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 مقدمه

 قالب در کلی صورت به اگرچه نظام کلی های سیاست

 صورت جوامع حاکمان سوی از همواره کالن های گذاری سیاست

 هب کشور سیاسی و حقوقی ادبیات در عنوان این ابداع اما است، گرفته می

 در سرانجام آن، محدود کارگیری به از پس که گردد برمی شصت دهه

 و و تعیین شده گنجانده اساسی قانون در رسماً اساسی قانون بازنگری

از اصل  1بند اول موجب به  ها سیاست این اجرای حسن بر نظارت

 .است گرفته قرار فقیه ولی عهدۀ برقانون اساسی  دهم صد و یک

ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده  هدف اصلی این سیاست

های کلی به  سیاست .کلی نظام نیز خواهند بود ۀهندس ۀکنند که مشخص

و « جامعیت» «تکلی»از سه ویژگی  که سبب ماهیت کلی بودنش

های عمده و  گذاری هدف یرندۀدربرگباشد،  برخوردار می «اختصار»

یک سیاست مالک کلی بودن   .است کلی ها و رویکردها گیری جهت

ی بودن آن نیست، بلکه ذاتی یک فرا بخشگستره یا شمول دستگاهی یا 

                                           
کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص  های یاستتعیین س. 1

  مصلحت نظام
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گردد.  موضوع و راهبردی بودن آن باعث کلی دانستن یک سیاست می

 ( 4: 1389)اشتریان، 

ها در قالب  ها، اجرای آن ی اصلی تحقق سیاستها مؤلفهیکی از 

های  نامهبر قالب ها در سیاستبندی مشخص است. بر این اساس  زمان

گردد تا جامعه را برای دستیابی به  تنظیم میکشور  ۀتوسع ۀسال پنج

 ها راهنمایی یگر این سیاستد عبارت بهاهداف میانی خود نزدیک کند. 

گردد تا در  های قوای مختلف کشور محسوب می برای اجرای طرح

چارچوب آن قوانین و مقررات کشور تدوین و تنظیم و اجرا گردد. 

 5های کلی برنامه توسعه در قالب زمانی  است که سیاست ذکر یانشا

سالۀ دوم، سوم، چهارم،  های پنج برنامه صورت بهگردد که  ساله تدوین می

 رهبری ابالغ شده است. معظمپنجم و ششم از سوی مقام 

های کلی ابالغی و سایر اسناد  یکی از محورهایی که در سیاست

است. « علم، فناوری و نوآوری» گیرد، محور کالن مورد توجه قرار می

 به حرکت هدف با فناوری و نوآوری و علم کلی در حوزۀ های سیاست

 عنوان راهبردی به کشور، فناوری و علم هدفمند پیشرفت و تحول سمت

 گردد. و ابالغ می تنظیم کشور، مختلف های دستگاه های  برنامه برای
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 فناوری و علم حوزۀ در موجود قوانین و ها سیاست و کالن اسناد مطالعه

 فناوری و علم در امور 2برنامه ششم توسعه های با سیاست آن تطبیق و

 مختلف تدوین، های در حوزه باید که اقداماتی سازی شفاف در تواند می

باشد. از همین رو در نوشتار حاضر  مؤثر بسیار شوند تأکید یا بازنگری

                                           
راه عملى  ۀهاى پنج سال کشور تدوین خواهد شد؛ شما نقش ى ششم یعنى سیاست برنامه. »2

 -اصلى  ۀشاءاهلل تدوین خواهید کرد. سه نقط ى ششم ان ر این برنامهبراى پنج سال کشور را د

وجود دارد: یکى اقتصاد است که تکیه روى اقتصاد مقاومتى در  -البته برنامه باید جامع باشد 

گوییم فرهنگ، مقصود ما  ى فرهنگ است؛ هر جا می آن برنامه باید تجلى پیدا کند. یکى مسئله

قالبى، فرهنگ اسالمى، یعنى ایجاد حرکت فرهنگى بر مبناى اسالم از فرهنگ، یعنى فرهنگ ان

اسالمى و حرکت دادن جامعه به معناى حرکت فرهنگى به سمت  یها و بر مبناى ارزش

اهداف اسالمى، تقویت فرهنگ اسالمى و باور اسالمى و آداب اسالمى و اخالق اسالمى و 

به هر شکلى ابزارهاى فرهنگى در  جور نیست که هاى اسالمى؛ فرهنگ این است. این سنت

کشور به وجود آمد، ما خوشحال بشویم که بله، فرهنگ پیشرفت کرده؛ نه، پیشرفت فرهنگ و 

ى روى فرهنگ به معناى فرهنگ انقالبى است، فرهنگ اسالمى است، فرهنگ دینى  تکیه

است که  انقالبى و اسالمى است؛ این مراد ما است و این آن چیزى یها است، تقویت ارزش

مان را سپر کنیم  است که باید سینه -عنوان سربازان این انقالب  به -مورد انتظار از من و شما 

در کشور خوب آغاز شده است؛  حرکت علمى و براى انقالب کار کنیم. و سوم علم؛

ها، در این ده دوازده سال حرکت خوبى در کشور به وجود آمده؛  ومبحمداهلل در این مهر و م

این حرکت مطلقاً نباید کُند بشود، بلکه باید سرعت و شتاب بگیرد. خیلى از افتخارات ملى و 

آمده  دست لى به برکت علم بهاز ثروت م یتوجه و بخش قابل عزت ملى بخش مهمى از

هاى  کشف سرزمین گوناگون علمى و یها در بخش پیشرفت ى علم و تحقیق و آید؛ مسئله مى

  (04/03/1393«. )کشور خیلى مهم است ، براىى دانش ناشناخته

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1693
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1693
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1349
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1349
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1851
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1851
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=3682
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=3682
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=3682
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بررسی امور  د، سپسگرد های کلی نظام تبیین می ابتدا مفهوم سیاست

ساله توسعه  های پنج های برنامه علم، فناوری و نوآوری در سایر سیاست

گیرد. در ادامه وضعیت موجود امور علم و فناوری  مورد مطالعه قرار می

های برنامۀ ششم توسعه مورد بررسی  ست شناسی آن در پرتو سیا و آسیب

های علم و  بط با سیاستها و قوانین مرت و در پایان سیاست گیرد قرار می

 گردد. فناوری برنامه ششم توسعه در قالب جدول ارائه می

 های کلی نظام سیاست  . مفهوم1

 گیری کلی های کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت ستسیا

 ۀدر هم مشی اداره حکومت و قوای حکومتی و تعیین خطی کشور

بند  موجب هبسوی مقام معظم رهبری  های حکومتی است که از عرصه

 ۀشود و همچون حلق از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین می 3اول

ها و نهادهای  پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه

  نمایند. حکومتی نقش ایفا می

                                           
کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص  های یاستتعیین س . 3

  مصلحت نظام
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های کلی نظام  چگونگی تدوین سیاستدر زمینۀ چیستی و 

ع تشخیص قانون اساسی، مجم« 110اصل  1بند »که طبق  واسطۀ آن به

های کلی  دهی در تهیه و تدوین سیاست مصحلت نظام وظیفۀ مشورت

پیرامون  13/10/1376در تاریخ ای که  نظام را بر عهده دارد، در مصوبه

های کلی   ، به تعریف سیاستبه تصویب رسیده استهای کلی  سیاست

پردازد که به  می ها بندی موضوعی سیاست ها و دسته تبیین ویژگی نظام و

های کلی  ترین سند رسمی دربارۀ سیاست توان آن را مهم رسد می ر مینظ

نظام در کشور قلمداد نمود. بر این اساس در تعریف موردنظر از 

های  این سیاست»های کلی نظام در جمهوری اسالمی ایران،  سیاست

گیرد و  ها قرار می ها و اهداف، پس از مجموعه آرمان برای تحقق آرمان

کنند  و  ها را به مفاهیم اجرایی نزدیک می تند که آرمانحاوی اصولی هس

نمایند، اعم از قوای  هایی هستند که در درون نظام عمل می آن سیاست

باشند که  گانه، نیروهای مسلح، صداوسیما، و همچنین نیروهایی می سه

های کلی بخشی و  در درون جامعۀ کل فعالیت دارند که شامل سیاست

، در مواردی است که بخشی فراهای کلی  یاستسشود.  بخشی می فرا

و برای  گیرد برمی هدف یا آرمانی از نظام، حرکت چند بخش را در

باشد و  های کلی می وصول به آن هدف یا اهداف نیاز به تدوین سیاست

ها تدوین  در قالب این سیاست بخش چندی و برنامه یهای اجرا سیاست
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اردی است که هدف یا آرمانی های کلی بخشی، در مو گردد. سیاست می

گیرد و برای وصول به آن هدف یا  برمی از نظام، حرکت یک بخش را در

)مصوبۀ .« باشد های کلی آن بخش می اهداف نیازمند تدوین سیاست

مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد  13/10/1376مورخ 

 های کلی( سیاست

های کلی نظام  سیاستتوان گفت که  بر این اساس می 

برای تحقق اهداف نظام  النها و راهبردهای ک گیری ای از جهت موعهمج

( 185: 1385. )انصاری، باشد زمانی مشخص می رۀو قانون اساسی در دو

اندیشی در مقاطع و  های متکی بر مصلحت دیگر سیاست عبارت و یا به

کنند و به  ها را دنبال می ای خاص هستند که تحقق اهداف و آرمان دوره

هایی که قرار است در کشور عملیاتی  انین و مقررات و برنامهسایر قو

 (396: 1380کند. )زارعی،  دهی می    گردند، خط

 امور در توسعه های برنامه کلی های سیاست تطبیقی مقایسۀ. 2

 فناوری و علم

ها در قالب  ها، اجرای آن ی اصلی تحقق سیاستها مؤلفهیکی از 

های  برنامه قالب ها در سیاستس بندی مشخص است. بر این اسا زمان

گردد تا جامعه را برای دستیابی به  تنظیم میکشور  ۀتوسع ۀسال پنج
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برای اجرای  ها راهنمایی اهداف میانی خود نزدیک کند. این سیاست

گردد تا در چارچوب آن  های قوای مختلف کشور محسوب می طرح

ذکر است که  یانشاقوانین و مقررات کشور تدوین و تنظیم و اجرا گردد. 

گردد  ساله تدوین می 5های کلی برنامه توسعه در قالب زمانی  سیاست

دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم از سوی  ساله پنجبرنامه  صورت بهکه 

رهبری ابالغ شده است که در این مجال به بررسی امور علم،  معظممقام 

 پردازیم.  ساله توسعه می های برنامه پنج یاستسفناوری و نوآوری در 

های اعالمی از سوی رهبری نظام  برنامۀ اول توسعه فاقد سیاست

 ساله پنج ۀاولین برنامبعد از پیروزی انقالب اسالمی  بوده است. در واقع

 تحت عنوان 1367 سال (، در آبان ماه1368ـ  1372) توسعه کشور

جمهوری اسالمی  «کالن توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی ۀبرنام»

ران از سوی دفتر اقتصاد کالن معاونت امور اقتصادی وزارت برنامه و ای

در و  هپیشنهاد شد تنظیم و بودجه در پنج فصل تهیه و به شورای اقتصاد

به تصویب مجلس  1368در اواخر سال  «سند برنامه اول توسعه»نهایت 

 ه است.رسید

 18/08/1372در تاریخ های کلی برنامۀ دوم توسعه که  در سیاست

 عمالً بند سیاستی در مقولۀ علم و فناوری مقرر نشده است.  ابالغ گردید
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استقرار » باهدفهای کلی برنامه سوم توسعه که  در سیاست

عدالت اجتماعی، ارتقاء دینی و علمی و فرهنگی، امنیت و رفاه 

با اصرار مؤکد بر حضور و ، المللی اقتصادی، افزایش عزت و اعتبار بین

در بند بود.  تنظیم شده ابالغ و 12/02/1378ر تاریخ د« مشارکت مردم

ها، ضمن توجه به امور علم و فناوری چنین بیان  از این سیاست« 21»

های  ها و نوآوری ها، تشویق خالقیت پرورش و شکوفایی استعداد» شده:

« علمی، تقویت امر پژوهش و باال بردن توان علمی و فناوری کشور

ه وجود دارد آن است که بند مذکور ذیل ای ک مقرر شده است. نکته

و فصل و محور مجزایی را به خود  قرارگرفتهمحور فرهنگی مورد اشاره 

 اختصاص نداده است.

های کلی برنامه چهارم توسعه که در تاریخ  در سیاست

گردد که بندهای مرتبط با حوزۀ  ابالغ گردید، مالحظه می 11/09/1382

مرتبط با امور فرهنگی ذیل یک محور  علم و فناوری به همراه بندهای

«  9»بندی شده است. در بند  طبقه« امور فرهنگی، علمی و فناوری»کالن 

هاى کشور در جهت  امکانات و ظرفیت یده سازمان»این برنامه به 

تقویت نهضت »، «افزایش سهم کشور در تولیدات علمى جهان

هاى نو  فناوری یژهو کسب فناورى، به»، «و ترویج پژوهش یافزار نرم

هاى زیستی، اطالعات و ارتباطات،  و فناوری یفناور یزشامل: ر
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اشاره شده است. همچنین در بند « اى محیطی، هوافضا و هسته زیست

وپرورش، آموزش  اصالح نظام آموزشى کشور شامل: آموزشبه « 10»

اى، آموزش عالى، و کارآمد کردن آن براى تأمین منابع  فنى و حرفه

 پرداخته شده است. انداز ورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشمانسانى م

های کلی  گفتنی است که مقام معظم رهبری در پی ابالغ سیاست

جمهور، هیأت دولت و مجلس شورای  یسرئبرنامۀ چهارم توسعه، 

اسالمی را در خصوص اهتمام نسبت به تحقق و اجرای سیاست مورد 

ضرورت اساسی این توجه از  همعظم لدهد و از دیدگاه  خطاب قرار می

های کلی مصرح در برنامه سوم از  برخی از سیاستاین جهت است که 

 4نبوده است.توجه کافی در تقنین و اجرا برخوردار 

در تاریخ های کلی برنامۀ پنجم توسعه که  در سیاست

در چارچوب سند »از سوی رهبری ابالغ شده و  21/10/1387

تنظیم « 5ویکرد مبنایی پیشرفت و عدالتساله و با ر انداز بیست چشم

یک  صورت بهمجزا  طور بهبند و  5در « امور علمی و فناوری» شده بود،

تحول در نظام از این سیاست « 7»محور کالن مقرر شده بود. در بند 

                                           
  توسعه چهارم برنامه ابالغی های سیاست مقدمه. 4
  پنجم برنامه ابالغی های سیاست مقدمه. 5
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مقرر شده است که الزمۀ تحقق این تحول نیز،  آموزش عالی و پژوهش

، صد تولید ناخالص داخلیدر 3افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به »

های تحصیالت  کارشناسی به دوره ۀآموختگان دور افزایش ورود دانش

دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در »، «درصد 20تکمیلی به 

ها و مراکز پژوهشی با صنعت و  ارتباط مؤثر بین دانشگاه»، «منطقه

مشارکت  توانمندسازی بخش غیردولتی برای»، «های مربوط جامعه بخش

« های پیشرفته مورد نیاز دستیابی به فناوری»و « در تولید علم و فناوری

در سه  تحول در نظام آموزش و پرورشبه « 8»مقرر شده است. در بند 

افزایش سالمت روحی و جسمی و  دانش، مهارت و تربیت ۀحوز

، تحول و ارتقاء علوم انسانینیز « 9»اشاره شده است. بند  آموزان دانش

: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، با

های آموزشی، ارتقاء کمی  ها و روش اصالح و بازنگری در متون و برنامه

پردازی، نقد و  ترویج نظریه ،پژوهشی یها تیو کیفی مراکز و فعال

های  گسترش حمایتنیز به « 10»مقرر شده است. بند  آزاداندیشی

پرداخته  و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوریهدفمند مادی 

 تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشورنیز به « 11»است و در بند 

 توجه شده است.
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 09/04/1394توسعه نیز در تاریخ های کلی برنامه ششم  سیاست

، «اقتصاد مقاومتی» ۀگان محورهای سه ۀبر پای» ها ابالغ شد. این سیاست

و « سازی فرهنگی تعالی و مقاوم»و « علم و فناوری ۀعرصپیشتازی در »

تنظیم  6«داخلی و خارجی ۀهای موجود در صحن با درنظرگرفتن واقعیت

 است. شده

امور علم »های برنامه پنجم  ها نیز همانند سیاست در این سیاست

بند « 7»در یک محور مجزا از سایر محورها البته در قالب « و فناوری

اول منطقه در علم و  ۀدستیابی به رتب« 74». در بند ابالغ شده است

اجرای سند تحول بنیادین «  75»مقرر شده است. در بند  فناوری

افزایش سهم به « 76»بیان شده است. در بند  وپرورش آموزش

پرداخته شده است. در بند  های مهارتی در نظام آموزشی کشور آموزش

مورد  پردازی و نوآوری ی، نظریهعلوم پایه و تحقیقات بنیاد ۀتوسع« 77»

ساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات « 77-1»اشاره قرار گرفته و بند 

-2»مقرر شده و همچنین بند  علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد

تعمیق شناخت معارف دینی و و  تحول و ارتقاء علوم انسانینیز « 77

تنظیم به « 78»است. بند مورد توجه قرار گرفته  مبانی انقالب اسالمی

                                           
  توسعه ششم برنامه ابالغی های سیاست مقدمه. 6
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گسترش به « 79»اشاره داشته. بند  متقابل تحصیل با اشتغال ۀرابط

و  علم و فناوری با سایر کشورها ۀهمکاری و تعامل فعال در حوز

پرداخته شده است. و  بنیان تجارت و صادرات محصوالت دانش ۀتوسع

از حمایت  ی،وسعه و ساماندهی نظام ملی نوآورنیز به ت« 79»بند 

ۀ سازی پژوهش و نوآوری، و توسع محور و تجاری های مسأله پژوهش

اشاره  بنیان نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش

 داشته است.

