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 ها و قوانین حوزه فناوری و نوآوریآشنایی با سیاست

 

 
 

 

 

 دهکیچ

 کهن امر سبب شده است یرود و اشمار میعوامل رشد اقتصادی به نیترمهمو نوآوری از  یزه فناورامرو

 یهااستیدر ابعاد سرا  یاخود، اقدامات گسترده ییانات و تواناکمختلف با توجه به ام یشورهاک

های سیاستاستا ن ریدر ا ست وین ان امر مستثنیز از ایشور ما نک .دهند انجام یالمللنیو ب یمختلف مل

 . ده استکرن یو تدو یطراح های کالن و قوانینمختلفی را در قالب سیاست

د شده کیأار تیبس یگاه فناوریت و جاین مختلف بر اهمیالن و قوانکآنچه مشخص است در اسناد 

د قرار گرفته ییشور مورد تأک یو نوآور یتوسعه فناور یهاشاخص یارتقا یمختلف برا یهاتیو حما

فناوری و  حوزهطور مستقیم با هی که بهای کالن و قوانینسیاست در این گزارش به معرفی .تاس

ها و قوانین این حوزه که بخش اعظم آنها در . تعدد سیاستشودمیپرداخته  مرتبط استنوآوری 

ری و مقوله فناوبه اند، نشان از افزایش توجه سیاستگذاران نظام های اخیر ابالغ و تصویب شدهسال

اما شرط  ،توسعه فناوری در کشور استبرای نوآوری دارد. وجود زیرساخت قانونی مناسب، شرایط الزم 

 شود.بدیهی است سیاستگذاری بدون جدیت در اجرا به نتایج مطلوب منتهی نمی کافی نیست.

 

 مقدمه

 یلم و فناوردر حوزه عران یا یاسالم یجمهور مقدس نظام بلند یهاآرمان اهداف و به یابیدست

 ین مختلفیو قوان یاستیالن سکز اسناد ین راستا نی. در هممناسب است یقانون یهارساختیازمند زین

را گاه نخست منطقه یجا 1222د در سال یشور باکساله ستیانداز بسند چشم اساسبر. ندادهشن یتدو

   خود اختصاص دهد.به

اند پرداخته یو نوآور یم به حوزه فناوریتقطور مسه بهک ینیها و قواناستین گزارش سیدر ا

گاه ی. در بخش نخست جاندان ارائه شدهیو قوان یها و اسناد باالدستاستیدو بخش س و در یگردآور

مقام  یابالغ یهااستیس، 1222انداز ، سند چشمی)قانون اساس یدر اسناد باالدست یو نوآور یفناور

ام مرتبط با آن کشده و اح ینامه پنجم توسعه( بررسشور و برک ی، نقشه جامع علمیمعظم رهبر

 ت ازیقانون حمان مرتبط در این حوزه یقوانمجموعه  شده است. در بخش دوم گزارش نیز یگردآور

 یهاطرحقانون ثبت اختراعات، ، و اختراعات هاینوآور یسازیتجارو  انیبندانش مؤسساتو  هاشرکت

شور و ک یازهاین نیدر تأم یو خدمات یدیاستفاده از توان تول ثرکقانون حدا ،صنعتی و عالئم تجاری
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رفع موانع تولید قانون  ،های مستقیم( قانون مالیات122و اصالح ماده ) در امر صادرات هاآنت یتقو

از مقررات مالی  یالحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشو قانون  نظام مالی کشور یپذیر و ارتقارقابت

 .شودمی یبررس (2دولت )

 

 یو اسناد باالدست هااستیس. 1

. کنندیمم یرا ترس یو نوآور یالن و بلندمدت در حوزه فناورکاهداف  ،یو اسناد باالدست هااستیس

انداز ، سند چشمیقانون اساساز:  عبارتند اندپرداختهن حوزه یم به ایطور مستقه بهک یاسناد نیترمهم

شور و ک ی، نقشه جامع علمیدر حوزه علم و فناور یم رهبرمقام معظ یابالغ یهااستیس، 1222

 . برنامه پنجم توسعه

 

  یقانون اساس. 1-1

 یو قوا یف رهبریگاه و وظاینه تنها جا در آن است، زیراکشور  کالن سندباالترین  قانون اساسی

ن یبنابرا. شودیمشور محسوب کن یر اسناد و قوانیم سایترس برای یمرجع هکبل ،ان شده استیب گانهسه

 یجمهور ید. قانون اساسمغایرت داشته باششور ک یکنباید با قانون اساسی  یمصوب هیچ قانون

ف مجلس یاعم از وظا یه موضوعات مختلفک استاصل  هفتادوهفتویکصدران مشتمل بر یا یاسالم

ن قانون یاز اصول ا یان برخین می. در اگیردمیه، شورا و... را دربریه و مجری، قوه قضائیاسالم یشورا

 (.1)جدول  پردازدمی یم به موضوع علم و فناوریصورت مستقبه

 

 یدر قانون اساس ی. اصول مرتبط با علم و فناور1جدول 

 موضوع یاصل قانون اساس

اصــل ســوم قــانون « 2»بنــد 

 یاساس

از  یو اسالم ی، فرهنگی، فنیعلم یهانهیزمار در تمام کو تتبع و ابت یت روح بررسیقوت

 ق محققانیق و تشویز تحقکمرا سیتأسق یطر

اصـل سـوم قـانون    « 11»بند 

 یاساس
 هانیاو مانند  یو امور نظام یشاورزکدر علوم و فنون و صنعت و  ییفاکخود نیتأم

 ســومواصــل چهــل «7»بنــد 

 یقانون اساس

اقتصاد  شرفتیتوسعه و پ یاج برایت افراد ماهر به نسبت احتیاستفاده از علوم و فنون و ترب

 شورک

 

 1141انداز سند چشم. 2-1

ب مجمع یبه تصو 1132ه در سال ک است 1222 اندازچشمشور، سند ک یباالدستیکی دیگر از اسناد 

با  1132از سال  سندجرای این ابالغ شد. ا ید و توسط مقام معظم رهبریص مصلحت نظام رسیتشخ

به اهداف آن که  سالهبرنامه توسعه پنج در قالب چهار مقرر شده استآغاز شد و  توسعه برنامه چهارم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B4


 

 

است  اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی نخستبه جایگاه همانا دستیابی 

 عنوانبه، یاسالم ینظام جمهور یلکهداف با اشاره به رئوس مطالب و ا 1222 اندازچشم. برسیم

توسعه  یمدت براوتاهک یم راهبردهایتنظ یو مبنا استاستگذاران و مسئوالن نظام یس یبرا کیمحر

  .باشدمیشور ک

 ی، علمیگاه اول اقتصادیافته با جایتوسعه است یشورکران یا یاسالم ین سند جمهوریبراساس ا

بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و ، الهامیو انقالب یاسالمت یدر سطح منطقه، با هو یو فناور

 .المللنیدر روابط ب مؤثر

 :شودمیاشاره به بعضی از آنها ر یزدر ه کن شده ییتبانداز ایرانی در افق این چشم جامعه یهایژگیو

