


  محترمخواننده 
  

ور پـیش    نقشه جـامع علمـی کـش       هاییننویس    اي که تحت عنوان پیش       مجموعه ؛با سالم و احترام   
نزدیک به هزار نفر از صاحبنظران دانشگاهی و حـوزوي   فشرده  وروي شماست حاصل تالش مستمر    

 کـه بـا محوریـت    باشـد  اوري کشور در طول یکسال گذشته می مختلف علم و فن  هاي  و مدیران عرصه  
  .ه استالب فرهنگی انجام پذیرفتشوراي عالی انق

 نقـشه در انتهـاي   نـویس دوم   پـیش  ،بندي طراحی نقشه جـامع علمـی کـشور          براساس جدول زمان  
اي  هاي تخصصی نقـشه در مجموعـه    و براساس نتایج فعالیت کارشناسی کمیته   86اردیبهشت ماه سال    

وین و شـوراي تخصـصی    اي ارائه گردید که در جلسات متعددي در کمیسیون تلفیق و تد              صفحه 100
تحلیل  هایی از آن نظیر سناریوهاي علم و فناوري،  مورد اصالح و تکمیل قرار گرفت و مقرر شد بخش         

حلیـل   ت هاي مختلف علم و فنـاوري،       وضع موجود علم و فناوري کشور، اقدامات ملی متناظر با حوزه          
 و تعـاریف  یانی روشـ  مبـ ، پـایش و اجـراي نقـشه،    علم و فناوريوضع موجود نگاشت نهادي حوزه    

هاي نقشه منتقل شده و مجموعه نهایی به صورت خالصه جهت بررسی و تصویب               واژگان به پیوست  
 سـوم نقـشه جـامع علمـی کـشور      نـویس  پیشدر نهایت . آماده گردددر شوراي عالی انقالب فرهنگی    

 حوزوي و تحقیقـاتی ارسـال    مرکز دانشگاهی و500 بیش از بهجهت اظهار نظر اساتید و صاحبنظران    
 تاحد امکـان  لی از سوي این مراکز مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد ارسا250مرحله بعد   در  . گردید

 جهـت   کـه   علمی کشورنقشه جامع پیش نویس نهایی    اکنون  . در متن نقشه اعمال گردید     موارد مناسب 
   .گردد یم مید، تقاستده شارائه شوراي عالی انقالب فرهنگی  به تصویب

 پـژوهش،  ،هـاي فنـاوري   زهدر کنار این مجموعه، اسناد بخشی نقشه جـامع علمـی کـشور در حـو          
 علـوم پایـه و علـوم     ،)هنـر   و معارف اسـالمی   ،علوم انسانی (معرفتی رزشی و ا، سالمت، علوم    آموزش

 در هـاي مختلـف   تر حوزه هاي خردتر و دقیق  که طراحی؛کاربردي نیز به طور جداگانه تهیه شده است    
 شایان ذکـر اسـت مجموعـه مـستندات کارشناسـی      .ري و تکمیل خواهد بودقالب این اسناد قابل پیگی 

سازي  اي در حال آماده ردهباشد که در قالب لوح فش  صفحه می 35000نقشه جامع علمی کشور بالغ بر       
رجاء واثق دارد این مجموعه پس از تصویب نهـایی نقـش مـؤثري در پیـشبرد اهـداف علـم و                      . است

  .ته باشدمان داش فناوري میهن اسالمی
  دکتر نگاهداري

  دبیر شوراي تخصصی نقشه جامع علمی کشور
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  مقدمه

گیـري مفـاهیم جامعـه و توسـعه      شـکل .  علم و فناوري از جایگاه بسیار مهم و راهبردي برخوردار است ؛در جهان کنونی  
جانبـه    همهاي است که در قرن حاضر هر کشوري براي رشد و پیشرفت ایط به گونه و شر  دانش بنیان گواهی بر این مدعاست     

  .باشد می علم و فناوري  در عرصۀاي مدون و برنامهنیازمند طرح شک  بی
 از ساز اسالمی در هزارة اخیر تاریخ فرهنگ و تمدن غنی ایران زمین از یک سو و تلفیق مناسب و مؤثر آن با فرهنگ انسان     

هاي دینی فراهم نمـوده اسـت کـه     افزایی استعداد ایرانی و انگیزه  تجربۀ علمی درخشانی را در سایۀ همراهی و هم        سوي دیگر 
  و تحقـق اي عظیم و چراغـی فراسـوي طراحـی     سرمایه،شینه درخشان و هویت اسالمی ـ ایرانی این سرزمین توجه به این پی

  . باشد آینده می
سالۀ نظام جمهوري اسالمی ایران و طـرح موضـوع دسـتیابی بـه      انداز بیست  طراحی و تصویب سند چشم؛ شرایطایندر  

 انـسانی متخـصص در   سـرمایه و همچنین تربیت تعداد قابل توجهی    اي در عرصۀ علم و فناوري در این سند            رتبۀ اول منطقه  
  .نگیزه و توانمندي الزم براي ایجاد یک نهضت علمی را فراهم نموده استا ،هاي علمی مختلف در سه دهۀ گذشته حوزه

نـوآوري  و توجه ویژة ایشان به مقولۀ علـم، فنـاوري و   مقام معظم رهبري بر لزوم طراحی نقشۀ جامع علمی کشور       تأکید  
 فراهم نمود تا با مسئولیت و محوریت شـوراي عـالی   ها این حوزهریزي    گذاري و برنامه    هاي سیاست   تحرك مناسبی در حوزه   

نظران دانشگاهی و حوزوي مبـادرت بـه طراحـی نقـشۀ      انقالب فرهنگی و با مشارکت حدود هزار نفر از نخبگان و صاحب           
  :عبارتند از اند گرفته معظم رهبري براي طراحی نقشه مورد تأکید قرار ي مقامکه از سو اهم محورهایی. دشوکشور  علمی جامع

 مبـانی و الگـوي اسـالمی و ایرانـی، احتـراز از      دارا بودنسالۀ کشور،  انداز بیست گیري براي دستیابی به اهداف چشم   جهت
 نقـشه بـر اسـاس فکـر و نیازهـاي      پیروي کورکورانه از الگوهاي غربی، لحاظ کردن بینش فلسفی در تعریف پیشرفت، تطبیق   

 ،گیري دانش به سوي عمل و کاربردي کردن آن بـر اسـاس نیازهـاي کـشور         ي و استفاده از علم کشورهاي غربی، سمت       خود
 علـم و دانـش و   به مقولۀ تولیـد  نظام مند علم محوري به عنوان گفتمان مسلط جامعه، تکمیل زنجیرة علم و فناوري، نگرش              

هاي بزرگ کشور در تبیین  آفرینی دانشگاه   ساله، نقش   بینی در رسیدن به اهداف در بازة زمانی بیست          عواق ،آنشکستن مرزهاي   
هاي کمـی و کیفـی در نقـشۀ علمـی کـشور، کـاربردي کـردن         نقشۀ علمی کشور، تبیین جایگاه علوم مختلف، وجود شاخص 

پـذیري   نهاي نو و مـورد نیـاز، پویـایی و زمـا     هتهاي آموزشی، پدید آوردن رش     آفرینی علوم، تعیین اولویت     تحقیقات و ثروت  
نقشۀ علمی کشور و لزوم تغییرات متناسب با زمان، توازن در علوم مختلف در نقشۀ علمی، لحاظ کـردن کـل دورة آموزشـی         

  . به عنوان یک فرآیند از آموزش ابتدایی تا باالترین مقاطع علمی
ترین هدفی که هدایت کالن نقـشه را    این امر خطیر است که عالیمهمترین نکته در ترسیم نقشۀ جامع علمی کشور تبیین  

جانبـۀ بـشري و قـرب بـه      سـعادت و کمـال همـه   « :دنموتوان در سه سطح ترسیم       میگیرد چیست؟ این هدف را        برعهده می 
بـه نظـر   . »تیصـنع ه جبران فاصله با کشورهاي توسعه یافتـ «و »  تمدن اسالمی و توسعهتمهید مقدماتی براي احیا «،  »پروردگار

بـا توجـه بـه قـانون      ،سـوي دیگـر   نظر داشـت و از   را درها  باید عالی ترین آرمانسورسد که در ترسیم این نقشه از یک   می
  . توجه کرد نیزهاي کالن کشورهاي دیگر  ها و برنامه گذاري اساسی و اسناد باال دستی کشور، به سیاست

هاي گذشته مصوبات مختلفی در حوزة علم و فناوري داشته است       ی سال شوراي عالی انقالب فرهنگی در ط     در این راستا    
  :توان نام برد که برخی از این مصوبات را به شرح ذیل می

نامـه ارتقـاي اعـضاي هیـأت علمـی       ، اصول حاکم بـر آیـین  )ISC(ها و ضوابط پایگاه استنادي علوم جهان اسالم    سیاست
راهبردهاي زیـست فنـاوري،      ،ها و راهبردهاي نانوفناوري     سیاستفناوري،  مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و       ها و  دانشگاه

نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگی، اساسنامه بنیاد ملی نخبگـان کـشور،    ها، آیین نامه تکریم استادان بازنشسته دانشگاه     ینیآ
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 ترسیم چارچوب نهادي ـ

 ها و راهبردها بندي و ارائۀ سیاست  اولویت-

           فرآیند

، )معارف و علـوم انـسانی   ویژه(ناظره پردازي و م هاي نظریه ت حمایت از کرسیأشاخص هاي ارزیابی آموزش عالی، تشکیل هی
 .توسعه آموزش عالیه نام  سیاست تحقیقاتی کشور، شیوهراهکارهاي اجرایی ارتقاي علم و فناوري کشور،

انـداز   توجـه بـه چـشم   هاي شوراي عالی انقالب فرهنگی،  گذاري بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري و در تداوم سیاست    
هاي  هاي داخلی مبتنی بر ارزش و استفاده از توانمندي ایران با سایر کشورها  شرایط بومیرفتن تفاوت و در نظر گنظامبیست ساله 

