطح ملي

 ؛)ب (هاي مناسب تشويق نوآورانتصويب و به كار گيري سياست .9
 ؛)ج(وري در آموزش عالي رار چرخه بهرهاستق .10
 ؛)ج (گيري در آموزش كيفيت نظام مديريت و تصميم  ارتقاء .11
 ؛)ج(وري آموزشي بهره ارتقاء .12
 ؛)ج (وري در بخش صنعتتقويت نهاد استانداردسازي فناوري و بهره .13
سازي براي تقويت جنبش نرم افزاري، توليد بومي علم، ايجاد فضاي باز توليد  فرهنگ .14

هاي نوآوري و نظريه پردازي، و مناظرات  و فكر از  طريق كانونها و كرسيعلم 
  ).د( علمي

  
  :يانيم يراهبردها

آفرين  ارزش ساماندهي هوشمندانه و روشمند در برقراري ارتباطات و تعامل  .الف
ها، مجامع و افراد حقيقي و مرتبط با چرخه علم و فناوري كشور بين سازمان

ها و مجامع مرتبط برتر در كشورهاي جهان با اولويت  مانحقوقي داخلي با ساز
  كشورهاي عضو قطب جهان اسالم؛

توسعه و تقويت شبكه هاي مناسبات درون نهادي، برون نهادي، ملي و فراملي . ب
دانشمندان در جهت مشاركت فعال و ساختارمند نقش آفرينان علم و فناوري در 

  . و مديريت مجامع و نهادهاي جهانيرهبري
  :ياتيعمل يراهبردها

دانش با حمايت از ايجاد  ـ اطالعات هاي جريان دادهايجاد و تقويت شبكه. 1
هاي استنادي و گسترش نشريات  هاي اطالعاتي علمي و فناوري، پايگاهبانك

  ؛ )الف(علمي به منظور انتقال و انتشار دانش

  :هفتم يمل راهبرد
 از يبرداربهره و اسالم جهان قطب عضو يكشورها با گذار اثر و فعال تعامل
 گيري شكل در فعال مشاركت و جهاني شرويپ يكشورها يفناور و علمي يها تيظرف

  اطالعاتي جامعه
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 فراهم سازي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات وتوسعه و تقويت زيرساخت. 2
 ؛)الف( اطالعاتبسترهاي ساختاري براي تشكيل جامعه اطالعاتي جريان آزاد گردش

 و دفاتر نمايندگي المللي تحقيقاتي فناوريايجاد و توسعه دفاتر همكاري بين. 3
دار در كشورهاي هاي اولويتعلمي و فناوري به جاي دفاتر خريد كاال در حوزه

 ؛)الف(دانه دستاوردها و تجارب جهانيخارجي پيشتاز و انتقال هوشمن
اصالح ابزارهاي نهادي مانند قوانين استخدامي، ارتقاء محققان و نحوه ارائه . 4

براي افزايش همكاريهاي ... هاي مطالعاتي و ها، فرصتهايي مانند گرانتمشوق
برداري از بين المللي محققان در كشورهاي عضو قطب جهان اسالم و بهره

 ؛)الف (علم و فناوري كشورهاي پيشروهاي ظرفيت
 ايجاد و توسعه نهادهاي انتقال فناوري از خارج به داخل و داخل به خارج. 5

 ؛)الف(
ها و  المللي دانشگاه هاي بين هاي حمايتي براي افزايش همكاري ايجاد مكانيزم. 6

در المللي، حضور  لي از طريق دفاتر همكاري بينلالم هاي بين گيري دانشگاه شكل
 ؛)ب( هاي علمي بين المللي المللي و حضور در شبكه مجامع بين

هاي  ها در تراز جهاني و يا تبديل برخي از دانشگاه حمايت دولتي از تاسيس دانشگاه. 7
 ؛)ب( بندي جهاني توسط دانشمندان برجسته ايراني و مسلمان خارجي موجود با رتبه

ل داخلي و خارجي جهت پذيرش دانشجو از بين متقاضيان مشتاق تحصي. 8
 گسترش المللي به منظور اي به صورت بين رشته هاي نوين و بين تحصيل در رشته

دهي به جوامع عضو  زبان فارسي و بسترسازي مرجعيت علمي كشور با اولويت
 ؛)ب( قطب

هاي بزرگ و معتبر جهاني  هاي ملي با دانشگاه تقويت و توسعه همكاري دانشگاه. 9
هاي   پژوهشهاي آموزشي مشترك يا دوره(هاي تحصيالت تكميلي  ويژه در دوره به

 ؛)ب()مشترك
هاي كشورهاي عضو هاي كشور با دانشگاهتقويت و توسعه همكاري دانشگاه. 10

هاي كشورهاي پيشرو در برداري از ظرفيت دانشگاهقطب جهان اسالم و بهره
هاي آموزشي  هعلم و فناوري به منظور تبادل استاد و دانشجو و اجراي دور

 ؛)ب (دارمشترك در رشته هاي اولويت
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تسهيل و تشويق ورود مؤسسات پژوهشي خارجي در كشور و گسترش . 11
هاي تحقيقاتي خارجي و ايجاد  هاي پژوهشي با مشاركت در كنسرسيوم همكاري
  ؛)ب(هاي پژوهشي براي پژوهشگران گيري از فرصت و بهره

هاي خصوصي و  به انتقال فناوري براي شركتتقويت قوانين و مقررات مربوط . 12
 ؛)ب (هاهاي خارجي در همكاري فني و پژوهشي با آن افزايش انگيزه شركت

هاي پژوهشي در داخل و خارج از كشور جهت انتشار، تبادل دانش ايجاد شبكه. 13
هاي جهاني و گيري از فرصتهاي ملي و بهرهو تعامل علمي متناسب با اولويت

 ؛)ب(هاي پژوهشي ملي و قطبيويت بنياندر جهت تق
 ـ اي و بين المللي و ترجمه آثار ايراني تأكيد بر برگزاري سمينارهاي منطقه. 14

رساني تخصصي   مختلف منطقه و جهان و ايجاد نظام اطالعيها اسالمي به زبان
ها و بنيادهاي پژوهشي ايران در سطح كشورهاي  كارآمد و توسعه فعاليتهاي انجمن

گيري از ظرفيت كشورهاي پيشرو در علم و   قطب جهان اسالم و بهرهعضو
 ؛)ب( فناوري

فراهم آوردن زمينه مشاركت دانشمندان ايراني در مجامع و مراكز برتر جهان و . 15
گيري از دانشمندان شناخته شده جهاني در ايران جهت تبادل آراء و نظرات  بهره

 .)ب( بخشي به كشورهاي عضو قطبهاي نو علمي با اولويت  و معرفي پديده

  :يانيم يراهبردها
كاربردي نمودن علوم انساني، معارف اسالمي و هنر بر اساس مديريت آينده . الف
  ؛)هانيازها و ضرورت(
ايجاد هماهنگي ميان توسعه آموزش عالي در حوزه علوم انساني و هنر با . ب

   اسالمي؛ ـهاي بوميگيريها و ارزش جهت
پردازي و نقد و مناظره با تأكيد بر تضارب آراء و  توليد دانش و نظريهحمايت از . ج

  افكار در حوزه علوم انساني، معارف اسالمي و هنر؛

  :هشتم يمل راهبرد
 هنر و ياسالم معارف ،يانسان علوم در يفيك و يكم ارتقاء
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تقويت تعامل مؤثر و پويا بين حوزه و دانشگاه با رويكرد مرجعيت هر كدام در . د
  حيطه تخصصي مربوطه براي ايجاد هم افزايي علمي، پژوهشي و فرهنگي؛

ح روند هدايت تحصيلي و استعداديابي و تغيير گرايش عمومي نخبگان به اصال. هـ
  تحصيل در علوم انساني، معارف اسالمي و هنر؛

و اهل بيت ) ص(تئوريزه و كاربردي كردن دستورات قرآن، سنت، پيامبر اكرم . و
  ؛در علوم انساني و هنر) ع(و دكترين مهدويت و تقويت مرجعيت اهل بيت) ع(
  .هاي علمي در سطح جهانيبان فارسي به عنوان يكي از زبانتوسعه ز. ز

  :ياتيعمل يراهبردها
اي بر اساس حل مشكل و رفع هاي ميان رشتهشناسايي و گسترش گرايش .1

  ؛)الف(نياز
ها و هاي فناوري در حوزه علوم انساني و دهكدههاي علمي و پاركايجاد قطب .2

بران بر اساس استعدادهاي شهرهاي هنر براي تعامل بين پژوهشگران و كار
  ؛)الف(اي و استانيمنطقه

شناسي توسعه علمي و توسعه ملي بر اساس تبيين مباني نظري و معرفت .3
 ؛)ب(ها هاي اسالمي در راستاي ارتقاي كيفيت و بهبود ارتباط ميان آن ارزش

تدوين معيارهاي هر چه دقيق تر و عيني تر براي ارزشيابي عملكرد آموزشي و  .4
مؤسسات، آموزشي و پژوهشي و معرفي و تشويق مادي و معنوي پژوهشي 

اساتيد پژوهشگران و فناوران فعال و موفق در حوزه علوم انساني، معارف 
 ؛ )ب (اسالمي و هنر

 معارف ديني، علوم انساني و هنر با رويكرد يايجاد و گسترش مؤسسات پژوهش .5
 ؛)ج( نظريه پردازي

اربردي به همراه ارتقاء كيفي و كمي اعضاي هاي بنيادي و كرشد و توسعه پژوهش .6
 ؛)ج( هيأت علمي در علوم انساني، معارف اسالمي و به ويژه در هنر و معماري

توجه به مطالعات بنيادي و تأكيد بر آموختن اصول، مباني و قواعد اساسي  .7
  ؛)ج( علوم انساني و اجتماعي

ي در حوزه علوم تقويت ذهنيت فلسفي و فعال و پرهيز از انفعال و عمل زدگ .8
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انساني و نيز توسعه مطالعات فلسفه همه علوم و فلسفه آموزش و پژوهش 
 ؛)ج( در علوم انساني) فلسفه مضاف(

هاي تحقيق و تحول و بهبود مباني معرفت شناسي علوم و تحول در روش .9
 ؛)ج( آموزش روش تحقيق

اتيد هاي مطالعاتي مناسب براي تقويت دانش و مهارت علمي اسيجاد فرصتا .10
 ؛)ج( پردازيدر توليد علم و نظريه

ايجاد دوره هاي پسا دكتري در حوزه علوم انساني براي توليد نظريات ميان  .11
 ؛)ج( اي در تعامل مطالعات بنيادي و كاربرديرشته

هاي بنيادي معرفتي بويژه در حوزه علوم انساني و ارائه  توسعه پژوهش .12
 به پژوهش علوم انساني در توليدات علمي آنها به جهان و اولويت بخشي

 ؛)ج(هاي راهبردي كشورريزي هاي پژوهشي مرتبط با برنامه برنامه
توسعه و تقويت توان دانشگاهيان در استفاده از متون اصيل با تأكيد بر دو زبان  .13

 ؛)ج(عربي و انگليسي
 فكري بين مراكز توليد علم ملي به –سطح معرفتيهاي هم توسعه همكاري .14

 ؛)د(ها علميه و دانشگاههاي  ويژه حوزه
هاي  افزايش استفاده از متقابل حوزه و دانشگاه از مدرسين يكديگر در رشته .15

 ؛)د (مختلف با تعريف دقيق و كارآمد مرجعيت علمي براي هر كدام از اين مراكز
هاي آموزشي و تحصيالت تكميلي مشترك ميان حوزه و طراحي و توسعه برنامه .16

هاي آموزشي، پژوهشي و هاي گروهي در حوزهدانشگاه و حمايت از فعاليت
  ؛)د (فناوري

ارتباط فعال مراكز پژوهشي علوم انساني و هنر با مراكز علمي و پژوهشي  .17
هاي تحقيقاتي مشترك و استفاده از  هاي علميه با تعريف پروژه حوزه

ها در اعزام اساتيد به  هاي علميه و دانشگاههاي موجود در حوزه ظرفيت
 ؛)د( طالعاتيهاي م فرصت

ايجاد يك نظام حمايت مالي و معنوي ازپژوهشگران علوم انساني اعم از استاد  .18
 ؛)هـ(و دانشجو
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 شاگردي افزايش نسبت استاد به دانشجو در علوم انساني براي تقويت رابطه استاد .19
 ؛)هـ( بعنوان سرمايه اجتماعي

 با هاي فرصت مطالعاتياولويت بخشي به كشورهاي عضو قطب در برنامه .20
  ؛)هـ(تأكيد بر علوم انساني

هاي علمي در حوزه علوم انساني، معارف اسالمي و توسعه و تقويت انجمن .21
هنر و نيز تقويت و حمايت خاص از انجمن هاي علمي و مراكز مطالعاتي با 

هاي بزرگ و ملي گري پروژهها و تصديرويكرد اسالمي و بومي در اين حوزه
 ؛)هـ(هاي آموزشيتوسط انجمن هاي علمي و گروه

هاي  بسط تعامل ميان مولدان، كاربران و مخاطبان علوم انساني و تقويت سازمان .22
 ؛ )و( انسانيهاي علوم اي در حوزه پژوهش و اجتماعات علمي حرفه )سمن(مردم نهاد 

تشويق مؤسسات خصوصي براي آموزش زبان و ادبيات فارسي به عنوان زبان  .23
وان زبان ديني و بهبود و ارتقاء روشهاي ملي و علمي كشور و عربي به عن

آموزش زبان و ادبيات فارسي، عربي و زبان انگليسي در مؤسسات دولتي و 
 ).ز(خصوصي و ساماندهي مؤسسات خصوصي آموزش زبان خارجي
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 يمل كار ميتقس و كشور يفناور و علم نظام اجرايي ساختار
  )نهادي نگاشت(

  مقدمه
هاي آنها و ندي است كه طي آن اجزاء يك سيستم و پويايييفرآ نگاشت نهادي،

ي و بررسها  هاي متقابل و تعامالت و روابط اجزاء و چگونگي گردش فعاليتوابستگي
گذاري در عرصة علم، فناوري و نوآوري نياز است كه  براي سياست. گرددطراحي مي

تمامي اجزاء اين نظام شناسايي شده و روابط و تعامالت ميان آنها مورد مطالعه قرار 
  :بايستميبراي اين منظور . گيرند
 ت شود؛هاي الزم براي نظام ملي علم، فناوري و نوآوري فهرس كاركردها و فعاليت. 1
 سازمانها و نهادهاي فعال در هر حوزة كاركردي و يا در هر فعاليت مشخص شوند؛. 2
آفرينان  بندي و كاركرد نهادها و نقش ارتباطات ميان اجزاء سيستم و روابط و سطح. 3

 ترسيم گردد؛
 .گذاري تا اجرا تعيين شود سيستم ارزيابي در كليه سطوح نظام از سياست. 4

نهادي براي دوره تحول از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب بر نگاشت نهادي پيش
هاي مطالعات علمي در اين حوزه، نظام اين فرض اساسي استوار است كه بر اساس يافته

نخست، فقدان برخي نهادهاي : بردموجود علم و فناوري كشور از دو آسيب جدي رنج مي
 عدم كارآمدي فرآيندهاي ي ديگرگيري يك نظام كارآمد ملي براي نوآوري ومؤثر در شكل
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مديريت نظام علمي كشور به واسطه نبود الگوي مناسب تقسيم كار ملي و تنظيم نبودن 
 در يبا توجه به اين فرض اساسي، مالحظه اصل. روابط ميان نهادهاي موجود در اين عرصه

 نظام گيريطرح پيشنهادي براي نگاشت نهادي، شناسايي نهادهاي مفقوده و موثر در شكل
كاري  كارآمد مديريت علم و فناوري و نيز تنظيم روابط ميان نهادها با هدف پرهيز از موازي

  .و تكميل چرخه علم، فناوري و نوآوري بوده است

  رانيا ياسالم يجمهور ينوآور يمل نظام اهم كاركردهاي 1ـ7
چوب  نظام ملي نوآوري جمهوري اسالمي ايران در چاراهم كاركردهايدر اين سند، 

  :شود سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور به شرح زير تبيين مي
اي و اجرايي علم و فناوري كشور با توجه به  هاي كالن، برنامه تعيين سياست. 1