نابع انسانی و برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر مـ 

 اجتماعی در تولید ملی. هیسرما

شامل ) یجنوب غرب یایآس منطقهدر سطح  یو فناور ی، علمیگاه اول اقتصادیافته به جایدستـ 

د علم، رشد یو تول یافزارد بر جنبش نرمکی، با تأ(هیهمسا یشورهاکانه و یانه، قفقاز، خاورمیم یایآس

 .املکدن به اشتغال یسطح درآمد سرانه و رس ینسب ی، ارتقایپرشتاب و مستمر اقتصاد

 

 . نقشه جامع علمی کشور3-1

اند نقشه جامع علمی کشور که بارها مقام معظم رهبری بر آن تأکید کرده یکی دیگر از اسناد باالدستی

در بیان اهمیت این موضوع  1131در سال  هااساتید و رؤسای دانشگاهبا  دیدارکشور است. ایشان در 

انداز تحقق پیدا کند و آن مرجعیت علمی که برای کشور ما اگر بخواهیم سند چشم»: ندیافرمیم

 هیته نشیبینی شده به وجود بیاید و عملی بشود، ناچاریم این کارها را انجام بدهیم که مهمترپیش

ی کردن اهداف و یاین یعنی یک گام مهم، یک دروازه مهم به سوی اجرا. است «نقشه جامع علمی»

صورت یک گفتمان در آمده علمی به یهاطیمح در ست که مطرح شده و امروز بحمداهللی ایارهاشع

 و و پویا هماهنگ و جامع یامجموعه تعریف، به بنا کشور علمی جامع نقشهطور کلی به 1.«است

 و لمع راهبردی تحول و الزامات ساختارها ا،ه، راهبردهااستیس اهداف، مبانی، و مشتمل بر نگرندهیآ

 کشور سالهبیست اندازچشم اهداف به دستیابی منظوربهاست که  یاسالم یهاارزش برینمبت فناوری

 .اندتدوین شده

. دبرای تصویب به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه ش 1131سند مذکور پس از تهیه در سال 

نهایت سند نقشه جامع علمی در  ،اصالحات اساسی روی آن و انجامشورا نیز پس از بحث و تبادل نظر 

 تدوین شده است.فصل در پنج نقشه جامع علمی کشور . دانبه تصویب رس 1131 اسفندماهدر را کشور 
                                                 

العظمـی   ...ار آثـار حضـرت آیـت   شـ هـا، دفتـر حفـ  و ن   ، بیانات در دیدار اساتید و رؤسای دانشـگاه (1/7/1131) یمقام معظم رهبر .1

 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3403     :، آدرس کامل www.khamenei.ir ای،خامنه

http://www.khamenei.ir/
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 موضوعی عنوانبه فناوری و و در آن علم بنیادین پرداخته یهافصل نخست به موضوع ارزش

 و روانی ،جسمی، معنوی سالمت زیست، محیط با و هماهنگ نیآفرثروت توانمندساز، ،نیآفرکمال

 فناوری و علم نظام مناسب یهایژگیو در این فصل همچنینمعرفی شده است.  جامعه آحاد اجتماعی

ی و تقاضامحوری، اجماع محورعرضهاز: ترکیب  عبارتندشده است که  بیان ایرانی جامعه ویژه نوآوری و

 .پژوهش و مهارت ی، تلفیق آموزش با تربیت ومداردرونی و مداربروندو رویکرد 

انداز علم و فناوری جمهوری چشم فصل دوم نقشه جامع به وضع مطلوب علم و فناوری با محوریت

و نوآوری بخشی نظام علم و فناوری و اهداف کالن  اشاره شده و هجری شمسی 1222اسالمی ایران در افق 

 .)پیوست( است ارائه شده کالن علم و فناوری یهااهم شاخص و مطلوب یهاتیکمو  کشور

 اهداف کالن نظام علم، فناوری و نوآوری کشور

 در بخشیالهام و علمی برجسته جایگاه و احراز اسالم جهان در فناوری و علم اول جایگاه به ـ دستیابی

 جهان.

 برای نخبه و فرهیخته و شایسته هایاز انسان برخوردار و محورعدالت بنیان،دانش جامعه ـ استقرار

 .جهان در تعلمی رجعیم احراز

 روحیه و آزاداندیشی و اخالق با تقویت همراه تخصصی و عمومی هایآموزش گسترش و تعمیق ـ

 جوان. نسل ویژهبه آحاد جامعه، در خالقیت

 نسبی هایمزیت و نیازها و هابا اولویت متناسب نافع، و نوین هایفناوری و علوم توسعه به ـ دستیابی

 و خدماتی. صنعتی و آموزشی مختلف نهادهای در آنها کارگیریو به انتشار و کشور

 تولید درصد 02 از بیش به داخلی و فناوری دانش برمبتنی خدمات و محصوالت تولید سهم ـ افزایش

 .داخلی کشور ناخالص

 .علمی المللیبین هایزبان بین در فارسی زبان جایگاه ارتقای ـ

 و فرهنگ در ایران تاریخی و محوری احیای موقعیت و اسالم نهاج در فناوری و علم ارتقای به ـ کمک

 .تمدن اسالمی

 .المللیبین معتبر فناوری با مراکز علمی و علوم هایحوزه در همکاری گسترش ـ

 کشورنظام علم، فناوری و نوآوری اهداف بخشی 

 سوادی.بی بین رفتن از و عمومی دانش مناسب سطح به جامعه آحاد ـ دستیابی

 عمومی. آموزش دوره کامل پوشش ـ

 :در جهت آموزاندانش هدایت برای مناسب آموزشی نظام ـ ایجاد

  خلقت. و جامعه خدا، خود، برابر در وظایف و هامسئولیت شناخت فضایل، کسب 



 

 

   خردورزی. و تفکر قدرت تقویت 

  تشکیل خانواده. و مستقل زندگی به ورود برای آمادگی کسب 

  اجتماعی. نظام در مؤثر و والنهمسئ حضور 

  جامعه. نیازهای برآوردن شغلی برای آینده آوردن پدید و شغلی استعدادهای پرورش 

  تخصصی. دوره به ورود برای علمی استعدادهای پرورش 

 به پاسخگویی جهت در و جهانی با معیار متناسب کشور کار نیروی مهارت و دانش سطح به دستیابیـ 

 المللی.بین و داخلی بازار کار و عهجام نیازهای

 بین در شاخص جایگاه و احراز اسالم جهان هایهدانشگا بندیرتبه در نخست رتبه ـ کسب

 دنیا. هایدانشگاه

 با متناسب دانشجویان کل تکمیلی به تحصیالت دانشجویان تعداد مطلوب نسبت به ـ دستیابی

 نیازهای کشور. و هادانشگاه بندیسطح

 بومی. نیازهای و مبانی اسالمی براساس انسانی علوم در علم تولید مطلوب سطح یـ ارتقا

 در: کشور جایگاه ـ تثبیت

  منطقه. در محوری نقش به منظور دستیابیبه گاز و نفت حوزه هایفناوری و علوم 

  اسالم. جهان در فناوری و علم در حوزه اول جایگاه کسب منظوربه اطالعات فناوری 

  مربوطه. بازار جهانی از درصد 1 کسب منظوربه زیستی ناوریف 

  مربوطه. جهانی از بازار درصد 2 کسب منظوربه میکرو و نانو هایفناوری 

 به دستیابی و گداخت انرژی دانش دستیابی به ای،هسته هاینیروگاه ساخت و طراحی دانش کسبـ 