های  ساله برنامۀ توسعه، سیاست 5های کلی  در کنار سیاست

تر و با  جامع صورت بهدیگری از جانب مقام معظم رهبری ابالغ شده که 

اه کالن و کلی به مقولۀ علم و فناوری توجه نموده است. از جمله این نگ

های کلی علم و فناوری  ها عبارت است از: سیاست سیاست

های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و  سیاست(، 29/06/1393)

ی تحقیقاتی کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقات

ول در نظام آموزش و های کلی ایجاد تح (، سیاست15/12/1383)

 (5/2/1392کشور. ) پرورش

های کلی در امور  طورکلی موضوعاتی بیان شده در سیاست به

 بندی کرد:  توان در محورهای زیر طبقه علم و فناوری را می

 ها:  موضوعات مشابه مذکور در سایر سیاست
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. ترویج و تقویت امر پژوهش، 2ی، افزار نرم. تقویت نهضت 1

تحول و ارتقاء . 4 ،نظام آموزشى کشور ول درو تح اصالح. 3

. 6، پردازی، نقد و آزاداندیشی ترویج نظریه. 5، علوم انسانی

اول  ۀدستیابی به رتب. 7، پیشرفته مورد نیاز نو و کسب فناورى

. 9. توسعۀ علوم پایه و تحقیقات، 8، منطقه در علم و فناوری

های  ورهکارشناسی به د ۀآموختگان دور افزایش ورود دانش

ساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات . 10، تحصیالت تکمیلی

 و نخبگانو حمایت از  پرورششناسایی . 11، علمی، پژوهشی

، افزایش بودجه تحقیق و پژوهش. 12، استعدادهای درخشان

توانمندسازی . 14، ل با اشتغالمتقابل تحصی ۀتنظیم رابط. 13

 ،بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری

علم و فناوری با  ۀگسترش همکاری و تعامل فعال در حوز.15

 .سایر کشورها

 موضوعات جدید:

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1666
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1666
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 9. افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان )بند 1

بنیادین  اجرای سند تحول.2(، 7های کلی برنامۀ چهارم توسعه سیاست

ارتباط . 3(، 8های برنامۀ ششم توسعه سیاست 75)بند  وپرورش آموزش

 یها استیس 7-3)بند ها و مراکز پژوهشی با صنعت مؤثر بین دانشگاه

های مهارتی در نظام  آموزش. افزایش سهم 4، (9هتوسع پنجم ۀبرنام یکل

تجارت  ۀتوسع. 5(، 10های برنامۀ ششم توسعه سیاست 76)بند  آموزشی

های برنامۀ ششم  سیاست 79)بند  بنیان صادرات محصوالت دانش و

سازی  تجاریی، وسعه و ساماندهی نظام ملی نوآور. ت6(، 11توسعه

. 7(، 12های برنامۀ ششم توسعه سیاست 80) بند  پژوهش و نوآوری

های برنامۀ ششم  سیاست 80)بند  نظام جامع تأمین مالیۀ توسع

                                           
هاى کشور در جهت افزایش سهم کشور در  و بسیج امکانات و ظرفیت یده ازمانس . 7

  .تولیدات علمى جهان
 ینوجوان و یکودک یلیتحص دوران بر دیتأک ووپرورش  آموزش نیادیبن تحول سند یاجرا.  8
 جامعه مربوط یها بخش و صنعت با یپژوهش مراکز و ها دانشگاه نیارتباط مؤثر ب 9

  کشور یآموزش نظام در یمهارت یها آموزش سهم شیافزا .10
 ریسا با یفناور و علم ۀحوز در بخش الهام و سازنده فعال، تعامل و یهمکار گسترش. 11

 و تجارت توسعه و اسالم جهان ژهیو به یجهان و یا منطقه معتبر یفن و یعلم مراکز و کشورها

 . انیبن دانش محصوالت صادرات
 و محور مسأله یها پژوهش از تیحما و ینوآور یمل نظام یسامانده و توسعه. 12

  .ینوآور و پژوهش یساز یتجار
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نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و های  ساماندهی نظام. 8(، 13توسعه

. مدیریت 9(، 14های کلی علم و فناوری سیاست 2-3بندی )بند  رتبه

رتقاء مستمر گذاری، ا بخشی در سیاست دانش و پژوهش، انسجام

های کلی  سیاست 2-1ها و روزآمدسازی نقشۀ جامع علمی )بند  شاخص

ها و  حمایت از تأسیس و توسعه شهرک. 10(، 15علم و فناوری

(، 16های کلی علم و فناوری سیاست 2-5)بند  های علم و فناوری ارکپ

های  افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی سیاست. 11

. 12(، 17های کلی علم و فناوری سیاست 5-1)بند کلی علم و فناوری 

ها در آموزش و پژوهش  تعیین اولویت، تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه

ها و  تکمیل زیرساخت. 13(، 18های کلی علم و فناوری سیاست 5-3)بند 

                                           
  .انیبن دانش اقتصاد ازین به پاسخ جهت در یمال نیتأم جامع نظام توسعه. 13
 علم یها حوزه در یبند رتبه و یاعتبارسنج ،یابیارز نظارت، یها نظام تیو تقو یسامانده. 14

 .یفناور و
 نظارت و یزیر برنامه ،یگذار استیس در یبخش انسجام و پژوهش و دانش تیریمد. 15

 جامع نقشه یروزآمدساز و ها شاخص مستمر ارتقاء و یفناور و علم حوزه در یراهبرد

 در منطقه و جهان. یو فن یکشور با توجه به تحوالت علم یعلم
 .یفناور و علم یها پارک وها  شهرک توسعه و سیتأس از تیحما. 16
  یکارآمد ارتقاء و یمل توان ادیازد ،یمل درآمد و اقتصاد در یفناور و علم سهم شیافزا. 17
 .یراهبرد مستمر یها یهمکار تیتقو و دانشگاه و حوزه وندیپ قیتعم و میتحک. 18

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1052
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1052
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های کلی  سیاست 5-6)بند  مالکیت فکری و معنوی قوانین و مقررات

 (.19علم و فناوری

های کلی ابالغی مقام معظم رهبری در امور  سیاستبا بررسی 

علم و فناوری با بندهای فراوان تکراری مواجه هستیم که این امر از 

میت و ضرورت سیاست ابالغ شده در جهت طرف نشان از اه یک

رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه علم و فناوری است و از طرف 

های موجود در این حوزه و یا  دیگر عدم اجرا و رفع خألها و چالش

مجدداً با ابالغ مجدد بر اجرا و  معظم لهاجرای ناقص آن سبب شده تا 

 ها تأکید کنند.   یاستساهتمام به تحقق 

 ضعیت موجود امور علم و فناوری . و3

ها و اسناد کالن نشان داده شد که برخی  با بررسی سایر سیاست

های برنامه ششم توسعه، پیش از این در  از احکام و بندهای سیاست

های کلی نظام و اسناد کالن مدنظر قرار گرفته بودند و  دیگر سیاست

مشی  ر خطهای کلی تأکید مجددی ب صورت سیاست ها به ابالغ آن

های  جمهوری اسالمی در حوزۀ علم و فناوری و اجرایی شدن سیاست

                                           
  .مربوط مقررات و نیقوان و ها رساختیز لیتکم و یمعنو و یفکر تیمالک از تی.حما19
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موجود است. بر این اساس در ادامه به بررسی وضعیت و جایگاه هریک 

 پردازیم. از بندهای مذکور می

 . مرجع علم و فناوری در منطقه3.1

دستیابی به »های برنامه ششم به بحث از  بند نخست از سیاست

ه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق اول منطق ۀرتب

بند  در سایر اسناد کالن نظیر پردازد. می« های کلی علم و فناوری سیاست

 کشور جهانی جایگاه ارتقاءهای کلی علم و فناوری نیز به  سیاست  1-2

اسالم  جهان فناوری و علمی قطب به ایران تبدیل و فناوری و علم در

، 20انداز چشم مچنین در سایر اسناد کالن یعنی سندشده است. ه تأکید

 22و نیز نقشۀ جامع علمی کشور 21پنجم توسعه برنامه کلی های سیاست

تأکید اصلی بر دستیابی به جایگاه اول علم که  نیز به این مهم اشاره شده

                                           
 غربی جنوب آسیای ی منطقه سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه به یابی .دست20

 سطح نسبی ارتقاء اقتصادی، مستمر و پرشتاب رشد علم، تولید و افزاری نرم جنبش بر تأکید با

 .کامل اشتغال به رسیدن و سرانه درآمد
 فناوری و علمی قطب به ایران تبدیل و فناوری و علم در کشور جهانی جایگاه ارتقاء .21

 .اسالم جهان
 و علمی برجسته جایگاه احراز و اسالم جهان در فناوری و علم اول جایگاه به دستیابی. 22

 .جهان در بخشی الهام



 

    

 

 

 

ش 
ر 
زا

گ
ی
ش
ه
ژو

پ
 

 

 

های ابالغی برنامۀ ششم توسعه های کلی مرتبط با امور علم، فناوری و نوآوری در پرتو سیاستبررسی سیاست  

21 

و فناوری در جهان اسالم و تبدیل شدن ایران به قطب علمی و فناوری 

این تأکیداتی که در سایر اسناد کالن و برنامه ششم باشد.  جهان اسالم می

گر آن  توسعه مبنی بر کسب رتبۀ اول منطقه در علم و فناوری شده نشان

است که هنوز جمهوری اسالمی ایران به چنین جایگاه نرسیده است و 

 ریزی و اهتمام بیشتر جهت تحقق این هدف خواهد بود. نیازمند برنامه

  وپرورش آموزشادین .تحقق سند تحول بنی3.2

اجرای »های برنامۀ ششم توسعه در خصوص  سیاست بند دوم از

و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی  وپرورش آموزشسند تحول بنیادین 

یکی از اسناد معتبر در  وپرورش آموزشسند تحول است. « و نوجوانی

. این سند در قالب یک 23شود نظام جمهوری اسالمی ایران محسوب می

یت، مأمورها، بیانیۀ  فصل )شامل کلیات، بیانیۀ ارزش 8و  مقدمه

های عملیاتی و  های کالن، راهبردهای کالن، هدف انداز، هدف چشم

راهکارها، چارچوب نهادی و نظام اجرایی( تنظیم و تدوین شده و 

                                           
 و است رسیده فرهنگی انقالب عالی شورای تصویب به 06/10/1390 تاریخ در سند این. 23

 .است گردیده ابالغ وپرورش آموزش به اجرا برای 1/12/1390 تاریخ در
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های راهبردی برای  مشی ها و خط برخوردار از مفاهیم ارزشی و سیاست

 م مطلوب تعلیم و تربیت اسالمی است.ریزی نظا طراحی و برنامه

نظام اهمیت اجرای این سند از این جهت است که  

هاى  از نظامی و وارداتی صورت تقلید به وپرورش آموزش

چه  یک تحوّل اساسىه، فلذا الزم است وپرورش غربى پدید آمد آموزش

صورت  وپرورش در فضاى آموزش چه از لحاظ محتواو  از لحاظ قالب

مچنین علت تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی در ه 24بگیرد.

                                           
 -ى سند تحوّل است. سند تحوّل  مسئله ها، یریتوپرورش و مد نکته در مورد آموزش یک.»24

الوجود نبود؛  دفعىّ یزِچ یک -شد  یتشد و تثب یمتنظ یراخ یها مهروموم ینکه بحمداهلل در ا

از  یدوپرورش در کشور ما، از تقل آموزش انقالب، جزو آرزوها بود. چون نظام یلاز اوا ینا

با همان  یباًآمده بود، با همان شکل، با همان محتوا، تقر یدوپرورش غربى پد آموزش یها نظام

وپرورش؛ چه از لحاظ قالب، چه از  تحوّل اساسى الزم بود در فضاى آموزش یک یب؛ترت

پخته شد، به سند  یجتدر ؛ بهها بود در طول مهروموم ها یلىفکر در خ ینلحاظ محتوا. خب، ا

 هر براى نه، است؛ ها خواسته اعالى حدّ تحوّل سند این که کنیم ینم عرض. یدتحوّل انجام

 بروید، پیش کنید، عمل شما شاءاهلل ان است ممکن - است متصوّر هم باالترى حدّ یک چیزى

 - بیفزایید ستا شما موجودىِ امروز آنچه بر چیزى زمانى گذشت از بعد بیاموزید، تجربه

 ى توصیه و من عرض. گرفت یجد باید را این است؛ ما اختیار در تحوّل سند این فعالً لکن

 از فراتر بگیریم؛ یجد را تحوّل سند که است این محترم مدیران و محترم مسئولین به من

همچنان که  -کند  یداسند تحوّل تحقّق پ ینا یمخب، اگر بخواه .عمل در رسمى؛ اظهارات

برنامه الزم است. اگر تفکّرات  یکى راه الزم است،  نقشه -قبلى ما  یضاره کردند به عرااش

در  یاید،در ن یاتیى عمل برنامه یککه مورد نظر مسئوالن و دلسوزان است، به شکل  یّاتىما، کلّ
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این زیرساخت سیاست ابالغی برنامه ششم توسعه بدان جهت است که 

زیرساخت تعلیم دوران ی گوناگون ها حوزهپیشرفت کشور در  اصلی

 25است. کودکی و نوجوانی

                                                                                  
 یاتیى عمل برنامه ینالزم دارد. ا یاتیى عمل برنامه ید؛خواهد ماند و خواهد پوس یاتعالم ذهن

فرهنگى و مرجع  یممرکز عظ یککه خب،  -را با نظر شوراى عالى انقالب فرهنگى 

قدم اجرا  به و قدم یدکن ینتدو ید،کن یّهته -در آنجا حضور دارند  یناست و مسئول گیرى یمتصم

سراغ قدم بعدى. بعضى کارها ]هم[  یمقدم برداشته شد، ]بعد[ برو ینکه ا یداحساس کن ید؛کن

سراسر  یانمعلمان و فرهنگ یداردر د یاناتب ) «.یردانجام بگ یدبا یکدیگررض زمان و در ع هم

   (1393/02/17کشور

 یبرسد، به رفاه و غنا برسد، به علم و تفوّق علم یکشور اگر بخواهد به سرافراز یک.»25

 ی جامعه یلعاقل، خردمند و متفکر تحو یده،مردم شجاع، آزاده، فهمشود، اگر بخواهد  یمنته

و  یدوران کودک یمتعل یرساخترا درست کند؛ ز یاصل یرساختز ینا یددهد، با یبشر

 در الزم آمادگی ایجاد برای. کرد احترام باید خیلی معلم به لذا. است معلم شأن این،. ینوجوان

 باشد مؤثر آن در تربیت و تعلیم که سازوکاری ی تهیه برای. کرد وقت صرف باید خیلی معلم،

 بنیادین تحول این روی بر ما اینکه. کرد گذاری سرمایه باید خیلی باشد، داشته درست جهتِ و