 ساله نظام جمهوري اسالمي ايران؛ انداز بيست اسناد فرادست و سند چشم
 نهادهاي علمي و فني در ها، قوانين، كاركردها و ابزار مورد نياز تعيين اولويت. 2

 هاي علمي و فناورانه كشور؛ سطوح و رشته
كار  آفرينان نظام ملي نوآوري كشور و تقسيم هاي نهادها و نقش تعيين ماموريت. 3

ها و نحوة  ها در چارچوب سياست نهادي بنحوي كه چگونگي تحقق اولويت
 پاسخگويي را شفاف نمايد؛

وري  مختلف نظام ملي نوآوري جهت ارتقاء بهرههاي  اتخاذ تدابير الزم در اليه. 4
 نظام علم و فناوري كشور؛

هاي   سياستها، اهداف، طراحي سيستم ارزيابي، پايش، رصد و كنترل تحقق ماموريت. 5
  .هاي مختلف نهادها و بخش

  تحول  دوره در مطلوب ينهاد نگاشت 2ـ7
 براي تحول راهبردي در گفته، نگاشت نهادي پيشنهاديهاي نهادي پيشبر اساس گزاره

) 1ـ7( گذار پيشنهاد شده است كه در شكلنظام علم، فناوري و نوآوري كشور در دوره
  :باشد شرح زير مي اين چارچوب نهادي، شامل چند اليه به . نشان داده شده است

 :گذاري سياست: اليه اولـ 1

  .باشد اي و اجرايي مي گذاري كالن، برنامه اين اليه شامل سه سطح سياست
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  : شامل نهادهاي زير استگذاري كالن سطح سياست) الف
 نهاد رهبري نظام؛ •
  مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ •
 شوراي عالي انقالب فرهنگي؛ •
) گذاري  اولويتهماهنگي، پشتيباني كالن وريزي، برنامه(اي  گذاري برنامه سطح سياست) ب

  :باشد شامل نهادهاي زير مي
 قواي مقننه، مجريه و قضائيه؛ •

 ):شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري(بخشي  شوراي فرا •
ساله كشور، تعيين  تدوين مواد برنامه پنج(اي  هاي برنامه گذاري اين شورا سياست

هماهنگي ...) ها، تشخيص بودجه در حوزه علم، فناوري و نوآوري و  اولويت
هاي  استسي(ها  هاي علم، فناوري و نوآوري كشور با ساير سياست ميان سياست

رياست اين شورا برعهده رييس جمهور .  برعهده دارد را...)صنعتي، تجاري و 
  .بوده و نايب رييس آن وزير علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد

 : هاي تخصصي شورا كميسيون 

خصوصي و دولتي، ها كه دربرگيرنده نمايندگان بخش  اين كميسيون
 سازي براي شوراي دانشگاهي است، نقش پشتيباني فكري و سياست

  . عالي علوم، تحقيقات و فناوري را برعهده دارند
  فرهنگستانها؛ •
  بنياد ملي نخبگان؛ •
  .بنيانسازمان حمايت از صنايع دانش •

  : باشد گذاري اجرايي شامل نهادهاي زير مي  سطح سياست)ج
 :وزارت علوم، تحقيقات و فناوري •

اط با توسعه منابع انساني، تقويت هاي اجرايي در ارتب گذاري خانه سياست اين وزارت
ارتباط دانشگاه و صنعت، حمايت از تحقيقات بنيادين و كاربردي دانشگاهي، 

بنيان، تقويت  هاي نوپا و زايشي دانش ي نوآوري و ايجاد شركت حمايت از توسعه
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هاي اين ترين ماموريت مهم. المللي علمي و فناوري را برعهده دارد هاي بين همكاري
 : توان به شرح زير توصيف كرد  مينهاد را

  كشور؛انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياستگذاري نظام علم ، فناوري و نوآوري. 1
 تامين نيروي انساني متخصص و توسعه منابع انساني در كشور؛. 2
 ها و مراكز تحقيقاتي ملي؛حمايت از تحقيقات بنيادين و كاربردي در دانشگاه. 3
 ها ، مراكز علمي و تحقيقاتي؛ آزادي علمي و استقالل دانشگاهحفظ و تحكيم. 4
 بنيان؛ هاي نوپا و زايشي دانش ي نوآوري و ايجاد شركت حمايت از توسعه. 5
 المللي علمي و فناوري؛ هاي بين تقويت همكاري. 6
 تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت؛. 7
 .آوري كشورها و عملكرد نظام علم ، فناوري و نوارزيابي سياست. 8

بخشي به نظام علم و هاي مرتبط با انسجامبا توجه به اهميت و حساسيت مأموريت :تبصره
بخشي و ضرورت اتخاذ فناوري كشور از يك سو و گستردگي شرح وظايف ميان

هاي مختلف اجرايي كشور از سوي ديگر، رئيس هاي همگرا و يكپارچه ميان بخش سياست
هاي مرتبط با علم و فناوري كشور، سهيل در اجراي مأموريتتواند به منظور تجمهور مي

  .وظايف و اختيارات خود در اين زمينه را به وزير علوم، تحقيقات و فناوري تفويض نمايد
 :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي •

هاي اجرايي در ارتباط با توسعه منابع انساني،  گذاري خانه سياست وزارتاين 
نشگاه و صنعت، حمايت از تحقيقات بنيادين و كاربردي تقويت ارتباط دا

هاي نوپا و زايشي  ي نوآوري و ايجاد شركت دانشگاهي، حمايت از توسعه
المللي علمي و فناوري را در حوزه سالمت و  هاي بين بنيان، تقويت همكاري دانش

  .علوم پزشكي برعهده دارد
 :هاي صنعتي و بازرگاني وزارتخانه •

هاي   نوآوريهاي صنعت، تجارت و گذاري اجرايي در حوزه ها سياست اين وزارتخانه
  .ها را برعهده دارند صنعتي و يكپارچه كردن آن

 : ها خانه ساير وزارت •
 ارتباطات و آموزش و پرورش،هاي الذكر، وزارتخانههاي فوقعالوه بر دستگاه
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 نفت و نيرو مسلح، جهاد كشاورزي، روهاي ين فناوري اطالعات، دفاع و پشتيباني 
هايي هستند كه متناسب با ماموريت و وظايف دستگاهي خود نيز از اهم دستگاه

  .گذاري اجرايي را برعهده دارند سياست
 :هاي تفكر علمي و كانونيهاانجمن •

  گيري سازي و كمك به تصميم به منظور ارائه مشورت، تصميم

  :هاسازي سياستنهادهاي واسط پياده: اليه دومـ 2
فوق  اين نهادها  كمك به پياده سازي و اجرائي شدن سياستها و راهبردهاي سطح وظيفه

 كارآفريني است كه كاركردهاي مختلفي مانند انتقال و انتشار علم و فناوري و توسعه
  :اين نهادها عبارتند از. فناورانه را برعهده دارند

 :نهادهاي حمايت از توسعه فناوري و نوآوري •
هاي فناوري و نوآوري در وزارت سازي سياستن بازوي پيادهترياين نهادها مهم

المللي فناوري، تأمين هاي بينعلوم، تحقيقات و فناوري بوده و امور مرتبط با همكاري
اطالعات علمي و فناوري، حمايت از نخبگان، حمايت از حقوق مالكيت فكري، 

كز رشد را برعهده گذاري خطرپذير، پارك و مراهاي مالي و سرمايهتوسعه صندوق
اين نهادها وظيفه حمايتي توسعه فناوري و نوآوري را تا مرحله كارآفريني و . دارند

 نقشي كليدي در شكل گيري اين نهادها. هاي نوپا برعهده دارندشكل گيري شركت
  .كاركردهاي انتقال و انتشار علم و فناوري و توسعه كارآفريني فناورانه برعهده دارند

 : بنيانت از صنايع دانشسازمان حماي •
گيري صنايع دانش بنيان و كمك به توسعه و اين سازمان وظيفه حمايت از شكل

به دليل ماهيت فرابخشي اين حمايت و ضرورت . پذيري آنها را برعهده داردرقابت
هماهنگي نهادهاي مختلف اين سازمان در نهاد رياست جمهوري مستقر بوده و 

  . سطح معاونت رئيس جمهور باشدتواند در مسؤوليت آن مي
 :وري و استاندارد كشورمؤسسه بهره •

هاي  كند، وظيفه توسعه زيرساختاين نهاد كه ذيل وزارت صنايع فعاليت مي
هاي  وري در حوزهالزم براي توسعه استانداردهاي فناوري و افزايش بهره

  . فناوري را برعهده خواهد داشت
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 :ايهاي نهادي واسطهمكانيزم •
از قبيل مراكز انتقال فناوري، (اي هاي نهادي واسطهاي از مكانيزموعهمجم

كه در ارتباط ) ها گذاري خطرپذير، شبكه و خوشههاي مالي و سرمايهصندوق
هاي پياده كننده سياستها قرار دارند و نقشي كليدي در پيوند نزديك با سازمان

  . زدن سياستها و نهادهاي اجرايي را بر عهده دارند

  نهادهاي اجرايي علم، فناوري و نوآوري: اليه سومـ 3
موسسات پاركها و مراكز رشد، ها، اين نهادها دربرگيرنده كليه مراكز تحقيقاتي، دانشگاه

تحقيق و فناوري، بخش هاي صنعتي و خدماتي و كشاورزي است كه وظيفه خلق، 
  .ري برعهده دارندانتشار و بهره برداري از دانش را در نظام علم، فناوري و نوآو

  . به تصوير درآمده است1ـ7 نگاشت نهادي طراحي شده در شكل  خالصه
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91 الزامات راهبردي و نظام پايش و به روز رساني سند تحول راهبردي علم و فناوري

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحول سند يرسان روز به و شيپا نظام و راهبردي الزامات
  كشور يفناور و علم يراهبرد

  مقدمه
 بسترسازها، رفع كننده موانع، تأمين كننده شرايط و سازماندهي الزامات راهبردي،

ظرفيت هاي مناسب ملي فراروي نظام علم و فناوري مي باشند كه داراي تأثيرات همه 
هاي اجتماعي،  كننده زمينهجانبه براي تحقق اهداف نظام مي باشند و تسهيل و تضمين

جرائي شدن سند تحول راهبردي علم و ، قانوني، مديريتي و نهادي الزم براي ا اقتصادي
  . باشندفناوري كشور مي

همچنين حفظ كاركرد و آثار سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور به عنوان 
يك سند بلند مدت نيازمند استقرار نظام منسجمي براي پايش و به روز رساني سند 

ا سند را در فواصل است كه با دريافت بازخوردهاي منظم و تحليل دقيق اين بازخورده
زماني مشخص به روز رساني نموده و در صورت اجزاء آن اعم از اهداف، راهبردها و 

  . ها را مورد بازنگري قرار دهد شاخص
در اين فصل ضمن تشريح الزامات تحقق اين سند و اهداف آن، تكاليف مرتبط با 

به طور اجمال نظام پايش و به روزرساني سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور 
  :گردندتعيين مي
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  كشور يفناور و علم يراهبرد تحول سند يراهبرد الزامات 1 ـ8
ريزي شده جمعي براي تحقق   تالش و كوشش برنامه،تقويت باور، عزم ملي. 1

اهداف سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور توسط همه نهادهاي مذهبي، 
  ور؛هاي جمعي و گروهي كش فرهنگي، رسانه علمي،

سازي تفكر، ترويج و توسعه گفتمان علمي در جامعه و قرار دادن نهادينه. 2
 و تتبع به عنوان يكي از عناصر تشكيل دهنده هويت  جويي و پويش، تحقيق علم

 يملي ايرانيان، كه مسؤوليت اساسي در اين زمينه بر عهده سازمان صدا و سيما
 جمهوري اسالمي خواهد بود؛

اي متناسب با  هاي سياستگذاري حقوقي و برنامه سازي نظام هتدوين و يكپارچ. 3
بنيان صورت گرفته و الگوي توسعه دانش پايه در نظام  هاي جامعه دانش شاخص
 ريزي كشور جايگزين الگوي توسعه منابع پايه گردد؛ برنامه

مداري در متن نهادينه كردن فرهنگ ارزشيابي، شفافيت، پاسخگويي و كيفيت. 4
 زش عالي كشور؛نظام آمو

تشكيل نهاد متولي امر مديريت كيفيت در سطوح مختلف آموزش عالي . 5
 ؛)گروه آموزشي/ دانشكده/دانشگاه(

-هاي دولتي، آزاد، پيام نور، جامع علمياي در دانشگاهتقويت ساختارهاي شبكه. 6
 هاي اجرايي؛كاربردي، غيرانتفاعي، مؤسسات آموزش عالي وابسته به دستگاه

-هاي مربوطه در مرجع ذيالعملها و دستورنامهيه و تصويب الزامات، آيينته. 7
نامه مديريت كيفيت در سطوح مختلف آموزش صالح، طراحي و تدوين نظام

 عالي و اختصاص رديف اعتباري؛ 

هاي علمي در امر تضمين ها و انجمنجلب حمايت و مشاركت فرهنگستان. 8
المللي اعتبارسنجي و تضمين هاي بينهكيفيت و حفظ تعامل مستمر با شبك

 كيفيت؛

هاي علمي اعتبارسنجي و تضمين ها و انجمنگيري هيأتكمك به ايجاد و شكل. 9
 كيفيت غيردولتي؛

، )ارزيابي دروني و بيروني( طراحي و تدوين استانداردهاي اعتبارسنجي . 10
 بندي و تضمين كيفيت؛ رتبه
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پذيري در تراز شرو كشور به منظور رقابتهاي پيتقويت و توسعه دانشگاه. 11
 اي و جهاني؛هاي برتر منطقهدانشگاه

ها با مشاركت وزارت علوم، تحقيقات مطالعه همه جانبه موضوع تجميع آزمون. 12
و فناوري، دانشگاه آزاد اسالمي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و 

هاي   مراكز و سازمانوزارت آموزش و پرورش با هدف ايجاد هماهنگي بين
 هاي ورودي ؛ ذيربط در آزمون

هاي شغلي و امتحانات جامع اي، آزمونهاي حرفهطراحي هدفمند آزمون. 13
 ها؛سراسري بمنظور ارتقاء كارايي و اثربخشي اين آزمون

جامعه اطالعاتي ملي و دسترسي امن و ارزان و مطمئن به اطالعات با صيانت . 14
 و رعايت اصول اخالقي فردي و اجتماعي براي تحقق هاي مشروعاز آزادي

 هاي اجتماعي بايد سازماندهي شود؛جامعه دانش متكي بر سرمايه

هاي  المللي در حوزهاي و بينرويكرد خالق و راهبردي در تعامالت منطقه. 15
هاي علم و فناوري گيري از فرصتدار علم و فناوري جهت بهره اولويت

 بنيان اتخاذ گردد؛و خدمات دانشجهاني و صدور كاال 

ها و نهادهاي هاي الزم جهت تحرك شغلي نقش آفرينان دانش در شبكه بستر. 16
، اقتصادي، دولتي و غير دولتي با تدوين قوانين كار و استخدام و  علمي، فني

 بيمه انعطاف پذير و متناسب با نيازهاي روز جامعه فراهم آيد؛

 ايرانيان داخل و مقيم خارج از كشور را بر عهده دولت مديريت استعدادهاي. 17
هاي  بايد ساالنه جشنواره ملي علم و فناوري را براي معرفي چهره دارد و مي

مجلس شوراي اسالمي با . برتر علمي و نخبگان جوان كشور برگزار نمايد
تصويب قوانين كارآمد، قوه قضائيه با حمايت از مالكيت فكري و تأمين امنيت 

 .آفرينان را فراهم نمايند  فناوري تكريم نقشعلمي و

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نظام اجرايي سند تحول راهبردي علم و . 18
 شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به تصويبفناوري كشور را تدوين و 

 .رساند فرهنگي مي

و فناوري هاي توسعه كشور، مفاد سند تحول راهبردي علم در تدوين برنامه. 19
دار توسط وزارت علوم،  هاي عملياتي زمانكشور به صورت احكام و برنامه
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گردد بيني و به دولت و ساير مراجع ذيربط پيشنهاد ميتحقيقات و فناوري پيش
كرد هاي كالن از جمله ميزان هزينهبيني اهداف مناسب براي شاخصو با پيش

سبت به توليد ناخالص داخلي، اعتبارات تحقيقاتي و توسعه علمي و فناوري ن
شود كه پشتيباني از براي قوانين بودجه سنواتي نيز پيشنهادهايي تنظيم مي