   .نظام جمهوري اسالمی ایران مد نظر طراحان نقشه قرار گرفت
 کـه بایـد  نکات مهم برخی از . کند تبعیت میرویکردي چند بعدي از   و نوآوري فناوري،علمدر عرصۀ گذاري    سیاستامروزه  

  : عبارتند ازدر این طراحی مد نظر قرار گیرد
سازي نقش دولت و  بهینه مؤثر دولت در توسعۀ این سامانه؛سهم  ي و ارتقا علم و فناوريسامانۀاثربخشی  و ییاکارافزایش 

 ها؛ رزشهمراه با معنویت و مبتنی بر اخالق و او فناوري تولید علم  افزایش سهم بخش غیردولتی در سامانۀ علم و فناوري؛
  .ها تحقق استقالل دانشگاه  وهاي علمی توسعۀ متوازن دانش و فناوري در جغرافیاي کشور و حوزه
انداز بیست ساله نظام جمهوري اسالمی ایران و طراحی چگونگی رشـد   به منظور دستیابی به اهداف علم و فناوري سند چشم       

د تا با یک نگـاه متـوازن بـه    گردیعلمی کشور از وضع موجود به نقطه مطلوب، نقشه جامع علمی کشور با راهبردهاي معین تهیه       
انداز به رتبه اول علم و فنـاوري در منطقـه    می را در محدوده زمانی تعیین شده در چشم       ها، ایران اسال   هاي علمی و دانشگاه     رشته

  .هاي جامعه قرار دهد  حوزه گفتمان مسلط در کلیه رامحوري علم گرایی و تبدیل نماید و علم
هـا و الزامـات    ارسـاخت هـا،   اي جامع، هماهنگ و پویا از اهداف، سیاسـت          نقشه جامع علمی کشور عبارتست از مجموعه      در واقع   
نگر بـراي دسـتیابی بـه اهـداف       ایرانی و آینده   -هاي اسالمی    فناوري و نوآوري مبتنی بر ارزش     ،  ریزي تحول راهبردي علم    برنامه

در راستاي طراحی فرآیند تهیه و تدوین نقشۀ علمی از یک الگوي سه بعدي مشتمل بر سـه حـوزة        . کشور ساله   بیست چشم انداز 
  .هاي پشتیبان استفاده گردید  علم و فناوري و فعالیتفرایند موضوعی،هاي تخصصی  کمیته
  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 ضوعمو

 ي پشتیبانها فعالیت

 الگوي تهیه و تدوین نقشۀ جامع علمی کشور



 ج  

علوم انـسانی،  (علوم ارزشی و معرفتی«هاي موضوعی  هاي مذکور به منظور تهیۀ نقشۀ علمی در حوزه    پس از طراحی  
 و »اي ، علوم کاربردي و علـوم بـین رشـته        هاي ملی، سالمت و علوم زیستی       ، علوم پایه، اولویت   )معارف اسالمی و هنر   
 ساختاري به شرح ذیـل بـا   ،و در انتها تهیۀ نقشۀ جامع علمی کشور) پژوهش، آموزش و فناوري(چرخۀ علم و فناوري   

نظران دانشگاهی و حوزوي و مدیران عرصـۀ علـم و فنـاوري          عضویت اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی، صاحب      
   .دسازي ش کشور طراحی و پیاده

  

  

  

  

  

  

  

  هاي موضوعی کمیته                                       هاي علم و فناوري کمیته 

هاي تخصصی جداگانه اي براي تهیه مبـانی   هاي مذکور در طی مراحل مختلف تهیه نقشه، کار گروه        عالوه برکمیته 
  . تشکیل گردیدعلم و فناوريهاي کالن  نظري و ارزشی نقشه و تدوین شاخص

پژوهی بر اسـاس سـند چـشم انـداز       هاي آینده   نقشه جامع علمی کشور نیازمند انجام فعالیت       هیهت ذکر است    شایان 
هاي متناسب با آینده مطلـوب را طراحـی و    بیست ساله کشور بود تا بتوان بر اساس نگاه به آینده، راهبردها و سیاست             

 سال آینده هاي حوزه علم وفناوري در بیست فعالیت آینده پژوهی با توجه به عدم قطعیت       بدین منظور در    . تدوین نمود 
وها توصیف کننده تصویري در این روش، سناری.  از روش سناریونویسی استفاده گردید، جمهوري اسالمی ایرانجهان و
 و رسیدن به آینـده هـاي مختلـف    ها و سازوکارهاي عبور از زمان حال       هاي مختلف و یا تشریح کننده گذرگاه       از آینده 

هـاي    هدف سناریوها، تشخیص و شناسایی عدم قطعیـت      بینی قطعی آینده نیست بلکه      البته این سناریوها پیش    .باشند  می
  .باشد می راهبردي هاي گیري گذار بر تصمیم اصلی و تاثیر

لـت  فناوري در دو حاعلم و ت   بر اساس دو مولفه تغییر و تحوال        علم و فناوري نقشۀ جامع علمی کشور       سناریوهاي
  بـراي سـناریوها توانمنـدي الزم   .المللی در دو حالت گسترده و محدود تبیین گردیـد  سریع و کند و سطح تعامالت بین 

ارتباط دهنده   ودنساز می در مقابل تغییرات، تحوالت و عدم قطعیتها فراهم        را نهادهااولویتها و    پابرجا نمودن راهبردها،  
 توانایی و آمادگی مجموعـۀ  کارکرد نهایی آنها ارتقاي.   و تصویر مطلوب ما از آینده هستند       زااند ل با چشم  اي بدی ه  آینده

  .می باشدواجهه با شرایط گوناگون و محتمل در آینده ممدیریت علم و فناوري کشور در 
جامع علمی کـشور شـد    منجر به تهیۀ نقشۀ   نهایتدر  هاي مختلف،     ها و کارگروه    هاي فوق در کمیته     تالشمجموعه  

یگشوراي عالی انقالب فرهن  

ی کشورشوراي تخصصی نقشۀ جامع علم  

 پژوهش فناوري آموزش
بین 
 اي رشته

علوم 
 کاربردي

سالمت و 
  علوم زیستی

علوم 
  پایه

 ارزشی علوم
 ومعرفتی

هاي  اولویت
  ملی

 کمیسیون تلفیق و تدوین کارگروه تنظیم و نگارش 



 د  

  . گردد که براي تصویب به شوراي عالی انقالب فرهنگی ارائه می

هاي مـسئول در   بدیهی است نقشۀ جامع علمی کشور پس از تصویب در شوراي عالی و ابالغ آن به مراکز و دستگاه 
باشد، تا بـستر مناسـب    سازي کافی و تمهید الزامات تحقق عملی آن می       عرصۀ علم، فناوري و نوآوري، نیازمند ظرفیت      

سازي نقشه از   عملی و پیادهها و شرایط پیرامونی براي تحقق امید است که زمینه. سازي آن فراهم شود  اجرا و پیادهبراي
، سازي ساختاري براي سامانۀ علم و فناوري     ظرفیت،   قانونی و حقوقی   بسترسازي،  سازي براي تحقق نقشه    فرهنگقبیل  

 جلب ،الملل  در محیط بینها فرصتگیري از  بهرهتهدیدها و کاهش ، هاي علم و فناوري زه در حو 44اصل  تحقق عملی   
    . نیز به طور همزمان تحقق یابددهی جامعه اطالعاتی کشور سامان  ومشارکت نخبگان حوزوي و دانشگاهی
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   حاکم بر نقشه و رویکرد هايها  ارزش، مبانی نظري

روح حاکم بر این مبانی بر . مبانی نظري و ارزشی در تعیین جهت گیري هاي کالن علم و فناوري نقش بسزایی دارد            
بر نقشه، شامل موارد ي نظري و ارزشی حاکم ها ترین مؤلفه   مهم .افکندمی   سایه   هاي نقشۀ جامع علمی کشور      یۀ بخش کل

  :باشد  میذیل

  .باشد جهان مخلوق خداوند و آفرینش آن هدفدار است و خداوند مدبر جهان می −
تواند درتعامل عقل و وحی با شناخت خویش، جامعه و جهـان، خـود را بـه      انسان موجودي مختار است و می      −

 .خداوند نزدیک سازد و متخلق به اخالق الهی کند و در تحقق غایات خلقت مشارکت جوید

اند، و اسالم که آخرین دین الهی است  منظور راهنمایی انسان به سوي سعادت واقعی مبعوث شده الهی بهانبیاي  −
 .فعلیت رساندن ظرفیتهاي انسان دراختیار او نهاده است راه را براي به

، عزت، امنیـت و حرمـت       تواند اشرف مخلوقات باشد و صیانت از کرامت         انسان می  ،هاي قرآنی   براساس آموزه  −
 .ها ملحوظ شود ریزي باید در برنامهوي 

میـزان    بـه ها آنگیري از  بستر حرکت آدمی به سوي سعادت است و شناخت و بهره           ،حیات اجتماعی و طبیعت    −
 .کند هدف سعادت انسان کمک میتحقق به معقول 

 .معرفت شرط الزم حرکت به سوي سعادت است −

شناسـی   بینـی و انـسان    الهی دارد و تفاوت بنیادین جهان منشاء»...و علّم آدم االسماء کلها «معرفت به مصداق   −
علـوم تجربـی و علـوم انـسانی در سـطح       .شود شناسی الهی ازهمین جا آغاز می     بینی و انسان     با جهان  غیردینی

بینـی الهـی      کنند، و این ارتباط هرگز نباید مغفول بماند، بلکه جهان           متافیزیک با فلسفۀ الهی ارتباط پیدا می      
 .ده استشغفلت از این امر موجب اکتفا به علوم تحصلی . ها اشراف داشته باشد لیۀ دانشباید بر ک

یکی از اقسام مهم معرفت آدمی است که هدف آن شناخت آفرینش، انسان و جوامع انسانی است                1علم تجربی  −
 . نیستتوحیديبینی  دهد، فارغ از جهان دست میه ولی شناختی که ب

الزم است ). خطا است که علم بی(تجربه، عقل، شهود و وحی :  استاسالم چهار قسممورد قبول  منابع معرفتی    −
  همـاهنگی بـا منبـع معرفتـی وحـی و     پژوهشی کشور به هر چهار منبع احترام گذاشته شود وو در نظام آموزشی   