 این سند امروز بحمداهلل خب، که ــ کردیم تکیه گذشته یها مهروموم دروپرورش  آموزش در

 ــ است شده معیّن و مشخص راه، ی نقشه واقع در و استوپرورش  آموزش اختیار در تحول

 خلقیات و حرکات و باورها وها  دل در صحیح تغییر ،ها انسان در تحول. است این خاطر برای

 .استوپرورش  آموزش زیرساخت، این محکم؛ زیرساخت یک به دارد احتیاج ها، ینا امثال و

 یفکر یمبنا یکاساس درآمد، بر  یدکه در کشور به شکل جد یوپرورش ما آن روز آموزش

 یدوپرورش جد که آموزش یها سال ــ از اوّل به وجود آمد؛ ما هم در طول ده یگرد یِو اعتقاد

 یلکه خب، ر یم؛رفت یشپ یلدر واقع در همان ر یم،در کشور آمد ــ بر همان مبنا حرکت کرد

جامعه را  یدحرکت دهد؛ با یاسالم یها ما را به سمت هدف یدسند تحول با یننبود. ا یدرست
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موضوع تحول و نوسازی در نظام  در نگاه مقام معظم رهبری

وپرورش که در  ور اعم از آموزش عالی و آموزشآموزشی و علمی کش

های گذشته نیز مورد تأکید بوده است، هنوز به سرانجام مطلوب  دوره

ریزی جدید  با یک بازنگری و برنامه و نیازمند این است که نرسیده است

                                                                                  
را به  یانسان یواال یها بتواند در ما خصلت یدببرد؛ با یشپ یاسالم یقتاًحق یِبه سبک زندگ

 مشاهده یصینقا خودمان، رفتار در خودمان، خلقیات در خودمان، در امروز ما. یاوردوجود ب

 و انبوه استعداد یک ایرانی، ی جامعه در بشری استعداد. شود برطرف باید یصنقا این کنیم؛ یم

 تحول سند این. کند پیدا صحیح جهت کند، پیدا بروز امکان باید استعداد این است؛ سرشار

عرض  جا ینسند تحول. من هم های یرساختاشاره کردند به ز .است چیزی چنین یک به ناظر

در آن  یدنبا وجه یچه شود، منتها به یاتیعمل یداست که با یمتن یکبکنم؛ سند تحول 

رفت. کار، کار  یشپ یدجوانب با یحصح ی اشد؛ با تدبر، با تأمل، بامالحظهب یزدگ شتاب

 یربازدهبلندمدت است؛ د یست؛زودبازده ن یست؛مدت ن کوتاه یق،عم یاست. کارها یقیعم

شد،  یبند ماندگار خواهد شد، مثمر خواهد شد؛ اگر سرهم یرد،است؛ اگر درست صورت بگ

 یناعهاوقت ا یرالثّمرۀ لغ یو مجتن»ا نخواهد داد. فرمود: الزم ر ی یجهزده شد، آن وقت نت شتاب

به دست  یزیدر واقع چ یدید،برسد، چ ینکهرا قبل از ا یوه؛ اگر چنانچه م«ارضه یرکالزّارع بغ

منافع آن  ی تا از همه ینیدبرسد، بعد بچ یوهم یدو زحمتتان هدر رفته است. بگذار اید یاوردهن

سند تحول،  ینا یها بخش یالزم است که برا یمتعدد یقاتیِقتح یها حلقه یدشا .یدبهره ببر

 ینوقت ا گذاشته شود؛ آن یحصح یل،ر ینا یقتاًکند، تا حق یداپ یاتیو عمل یاجرائ یراهکارها

 یمال یبانیپشت یحرکت کند. البته الزم است هم دولت، هم مجلس، برا یلر یقطار بر رو

تأمل کنند، تدبر کنند.  یطورجد هکار، ب یندر ا یشرفتپ یوپرورش، برا آموزش

بعد  یاورد،الزم از آن به عمل ن یبانیبه حال خود رها کرد و پشت شود یوپرورش را نم آموزش

   (1392/02/18یاناز فرهنگ یجمع یداردر د یانات « )برود. یشهم توقع داشت که پ
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سند تحول  26.دطی مدت زمان معقول و ممکن به سرانجام خود برس

 و تغییرنیز  ول و جامع اجرایی شود منسجم و کام طور بهبنیادین باید 

نگردد. تحول در  27تحوّل بنیادین گزینهای سطحی و روزمره جای تبدیل

ها، یعنی به مبانی و  وقتی بنیادین است که به ریشه وپرورش آموزش

ها، باورها، نیازها، اعتقادات،  ها، نگرش ، ارزشوپرورش آموزشفلسفۀ 

را  آمده دست بهازد و مفاهیم ارزشی ها بپرد فرهنگ و ... و این نوع مقوله

ها به کار ببرد و  های عملیاتی در زیر نظام در قالب سازوکارها و برنامه

( در تأیید این 5: 1391، حج فروشها شود. ) سبب تغییر و تحول آن

رو ۀ زیر و مثاب بهنکته از دیدگاه مقام معظم رهبری نیز تحول بنیادین 

                                           
کشور اعم از  یو علم یدر نظام آموزش یو موضوع تحول و نوساز یفرهنگ یمهندس».26

مورد  یزگذشته ن یها که در دوره یتحول در علوم انسان یزوپرورش و ن و آموزش یآموزش عال

امور خسارت  ینافتادن ا یقاست، به تعو یدهبوده است، هنوز به سرانجام مطلوب نرس یدتأک

 یکگرفته شده و با  تر یامور جد ینا یدخواهد کرد، لذا با یممتوجه انقالب اسال یبزرگ

حکم  .« )دمدت زمان معقول و ممکن به سرانجام خود برس یط یدجد یزیر و برنامه یبازنگر

 (1393/07/26یانقالب فرهنگ یعال یشورا یدجد ی آغاز دوره
 کنیم، یوپرورش عرض م آموزش ینرا من به مسئول یناست، ا ینا یاساس ی نکته یک.»27

 یادینتحوّل بن یو روزمره جا یسطح های ییروتبدیلو تغ یدست دمِ یها که برنامه یدمراقب باش

 مهم سطحی تغییرات. دهیم یم ییرتغ یمنکند، خوشحال نکند که ما دار یما را راض یرد؛را نگ

 مهم این بشود؛ نوسازی بنا این یجتدر به که است بنیادین تحوّلمواد  همان اساس، نیست؛

   (1394/02/16سراسر کشور یانجمعى از معلمان و فرهنگ یداردر د بیانات ) «است
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ساختارها است و با اصالحات جزئی یا مبانی، مفاهیم، نهادها و  شدن

ی اثربخشگردد تا  یم. تحول بنیادین است که سبب 28کلی متفاوت است

                                           
 یسند باالدست یکهم  ین؛ اکشور یوپرورش و تحول نظام آموزش بحث آموزش ینهم». 28

و رو شدن.  یراز موارد، ز یدر بعض یعنیخودش را دارد. تحول،  یالزم دارد. تحول، معنا

تحول  یکواقعاً  -شود  یادمثالً کم شود، ز ییها بخش یککه  - یستاصالحات، مورد نظر ن

 ینظام واردات یکوپرورش،  آموزش یالزم است. علتش هم واضح است: چون نظام کنون

است.  یواردات ی هم شده، اما شاکله، شاکله سازی یمعنا بوم یککه به  ای یاست؛ حاال واردات

از  کنیم، یرا وارد م یزهاچ یلینه، ما خ یم؛است، رد کن یهرچه واردات یمما بخواه ینکهنه ا

بد  یتاست. تبع یتخوب هم هست؛ اما آنچه نامطلوب است، تبع کنیم، یهم استفاده م آن

ندارد. ما االن از  یاشکال یچاست؛ ه یخوب یزو به کار بستن، چ یدنا گرفتن و پسنداست؛ ام

 راضیها  آن هم هایش یلیخ با البته. کنیم یاستفاده م یمدار ها یغرب یفناور های یشرفتپ

. کنیم یم استفاده هم بیشتر کرد، خواهیم را خودمان ی استفاده ما ولی نرم؛ هم دندشان نیستند،

 و قرآن در. است نامطلوبی چیز تبعیت. است بد تبعیت منتها نیست، مهم کردن ستفادها بنابراین

 کرد؛ تبعیت نبایستی. «اللَّه سبیل عن یضلّوک» است؛ ضالل تبعیت، ی نتیجه متعدد، آیات در

 راوپرورش  آموزش کنونی نظام تبعیتاً ما. پسندید است، خوب که را آنچه کرد، نگاه بایستی

ها  آن حاال. کردیم قبول هم ما ما، به دادند کردند، یم عمل را چیزی یک عنیی. کردیم قبول

 جهت درها  آن تغییرات از بعضی. آوردند وجود به فراوانی تغییرات نظام، همین در خودشان

 شکل همان به چسبیدیم نه، ما. بوده هم سنتی و بومی قدیم از ما برای که است چیزی آن

 .سنت یک ما برای شده این و تیم؛گرفها  آن از که ای قدیمی

دارد به  یاجاحت -که اشاره کردند  طور ینهم -تحول الزم است. البته تحول  یک ینبنابرا 

. بر یمرا بدان یندهآ یازهاین یم،وضع کشور را بدان یم،وپرورش را بدان آموزش ی ما فلسفه که ینا

، یجرا یربه تعب - «یگران فرهنگراهبرد ن»اصطالح  فکر و به افراد صاحب یدبا ها یناساس ا

 «کنند. یداپ یاساس یها حل و راه ینندبنش - یفرهنگ یستهایاستراتژ
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الزمۀ تحول این است  29.الزم در جهت تحقق تحول بنیادین شکل بگیرد

، وضعیت موجود و وپرورش آموزشکه شناخت کافی نسبت به فلسفۀ 

ارت دیگر تحول به عب نیازهای آیندۀ کشور نیز وجود داشته باشد.

کشور به معنای انتقال از تعلیم و تربیت  وپرورش آموزشبنیادین در 

در مبانی نظری  آنچهکنونی به تعلیم و تربیت اسالمی است و یا مطابق 

ها در تهیه و تدوین  تغییر رویکرد اصول و سیاست»سند تحول آمده، 

تربیت،  ی که ضمن اصالت به فرهنگا گونه بهفلسفۀ تربیت در کشورمان 

اسالم و معارف آن، اجتهاد ژرف و جامع، گفتمان انقالب اسالمی، نگاه 

تمدنی، تربیت جامع، متوازن و یکپارچه، تجربۀ و دانش بشری و نگاه 

، حج فروشبر آن حاکم باشد.)« شناسانه، ناظر به زمانه و راهبردی آسیب

1391 :5) 

                                           
 مواد از تعدادی یک که کردند اشاره. بشود حفظ سند این انسجام که است این نکته یک».29

 این بشود؛ اجرایی باید سند این مواد ی همه لکن است، خوب است؛ شده اجرایی سند این

 حدود این در یا مادّه چهل کنید فرض را، مواد از برخی ما اینکه. است منسجم ی وعهمجم یک

 مجموعه این انسجام. رسید نخواهد نتیجه به این بگذاریم، مغفول را بقیّه کنیم، اجرایی را

 پیش کار وقت آن گرفت، قرار عمل مورد مجموعه این مواد ی همه وقتی. بشود حفظ بایستی

 جمعى دیدار در بیانات .« )گرفت خواهد انجام درست کرد، خواهد پیدا سرعت رفت، خواهد

 (1394/02/16کشور سراسر فرهنگیان و معلمان از

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29639
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29639
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29639
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انطباق با  منظور بهاهمیت تحول و نوسازی نظام تعلیم و تربیت 

مبانی تعلیم و تربیت اسالمی تا حدی در نگاه مقام معظم رهبری جدی 

در سایر اسناد کالن کشور همچون نقشۀ جامع  است که ایشان مکرراً

 کلی های سیاست(، 1389راهبردهای کالن)سال  -30/31علمی کشور

های  سیاست( و 1392کشور )سال وپرورش آموزش نظام در تحول ایجاد

 اند. ( تکرار و تأکید نموده1393)سال  32ناوریکلی علم و ف

ی پرداختن به جا به وپرورش آموزشرسد وزارت  به نظر می

و  33ی اصلیها نظام یرزریزی برای تغییر و تحول در  ها و برنامه ریشه

ی مربوط به راهکارهای سند تحول بر اساس اسناد سازوکارهاطراحی 

                                           
 نهادهای شدن اسالمی فرآیندهای در تسریع و علم به اسالمی نگرش کردن نهادینه. 30

  ژوهشیپ و آموزشی
 منظور به عالی آموزش و وپرورش آموزش از اعم تربیت و تعلیم نظام نوسازی و تحول. 31

  نقشه کالن اهداف تحقق و اسالمی تربیت و تعلیم مبانی با انطباق
 ارتقاء و پژوهش و آموزش کنار در پرورش اصل و اسالمی تربیت و تعلیم نظام به اهتمام. 32

 های سیاست 1-3 بند.)آنان سیاسی نشاط و ها آگاهی و انپژوه دانش معنوی و روحی سالمت

 ( فناوری و علم کلی
 تدوین و تهیه راها  آن برنامه مورد هر در است موظفوپرورش  آموزش که ییها نظام زیر. 33

 منابع تأمین و معلم یت. ترب2 درسی،.برنامه 1»: ازاند  عبارت برساند عالی شورای تصویب به و

 تجهیزات. 6ی،آموزش ی.فضا5مالی، منابع تخصیص و ین. تأم4 مدیریت، و راهبری. 3انسانی،

 ارزشیابی و.پژوهش 7 فناوری، و
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فلسفه و مبانی غربی از بنیان  ساز تغییر باالدستی )که از الزامات زمینه

ییرات شکلی ساختار نظام تغکنونی است(، تنها به  وپرورش آموزش

همین امر  .(31: 1391، حج فروش.)اکتفا نموده است وپرورش آموزش

باعث شده تا ایشان مجدداً در برنامه ششم توسعه خواستار اجرایی شدن 

به نشان دهنده آن وپرورش هستند و این مطال سند تحول بنیادین آموزش

است که مشکل اصلی در خصوص تحول ناظر به بعد تقنینی و 

باشد، بلکه مشکل اصلی در خصوص  گذاری در این حوزه نمی سیاست

های اجرای سند تحول است که به نظر  تأمین و تدارک زیرساخت

رسد بخشی از مفاد سند تحول آموزش و پرورش مالک عمل قرار  می

سازی و عملیاتی نشده است که  طور کامل پیاده ن بهگرفته و تمام مفاد آ

مقام معظم رهبری ضرورت اجرایی شدن این سند را مجدداً ابالغ 

 اند. نموده

 های مهارتی . افزایش سهم آموزش3.3

های مهارتی در نظام  افزایش سهم آموزش»رابطه با بند سوم در 

هبری نیز در . در رابطه با این موضوع مقام معظم راست« آموزشی کشور
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های کلی  سیاست« 235»و « 134»سایر اسناد کالن همچون بندهای 

یک نظام آموزشی  عنوان بهای را  اشتغال، نظام آموزش فنی و حرفه

مستقل در کنار دو نظام آموزشی دیگر یعنی نظام آموزش عالی و 

آموزش عمومی مطرح و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآفرین را 

های  سیاست« 12»زشی مقرر فرمودند. همچنین در بند وظیفۀ نظام آمو

وری   سازی و ارتقاء بهره توانمند» کلی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، به

نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خالقیت و ایجاد تناسب بین 

« 8»و در بند « .مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار

در سن کار با  تیتوانمندسازی جمع»های کلی جمعیت  سیاست

سازی و اصالح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و  فرهنگ

ای و تخصصی با نیازهای  های عمومی، کارآفرینی، فنی ـ حرفه آموزش

و « جامعه و استعدادها و عالیق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد

                                           
 ارزشعنوان  به یداخل داتیتول از استفاده و ینیکارآفر د،یتول کار، فرهنگ تیتقو و جیترو. 34

   .کشور یغیتبل و یآموزش نظام از یریگ بهره با یمل و یاسالم
 و یفعل) کار بازار یازهاین با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، ینانسا یروین آموزش.  35

 یفن آموزش ،وپرورش )آموزش کشور یآموزش نظام تیمسؤول با ینیکارآفر توان ارتقاء و( یآت

 یها بنگاه یهمکار جلب و مهارت و آموزش کردن توأم و( یعال آموزش و یا حرفه و

 (1390 یابالغ اشتغال، یکل یها استیس 2 بندها)  آن تیظرف از استفاده جهت یاقتصاد
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تقویت »آموزشی نیز به های کلی تحول در نظام  سیاست« 4-8»در بند 

 اند.  تأکید نموده« ای های فنی و حرفه آموزش

ای  های فنی و حرفه گفتنی است که گستردگی توجه به آموزش

ها  های کلی نظام حاکی از آن است که این آموزش در انواع سیاست

های اجتماعی و فرهنگی را  های اقتصادی، سودمندی عالوه بر سودمندی

ای و توجه  های فنی و حرفه جود توجه اهمیت آموزشنیز در بردارد. باو

به آن در اسناد مختلف، در عمل و اجرا توجه چندانی صورت نگرفته 

به  یا های فنی و حرفه آموزش( 2: 1392ی و اسماعیلی، محمدعلاست.)