اهداف سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور و تحقق راهبردهاي آن در 
هاي مناسب و با اختصاص اعتبارات مورد نياز به آنها تضمين  قالب برنامه

 .گردد

   يرسان روز به و شيپا نظام 2 ـ8
همانگونه كه ذكر شد، حفظ و تداوم كاركرد سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور 

انداز كشور در سال بيني شده براي آن كه برابر با افق چشمدر طول بازه زماني پيش
 هجري شمسي است، مستلزم پايش و كنترل پيشرفت سند در طول مدت زمان 1404

هاي ي و اعتبار اهداف، راهبردها و شاخصاجراي آن و مراقبت از صحت، درست
گيري اي باشد كه جهتاين پايش و مراقبت بايد به گونه. طراحي شده در سند است

سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور در هر زمان به سوي دستيابي به اهداف سند 
ه  حفظ شود و در صورت بروز هر گون1404انداز جمهوري اسالمي ايران در افق چشم

ترين زمان تغييرات اثرگذار در مفروضات و شرايط محيطي، اين تغييرات در كوتاه
ممكن شناسايي، آثار آن تحليل و اقدامات اصالحي مورد نياز در مراجع مربوطه 
تصويب گردد و به اين ترتيب پويايي سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور تضمين 

  :در اين راستا. ته برقرار خواهد بودشده و كاركردهاي اساسي آن به طور پيوس
اي  شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت نظارت، پايش و رصد برنامه. 1

 كشور را سند تحول راهبردي علم و فناوري) كوتاه مدت(، ساليانه )ميان مدت(
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مأموريت دارد گزارش ساالنه . بر عهده دارد
هاي كيفي و كمي را در محيط رقابتي  بود اهداف و ارزيابي شاخصتحقق و به

 عالي علوم، تحقيقات و ياي و جهاني تهيه كرده و پس از تاييد شورا منطقه
 فناوري تقديم شوراي عالي انقالب فرهنگي نمايد؛

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است نسبت به كنترل راهبردي شرايط . 2
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سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور بصورت ادواري محيطي و بازنگري 
نگري اقدام نمايد و  ساله با رويكرد آينده هر چهارسال يكبار با افق زماني بيست

نتايج حاصله را براي بهبود و اصالح، پس از تأييد شوراي عالي علوم، تحقيقات 
 و فناوري به شوراي عالي انقالب فرهنگي گزارش نمايد؛

وم، تحقيقات و فناوري موظف است سازوكارهاي فرابخشي رصد و وزارت عل. 3
پايش براي روزآمد كردن سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور را به صورت 

انداز  اي، متناسب با تحوالت جهاني علم و فناوري و رقباء و اهداف چشم دوره
 علم و فناوري تنظيم نمايد؛

بيني شده در اين سند، به هنگام تنظيم هر هاي راهبردي پيشها و اولويتحوزه. 4
ساله براي توسعه كشور مورد بازنگري و در صورت لزوم اصالح قرار برنامه پنج

هاي اجرايي و مراكز علمي و فناوري اين اصالح به پيشنهاد دستگاه. گيردمي
كشور در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري بررسي شده و پس از تأييد در 

 .گرددرا در سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور اعمال مياين شو

   اهللاهوالسالم عليكم و رحم
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 كشور يفناور و علم يدراهبر تحول سند يراهنما خطوط
  جهان يفناور و علم ندهيآ يوهايسنار براساس

  مقدمه
استخراج خطوط راهنما براي تدوين سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور از يك 

 داشته و از سندهاي بنيادين حاكم بر سو نيازمند توجه جدي به مباني ارزشي و ارزش
با عنايت به . نمايد فناوري را طلب ميسوي ديگر آگاهي از سناريوهاي جهاني علم و

وجود نگاهي بلند مدت و در نتيجه وجود عوامل اثرگذاري كه داراي عدم قطعيت 
گيري هاي علم و فناوري در اين آينده بلند مدت هستند، بهرهگيري نظامبااليي در شكل

 علم و نگاري از لوازم تدوين سند تحول راهبرديپژوهي و آيندهاز ابزارهاي آينده
در تدوين سند، براي شناسايي اين عوامل به منظور شناسايي و . فناوري كشور است

هاي چرخه علم و فناوري و طراحي اهداف و راهبردهاي كالن بر اساس تبيين ويژگي
پژوهي بر اساس ها از تلفيق دو رويكرد تدوين سناريو در چارچوب آيندهاين ويژگي

شتر، ينگاري بر اساس عواملي با احتمال وقوع ب آيندهعوامل داراي عدم قطعيت باال و
نهضت توليد اي مطلوب براي نظام علم و فناوري كشور تحت عنوان هاي برنامهويژگي

در اين پيوست ابتدا سناريوهاي .  شناسايي شده استعلم و جنبش نرم افزاري
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هاي   ويژگي و سپسشودبيني شده براي فضاي حاكم بر علم و فناوري جهاني ارائه مي پيش
اين . است اي مطلوب و استوار براي مواجهه فعال با آينده محتمل تبيين شدهبرنامه
ريزي شالوده سند تحول راهبردي علم و فناوري ها در كنار ديگر عناصر مهم برنامه ويژگي

نظام علم و فناوري كشور تا راهبردهاي ) تصوير وضعيت مطلوب(انداز كشور را از چشم
در انتها نيز خطوط راهنما براي تدوين . انددادهتي در سطوح اجرايي را شكل ميعمليا

ها و در چارچوب مباني ارزشي و محوريت اصل تالش  گيري از اين ويژگيسند با بهره
اي در علم و فناوري استخراج و براي احياء تمدن اسالمي نوين در كنار سرآمدي منطقه

  .ارائه شده است

  جهان فناوري و علم سناريوهاي 1ـ1پ
سازد؛  را با مشكل مواجه مي بيني دقيق آن هايي است كه پيش آينده مملو از عدم قطعيت

هاي مختلفي براي طراحي تصويرهايي  هاي بلندمدت از روش ريزي از اين رو در برنامه
نگرانه و  هاي آينده ريزي بر اساس رويكرد خالق در برنامه. شوداز آينده استفاده مي

ريزي بر پايه سناريو به  نين با توجه به عدم قطعيت باالي عوامل پيشران، برنامههمچ
  .پژوهي توصيه شده است هاي آينده ترين شيوه عنوان يكي از مناسب

سرعت باالي تغييرات، رشد تعداد عوامل پيشران مؤثر و ميزان تأثيرات متقابل اين 
 و نوآوري، استفاده از سناريونويسي در ي علم، فناوري نيروها بر يكديگر به ويژه در حوزه

عوامل . سازد ناپذير مي نگرانه را به عنوان يك ضرورت در اين حوزه اجتناب هاي آينده برنامه
هاي  فرهنگي، امنيتي، دفاعي در حوزه كليدي و نيروهاي پيشران اجتماعي، اقتصادي، سياسي،

مطالعات محيطي، سناريوهاي آموزش، پژوهش و فناوري كه در اين مطالعه با اتكاء به 
كاوي و  كاوي، متن هاي داده جهاني، بررسي وضع كشورهاي منتخب براي ترازيابي، تحليل

طوفان فكري خالقيت انديشمندان اين حوزه به دست آمده است، بستر الزم براي شناسايي 
  .هاي بديل و محتمل جهاني را فراهم مي آورد آينده

قطعيت بسيار باالي دو پيشران به شدت  مبناي عدم جهاني بر ةسناريوهاي چهارگان
در مقابل ) بازارگرايي(تقاضا محوري «و »  شدن جهاني شدن در مقابل ملي«پراهميتِ 

  . نشان داده شده است1 ـدر شكل پ» )اقتدار حاكميتي(محوري  عرضه
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   ماتريس سناريوهاي آينده علم و فناوري در جهان1ـ1شكل پ
  :ي علم و فناوري به صورت زير نامگذاري شده استسناريوهاي جهان

  »بازار جهاني علم، فناوري و نوآوري«: 1سناريوي 
  »هاي باز همكاري شبكه«: 2سناريوي 
  »گرايي متمركز درون«: 3سناريوي 
  »مشاركت درونگراي اجتماعي«: 4سناريوي 

 آموزشي، المللي اي است كه بازار بين شده سناريوي اول تصويري از دنياي جهاني
بازار جهاني علم، «توان آن را  به همين دليل مي. پژوهشي و فناورانه را پيش رو دارد

 ةدر اين سناريو آموزش و پژوهش نيز مانند فناوري، به مثاب. ناميد» فناوري و نوآوري
يك صنعت جذاب نگريسته خواهد شد، كه به شدت تخصصي است و هر يك از 

ها و مؤسسات آموزشي و  ها، انديشگاه مچون دانشگاهكنندگان در اين صنعت، ه عرضه
ي آموزش و  رو تفكيك ميان حوزه از اين. اي خاص متمركز خواهند شد پژوهشي، بر حوزه
 همراه با رشد سرعت تغييرات بسيار زياد فناوري در اين سناريو. يابد پژوهش شدت مي

يد فناوري، همكاري شدن تحقيق، توسعه و تولبه علت تخصصي. نمايي آن خواهد بود
ها، اتحادهاي استراتژيك ميان كسب  المللي در عين رقابت، ميان مؤسسات و سازمان بين

اي افزايش خواهند  هاي كاربردي و توسعه ها بر پژوهش گذاري بنگاه و كارها و سرمايه 

 

 

 گرا  عرضه

 جهاني شدن

 گرا تقاضا

 گرايي منطقه/ ملي



102  تحول راهبردي علم و فناوري كشورسند

افزايش . گردد فعاليت نهادهاي استانداردسازي از اهميت شاياني برخوردار مي. يافت
هاي   پرداختها و امتياز و دريافتالمللي، فروش ليسانس و حق  ل فناوري در سطح بينتباد

  .يابند مربوط به تجارت حق پتنت معمول شده و افزايش مي
اي، كه اقتدار حاكميت ملي در  شده سناريوي دوم تصويري است از دنياي جهاني

به .  پيش رو دارد علم، فناوري و نوآوري راةتأمين مالي، هدايت و نظارت بر حوز
  . ناميد» هاي باز  همكاريةشبك«توان آن را  همين دليل مي

گرا همراه با اقتدار حاكميت ملي در  سناريوي سوم تصويري است از دنيايي درون
بدبيني نسبت . ي علم، فناوري و نوآوري است تأمين مالي، هدايت و نظارت بر حوزه

توان آن  به همين دليل مي. ين وضعيت استي ا كننده به وضعيت امنيتي و دفاعي تقويت
  . ناميد» گرايي متمركز درون«را سناريوي 

گرا همراه با تفويض اقتدار حاكميت  سناريوي چهارم تصويري است از دنيايي درون
ي علم،  هاي اجرايي حوزه ملي به نهادهاي عمومي و خصوصي براي مشاركت در فعاليت

ي اين  كننده الت بر حفظ هويت فرهنگي تقويتافزايش تماي. فناوري و نوآوري است
  .ناميد» مشاركت درونگراي اجتماعي«توان آن را سناريوي  به همين دليل مي. وضعيت است

 يافزار نرم جنبش و علم ديتول نهضت برنامه يها يژگيو اهم 2ـ1پ
  رانيا ياسالم يجمهور فناوري و علم

 اثرگذار در عرصه مديريت علم و با توجه به سناريوهاي پيش گفته حاكم بر جهان و
اي منتخب براي هدايت كالن نظام علم و فناوري كشور كه در برابر فناوري، برنامه

مند بوده و تغييرات احتمالي در فضاي سناريوهاي حاكم از قوام و ثبات كافي بهره
هاي مشخصي كمترين حساسيت را نسبت به اين تغييرات داشته باشد بايستي از ويژگي

با الهام از رهنمودهاي رهبر . هاي آموزش، پژوهش و فناوري برخوردار باشد حوزهدر
افزاري جمهوري فرزانه انقالب اسالمي، اين برنامه، نهضت توليد علم و جنبش نرم

هاي آموزش، پژوهش وفناوري  نام گرفته و اهم ويژگي1404اسالمي ايران براي ايران 
  :گرددبه شرح ذيل بخش فهرست مي

هاي علمي با هاي دولتي و انجمن ها، مؤسسات، دانشگاه بازتعريف مأموريت پژوهشگاه .1
متناسب با  دار ملي و اصالح كيفيت فعاليت آنانهاي اولويت توجه به حوزه

  استانداردهاي برتر ملي و جهاني؛
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هاي در تراز جهاني در توسعه علوم و فناوريهاي پيشرفته  تقويت نقش دانشگاه. 2
 آفرين؛ ارزشجديد و

هاي دانشگاهي مستقل متكي  هاي مادر و ايجاد زيرخوشه تقويت استقالل دانشگاه. 3
 گيري از نخبگان برجسته و مديران شناخته شده ملي؛  هاي مادر با بهره به دانشگاه

 :هاي مختلف هاي دولتي ذيل با رسالت  نوع از دانشگاه3انتخاب و تمايز ميان . 4

 ملي هاي پيشروي  دانشگاه •
 گراي ملي هاي مأموريت دانشگاه •
 هاي كارآفرين ملي دانشگاه •
هاي دولتي ذيل با معيارهاي   نوع از دانشگاه3تعيين چارچوب ارزيابي هر يك از . 1

 :مختلف
 پذيرش  ـ توليد علم جهاني ـمعيارهاي جهاني: هاي پيشروي ملي دانشگاه •

 براي متقاضيان  جذابيتـدانشجويان و اعضاي هيات علمي جهاني و شاخص 
 پذيرش دانشجو از بين متقاضيان مشتاق تحصيل داخلي و خارجي  ـدانشجو

المللي در  اي به صورت بين رشته هاي نوين و بين جهت تحصيل در رشته
هاي پيشروي ملي به منظور گسترش زبان فارسي و بسترسازي مرجعيت  دانشگاه

 .علمي كشور
 ـ ميزان انتشار علم ـهاي ملي  پروژهتعداد : گراي ملي هاي ماموريت دانشگاه •

هاي   آموزش و تربيت نيروي انساني در حوزه ـگويي به نيازهاي ملي ميزان پاسخ
 ها دار علم و فناوري ملي در آن دانشگاه اولويت

 هاي زايشي  تعداد شركت ـها درآمد دانشگاه: هاي كارآفرين ملي دانشگاه •
 ها با افزايش سهم بخش غير دولتي؛ بيشتر منابع تامين مالي دانشگاه تنوع. 1
ها از آموزش به آموزش، پژوهش و كارآفريني؛تقويت  تحول در ماموريت دانشگاه. 2

هاي پيشرفته جهت افزايش  مهارت   آموزشةبخش خصوصي در جهت توسع
 المللي؛ سهم نيروي انساني متخصص در بازارهاي بين

و ايجاد فهم عامه از علم، دانش و افزايش انتقال علم و فناوري ميان بازيگران . 3
  هاي ترويج علم؛ فناوري از طريق سازوكار
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هاي مديريت اطالعات علم و فناوري با افزايش اهميت و به كارگيري سامانه. 4
ي و مراكز آماري با  هاي داده پايگاه اي، هاي دادهرويكرد نظام ثبتي، بانك

 زيرساخت فناوري اطالعات؛
هاي فناوري اطالعات و جامعه اطالعاتي، جامعه  يرساختتقويت و توسعه ز. 5

 دانشي و مديريت دانش؛

هاي تفكر و تبادل انديشه بين خبرگان علمي و نخبگان جوان و  تشكيل شبكه. 6
 ترويج و گسترش مؤسسات علمي پيشرو ملي و قطبي؛

هاي  ويژه حوزه  فكري بين مراكز توليد علم ملي بهـ هاي معرفتي توسعه همكاري. 7
 هاي كشور؛ علميه و دانشگاه

هاي تفكر و تبادل آراء و نظر بين خبرگان علمي و نخبگان جوان و  ايجاد شبكه. 8
 .هاي پيشرو ملي ترويج و گسترش انديشگاه

ايجاد نهادهاي مشترك و فراهم شدن تسهيالت و شرايط ارتباطات مناسب بين . 9
 هاي ملي معتبر؛ صنايع و دانشگاه

هاي  هاي داخلي و خارجي به ويژه در حوزه ها و دانشگاه اري بين بنگاهگسترش همك. 10
 اي و كاربردي؛ توسعه