  .  صورت گیردها آنتعامل الزم بین 
نیـز   تفکـر و  يرشـد و ارتقـا  شکوفایی، عامل تواند  گیري و محتواي الهی می ساز است و با جهت       فرهنگ ،علم −

 .تجربی و فناوري باشدهاي  از رهگذر شاخهتوسعۀ سازنده و انسانی موجب 

 .آموزي همراه با تزکیه و کسب حکمت باشد براساس آموزة قرآنی الزم است علم −

توانـد مبـدأ تکـون     میشناسی  ویژه انسان شناسی و به  در طبیعت ) قرآن و سنّت  (استفاده از متون و منابع وحیانی        −
 .علوم گوناگون با نگرش اسالمی باشد

 الزم اسـت مـسلمانان   »العلیـا  کلمه اهللا هـی « و»و هللا العزه و لرسوله و للمومنین      «باتوجه به آموزه هاي قرآنی       −
                                                                                                                                             
١ -Science 
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 هايابزاریکی از مهمترین  ، و چون در عصر فعلی علم و فناوري          1نسبت به اعتالي جوامع اسالمی حساس باشند      
اپذیر تفوق ملل شده است، برتري یافتن در علم و فنـاوري بایـد در اولویـت جوامـع اسـالمی، و ازجملـه                    گریزن

 . قرار گیرد 2و به مثابۀ گمشدة آنانجمهوري اسالمی ایران، 

 .ظ گرددلحاها  ریزي بازآفرینی میراث فرهنگی و تمدنی ایرانی ـ اسالمی باید در تمام برنامه −

 .مندان و نهادهاي علمی ضروري استتعامل و ارتباط میان دانش −

 .باشد  و داراي آثار مثبتی میالزمارتباط علمی با جامعۀ جهانی علم  −

  
  ی حاکم بر نقشهکلي رویکردها و ها ارزش 

 هاي دانش و ارتقاي فرهنگ دینی در جامعه  حاکمیت بینش توحیدي بر تمامی عرصه -1

 ت عصرزمینه سازي براي شکل گیري تمدن اسالمی مطابق مقتضیا -2

  ایجاد الگویی از یک کشور اسالمی توسعه یافته -3
   و اعتماد به نفساق، آزاده، و داراي فضائل اخالقیي مؤمن، توانا، خردمند، سالم، خلّها ناتربیت انس -4

مـدار، عـدالت    اي فضیلت تربیت دانش آموختگان، پژوهشگران و استادانی متدین که در خدمت تحقق جامعه          -5
  و امن باشندسالمه، داراي انضباط اجتماعی، تالشگر، محور، امیدوار به آیند

 هاي انقالب اسالمی تقویت هویت ملّی مبتنی بر اسالم و ارزش -6

 جانبۀ کشور  تأمین اقتدار و شوکت ملّی و حفظ استقالل همه -7

 هاي اسالمی متناسب با اهداف و شاخص حرکت به سوي جامعیت علمی و پیشتازي در علم و فناوري -8

 هاي معنوي و فضایل اخالقی در نهادهاي علم و فناوري  تقویت ارزش -9

 ترویج فرهنگ آزاداندیشی، خردورزي، نقادي و نقدپذیري علمی -10

 ایجاد زمینه براي رسیدن به حیات طیبه و جامعۀ عدالت محور -11

 ایجاد زمینه براي رسیدن به حداکثر سالمت فردي و اجتماعی و رفاه عمومی و جامعۀ خانواده محور -12

 هاي علمی کشور  به مثابه سرمایهعالمانه نخبگان و تکریم منزلت احترام ب -13

 گسترش فرهنگ خوداتکایی، خودباوري، اندیشه تکاملی، خالقیت و نوآوري  -14

 هاي آموزشی  رعایت عدالت در تخصیص منابع پژوهشی و فرصت -15

هـاي   فرهنـگ قلیـد صـرف از    و پرهیـز از ت   سازي دانش همراه با تعامل هوشـمندانه بـا دانـش جهـانی              بومی -16
 خوديغیر

 هاي فردي در توسعه مرزهاي دانش  هاي جمعی بر تالش ح فعالیتیرجت -17

 ي معنو مالکیت حفظزکات علم همراه با اداي نشر دانش و  -18

 جویی علمی  تقویت روحیه اعتماد به نفس، شهامت و مخاطره -19

                                                                                                                                             

  .لي عليهـ االسالم يعلو و ال يع١
  . استمؤمنـ علم گمشدة ٢
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 وآوريفناوري و ن ،پژوهش آموزش،اي  رعایت استانداردهاي اخالقی و حرفه -20

  و عـدم تکیـه بـر   کـارآفرینی و شـکوفایی اسـتعدادها   کـار و   زنـدگی، بـازار  مهـارت  آموزش براي   گسترش   -21
  محفوظات

 بهینه از منابع استفادهحفاظت از محیط زیست و  -22

  اجتماعی ـ تحوالت و تغییرات سیاسی درپژوهشگران و نخبگان علمی حفظ جایگاه  -23

  ها فناوريلوم تجربی و هاي مختلف علمی به ویژه علوم انسانی، ع  در عرصهتعامل -24

  حوزة علم و فناوريسازي  خصوصیسازي فناوري، رقابت و تجاري سازوکار توسعۀ متعادل -25

  

   هجري شمسی1404جمهوري اسالمی ایران در افق  علم، فناوري و نوآوري انداز چشم
در   منطقهحایز رتبه نخست ،ها  کارگیري دستاوردها در کلیه حوزه و به و نوآوري فناوري،توسعه علم  در تولید وتوانا
  وروزآمدداراي تمدنی شکوفا، حوزه فناوري هاي نوین در سطح جهانی، در کشور، برجسته علم و فناوري هاي  اولویت

  .حکمت بنیان مبتنی بر هویت اسالمی ـ ایرانی
 و فناوري جهان بوده دار علم هایی از زمان طالیه سال تمدن که در برههجمهوري اسالمی ایران با پیشینۀ هفت هزار 

بانی تحوالت  بینی الهی، نگاه به آینده، دیده انداز داراي نظام علم، فناوري و نوآوري با حاکمیت جهان است، در افق چشم
مدار و مستمر در حال ارتقا خواهد بود و با داشتن مشخصات زیر توسعۀ  ها به صورت برنامه بیرونی و پایش فعالیت

  . سازدی محقق مبنیان را   دانش
 من، نوآور و آزادهؤداشتن سهم برتر منابع انسانی سالم، م −

 بهره مند از ظرفیت نخبگان سایر کشورها به عنوان ام القراي جهان اسالم −

   زیستی در آموزش، پژوهش و فناوري–رعایت موازین اخالق، حقوق انسانی و اصول ایمنی  −
 )معارف اسالمى و هنر علوم انسانى،(و معرفتی ارزشی  و علومهاي علوم پایهحوزه یافتگی در توسعه  −

 استفاده بهینه از علم، فناوري و نوآوري  −

و علوم کاربردي ، ارزشی و معرفتی  علومهاي علوم پایه،حوزه موجود نهادهاي تعامل سازنده بین تمامی  −
  فناوري با جامعه خردورز و فضیلت مدار

 در شبکه جهانی بر اساس اصول عزت، حکمت و داراي همکاري هاي علمی و فناورانه موثر و سازنده −
 مصلحت

 در ياقتصاد مقتدر، امن، سالم و برخوردار از رفاه با جایگاه نخست  مؤمن،ایرانی محک نهایی توفیق،
   .همراه با عدالت اجتماعی استمنطقه 

 جهـانی علـوم و   جعیـت  مريتثبیت و ارتقـا : رو خواهد بود که عبارت است از اي پیش   انداز فوق آینده    با تأمین چشم  
ثر بـراي  ؤتالش مـ ، )ع(معارف بومی شامل زبان و ادبیات فارسی، تاریخ و تمدن ایران، علوم و معارف شیعه و اهل بیت        

مین أ ت سالمت در منطقه،باالترین سطح  نیاز و ارجاع دانشمندان جهان،  المللی مورد  دیل زبان فارسی به زبان علمی بین      تب
 اي، هاي علمی مورد نیاز کشور اعم از علوم جدیـد و بـین رشـته             ه و متخصص در همه رشته     آموخت سرمایه انسانی دانش  

 کـشور از نخبگـان سـایر کـشورهاي     هاي بـزرگ   دانشگاه از دانشجویان تحصیالت تکمیلیبیست درصدبیش از حضور  
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عت و خدمات پیشرفته صنجدید براي نخستین بار در دنیا، رسیدن سهم       علمی  هاي متعدد  ، ایجاد حوزه  اسالمی و جهان  
  .صنایع و فناوري هاي نوین در بیش از یک پنجم صنعت کشور و نقش آفرینی تولید ناخالص داخلیبه بیش از نیمی از 

  هاي کالن  هداف و شاخصا
  اهداف ناظر بر سامانه علم و فناوري کشور )الف

امانه علم وفناوري کشور را می توان  بر اساس سند چشم انداز بیست ساله جمهوري اسالم ایران، اهداف ناظر بر س             
  :در پنج عنوان زیر خالصه کرد

  ایجاد رفاه وسعادت-4  توسعه علمی-1
  الهام بخشی وفرهنگ سازي-5  توسعه فناوري-2
  تولید ثروت -3
  
  هاي کالن علم و فنّاوري کشور  وضعیت مطلوب شاخص)ب

لم وفناوري کشور را به صورت کلی و فراتر شاخص هاي کالن نقشه جامع علمی کشور، چگونگی ارزیابی سامانه ع
 این شاخص ها باید روند عمومی علم،ارزیابی براساس . از دستگاه ها و سازمان هاي مربوط به این بخش تعیین می کند

 ۀدر هشت مقولهاي نقشه   شاخص. در عرصه بین المللی مشخص کند کشور و موقعیت نسبی آن را ونوآوريفناوري
 مشارکت در راهبري علم و ،نوآوري، کارگروهیفناوري و ، انتشارات علمی، اقتصاديخالق و ایمان، سرمایۀ انسانی، ا