های نظری و عملی از توانایی زیادی در تشکیل  آموزش م نمودنأدلیل تو

این امکان را برای و  باشند برخوردار می گرسرمایه انسانی و تربیت کار

نماید که همسویی بیشتری با نیازهای بازار کار  آموزش دیده فراهم می

های  ها در فعالیت داشته و از این طریق امکان بیشتری برای جذب آن

ها و مشکالت مقولۀ  آن چالش تبع بهکه  اجتماعی فراهم گردد -اقتصادی

 (2: 1384و مرتضوی،  فر یمیسل.)رف گرددبرطاشتغال و افزایش تولید 

های فنی و  های مهارتی، هنرستان محمل و بستر اصلی آموزش

های جامع علمی کاربردی است. این مراکز ظرفیت و  ای و دانشگاه حرفه

گردد  های مهارتی محسوب می بستر مناسبی جهت ارائه آموزش
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های اشتغال  فرصتدر مسیر ایجاد آموختگان بتوانند  ای که دانش گونه به

 ند. ها اقدامات خوبی را انجام ده ها و توانمندی مهارت بر یهجدید با تک

ای و کاردانش تا حدی  های مهارتی، فنی و حرفه موضوع آموزش

دارای اهمیت است که در این رابطه مقام معظم رهبری همواره تأکید 

 های مختلف لزوم توجه ویژه به توسعه اند و به مناسبت فرموده

ای، دانشگاه علمی کاربردی را به مسئولین  حرفه -های فنی هنرستان

یکى از کارهاى دیگرى هم »فرمایند:  اند. در این رابطه می یادآوری کرده

که حاال من اینجا یادداشت کردم که بر عهدۀ مسئولین دولتى است، 

هاى  هاى فنى و صنعتى، این دانشگاه هاست. این هنرستان توسعۀ مهارت

اى،  حرفه -هاى فنى ها، آموزشکده یا حرفه -کاربردى، این فنى -علمى

باید توسعه پیدا کند. ما به علم احتیاج داریم، اما به پنجۀ کارآمد هم 

های مهارتی  یکی از مشکالتی که در حوزۀ آموزش 36«احتیاج داریم.

آموزش مهارت از سهم کل بودجه  ۀودجوجود دارد آن است که ب

را به خود اختصاص داده و این امر سبب افول سهم اندکی  آموزشی

که مقام معظم رهبری  یدرحالگردد  های مهارتی می سهم آموزش

                                           
    16/06/89کشور،  کارآفرینان جمع در رهبری معظم مقام بیانات.36
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، سازگار نژاداند. ) خواستار افزایش این سهم در نظام آموزشی شده

1395) 

 .لزوم توسعۀ علوم پایه3.4

پردازی و  علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه عۀتوس»بند چهارم به 

جامع  ۀهای کلی علم و فناوری و نقش ی در چارچوب سیاستنوآور

مبنای  عنوان بهعلوم پایه علومی هستند که پردازد.  می« علمی کشور

نظری هر تحرک علمی و فناوری پیشرفته است که باید در راستای 

کاربردی نمودن این علوم معطوف به نیازهای اصلی کشور به توسعه و 

  .بسط علوم پایه پرداخته شود

 در این رابطهیی است که تا جااهمیت و علت پرداختن به علوم پایه 

 تحقیقات به گسترش»های انرژی  سایر اسناد کالن همچون سیاست

 مرکز ایجاد برای تالش و انسانی نیروی تربیت و ای هتوسع و بنیادی

 مللال بین سطح در انرژی مهندسی  فنی خدمات دانش و صدور و جذب

، در «گاز پتروشیمی و نفت صنایع و منابع های زمینه در فناوری ارتقای و

 و تعمیق و توسعه»نیز به  کالن راهبردهای -کشور علمی جامع نقشۀ

از «  -1-3»و بند « پایه علوم حوزۀ در پژوهش و آموزش تقویت
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« توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی»های کلی علم و فناوری به  سیاست

 دارد. اشاره 

توان به کاربست که  توسعۀ علوم پایه اقداماتی راهبردی را میدر راستای 

ها و  بازنگری و ارتقاء روش. 1از جمله این راهبردها عبارت است از: 

سازی  شبکه .2، محتوای آموزش علوم پایه در کلیه سطوح تحصیلی

منظور افزایش  علوم پایه به ۀمؤسسات آموزشی و پژوهشی در حوز

ای از طریق اشتراک  رشته ویت تحقیقات بینهماهنگی و همکاری و تق

تقسیم کارهای پژوهشی و جذب نخبگان . 3 امکانات و تجهیزات،

های مطالعاتی و تحقیقاتی کاربردی و  لزام و تشویق طرح. ا4، علمی

های  گسترش کرسی. 5 های علوم پایه مرتبط، ای در پژوهش توسعه

دید و میانبر علمی، پردازی در علوم پایه برای کشف مسیرهای ج نظریه

کالن توسعه، تعمیق و تقویت آموزش و پژوهش  یاز اقدامات راهبرد

توان به کار گرفت.)راهبردهای کالن نقشه  که می است این حوزهدر 

 (61: 1389جامع علمی کشور، 

 سازی اطالعات علمی، پژوهشی مند . نظام3.5

نظام ملی  ساماندهی»ششم به  برنامههای ابالغی  بند پنجم از سیاست

پردازد.  می« آمار و اطالعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد
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اهمیت ساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات پژوهشی آن است که 

گویی به نیازهای جامعه  ها باید در جهت پاسخ تحقیقات و پژوهش

صورت بگیرد. الزمۀ انجام تحقیقات کاربردی و پاسخگو به نیازهای 

ست که یک بانک اطالعات جامع و مرکزی از وضعیت کشور آن ا

وضعیت موجود  اثر آنموجود تحقیقات علمی کشور تهیه گردد تا در 

تحقیقات صورت گرفته قابلیت ارزیابی داشته باشد تا در راستای رسیدن 

های علمی و  های مختلف به اولویت به وضعیت مطلوب علمی در حوزه

: 1390گردد. )کالنتری و رودی، تحقیقاتی کشور اشراف کامل حاصل 

9) 

 بخش های سیاست «1» این مقرره در سایر اسناد همچون بند

 پیگیری شده است. 1377ای مصوب سال  رایانه رسانی اطالع ای شبکه

دهد که نهادها  بررسی وضعیت علم و فناوری در ایران نشان می

ود یا های خ واسطۀ قانون وظایف و مأموریت های متعددی به و سازمان

صرفاً برای رفع نیازهای اطالعاتی خود، با این موضوع درگیر هستند و 

های خود و  ها و انتشار یافته گیری شاخص به همین دلیل اقدام به اندازه

های زمانی نامنظم  های مختلف در بازه حتی بعضاً به تعریف شاخص

ز این پوشانی برخی ا پردازند. این مسئله عالوه بر موازی کاری و هم می

های  شود بعضاً نتایج متناقضی در سنجش شاخص ها، موجب می فعالیت
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های متفاوت  یکسان حاصل شود که ناشی از استفاده از تعاریف و روش

گیری و همچنین عدم صالحیت و برخورداری نهادها از دانش و  اندازه

تخصص کافی برای سنجش علم و فناوری است. در این رابطه نخستین 

گردد که  برمی 1380های ابتدایی دهۀ  قابل توجه به سال تالش جدی و

شورای عالی انقالب فرهنگی نیز به تعریف و تصویب نسبتاً مفصلی از 

های ارزیابی علم و  شاخص»فناوری تحت عنوان  های علم و شاخص

پرداخته است. عالوه بر آن نهادهای دیگری  1381در سال « فناوری

های خود از   ز طریق زیر مجموعها« ریاست جمهوری»همچون نهاد 

های راهبردی(، دفتر  جمله: معاونت فناوری)ستادهای فناوری

شورای عالی انقالب »های فناوری و مرکز آمار ایران؛ نهاد  همکاری

وزارت علوم، تحقیقات »های خود و  نیز از طرق زیر مجموعه« فرهنگی

تعریف و های خود اقدام به  نیز از طریق زیر مجموعه« و فناوری

های علم و فناوری  و انتشار گزارش از  وضعیت  گیری شاخص اندازه

: 1389کنند. )علیزاده،  المللی می علم و فناوری در سطح ملی و بعضاً بین

13) 

های  ذکر است که علیرغم درک اهمیت سنجش شاخص شایان

های متعددی همراه بوده  علم و فناوری در کشور این موضوع با چالش

گیری وضعیت  های اندازه توان به تعدد مراجع شاخص ملۀ آن میکه از ج
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های نهادهای متولی،  علم و فناوری، عدم انسجام و یکپارچگی فعالیت

های  های ارزیابی، وجود برخی شاخص تفاوت در تعریف شاخص

های مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی،  غیرضروری در شاخص

لی سنجش علم و فناوری و همپوشانی و تداخل وظایف نهادهای متو

دهی منظم نهادهای متولی به مجلس شورای اسالمی اشاره  عدم گزارش

سامانی،  ( که این عوامل نشان دهندۀ بی13-23: 1389کرد. )علیزاده، 

گردد،  تشتت و ناکارآمدی عملکرد نظام سنجش علم و فناوری می

ملی آمار  ساماندهی نظام»فلذاست که مقام معظم رهبری در برنامه ششم 

را مدنظر قرار « و اطالعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد

 دادند.

 . لزوم تحول در علوم انسانی 3.6

ویژه تحول و ارتقاء علوم انسانی به»یکی دیگر از محورها لزوم  

است. در نگاه مقام « تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب اسالمی
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و روح 37هوای تنفسی مجموعه نخبه کشورمعظم رهبری علوم انسانی 

دار تحلیل، هدایت، کنترل همه  ها است که عهده حاکم بر سایر دانش

ۀ سبک زندگی فردی و اجتماعی انسان کنند نییتعهای انسانی و  کنش

 است. 

علوم انسانی موجود از این جهت است که علوم دلیل تحول در 

غیر توحیدی و غربی است  بینی انسانی در کشور  متکی بر مبانی و جهان

نگاه باشد. در  که پاسخگوی مسائل و رفع نیازهای داخلی کشور نمی

مقام رهبری، ترجمه و تدریس متون علوم انسانی و اجتماعی مبتنی بر 

اعتقادی نسبت به معارف   شکاکیت و بیغربی  شناسی و انسان بینی جهان

نی به همراه داشته های اسالمی را برای دانشجویان مسلمان ایرا و ارزش

-های اصلی علوم انسانی مدرن به نحوی مبانی سکوالر رشته است.

بینی و فراتر از آن، الگوهای سبک زندگی مدرنیستی مدرنیستی و جهان

نمایند و استمرار این امر عمالً مشهوراتِ را تبلیغ و ترویج و القاء می

ر مقابل تفکر عنوان یک جایگزین جدی د مدرنیستی را تقویت کرده و به

                                           
 بر را جامعه تیهدا که است کشور نخبه یها مجموعه یتنفس یهوا یانسان علوم.  37

 یجمع دارید.)است کننده نییتع اریبس یتنفس یهوا نیا بودن پاک ای آلوده نیبنابرادارند  عهده

 .(12/1391/ 01. انقالب رهبر با عمار لمیف یمردم ی جشنواره انیمتصد و مسئوالن از
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فقیه قرار  اصیل اسالمی و نظامِ سیاسیِ متجسم آن یعنی نظام والیت

دهد. از این جهت خطر این علوم برای انقالب اسالمی و ماهیت  می

اسالمی و انقالبیِ نظام اسالمی یک خطر بسیار جدی است. )زرشناس، 

1395 :142) 

نسانی به با استناد به نسبت دانشجویان علوم امقام معظم رهبری 

و وضعیت موجود علوم انسانی کشور، از جهت  کل دانشجویان کشور

اند و مسئولین امر را با این  فرهنگی و اجتماعی احساس خطر کرده

اند که ما در زمینه علوم انسانی بومی و اسالمی  االت روبرو ساختهؤس

ی های علوم انسانی اسالم  ؟ چقدر کتاب آماده در زمینهایم کارکردهچقدر  

بینی اسالمی   و بومی داریم؟ چند استاد مبرز داریم که معتقد به جهان

شناسی، مدیریت یا هر یک از  شناسی، روان  باشد و بخواهد جامعه 

اسالمی  های ارزشدروس علوم انسانی و اجتماعی را بر مبنای معارف و 

 و نیازهای بومی تدریس کند؟

انی هم در مقام معظم رهبری در خصوص تحول در علوم انس

های  ها و اسناد کالن همچون سیاست بیانات خود و هم در سایر سیاست
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 39اهداف بخشی، -، نقشۀ جامع علمی کشور38کلی برنامه پنجم توسعه

و قانون برنامۀ پنجم  40راهبردهای کالن -نقشۀ جامع علمی کشور

های مقام حساسیت واسطۀ اند. به نیز به این مهم اشاره نموده 41توسعه

رهبری نسبت به علوم انسانی و اجتماعی کشور، شورای عالی معظم 

انقالب فرهنگی با هدف ایجاد تحول در علوم انسانی و طراحی، 

ریزی، مدیریت و هدایت تحول علوم انسانی در  برنامه ، دهی سازمان

نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم  آیین»ها،  دانشگاه

 1388شورای تخصصی نیز در آبان ماه را تصویب کرد و این  «انسانی

 د.تشکیل گردی

                                           
 با و مستعد افراد جذب علوم، این منزلت و جایگاه تقویت: با انسانى علوم ارتقاء و تحول .38

 مراکز کیفى و کمى ارتقاء آموزشى، هاى روش و ها برنامه و متون در بازنگرى و اصالح انگیزه،

 .آزاداندیشى و نقد پردازى، نظریه ترویج و پژوهشى های تفعالی و
 بومی؛ نیازهای و اسالمی مبانی اساس بر انسانی علوم در علم تولید مطلوب سطح ارتقای . 39
  اسالمی معارف بر مبتنی هنر و انسانی علوم کیفی و کمّی ارتقای و سازی متحول. 40
 در ویژه به انسانی علوم های شتهر در خصوص به کیفی های شاخص ارتقای و تدوین .41

 و امکانات از گیری بهره با ای رشته میان مطالعات و عترت و قرآن و علوم های رشته

 و دختران نقش با متناسب نیاز مورد های آموزش تأمین و علمیه های حوزه های توانمندی

 پسران
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اهداف و وظایف کاربردی و کارآمدی برای شورای تخصصی 

سال  7تحول و ارتقا علوم انسانی تدوین شده است اما باوجود گذشت 

ها  از تشکیل این شورا هنوز نتوانسته اهداف مذکور را که از جمله آن

های آموزشی  ها و برنامه یاستها، س . تدوین اولویت1عبارت است از : 

نظارت راهبردی و مؤثر بر . 2و پژوهشی متناسب با نیاز کشور، 

. 3، علوم انسانی ۀهای آموزشی و پژوهشی نهادهای فعال در حوز فعالیت

های علمی میان حوزه و  طراحی وجود سازوکار الزم جهت انجام فعالیت

. بازنگری 6د اسالمی، . تدوین منابع و کتب آموزشی با رویکر5دانشگاه، 

زمینه  .  تأمین و تدارک7های آموزشی و پژوهشی،  ها و نظام در سرفصل

های نقد و بررسی در همه  و بستر الزم برای ظهور و بروز جریان

و ... را ساماندهی نمایند و از  های مرتبط با تحول در علوم انسانی حوزه

و ارتقا علوم  این جهت است که مقام معظم رهبری مجدداً بر تحول

 کنند. انسانی تأکید می

 . لزوم تنظیم رابطۀ متقابل تحصیل با اشتغال3.7

تنظیم رابطۀ متقابل تحصیل با اشتغال و »بند هفتم به 

های تحصیلی با نقشۀ جامع علمی کشور و  سازی سطوح و رشته متناسب

پردازد. در خصوص تنظیم رابطۀ متقابل  می« نیازهای تولید و اشتغال
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ترین رسالت نظام آموزش  یل با اشتغال قابل توجه است که مهمتحص

عالی در هر کشوری تربیت نیروی انسانی کارآمد، خالق، و کارآفرین 

عنوان  ها و مؤسسات آموزش عالی به است که در این خصوص دانشگاه

واحدهای مجری نظام آموزش عالی در زمینه تربیت نیروی متخصص و 

رغم  ی مختلف جامعه سهم بسزایی دارد. علیها متعهد مورد نیاز بخش

های اصلی آن است که رابطه  این امر، در نظام آموزشی یکی از آسیب

باشد و بسیاری از  دوسویه بین آموزش و اشتغال برقرار نمی

آموختگان متناسب با حوزۀ تحصیلی و آموزشی خود امکان ورود  دانش

بر آن تناسبی بین جذب، کنند و افزون  های شغلی را پیدا نمی به عرصه

آموختگان با امکانات شغلی جامعه برقرار  پذیرش و تربیت دانش

ریزی صحیح در  ها و عدم برنامه رویه دانشگاه باشد، چراکه جذب بی نمی

التحصیالن سبب شده تا نرخ بیکاری افزایش یابد،  خصوص اشتغال فارغ

صه ظهور نرسد و ها افراد در مشاغل غیر مرتبط به من بخشی از توانمندی

 نیز اتالف نیروی انسانی را به دنبال داشته باشد.