 المللي با امتيازات خاص؛هاي بينپيدايش دانشگاه. 11
دار هاي اولويتبندي پژوهش بر اساس طيف عرضه و تقاضا در حوزهاولويت. 12

 يي كشورها؛ملي و قطبي و تقاضاي نهادهاي اقتصادي و صنعتي و اجرا
هاي  سازي آزمايشگاه هاي پژوهشي از طريق ايجاد و شبكهتقويت زيرساخت. 13

 ملي پيشرفته؛
پيدايش بسترهاي مناسب براي تشكيل نهادهاي علمي مردمي مؤسسات پژوهشي . 14

 هاي ملي؛ ها در تراز جهاني و متناسب با اولويت خصوصي مستقل از دانشگاه
عتبارسنجي مؤسسات پژوهشي بر اساس معيارهاي افزايش اهميت نهادهاي ا. 15

 ها در تراز استاندارهاي جهاني؛ بندي آن پژوهشي و رتبه
تسهيل و تشويق همكاري محققان و موسسات پژوهشي داخلي با محققان و . 16

 موسسات پژوهشي خارجي؛
  هاي منبع باز؛ هاي دولتي در پژوهش ها و دانشگاه همكاري بنگاه. 17
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هاي علمي و  هاي علمي و فني در قالب انجمنشاركت در همكاريافزايش م. 18
 ها؛ ها و دانشگاه صنعتي در سطوح محلي، ملي و قطبي و با حضور قوي بنگاه

هاي  هاي پژوهشي خارجي و مشاركت در كنسرسيوم تسهيل در همكاري. 19
 گران؛ هاي پژوهشي خارجي براي پژوهش تحقيقاتي خارجي و ايجاد فرصت

هاي تحقيقاتي با مشاركت  هاي پژوهشي در قالب كنسرسيوم ش همكاريگستر. 20
هاي پژوهشي  گيري پژوهشگران از فرصت مؤسسات داخلي و خارجي و بهره

 در اين قالب؛
هاي هاي دولتي، انجمن تقويت ارتباطات ميان مراكز آموزشي دولتي و دانشگاه. 21

شي و استفاده از هاي پژوه علمي از جهت مالي در خصوص افزايش همكاري
 منابع مشترك؛

اي و هاي منطقههاي ملي در مشاركتهاي مرتبط با مزيتاولويت يافتن پژوهش. 22
 قطبي؛

هاي بنيادي معرفتي بويژه در حوزه علوم انساني و ارائه توليدات  توسعه پژوهش. 23
 علمي آنها به جهان؛

ه و تقاضا متناسب با هاي عرضهاي آموزشي بر اساس اولويتبندي رشتهطبقه. 24
 نيازهاي بومي و قطبي، آمايش سرزمين و اسناد راهبردي؛  

 تغيير مستمر در محتواي رشته هاي اولويت دار در عرضه و تقاضا؛ . 25
 المللي در توليد مشاركتي دانش؛ اولويت بخشي به مناسبات بين. 26
و ) وزش از راه دورمانند آم(هاي آموزشي، انواع آموزش  افزايش تنوع در رشته. 27

 هاي پذيرش دانشجو؛  روش
ايجاد و توسعه نهاد اعتبارسنجي مراكز آموزشي و سنجش شايستگي افراد به . 28

 هاي علمي؛  گيري از ظرفيت انجمنالتحصيالن دانشگاهي با بهرهويژه فارغ
ساالري به جاي  گرايي و شايسته محوري، مهارت جايگزيني تخصص. 29

 گرايي؛  مدرك
پيدايش بازارهاي خاص آموزشي با هدف جذب متقاضيان مختلف آموزش از  .30

  كشورهاي خارجي؛ 
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اعتبارسنجي (بندي  هاي بين المللي رتبهافزايش اهميت معيارها و اهداف نظام. 31
 ؛)مراكز آموزشي عالي

 المللي ميان كشورها؛هاي آموزشي يا پژوهشي مشترك بينافزايش همكاري. 32
  آموزش، پژوهش و مهارت در نظام آموزشي ابتدايي تا متوسطه؛توأم شدن. 33
جديد نظر در نظام ارزشيابي دانش آموزان با رويكرد متوازن به نتيجه گرايي و . 34

 فرآيند محوري؛
 گسترش آموزش پژوهش محور در مراكز آموزش عالي؛. 35
 هاي خصوصي كه اندازي دانشگاه تقويت و كمك بخش خصوصي براي راه. 36

اي به صورت  رشته هاي نوين و بين گوي نياز بازار و متمركز بر رشته پاسخ
 المللي هستند؛ بين

هاي بزرگ و  هاي پيشروي ملي با دانشگاه تقويت و توسعه همكاري دانشگاه. 37
هاي آموزشي  دوره(هاي تحصيالت تكميلي  ويژه در دوره معتبر جهاني به

 ؛)هاي مشترك مشترك يا پژوهش
اندازي نظام  ت نظام حقوق مالكيت فكري در سطح ملي و مشاركت در راهتقوي. 38

 اي؛ حقوق مالكيت فكري منطقه
هاي مالياتي و  ها از طريق مشوق ي بنگاه تقويت بخش تحقيق و توسعه. 39

 هاي اطالعاتي؛ كمك
گيري سازي آنها و بهره ايجاد نهادهاي توسعه و انتقال فناوري خارجي و بومي. 40

 هاي ملي و قطبي؛تاز ظرفي
هاي خصوصي و  تقويت قوانين و مقررات مربوط به انتقال فناوري براي شركت. 41

 هاي خارجي در همكاري فني و پژوهشي با آنها؛ افزايش انگيزه شركت
 اي و قطبي؛ ي منطقه هاي فناورانه تقويت نقش كشورها در استانداردگذاري. 42
 رابطه با نيازهاي كشور و هدفمند كردن تقويت ارتباط صنعت با دانشگاه در. 43

 آموزش در آموزش عالي؛
 هاي همكاري فناورانه در صنعت؛  ايجاد بستر الزم براي افزايش تنوع در روش.44
  هاي تامين مالي مشترك؛ گذاري خطرپذير و صندوق تقويت نقش مراكز سرمايه. 45
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با مشاركت در صنايع مختلف  هاي تحقيق و توسعه افزايش نقش شبكه. 46
هاي تحقيقاتي و فناوري مشترك بين ها و مراكز پژوهشي و شهرك دانشگاه

 آنها؛
 ها؛ ها و دانشگاه هاي زايشي در بنگاه هاي ايجاد شركت تقويت سياست. 47
همراهي آموزش و آزمايش : محور از طريق-نهادينه شدن رويكردهاي فناوري. 48

 در كليه مقاطع تحصيلي، 
هاي هاي آموزشي و ترويج بازيبه پرورش مهارت در نظامبخشي اولويت. 49

 فناورانه در دوران كودكي در خانواده؛ 
ي فناوري ميان  هاي اشاعه افزايش تسهيالت انتقال فناوري و تقويت سياست. 50

 اي؛ آفرين ملي و منطقه نهادهاي نقش
ر كشورهاي ايجاد دفاتر نمايندگي علمي و فناوري در حوزه هاي اولويت دار د. 51

خارجي پيشتاز و انتقال هوشمندانه دستاوردها و تجارب جهاني بجاي دفاتر 
 خريد كاال؛

اي بزرگ كشور در انتقال فناوري  هاي توسعه بكارگيري درصدي از اعتبارات و طرح. 52
 المللي؛ بينهاي خصوصي داخلي و اشخاص حقيقي و حقوقي  توسط شركت

راي تحول علم و فناوري و تحقق برنامه نهضت طراحي و تدوين راهبردها در سند ب
بر ) شودكه در فصل ششم به تفصيل ارائه مي(افزاري توليد علم و جنبش نرم
  .هاي فهرست شده صورت گرفته استمبناي توجه به ويژگي

  كشور يفناور و علم يراهبرد تحول سند يراهنما خطوط 3ـ1پ
اي در طراحي سناريوهاي  ي منطقههاي جهاني و حترسد تأكيد بر گرايش به نظر مي

اين چهارچوب تحليلي مبتني . اند جهاني در يك چهارچوب تحليلي خاص شكل گرفته
هاي شكل گرفته تحت عنوان جهاني واقعاً جهاني هستند  بر اين پيش فرض است كه رويه

هاي  ترين جريان هاي مورد توافق مهمو از فرآيند طبيعي نياز، طرح مسأله و راه حل
در وراي   اين در حالي است كه به دليل اقدامات تحميلي و زورمدارانه. اند اني برخاستهجه

هاي جديدي كه در  گيري قطب هاي آرام و علمي، تدريجاً مقدمات شكل پردازي نظريه
به . دهند در حال فراهم شدن است شدن مقاومت نشان ميبرابر و نوع خاصي از جهاني
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سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور، الزم است اين ترتيب به منظور تدوين 
هايي را كه از احتمال  عالوه بر در نظر گرفتن انواع سناريوهاي احتمالي، جريان

نگاري مورد مالحظه  باالتري برخوردارند، نه در قالب سناريو بلكه در چهارچوب آينده
 نسبت به يكرديچنين رو.  اقدام نمودسندقرار داد و بر اساس آن نسبت به طراحي 

هاي پيش گفته در سناريو  نگاري، عالوه بر اينكه عوامل پيشران و عدم قطعيت آينده
از انفعال ريزان حوزه علم و فناوري كشور را  را مورد مالحظه قرار مي دهد برنامه

در برابر آنها بر حذر داشته و با توجه به نقش تأثيرگذار و فعال سند، به صورت 
 بنابر اين .نمايد هاي صورت گرفته هدايت مي بيني  تكوين پيشپيشتازانه در جهت

نگاري مواردي كه از احتمال بيشتري برخوردارند نقشي تعيين كننده در  آينده
  .محتواي خود برنامه دارد

ي جهان است  هاي متفاوتي از آينده ي وضعيت دهنده قطعيت نشان هر يك از دو عدم
تحقق آن داراي نقش  يگر جهاني در تحقق يا عدمايران نيز به عنوان يك باز.ا.كه ج

نفسه مطلوب يا نامطلوب نيست، بلكه راهبردهاي  ها في قطعيت است، اما اين عدم
هاي  هاي مختلف از طريق روش گيري مطلوبي است كه در وضعيت بنيادين جهت
روند عوامل تأثيرگذار، احتمال بيشتري را متوجه حالتي .شوند گيري مي مختلفي پي

شدن گام بردارد به سوي قطبي شدن داند كه جهان، به جاي اينكه به سوي جهاني يم
در واقع آنچه امروز به عنوان جهاني شدن مطرح است در بسياري از . حركت كند

اين در . سطوح و ابعاد بالمنازع بودن خود را به عنوان تمام جهان عرضه كرده است
بيني  پيش. اي جديد فراهم شده استهحالي است كه مقدمات ظهور قطب و يا قطب

هاي جهاني و حركت به سوي  گيري بسترها در رويه شدن به هيچ وجه نافي شكلقطبي
 گفتگوي هاي جديد امكان گيري قطب جهاني شدن نيست، بلكه و بر عكس به دليل شكل

هاي مطرح و عمده جهاني بيش از گذشته فراهم وزن و تعامل معنادار ميان جريان هم
شود و در اين فضا شرايط براي تكوين غير دستكاري شده جهاني براي صلح و  مي

اي براي تقويت نظام علم و فناوري در اين راستا تدوين برنامه. شود دوستي فراهم مي
  .تمدن اسالمي در چارچوب اين رويكرد به جهان معنادار است

هاي  اريوها حالتاز سوي ديگر، همانگونه كه در ابتداي اين پيوست اشاره شد، سن
شود و به عنوان فضاي  پذير دانسته مي ها در آينده امكان بديلي هستند، كه تحقق آن
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به هنگام برخورداري از . هاي آينده قابل توجه است گيري گذاري و تصميم سياست
ها در  گيري ها و جهت رويكرد فعال در مواجهه با آينده، الزم است تا راهبردها، فعاليت

هاي ارزشي  گيري يوهاي باورپذيرِ آينده شناسايي شده، تا در تطابق با جهتفضاي سنار
اين تطابق به منظور شناسايي . مند باشند پذيري عملياتي شدن نيز بهره از امكان

سازي علم و فناوري و هماهنگ و   جمهوري اسالمي ايران در آيندهةراهبردهاي فعاالن
هيچ سناريويي آرماني نيست و هيچ يك از . هاي آينده خواهد بود متناسب با وضعيت

تحقق يا عدم تحقق سناريوها تغيير . سناريوها نيز به صورت كامل نامطلوب نيست
ها است و به  ها و چگونگي تالش در وصول به اهداف بنيادين و ارزش ي روش دهنده

همين دليل الزم است تا به منظور كارآمدتر شدن راهبردهاي بنيادين، بر اساس هر 
  .سناريويي و متناسب با فضاي سناريو، از ابزارهاي مختلفي بهره گرفته شود

ترين عوامل تاثيرگذار بر سند تحول  هر يك از محورهاي فضاي سناريوها، مهم
قطعيت عميقي برخوردار است  زمان از عدم راهبردي علم و فناوري كشور است كه هم

جايي كه عوامل  از آن. دهاي مختلفي بروز و ظهور ياب و ممكن است به صورت
ترين راهبردهاي بنيادين هستند، لذا در هر يك از دو  شناسايي شده منطبق با مهم مهم

. ها براي تحقق آن راهبرد بنيادين هماهنگ خواهد بود پذير از آينده تالش حالت امكان
كه كدام وضعيت تحقق خواهد يافت، راهبرد بنيادين  نظر از آن به عبارت ديگر صرف

اين راهبردها و . ي علم و فناوري كشور است ها در حوزه گيري اصلي فعاليت تجه
  :ها عبارتند از هاي مرتبط با آن قطعيت عدم

با توجه به :  اسالمي در تعامل با جهان اسالم ـراهبرد احياي تمدن ايراني. 1
كه آيا دنياي آينده جهاني  قطعيت عميق در خصوص وضعيت آينده و آن عدم

اي از كشورهاي   با تعامالت شديد و گسترده ميان هر زيرمجموعهيكپارچه 
جهان خواهد بود؟ يا جهاني با تعامالت گسترده و شديدترِ داخل مناطقِ 

هاي مشترك، و تعامالت كمتر با ساير كشورهاي خارج از  برخوردار از هويت
 دو اسالمي، اما به-منطقه خواهد بود؟ در هر حال راهبرد احياي تمدن ايراني

ي  شده ي با تصوير دنياي جهاني در آينده. گيري خواهد شد صورت مختلف پي
يكپارچه، تقويت استفاده از دانش و توانمندي كشورهاي پيشروي جهان از 

كار   علمي و فناورانه با آن كشورها، مشاركت در تقسيمةطريق تعامل سازند
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نه با كشورهاي پيشروي ي علمي و فناورا جهاني علم و فناوري و كاهش فاصله    
در حالي كه در وضعيت جهان . ها خواهد بود  فعاليتةدهند جهاني جهت

اي شده، ايجاد تعامالت سازنده و دوطرفه با كشورهاي اسالمي و تقويت  منطقه
هاي جهاني، افزايش  گيري قطب ي كشورهاي اسالمي، مقابله با شكل منطقه

ها  گيري ترين جهت و فناوري مهمي علم  توانمندي كشورهاي اسالمي در حوزه
 .در تحقق راهبرد بنيادين خواهد بود

قطعيت  با توجه به عدم:  پايه راهبرد گذار از الگوي منبع پايه به الگوي دانش. 2
محوري  عميق در خصوص وضعيت علم و فناوري در جهان، دو وضعيت عرضه

ين در دو يا تقاضامحوري در آموزش، پژوهش و فناوري اين راهبرد بنياد
در وضعيت . گيرد گيري عمده بهره مي وضعيت مختلف از دو جهت

هاي  ها از طريق تقويت نهادهاي دانشگاهي و آموزش محوري، دولت عرضه
هاي بنيادين، و تعيين  ها و پوهش گسترده و هدفمند، حمايت از پژوهش

 در در حالي كه. كند پايه حركت مي هاي فناورانه در جهت الگوي دانش اولويت
هاي دولت از طريق نظارت و   فعاليتةوضعيت تقاضامحوري تمركزهاي عمد

دور و  هاي فردي، از راه دهيِ آموزش  آموزش، سامانةكنترل بازار در حوز
هاي پژوهشي،  ها و شركت هاي سازمان كنندگي و بهبود كارايي تخصصي، تسهيل