 آهنگ مدار زمین به ماهواره پرتاب و ساخت و طراحی دانش کسب و به فضا انسان اعزام فناوری

(GEO)، المللی.های بینریهمکا و اسالم جهان مشارکت با 

که در  پردازدیعلم و فناوری کشور م یهاتیموضوع اولوبه فصل سوم نقشه جامع علمی کشور  

سه سطح ی فناوری، علوم پایه و کاربردی، علوم انسانی و معارف اسالمی، سالمت و هنر در هاحوزه

 توجه و انسانی و مالی از اعم تخصیص منابع، میزان و بر چگونگی ، ناظر(الف، ب و ج)ی هاتیاولو

  .اندشدهبندی مسئوالن دسته و مدیران

کالن  ملی متناسب با راهبردهای اقدامات و راهبردهابه فصل چهارم نقشه جامع علمی کشور 

 .نداراهبردهای ملی ارائه شده 2دول ج. در پردازدیتوسعه علم و فناوری در کشور م



 يم  اه مجلس شوراي اسالمركز ژپوهش

 

 

 ملی برای توسعه علم و فناوریی راهبردها. 2جدول 

 راهبرد شماره

1 
تربیـت،  و تعلـیم نظـام سازیهماهنگ وآنها  به بخشیدن انسجام و فنــاوری و علــم نهادهــای و ســاختارها اصــالح

 کالن ریزیبرنامه و سیاستگذاری مراحل در

2 
 و علم تولید و شکوفایی برای مساعد، فضای ایجاد و جامعه اصلی یهاگفتمان از یکـی بـه آن تبدیل و علم به توجه

 سیاسی و اجتماعی فرهنگی، یهامؤلفه کارگیریبه و تعمیـق و توسـعه طریق از اسالمی یهاآموزه برمبنای فناوری

 اقتصاد در مؤثرتر نقشی ایفای بـه نـوآوری و یفناور و علـم چرخـه دادن جهت 1

2 
 در اسـالمی ایرانـی ـ الگوهـای براساس دانش و اخالق بر جامعه مـدیریت ابتنـای و دانـش مدیریت کردن نهادینه

 دفـاعی ـ امنیتی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی، نهادهای

 پژوهشی و آموزشی نهادهای شدن اسالمی یندهایآفر در تسـریع و علـم به اسالمی نگرش کردن نهادینه 0

1 
 و تعلـیم مبانی با انطباق منظوربه عالی آموزش و پرورش و آموزش از اعــم تربیــت و تعلــیم نظــام نوســازی و تحول

 نقشه کالن اهداف تحقق و اسالمی تربیت

7 
 توجه بـا کشـور اقتضـائات و واقعی نیازهای رفع و مشکالت حل سمت بـه ینوآور و فناوری پژوهش، آموزش، دهیجهت

 علمی مرجعیت تحقـق برای دانش مرزهای در نوآوری و سرزمین آمایش به

3 
 توانا و نـوآور خـالق، و خودبـاور و کارآفرین و متقی یهاانسان پرورش بـر تأکیـد با انسانی سرمایه توانمندسازی و تربیت

 جامعه نیازهای و اسالمی یهاارزش بـا متناسـب ینوآور و یفناور و علـم تولیـد در

 اسالم جهان و منطقه کشورهای ویژهبه دیگر کشورهای بـا یفناور و علـم حوزه در اثرگذار و فعال تعامل 1

 اسالمی معارف برمبتنی هنر و انسانی علــوم کیفــیوکمـّـی ارتقــای و ســازیمتحــول 12

 سالمت و پزشکی علوم حوزه در مؤثرتر نقش ایفای برای ینوآور و یفناور و علـم چرخـه به دهیجهت 11

 مهندسی و فنی حوزه مؤثرتر نقش ایفای برای ینوآور و یفناور و علـم چرخـه به دهیجهت 12

 پایه علوم حوزه در پـژوهش و آمـوزش تقویت و تعمیق و توسعه 11

 

و در آن ی را تعیین کرده فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور نیز چارچوب نهادی فناوری و نوآور

رسانی نقشه جامع علمی نظام اجرا، نظارت، ارزیابی و به روز ،تقسیم کار ملی در نظام علم و فناوری بر

  تأکید شده است.کشور 

 

  یمقام معظم رهبر یابالغ یهااستیس. 1-1

را در  ینگوناگو یهااستیس ی، رهبر انقالب اسالمیقانون اساس یکصدودهماصل  «1»براساس بند 

در  یتوسط مقام معظم رهبر یابالغ یهااستیسن قسمت ی. در اندکنیممختلف ارائه  یهابخش

 .شودیم یبررس یارتباط با موضوع علم و فناور

 یعلم و فناور کلی یهااستیس. 1-1-1

در را « یعلم و فناور»کلی  یهااستیس یرهبرمعظم مقام های گوناگون، در راستای ابالغ سیاست

موارد  نیترمهمو از  نداسرفصل ارائه شده 1در  هااستیسن یا .دندکرابالغ  1111 ماهوریشهر 12خ یرتا

ش بودجه یران در سطح جهان، افزایگاه ایجا ی، ارتقایخلق نوآور هااستیسن یمطرح شده در ا

م و عل یلک یهااستیسل یبه تفص 1است. در جدول  یدات داخلیدرصد و توجه به تول 2به  یپژوهش

 . نداارائه شده یفناور



 

 