تناسب و برقراری رابطۀ متقابل بین نظام آموزشی و اشتغال 

 کلی های سیاست« 2» متناسب با آن در سایر اسناد کالن همچون بند

 با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انسانی نیروی آموزش»اشتغال به 

 مسؤولیت با کارآفرینی توان ارتقاء و( آتی و فعلی) کار بازار نیازهای
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 و ای حرفه و فنی آموزش وپرورش، آموزش) کشور آموزشی نظام

 همکاری جلب و مهارت و آموزش کردن توأم و( عالی آموزش

نقشۀ جامع « 4»،  بند «ها آن ظرفیت از استفاده جهت اقتصادی های بنگاه

 نیروی مهارت و دانش طحس به دستیابی»اهداف کالن به  -علمی کشور

 و جامعه نیازهای به پاسخگویی در و جهانی معیار با متناسب کشور کار

 ملی، تولید های سیاست «12» و بند« المللی بین و داخلی کار بازار

نیز به  1391/ 24/12ابالغی  ایرانی، سرمایه و کار از حمایت

 و مهارت نگیزه،ا افزایش با کار نیروی وری بهره ارتقاء و توانمندسازی»

 بازار نیازهای با پژوهشی و آموزشی مراکز بین تناسب ایجاد و خالقیت

 کند.  اشاره می« کار

رغم تأکیدات فراوانی که به تنظیم رابطۀ متقابل تحصیل و  علی

اشتغال شده اما رویکرد اصلی نظام آموزشی دائر مدار مباحث نظری 

ناسبی بین مباحث نظری و باشد و در عمل ت فارغ از مباحث کاربردی می

عملی برقرار نشده است و آنچه در مراکز آموزشی، آموزش داده 

آموخته ندارد و از این جهت است که  شود، ارتباطی با اشتغال دانش می

الذکر در برنامه ششم  مقام معظم رهبری مجدداً عالوه بر اسناد کالن فوق

 اند. مودهتوسعه نیز تنظیم رابطه تحصیل و اشتغال را مقرر ن
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 . لزوم ساماندهی نظام ملی نوآوری3.8

توسعه و »های امور علم و فناوری  یکی دیگر از سیاست

محور و  های مسأله ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش

سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه نظام جامع تأمین مالی در  یتجار

 است.« بنیان. جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش

به مثابۀ موتور اصلی پیشرفت  دلیل نقش و اهمیت نوآوری هب

نظام ملی نوآوری برای تکمیل حلقه از ایده تا بازار و ساماندهی  جوامع،

نظام ملی هدایت جریان نوآوری از اهمیت زیادی برخوردار است. 

های  بین دستگاه ای های زنجیره تعاملو  ها ای از فعالیت شبکهنوآوری، 

تا در اثر این تعامل  است میانی و خرد ،کالن وحطعلمی کشور در س
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جریان دانش و نوآوری قابلیت رصد، ارزیابی، هدایت و مدیریت داشته 

 42باشد.

مؤسسات یا »های ملی نوآوری  یکی از اجزای واسط در نظام

است که نقش مهم در این زمینه ایفا « های پژوهش و فناوری سازمان

شود که  هایی اطالق می ی به سازمانکنند. سازمان پژوهش و فناور می

خدمات تحقیق و توسعه، فناوری و نوآوری را برای دولت، صنعت، 

 (3: 1390کنند. )علیزاده،  بازار و سایر مشتریان ارائه می

                                           
 نوآوری ملیِ امنظ به توصیه - گذشته خیلی هم وقت ظاهراً دیگر چون - آخر توصیۀ . 42

 هم علمی جامع نقشۀ شده موجب خأل همین و - دارد وجود خألیی یک اینجا االن. است

 که نوآوری، ملیِ نظام خأل همین از است عبارت آن و - نشود عملیاتی شاید و باید که چنان آن

 و نیمیا و کالن های سطح در ای، زنجیره های تعامل ها، فعالیت از ای شبکه یک از است عبارت

 یک. علمی محیط بیرون چه علمی، محیط درون در چه کشور؛ علمی های دستگاه بین خرد،

 کارش شود؛ شناخته نوآوری ملیِ نظام عنوان به این که بیاید، وجود به باید چنینی این تعامل

 کند، ارزیابی کند، رصد کند، مدیریت را نوآوری و دانش جریان که این از است عبارت هم

 مسئله این به باید مدیران و مسئوالن من نظر به و است الزمی چیز یک امروز این. کند هدایت

 «22/05/1391ها،  دانشگاه اساتید دیدار در بیانات» .کنند فکر
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های نوآوری و  نظام دری توجه قابلها نقش  این سازمان

ها و  ها، فعالیت های پیش روی دولت را دارند. مجموعه مهارت چالش

های مختلفی نظیر  ها در حوزه خدمات ارائه شده توسط این سازمان

تحقیقات پایه، تحقیقات کاربردی، توسعه تجربی، مشاوره، آموزش، 

یژه در و بهها در نظام نوآوری  ای آن سازی، و اهمیت نقش واسطه یتجار

پر کردن خأل موجود بین صنعت و دانشگاه  که دو بازیگر مهم این نظام 

 (2: 1390دهد. .)علیزاده،  ن میهستند نشا

از نظر شکل قانونی اداره، مؤسسات پژوهش و فناوری معموالً به 

شوند. و فقط بخش محدودی از  صورت مستقل از دولت مدیریت می

منابع توسط دولت و به صورت نقدی و غیر مشروط در اختیار این 

گیرد و بخش بیشتری از منابع از طریق سایر  مؤسسات قرار می

ی تأمین مالی مانند درآمدهای حاصل از قراردادهای خصوصی ها وشر

که در حال حاضر تعداد زیادی از مؤسسات  یدرحالشود.  و.. فراهم می

شود. این در حالی  کامل توسط دولت انجام می طور بهپژوهشی کشور 

است که در اسناد کالن و قوانین کشور از جمله نقشۀ جامع علمی کشور 

سازی  بنیان و تجاری های و مؤسسات دانش شرکت»از  و قانون حمایت

شود و به  ردپای این مؤسسات مشاهده می« نوآوری و اختراعات

یردولتی اشاره شده است، اما غواگذاری تمام یا قسمتی از آن به بخش 
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یرغم تأکیدات فوق تصمیمات اتخاذ شده مغایر با هدف اصلی قانون عل

 (4 :1390دهد.)علیزاده،  یمرا نشان 

موجب شده از نظر مقام معظم رهبری یکی از خألهای جدی که  

خأل نظام ملی  عملیاتی نشودکشور به طور مطلوب  جامع علمی ۀنقش

توصیه به ایجاد نظام ملی  1391در سال  معظم لهاست.  43نوآوری

یژه نظام ملی نوآوری آن است که یک تعامالت کار ونوآوری نمودند. 

در اثر این ادهای علمی کشور به وجود آید تا وار در میان نه زنجیره

تعامل جریان دانش و نوآوری قابلیت رصد، ارزیابی، هدایت و مدیریت 

های  کنیم که مجدداً در سیاست داشته باشد. اما با این وجود مشاهده می

توسعه و ساماندهی نظام ملی  09/04/1394برنامه ششم توسعه ابالغی 

                                           
 ینوآور یِبه نظام مل یهتوص -گذشته  یلیظاهراً وقت هم خ یگرچون د -آخر  ی یهتوص .43

هم  یجامع علم ی خأل موجب شده نقشه ینو هم -وجود دارد  ییخأل یک ینجااست. االن ا

 ی،نوآور یِخأل نظام مل ینو آن عبارت است از هم -نشود  یاتیعمل یدو شا یدچنان که با آن

کالن و  یها در سطح ای، یرهزنج یها تعامل ها، یتاز فعال یا شبکه یککه عبارت است از 

 یطمح یرونچه ب ،یعلم یطکشور؛ چه در درون مح یعلم یها دستگاه ینو خرد، ب یانیم

شناخته  ینوآور یِعنوان نظام مل به ینکه ا یاید،به وجود ب یدبا چنینی ینتعامل ا یک. یعلم

کند، رصد کند،  یریترا مد یدانش و نوآور یانجر که ینشود؛ کارش هم عبارت است از ا

 یدبا نیرااست و به نظر من مسئوالن و مد یالزم یزچ یکامروز  ینکند. ا یتکند، هدا یابیارز

    (1391/05/22 ،ها دانشگاه یداسات یداردر د یاناتب) .مسئله فکر کنند ینبه ا

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20729
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ر گرفته است. تأکید مجدد حاکی از این نکته نوآوری نیز مورد تأکید قرا

اهتمام جدی نسبت توسعه و ساماندهی  1394تا  1391است که  از سال 

واسطه آن بشود جریان دانش و نوآوری را  این مهم به وجود نیامده تا به

 رصد و ارزیابی و مدیریت نمود. 

 سازی پژوهش . لزوم تجاری3.9

بند حمایت از  از دیگر موضوعات مورد بحث در این

سازی پژوهش و نوآوری است.  محور و تجاری های مسأله پژوهش

سازی فرآیندی است که از مرحله ایجاد ایده، توسعه و ارتقای  تجاری

فناوری مورد نیاز، تولید نمونه صنعتی اولیه، تولید صنعتی و ارائه به بازار 

یند تبدیل عبارت است از فرا»سازی در حقیقت  گیرد. تجاری را در برمی

علم، فناوری، تحقیق جدید یا یک اختراع به محصول یا فرآیندهای 

عبارت دیگر نتایج  (  به10تا:  صنعتی قابل عرضه در بازار. )طهرانی: بی

های پژوهشی در صورتی که منجر به رفع نیازهای  تحقیقات و یافته

ش افزوده حاصل از فرو های فکری و ارزش جامعه از طریق تولید دارایی

سازی به خود خواهد گرفت.)شیخی،  سازی شود نام تجاری و تجاری

1395 :2) 
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سازی دستاوردهای پژوهشی یکی از مسائل  حمایت از تجاری

 80ای که در بند  گونه اصل کشور از جهت اقتصادی و علمی است به

های  پژوهشهای کلی برنامه شمم توسعه به حمایت از  سیاست

ژوهش و نوآوری پرداخته شده که در کنار سازی پ یتجارمحور و  مسأله

عنوان یکی از قواعد کالن  پنجم توسعه بهتوان به قانون برنامه  یمآن 

سازی و حمایت  صراحت به بحث تجاری به 18و  17باالدستی در مواد 

بنیان پرداخته است که البته این روند ادامه  های دانش از شرکت

الدستی از جمله برنامه چهارم های کلی نظام در دیگر اسناد با سیاست

 ساله است. 20انداز  توسعه و سند چشم

سازی پژوهش در نگاه مقام معظم  گیری تجاری منشأ شکل

واسطۀ تأکید ایشان در خصوص تکمیل چرخۀ علم و  رهبری به

سازی آخرین مرحله از فرآیند  به وجود آمده است. تجاری 44فناوری

                                           
 ی زنجیره این یعنی است؛ فناوری و علم ی زنجیره تکمیل یکی: یمسائل علم یندر مورد ا». 44

 تکمیل باید ما را بازار سپس و تولید سپس و فناوری پسس و علم سپس و فکر و ایده از

 انبوه تولید مثالً امّا رسیدیم، هم فناوری به کردیم، را تحقیقاتی کار ما چنانچه اگر والّا بکنیم،

 توجّه مورد بایستی ها ینا ی همه خورد؛ خواهد ضربه این نشد، بینی پیش برایش بازار یا نشد،

 بایدها  نگاه یعنی بشود؛ دنبال بایستی بازار و تولید تا علمی، کار ی زنجیره این و بگیرد قرار

 بنیان؛ دانش شرکتهای هم بعدی ی نکته. است نکته یک این باشد؛ زنجیره این مجموع روی
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نهایی خود به مرحله نوآوری است. در حقیقت ایده در سیر 

رسد با این وجود ایده مراحل مختلفی را در مسیر خود  سازی می تجاری

 مرحله تولید» توان به:  کند که این مراحل را می سازی طی می تا تجاری

تولید  ، و مرحله تولید و نمونه و پیشفناوری ،علمتولید  ،فکرایده، تولید 

: 1387تقسیم نمود. )انصاری، « سازی و مرحله تولید بازاریابی و تجاری

316) 

اهمیت تکمیل این فرآیند بدان جهت است که اگر کار تحقیقاتی 

منجر به تولید فناوری گردد اما وارد مرحله تولید محصول نگردد و یا 

اینکه محصول تولید شده وارد بازار تجارت جهانی نگردد، زنجیره علم 

تولید ثروت برای  های جدی مواجه خواهد شد و و فناوری با چالش

ها و موانعی که در این  چالش 45شود. رو می کشور با موانع جدی روبه

                                                                                  
 دارد، وجود و شده تشکیل باالیی خوبی، تعداد با بنیان دانش یها شرکت امروز خوشبختانه

و  جمهور یسرئ یداردر د یاناتب)  .بنیان دانش یها شرکت سراغ بروید باید توانید یم هرچه

  (1392/06/06دولت یأته یاعضا
 و محصول تولید فناوری، علم، زنجیرۀ که است این علم پیشرفت مسئلۀ در بعدی نکتۀ. 45

 را دانش یعنی است؛ گیری شکل حال در - است مهمی ربسیا ی زنجیره این که - سازی تجاری

 بازار به را محصول کنند، می تولید را محصول کنند، می فناوری به تبدیل را آن کنند، می تولید

 کنک خوش دل فقط دانش این. کنند می ثروت تولید کشور برای و آورند می جهانی تجارت

 کند، می ثروتمند را کشور دانش این نه، کردیم؛ پیشرفت زمینه این در حاال بدانیم ما که نیست،

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715
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 توان بدان اشاره کرد شامل عدم ارتباط مناسب میان دانشگاه و مسیر می

مراکز پژوهش با صنعت، عدم شناسایی نیازهای بخش صنعت در 

های  سوی فناوری های دانشگاهی به ها، عدم هدایت پژوهش دانشگاه

ها،  سازی ایده سودآور، نبود پشتوانه عمومی و دولتی برای انجام تجاری

کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزۀ مالکیت فکری و عدم توجه 

مکانیسم حقوقی مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری و عدم 

سازی مناسب، وجود نقص در برخی قوانین و مقررات ملی در  فرهنگ

سازی محسوب  از عواملی است که مانع تجاریسازی، نیز  بحث تجاری

 (27: 1395گردد.)شیخی،  می

 بنیان  . توسعه محصوالت دانش3.10

گسترش »های کلی برنامه ششم توسعه به  بند دیگری از سیاست

بخش در حوزۀ علم و فناوری با  همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام

ویژه  ای و جهانی به سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه

                                                                                  
 و است کشور ملی ثروت به علم تولید مسیر کشاندن این،. رسد می مردم ی همه به سودش

 کار و مضاعف همت انصافاً و حقاً که علم، ی درزمینه این. ملت نیازهای به پاسخگویی

 (901390/01/01 سال آغاز در رضوی مطهر حرم در بیانات) است مشهود آن در مضاعف

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=11804
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اشاره  46«بنیان جهان اسالم و توسعه تجارت و صادرات محصوالت دانش