پايه  اي دانشه و تشويق شركت) گذاري بدون اولويت(ي نوآوري  تقويت چرخه
 . و مبتني بر فناوري پيشرفته خواهد بود

هاي پيش رو در ها و فرصتدر اين راستا، برنامه منتخب براي مواجهه با چالش
نگاري وضعيت مطلوب، در آن اي است كه بر اساس آيندهعرصه علم و فناوري، برنامه

 آن است، هاي مطرحبراي جهان چند قطبي، كه تمدن نوين اسالمي يكي از قطب
احتمال بيشتري منظور شده است و فرض اساسي آن است كه نظام علم و فناوري، 

هاي كالن طراحي  بر اين اساس چارچوب. كندنقش فعالي در شكل گيري آن ايفا مي
برنامه نظام علم و فناوري جمهوري اسالمي ايران و اصول اساسي و فروض مبنايي در 

لوب علم، فناوري و نوآوري كشور به شرح زير طراحي مسير حركت به سوي آينده مط
  :باشندمي
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آرمانها و اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در حوزه علم و . 1
 فناوري؛

يابي به  توجه به منويات مقام معظم رهبري در خصوص اقتدار علمي و دست. 2
 جايگاه برتر جهاني؛

المللي،  ور مبتني بر تعامل سازنده و مؤثر بين ساله كش20انداز  تأكيد بر سند چشم. 3
ي علم، فناوري و نوآوري و برخورداري از  نيل به جايگاه اول منطقه در حوزه

 دانش پيشرفته؛

  قانون اساسي؛44هاي كلي اجراي اصل  سياست. 4

بخش براي كشورهاي مسلمان همسايه و حوزه تمدني  مرجعيت علمي و الهام. 5
 ري قطبهاي منتخب؛ايران اسالمي و رهب

كارگيري  منظور به گرايي تا عرضه گرايي به در نظر گرفتن طيفي از تقاضا. 6
 هاي جهاني؛ گيري از فرصت هاي ملي و بهره مندي توان

هاي مشاركت فعال و پيشرو در توليد دانش جهاني بر اساس نيازها و اولويت. 7
 ملي و قطبي؛

 اي انحصار طلب جهاني؛هاي منازع قطبهمشاركت در ايجاد قطب. 8

هاي عضو در جهت ايجاد توازن در تعامل با هاي قطباستفاده از ظرفيت. 9
هاي رقيب و تالش در جهت تعديل انحصار هاي جهاني در حوزه علم و  قطب

 فناوري؛

اولويت بخشي به حمايت از تعامل سازنده با كنشگران علم و فناوري در . 10
 سو؛ هاي همقطب

ه توليد علم و فناوري در راستاي احيا، نوسازي و تقويت تمدن جهت دهي ب. 11
 اسالمي؛

لحاظ گرايش قطبي در برنامه منتخب به معناي نفي دو گرايش جهاني و ملي نيست 
گيري آن به اين دليل ميانبر و راديكال  اي است كه جهتبنابر اين برنامه منتخب برنامه

ي و در طيفي از تقاضامحوري تا است كه بر اساس مالحظات قطبي، ملي و جهان
هاي  اين برنامه همان است كه جامعه ايراني را در پناه گرايش. محوري قرار داردعرضه

 گيري چنين تمدني در عين تعاملجهت. كند قطبي به تمدن اسالمي آرماني نزديك مي
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ر گرا است و دبا نيازها و اقتضائات ملي و محلي رو به بيرون و يا اصطالحاً برون
در واقع . جستجوي فراهم كردن زمينه هاي ايجاد جهاني بر اساس صلح و عدالت است

هاي قطبي به عنوان امكاني براي خروج از حصارهاي جهاني از  توسل به ظرفيت
  . هاي اين برنامه است مزيت
  :گيري عبارتند ازهاي ممكن و مرتبط با جامعه ايراني به ترتيب احتمال شكل قطب
 مجهان اسال. 1

  جهان تشيع. 2
 جبهه ضد استكبار. 3

 سازي عدالت محورجنبش ضد جهاني. 4

 اتحاديه آسيايي. 5

 آسياي ميانه. 6

 فارسي زبانان. 7

 ) جنوب-جنوب(آسيا آفريقايي . 8

هاي يادشده، مواردي هستند كه به عنوان ظرفيت قطبي جامعه ايراني محسوب  قطب
 ديگري نيز وجود دارد كه جامعه ايراني هايبديهي است امكان پيدايش قطب. شوند مي
  . تواند تعامل سازنده و يا ستيزگرايانه با آنها داشته باشد مي

محوري و تقاضامحوري از جمله عوامل داراي عدم از سوي ديگر اگر چه عرضه
ريزي جامع براي روي نظام علم و فناوري در جهان هستند، لكن برنامه قطعيت باال پيش
هاي مطالعاتي و  وري كشور را بايستي در جهتي تنظيم نمود تا در حوزهنظام علم و فنا

هاي علم و فناوري كه امكان كشش بازار و افزايش تقاضاي نهادهاي اقتصادي،  رشته
صنعتي و اجرايي وجود دارد تقاضامحور و در مواردي كه در كوتاه مدت مورد تقاضاي 

ن گسترش و پيشرفت آنها در چهارچوب بازار و نيازهاي نهادهاي مزبور قرار ندارد لك
محوري و تقاضامحوري با اين محاسبه، عرضه. ها قرار دارد عرضه محور باشداولويت

نگاري هستند كه بيش از آنكه احتمال باشند، عواملي كليدي در چارچوب كلي آينده
با عنايت به . انداي جامع و برخوردار از پابرجايي در اجرا قرار گرفتهمبناي تدوين برنامه

مباني نظري پيش گفته، نگاه به عرضه و تقاضا در نظام علم و فناوري مورد انتظار در سند 
  . استتحول راهبردي علم و فناوري كشور، بر اساس رويكردي تركيبي شكل گرفته





114 سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



115 تبيين اجمالي وضعيت موجود نظام علم و فناوري كشور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  كشور يفناور و علم موجود تيوضع ياجمال نييتب

  مقدمه
تدوين سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور، مستلزم ارائه تصوير نسبتا روشني از 

  . وضعيت موجود و نيز ترسيم وضعيت مطلوب كشور در حوزه علم و فناوري است
ويري اجمالي كه تص(شناسانه بر وضعيت موجود در اين پيوست پس از مروري آسيب

هاي پاياني برنامه چهارم هاي آموزش، پژوهش و فناوري در سالاز وضعيت حوزه
هاي موجود در هر حوزه در زمان اي از چالشخالصه) دهدتوسعه كشور به دست مي

وضعيت مطلوب و مورد انتظار ترسيم شده در . تدوين اين سند فهرست شده است
انداز نظام علم و فناوري كشور در الب چشمبه صورت كيفي و كالن در ق(فصل سوم 

ها و تبيين شاخص(و فصل پنجم )  هجري شمسي و اهداف بنيادين اين نظام1404افق 
هاي كمي و فاصله موجود ميان وضعيت موجود وضعيت مطلوب كه بر اساس شاخص

 مواجهه با. بر مبناي اين تصوير بوده است) و مطلوب اهداف كمي را تعيين نموده است
هاي شناسايي و استخراج شده در اين پيوست در كنار نتايج حاصل از تحليل چالش

شكاف ميان وضعيت موجود و مطلوب نظام علم و فناوري كشور يكي از عوامل 
اساسي در طراحي راهبردهاي  بنيادين، ملي، مياني و عملياتي مناسب در سند تحول 

ل ششم به طور تفصيلي به آن راهبردي علم و فناوري كشور بوده است كه در فص
  . پرداخته شده است
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  آموزش موجود وضع 1ـ2پ
  آموزش و پرورش  بررسي تحوالت گذشته  ـالف

آموزش و پرورش بر اساس بررسي عملكرد و روند  در اين بخش تحوالت گذشته 
و برنامه چهارم ) 1379ـ 1383(آموزش و پرورش در برنامه سوم توسعه  تحوالت 

هاي محوله و  به موجب احكام قانوني و وظايف و مأموريت) 1384ـ1388(توسعه 
آموزش و   كه 1389 لغايت 1384آموزش و پرورش، طي دوره زماني  اهداف كلي

ها و اقدامات مورد  ها و فعاليت ها و اجراي برنامه پرورش مكلف به انجام مأموريت
بي به اهداف و سپس ميزان موفقيت در دستيا. گرددمي  بررسيانتظار بوده است، 

هاي مورد انتظار، تجزيه و  ساله سوم و انجام مأموريت هاي راهبردي برنامه پنج سياست
  .شود تحليل مي

  ها آموزش و رفع نابرابري توسعه •
o  ساله 30 تا 10طبق برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود تعداد بي سوادان جمعيت 

 نفر در پايان برنامه برسد 253000 نفر درسال اول برنامه به  1216000كشور از  
سوادان در اين سن  اما عملكرد نشان دهنده اين است كه در حال حاضر تعداد بي

 . هزار نفر رسيده است552000به 
o  ساله و باالتر به عنوان شاخص مناسبي براي ارزيابي 6تعداد با سوادان جمعيت 

مقرر . آموزش و پرورش در كشور است وضعيت سواد و پوشش سوادآموزي و 
 نفر در 57790000 نفر به 51798000بود اين تعداد در برنامه چهارم توسعه از 

 نفر رسيده است 54584000پايان برنامه برسد كه مقدار اين شاخص تا كنون به 
 .كه از اين جهت عملكرد برنامه محقق نشده است

o در دهد كه آموزان دوره تحصيلي مقدماتي نشان مي نگاهي گذرا به آمار دانش 
 نفر بوده و در پايان برنامه 198000آموزان  تعداد اين دانش) 78 ـ 79(سال پايه 
بر .  نفر رسيده است كه نشان از رشد بيش از دو برابر دارد467000سوم به 

آموزان دوره مقدماتي  همين اساس در برنامه چهارم مقرر شده بود كه تعداد دانش
ه شود كه اين امر محقق نشده است  درصد رشد رساند56 نفر يعني 733000به 

 .  درصد محقق شده است7/8 نفر، جذب و رشد 511000و تا كنون تنها 
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  بهبود مديريت منابع و تجهيز منابع مالي ●
o هاي برنامه سوم توسعه  اي و درآمد اختصاصي دولت در طي سال اعتبارات هزينه

آموزش و  ر درصـــد رشد داشته است در صورتي كه د3/36به طور متوسط 
در برنامه چهارم توسعه نيز .  درصد بوده است3/27پـرورش رشد اين اعتبارات 

آموزش و پرورش نرخ رشدي برابر  هاي درآمد اختصاص شاخص اعتبارات هزينه
  . درصد داشته است5/23
o درصد و 25حدود ) 1378–83(هاي  رشد اعتبارات امور اجتماعي در طي سال 

باشد حدود  هاي مهم آن مي  يكي از زير بخشآموزش و پرورش كه رشد فصل
 . درصد بوده است65/2 درصد است در برنامه چهارم اين رشد اعتبارات برابر 20

، رشد اعتبارات امور اجتماعي ) درصد3/36( مقايسه متوسط رشد اعتبارات دولت :نكته
هاي برنامه  طي سال)  درصد20(آموزش و پرورش عمومي  و رشد فصل)  درصد25(
آموزش و پرورش و نقش سرمايه انساني يا منابع  وم توسعه بيانگر عدم توجه كافي به س

آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي يكي از  سهم بودجه. انساني در توسعه است
 هاي اقتصاد اي كشورهاي مختلف است كه در تحليل هاي مقايسه ترين شاخص مهم

اين شاخص در طي . شود ي نام برده ميآموزش و پرورش از آن به عنوان تالش مل
اين .  درصد داشته است6/3هاي برنامه سوم توسعه تقريباً روندي ثابت با ميانگين  سال

 كه در سد درصد بر21/6 نرخ رشد  بهسهم در برنامه چهارم توسعه قرار بوده است
 نشانگر اين 1386 ـ 87عمل اين رشد محقق نشده است و عملكرد برنامه در سال 

  . رسيده است بنابراين داراي رشد منفي است1/3ست كه به عدد ا

  عالي آموزش  بررسي تحوالت گذشته  ـب
 ذكر 1379 ـ 85هاي  عالي در سال در اين بخش تحوالت سه قلم اصلي بخش آموزش

ذكر تحوالت . اين اقالم عبارتند از دانشجو، دانش آموخته و عضو هيات علمي. شود مي
  .عالي با ساختار زير بيان شده است هاي آموزش  زيرنظاماين اقالم بر مبناي

  عالي هاي آموزش زير نظام ▪
  آموزش عالي دولتي ○
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 :تحقيقات وفناوري عالي وابسته به وزارت علوم، ها و موسسات آموزش دانشگاه ▪

 ؛ ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دانشگاه. 1
 پيام نور؛ دانشگاه. 2
  .اربردي ك ـدانشگاه جامع علمي. 3

عالي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ها و مؤسسات آموزش دانشگاه ▪
  پزشكي

  عالي وابسته به وزارت آموزش و پرورش ها و مؤسسات آموزش دانشگاه ▪
  هاي دولتي  عالي وابسته به ساير دستگاه ها و مؤسسات آموزش دانشگاه ▪

  دولتي عالي غير آموزش ○
 ؛ ميدانشگاه آزاد اسال ▪

  .عالي غيردولتي ها و موسسات آموزش ساير دانشگاه ▪

  روند تحوالت تعداد دانشجويان  ▪
به همين دليل نيز . عالي تعداد دانشجويان است ترين متغير كمي در بخش آموزش مهم

هاي   تفاوتهاي توسعه ميان مدت قبل و بعد از انقالب اسالمي صرفنظر از در كليه برنامه
گذاري قرار گرفته است   لحاظ محتوايي اين متغير مورد تأكيد و هدفموجود در آنها به

هاي كمي اين بخش نقشي كليدي  زيرا اين متغير در محاسبه تعداد زيادي از شاخص
  .سازد المللي را فراهم مي هاي بين نمايد و شرايط الزم براي مقايسه ايفا مي

هد كه تعداد كل دانشجويان د  نشان مي1379-85بررسي تعداد كل دانشجويان در دوره 
 نفر در سال اول 1576992 درصد از 3/10كشور با برخورداري از رشد متوسط ساليانه برابر 

نگرشي بر روند .  رسيده است1385  نفر در سال 2841602برنامه سوم توسعه به حدود 
هاي دولتي و غير دولتي حاكي از آن است كه در دوره مذكور  اين تحوالت برحسب بخش

 نفر در سال 711145 درصد از 7/12تعداد دانشجويان بخش دولتي با رشدي ساالنه برابر 
 افزايش يافته است درحاليكه در بخش غير دولتي 1385 نفر در سال 1457103 به 1379

 865847 درصد از 1/8اين افزايش با رشد محدودتري نسبت به بخش دولتي يعني در حد 
كه همين امر سبب تحول ساختار دانشجويان كشور .  نفر رسيده است1384499نفر به 

   كشور ازكل دانشجويان دولتي از گرديده است، به نحوي كه سهم دانشجويان بخش غير
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 تقليل يافت و اين 1385 درصد در سال 48 به حدود 1379 درصد در سال 55حدود 
عالي  ت آموزشها و مؤسسا درحالي است كه تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه

ها از رشد منفي به  وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دانشگاه
در دوره مذكور عمده افزايش . اند  درصد برخوردار بوده5/3 درصد و 5/0ترتيب درحد 

به دانشگاه )  كاربرديـبه استثناء دانشجويان دانشگاه جامع علمي (دانشجويان بخش دولتي 
 مانند تعداد 1384تعداد دانشجويان اين دانشگاه تا سال . پيام نور اختصاص داشته است

عالي وابسته به وزارت  ها و مؤسسات آموزش دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه
ليكن .  درصد برخوردار بوده است6علوم، تحقيقات و فناوري از رشدي متعادل در حدود 

شدگان آن  دليل افزايش تعداد پذيرفته ل مذكور به بعد تعداد دانشجويان اين دانشگاه بهاز سا
، 1384 نسبت به سال 1385طوريكه تعداد دانشجويان اين دانشگاه در سال  افزايش يافت، به

  . نفر رسيده است697000 نفر به 383000 درصد افزايش يافته و از حدود 82حدود 
 دانشجويان  در بخش غير دولتي عمدتاً به دليل افزايش تعدادافزايش تعداد دانشجويان