 یعلم و فناورکلی  یهااستیس. 3جدول 

 هااستیس سرفصل

و  یت علمیسب مرجعکبا هدف  یجهاد مستمر علم

 :د برکیدر جهان با تأ یفناور

 یپردازهیو نظر ید علم و توسعه نوآوریتول 

 ران به قطب یل ایو تبد یشور در علم و فناورک یگاه جهانیجا یارتقا

 جهان اسالم یفناور و یعلم

 یادیقات بنیه و تحقیتوسعه علوم پا 

 یو مبان ینیق شناخت معارف دیژه تعمیوهب یعلوم انسان یحول و ارتقات 

ن علوم، جذب افراد مستعد و یگاه و منزلت ایت جایتقو: با یانقالب اسالم

 یو ارتقا یآموزش یهاها و روشدر متون، برنامه یزه، اصالح و بازنگرینگباا

 مربوط یپژوهش یهاتیز و فعالکمرا یفکیویمّک

 یزیرو برنامه یاستگذاریشرفته با سیپ یهایبه علوم و فناور یابیدست 

 ژهیو

 یقاتیو تحق یرد و ساختار نظام آموزشکعمل یسازنهیبه

انداز و به اهداف سند چشم یابیمنظور دستشور بهک

 :بر دیتأکبا  یعلم ییوفاکش

 و  یزیر، برنامهیاستگذاریدر س یبخشش و انسجامت دانش و پژوهیریدم

ها و مستمر شاخص یو ارتقا یدر حوزه علم و فناور ینظارت راهبرد

در  یو فن یشور با توجه به تحوالت علمک ینقشه جامع علم یروزآمدساز

 منطقه و جهان

 یژه به استعداد و عالقمندیرش دانشجو و توجه ویاصالح نظام پذ 

ان به یش ورود دانشجویو افزا یلیاب رشته تحصان در انتخیدانشجو

 یلیمکالت تیتحص یهادوره

 در  یبندو رتبه ی، اعتبارسنجیابینظارت، ارز هاینظامت یو تقو یسامانده

 یعلم و فناور یهاحوزه

 جامع و  یو فناور ی، پژوهشیآمار و اطالعات علم ینظام مل یسامانده

 ارآمدک

 یعلم و فناور یهاکو پار هاشهرکس و توسعه یت از تأسیحما 

 در  یق در آموزش عالیل و تحقیانات تحصکها و امع عادالنه فرصتیتوز

 شورکسراسر 

 درخشان و حف  و جذب  ینخبگان، پرورش استعدادها ییشناسا

 یانسان یهاهیسرما

 ید ناخالص داخلیتول درصد 2ق و پژوهش به حداقل یش بودجه تحقیافزا 

 یوربهره ینه منابع و ارتقایبر مصرف به دکیبا تأ 1222ان سال یتا پا

در  ین اسالمیها، اخالق و مواز، ارزشیت مبانیمکحا

و تحقق دانشگاه  یقات و فناوری، تحقینظام آموزش عال

 :د برکیبا تأ یاسالم

 نار آموزش و کو اصل پرورش در  یت اسالمیم و تربیاهتمام به نظام تعل

ها و نشاط یپژوهان و آگاهانشد یو معنو یسالمت روح یپژوهش و ارتقا

 آنان یاسیس

 یارم اخالقکان مؤمن به اسالم، برخوردار از مید و دانشجویت اساتیترب ،

 یو عالقمند به اعتال ی، متعهد به انقالب اسالمیام اسالمکعامل به اح

 شورک

 در استفاده از علم و  یو اجتماع یفرهنگ یهاو ارزش ین اسالمیحف  مواز

 یفناور

نسبت به  یاجتماع کش دریو افزا یعزم ملت یتقو

 یت توسعه علم و فناوریاهم

 شورکدر  یافزارد علم و جنبش نرمیت و گسترش گفتمان تولیتقو 

 و  یمند، شجاعت علمنظام ی، نوآورید، خودباوریه نشاط، امیروح یارتقا

 یارکو وجدان  یار جمعک

 ان و یبنر دانشاکوسبکت فرهنگ یو تقو یپردازهینظر یهایرسکل کیتش

 یعلم یشیار، آزاداندکتبادل آرا و تضارب اف



 اه مجلس شوراي اساليم  مركز ژپوهش

 

 

 هااستیس سرفصل

 پژوهان و اشتغال شت استادان، محققان و دانشیمنزلت و بهبود مع یارتقا

 آموختگاندانش

 از مفاخر و  یران و الگوسازیمسلمانان و ا یو فرهنگ یخ علمیتار یایاح

 یموفق عرصه علم و فناور یهاچهره

 از نخبگان و نوآوران و  یو معنو یمادهدفمند  یهاتیگسترش حما

 یعرصه علم و فناور یهاتیفعال

، یان نظام آموزش عالیجاد تحول در ارتباط میا

 :د برکیها با تأر بخشیبا سا یقات و فناوریتحق

 و  یاد توان ملی، ازدیدر اقتصاد و درآمد مل یش سهم علم و فناوریافزا

 یارآمدک یارتقا

 ش سهم یده به محصول و افزایل ایند تبدیرآاز ف یو معنو یت مادیحما

در  یداخل یشرفته و فناوریبر دانش پید محصوالت و خدمات مبتنیتول

 درصد 02به سهم  یابیبا هدف دست ید ناخالص داخلیتول

 مستمر  یهایارکت همیوند حوزه و دانشگاه و تقویق پیم و تعمکیتح

 یراهبرد

 سطوح و  یسازتناسبل با اشتغال و میم رابطه متقابل تحصیتنظ

 د و اشتغالیتول یازهایشور و نک یبا نقشه جامع علم یلیتحص یهارشته

 ها و تیها، ظرفتیها در آموزش و پژوهش با توجه به مزتین اولوییتع

 در منطقه یو فناور یگاه اول علمیل به جایشور و الزامات نک یازهاین

 ن و یا و قوانهرساختیل زیمکو ت یو معنو یرکت فکیت از مالیحما

 مقررات مربوط

 و  یدر حوزه علم و فناور یردولتیغ یهات بخشکش نقش و مشاریافزا

 ن حوزهیه در ایریسهم وقف و امور خ یارتقا

 ز کها، مراان دانشگاهیم یو فرامل یارتباطات مل یهاهکت شبیتوسعه و تقو

 یداخل یو نوآور یتوسعه فناور یها، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاهیعلم

با  یمردم یو نهادها یها در سطوح دولتیارکو گسترش هم یو خارج

 یاسالم یشورهاکت یاولو

بخش در و تعامل فعال، سازنده و الهام یارکگسترش هم

و  یز علمکشورها و مراکر یبا سا یحوزه علم و فناور

ژه جهان اسالم همراه یوهب یو جهان یامعتبر منطقه یفن

 :د برکیور، با تأشکم استقالل کیبا تح

 ت از ید و حمایجد یهایبر علوم و فناوریع و خدمات مبتنیتوسعه صنا

ژه یوهب یبوم یهایبر فناور کیان و متیبند و صادرات محصوالت دانشیتول

 شورکت، با اصالح امر واردات و صادرات یت و ظرفیمز یدارا هایحوزهدر 

 د محصوالت یتول یساخت برا و یسب دانش طراحکو  یاهتمام بر انتقال فناور

 یواردات یاالهاکدر مصرف  یبازار مل ظرفیتشور با استفاده از کدر داخل 

 م خارج و جذب یان مقیرانیا یو فن یعلم یهاتیاستفاده از ظرف

 یاسالم یشورهاکژه یوهشورها بکر یمتخصصان و محققان برجسته سا

 ازیحسب ن

 یهاج پژوهشیذب نتاو ج یز ثبت مقاالت علمکران به مریل ایبدت 

 ژه جهان اسالمیوهشورها بکر یو نوآوران سا یمحققان، نخبگان علم

 

 یمرتبط با علم و فناور یمقام معظم رهبر یابالغ یهااستیسر ی. سا2-1-1

شـور  کدر ابعاد مختلف توسعه  یه با توجه به نقش پررنگ علم و فناورک یعلم و فناور یلک یهااستیسبر  عالوه

ر ی، در ساهاحوزهو  هابخشر یبا سا یاربرد و ارتباط حوزه علم و فناورکدامنه  یده است و نظر به گستردگابالغ ش

پرداختـه شـده اسـت. در     یو نوآور یمرتبط با فناور یهااستیسز به ین یمقام معظم رهبر یابالغ یهااستیس