  .ست گردیده افناوري و اثربخشی طراحی
طلبد که  ریزي جدي را می  تالش و برنامهانداز بازة زمانی چشمدر منطقه دست یافتن به جایگاه اول علم و فناوري 

 ونوآوري فناوري، هاي ارزیابی علم  بررسی شاخصابه همین منظور ب. ۀ آن قرار داردتعیین اهداف کمی در اولین مرحل
، ها در دیگر کشورها روند تغییرات شاخصو همچنین مطالعه بر روي   کلیديهاي   و شاخصها آنوابستگی بین و 

  . تعیین گردید ي کلیديها  تعدادي از شاخصاهداف کمی براي
  

  می کشورشاخص هاي کالن نقشه جامع عل
  1404مقدار در سال   شاخص   

نرخ واقعی دوره آموزش عمومی 
  )ابتدایی و راهنمایی(

   درصد100
  درصد پوشش تحصیلی کشور

   درصد95 نرخ واقعی دوره متوسطه
   درصد60  سال کشور24 تا 18درصد پوشش آموزش عالی به جمعیت 

  2000 جمعیتصیالت تکمیلی در یک میلیون نفر هاي تح دانش آموختگان دورهتعداد 

   تعداد مهندسان دریک میلیون نفرجمعیت به تفکیک بخش فعالیت
  3000  مجموع

  750 مراکز تحقیقاتی
  1500  مراکز صنعتی

تعداد محققان در یک میلیون نفرجمعیت به تفکیک 
 بخش فعالیت

  750   مراکز آموزشی

1 
سرمایه 
 انسانی

  2000  علمی در یک میلیون نفر جمعیت تعداد اعضاء هیات
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درصد دانشجویان ایرانی دوره هاي دکتراي دانشگاه هاي خارج از کشور از کل دانشجویان 
 دکتراي ایرانی   

  

   هاي اسالمی درمحیط هاي علمی ارزش میزان نفوذ فرهنگ و
    میزان رعایت اخالق حرفه اي

    ن خودي در توسعه کشورمیزان اعتماد به توا
2 

 اخالق و
 ایمان

   میزان پایبندي به قانون
   درصد7  آموزش
درصد هزینه هاي آموزش و تحقیقات از تولید   درصد4  تحقیقات

سهم بخش غیردولتی در تامین هزینه   ناخالص داخلی
  هاي تحقیقات

   درصد50

درآمد حاصل از صادرات خدمات و  درصد
ناوریهاي میانی و پیشرفته از محصوالت مبتنی بر ف

  صادرات کل درآمد

از  پیشرفتهسهم صادرات صنایع 
  صادرات خدمات و کاالهاي صنعتی

   درصد 24

 اقتصادي 3

   نسبت سرمایه گذاري خارجی در فعالیت هاي علم وفناوري به هزینه هاي تحقیقات کشور
   داخلی

  المللی  بین
  )پایگاه اطالعات علمی(

75000 

المللی در یک  تعداد تولیدات علمی  بین
 میلیون نفر جمعیت

800 

شده در  تعداد مقاالت منتشرشده در مجالت نمایه
  ه هاي داخلی و بین المللی معتبر به تفکیکپایگا

المللی به صد  تعداد تولیدات علمی بین
 نفر محقق

27  

تعداد ارجاعات به مقاالت علمی منتشرشده به     داخلی
   المللی بین المللی اخلی و بینتفکیک د

هاي معتبر علمی داخلی و خارجی  تعداد مقاالت منتشرشده در مجموعه مقاالت کامل همایش
 به تفکیک

  

تعداد مقاالت منتشر شده به زبان فارسی در مجالت نمایه شده در پایگاه هاي  بین المللی 
 معتبر 

  

4 
انتشارات 
 علمی

ها، مراکز تحقیقاتی و  شده و انتشاریافته توسط دانشگاهتعداد کتب علمی تخصصی تالیف 
 ناشران معتبرعلمی 

  

تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده به  50000  داخلی
  10000  خارجی تفکیک داخل و خارج

  ي اول درمنطقه رتبه 1شاخص نوآوري 
  هي اول درمنطق رتبه 2شاخص دستیابی فناوري 

 و فناوري 5
 نوآوري

   )وباالتر20(تعداد فناوري هاي پیشرفته کشور با رتبه جهانی باال

                                                                                                                                             
١ -Innovation  Index 
٢ -Technology Achievement Index 
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   درصد رشد رتبه جهانی فناوري هاي با اولویت ملی
   تعداد شرکت هاي دانش بنیان

   تعداد مقاالت مشترك با کشورهاي دیگر
 کار گروهی 6   تعداد پژوهش هاي بین المللی مشارکت شده

   دانشگاهی اوره و پژوهشی صنعت با مراکز تحقیقاتی وحجم قراردادهاي مش
     جدید التأسیس کشور براي نخستین بار در دنیا علمیتعداد حوزه هاي

   تعداد برندگان جوایز علمی بین المللی
   تعداد دانشمندان عضو برجسته و موثر در مدیریت مجامع بین المللی

    هاي معتبر بین المللی د سخنرانان مدعو و اعضاء کمیته هاي علمی و راهبري همایشتعدا
  2250 تعداد مقاالت بسیار پر ارجاع

7 

مشارکت 
در راهبري 

علم 
 وفناوري

   تعداد نشریات با ضریب تاثیر باال
  درصد100 نرخ باسوادي

  ي اول درمنطقه رتبه  میزان رشد شاخص توسعه انسانی
  درصد4 ولید ناخالص داخلی ناشی از علم وفناوريدرصد رشد ساالنه سرانه ت

   درصد کاهش نرخ بیکاري به دلیل توسعه علم وفناوري
 مرتبط با رشته تحصیلی از کل فارغ  تخصصیدرصد فارغ التحصیالن شاغل در مشاغل

  التحصیالن
  درصد80

    میزان تقویت اقتدار ملّی
    انمیزان تأثیر در کاهش وابستگی به بیگانگ

 اثربخشی 8

   میزان تأمین رفاه و سعادت جامعه
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  تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت
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  هزینه هاي تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی درصد
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 تعداد تولیدات نمایه شده بین المللی

 
 علم، فناوري و نوآوريتوسعۀ هاي کلی  سیاست

 :گردد  به شرح ذیل تبیین می کشورتوسعه علم، فناوري و نوآوريهاي کلی براي  سیاست

علوم   ومعرفتیارزشی و  علوم و پژوهش ها با تأکید بر علوم        کمی و کیفی  متوازن    محور و رشد      عدالتتوسعه   -1
 هپای

  توسعه و ترویج تفکر خالق  و راهبردي فردي و گروهی در تشخیص و حل مسائل و نیازهاي اساسی کشور -2
بـراي بـروز    تـامین شـرایط الزم   و  ملـی در جامعـه   ـ  فرهنـگ دینـی  ترویج فضایل اخالقی و ار دادنمحور قر -3

 و تالشـگر،  نقدپذیرنقّاد، خالق، داراي اعتماد به نفس، آزاده،        توانا، خردمند،   ي سالم، ها  ناتربیت انس  و   ها خالقیت
  رشورز از طریق آموزش توأم با پروخردو  مدار فضیلتاي  جهت ایجاد جامعه

4-  بنـدي   رتبـه  نظام و توسعههاي علمی  ریزي کشور در برنامه مهمو مشکالت ي به رفع نیازهاي اساسی توجه جد
ت علمی و ارزیابی پژوهشگران با معیار تولید أهیمعلمان و اعضاي   ارتقاي  هاي علمیه، مدارس و       ها، حوزه   دانشگاه

   کشور شکوفایی علمی و اقتصاديخودکفایی و،  استقالل تأمین با هدفو رفع نیازهانافع علم 
  و حرفه ايبا رعایت اخالق علمی  توأم روحیه جهادي با علمی و فناوري تالشهمه جانبه  و ترویج تقویت  -5
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   نوآوري، فناوري و علم ملیهاي استهاي توسعه صنعتی و اقتصادي با سی  سیاستهمسو ساختن -6
رخـشان و ایجـاد بـسترهاي مناسـب جهـت           کـارگیري اسـتعدادهاي د    ه  شناسایی، هدایت، پرورش، جذب و ب      -7

 علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و توانایی هاي استفاده از ونخبگان  هاي    ظرفیتاز  گیري    بهره
  محققان برجسته سایر کشورها 

اي  در ارتقاي کارآمدي نظـام، دفـاع از مرزهـ   ها ناها، مراکز تحقیقاتی و فرهنگست دانشگاهمدارس،  افزایش نقش    -8
   اسالمی ـاعتقادي، وحدت و امنیت ملی و صیانت از فرهنگ و هویت ملی

 موقعیـت نخـست در منطقـه و   جایگـاه  کـسب   افزایش اقتدار ملـی و     با هدف   و نوآوري   فناوري  علم،  توسعه   -9
 ملـی بـا هـدف تکمیـل چرخـه      )علم ، فناوري و نوآوري(از طریق اصالحات نهادي در نظام نفع  ،  برجسته در دنیا  

  نوآوري
  و منزلـت  فرهنـگ  و ارتقـا    تـشویق  وو فنـاوري کـشور       فرهنگی   ،علمی  وظرفیت هاي  يها  تقویت زیرساخت  -10

  )آفرینی فن( بنیان کارآفرینی دانش
غیردولتـی بـا    دولتی و ها و مراکز پژوهشی، اقتصادي و فرهنگی در بخش     هافزاي دانشگا   کاریهاي هم ارتقاي هم  -11
   مراکز مشتركأسیس و توسعه ت

  دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی با انتخاب فرآیندهاي هاي مبتنی بر فناوري وآورينسهم افزایش  -12

   حمایت از مالکیت معنوي کشور ومراکز علمی، فرهنگی و اقتصادي نوآوري در  سطح يرتقاا -13
د موجـو و رقابتی هاي نسبی  گیري از مزیت  بهره با هدف جهان و فناوريتعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی    -14

  و مالی هاي دانشی، انسانی  نسبی و رقابتی در بازار جهانی در حوزه سرمایههاي جدید و کشف و آفرینش مزیت
و دسـتیابی بـه    اي     و بسترسازي براي توسعه تحقیقات راهبردي، کاربردي و توسـعه          معنويحمایت از مالکیت     -15