 1379 ـ 85در دوره .  غير انتفاعي بوده است–پذيرفته شده در مؤسسات غير دولتي
 به 1379 نفر در سال 22000 برابر شده و از 4تعداد دانشجويان اين مؤسسات حدود 

  . بالغ شده است1385 نفر در سال 94000
ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گروه تخصصي فعاليت آموزشي اصل

تعداد دانشجويان اين گروه تخصصي نيز به تبع از تعداد دانشجويان اين . پزشكي است
  . وزارت در دوره مورد بررسي كاهش داشته است

هاي تخصصي به دانشگاه  مهمترين تحوالت از نظر ساختار تعداد دانشجويان برحسب گروه
هاي تخصصي كشاورزي و دامپزشكي و هنر  تعداد دانشجويان گروه. ص داردپيام نور اختصا

 درصد افزايش يافته 113 درصد و 530اين دانشگاه در دوره مورد بررسي به ترتيب در حد 
داشتن اين دانشگاه در آمـوزش دانشجويان گروه. است هاي  علت اين تحول فعاليت ـن
هاي  بعد از گروه. هاي اول بررسي بوده است ر سالالذكر به دليل ماهيت نيمه حضوري آن د فوق

. مهندسي تعلق دارد مذكور، بيشترين ميزان افزايش به تعداد دانشجويان گروه تخصصي فني و
دهد تعداد دانشجويان اين گروه  كه اطالعات مربوط به اين دانشگاه نشان مي همانطوري

  .ابر شده است تقريباً چهار بر1384 نسبت به سال 1385تخصصي در سال 
دانشگاه(هاي تخصصي در بخش غير دولتي  بررسي ساختار دانشجويان برحسب گروه
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هاي آموزشي طراحي شده در  حاكي از آن است اين دانشگاه با اجراي سياست) آزاد اسالمي
مهندسي اهتمام بيشتري  هاي عالي در گروه تخصصي فني و اين بعد به توسعه آموزش

ميزان رشد )  درصد9/14(اد دانشجويان اين گروه در حد دوبرابر افزايش تعد. داشته است
اين دانشگاه در دوره مورد بررسي دليل اين مدعا )  درصد3/7(متوسط كل دانشجويان 

از سوي ديگر تعداد دانشجويان گروه تخصصي علوم انساني و اجتماعي اين دانشگاه . است
هاي قبل از دوره مورد  در سالهاي عالي در گروه مذكور  باتوجه به گسترش آموزش
  . برخوردار شده است)  درصد8/3(بررسي، از رشد محدودتري 

عالي غير  هاي تخصصي در ساير مؤسسات آموزش توزيع دانشجويان برحسب گروه
انتفاعي در دوره مورد بررسي نيز عمدتاً به دليل تقاضاي اجتماعي بيشتر به  غير ـ دولتي

 مهندسي، كشاورزي و دامپزشكي و هنر  ـي فنيهاي تخصص هاي گروه سمت رشته
بندي شده در  هاي طبقه هاي مذكور از توسعه بيشتري نسبت به رشته گروه. است
  .هاي تخصصي علوم انساني و اجتماعي و علوم پايه برخوردار بوده است گروه

  التحصيالن روند تحول تعداد فارغ ▪
 نفر بوده است كه از 346043ود ، حد1384التحصيالن كشور در سال  تعداد كل فارغ

 6/51عالي و  از بخش دولتي آموزش)  نفر168000حدود ( درصد آنها 4/48اين تعداد 
عالي فعال در بخش  از دانشگاه ومؤسسات آموزش)  نفر178000حدود (درصد بقيه 

التحصيالن در  بررسي تحوالت مربوط به تعداد فارغ. اند غيردولتي فارغ التحصيل شده
ها و  دهد كه تعداد دانش آموختگان دانشگاه  نشان مي1379  ـ84 1ورد بررسيدوره م

 درصد از 5/5عالي دولتي با برخورداري از رشد متوسط ساليانه برابر  مراكز آموزش
 نفر افزايش يافته است در مقابل تعداد دانش آموختگان بخش 168000 نفر به 128000

 نفر كاهش 178000 نفر به 198000د از درص1/2غير دولتي با كاهش ساالنه برابر 
  .يافت

عالي و  هاي مجري آموزش بررسي توزيع دانش آموختگان بين وزارتخانه
دهد كه بيشترين ميزان رشد تعداد  بندي شده در بخش دولتي نشان مي هاي طبقه دانشگاه

 مدر بخش غير دولتي عليرغ. دانش آموختگان به دانشگاه پيام نور اختصاص داشته است
                                                 

 مورد 1379  ـ84 تعداد فارغ التحصيالن در دوره 1385بدليل عدم دسترسي به اطالعات سال  .1
 . بررسي قرار گرفت
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كاهش تعداد فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي تعداد فارغ التحصيالن مؤسسات 
   غيرانتفاعي داراي افزايش چشمگيري بوده استـغيردولتي 

  روند تحوالت اعضاي هيأت علمي  ▪
از اين تعداد .  نفر است119091، 1385تعداد كل اعضاي هيأت علمي كشور در سال 

در بخش غير دولتي )  نفر53958( درصد 45خش دولتي و در ب)  نفر65133( درصد 55
تعداد اعضاي هيأت علمي تمام وقت كشور در . عهده دارند آموزش دانشجويان را به

عالي دولتي از كل  ها و مؤسسات آموزش سهم دانشگاه.  نفر است45137اين سال برابر  
و سهم ) فر ن25634( درصد 57اعضاي هيأت علمي تمام وقت در اين سال معادل 

عالي از كل اعضاي هيأت علمي تمام وقت برابر  ها و مراكز غير دولتي آموزش دانشگاه
  .)1ـ2جدول پ (است)  نفر19503( درصد 43

هاي اجرايي در دوره مورد  نگاهي برتعداد اعضاي هيأت علمي برحسب دستگاه
ت علمي دهد دانشگاه پيام نور موفقيت بيشتري در جذب اعضاي هيأ بررسي نشان مي

عالي   مؤسسات آموزش، در مورد اعضاي هيأت علمي تمام وقتالبته. داشته است
اعضاي   به عبارت بهتر.اندداشتهموفقيت بيشتري در جذب انتفاعي  غير دولتي و غير

 درصد از 7/17هيأت علمي دانشگاه پيام نور با برخورداري از رشد ساليانه معادل 
اين شرايط  و  افزايش يافته است1385ر در سال نف 12916 به 1379 نفر در سال 4855

 غير انتفاعي –در ارتباط با اعضاي هيأت علمي تمام وقت به مؤسسات غير دولتي 
اختصاص دارد كه تعداد اعضاي هيأت علمي تمام وقت آن با برخورداري از رشد 

ل  نفر در سا1669 به 1379 نفر در سال 723 درصد از 9/14متوسط ساليانه معادل 
  . رسيده است1385

  1385تعداد اعضاي هيأت علمي در سال . 1-2جدول پ
   درصد55   نفر133/65  دولتي

   نفر091/119  اعضاي هيأت علمي كلتعداد 
   درصد45   نفر958/53  غير دولتي

اعضاي هيأت علمي تعداد    درصد57   نفر634/25  دولتي
  تمام وقت 

   نفر137/45
  د درص43   نفر503/19  غير دولتي
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  پژوهش موجود وضع 2ـ2پ
 تعداد مقاالت ▪

 سال اخير نشان داده شده 50تعداد مقاالت كشورهاي مختلف در ) 1 ـ 2پ (در نمودار 
همچنان كه مشاهده مي شود آمريكا با فاصله بسيار از ديگر كشورها در زمينه . است

 اتحاديه اروپا هاي اخير كشورهايهر چند در سال. (باشد توليد مقاالت علمي پيشرو مي
نكته قابل تأمل ديگر در اين نمودار . اند در توليد مقاله از آمريكا پيشي بگيرند توانسته

باشد كه توانسته در ده سال گذشته در توليد مقاله از  رشد سريع كشور چين مي
هر چند همچنان كه در ادامه خواهد . (كشورهايي همچون ژاپن و انگلستان پيشي گيرد

قاالت بدون ارجاع چين باالترين ميزان در ميان كشورهاي مورد بررسي را آمد تعداد م
  .) دهد به خود اختصاص مي

    سال گذشته50تعداد مقاالت برخي كشورها در   1ـ2نمودار پ

ايران با كشورهاي منطقه و ديگر كشورهاي هم توان در توليد ) 2ـ2پ(در نمودار 
مالزي و  ه سال گذشته توانسته از پاكستان، ايران در د. مقاالت علمي مقايسه شده است

   .آفريقا جنوبي پيشي گرفته و با نرخ رشد بسيار باال به راه خود ادامه بدهد
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   سال گذشته50مقايسه ايران با كشورهاي منطقه در زمينه تعداد مقاالت در  2ـ2نمودار پ

  مجالت نمايه شده ▪
و  ISI (Web of science(  پايگاههاي مختلف علمي در دو مجالت موجود در حوزه

Scopus گردند نمايه مي. Web of science مجله در 9300سازي بيش از  شامل نمايه 
هاي علوم، علوم اجتماعي، هنر و علوم انساني است كه داراي پوشش ساليانه زير  رشته
  :است

  تا كنون؛1900علوم ازسال  •
  تا كنون؛1965علوم اجتماعي از سال  •
  تا كنون؛1975 انساني از سال هنر و علوم •

 مجله را در رشته هاي علوم و 15000سازي بيش از  نيز نمايه Scopus پايگاه داده
توان  در نمودار زير مي.  تا كنون را انجام داده است1966علوم اجتماعي، از سال 

 مشاهده 2006را در هر كشور در سال  Scopus تعداد مجالت نمايه شده در داده پايه 
  .ودنم

مشخص است با افزايش تعداد مجالت نمايه شده ) 3ـ2پ(گونه كه از نمودار  همان
ايراني هنوز هم تعداد آن نسبت به كشورهاي تراز اول و كشورهاي منطقه در سطح 

  .پاييني قرار دارد
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  المللي براي كشورهاي مختلف تعداد مجالت نمايه شده بين 3ـ2نمودار پ

  مراكز تحقيقاتي كشور ▪
هاي تحقيق و توسعه را آغاز   به بعد، مركز آمار ايران آمارگيري از فعاليت1375 سال از

كرد، كه اين آمارگيري شامل تمام مراكز تحقيقاتي فعال، اعم از مراكز اصلي تحقيق و 
هاي  شد، كه جدول هاي علمي و ساير مراكز تحقيق و توسعه مي توسعه، و انجمن

  . باشند  مي1383 الي 1375مراكز طي بازة زماني گوياي تحوالت ) 3ـ2پ(و ) 2ـ2پ(
هاي   با ابالغ سياست1384با توجه به اينكه در دهة سوم انقالب، به خصوص از سال 

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بحث كاهش حجم و اندازة دولت و در 44كلي اصل 
 توجه قرار مقابل آن گسترش سهم بخش غيردولتي، به عنوان يك سياست محوري مورد

  .گرفت، لذا ضروري است تحول مراكز تحقيقاتي كشور از اين زاويه مورد توجه قرار گيرد
  1383-1375مراكز تحقيقاتي فعال كشور در دورة زماني  2ـ2جدول پ

  سال                         رديف
 شرح

1375 1377 1379 13811383 

 13961874 1486 1159 1055 تعداد مراكز تحقيقاتي فعال 1

 31 27 28 30 31 درصد مراكز اصلي 2

 4/14 1/14 2/10 5/9 1/8 هاي علمي درصد انجمن 3

 6/54 9/58 8/61 5/60 9/60 درصد ساير مراكز 4
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  تركيب سهم مراكز تحقيقاتي دولتي و غير دولتي 3ـ2جدول پ

  سال                         رديف
 1383 1381 1379 13751377 شرح

 1874 1396 1486 10551159 تعداد مراكز تحقيقاتي فعال 1
 37 48 48 56 56 درصد مراكز تحقيقاتي دولتي 2

 63 52 52 44 44 درصد مراكز تحقيقاتي غير دولتي 3

كاهنده ، سهم مراكز تحقيقاتي دولتي روند 1379شود، از سال  چنانكه مالحظه مي
 كاهش 1379  درصد در سال48 به 1377  درصد در سال56، چنانكه از هرا آغاز كرد

 درصد 37، به 1383، در سال 1381يافت و در ادامه پس از ثبات سهم در سال 
شود كه  اگر رشد تعداد مراكز تحقيقاتي را در نظر بگيريم، روشن مي. يابدميكاهش 

 مركز 1181 به 1375 مركز در سال 466دولتي از  تعداد مراكز تحقيقاتي غير
بديهي است اين ميزان افزايش، آن هم .  افزايش يافته است1383ر سال تحقيقاتي د

البته ( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 44هاي كلي اصل  قبل از ابالغ سياست
در خور توجه بوده، و مثبت  ) مورد تاكيد است» ب«و » الف«در اينجا بيشتر بندهاي 

  .شود ارزيابي مي

  اعتبارات پژوهشي كشور ▪
هاي پژوهشي از روند ثابت و مطلوبي  ران اعتبارات اختصاص يافته به فعاليتدر اي

به طوري كه نسبت اعتبارات تحقيقاتي به توليد ناخالص داخلي . برخوردار نبوده است
، ولي ه لست كاهش يافت1361 درصد در سال 10/0 به 1357 درصد در سال 25/0از 

 كه بيان كنندة رسدمي 1372ر سال  درصد د43/0پس از آن با يك روند افزايشي به
  . رشد مناسب ولي ناكافي سهم اعتبارات تحقيقاتي در توليد ناخالص داخلي است

ناپايدار بودن وضعيت اعتبارات پژوهشي و جايگاه آن در توليد ناخالص داخلي، موجب 
از ( درصد كاهش يابد 33/0اي به  ، شاخص فوق با افت قابل مالحظه1373شد در سال 

اي كه در سال  به گونه.  ادامه يافت1375و اين روند تا سال ) 1372 درصد در سال 43/0
. باشد  مي1357 درصد رسيد كه به معني رشد بسيار ناچيز نسبت به سال 27/0 به 1375

  .  درصد افزايش يافت29/0 به 1379البته پس از آن، مجددا روند فزاينده آغاز و در سال 
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هاي پژوهشي، در  دهاي گوناگون، اعتبار اختصاص يافته به فعاليتبا تاكيدهاي افراد و نها
 از توليد ناخالص  درصد65/0 و 64/0، 41/0 به ترتيب به 1385 و 1384، 1383هاي  سال

يافته بين   افزايش يافت؛ اين در حالي است كه ميزان اين شاخص در كشورهاي توسعهداخلي
  . باشد  درصد مي3 تا 5/2

ند كه در سنوات اخير توجه خاصي از طرف دولت به بودجه امور البته ناگفته نما
صورت گرفته است؛ بنابراين انتظار در جهت افزايش اعتبارات پژوهشي پژوهشي 

چنانكه در جدول شماره . رود روند افزايش شاخص مذكور ادامه داشته باشد مي
 قبل از  نسبت به سال1387نشان داده شده است، اعتبارات پژوهشي سال ) 4ـ2پ(

  . درصدي برخوردار بوده است50رشد 
  اي هاي سرمايه اي و تملك دارايي مقايسه اعتبارات هزينه 4ـ2جدول پ

ارقام به ميليارد ريال و  (1387 و 1386هاي  فصل توسعه علوم و فناوري و ساير فصول در سال
  )باشد درصد مي

 سال
 شرح اعتبار

فصل توسعه علوم و 
 فناوري

 جمع ساير فصول

 رشد 1387 1386 رشد 1387 1386 رشد 13861387 
هزينه 1073153 7017 10 4080 3707 101 33106651 ازمحل درآمد عمومي

اي 
 

 28 3192 2492 23 871 706 30 17862321 از محل درآمد اختصاصي
 19 3436 2881 13 1833 1620 27 12611603 اي هاي سرمايه تملك دارايي

 163 229 87 242 229 67 - - 20 اي هاي هزينه رديف
 1274 1307 177595 1307 70 - - 25 اي هاي هزينه متفرقه تملك دارايي

 1889550 12572 35 8320 6170 64021057565 جمع

ها و موسسات انتفاعي وابسته به  هاي دولتي، بانك عالوه بر مبالغ ذكر شده در باال، شركت
گرا   ماموريتهاي هاي عملياتي خود را براي پژوهش  درآمددرصد از كياند  دولت نيز موظف