 

 

 زبور اشاره شده است.م یهااستیسدر  یمرتبط با علم و فناور یبه اختصار به بندها 2جدول 

 
 مختلف یهابخشو  هاحوزهدر  یابالغ یهااستیسدر  یمرتبط با علم و فناور ی. بندها1 جدول

 های کلیعنوان سیاست
بند/ 

 جزء
 های مختلفها و بخشهای مرتبط در حوزهسیاست

، ابالغیه یانرژ

مقام معظم 

 رهبری در تاریخ

24/12/1331 

ــتیس ــااس  یه

 نفت و گاز یکل
2 

ـ  یایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فن یو تالش برا یانسان یروین تیو ترب یاو توسعه یادیبن قاتیسترش تحقگ

 یمینفت و گاز و پتروش عیمنابع و صنا یهانهیدر زم یورافن یو ارتقا المللنیدر سطح ب یانرژ یمهندس

ــتیس ــااس ی ه

ــی  ســـایر کلـ

 یمنابع انرژ

2 
 یاز انـرژ  یسهم نیمنظور تأمبه یاهسته یهاروگاهیو ایجاد ن یادانش هسته و یوراکسب فن یتالش برا

 متخصص یروهاین تیکشور و ترب

1 
 یو مشـارکت و همکـار   یاگـداخت هسـته   یهایدر امور انرژ یقاتیو تحق یپژوهش یهاتیگسترش فعال

 نهیزم نیدر ا یو تخصص یعلم

2 
و  یدیو خورشـ  یبـاد  لیـ از قب هـا روگـاه ینو و ایجـاد ن  یهایانرژ یو دانش فن یوراکسب فن یتالش برا

 در کشور ییگرمانیو زم یسوخت یهالیپ

، ابالغیه مقام ی اقتصاد تیامن

معظم رهبری در تاریخ 

22/12/1171 

 و مشروع یقانون یهااز راه ینیو کارآفر یگذارهیافزوده و سرمااز ایجاد ارزش تیحما 1

چهارم قانون واصل چهل

، ابالغیه مقام اسیاس

 معظم رهبری در تاریخ

11/1/1331 

1 

 یهـا صورت وجوه اداره شـده نـزد بانـک   مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به یاتوسعه یهاسازمان - «1»تبصره 

 هاینوین با فناوری پیشرفته به بخش یهامصوب در حوزه یهاتسهیالت یا کمک به طرح یای دولتی برای اعطاتوسعه

دولتـی  هـای غیـر  با بخش( %21) نه درصدوتا سقف چهل توانندیها مهمچنین این سازمان. دولتی اختصاص دهندغیر

حداکثر ظرف سه  فندگذاری نمایند و در این صورت موظنوین با فناوری پیشرفته سرمایه یهاصورت مشترک در حوزهبه

 .نمایندابق مقررات این قانون واگذار برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطسال پس از بهره

 (2)موضـوع گـروه    یهاتیای کشور در فعالتوسعه یهاگذاری و مشارکت سازمانسرمایه ـ «3»تبصره 

ها، با رعایت سقف تعیین شده در این قانون و در چارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمان( 2)ماده 

مجاز است، مشـروط بـه اینکـه مـوارد مشـارکت و      ( 1)ماده  «ب»بند  «1»مورد سهم بازار موضوع تبصره 

این گروه حداکثر ظرف سه  یهاتیباشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعال( 2)گذاری در گروه سرمایه

 ود.ش واگذاری بردارسال از شروع بهره

تا هنگامی که واگـذار  ( 2)و ( 1) یهاموضوع گروه یهاها در بنگاهالشرکه و حق تقدم سازمانسهام، سهم 

جهت اجرای مفاد بند  هایوجوه حاصل از واگذار. شودیای ذیربط اداره منشده است توسط سازمان توسعه

کلـی اصـل    یهااستیقانون اجرای س( 21)قانون اساسی و ماده  چهارموکلی اصل چهل یهااستیس «د»

وجـوه حاصـل از واگـذاری    ( %72)درصـد   هفتـاد . شـود یقانون اساسی بـه خزانـه واریـز مـ     چهارموچهل

مـذکور بـرای مشـارکت بـا بخـش       یهـا ای کشور در اختیار سازمانوابسته به سازمان توسعه یهاشرکت

تمام، ایفـای وظـایف   نیمه یهایافته، تکمیل طرحمنظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهدولتی بهغیر

 هـا جهـت واگـذاری مصـرف    بنگاه یسازخطر و آمادهو پرنوین با فناوری پیشرفته  یهاحاکمیتی در حوزه

 یهـا اسـت یقـانون اجـرای س  ( 21)و ماده  هااستیس «د»برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند  .شودیم

 .شودیها عمل مقانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکت چهارموکلی اصل چهل

، برنامه پنجم توسعه

معظم  ابالغیه مقام

 رهبری در تاریخ

21/14/1333 

7 

تحول در نظـام  

آموزش عالی و 

ــژوهش در  پـــ

 :موارد

درصد تولیـد ناخـالص داخلـی تـا پایـان برنامـه پـنجم و         1افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به 

 درصد 22های تحصیالت تکمیلی به آموختگان دوره کارشناسی به دورهافزایش ورود دانش

 وم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجمدستیابی به جایگاه د

 های مربوط جامعهها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخشارتباط مؤثر بین دانشگاه

 توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری

 های پیشرفته مورد نیازدستیابی به فناوری

12 

 یارتقـا : هدفمند مادی و معنوی از نخبگـان و نـوآوران علمـی و فنـاوری از طریـق      یهاتیگسترش حما

سطح علمی و مهـارتی، رفـع دغدغـه خطرپـذیری مـالی در مراحـل پژوهشـی و         یمنزلت اجتماعی، ارتقا

 سازی دستاوردهای آنانها، کمک به تجاریآزمایشی نوآوری

 تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور 11

، یگذارهیتشویق سرما
 جمله مالکیت معنویحمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از 1

المللی از طریق لغو انحصارات غیرضـرور و تقویـت   های بینافزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنه 0



 اه مجلس شوراي اساليم  مركز ژپوهش

 

 

 های کلیعنوان سیاست
بند/ 

 جزء
 های مختلفها و بخشهای مرتبط در حوزهسیاست

ابالغیه مقام معظم 

 رهبری در تاریخ

21/11/1331 

 خالقیت و نوآوری یکارآفرینی و ارتقا های الزم و حمایت ازساختار رقابتی و زیرساخت

3 
 یالمللـی، رشـد اقتصـادی، توسـعه اشـتغال و ارتقـا      توجه به کسب دانش فنی، دسترسی به بازارهای بین

 مدتگذاری مستقیم و بلندگذاری خارجی، با اولویت سرمایهوری، در جذب سرمایهمدیریت و بهره

، ابالغیه مقام اشتغال

 معظم رهبری در تاریخ

23/1/1314 

1 
عنوان ارزش اسـالمی و ملـی   ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به

 گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشوربا بهره

2 

تـوان   یو ارتقا( فعلی و آتی) آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار

و ( ای و آموزش عـالی آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه)ولیت نظام آموزشی کشور ئینی با مسکارآفر

 های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنهاتوأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه

1 
نگـری  نـده بنیـان و آی های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانـش ایجاد فرصت

 نسبت به تحوالت آنها در سطح ملی و جهانی

1 
جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خـارجی کـاال و خـدمات از طریـق     

 ای و جهانیها و ترتیبات منطقهتعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان

12 
هـا و پشـتیبانی از   سـازی ایـده  شراکت در سرمایه بـرای تجـاری  های حمایت از تأسیس و توسعه صندوق

 های نوپا، کوچک و نوآورشرکت

تولید ملی، حمایت از 

، کار و سرمایه ایرانی

ابالغیه مقام معظم 

 رهبری در تاریخ

21/11/1311 

2 

کیفی و  یارتقاف: هد گیری از آنها، باو زیربناهای آنها و بهره هایهدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآور

سازی فنـاوری  حمایت از تجاری، تا محصول نهایی ساخت داخلباال بردن درجه ، افزایش کمّی تولید ملی

 روز و ایجاد نظام ملی نوآوری یهاینی و فناورفگیری از جذب و انتقال دانش محصول و بهره

1 

ارتبـاطی،   یهـا سـاخت زیـر : جملـه اصـلی آن، از  یهابا تأکید بر توسعه مؤلفه بنیاناقتصاد دانشگسترش 

تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقـوق   یهانهیزم

 های تولیدی کشورهای علمی و پژوهشی با بخشو حقوقی و مرتبط کردن بخشاشخاص حقیقی 

12 
وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خالقیت و ایجاد تناسب بین مراکـز  بهره یسازی و ارتقاتوانمند

 آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار

13 

گـذاری  هیسـرما  یهـا ایرانـی بـه حـوزه    یهـا هیسـرما گذاران و تشـویق ورود  هیحمایت از محققان و سرما

گـذاری در ایـن   هیشراکت یا ضمانت برای سرما یهاخطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق

 حوزه

ایجاد تحول در نظام 

، آموزش و پرورش

ابالغیه مقام معظم 

 رهبری در تاریخ

14/2/1312 

1 2 

کیفـی   یو تربیتـی معلمـان بـا ارتقـا     هـای علمـی  ای و توانمنـدی توسعه مهـارت حرفـه  

ریـزی بـرای روزآمـد کـردن اطالعـات تخصصـی و       های ضـمن خـدمت و برنامـه   آموزش

 تحصیالت تکمیلی معلمان متناسب با نیاز آموزش و پرورش

2 

1 

بر فلسفه تعلیم و روزآمد ساختن محتوای تعلیم و تربیت و تدوین برنامه درس ملی مبتنی

و  هـای علمـی  پیشـرفت  بـا  ابا نیازهای کشـور و انطبـاق محتـو    تربیت اسالمی و متناسب

 ایرانی- هویت اسالمی فناوری و اهتمام به تقویت فرهنگ و

2 
هـای یـاددهی و یـادگیری    گیری از روشتوسعه فرهنگ تفکر، تحقیق، خالقیت و نوآوری و بهره

 متنوع و مطلوب و ایجاد تفکر منطقی و منسجم برای تحلیل و بررسی موضوعی

1 1 

ویاسـازی همـراه بـا    سـازی، پ سطوح با رویکرد چابـک  هیمهندسی ساختار اداری در کل از

دولتـی،  های مردمی و غیرسازی و بسترسازی برای تقویت مشارکتسازی، فرهنگظرفیت

ویژه ایجـاد  به ،و آموزش و پرورش های کلی نظام اداریسیاستمنطبق بر قانون اساسی و 

ها، مراکز علمی و پژوهشی و های علمیه، دانشگاهها، حوزهوادهمشارکت معلمان، خان نهیزم

 های اجرایی در فرآیند تعلیم و تربیتسایر نهادهای عمومی و دستگاه

اقتصاد مقاومتی، ابالغیه 

مقام معظم رهبری در 

 تاریخ

34/11/1312 

 

1 

منظور توسعه های انسانی و علمی کشور بهسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایهتأمین شرایط و فعال

هـای اقتصـادی بـا تسـهیل و تشـویق      کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعـه در فعالیـت  

 درآمد و متوسطآمد و نقش طبقات کمدر یهای جمعی و تأکید بر ارتقاهمکاری

2 

سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نـوآوری  ، پیادهانیبنپیشتازی اقتصاد دانش

بنیـان و  جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانـش  یمنظور ارتقابه

 در منطقه انیبندستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش

0 
ویژه با افـزایش  هتولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، ب رهیبری عادالنه عوامل در زنجسهم

 آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه یسهم سرمایه انسانی از طریق ارتقا
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 های کلیعنوان سیاست
بند/ 

 جزء
 های مختلفها و بخشهای مرتبط در حوزهسیاست

11 
هـای پیشـرفته، گسـترش و    اوریمنظور انتقال فنـ توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به

 تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج

، ابالغیه مقام سالمت

 معظم رهبری در تاریخ

13/1/1313 

11 

بر نیازهـای جامعـه،   محور، مبتنیصورت هدفمند، سالمتی نظام آموزش علوم پزشکی بهکمّوتوسعه کیفی

ای و دارای مهـارت و  عادالنه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخالق اسـالمی حرفـه   پاسخگو و

 های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشورشایستگی

12 
ریزی برای دستیابی بـه مرجعیـت علمـی در    تحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه

 دمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسالمعلوم، فنون و ارائه خ

، برنامه ششم توسعه

ابالغیه مقام معظم 

 رهبری در تاریخ

1/1/1311 

17 
 دستی نفت و گازبنیان نمودن صنایع باالدستی و پاییندانش -

 منظور افزایش خودکفاییانتقال فناوری به -

27 
 تولید و محصوالت صنعتی و خدمات وابسته به آن دن شیوهبنیان نمودانش -

 سازی تجارینشان -

 (و... هوافضا ،های راهبردی صنعتی )از قبیل فناوری اطالعات و ارتباطاتاولویت دادن به حوزه - 23

12-13 

 دولت الکترونیک -

 محتوا در فضای مجازی توسعه -

 شبکه ملی اطالعات -

 کز تبادالت پستی و ترافیکی ارتباطات و اطالعات منطقهتبدیل ایران به مر -

 فناوری فضایی توسعه -

17 
 های معنویثبت رسمی و مالکیت توسعه -

 خدمات ثبتی های نوین در ارائهگسترش فناوری -

 اول منطقه در علم و فناوری دستیابی به رتبه - 72

 جامع علمی کشور و فناوری و نقشه های کلی علمنوآوری در چارچوب سیاست توسعه 77

71 
 علم و فناوری با سایر کشورها بخش در حوزهگسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام -

 بنیانتجارت و صادرات محصوالت دانش توسعه -

 توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری - 32

 

 . قانون برنامه پنجم توسعه1-1

 یبراه ک شودیمشور محسوب ک 1222 اندازچشم سند عنوان برنامه دوم در دورههپنجم توسعه ب برنامه