  فناوري هاي پیشرفته و راهبردي
  اشاعه و تجاري سازي علم و فناوري بخش خصوصی در تولید، مؤثرتوانمندسازي و زمینه سازي حضور  -16
سـازي مرجعیـت علمـی     افزاي حوزه و دانشگاه و حرکت به سـمت احتـرام و شـفاف      هاي هم   ارتقاي همکاري  -17

  هاي مختلف در حوزه و دانشگاه  رشته
  

 فناوريو  ۀ علم ي کشور در عرصهاي راهبرد ها و اولویت حوزه

اولویت گذاري  ، نقشهرزشی ا مبانی نظري وطبقم نافع در عرصه هاي مختلف بر نظر به تأکید بر آموختن عل
اولویت  ؛ بلکه با تأکید بر حوزه هاي علمی اساسی تر، صورت نمی پذیرد رشته هاي علمیمحدود و مشخص

ها  هاي علمی و فرهنگستان  در عرصه علوم به تالش جمعی پژوهشگران، دانشمندان، انجمن دقیق ترگذاري
  .دشوذار می واگ

علوم   و برو جهت دهنده آن براي سایر علوم  به لحاظ نقش هویت سازعلوم ارزشی و معرفتی بر ،از این رو
علوم   بر رشد فناوري و ایجاد خود باوري ملی و و علوم کاربردي آن در تعالی و توسعهبنیادین به لحاظ نقش پایه

  .گیرد  تأکید بیشتري صورت می جدید فناوري به خاطر تأثیر آن در شکل گیري علم وبین رشته اي
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 اهداف چشم انداز علم و فناوري کشور اولویت  بهمستقیم آنها در دستیابیدر حوزه فناوري با توجه به نقش 
 آنها در تحقق خواسته هاي  نسبیمیزان تأثیر ي فناوري اولویت ها تعیینمبناي .مشخص صورت می پذیرد گذاري

 نظر جمعی از خبرگان عرصه هاي مختلف علمی و بدین منظور بر اساس. ور می باشدچشم انداز بیست ساله کش
 قرار وزن دهی مورد میزان تأثیر هر یک از فناوري ها در دستیابی به هر یک از خواسته هاي چشم انداز ،تخصصی

وع خواسته در تحقق مجم سپس بر اساس تعیین میانگین تأثیر هر فناوري . اهمیت گردید ضریب و تعیینگرفت
  : تعیین شدند که به شرح ذیل استاولویت  داراي  فناوري هاي ،هاي چشم انداز

  هاي نرم  و فناوريهویت سازهاي  فناوري -الف

   فناوري هاي فرهنگی و آموزشی-
 ارتباطات جمعیفناوري هاي اجتماعی و  -

  مدیریت و اقتصاد ،فناوري هاي سیاست گذاري -
 اطالعاتو  ارتباطات ،نیک الکتروةحوزي ها فناوري -ب

  ي طراحی و تولید میکرو الکترونیکها فناوريـ 

 یمخابرات و تولید شبکه هاي هاي طراحی فناوري ـ

 ي امنیت شبکهها فناوري ـ

 داده  سازي و پردازش ذخیرهفناوري  ـ

 ي شناسایی الکترونیکی ها فناوري ـ

 عهاي خدمات و صنای ي اطالعات در بخشها فناوريکاربري ـ 
 فناوري نانو -ج

 نانو مواد ـ

 هاي تولیدفرایندي نانو در ها فناوري ـ

  تجهیزات مرتبط با نانو فناوريـ

  هاحسگر فناوري نانوـ
 زیستی فناوري -د

   پزشکییست فناوريز ـ
 گیاهان و حیوانات تراریخته ـ

 بیو انفورماتیک ـ
 زیستی فناوري ایمنی ـ

 سالمتي حوزه ها فناوريعلوم و  -ه

   تشخیص و درمانهاي  روش ـ
  1 سالمتيـ فناوري ارتقا

                                                                                                                                             
١ -Health promotion 
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  هاي بنیادي ـ پزشکی مولکولی و سلول
 ـ فناوري طراحی دارو با تأکید بر مهندسی معکوس، طب و داروهاي سنتی

 هوا فضاي ها فناوري -و

 ي دسترسی به فضا و ماهوارهها فناوري ـ
  انرژييها فناوري -ز

  ي نوین استخراج نفت ها فناوري ـ
 ي تبدیل نفت فوق سنگین و زغال سنگ به نفت سبکها وريفنا ـ
 ي تبدیل گاز به اشکال مایع و جامدها فناوري ـ
 هاي نو با تأکید برانرژي خورشیدي، پیل سوختی و زمین گرمایی  انرژياستفاده ازي ها فناوري ـ
  )همجوشی و تالشی هسته اي(اي  انرژي هستهـ
 یار باالبسوري  بهره تولید روشنایی برق با ـ

  نوموادي ها فناوري -ح

  يفلز آلیاژهاي   فناوريـ
  شیمیاییي مواد ها فناوري ـ
  ي مواد پیشرفتهها فناوري ـ

  محیط زیست و ایمنیهاي فناوري -ط

 هاي آب، خاك و هوا ي رفع و کاهش آلودگیها فناوري ـ
   بالیاي طبیعی زلزله وبینی و مدیریت  پیشيها فناوري ـ
 موادیافت هاي باز فناوري ـ

  مدیریت آب، شوري و خشکیي ها فناوري -ي

  برداري از آب فناوري مدیریت بهره ـ
 آبی  فناوري تولید گیاهان مقاوم به کمـ
  فناوري تولید گیاهان مقاوم به شوريـ
  فناوري تولید بذرهاي مرغوب و عاري از ویروسـ

   برقینقل حمل وي ها فناوري -ك
  هاي بومی  فناوري-ل

  شهرسازي وـ معماري
 ـ ابزارسازي و صنایع دستی

الزامی  هاي مذکور فناورياي توسعه هبرنامه هاي   در قالب پیوست محیطیلحاظ کردن مالحظات فرهنگی و زیست
  .است

  راهبردهاي علم و فناوري کشور
  :راهبردهاي عمومی

 راهبردها توجه به وم و س دوم،دسته اول. در هفت دسته ارائه می شود کشور حرکت علمیراهبردهاي عمومی 
 حرکت ساختارهاي ویژگی هاي راهبردها مربوط به تعیین نقش و چهارمدسته . موضوع و مقصد حرکت علمی دارد
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 و دسته ششم. باشد می راهبردها مربوط به منابع انسانی به عنوان فاعل حقیقی حرکت علمی پنجمدسته . علمی است
  .تالش دارد با بسترسازي مناسب سرعت حرکت علمی را افزایش دهد و داشته نیز توجه به بستر حرکت علمی هفتم

ش ررومه ریزي ، نظارت و پشتیبانی با هدف پگذاري ، برنا ربیتی در مراحل سیاسته سازي نظام  تچیکپار -1
ي هاه آموزق به فضایل اخالقی مبتنی بر نقاد ،داراي اعتماد به نفس و متخل نقد پذیر، خالق، سالم، انسان مؤمن،

 :المی از طریقاس

 هاي تربیتی   به منظور تحقق فرایند مداوم فعالیت وقبل از آنشگاهایجاد پیوستگی میان نظام تربیتی دان-الف

 ایجاد هماهنگی میان نظام تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی در کشور-ب

  ایجاد هماهنگی میان محتواي آموزشی با اهداف نظام تربیتی-ج
 : در پیشرفت مادي و معنوي جامعه شامل و نوآوري وزش، پژوهش، فناوري هم سویی و هم افزایی آم -2

 کیفیت زندگی مـردم و تحقـق اهـداف نـاظر بـر          هاي علم و فناوري به ارتقاي      فعالیتمعطوف کردن    -الف
 .سامانه علم و فناوري کشور

ر  د و نـوآوري  مـسائل و مـشکالت فعلـی و آتـی کـشور            گیري آموزش و پژوهش به سمت حل        جهت -ب
 مرزهاي دانش

 وري صنعتی و خدمات تخصصی افزایش سهم علم و فناوري در توانمندسازي و توسعه بهره -ج

   داخلیهاي پژوهش و فناورياستفاده از توسعه اتکاي صنعت به  -د
 :مند و هدفمند از توسعه علم و فناوري با تاکید بر موارد زیر حمایت نظام -3

گـرا و بـه    سهیل ساز و کارهاي مالی در جهت توسعه پژوهش نتیجهمند کردن اعتبارات دولتی و ت   هدف-الف
 :روش

هـاي   و حـوزه  ارزشـی و معرفتـی  علـوم  هاي علوم پایـه،     صرف سهم عمده بودجه دولت در بخش       −
 فناوري داراي اولویت در نقشه جامع 

 درصد سهم اعتبارات پژوهـشی بخـش غیـر         يکمک مالی و ایجاد تسهیالت قانونی در جهت ارتقا         −
 ی از تولید ناخالص داخلیدولت

 گذاري در توسعه علم و فناوري وري سرمایه افزایش بهره −

 هاي آموزش، پژوهش و فناوري حمایت از توسعه زیرساخت −

 گذاري بخش غیر دولتی در تحقیق و توسعه ایجاد تسهیالت قانونی براي افزایش سرمایه -ب

تولیـد  تقنین قوانین و تدوین ضوابط و استانداردها در جهـت تـسهیل و شـفاف سـازي حقـوق متقابـل             -ج
 ، انتقال دهندگان و استفاده کنندگان از دانش و فناوريکنندگان

استفاده از نقش دولت به عنوان یک خریدار عمده محصوالت علم و فنـاوري در جهـت توسـعه علـم و              -د
 فناوري داخلی

قش و هویت حقوقی ساختارها و نهادهاي مرتبط با توسعه علـوم و فنـاوري در چـارچوب           متناسب سازي ن   -4
 : از طریقتکمیل زنجیره علم تا ثروتنظام ملی نوآوري و 

  ی حوزه علم و فناوريدولتتعریف مناسب حدود مالکیت و مدیریت دستگاههاي  -الف
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از توسـعه کـاربرد     ) و نحوه حمایـت   شامل میزان   (ی به حمایت    دولتهاي    معطوف کردن وظایف دستگاه    -ب
 و تجاري سازي فناوري در حوزه وظایفعلم 