 کند.  می

توسعۀ تجارت و »یکی از موضوعات مورد اشاره در این بند 

مهم  نیا یاصلاست. در رابطه با متولی « انیبن دانشصادرات محصوالت 

« 1»ر مادۀ بنیان اشاره کرد. د دانشها و مؤسسات  توان به شرکت یم

 بنیان های دانش بنیان شرکت دانش مؤسسات و ها شرکت از حمایت قانون

                                           
 یها شرکت این وقت آن شد، گرفته جدی مختلف یها بخش در علم چنانچه اگر. 46

 خواهند کنند، یم ینیثروت آفر و کنند یم تولید کنند، یم کار علم مبنای بر که بنیان   دانش

 فروش راه از ثروت یلتحص .برسانند واقعی ییشکوفا به را کشور اداقتص یجتدر به توانست

. است زدن   خودگول این نیست؛ پیشرفت نیست، رونق نفت، امثال و نفت مثل شدنی   تمام منابع

 برای است دام یک است، تله یک این که کنیم قبول کنیم، اقرار باید. افتادیم دام این در ما

 آن به هم کشور شد، گذاشته ارث به ما برای واقعیتی یک. شدیم یخام فروش دچار ما. ما ملت

 برای مضر اعتیاد این مقداری یک که شده سعیها  سال این در البته. است شده داده عادت

 باید که کنیم پیدا اعتقاد اول باید ما. نیامده پیش کاملطور  به لیکن شود، گذاشته کنار کشور،

 ببندد؛ را خودش نفت های   چاه سر کرد، اراده هرگاه اختیار، با بتواند که برسد ییجا به کشور

 مختلفِ یها بخش در ها ی. خام فروشاست نفت ی   مسئله حاال این. برسیم باور این به باید ما

 مشکالت از یکی ماست، یها ضعف از یکی این و دارد؛ وجود همچنان معدنی و خام مواد

 اقتصادىِ رشد به بخواهیم کنیم، پیدا نجات یتوضع این از بخواهیم اگر ما. ماست کشور

 یها شرکت همین تقویت راه از هم این است؛ علم به ی   تکیه راهش شویم، نائل حقیقی

 و پژوهشگران از جمعی دیدار در یاناتب برویم.) سمت این به باید ما. است عملی بنیان،   دانش

 (1391/05/08 بنیان، دانش های شرکت مسئوالن
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افزایی علم و  هم منظور بهشرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که 

محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی  اقتصاد دانش ۀثروت، توسع

سازی نتایج  )شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری

 ۀتوسعه )شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوز تحقیق و

افزارهای  در تولید نرم ویژه بههای برتر و با ارزش افزوده فراوان  فناوری

.شود مربوط تشکیل می
توجه بر گسترش و توسعه محصوالت  47

واسطۀ  بنیان به عللی از جمله پویایی اقتصاد ملی به های دانش شرکت

، برطرف شدن مسئلۀ اشتغال به جهت 48بنیان های دانش فعالیت بنگاه

فناوری قابل  های علم و آموختگان در پارک فعالیت دانشجویان و دانش

گردد است.  و ... برمی  50سازی اقتصاد مقاومتی ، مقاوم49تبدیل به ثروت

                                           

 و ها ینوآور یساز یتجار و انیبن دانش مؤسسات و ها شرکت از تیحما قانون 1. ماده 47

 اختراعات

بشود؛  یتمتوسّط و کوچک حما یدیتول یها است که از بنگاه ینکارها ا ینتر از الزم یکی. 48

علم و  یما رو ینکهبشود. ا یتتقو یانبن دانش یها بنگاه یّتهایاست که فعّال یناز کارها ا یکی

خودمان را باال  ینِصاب علم خواهیم یکه م یستن ینفقط به خاطر ا کنیم، یم یهتک یفنّاور

 یانبن که دانش ییها بنگاه کند؛ یاقتصاد کمک م یشرفتبه پ یعلم و فنّاور یشرفتپ یم؛ببر

 (1394/01/01یدر حرم مطهر رضو یاناتب ).کمک کنند یبه اقتصاد ملّ توانید یهستند م

 یهتک یدحتماً با -که حاال گزارش داده شد و خوب بود- یانبن دانش یها شرکت یرو. 49

 یاربس یکارها ها ینو مانند ا یعلم و فنّاور یها پارک ها، یعلوم و فنّاور سازی یبشود؛ تجار
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اهمیت توسعه این محصوالت نیز تا حدی است که مقام معظم رهبری 

ای  نیز به این مهم، توجه ویژه 51های نظام در سایر اسناد و سیاست

                                                                                  
از  یکیاشتغال است؛  ی مسئله مان یاز مشکالت اقتصاد یکیما  ینیداست. بب یالزم و خوب

به  یانوارد کردن دانشجو ینو هم یعلم و فنّاور یها پارک یناشتغال، هم یها راه ینبهتر

 ییراهنما یککمک بشود،  ها ینبه ا یمقدار یکبه ثروت است.  یلقابل تبد های یفنّاور

 مشغول ها ینا بشود، گذاشته ها ینا پای جلوی -یواقع- یاتیو عمل یکار عمل یکبشوند، 

 کارمند دولتی ی مجموعه یک در بیاید باید شد، یلالتحص فارغ هرکسی که تصوّر این. شوند یم

 نداریم، امکان نداریم، جا شدند، زیاد ها یلالتحص فارغ که بگیریم عزا ما و ها، ینا مانند و بشود

 باید این برای یم؛کن باز را راه ما که است این درست نگاه. است غلطی نگاه من نظر به این

 کنید فرض مثالًاز - تحصیل دوران از ما دانشجوی که بشود ریزی برنامه باید یعنی بشود؛ فکر

 سطح علمی های آگاهی وارد که وقتی تکمیلی؛ تحصیالت کنید فرض مثالً یا دانشگاه دوران

 یها شغل واقعاً و بکند؛ علمی کار جایی یک در بیاید بتواند تا بشود باز او برای راه -شد باال

 آدم ما هرچه. ندارد انتها هست، علم از ناشی که مشاغلی من نظر به[. دارد]وجود  پایان بی

 کار بنشینیم اینکه بر مشروط بگذاریم، ها ینا اختیار در علمی شغل توانیم یم باشیم، داشته

 (1394/06/04 دولت،  هیأت اعضاى و جمهور رئیس دیدار در بیانات. )کنیم

 همین کند، پایدار را مقاومتی اقتصاد این تواند یم که مهمی یها بخش از یکی من نظر به. 50

 از یکی و مظاهر بهترین از یکی این است؛ بنیان   دانش یها شرکت همین شماست؛ کار

 از جمعی دیدار در یانات)ب .کرد دنبال باید را این است؛ مقاومتی اقتصاد های   مؤلفه مؤثرترین

 (1391/05/08 بنیان، دانش های شرکت مسئوالن و ژوهشگرانپ
 و تولید از حمایت و جدید های فناوری و علوم بر مبتنی خدمات و صنایع توسعه . 51

 ایدار یها حوزه در یژهو به بومی های فناوری بر متکی و یانبن دانش محصوالت صادرات

 و علم کلی های سیاست 6-1 بند. )کشور صادرات و واردات امر اصالح با ظرفیت، و مزیت

  ،(29/06/1393ابالغی، فناوری،
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 و علمی های زیرساخت توسعه در داخلی تخصصی های توانمندی و بومی فناوری بر تکیه

 کلی های یاستس 4 بند. )ارتباطی و اطالعاتی های سامانه و الکترونیکی های شبکه امنیت فنی

 اطالعات، تبادل و تولید فضای امنیت بخش در رهبری معظم مقام توسط ابالغی

  ،(29/11/89ابالغی

 یها حوزه در مشترک گذاری یهسرما و همکاری و جهانی و یا منطقه سازنده ومؤثر  تعامل

 ارتباطی و اطالعاتی یها سامانه و الکترونیکی یها شبکه امنیت به مربوط امور و فناوری دانش،

 بخش در رهبری معظم مقام توسط ابالغی کلی های یاستس 6بند) ملی امنیت و منافع حفظ با

 ،(29/11/89ابالغی اطالعات، تبادل و تولید فضای امنیت

و  یاز جذب و انتقال دانش فن یریگ محصول و بهره یفناور سازی یاز تجار یتحما 

از کار و  یتحما ی،مل یدتول های یاستس 2ند )ب ینوآور ینظام ملّ یجادروز و ا های یفناور

 (،یرانیا یهسرما

در بخش خدمات با فناورى باال به نحوى که کسرى  یژهو تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به 

 29و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد. )بند  یافته تراز بازرگانى بدون نفت کاهش

 (،یبرنامه پنجم در امور اقتصاد یکل های یاستس

 گذارى جانبه همکارى با کشورهاى منطقه جنوب غربى آسیا در تجارت، سرمایه گسترش همه 

 (،اقتصادی امور در پنجم برنامه کلی های یاستس 30)بند  فناورى و

 داخل در محصوالت تولید برای ساخت و طراحی دانش کسب و فناوری انتقال براهتمام  

 کلی های سیاست 6-2 بند)وارداتی کاالهای مصرف در ملی بازار  ظرفیت از استفاده با کشور

  ،(29/06/1393ابالغی، فناوری، و علم

 و اشتغال توسعه اقتصادی، رشد المللی، ینب بازارهای به دسترسی – فنی دانش کسب به توجه

 مستقیم گذاری سرمایه اولویت با خارجی گذاری سرمایه جذب در وری بهره و مدیریتی ارتقای

 مورخ مصوبه) گذاری سرمایه تشویق بخش در نظام کلی های یاستس 8 بند)بلندمدت . و

  ،( نظام مصلحت تشخیص مجمع 8/9/1382
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اند که این امر نشان از اهتمام جدی نسبت به توسعه این  نموده

 محصوالت است.

 از حمایت برای اخیر های سال ترین قوانینی که در یکی از مهم 

قانون حمایت از » رسیده، تصویب به یانبن دانشهای  نوآوری و شرکت

« ها و اختراعات ازی نوآوریس بنیان و تجاری ها و مؤسسات دانش شرکت

                                                                                  
 به دادن اولویت و(، یدر اقالم واردات یژهو )بهیاساس یها و کاالها نهاده یداخل یدتول یشافزا

باهدف  داتیوار کاالهای تأمین مبادی در تنوع ایجاد و راهبردی خدمات و محصوالت تولید

 (، یاقتصاد مقاومت یکل های یاستس 6)بند  .خاص و محدود کشورهای به وابستگی کاهش

 یشرفته،پ های یمنظور انتقال فناور کشور به یاقتصاد یژهتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و و 

از  یو منابع مال یضرور یازهاین ینصادرات کاال و خدمات و تأم ید،تول یلگسترش و تسه

 (، یاقتصاد مقاومت یکل های یاستس 11ندخارج )ب

 صنایع بازسازى و نوسازى و دفاعى پیشرفته افزارهاى نرم و نو هاى فناورى و دانش کسب

صنعتى  هاى ظرفیت همه از مندى بهره و تحقیقات توسعه با خودکفایى ضریب افزایش دفاعى،

  (،یتیو امن یدفاع یاسی،برنامه پنجم در امور س یکل های یاستس  45-1کشور )بند

 نظام ساماندهی و کشور علمی جامع نقشه اجرای و سازی پیاده یان،بن دانش اقتصاد پیشتازی

 محصوالت صادرات و تولید سهم افزایش و کشور جهانی جایگاه ارتقاءمنظور  به نوآوری ملی

 های ستیاس 2 بند. )منطقه در بنیان دانش اقتصاد اول رتبه به دستیابی و بنیان دانش خدمات و

  ،(1392 ابالغی مقاومتی، اقتصاد کلی

 و منطقه کشورهای یژهو به دیگر کشورهای با فناوری و علم حوزه در اثرگذار و فعال تعامل

 علم یها حوزه در همکاری گسترش(، کالن راهبردهای -کشور علمی جامع)نقشه اسالم جهان

 اهداف -علمی جامعه)نقشه  جامعهمرتبط  یها بخش و صنعت با پژوهشی مراکز با یو فناور

 (کالن
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 ییافزا هماین قانون، هدف از آن کمک به  553و 152است. مطابق ماده 

محور، تحقق اهداف علمی و  علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش

 ،نتایج تحقیق سازی یتجارها،  ، گسترش اختراعات و نوآوریاقتصادی

زۀ و اختراعات و کاربردی کردن دانش فنی به خصوص در حو توسعه

بنیان است. بعد از  های دانش های برتر از طریق حمایت از شرکت فناوری

                                           

 که است یتعاون ای یخصوص مؤسسه ای شرکت انیبن دانش مؤسسات و ها شرکت -1 دهما. 52

 یاقتصاد و یعلم اهداف تحقق ،محور دانش اقتصاد توسعه ثروت، و علم ییافزا هم منظور به

 شامل) عهتوس و قیتحق جینتا یساز یتجار و( ینوآور و اختراع کاربرد و گسترش شامل)

 در ژهیو به فراوان افزوده ارزش با و برتر یها یفناور حوزه در( خدمات و کاال دیتول و یطراح

 .شود یم لیتشک مربوط یافزارها نرم دیتول

 یکاربرد و یشکوفاساز و اختراعات و ها ینوآور یساز یتجار به کمک منظور به -5 ماده. 53

 اخذ بدون التیتسه و الحسنه قرض تالیتسه و کمک ارائه قیطر از یفن دانش نمودن

 و ها شرکت به مشارکت سهم از یبخش ای تمام بخشش اریاخت با مشارکت و نیتضم هرگونه

 یشورا به وابسته ییشکوفا و ینوآور صندوق عنوان تحت یصندوق ،انیبن دانش مؤسسات

 صندوق یمال منابع. شود یم سیتأس شورا سیرئ نظر ریز و یفناور و قاتیتحق علوم، یعال

 یگذار هیسرما و کمک هرگونه ساالنه، بودجه در مندرج اعتبارات دولت، یها کمک شامل

 و یردولتیغ یعموم ینهادها تابع، و وابسته یدولت یها شرکت و یحقوق و یقیحق اشخاص

 .باشد یم تابع و وابسته یها شرکت و ها یشهردار
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سال از اجرای آن  3سال از تصویب قانون مذکور و نزدیک به  5گذشت 

توان اشاره کرد  ها و خألهایی که می برخی از نقاط ضعف و کاستی

 عبارت است از: 

جرای ی مورد نیاز برای اها دستورالعمل. عدم تدوین برخی از 1 

 کامل قانون 

 .ناهماهنگی و تداخل وظایف و اختیارات متولیان اصلی قانون2

. ضعف توان و ظرفیت اجرایی مجریان قانون در مقایسه با 3

 افزایش حجم امور اجرایی قانون 

مقام معظم رهبری برای حرکت به  روزافزونیدات تأکبا توجه به 

و رشد اشتغال پایدار غیر یان کردن اقتصاد بن دانشسمت اقتصاد مقاومتی، 

وابسته به نفت رفع موانع قانونی و اجرایی موجود و تسهیل شرایط 

کند. )علیزاده،  یمجهت اجرای کامل این قانون ضرورت بیشتری پیدا 

1395 :16-9) 
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ها و قوانین علم و فناوری در پرتو  جدول سیاست 4

 های علم و فناوری برنامه ششم توسعه سیاست

ها، اسناد کالن و قوانین مرتبط با هریک از  سیاست در جدول پیشرو

های کلی برنامۀ ششم توسعه و احصا و  موضوعات و بندهای سیاست

 مورد مطالعه قرار گرفته است.
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 مرجع علم و فناوری در منطقه موضوع

 74متن بند 

دستیابی به رتبه اول منطقه در علم و فناوری و 

ای کلی علم و ه تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست

 فناوری

های  سیاست

 مرتبط

 در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه به یابی دست-

 جنبش بر تأکید با غربی جنوب آسیای ی منطقه سطح

 اقتصادی، مستمر و پرشتاب رشد علم، تولید و افزاری نرم

. کامل اشتغال به رسیدن و سرانه درآمد سطح نسبی ارتقاء

 (انداز چشم سند)

 تبدیل و فناوری و علم در کشور جهانی جایگاه قاءارت-

         .اسالم جهان فناوری و علمی قطب به ایران

 و علمی امور توسعه پنجم برنامه کلی های سیاست)