ن برنامه، تحت عنوان فصل ی. فصل دوم ااستماده  210ن و مشتمل بر یتدو  1112تا  1112 یهاسال

 بحث در پیرامون موضوع م و مشخص بهیطور مستقماده به 7تعداد م شده و یتنظ یعلم و فناور

 .دهدیمرا نشان  یام مرتبط با فناورکاح 0جدول . پردازندیم و نوآوری یفناور
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 اه مجلس شوراي اساليم  مركز ژپوهش

 

 

 امه پنجم توسعهدر برن یام مرتبط با فناورک. اح1جدول 

 مکمتن ح ماده

 (11)ماده 

 یو فناور یگاه دوم علمیبه جا یابیدست: هدف

 ان برنامه پنجمیت آن تا پایدر منطقه و تثب

در منطقـه و   یو فنـاور  یگـاه دوم علمـ  یبـه جا  یابیمنظـور دسـت  دولت مجاز است به

 :ر را انجام دهدیان برنامه پنجم اقدامات زیت آن تا پایتثب

 (%02) درصـد  02که تا  یبه نحو یئت علمیه یاعضا ینامه ارتقانییآ یزنگربا (الف

 رفع مشکالت کشور باشد معطوف به یئت علمیه یاعضا یازات پژوهشیامت

ت یـ ازجملـه توسـعه و تقو   یئـت علمـ  یه یارتقـا  یدات الزم بـرا یـ ن امر تمهیتحقق ا یبرا

در داخـل و   یئت علمیه یااعض یمطالعات یهاش فرصتی، افزایلیالت تکمیتحص یهادوره

ل یشرفته علوم و فنـون در کشـور، تسـه   یپ یقات و فناوریجاد مراکز تحقیخارج از کشور و ا

 فراهم خواهد شدازجمله صنعت  ییاجرا یهاها با دستگاهارتباط دانشگاه

الت یتحصـ  یهـا شـدگان دوره رفتـه یش درصـد پذ یافـزا  یالزم بـرا  تیظرفجاد یا (ب

ــا ،یآمــوزش عــال یلــیتکم ــزایــم کــه یاگونــهت بــهیــفیک یارتقــا ب ش ورود یزان اف

سـت درصـد   یبـه ب  یلـ یالت تکمیتحصـ  یهابه دوره یآموختگان دوره کارشناسدانش

 برسد( 22%)

هــا و از دانشــگاهیـ مــورد ن یئـت علمــ ین هیتــأم یت الزم بــرایـ و حما یزیــربرنامـه  (ج

 یئـت علمـ  یت عضو هشاخص نسب یمنظور ارتقابه یو پژوهش یآموزش عال یهامؤسسه

ان یـ که تا پا یاگونهبه یردولتیو غ یها اعم از دولتدانشگاه یوقت به دانشجو در تمامتمام

هـا و مؤسسـات آمـوزش    وقت در دانشـگاه تمام یئت علمیبرنامه نسبت کل دانشجو به ه

 برسد 202حداکثر نور به امیو در دانشگاه پ 22حداکثر به  یردولتیغ یعال

هـا و مؤسسـات   در دانشگاه یشگاه کاربردیآزماز یو تجه یاندازراه، جادیانسبت به  (د

 یهـا پـارک ، یفنـاور  یهاشهرک، یقاتی، تحقی، علمیدانشگاه یها، شهرکیآموزش

تابعه و وابسـته   یهاو شرکت ییاجرا یهاق دستگاهیو مراکز رشد از طر یعلم و فناور

توانـد توسـط   یهـا مـ  شـگاه یآزمان یـ ا یپژوهشـ  یرویـ از ن یبخشـ . دیـ اقـدام نما  هاآن

الت یان تحصـ یو دانشـجو  یئت علمـ یه یا شرکت، اعضای ییپژوهشگران دستگاه اجرا

از  یتواننـد بخشـ  یهـا مـ  و شـرکت  ییاجرا یهادستگاه. ن گرددیدانشگاه تأم یلیتکم

 ندینه نمایها هزشگاهین آزمایق ایخود را از طر یاعتبارات پژوهش

 یاگونـه بـه  ید ناخـالص داخلـ  یـ ق و پـژوهش از تول یـ تحقش سـهم  یمنظور افـزا به (هـ

 درصـد   مینـ زان یانه به می، سالید ناخالص داخلید که سهم پژوهش از تولینما یزیربرنامه

ن راسـتا منـابع   یـ در ا. برسـد  (%1) درصـد  1ان برنامـه بـه   یـ افته و تا پایش یفزا (0/2%)

خـاص   یهـا قالـب برنامـه  در  یهـر سـال در بودجـه سـنوات     ن بند رایقات موضوع ایتحق

ن بنـد را  یـ کشور موضـوع ا  یقاتیان سال گزارش عملکرد تحقیز در پایمشخص نموده و ن

 دیارائه نما یاسالم یقات مجلس شورایون آموزش و تحقیسیبه کم

 یو بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـک     یقـات و فنـاور  یعلوم، تحق یهاوزارتخانه (و

 یهـا ل شـاخص یربط ضمن اعمال اقدامات ذیذ یهار دستگاهیسا یبا همکار فندموظ

قـات  یون آمـوزش و تحق یسـ یانه را بـه کم یش نموده و گزارش عملکـرد سـال  یآن را پا

 :دیارائه نما یاسالم یمجلس شورا

و  یبراساس عدالت آموزشـ  یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه یفیوکیکمّ یارتقا. 1

 ن مادهیام ار احکیت سایانداز با رعاسند چشم یهاتیاولو

اعـم از   یهـا و مؤسسـات آمـوزش عـال    وقت دانشـگاه تمام یئت علمیاصالح هرم ه. 2

 یساالرستهید بر شایالزم و با تأک یبا فراهم آوردن بسترها یردولتیو غ یدولت

ـ   یقـات یو تحق یآموزش یمراکز و نهادها با یگسترش ارتباطات علم .1 از  یالمللـ نیمعتبـر ب

 یمشـترک، اجـرا   یآموزشـ  یهـا دوره یبرگـزار مشـترک،   یهـا انشـگاه د یانـداز راه قیطر

د بـر  یـ گـر بـا تأک  ید یو تبـادل اسـتاد و دانشـجو بـا کشـورها      یپژوهش یهامشترک طرح



 

 

 مکمتن ح ماده

و علـوم   ینـ ی، معـارف د یعلـوم انسـان   یهانهیژه در زمیومنطقه و جهان اسالم به یکشورها

کشـور بـا هـدف     یشه جـامع علمـ  ران براساس نقیا یاسالم یدار جمهورتیشرفته و اولویپ

 یئت علمیه یاعضا یتوانمندسازکشور و  یتوسعه علم

، یاسـتگذار یکشـور جهـت س   یپژوهشـ  یهان نهادها و سازمانیب یجاد هماهنگیا .2

علـوم،   یعـال  یو شـورا  یقـات و فنـاور  یو نظارت کالن وزارت علـوم، تحق  یزیربرنامه