 توجه به استاندارد سازي به عنوان یک موتور محرك توسعه تقاضا براي علم و فناوري -ج

ظ حفـ   بـر سسات علمی و فناوري با تاکیدؤایجاد و تعیین حدود وظایف نهادهاي تایید صالحیت براي م      -د
 سازي و رونق بازار عرضه و تقاضاي داخلی علم و فناوري شفافو  حقوق متقاضی پژوهش

 کشور به  مستندبندي، حفظ و نگهداري موجودي دانش ملی به نحوي که دانش              سازي نظام طبقه   یکپارچه -ه
 راحتی در دسترس باشد

هـاي    تگیري رشـد و توسـعه فعالیـ          پی براي وظایف حاکمیتی    ا ب   ها  مستقل در وزارتخانه   مدیریتایجاد   -و
هـاي    و بنگـاه هـا، پژوهـشکده هـا      دانـشگاه  ار بـه  هاي مورد نیاز از طریق ارجاع ک        در زمینه  تحقیق و توسعه  

 توسعه پرهیز از تصدي امور غیر حاکمیتی و انجام مستقیم تحقیق و در سطح کشور و بنیان دانش

  :در راستايهاي مختلف علوم  تعامل مؤثر حوزه و دانشگاه در عرصه -ز
ي هـا  هاي نگاه به علـم و اسـتفاده از تجـارب و روش              افزاي آنها در راستاي تقارب افق       مهمکاري ه  -1

 یکدیگر

علمی دانشگاه ها براي تولید علم بومی زمینه سازي براي حضور عالمانه فضالي حوزه در گروه هاي  -2
 هاي ملی واسالمی هماهنگ با ارزش

نیازهـاي جامعـه و حرکـت در مرزهـاي         در رفع   توجه ویژه به نقش مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی ممتاز           -ح
 المللی هاي بین دانش در عرصه

 پژوهش محوري نظام آموزشی کشور -ط

 دهاي مرتبط در چرخه علم و فناورياصالح فرایند، افزایش کارایی و تکمیل نها -ي

 ایجاد سازو کار تسهیل کننده فرایند عرضه و تقاضاي علم و فناوري در کشور -ك

هاي اعطاي پژوهانه با تاکید بر ساده بودن مقررات اجرایی، سریع بودن مراحل اعطاي  تارساختأسیس  -ل
 آنپژوهانه، قابل مالحظه بودن میزان 

 توسعه و تعمیق نظام مالکیت فکري -م

 :کید برأتوسعه سرمایه انسانی به عنوان موتور اصلی توسعه علم و فناوري کشور با ت -5

ن آفرین کشور در حد متوسـط محقـق بـه جمعیـت شـاخص کـشورهاي       افزایش تعداد پژوهشگر و ف   -الف
 صنعتی

 سازماندهی و مدیریت بر امور پژوهشگران کشور اعم از دولتی و غیر دولتی -ب

 مقیم خارج از کشور) ایرانی و غیر ایرانی(ثر متخصصان و پژوهشگران ؤجلب مشارکت م -ج

 ن و مدیران پژوهشی راگ پژوهش،پردازان، نوآوران حمایت و تکریم نظریه -د

 آنهـا  تمام وقـت نمـودن  تالش جهادي و از طریق  وري منابع انسانی مراکز علمی و پژوهشی  افزایش بهره  -ه
  تأمین رفاهتوأم با

 کارگیري منابع انسانی متخصص در مراکز علمی دولتی و خصوصیه توسعه توان جذب و ب -و
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ا نیازمندیهاي سند چشم انداز و اهداف پنجاه سـال       عمومی متناسب ب  آگاهی هاي علمی    توسعه و ارتقاي     -ز
 آینده

 گسترش تحصیالت تکمیلی متناسب با نیازهاي علمی و فناوري -ح

 علـم و    در سطح ملی به عنـوان سـریع تـرین راه کـسب و اشـاعه               ) آموزش و یادگیري  (جریان دانش   توسعۀ   -6
 :کید برأالمللی با ت  در ابعاد ملی و بینفناوري

نایی علمی، فناوري و مهارتی و براساس نیازهـاي بـازار و ایجـاد آمـادگی جهـت پـذیرش                توا يارتقا -الف
  هاي شغلی ولیتؤمس
 ایجاد تحول در نظام آموزش کشور براي توسعه فرهنگ پرسشگري، تحقیق، خالقیت و کارآفرینی -ب

 هاي ضمنی به دانش هاي صریح ندهاي تبدیل دانشآیتقویت فر -ج

اجراي  ز طریقالمللی ا ازي جریان رسمی و غیر رسمی دانش در ابعاد ملی و بینس هاي روان توسعه روش  -د
وهـشی مـشترك بـا    ژایجاد مراکز آموزشـی و پ ، المللی مشترك در ابعاد ملی و بینهاي علمی تحقیقاتی    پروژه

 فنـاوري   ـ  علمـی هـاي همکـاري   خوشـه گـسترش   و توسعه دورهاي تخصصی مشترك، کشورهاي مختلف
  اي منطقهالمللی و  بین

گذاران، محققان، ارائه دهندگان خدمات،  کارگیري دانش معتبر در پنج گروه سیاست تمرکز بر انتقال و به -ه
 صنایع و مردم

 
 ترویج و تبلیغ توجه به علم به عنوان گفتمان مسلط در جامعه  -7

  آنهااالت اساسیؤگویی به س توسعه عمومی فرهنگ تتبع و تحقیق در سطح عموم براي پاسخ -الف

هاي تحقیقاتی و علمی در زنـدگی روزمـره بـه     استفاده از یافته بنیان و      فرهنگ کسب و کار دانش     ترویج -ب
 عنوان یک عامل توسعه اجتماعی و بهبود دهنده زندگی

 آفرینی، نوآوري و جنبش علمی به عنوان عامل اصلی توسعه کیفیت زندگی تقویت روحیه فن -ج

  و پژوهشگراناستادان ،اي و مرجعیت علمی و اجتماعی معلمان فهافزایش منزلت، صالحیت حر -د

  
  :راهبردهاي اختصاصی
  .می شودارائه  اختصاصیهاي د در نقشه جامع علمی کشور راهبرکلی علومهاي  براي هر یک از حوزه

   حوزة سالمت -الف
 :با تاکید ویژه برتولید دانش  -1

المللی به   ولی الزاماً در سطح بینضروري استا ه  ملی به آنمرکزکه ت(ها و معضالت بومی  بیماري -1-1
 هاي آموزش، پژوهش و نوآوري در حوزه) شود ها توجه نمی اندازه الزم به آن

 مؤثر اجتماعیه هاي زندگی سالم و اسالمی و نیزعوامل آموزش و پژوهش در زمینه ترویج شیو -1-2
 . می کندپیشگیري که از تحمیل هزینه هاي درمانی سنگین برسالمت

 در توسعه و انتخاب فناوري ها و تبیین مأموریت علم و فناوري این حوزه حوریت عدالتم -2
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ـ طب و داروهاي سنتی، علوم سالمت ـ فناوري اطالعات  بالینی ـعلوم پایه هاي   بین علوم در زمینهتقویت ارتباط -3
 ظام سالمت و ارتباطات، و نیز پیوند مابین علوم اجتماعی و انسانی با مفاهیم و عملکردهاي ن

 :مدیریت سرمایه هاي انسانی از طریق -4

هاي  مندي از ظرفیت کارگیري و ارتقاي بهره برداري از نخبگان سالمت کشور شامل جذب، به بهره -4-1
 .ها آن

 انسانی پاسخگو به نیازهاي سالمت جامعه و متخلق سرمایهتقویت نظام آموزشی با مأموریت تربیت  -4-2
که به ارائه خدمات کیفی در سطوح مختلف نظام سالمت م اسالمی مبتنی بر تعالیبه اخالق حرفه اي 

 .بپردازند

و ترویج تصمیم گیري مبتنی بر شواهد در سطوح مختلف سیاست گذاري، ....) اقتصادي، اجتماعی و(تولید دانش -5
 مدیریت و ارائه خدمات با تولید راهنماهاي متناسب در هر سطح

   حوزة علوم پایه-ب
 به منظور تحول در سایر علوم در افق بیست ساله  علوم پایهگراي موریتأتوسعه م -1

 از طریق تعریف هاي خاص ي خاص پایه در جهت شکستن مرزهاي علم در حوزهها فناوريتوسعه علوم و  -2
 پروژه هاي ملی به منظور تقویت غرور ملی

 :از طریقاز توسعه علوم پایه  ویژه   حمایتهاي ایجاد ساختارها و زیرساخت -3

سسات ؤ خاص براي هدایت و حمایت توسعه علوم پایه به نحوي که تمام م شبکه اياختارس ایجاد -3-1
 . مجموعه قرار گیرند این پژوهشی علوم پایه در 

  منطقه اي و در مقیاس ملیاساسی و عمدههاي  آزمایشگاهارتقاي کمی و کیفی  -3-2

هاي تحقیقاتی بین  سترش شبکه و ایجاد و گدر حوزه علوم پایه پرور  نخبهمراکزها و  توجه به دانشگاه -3-3
 .داران علوم پایه هاي تشویقی براي طالیه اعمال سیاست وآنها 

 با تاکید بر ساده بودن مقررات اجرایی، سریع بودن مراحل  عمدههاي اعطاي پژوهانه ساختارتأسیس  -3-4
 آن قابل مالحظه بودن میزان واعطا 

 هاي پسا دکتري هشی و توجه خاص به دوره به عنوان دوره پژويهاي دکتر  دورهسعۀ کمی و کیفیتو -3-5

 : بسترسازي مناسب در جهت توسعه علوم پایه شامل -4

 علوم پایهپژوهش براي  افزایش تخصیص بودجه  -4-1

 استاد و محقق گستردة المللی و تسهیل تبادل   ایجاد تعامل با مراکز علمی و تحقیقاتی بین -4-2