 14000 بيش از 1387 براي سال گذاري كنند، كه اين سرمايه گذاري و تقاضامحور سرمايه
  .شود ميليارد ريال برآورد مي
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باشد و تحقق و مصرف آن به  نكته قابل توجه اين است كه ارقام باال مبين ارقام مصوب مي
. رد كه راجع به فراهم بودن آن شرايط در قسمت ديگري بحث خواهد شدشرايطي بستگي دا

دهد كه مجموع   نشان مي1385به عنوان مثال، مطالعه ارقام مربوط به اعتبارات پژوهشي در سال 
هاي  اعتبارات تحقيقاتي مصوب كشور در اين سال، بدون احتساب اعتبار تحقيقاتي شركت

 ميليارد ريال 1499هاي دولتي   اعتبار تحقيقاتي شركتاحتساب با  ميليارد ريال و11667دولتي، 
 بيانگر اين موضوع است كه اعتبارات 1386 با ارقام سال 1385مقايسه ارقام سال . بوده است

 1385 نسبت به سال 1386هاي عمومي و اختصاصي در سال  اختصاص يافته از محل بودجه
  .هاي دولتي نيز رشدي نداشته است اتي شركت درصد رشد داشته است، و اعتبار تحقيق8/7فقط 

 اعتباراتتوان دريافت كه اوالً سهم  مي) 5-2پ(و جدول از اطالعات ذكر شده 
. باشد و ثانياً سهم دولت در اين شاخص بسيار زياد است  بسيار پايين ميGDPپژوهشي از 

يافتگي قابل انطباق  سعهگيري كرد كه شرايط ايران با دورة مياني تواينگونه نتيجه توان لذا مي
دولت هر ساله در قانون بودجه بخشي از اعتبارات عمومي و درآمد عملياتي . است

دهد كه اين سهم تا كنون از مقدار هاي دولتي را به پژوهش و فناوري اختصاص مي شركت
ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور بيني و تكليف شده در قوانين پنجپيش

بيني شده  وده است و از سوي ديگر عدم تخصيص كامل و صد در صد مقادير پيشكمتر ب
  . استدر قوانين بودجه، مسأله كمبود بودجه پژهشي را تشديد نموده

   طي ده سال گذشته)GDP(سهم اعتبارات پژوهشي از توليد ناخالص داخلي  5ـ2جدول پ

 سهم اعتبارات پژوهشي از توليد ناخالص داخلي سال
137636/0  
137729/0  
137833/0  
137937/0  
138045/0  
138149/0  
138259 /0  
138387 /0  
138467/0  
138564 /0  
138613/1  
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   گذشتهطي ده سال )GDP( روند تغيير سهم اعتبارات پژوهشي از توليد ناخالص داخلي 4ـ2نمودارپ

  نيروي انساني در پژوهش ▪
فعاليت  (R&D) هاي تحقيق و توسعه راه آنهايي كه در بخشآمار كاركنان پژوهشي به هم

  .باشد هاي پژوهشي مي دارند، شاخص مؤثري در سنجش فعاليت
هاي متفاوتي را در تعيين تعداد پژوهشگران خود در پيش  كشورهاي مختلف روش

دهد، پژوهشگر به عنوان  طبق تعريفي كه دستورالعمل فراسكاتي ارائه مي. گيرند مي
ها و فرآيندهاي  ها، روش در ادراك يا خلق دانش جديد، سامانه  كهاي حرفه نيرويي”

اما اين تعريف بسيار كلي است و بسياري از  “.ها درگير است توليد و مديريت پروژه
هايي بين تعاريف و  بدين ترتيب تفاوت. كنند كشورها تعاريف خود را اضافه مي

  . شود  مختلف ظاهر ميهاي شمارش تعداد پژوهشگران در كشورهاي روش
 حد اكنون با توجه به موارد ذكر شده به بررسي شاخص نيروي انساني در ايران و در

  .پردازيم امكان مقايسه آن با هشت كشور مورد نظر مي
 در ايران )FTER( تعداد پژوهشگران معادل تمام وقت ةبه مقايس) 5ـ 2پ ( در نمودار

هاي مربوط به سالهاي  اين نمودارها از دادهدر . پردازيم و هشت كشور مورد نظر مي
  . ترين سالها استفاده شده است  و يا نزديك1386 ـ 1385
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  )FTER( تعداد پژوهشگران معادل تمام وقت 5 ـ2نمودار پ

  يفناور موجود وضع 3ـ2پ
فناوري از ديرباز به عنوان يكي از عناصر اساسي توليد و توسعه مطرح و همواره با رشد 

پيشرفت فناوري ميزان كارايي ساير عناصر درگير در . شر در حال تغيير بوده استدانش ب
تا . فرآيند توليد و توسعه را باال برده و نقش خود را نيز در اين فرآيند پررنگتر نموده است

آنجا كه امروزه ديگر فناوري به عنوان عامل استراتژيك براي توسعه اقتصادي كشورها 
هاي اخير شاهد اقداماتي در جهت بهبود و ارتقاء سطح  يز در سالكشور ما ن. مطرح است

اين درحالي است كه پيش شرط برنامه ريزي موثر ارتقا . توانمندي فناورانه ملي بوده است
بينانه از وضعيت كنوني كشور  سطح توانمندي فناورانه كشور داشتن تصويري صحيح و واقع

جهت انجام اين مهم، .  با ساير كشورها استهاي گوناگون فناوري و مقايسه آن درحوزه
، ١ مدل مجمع جهاني اقتصاد4ابتدا سطح فناوري ملي كشور به صورت كالن با توجه به 

 در نمودارهاي زير ارائه شده و جايگاه 4 و آركو3، رند2برنامه پيشرفت و توسعه ملل متحد
  . شده استكشور در مقايسه با ساير كشورها ترسيم

                                                 
1. World Economic Forum (WEF) 

2. United Nation Development Program (UNDP) 

3. Rand 

4. ArCo 
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  ني اقتصادمدل مجمع جها

كشورها بر پايه مدل مجمع جهاني اقتصادسطح فناوري ملي رتبه بندي  .6ـ2نمودار پ

  مدل برنامه پيشرفت و توسعه ملل متحد

  كشورها بر پايه مدل برنامه پيشرفت و توسعه ملل متحدسطح فناوري ملي بندي  رتبه. 7ـ2نمودار پ
  مدل رند

كشورها بر پايه مدل رندملي سطح فناوري بندي  رتبه. 8ـ2نمودار پ
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  مدل آركو

  كشورها بر پايه مدل آركوسطح فناوري ملي بندي  تبه ر.9ـ2نمودار پ

هاي هر يك از مدلها به صورت منفرد و محاسبه به اين ترتيب با بررسي جامع شاخص
شويم كه به لحاظ سطح توانمندي فناوري، جايگاه هاي تركيبي هر مدل متوجه ميشاخص

از . در فاصله نسبتا زيادي با كشورهاي پيشرو مانند آمريكا، ژاپن و انگليس قرار داردايران 
سوي ديگر با كشورهاي همتراز خود مانند تركيه تفاوت فاحشي وجود ندارد اما روند 

ها دارد كه  ها حكايت از سرعت بيشتر رشد آنها نسبت به ايران در برخي حوزه شاخص
يل باالي كشور، در جهت افزايش سرعت پيشرفت كشور بايستي با استفاده از پتانس

نكته قابل مالحظه توانمندي نسبتا خوب كشور در زمينه . ريزيهاي الزم صورت پذيرد برنامه
  . نيروي انساني است كه بايستي به نحو احسن از اين مزيت بهره جست

  مدل تحليلي ارزيابي فناوري و عوامل موثر بر آن 
 در سطح ملي و ايجاد يك درك كلي از جايگاه كشور به لحاظ پس از بررسي اين مدلها

فناوري در سطح جهاني حال به بررسي عميق تر ابعاد توسعه فناوري با استفاده از مدل 
  .تحليلي پرداخته شده است

شود توانمنديهاي فناورانه كه با   مشاهده مي10ـ2 پهمانطور كه در مدل تحليلي
ذكر شده در باال و ساير موارد بدست آمده است در عمل هاي چهارگانه  استفاده از مدل

تحت تاثير برخي از محركها قرار دارد كه سبب تقويت و تضعيف اين توانمنديها 
گيرد كه   اين فعاليتها در قالب يك نظام نهادي شكل ميةگردد و در نهايت مجموع مي

وسعه فناوري در تنظيم كننده نوع و ميزان همكاري نهادها و گروههاي مختلف جهت ت
  .باشد كشور مي
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  مدل تحليلي ارزيابي فناوري و عوامل موثر بر آن .10ـ2نمودار پ

توان به آن اشاره نمود اين است كه پايين بودن ميزان   مهمي كه در اينجا ميةنكت
وري فناورانه در كشور تا حدي ناشي از مشكالت مستقيم مربوط به فناوري در  بهره

هايي است   اعظمي از مشكالت ناشي از شرايط نهادي و محركباشد و بخش كشور مي
  .كه بر توسعه فناوري در كشور اثرگذارند

  .شود در ادامه به بررسي اجزاي مدل تحليلي ارزيابي فناوري و عوامل موثر بر آن پرداخته مي
  توانمنديهاي فناورانه 

  .م مي شوند توانمنديهاي فناورانه در سطح ملي به سه دسته اصلي تقسياصوالً
 گذاري فيزيكي سرمايه ●
 سرمايه انساني ●
 تالش فناورانه ●

هاي چهارگانه بررسي  توان سطح قابليت هاي موجود كشور را برپايه مدل در مجموع مي
 ايران در هر كدام و همچنين با بررسي ابعاد مختلف ةهاي قبلي و رتب شده در قسمت

) هاي فناورانه زيكي، نيروي انساني و تالشگذاري في سرمايه(ها در مدل تحليلي  قابليت
 ايران و سطح فناوري ايران در ةعموما رتب. در سطح متوسط رو به پايين ارزيابي نمود

باشد اما برخي كشورها  مقايسه با كشورهاي همتراز ايران داراي مشابهت زيادي مي
ريزي  رنامهباشند كه در صورت عدم ب مانند تركيه در حال سبقت گرفتن از ايران مي

از طرف ديگر نبايد اين نكته را . شود صحيح بر مشكالت كشور در اين حوزه افزوده مي
ناديده گرفت كه پتانسيل بسيار خوبي در كشور براي توسعه همه جانبه علم و فناوري 

.توان با برنامه اي جامع آن را به مرحله اجرا درآورد به وجود آمده است كه مي
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  ها محرك 
 هم سرمايه فيزيكي و هم سرمايه انساني براي توسعه صنعتي ضروري است، از آنجا كه

هاي فيزيكي و  گذاري و توليد نامناسب باشد، سرمايه هاي سرمايه حركاگر ساختار م
  . نيروي انساني هم به طور كارا استفاده نخواهد شد

ا عبارت  هحركاين م. در اين ميان مي توان به چهار مجموعه از محرك ها اشاره نمود
  :است از 
 ؛هاي اقتصاد كالن محرك ●
 ؛هاي حاصل از رقابت محرك●
  ؛هاي حاصل از بازار هاي عوامل توليد  محرك●
 .هاي مربوط به رژيم تجاري محرك●

ها در بخش اقتصاد كالن، شامل عاليمي است كه از نرخ و ثبات رشد توليد  محركاين 
ودن اعتبارات خارجي و ديگر متغيرهاي ناخالص ملي، نرخ بهره، تورم، در دسترس ب

اثر . به همين اندازه ثبات سياسي يا شوكهاي بيروني هم موثر است. گيرد ت ميأاقتصادي نش
هاي پولي و مالي، شرايط بيروني مطلوب و  هاي معقول، سياست رشد، ثبات، تراز پرداخت

  .باشد سازي نيز بسيار مهم مي گذاري و ظرفيت غيره بر سرمايه
 در مورد وضعيت ايران ، اماناخالص داخلي از افزايش خوبي برخوردار استرشد 

اصال مناسب نبوده و تورم موجود در ايران بسيار )  درصد15باالي (شاخص كالن تورم 
توانمندي توليدكنندگان  نشود تا ميزا اين تورم با شيب تند سبب مي. باشد زياد مي

  . ر بازار جهاني كاهش يابدداخلي در رقابت با توليدكنندگان خارجي د
هاي ارائه شده از شرايط  در مجموع با توجه به اين شاخص هاي كلي و ساير شاخص

هاي كالن اقتصادي ايران  توان گفت كه شرايط عمومي و شاخص كالن اقتصادي ايران مي
كه البته بايستي به . باشد به نوعي نمايانگر نوعي اشكاالت ساختاري در اقتصاد كشور مي

  . وامل و فشارهاي سياسي، جنگ تحميلي و اقتصاد دولتي حاكم بر كشور نيز توجه نمودع
هاي حاصل از رقابت و بازارهاي عوامل توليد، بر توسعه قابليت هاي   محرك

رقابت داخلي از اندازه بخش صنعت، سطح توسعه و  .باشد تكنولوژيك بسيار موثر مي
رود، خروج، قيمتها، مالكيت، صنايع هاي دولت در زمينه و گسترش آن، و سياست
  .گذارد كوچك و غيره تاثير مي
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براي بررسي شرايط هر كشور از نظر امكانات مورد نياز براي راه اندازي كسب 
و كار و شرايط الزم براي تداوم آن فعاليت، معيارهاي گوناگوني وجود دارد كه 

ت مربوط به استخدام مي توان بر پايه آن شرايط را بررسي نمود از جمله اقداما
ها، پرداخت ماليات، تجارت خارج از مرز، قراردادهاي ينيروي كار ، ثبت داراي

شرايط  باشد كه ميزان و مي...  و)ورشكستگي(كارها  و  اجباري، بسته شدن كسب
هر يك از اين پارامترها براي ميزان رقابتي بودن يك كشور از اهميت زيادي 

  .برخوردار است
 كشور دنيا توسط بانك 178ودن راه اندازي يك كسب و كار در بين ميزان آسان ب

جهاني مورد بررسي قرار گرفته كه اولين رتبه در دنيا مربوط به كشور سنگاپور مي 
 قرار گرفته است اين در حالي است كه كشور عربستان در 135باشد و ايران در رتبه 

  .اند  قرار گرفته57 و كشور تركيه در رتبه 35رتبه 
 2008باشد كه در سال هاي آساني انجام كسب و كار ميبيانگر شاخص 6ـ2جدول پ

  .توسط بانك مركزي ارائه شده است

رتبه كشور در  شاخص
 2007سال 

برآورد رتبه كشور 
 2008براي سال 

تغيير در 
 رتبه 

 -4 135 131 رتبه سهولت كسب و كار
 -11 77 66 اندازي شركت تاسيس و راه

سيس و اخذ مجوز تا
 اندازي كارگاه راه

158 164 6- 

 2 141 143 استخدام و اخراج نيروي كار
 -2 143 141 ثبت مالكيت
 -6 68 62 اخذ اعتبار
 0 158 158 گذاران حمايت از سرمايه

 -3 97 94 پرداخت ماليات
 -6 135 129 تجارت برون مرزي

 -3 57 54 دادها اجراي قرار
 -8 118 110 انحالل يك فعاليت
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پذيري در هر كشوري وجود آزاديهاي  از طرف ديگر يكي از الزامات افزايش رقابت
بر اساس گزارشهاي موجود ساالنه، آزادي كسب . باشد كسب و كار در آن كشورها مي

از طرف . باشد مي% 60باشد در حاليكه متوسط جهاني آن حدود  مي% 55و كار در ايران 
را شامل ... ها و گمرك و   كه موانع تجارت، تعرفهديگر آزاديهاي تجاري ايران نيز

نقاط بسيار . باشد تر مي المللي بسيار پايين  از ميانگين بين57ر4شود با درصد آزادي  مي
. گذاري، مالي و حقوق مالكيت است چالش برانگيز در ايران شامل آزاديهاي سرمايه

ورد اشاره نمود كه عمده توان به اين م هاي حاصل از رژيم تجاري مي پيرامون مشوق
هاي جايگزيني واردات بوده است و از  هاي فناوري در كشور بر پايه سياست سياست
  .هاي توسعه صادرات غفلت شده است سياست

 ارزيابي توانمندي فناوري در سطح بخشي  

 گانه 7در اين بخش به بررسي و ارزيابي سطح توانمندي فناوري كشور در حوزه هاي 
زيست فناوري، نانو فناوري، فناوري اطالعات، انرژي، كشاورزي، (قيق مورد نظر تح