 (فناوری

 و اسالم جهان در فناوری و علم اول جایگاه به دستیابی-

 بند)جهان در بخشی الهام و علمی برجسته جایگاه احراز

 (کالن، اهداف -کشور علمی جامع نقشه اول

 قوانین مرتبط

 کشور فناوری و علم راهکارهای اجرایی ارتقایمصوبه  -

1382 

 1382 فناوری و علم های ارزیابی شاخص -

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/101128?keyword=%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D9%88%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/101084?keyword=%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D9%88%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 وپرورش آموزشتحقق سند تحول بنیادین  موضوع

 75متن بند 
و تأکید بر دوران  وپرورش آموزشاجرای سند تحول بنیادین 

 تحصیلی کودکی و نوجوانی

های  سیاست

 مرتبط

 کشور وپرورش آموزش نظام در تحول ادایج کلی های سیاست  -

 کنار در پرورش اصل و اسالمی تربیت و تعلیم نظام به اهتمام -

 پژوهان دانش معنوی و روحی سالمت ارتقاء و پژوهش و آموزش

 (فناوری و علم کلی های سیاست.)آنان سیاسی نشاط و ها آگاهی و

 و رشوپرو آموزش از اعم تربیت و تعلیم نظام نوسازی و تحول -

 و اسالمی تربیت و تعلیم مبانی با انطباق منظور به عالی آموزش

 راهبردهای -کشور علمی جامع نقشه)نقشه کالن اهداف تحقق

 (کالن

 قوانین مرتبط

 1390مصوبه سند تحول آموزش و پرورش  -

وپرورش در چهارچوب برنامه  اهداف کمی بخش آموزش -

 سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری

، علوم قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت -

 (1383) فناوری تحقیقات و

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94172?keyword=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D9%88%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94172?keyword=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D9%88%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 «10/07/1381»اسالمی ایران 

 1366قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش  -

 مصوبه تدوین طرح ساماندهی منابع آموزشی -

«14/7/1388» 

قانون مقررات مالی و معامالتی سازمان پژوهش و  -

 «1386» ریزی آموزشی برنامه

نامه در خصوص تشکیل کارگروهی جهت حل  تصویب -

 1387معضالت آموزش و پژوهش 

موافقت با تأسیس دانشکده علوم انسانی ویژه »مصوبه  -

خواهران در تهران برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی 

 «1387«ارشد

 وپرورش آموزشهای وزارت  مشی مصوبه اهداف و خط -

 المللی ای و بین جمهوری اسالمی ایران در مبادالت منطقه

1387 

 1387 مصوبه طراحی نظام معلمی جمهوری اسالمی ایران -

، ها استاندر  وپرورش آموزشقانون تشکیل شوراهای  -

 (1372) و مناطق کشور ها شهرستان

 (1374وپرورش ) آموزشقانون گزینش معلمان و کارکنان  -

قانون استخدام روحانیان و طالب علوم دینی در وزارت  -

 (1375) با استفاده از معافیت تحصیل وپرورش آموزش
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به تشکیل شورای عالی قانون اصالح الیحه قانونی راجع  -

 (1381وپرورش ) آموزش

در وزارت  بدنی تربیتقانون احیاء معاونت پرورشی و  -

 (1385وپرورش) آموزش

و  وپرورش آموزشقانون نحوه مشارکت مردم در امر  -

شورای انقالب  1358.12.2اصالح الیحه قانونی مصوب 

 اسالمی ایران

قانون اصالح موادی از قانون تشکیل شورای عالی  -

 (1365) و الحاق یک ماده به آن وپرورش آموزش

  

 

 آموزش مهارتی موضوع

 .های مهارتی در نظام آموزشی کشور افزایش سهم آموزش 76متن بند 

های  سیاست

 مرتبط

 با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انسانی نیروی آموزش-

 با کارآفرینی توان ارتقاء و( آتی و فعلی) کار بازار نیازهای

 و فنی آموزش وپرورش، آموزش) کشور آموزشی نظام لیتمسؤو

 جلب و مهارت و آموزش کردن توأم و( عالی آموزش و ای حرفه

 بند) ها آن ظرفیت از استفاده جهت اقتصادی های بنگاه همکاری

 (1390 ابالغی اشتغال، کلی های سیاست 2
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 قوانین مرتبط

 (1390نامه نظام آموزش مهارت و فناوری ) آیین -

 (1389ای) نامه نظام صالحیت حرفه نآیی -

 تحصیلی مدرک دارندگان تحصیل ادامه مصوبه -

 14/8/1387 ای حرفه های مهارت

  از تر پایین های آموزش برای مربی استخدام  نامه آیین -

 و اساتید به التدریس حق پرداخت و دانشگاهی سطوح

 1382 مسلح نیروهای در سطوح کلیه برای مربیان

 کاربردی ـ علمی های آموزش عالی ایشور نامه آیین   -

1374. 

 ـ علمى های آموزش نامه آیین تکمیل و اصالح -

 .1374 کاربردى

 و ایجاد برای تسهیالت و ها مشوق اعطای نامه آیین -

 1385 ای حرفه و فنی آزاد های آموزشگاه توسعه

 سازمان به اشتغال و آموزش های کارگاه واگذاری -

 1387 ای حرفه و فنی آموزش

 

 پایه علوم توسعه و پردازی نظریه وضوعم

 77متن بند 
 در نوآوری و پردازی نظریه بنیادی، تحقیقات و پایه علوم ی توسعه

 علمی جامع ی نقشه و فناوری و علم کلی های سیاست چارچوب
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 .کشور

های  سیاست

 مرتبط

 و انسانی نیروی تربیت و ای توسعه و بنیادی تحقیقات گسترش-

 مهندسی فنی خدمات و دانش صدور و جذب مرکز ایجاد برای تالش

 صنایع و منابع های زمینه در فناوری ارتقای و الملل بین سطح در انرژی

 ابالغی، انرژی های سیاست - الف) پتروشیمی گاز و نفت

11/07/1377) 

 علوم حوزه در پژوهش و آموزش تقویت و تعمیق و توسعه-

 (13 بند کالن، راهبردهای - کشور علمی جامع نقشه)پایه

 سهم افزایش و تحقیق و علم ترویج و تولید جهت در نهادسازی-

 افزاری نرم نهضت تعمیق و گسترش و جهان علمی تولیدات در کشور

 دوره در نظام کلی های سیاست)نوآوری و خالقیت رویکرد بر تأکید و

 (انداز چشم

 العاتمط انجام آزاداندیشی، و نقد پردازی، نظریه های کرسی گسترش-

 بر تأکید با بومی علم تولید و علمی های قطب توسعه ای، رشته میان

 اسالمی تبلیغات دفتر و  حوزه عالی شورای  همکاری با انسانی علوم

 (توسعه پنجم برنامه قانون ه-15 بند) قم علمیه حوزه

 ریز زیستی، فناوری: شامل جدید های فناوری و علوم توسعه    -

 جدید مواد فناوری و محیطی زیست گی، فناوریفناوری فرهن فناوری،

 (انداز چشم دوره در نظام کلی های سیاست 7 بند)
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 قوانین مرتبط 66

مصوبه موانع تحقیق و نوآوری در جمهوری اسالمی ایران و  -

 راهکارهای رفع آن

ها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو در  سیاست»مصوبه  -

شورای عالی  12/02/1385مصوب « جمهوری اسالمی ایران

 انقالب فرهنگی

« راهکارهای اجرایی ارتقاء علم و فناوری کشور»مصوبه  -

 شورای عالی انقالب فرهنگی 25/9/1382مصوب 

و هماهنگی تحقیق و  گذاری سیاستتشکیل شورای مصوبه  -

 1387 توسعه

ی و ازپرد نظریه های کرسی از حمایت تشکیل هیئتمصوبه  -

 (1382) مناظره )ویژه معارف و علوم انسانی(

تشکیل »مصوبه  3اصالح و تکمیل ماده  -

ی و مناظره )ویژه ازنظریه پرد های کرسی از حمایت هیئت

 (1385) معارف و علوم انسانی(

آیین نامه تشکیل  3اصالح و تکمیل ماده »مصوبه  -

 (1387) «مناظره و پردازی نظریه کرسیهای از حمایت هیأت

 مجالت، به علمی امتیاز اعطای نحوه و اعتبار»  واحده ماده -

 واحدهای علمی، های قطب علمی، های انجمن تأسیس

 و مناظره و نقد پردازی، نظریه های یکرس و پژوهشی

 «1387»قم علمیه حوزه در آزاداندیشی

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/101138?keyword=%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/101138?keyword=%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/101263?keyword=%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/101263?keyword=%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/101263?keyword=%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/101263?keyword=%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/134199?keyword=%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/134199?keyword=%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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ایجاد زمینه و ظرفیت برای برگزاری موفق »ماده واحده  -

 (1390) «های آزاداندیشی کرسی

 
 

 

 علمی، پژوهشیی اطالعات مندساز نظام موضوع

 77-1متن بند
ساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و 

 کارآمد

های  سیاست

 مرتبط

 اعمال و ای رایانه رسانی اطالع ملی نظام تقویت و ساماندهی ایجاد،  -

 فرهنگی، سیاسی، امنیت از صیانت منظور به الزم های نظارت و تدابیر

 های شبکه منفی پیامدهای و ها جنبه از جلوگیری و یاجتماع اقتصادی،

 ای رایانه رسانی اطالع ای شبکه بخش های سیاست 1 بند. )رسانی اطالع

 (1377 ابالغی

 انواع و سطوح تأمین و ملی رسانی اطالع شبکۀ کیفی و کمی توسعۀ -

 تناسب به متقاضیان کلیۀ برای شبکه این امکانات و خدمات مختلف

 های سیاست 2 بند. )ملی مصالح و ها اولویت رعایت با و آنان نیاز

 (1377 ابالغی ای رایانه رسانی اطالع ای شبکه بخش

 طریق از صرفاً جهانی رسانی اطالع های شبکه به دسترسی ایجاد  -

 ای شبکه بخش های سیاست 3 بند. )مجاز مؤسسات و نهادها

 (1377 ابالغی ای رایانه رسانی اطالع

http://ms.farhangoelm.ir/legislation-Bank/2168
http://ms.farhangoelm.ir/legislation-Bank/2168
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 های بخش از حمایت و جهانی های شبکه در اثرگذار و فعال حضور  -

 خدمات و اطالعات عرضۀ و تولید زمینۀ در غیردولتی و دولتی

 4بند. )اسالمی اندیشۀ و فرهنگ ترویج بر تأکید با مفید و ضروری

 (1377 ابالغی ای رایانه رسانی اطالع ای شبکه بخش های سیاست

 قوانین مرتبط

ارزیابی فرهنگی و علمی شورای و  نظارت هیأت نامه آیین -

 9/12/1379عالی انقالب فرهنگی مصوب 

 (1381) های ارزیابی علم و فناوری شاخص -

 

 

 دینی معارف بر مبتنی انسانی علوم در تحول موضوع

 77-2متن بند
 معارف شناخت تعمیق ویژه به انسانی علوم ارتقاء و تحول

 .اسالمی انقالب مبانی و دینی

های  سیاست

 طمرتب

 این منزلت و جایگاه تقویت: با انسانى علوم ارتقاء و تحول-

 متون در بازنگرى و اصالح انگیزه، با و مستعد افراد جذب علوم،

 و مراکز کیفى و کمى ارتقاء آموزشى، هاى روش و ها برنامه و

. آزاداندیشى و نقد پردازى، نظریه ترویج و پژوهشى های فعالیت

 (توسعه پنجم مهبرنا کلی های سیاست 9 بند)

 مبانی اساس بر انسانی علوم در علم تولید مطلوب سطح ارتقای-

 اهداف -کشور علمی جامع نقشه) بومی؛ نیازهای و اسالمی
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 (7بند بخشی،

 بر مبتنی هنر و انسانی علوم کیفی و کمّی ارتقای و سازی متحول-

 راهبردهای -کشور علمی جامع نقشه) اسالمی معارف

 (10کالن،بند

 های رشته در خصوص به کیفی های شاخص ارتقای و ینتدو-

 مطالعات و عترت و قرآن و علوم های رشته در ویژه به انسانی علوم

 های حوزه های توانمندی و امکانات از گیری بهره با ای رشته میان

 و دختران نقش با متناسب نیاز مورد های آموزش تأمین و علمیه

 (توسعه پنجم برنامه قانون( ب ،15 بند) پسران

 قوانین مرتبط

 انسانی علوم ارتقاء و تحول تخصصی شورای تشکیل نامه آیین -

21/7/1388. 

آیین نامه تشکیل شورای  4الحاق دو بند به ماده  -

 1390انسانی علومو ارتقاء تحول تخصصی

اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب -

 1364انسانی اسالمی و علوم در دانشگاهی

اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب اصالحات مصوبه  -

 1366 انسانی و اسالمی علوم در دانشگاهی

الحات اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب تکمیل اصمصوبه -

 1367انسانی اسالمی و علوم در دانشگاهی

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/806421?keyword=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/806421?keyword=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99746?keyword=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99746?keyword=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99746?keyword=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99860?keyword=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99860?keyword=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99860?keyword=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99860?keyword=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99936?keyword=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99936?keyword=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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و بازنگری  انسانی علوم مبانی در حوه بررسی و تحقیقنمصوبه  -

 1364 انسانی علومرشته های موجود

آیین نامه تشکیل شورای  4ماده  11اصالح بند » مصوبه -

     1388«انسانی علوم و ارتقاء تحول تخصصی

مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسالمی اساسنامه  -

  1389خارج از کشوردر انسانی علوم و

 و گیری تصمیم صالحیت تفویض و واگذاری» واحده ماده -

 های مأموریت با مرتبط انسانی علوم و حوزوی های رشته تصویب

 5/3/1388 علمیه های حوزه گسترش شورای به علمیه های حوزه

 

 تحصیل و اشتغال رابطه تنظیم موضوع

 78متن بند 

 و سطوح سازی متناسب و اشتغال با تحصیل متقابل رابطه تنظیم

 و تولید نیازهای و کشور علمی جامع نقشه با تحصیلی های رشته

 ..اشتغال

های  سیاست

 مرتبط

 با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انسانی نیروی آموزش-

 با کارآفرینی توان ارتقاء و( آتی و فعلی) کار بازار نیازهای

 و فنی آموزش وپرورش، آموزش) کشور آموزشی نظام مسؤولیت

 جلب و مهارت و آموزش کردن توأم و( عالی آموزش و ای حرفه

 2 بند) ها آن ظرفیت از استفاده جهت اقتصادی های بنگاه همکاری

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/100794?keyword=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/100794?keyword=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/134884?keyword=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/134884?keyword=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/855843?keyword=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/855843?keyword=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/855843?keyword=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 (1390 ابالغی اشتغال، کلی های سیاست

 با متناسب کشور کار یروین مهارت و دانش سطح به دستیابی-

 داخلی کار بازار و جامعه نیازهای به پاسخگویی در و جهانی معیار

 (4 بند بخشی، اهداف -کشور علمی جامع نقشه) المللی بین و

 انگیزه، افزایش با کار نیروی وری بهره ارتقاء و توانمندسازی-

 پژوهشی و آموزشی مراکز بین تناسب ایجاد و خالقیت و مهارت

 از حمایت ملی، تولید های سیاست 12 بند) کار بازار نیازهای با

 (1391/ 24/12ابالغی ایرانی، سرمایه و کار

 قوانین مرتبط

 (1369قانون کار ) -

 (1386قانون استخدام کشوری ) -

 انسانی نیروی تربیت به مربوط های برنامه و ها سیاست -

 دارای) ای هسته تحقیقات در بندی اولویت و متخصص

 «1386( »هاصالحی

 

 

 تعامل در حوزه علم و فناوری با سایر مراکز علمی موضوع

 79بند  متن

بخش در حوزه  گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام

علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر 

جهان اسالم و توسعه تجارت و  ژهیو بهای و جهانی  منطقه
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 بنیان صادرات محصوالت دانش