 اي رشته  توجه خاص به تحقیقات بین -4-3

 پردازي در جهت یافتن مسیرهاي جدید و میانبر علمی هتوجه خاص به نظری -5

 )علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر(ارزشی و معرفتی حوزة علوم -ج

 : از طریقگراي علوم انسانی و هنر توسعه ماموریت -1

  نظریهو ) ع(و اهل بیت ) ص(ن و سنت پیامبر اکرم آ و کاربردي نمودن دستورات قرپردازي نظریه -1-1
 یعلوم ارزشی و معرفتدر ) ع(اهل بیت علمی  مرجعیت اشاعۀج و ترویو مهدویت 
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  گرا  تمدن وساز توسعه علوم اجتماعی و انسانی هویت -1-2

 هاي جامعه اي براي نزدیک سازي علوم اجتماعی با مشکالت و واقعیت رشته هاي جامع و بین تعریف پروژه -2

 : طریقاز علوم ارزشی و معرفتیایجاد ساختارهاي خاص حمایت از توسعه  -3

 افزایی گذاري واحد و هم  سیاست اجتماعی و انسانی به منظور جامع علوم ایجاد شبکه -3-1

 تحصیل در  سوياصالح روند هدایت تحصیلی و استعدادیابی و تغییر گرایش عمومی نخبگان به -3-2
 علوم ارزشی و معرفتی

 وطهاي تخصصی مرب ک در حیطهیتقویت تعامل حوزه و دانشگاه با رویکرد مرجعیت هر  -3-3

 به منظور توسعه حوزه هاي علمیبا سایر  علوم ارزشی و معرفتیاي جدید بین  رشته میانهاي  ایجاد رشته -4
 کاربرد این علوم

 : از طریقعلوم ارزشی و معرفتیتوسعه  -5

  این حوزهپردازي، نقد و مناظره با تأکید بر تضارب آرا و افکار در  حمایت از تولید علم، نظریه -5-1

 هاي آینده ها و مدیریت نیازها، ضرورتاساس   بر این حوزه کاربردي نمودن علوم -5-2

 :از طریق حمایت و بسترسازي براي رشد هنر متعهد دینی -6

 هنر متعهد و دینی تدوین اصول و معیارهاي ارزیابی -6-1

 تقویت و راه اندازي حوزه هاي بین رشته اي میان هنر و سایر رشته هاي علوم -6-2

هاي  هاي هنري در توسعه پژوهش و فعالیت  انجمنخصوصی و مشارکت بخش  وحمایت از حضور -6-3
 هنري 

 صندوق هاي حمایتی و راه اندازي نهاد هاي حمایتی و پشتیبان در عرصه هنر نظیر بورس آثار هنري، -6-4
   خدمات بیمه اي براي هنرمندان

   حوزة علوم کاربردي-د
 بیشترأمین آسایش ت آفرینی و بتی، ثروت  توان رقابابردي   توجه ویژه به توسعه علوم کار -1

 تأمین  منظور ارتقاي خود باوري و توانمندي ملی وهاي ملی بزرگ پژوهش و فناوري به  تعریف پروژه -2
 نیازهاي آتی کشور و جهان

 : از طریقتوسعه ساختارها و منابع انسانی  -3

و بر اساس تحقیقات کاربردي و توسعه اي ت علمی أضوابط جامع براي ارتقاي اعضاي هی تصویب -3-1
  تولیدات علمی آنها

  اي در علوم کاربردي رشته  تحصیالت تکمیلی و بین هاي توسعه کمی و کیفی دوره-3-2
ها و   پارك در و تعاونی خصوصیبنیان  دانشهاي به سمت ایجاد شرکت دانش آموختگان  تشویق-3-3

   آنهابه  از طریق ارائۀ تسهیالت خاص مراکز رشد علم و فناوري
به جاي گسترش مراکز پژوهشی -  کشور و دستگاههايها در وزارتخانهت پژوهش  مدیری ایجاد-3-4

 ها و ارجاع آن به دانشگاه نظران و متخصصان با همکاري صاحب وهشیژین نیازهاي پعیبه منظور ت-وابسته
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 مراکز علمی و پژوهشی و پیگیري حل مشکالت و مسائل ذي ربط از طریق پژوهش به منظور انجام و
   پژوهش تصدي و انجام واگذاريتی در عرصه پژوهش و حاکمیامور 

  گذاري خطر پذیر در کشور  توسعه سرمایه سازوکار کمک به ایجاد-3-5
ن و همچنین ابراي استفاده کلیه متخصصهاي آزمایشگاهی  و شبکههاي تخصصی   ایجاد آزمایشگاه-3-6

 بازار ن مانند فها فناوريطراحی نهادهاي مناسب براي شناسایی و انتشار 

فناوري در قالب مناطق آزاد صنایع پیشرفته،   دانش وتوسعه مجموعه هاي هم افزاي و  ایجاد-3-7
 ...هاي علم و فناوري و مراکز رشد و ركهاي تخصصی فناوري، پا شهرك

 :سازي توسعه علوم کاربردي شامل  بستر -4

ان جهان در قالب انجام ن و اندیشمندصصاهاي الزم براي استفاده از دانش متخ وکار سازطراحی  -4-1
 با نقش آفرینی مؤثر وکشور کید بر ایرانیان مقیم خارج أاي با ت  توسعه وهاي مشترك تحقیقاتی پروژه

   نمایندگی هاي جمهوري اسالمی ایران در کشور هاي هدف

براي تأمین سرمایه  بنیان هاي دانش  بنگاه سهام ي داخلی وها فناوريخرید و فروش  ایجاد بورس -4-2
  بازار کاال و خدمات مبتنی بر آنو گسترش  م براي فعالیت هاي تحقیق و توسعهالز

کافی به  خدماتتسهیالت مالی و   وامتیازاتبه منظور اعطاي الزم مقررات   و قوانینوضع  -4-3
 مالیات و عوارض  ازاشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در امر تحقیق و توسعه و نوآوري شامل معافیت

 مجوز هاي تولید و بهره برداري و نظایر  سریع خاص و صدور هاياستفاده از بیمهو شهرداري و دولتی 
 آن

 

  چارچوب نهادي علم، فناوري و نوآوري

  گذاري، پایش و ارزیابی ـ سیاست1

گیري کالن و راهبردي جریان علم، فناوري و نوآوري و پایش و ارزیابی آن در کشور بر  گذاري و تصمیم سیاست
ها در  براي تضمین انجام فعالیت. شود انقالب فرهنگی است که با سازوکار مورد نظر شورا انجام میعهده شوراي عالی 

 تحقق اهداف علم، ایی، وظیفه پایش و ارزیابیهاي اجر راستاي اهداف نقشه جامع علمی کشور، نهادي مستقل از دستگاه
  .واهد داشتعهده خه فناوري و نوآوري را تحت نظر شوراي عالی انقالب فرهنگی ب

 اجراي سیاست هاي علم، فناوري و نوآوري پشتیبانی و ـ2

 براي هماهنگی در سیاست هاي اجرایی، شورایی فرا دستگاهی با مسئولیت رئیس جمهور یا معاون علمی و -الف
   . تشکیل می شودهاي اصلی مربوط  با مشارکت کلیه دستگاه ويفناوري

به   دستگاه هاي دولتی مسئول در آموزش، پژوهش و فناوري  تصديد بای براي تحقق نقشه جامع علمی کشور -ب
فناوري و نوآوري انجام ، ثر بخش غیردولتی در علمؤگذاري براي حمایت از حضور م سیاست کاهش یابد و تدریج
  .پذیرد



 ١٧ 

ی کشور و هاي علم المللی به منظور به روزرسانی اولویت  تحلیل جریان علم و فناوري در کشور و در عرصۀ بین-ج
  .پذیرد ها انجام می  فرهنگستان و از طریق انجمن هاي علمیهاي اصلی گیري تعیین جهت

هاي  هاي مالی، اداري و استخدامی در چارچوب سیاست گیري هاي بزرگ در تصمیم ها و پژوهشگاه  دانشگاه-د
قشۀ جامع علمی کشور از هاي کالن ن مصوب نظام جمهوري اسالمی ایران، شوراي عالی انقالب فرهنگی و سیاست

هاي  تخانههاي وزار اساس ارزیابی بر. دهد می  قرارآنهادر اختیار   کمکعنوان ه دولت منابع الزم را ب واستقالل برخوردارند
 نقشه جامع علمی مفادها طبق   شناخته شده و براي آنفراملیها و مؤسسات پژوهشی کشور،   از دانشگاهیخرذیربط ب
.  برخوردار شوندخاصهاي   از حمایت این دانشگاه هاالزم است .شود می در نظر گرفتهویژه  مأموریت هايکشور 

اولویت هاي معرفی شده در نقشه در راستاي  ها، بازنگري رشتهاین دانشگاه ها می توانند نسبت به نوگشایی و همچنین 
  .جامع علمی کشور راساً اقدام نمایند

گذاري و کارکردي بین دستگاه   هماهنگی سیاستو ودرت جامع در نظر گرفته ش نظام تعلیم و تربیت باید به صو-هـ
ها، مطالعات   همزمان با کاهش تصدي گري وزارتخانهوسئول در حوزه آموزش هاي عمومی و عالی انجام پذیرد هاي م

  .گیردو اقدامات الزم براي یکپارچه سازي ساختاري صورت 

افزایی علم و ثروت، هماهنگی   توسعه علم و فناوري و هم،ه و صنعت به منظور حمایت از ارتباط دانشگا- و
ضروري ) بازار، صادرات و واردات(گذاري و کارکردي در حوزه صنعتی و تجاري مرتبط با علم و فناوري  سیاست

اي شرکت ه.  انجام پذیرد در این حوزهالزم است مطالعات مربوط به یکپارچه سازي  و هماهنگی ساختاري. باشد می
اصلی تولید علم و فناوري مورد حمایت قرار گرفته و نهادهاي مالی تأمین سرمایه متقاضیان دانش بنیان به عنوان یکی از 

انتقال و انتشار دانش ، تولید، )شامل بانک هاي تخصصی توسعه فناوري و نوآوري و نهادهاي سرمایه گذاري خطرپذیر(
هاي علم و فناوري، دفاتر انتقال دانش و مالکیت  اد، مراکز رشد و پارك علم و فناوري، مناطق آزمجموعه هايشامل (