  .پرداخته شده است) بهداشت، هوافضا

  فرآيند ارزيابي توانمندي فناوري در سطح بخشي. 11ـ2نمودار پ

گردد روش كار در اين تحقيق جهت ارزيابي   مشاهده مي11ـ2پهمانطور كه در نمودار 
 ها و بدين گونه است كه ابتدا با بررسي نشانهتوانمندي فناوري در سطح بخشي 

هاي در دسترس در هر بخش، نماي كلي وضع موجود هر بخش مورد بررسي  شاخص

پرسشنامه ارزيابي نيازمندي   هاي وضع موجودشاخص مدل ارزيابي سطح فناوري

 شرايط نهادي
  
 

  توانمنديها محركها

 ارائه راهكارها
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 وضعيت كشور در 1سپس با توجه به مدل ارزيابي نيازمندي فناوري. شود قرار داده مي
ه تركيبي از گردد و در ادامه با استفاده از مدل تلفيقي ارزيابي فناوري ك هربخش مشخص مي

هاي مختلف سنجش سطح فناوري است، سطح فناوري در هر بخش مورد تحليل  روش
 با تفكيك چهار حوزه، به ارزيابي )TNA(مدل ارزيابي نياز تكنولوژي . گيرد بيشتري قرار مي

  :ها عبارتند از اين حوزه. توانمندي و نيازهاي تكنولوژيكي هر بخش پرداخته است
  انايي تدوين و مرتبط كردن استراتژي مناسب براي بخشتو:  استراتژي بخشـ1
نمودن  جا جهت واقعي توانايي ايجاد ساختار يا مكانيزم به: مكانيزمهاي حمايت بخشي ـ2

  استراتژي
  اثربخشي و كارايي مديريت در رسيدن به اهداف:  عملكرد بخشـ3
 نوظهور هاي ولوژيمربوط به اهداف مربوطه و ساير مالحظات تكن:  كارايي و اثربخشيـ4

  .باشد اي مي متناسب با شرايط ملي و منطقه
كه در هر حوزه چهار وضعيت خالق، استراتژيك، واكنشي و منفعل مي تواند به وقوع 

    .زير استجدول هاي كشور به شرح  بپيوندد كه اين سطوح در هر يك از بخش
  وزهبا تفكيك چهار ح) TNA(مدل ارزيابي نياز تكنولوژي . 7ـ2جدول پ

  
                                                 
1. Technology Need Assessment (TNA) 

استراتژي  
 بخش

هاي  مكانيزم
حمايت بخشي

عملكرد 
 بخش

كارايي و 
 اثربخشي

نتيجه نهايي

 واكنشي واكنشي واكنشي انفعال واكنشي فناوري اطالعات

 واكنشي واكنشي واكنشي واكنشي واكنشي زيست فناوري

 استراتژيك استراتژيك استراتژيك استراتژيكاستراتژيك نانوفناوري 

 واكنشي منفعل منفعل واكنشي يواكنش هوافضا

 واكنشي واكنشي استراتژيك استراتژيك واكنشي فناوريهاي حوزه كشاورزي

 واكنشي واكنشي واكنشي واكنشي واكنشي فناوريهاي سالمت

 واكنشي منفعل واكنشي واكنشي واكنشي فناوريهاي حوزه انرژي
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كه در (ر از نانو فناوري شود كه اكثر بخش هاي كشور به غي به صورت كلي مشاهده مي
در شرايط واكنشي قرار دارند كه عمده ويژگيهاي آن شامل ) سطح استراتژيك قرار دارد

 .موارد زير است

 هاي جديد سياستاثر بخشي نسبتاً باال در اجراي  ●
 گذاري قابليت محدود سياست ●
چندان البته نه (قادر به واكنش نشان دادن به مقررات تكنولوژي مناسب محيط  ●

  )اثربخش
 ارائه خدمات تكنولوژي بدون توجه به تقاضا ●
 هاي واضحي ندارند جا هستند اما اولويت برخي عناصر استراتژي مناسب و به ●
  ..)اطالعات، آموزش، مشاوره و (خدمات ناقص و ضعيف به موسسات  ●
  روز بودن هاي جديد، عدم توانايي در به عدم اثربخشي در اجراي پروژه ●

. ها به سمت جايگاه هاي استراتژيك و خالق گام بردارند ي است كه اين بخشضرور
برداري،   بهرهمدل تلفيقي ارزيابي فناوري نيز از شش سطح شناسايي، انتخاب و اكتساب،

بر پايه اين مدل . انطباق، نوآوري، حفاظت و پشتيباني و بازاريابي تشكيل شده است
شور در محدوده انطباق قرار دارند و از لحاظ سطح ي ك هاي فناورانه تقريبا تمامي بخش

  . باشند نوآوري و محافظت و تجاري سازي دستاوردهاي خود دچار مشكالت جدي مي
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 شامل يورفنا و پژوهش آموزش،  موجود وضعيت تحليل 4ـ2پ
  تهديدها و ها فرصت ها، وضعف ها قوت

توان بر اساس مطالعات انجام شده،  وضع موجود در آموزش، پژوهش و فناوري را مي
. بندي نمودها و تهديدهاي زير جمعدر قالب استخراج نقاط قوت و ضعف و فرصت

ظه و در گذاريها در سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور با مالح راهبردها و هدف
  .نظر گرفتن اين نكات در فصول بعدي تنظيم و ارائه شده است

 ها و تهديدها ضعف ها هاو فرصت قوت حوزه

هاي الزم براي استفاده از  وجود بسترها و زمينه .1 آموزش
 هاي مردم نهاد  هاي بخش غيردولتي و سازمان مشاركت

حركت به سمت ساماندهي نيروي انساني متناسب با  .2
 اي و تخصصي حرفههاي  صالحيت

گيريهاي مرتبط با نظام  گرايش به عدم تمركز در تصميم .3
 آموزشي 

  آموزش و پرورش  تدوين سند ملي .4
 آموزش و پرورش در تحقق چشم انداز و  توجه به نقش .5

 نقشه جامع علمي كشور

 آموزش براي همه و اهداف  المللي هاي بين وجود معاهده .6
 توسعه هزاره سوم

و ) هاي ممتاز رشته(انشگاهي هاي علمي د وجود قطب .7
 اي هاي علمي منطقه قطب

آموزان و دانشجويان ايراني با توجه به  قابليت علمي دانش .8
 موفقيت آنها در مسابقات علمي جهاني

 حضوري هاي نيمه توسعه آموزش .9

رساني علمي در آموزش عالي  وجود شبكه ملي اطالع .10
 )فارغ از نقطه نظر كيفي(كشور 

ها و مؤسسات آموزش عالي كشور  اهافزايش تمايل دانشگ .11
 ITهاي آموزشي در زمينه  ها و رشته نسبت به ايجاد دوره

هاي  افزاري مناسب براي اجراي سيستم وجود بستر سخت .12
 ها اتوماسيون در برخي دانشگاه

 نياز بازار كار به نيروي ماهر و كارآزموده .13

امكان ايجاد فرصت براي دستيابي به تحصيالت عالي از .14

ضعف و نارسائي بخشي از مديريت منابع انساني  .1
آموزش، توزيع، ارتقاء  جذب، (آموزش و پرورش  

  )و نگهداشت
عدم تناسب بخشي از اهداف و محتواي  .2

  و مليآموزشي و پرورشي با نيازهاي فردي  نظام
آموزشي  پايين بودن اثربخشي و كارآئي دروني نظام .3

  و به تبع آن اتالف منابع
هاي پژوهشي  فقدان طرح جامع نيازسنجي اولويت .4

 بخش صنعت 

هاي دانشگاهي با نيازهاي  ناهماهنگي پژوهش .5
 تحقيق و توسعه كشور

هاي نوين در همه  پائين بودن ضريب نفوذ فناوري .6
  آموزش و پرورش شئون

آموزشي در تحقق پوشش كامل  ام ضعف نظ .7
  آموزش عمومي تحصيلي نظام 

 گرايي در صف آموزش عالي ظهور كميت .8

 نداشتن طرح آمايش آموزش عالي در كشور .9

هاي علم و فناوري در كشور جهت  نبود خوشه .10
هدايت مسائل كالن و كاربردي كشور در آموزش 

 و پژوهش

ريزي عملياتي در آموزش عالي كشور  فقدان بودجه .11
  ها ه تفكيك زير مجموعهب

ها و مؤسسات  فقدان مديريت فرايندها در دانشگاه .12
 آموزش عالي و پژوهشي براي ايجاد رقابت علمي
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حضوري و مجازي در  هاي نيمه سترش آموزشطريق گ
 نقاط مختلف كشور

 هاي آموزش  افزايش مشاركت مردمي در تأمين هزينه .15

 .آموزشي در حال اجرا بهبود فرايندهاي .16

 هاي ميان بخشي ي رشته هم توسعه .17

هاي  برخورداري نسبي از برنامه ريزي و ارزيابي برنامه .18
 آموزشي

 زش عاليباال بودن تقاضاي اجتماعي براي آمو .19

توجه مقطعي به قوانين پشتيباني وحمايت از استقالل  .20
 ) برنامه چهارم 49ماده (دانشگاهها 

توسعه ناهماهنگ و نامتوازن مؤسسات آموزش  .13
عالي در بخش غير دولتي و تأثيرات نامطلوب آن 

 بر آموزش عالي دولتي

نامشخص بودن نقش نهادهايي همچون  .14
در توسعه علوم و طراحي ها  فرهنگستان

 هاي علمي سياست

ساالري در جذب اعضاي  عدم توجه به شايسته .15
 هيأت علمي

پژوهش و   فقدان سيستم تعاملي بين آموزش، .16
 فناوري

 فقدان شاخص هاي جامع نظام آموزش عالي .17

 روزآمد نبون محتوي دوره هاي آموزشي .18

عدم جذب متخصصان ايراني خارج از كشور جهت  .19
 ها و مؤسسات آموزش عالي اهتدريس در دانشگ

هاي  رساني و فناوري هاي اطالع فقدان زيرساخت .20
 هاي آموزشي نوين در شيوه

نبود يك برنامه جامع و  ادغام يافته و متناسب با  .21
 .نيازهاي جامعه

 هاي آموزشي فقدان آمار و اطالعات مربوط به شاخص .22

نداشتن نظام تعريف شده اقتصادي در حمايت از  .23
 .وزشيآم هاي فعاليت

 .وجود قوانين متعدد و دست و پاگير .24

صورت يكسان براي  عدم دسترسي به خدمات به .25
 .تمام آحاد جامعه

 .آموزش هاي قضايي در امور فني  دخالتةروند فزايند .26

 فرار مغزها .27

 .آموزش پزشكي با نظام سالمت ادغام .28

آموزش از  ة آموزش و سالمت و زمين ادغام مقوله .29
 .طريق خدمات سالمت

  كشور؛ در افزاري نرم نهضت گسترش به ويژه توجه .1 پژوهش
  المللي؛ بين جوامع در آن انعكاس و كشور علمي سريع رشد .2
 از كم هزينه با سريع المللي بين ارتباطات امكان گسترش .3

 الكترونيكي؛ هاي شبكه طريق

  كشور؛ از خارج در يرانيا نيمحقق دانش از يمندبهره .4

 انجام پژوهشي يها پروژه متوسط اعتبار بودن اندك .1
  ها دانشگاه در شده

  كشور يها دانشگاه بودن محور آموزش .2
 زا درون و بخشيدن شتاب در پژوهش نبودن موثر .3

   اقتصادي رشد شدن

 



  

  

 از كه كشور، در) دنمعا و نفت نظير (نسبي مزيتهاي وجود .5
 توسعه زمينه نياز، مورد مالي منابع حداقل تأمين طريق

  .آورد مي فراهم را كشور در فناوري و پژوهش
  اخير؛ سالهاي در تكميلي تحصيالت هاي دوره گسترش .6
 در فناوري و علم پاركهاي و رشد مراكز توسعه و تاسيس .7

  كشور؛
  منتشره؛ علمي مقاالت تعداد سريع رشد .8
 توانايي به توجه با كشور يپژوهش اعتبارات زايشاف امكان .9

  دولت؛ مالي
 و مستعد تحصيلكرده، جوان، انساني نيروي وجود .10

 ديگر با مقايسه در كشور، در يادگيري به عالقمند
  دور؛ و خاورميانه كشورهاي

 تحصيلكرده و پرانرژي جوان، علمي هيأت نسل يك وجود .11
  صنعتي؛ پيشرفته هاي كشور در ايراني

 ساير و ها دانشگاه در موجود پژوهشگران منديهايتوان .12
  تحقيقاتي؛ مراكز

 در تحقيقاتي مناسب افزارهاي سخت و امكانات وجود .13
  پژوهشي؛ مراكز از برخي

 پژوهش اهميت به مختلف هاي سازمان و دستگاهها توجه .14
  فناوري؛ و

  كشور؛ سابقه با و منسجم عالي آموزش ساختار وجود .15
 

  دانشگاهي پژوهشي مالي منابع بودن مدار يورود .4
 پژوهش يابيارز يارهايمع بودن يشكل و يسطح .5

  مقاالت تعداد شاخص به صرف اتكا و كشور
 موضوعات در كشور علمي فعاليت بودن اكندهپر .6

 دانش فراوان

 توسعه و تيتقو جهت مدون ضوابط و برنامه فقدان .7
  ؛يدولت ريغ يپژوهش و يعلم موسسات و هادانشگاه

 گذاري سياست براي مشخص متولي و نهاد فقدان .8
  يپژوهش تياولو نداشتن و پژوهش

 وجود عدم و ضعيف علمي المللي بين ارتباطات .9
 يها برونداد در المللي بين و اي منطقه يها يهمكار
  علمي

 در خصوصا جمعيت به نسبت محقق نيروي كمبود .10
  صنعت بخش

 بر يريگ ميتصم و يساز ميتصم نظام نبودن يمبتن .11
 يپژوهش يها تيفعال

 دانشگاهي پژوهش در موثر يها دوره وجود عدم .12
  پسادكتري دوره مانند

 انيدانشجو پرورش و جذب نبودن محور پژوهش .13
  يليتكم التيتحص

 توان از استفاده جهت يعلم يها شبكه كمبود .14
 يعلم اتيه ياعضا يجمع

  مغزها فرار .15
 ثبت مرجع بين قانوني و منطقي ارتباط عدم .16

 و پژوهشي و تحقيقاتي مراكز و اختراعات
 حقوق از اجرايي و قانوني حمايت ضرورت
 روش تغيير ضرورت همچنين و معنوي مالكيت

 از بسياري در تحقيقي به اعالمي از اختراعات ثبت
  .موارد

 رشد و يپژوهش يها افتهي كاربرد نيب ارتباط ضعف .17
  هاپژوهش نبودن يكاربرد و افزوده ارزش

 اختراعات ثبت تعداد در عميق ماندگي عقب .18
 وقت تمام معادل پژوهشگران ملي و المللي بين
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 علم يگذار سياست هاي پروژه و ها برنامه به توجه افزايش .1 فناوري
  يفناور و

  چهارم برنامه در يفناور توسعه ياستهايس به توجه .2

 به كشور فناوري و علم نظام راهبردي تحول سند تدوين .3
  فناوري و علم حوزة در توسعه بلندمدت يها برنامه عنوان

 تياولو و كليدي هاي يفناور يبرا راهبردي اسناد طراحي  .4
   ... و هوافضا و،يب نانو، قبيل از دار

 يبرخ در يفناور و علم گذاري سياست هاي دوره هتوسع .5
 كشور يدانشگاهها از

 توسعه يمال منابع نيتام در دولت پررنگ نقش .1
 يخصوص بخش نقش بودن رنگ كم و يفناور

 يزمهايمكان به يده شكل در يدولت ينهادها ضعف .2
  ريخطرپذ يگذارهيسرما توسعه

 به معطوف ياستيس و يمال يهازميمكان كمبود .3
  قاضات طرف

 و پژوهش يمال منابع صيتخص در يهماهنگ عدم .4
   يمل سطح در يفناور

 با متناسب ياعتبار و يتيحما ياستهايس تحقق عدم .5
   چهارم برنامه در شده بيني پيش كمي اهداف

 نامشخص و يگذاراستيس نديفرآ يافتگينظام عدم .6
 موجود ينهادها يبرخ انيم فيوظا كيتفك بودن

 يپژوه سياست خصصيت مؤسسات و مراكز كمبود .7

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 