های  سیاست

 مرتبط

 در بخش الهام و سازنده فعال، تعامل و همکاری گسترش-

 فنی و علمی مراکز و کشورها سایر با فناوری و علم حوزه

 تحکیم با همراه اسالم جهان ویژه به جهانی و ای منطقه معتبر

 فناوری، و علم کلی های سیاست 6بند)کشور استقالل

 (29/06/1393ابالغی،

 جدید های فناوری و علوم بر مبتنی خدمات و ایعصن توسعه-

 متکی و بنیان دانش محصوالت صادرات و تولید از حمایت و

 و مزیت دارای های حوزه در ویژه به بومی های فناوری بر

 6-1 بند. )کشور صادرات و واردات امر اصالح با ظرفیت،

 (29/06/1393ابالغی، فناوری، و علم کلی های سیاست

 مالحظات رعایت با ارتباطات و اطالعات وریفنا توسعه-

 معظم مقام توسط ابالغی کلی های سیاست 2 بند. )امنیتی

 اطالعات، تبادل و تولید فضای امنیت بخش در رهبری

 (29/11/89ابالغی

 داخلی تخصصی های¬توانمندی و بومی فناوری بر تکیه -

 های شبکه امنیت فنی و علمی هایزیرساخت توسعه در

 4 بند. )ارتباطی و اطالعاتی های¬سامانه و نیکیالکترو

 بخش در رهبری معظم مقام توسط ابالغی کلی های سیاست
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 (29/11/89ابالغی اطالعات، تبادل و تولید فضای امنیت

 و همکاری و جهانی و ای منطقه سازنده و مؤثر تعامل-

 امور و فناوری دانش، های حوزه در مشترک گذاری سرمایه

 اطالعاتی های سامانه و الکترونیکی های شبکه یتامن به مربوط

 کلی های سیاست 6بند) ملی امنیت و منافع حفظ با ارتباطی و

 تولید فضای امنیت بخش در رهبری معظم مقام توسط ابالغی

 (29/11/89ابالغی اطالعات، تبادل و

و زیربناهای  ها نوآوریهدایت و تقویت تحقیق و توسعه و  -

 :باهدف، ها آناز  گیری بهرهو  ها آن

 ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی    -

 باال بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی    -

از  گیری بهرهفناوری محصول و  سازی تجاریحمایت از     -

روز و ایجاد نظام  های فناوریجذب و انتقال دانش فنی و 

از کار و های تولید ملی، حمایت  سیاست 2)بند  ملّی نوآوری

 سرمایه ایرانی(

بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی  -

های تولید  سیاست 13) بند  .و جهانی ای منطقهدر سطح ملی، 

 ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی(

های رتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوریا -
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 : پیشرفته و راهبردی، با

 گسترش تحقیق و توسعه          -

 ایجاد قدرت طراحی          -

تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و           -

 صنعتی کشور

 تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان          -

های نسبی موجود و کشف و گیری از مزیتبهره          -

های  سیاست 4)بند  تیهای جدید نسبی و رقابآفرینش مزیت

 کلی نظام در بخش صنعت(

ویژه در بخش خدمات  تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به -

با فناورى باال به نحوى که کسرى تراز بازرگانى بدون نفت 

 29کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد. )بند 

 های کلی برنامه پنجم در امور اقتصادی( سیاست

جانبه همکارى با کشورهاى منطقه جنوب  گسترش همه -

 30گذارى و فناورى )بند  غربى آسیا در تجارت، سرمایه

 های کلی برنامه پنجم در امور اقتصادی( سیاست

هدفمند از صادرات کاالها و خدمات   جانبه همهحمایت -

 و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: افزوده ارزش تناسب به

 های الزم. مشوقتسهیل مقررات و گسترش  - 
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گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و  - 

 های مورد نیاز. زیرساخت

 گذاری خارجی برای صادرات. تشویق سرمایه - 

ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی،  برنامه - 

های اقتصادی  پیوند بخشی تنوعدهی بازارهای جدید، و  شکل

 ه.با کشورهای منطق ویژه بهبا کشورها 

مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت  سازوکاراستفاده از  - 

 در صورت نیاز.

 باهدفایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات  - 

 10)بند  گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

 های کلی اقتصاد مقاومتی( سیاست

 ساخت و طراحی دانش کسب و فناوری انتقال بر اهتمام-

  ظرفیت از استفاده با کشور داخل در محصوالت لیدتو برای

 های سیاست 6-2 بند)وارداتی کاالهای مصرف در ملی بازار

 (29/06/1393ابالغی، فناوری، و علم کلی

 بازارهای به دسترسی – فنی دانش کسب به توجه -

 و مدیریتی ارتقای و اشتغال توسعه اقتصادی، رشد المللی، بین

 اولویت با خارجی گذاری یهسرما جذب در وری بهره

 کلی های سیاست 8 بند.) بلندمدت و مستقیم گذاری سرمایه
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 مورخ مصوبه) گذاری سرمایه تشویق بخش در نظام

 ( نظام مصلحت تشخیص مجمع 8/9/1382

در  ویژه بهها و کاالهای اساسی) افزایش تولید داخلی نهاده -

و خدمات  اقالم وارداتی(، و اولویت دادن به تولید محصوالت

راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی 

)بند  .کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص باهدف

 های کلی اقتصاد مقاومتی( سیاست 6

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور  -

های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید،  انتقال فناوری منظور به

 و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع صادرات کاال

 .های کلی اقتصاد مقاومتی( سیاست 11)بند مالی از خارج

افزارهاى پیشرفته  هاى نو و نرم کسب دانش و فناورى -

دفاعى و نوسازى و بازسازى صنایع دفاعى، افزایش ضریب 

مندى از همه  خودکفایى با توسعه تحقیقات و بهره

های کلی برنامه  سیاست  45-1)بند هاى صنعتى کشور ظرفیت

 پنجم در امور سیاسی، دفاعی و امنیتی(

المللی با تأکید بر توسعه منابع انسانی،  تقویت همکاری بین -

ها  افزاری فناوری داخلی، جذب سرمایه های نرم تقویت بخش

های  و نخبگان ایرانی و غیر ایرانی، بازاریابی برای فناوری
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-1های جهانی) بندد  منطبق با شاخص ایرانی و ارتقای کیفیت

 های رشد و توسعه فناوری در کشور( سیاست 10

 جامع نقشه اجرای و سازی پیاده بنیان، دانش اقتصاد پیشتازی-

 ارتقاء منظور به نوآوری ملی نظام ساماندهی و کشور علمی

 صادرات و تولید سهم افزایش و کشور جهانی جایگاه

 اول رتبه به دستیابی و بنیان دانش خدمات و محصوالت

 اقتصاد کلی های سیاست 2 بند. )منطقه در بنیان دانش اقتصاد

 (1392 ابالغی مقاومتی،

تعامل فعال  و اثرگذار در حوزه علم و فناوری با  -

ویژه کشورهای منطقه و جهان اسالم)نقشه  کشورهای دیگر به

 راهبردهای کالن( -جامع علمی کشور

فناوری با مراکز  های علم و گسترش همکاری در حوزه -

های مرتبط جامعه )نقشه جامعه  پژوهشی با صنعت و بخش

 اهداف کالن( -علمی

قوانین 

 مرتبط

و مؤسسات  ها شرکتاجرایی قانون حمایت از  نامه آیین-

 (1391) و اختراعات ها نوآوری سازی تجاریو  بنیان دانش

اوری و راهبردهای ارتقاء و توسعه فن ها مصوبه سیاست -

 1385 نانو در جمهوری اسالمی ایران) دارای اصالحیه(

تأسیس و  منظور بهمشخص  های فعالیتنامه نحوه  آیین  -
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 1384 توسعه کریدورهای علم و فناوری کشور

و  بنیان دانشها و مؤسسات  قانون حمایت از شرکت -

 14/08/1389مصوب  و اختراعات ها نوآوری سازی تجاری

اصالح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و -

ها و  نوآوری مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی

 (1395) اختراعات

 (1390) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی-

 (1391) و شکوفایینوآوریاصالح اساسنامه صندوق-

و  نوآوری ق( اساسنامه صندو9صالح بند )ج( ماده )ا-

 (1391) شکوفایی

علوم و فناوری بین دولت  های همکاری نامه موافقتقانون  -

مصوب  جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری هند

1382 

علمی و فناوری بین  های همکاری نامه موافقتقانون  -

 دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت فدراسیون روسیه

(1379) 

ری علمی و فناوری بین دولت همکا نامه موافقتقانون  -

جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری آفریقای 

 (1380)جنوبی

 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/966779?keyword=%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/966779?keyword=%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/966779?keyword=%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/966779?keyword=%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/966779?keyword=%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/822211?keyword=%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/830995?keyword=%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/830995?keyword=%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 ی پژوهشساز یتجار موضوع

 80متن بند 

های  توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش

سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه نظام جامع  محور و تجاری مسأله

  بنیان اسخ به نیاز اقتصاد دانشتأمین مالی در جهت پ

های  سیاست

 مرتبط

 

 نقش ایفای به نوآوری و فناوری و علم چرخه دادن  جهت-

 (3 بند کالن، اهداف -کشور علمی جامع نقشه) اقتصاد در مؤثر

 و محصول به ایده تبدیل فرآیند از معنوی و مادی حمایت-

 یشرفتهپ دانش بر مبتنی خدمات و محصوالت تولید سهم افزایش

 به دستیابی باهدف داخلی ناخالص تولید در داخلی فناوری و

 (فناوری و علم کلی های سیاست 2-5 بند.)درصد 50 سهم

 و دانش بر مبتنی  خدمات و  محصوالت تولید سهم افزایش-

 بند) داخلی ناخالص تولید درصد 50 از بیش به داخلی فناوری

 ( کالن اهداف -کشور علمی جامع نقشه 5

 فناوری بازار و ایده بورس توسعه و ایجاد از مالی ایتحم-
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 به پاسخگویی جهت در علمی های ظرفیت از استفاده منظور به

 قانون. د -17بند)  خدمات و کشاورزی صنعت، های بخش نیاز

 (توسعه پنجم برنامه

 تعاونی و خصوصی غیردولتی، عمومی های بخش از حمایت-

 و افزار نرم بخش ویژه به کشور اطالعات فناوری صنعت در

 در صنعت این سهم که شود ساماندهی ای گونه به باید امنیت

. برسد درصد 2 به برنامه آخر سال در داخلی ناخالص تولید

 (توسعه پنجم برنامه قانون. الف -46بند)

 به نوین صنایع در خطرپذیر گذاری سرمایه از حمایت منظور به-

 تسهیالت کل رجمعس از بخشی شود می داده اجازه دولت

 قالب در که تعاونی و خصوصی های بخش به ساالنه اعطایی

 های بودجه در نوین صنایع برای شده اداره وجوه اعتبارات

 را اعطایی تسهیالت کارمزد و سود شامل شود می منظور ساالنه

 پنجم برنامه قانون الف -151 )بند.دهد قرار بخشودگی مورد

 (توسعه

های  گیری و توسعه شرکت ل شکلحمایت مالی و تسهی -

سازی  کوچک و متوسط خصوصی تعاونی که در زمینه تجاری

های  ویژه تولید محصوالت مبتنی بر فناوری دانش و فناوری به

کنند و  پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت می
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های علم و فناوری  اندازی مراکز رشد و پارک نیز حمایت از  راه

 ب قانون برنامه پنجم توسعه -17غیردولتی. بند از طریق بخش

 قوانین مرتبط

های علم و فناوری مصوب  قانون مراکز رشد و پارک -

 مجلس شورای اسالمی 1385

-  

 

 گیری نتیجه

 هدفمند توسعه سمت به حرکت باهدف فناوری و علم کلی های سیاست

 و توسعه های برنامه برای عنوان راهبردی به کشور، فناوری و علم

 به توجه است. شده و ابالغ تنظیم کشور، مختلف های دستگاه های برنامه

و  اند پرداخته فناوری و علم توسعه بحث به تاکنون که کشور کالن اسناد

 مسیر تواند می ابالغی برنامۀ ششم توسعه های سیاست با ها آن تطبیق

 و مقررات قوانین، ها، اساس سیاست بر که را فناوری و علم توسعه

و  سازی شفاف به و کند تقویت یا اصالح اند گرفته شکل قبلی های برنامه

 ها بررسی بیانجامد. اجرایی های دستگاه های ریزی برنامه کیفیت ارتقای

 تقویت باهدف فناوری و علم کلی های ابالغ سیاست که دهد می نشان

 قوانین و ها شدن سیاست اجرایی بر تأکید و حوزه این در نظام مشی خط

 هدف را فناوری و علم حوزه در کشور مطلوب جایگاه به رسیدن موجود،

 گرفته است. 
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فناوری برنامۀ ششم  و علم های سیاست شدن اجرایی برای که مهمی نکات

 شوند:  مطرح می زیر در گیرند قرار مدنظر باید توسعه

وضعیت موجود امور علم و فناوری حاکی از آن است که درصد  .1

استی ابالغی محقق شده از این رو در کمی از بندهای سی

های کلی برنامۀ ششم برخی از مفاد نیز مجدداً تأکید و  سیاست

گذاری  ریزی و سرمایه  تکرار شده است فلذاست که نیازمند برنامه

ها در افق سند  های اجرایی جهت تحقق آن جدی دستگاه

 باشد.  انداز می چشم

به سایر اسناد کالن برخی از بندهای سیاستی ابالغ شده نسبت  .2

علم و فناوری متناسب با شرایط روز امور علم و فناوری ابالغ 

شده و پیشینۀ ابالغی نداشته، از این رو الزم است تا قوانین و 

های مذکور تدوین شود تا  مقررات پوشش دهندۀ سیاست

 های اجرایی شدن آن فراهم گردد. زمینه

ۀ ششم توسعه اجرایی شدن بخشی از بندهای سیاستی برنام .3

نیازمند تکمیل، تنقیح و تولید قوانین و بخشی از بندها نیازمند 

های اجرایی، و بخشی از بندهای  تأمین و تدارک زیرساخت

دهی موضوعاتی است  سیاستی نیز نیازمند تنظیم، توسعه و سامان

  که ابالغ شده است. 

 منابع و مآخذ
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و « کلی نظام های سیاست»اشتریان، کیومرث، مالحظاتی در باب  .1

گذاری در جمهوری  های سیاستی برای نظام سیاست توصیه

 .1389اسالمی ایران، مجلۀ سیاست، شمارۀ یکم، 

انصاری، باقر، سازوکارهای حقوقی حمایت از تولید علم، تهران:  .2

 .1387انتشارات سمت، 

 گذاری قانون نظام در کلی های سیاست جایگاهانصاری، مجید،  .3

 گذاری، قانون سال صدمین یک همایش تمقاال مجموعه ایران،

 .1385 مجلس، های پژوهش مرکز تهران:

های اجرای سند تحول  فروشان، احمد، بررسی تحلیلی چالش حج .4

های مجلس  وپرورش، تهران: مرکز پژوهش بنیادین آموزش

 .1390شورای اسالمی، 

زارعی، محمد حسین، نظام قانونگذاری ایران و جایگاه مجمع  .5

های  ت نظام )با تأملی در ماهیت حقوقی سیاستتشخیص مصلح

 .1383، 34کلی نظام( راهبرد، شمارۀ 

زرشناس، شهریار، علوم انسانی در ترازوی نقد، تهران:  .6

 .1394السالم،  علیه صادق امام دانشگاه دانشجویی بسیج نتشاراتا

 فر، مصطفی و مرتضوی، سعید، سرمایه انسانی و سلیمی .7

ای، مجلۀ دانش و توسعه،  حرفه ی وکارآفرینی در رویکرد فن

 .1384، 17شمارۀ 
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سازی  شیخی، مریم، درآمدی بر مفهوم و مدل و چرخه تجاری .8

فناوری و ابعاد حقوقی آن، تهران: مجموعه مقاالت همایش 

 .1395الزامات حقوقی برنامۀ ششم توسعه،  

 تحقیقات سازی تجاری آموزشی کارگاه میثم، جزوۀ طهرانی، .9

 آزاد دانشگاه مرکزی سازمان پژوهشی اونتمع دانشگاهی، 

 اسالمی.

علیزاده، پریسا، با نمایندگان مردم در مجلس دهم؛ قانون حمایت  .10

 .1395بنیان،  ها و مؤسسات دانش از شرکت

علیزاده، پریسا، نظام سنجش علم و فناوری در ایران، تهران: مرکز  .11

 .1389های مجلس شورای اسالمی،  پژوهش

سازی  بنیان و تجاری ها و مؤسسات دانش کتقانون حمایت از شر .12

 .ها و اختراعات نوآوری

یابی نظام آمار و اطالعات  کالنتری، محمود و رودی، امیر، عارضه .13

علم و فناوری کشور، تهران: معاونت علمی و فناوری ریاست 

 .1390جمهوری، 

 

 های اینترنتی پایگاه

http://khamenei.ir 
http://maslahat.ir 
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