به  عملکرد آن ها  وبر عهده گیرنددر تکمیل زنجیره نوآوري  مؤثري نقش و ایجاد و توسعه یابند) فکري و صنعتی
  .پذیرد زم براي حمایت آنها صورت و متناسب با آن اقدامات الدشوارزیابی صورت ادواري و مستمر 
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  :علم، فناوري و نوآوريگذار، پشتیبان و مجري در نظام  معرفی نهادهاي سیاست
   انقالب فرهنگی عالیشوراي -1

  گذاري کالن و راهبردي علم و فنآوري سیاست -1-1
  تدوین و تصویب اسناد نقشه جامع علمی کشور -1-2
  علمی جامع پایش، نظارت و ارزیابی و به روز رسانی اجراي نقشه  -1-3
  ورياالن علم و فنهاي ک تعیین اولویت -1-4

  :معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري -2
فناوري و نوآوري و انجام هماهنگی هاي الزم ،ي علم اهاي اجرایی بر تهیه و تدوین سیاست -2-1

 در سطح هاي مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی علمی کشور و سیاست جامع در چارچوب نقشه
  .ملی و بین المللی

تخصیص اعتبارات حمایتی دولت جه پژوهش و فناوري کشور و تدوین و تنظیم برنامه و بود -2-2
 و هماهنگی و تقویت فناوري هاي راهبرديفناوري و نوآوري دولتی و غیر دولتی  به مراکز علمی،

د و راهبري املی و ایج و نوآوري نظارت و پایش نظام و چرخه علم، فناوريساماندهی،  -2-3
و ممیزي توسعه علوم   پژوهشی و فناوري کشورسامانه شبکه اي و توزیع شده مدیریت طرح هاي

  عمومی هاي علمیوفناوري ها و آگاهی

  
  :هاي پرورش، آموزش و پژوهش نهاد/ ها وزارتخانه -3

 هاي علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش وزارتخانه(
  ).....و 

ثر از دانش و تکمیل ؤچرخه تولید، انتشار و استفاده مها و نهادهاي مسئول در  براي ایجاد وزارتخانه
 هاي مرتبط با چرخه یاد شده  تخانهر وظایف و اختیارات وزاساختار، فرآیند پرورش، آموزش و پژوهش

واگذاري امور  ها، استقالل دانشگاهتأمین هاي غیر دولتی،  توسعه مدارس و دانشگاه. باز تعریف می شود
باز از الزامات این  جامعه  دانش بنیانظرفیت هاي دولت و استفاده از  سوي اجرایی علم و فناوري از

 .  استتعریف

  
   وحوزه هاي علمیهها دانشگاه -4

  انشگاههاد-الف
مهمترین  و  با بهره گیري از همه منابع معرفتی انسانیسرمایهتربیت و آموزش   عالی ترین نهاددانشگاه

 و زمینه ساز و پیشگام تحوالت علم و فناوري می باشدمرکز پژوهش و نوآوري در حوزه هاي مختلف 
 دانش  و پشتیبان بنگاه هاي، علم و حکمت و منادي و مروج اخالق فرهنگی، اجتماعی و سیاسیعمیق

مأموریت هاي اختصاصی ذیل را بر کشور  اساسی  با توجه به مقتضیات و نیاز هاي دانشگاه ها .بنیان است
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  :عهده می گیرند
 :قه ايدانشگاه منط -1

 تا  به منظور تعالی و شکوفایی مناطق کشور کارآمد سرمایه هاي انسانیارتقايتربیت و  −
  سر حد استعدادها و ظرفیت هاي آنها

 آموزشی و تخصصی منطقهزیر بنایی نیازهاي تأمین  −

 برتر در سطح ملی و استعدادمزیت تبدیل منطقه به پیشگام کشور در حوزه هاي داراي  −
  منطقه اي  اساسیهاي با انجام پژوهش

 ملیدانشگاه  -2

 علم و فناوري ملی براي سامانه کار آمد سرمایه انسانی ارتقاي و تربیت  −

  کشورتخصصینیازهاي آموزشی و تأمین  −

 انجام پژوهشهاي بنیادي، راهبردي و کاربردي و تولید و توسعه علم وفناوري −

 دانشگاه فراملی -3

  علم و فناوريگسترش مرزهاي ي برا کارآمد  انسانیارتقاي سرمایه  وتربیت −

 پیشتازهاي علمی  جریانراهبري   وایجادنظریه پردازي و  −

  آنهابین المللی تجاري سازي هم افزایی علوم و هاي نوین روش الگوها و ارائه  −

هاي مزبور برنامه هاي راهبردي خود را در چار چوب نقشه جامع  ها در اجراي مأموریت دانشگاه
   .ی کنندعلمی کشور تدوین م

  اي علمیههحوزه -ب
  پژوهش، علوم ارزشی و معرفتی و مهمترین مرکزعرصه در کشور اصیل ترین نهاد حوزه هاي علمیه

و منشاء  نهضت بیداري و تفکر دینی  می در سطح ملی و جهانی اسال و اخالق معارف ،بسط و نشر علوم
  . می باشد

براي ترویج معارف،  سرمایه انسانی کارآمد ودد خرویکردهاي ارزشمن  وها روش ها، با سنتاین نهاد 
بین   در سطح منطقه اي، ملی ورا علوم  سایر و ارزشی حکمت، فقه و فلسفه اسالمی و تبیین مبانی نظري

  . المللی تربیت می کند
  .آوري و نوآوري، فن نهادهاي پشتیبان و تسهیل کننده فرآیند علمـ5

 بنگاه هايوظیفه حمایت از  )فناوري و نوآوري علم،( ملی  نفع فرادستگاهی)سازمان(ساختار -الف
و  هاي بنیادي، راهبردي راستاي انجام پژوهش  را درها و دانشگاه تحقیقاتیعلمی و مراکز  دانش بنیان و

 و ذیل معاونت علم و فناوري رئیس جمهور گیرد می افزایی بین آنها بر عهده  هميکاربردي و ارتقا
  .شودتشکیل می 

 علمی به منظور رسانی هاي اطالع نگاري و شبکه آینده ،گذاري  سیاست،پژوهی سیاستاکز تفکر، مر -ب
  .تقویت می شود تأسیس وو نهادهاي مرتبط با علم و فناوري  وزارتخانه هاکمک به 
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  مراکز تحقیقاتی-6

 ي کاربرد مراکز با دانشگاه ها وبنیادین و گسترده   در تعامل   و بر اساس حوزه فعالیت    مراکز تحقیقاتی   
 تدوین برنامـه راهبـردي در چـار چـوب نقـشه، تعیـین       .شودمی   و تقویت  طراحی  باز  و جامعه  وخدماتی
بـراي  خاص خطوط پژوهشی  وتعقیب ترسیم، به چرخه نوآوري مربوط براي تکمیل    هاي اصلی    مأموریت

   .استقاتی  وظایف مراکز تحقی اهم از، آنهاو اجتناب از تکرارحفظ روند تکاملی پژوهشها 
  

  هاي دانش بنیان ـ شرکت7
ثروت و توسعه اقتصاد دانش محور و تجاري  به منظور هم افزایی علم وشرکت هاي دانش بنیان 
دولت موظف است  .نتایج تحقیق و توسعه تشکیل و تقویت می شود  وسازي اختراعات و نوآوري ها

یه مراحل راه اندازي و فعالیت اعم از ثبت،  در کل راها اقدامات الزم براي سهولت کسب و کار این شرکت
هاي  امور واردات و صادرات، بیمه، استقرار در شهرها، برخورداري از معافیتاخذ پروانه و مجوزها، 

به عمل آورد؛ همچنین تسهیالت قرض الحسنه، سرمایه خطر مالیاتی و حقوق گمرکی و سود بازرگانی 
   .قرار دهدهاي بالعوض در اختیار آنها  پذیر و کمک

  
  توسعه متوازن علم، فناوري و نوآوري 

راسـتاي  در و وازن تـ به صـورت م باید ذیربط در سطح کشور   و مراکز    هاو نهاد توسعه علم و فناوري     
  :اصول آن عبارتند ازصورت پذیرد که  و نقشه جامع علمی کشور  چشم انداز بیست سالهتحقق
  هاي نقشه   اولویت، راهبردها و ها سیاست ها، ها، هدف  مبانی، ارزشانطباق با -
 ملی اقتدار وامنیت  ، وحدتتقویت -

مبتنی بر تعالی همه ي استعدادها و دسترسی آحاد ملـت بـه فرصـت هـا و                  توسعه عدالت محور     -
  امکانات

 هم افزایی علم و ثروت و تحقق اقتصاد دانش بنیان  -

 اي   منطقههاي  و شکوفاسازي توانمنديها  مزیتبهره مندي از -

  علم و فناوري یتوازن جمعیتی با پیشرانبود  به -

 کشورشبکه سازي امکانات و تجهیزات  -

   کشوردر مناطقصیانت از فرهنگ بومی  -

 توجه به نیاز بازارهاي کشورهاي همجوار -

  تاریخی و تمدنی ایران ،فرهنگیوسیع توجه به نیازهاي کشورهاي اسالمی و حوزه  -
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  : رویکردها و راهبردها

هـا و   دانشگاهاز   متشکلهم افزاهاي  مجموعهها و  شبکه علم، فناوري و نوآوري در قالب    توسعه متوازن 
بنگاه هاي  بنیان، هاي دانش تشرک ،، مراکز رشد هاي علم و فناوري      پارك ها و   شهرك ،ایع صن ها، پژوهشگاه

بـا  و   زیـاد  ونظایر آن با همکاري و همـاهنگی هاي دانش بنیان  بورس شرکت،سرمایه گذاري مخاطره پذیر 
  .پذیرد انجام می  ممتاز وکاربرديتحقیقاتی علمی و ها و مراکز یت دانشگاهرمحو

در المللـی     آفرینی در سطح ملـی یـا بـین          و براي نقش   اي  منطقه   هدف توسعه  ا ب ها  این مجموعه  ریزي  برنامه
  .پذیرد  جامع علمی کشور صورت می چارچوب نقشه