 یقات و فناوریتحق

 ین سال اجـرا یدر نخست یو پژوهش یآموزش عال یازسنجیطرح ن ین و اجرایتدو .0

و  یدولتـ  یو پژوهشـ  یآمـوزش عـال   یهـا منظـور توسـعه متـوازن مؤسسـه    برنامه بـه 

 ازها و امکاناتیبا توجه به ن یردولتیغ

 یعـال  یشورا نظرکشور تحت  یعلم و فناور یابیش و ارزیکپارچه پایاستقرار نظام  .1

 یت علمـ یجهـت رصـد وضـع    رانیـ مرکز آمار ا یهماهنگبا  یقات و فناوریعلوم، تحق

بـه اهـداف    یابیزان دسـت یـ ن میـی و تع یالمللـ نیو ب یا، منطقهیاس ملیکشور در مق

انه بـه  یالسـ و ارائـه گـزارش    یآمار ثبتـ  یایر و پویبر نظام فراگیمبتن یاسناد باالدست

 یاسالم یقات مجلس شورایون آموزش و تحقیسیکم

کشـور در   ینقشـه جـامع علمـ    یل و اجـرا یـ تکم یالزم بـرا  یانونانجام اقدامات ق. 7

 برنامه پنجم یابالغ یکل یهااستیس« 11» بند یراستا

شامل سهم درآمد حاصـل   یعلم و فناور یاصل یهاتحقق شاخص یبرا یزیربرنامه. 3

د یـ ، سـرانه تول یانیشرفته و میپ یهایبر فناوریاز صادرات محصوالت و خدمات مبتن

دات یـ ثبـت اختـراع، تعـداد تول    ی، تعـداد گـواه  یاز علم و فناور یناش یص داخلناخال

بـه   یعلـم و فنـاور   یهـا تیـ در فعال یخـارج  یگذارهی، نسبت سرمایالمللنیب یعلم

 انیبندانش یهاقات کشور، تعداد شرکتیتحق یهانهیهز

 (13)ماده 

توسعه و انتشار فناوری و حمایت از : هدف

 نبنیاهای دانششرکت

بنیان های دانشمنظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتدولت مجاز است به

 را انجام دهد:اقدامات زیر 

ـالی،   های تقاضامحور مشترک با دانشگاهحمایت مالی از پژوهشالف(  ها و مؤسسات آمـوزش ع

مشـروط  ، های علمیه در موارد ناظر به حل مشکالت موجـود کشـور  پژوهشی و فناوری و حوزه

ـای غیردولتـی تـأمین و تعهـد      از هزینه (%02) به اینکه حداقل پنجاه  درصد ـای آن را کارفرم ه

 کرده باشد

و  یکوچک و متوسط خصوصـ  یهاو توسعه شرکت یریگل شکلیو تسه یت مالیحما( ب

بـر  ید محصـوالت مبتنـ  یـ ژه تولیـ وبـه  یدانـش و فنـاور   یسـاز ینه تجاریکه در زم یتعاون

ت از یـ ز حمایـ کننـد و ن یت میفعال یو مهندس یشرفته و صادرات خدمات فنیپ یهایفناور

 یردولتیق بخش غیاز طر یعلم و فناور یهامراکز رشد و پارک یاندازراه

 یقراردادهـا  یخـارج  یهـا ق طـرف یتشـو  یدر راسـتا الزم  یقـانون  یهـا تیحما (ج

 یهـا تیـ از فعال یخشـ و ب یانتقال دانش فنـ  یبرا یخارج یگذارهیو سرما یالمللنیب

 یداخل یهاق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتیتحق

منظـور اسـتفاده از   بـه  یده و بـازار فنـاور  یـ جاد و توسعه بورس ایاز ا یت مالیحما (د

 و خدمات یاز بخش صنعت، کشاورزیبه ن ییدر جهت پاسخگو یعلم یهاتیظرف

و  یوربهره یارتقا یدر راستا ییدانشجو یهاها و رسالهنامهانیاز پا یت مالیحما (هـ

 شورکالت کحل مش

 یت مـال یو حما ید دانش فنینه ثبت اختراعات، تولیاز هز ین و پرداخت بخشیتأم( و

 از اختراعاتیو امت یفن د دانشیخر یدکنندگان برایاز تول

، یقاتیو تحق یات پژوهشزیامکانات و تجه اندمکلف ییاجرا یهادستگاه ـ«1»تبصره 

 یهـا ار مؤسسـات و شـرکت  یـ در اخت یحـ یهـا را بـا نـرر ترج   هـا و کارگـاه  شگاهیآزما



 اه مجلس شوراي اساليم  مركز ژپوهش

 

 

 مکمتن ح ماده

در چـارچوب مصـوبه    یقـات و فنـاور  یعلـوم تحق  یعال ید شوراییان مورد تأیبندانش

 ران قرار دهندیئت وزیه

زه داده اجـا  ییاجرا یهادستگاه ، بهیتوسعه و انتشار فناور یدر راستا ـ« 2»تبصره 

را کـه در چـارچوب قـرارداد بـا      یزاتـ یتجه و ی، دانـش فنـ  یت فکـر یـ شـود مالک یم

 جـاد و حاصـل شـده اسـت بـه     یا یدولتـ  یو فنـاور  یها و مؤسسـات پژوهشـ  دانشگاه

 ندیاد شده واگذار نمایمؤسسات  ها ودانشگاه

 یاهسازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است صرفاً پـس از ارائـه گـو    ـ« 3»تبصره 

 دیصالح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نمایمراجع ذ یاختراعات ازسو یعلم یزیمم

امنـا همـان دانشـگاه     ئـت یب هیتوانند با تصویم یعلم ئتیه یاعضا ـ« 1»تبصره 

ان یـ بندانـش  یخصوصـ ( %122)صد درصد  یهال مؤسسات و شرکتینسبت به تشک

ـ ا. نـد یانم ها مشارکتن مؤسسات و شرکتیا در ایاقدام و  هـا  ن مؤسسـات و شـرکت  ی

مشـمول   یـی اجرا یهـا م با دستگاهیرمستقیا غیم یمستق یانعقاد قرارداد پژوهش یبرا

 آن نخواهند بود یرات بعدییو تغ یقانون منع مداخله کارکنان در معامالت دولت

ان یبندانش یهاتکت از شریو حما یمنظور توسعه و انتشار فناوردولت مجاز است به

 :ر را انجام دهدیات زاقدام

هـا و مؤسسـات   تقاضـامحور مشـترک بـا دانشـگاه     یهـا از پژوهش یت مالیحما (الف

ه در موارد ناظر بـه حـل مشـکالت    یعلم یهاو حوزه یو فناور ی، پژوهشیآموزش عال

آن را  یهـا نـه یاز هز (%02) درصـد  نکـه حـداقل پنجـاه   یمشروط بـه ا ، موجود کشور

 و تعهد کرده باشدن یتأم یردولتیغ یکارفرما

و  یکوچک و متوسط خصوصـ  یهاو توسعه شرکت یریگل شکلیو تسه یت مالیحما( ب

بـر  ید محصـوالت مبتنـ  یـ ژه تولیـ وبـه  یدانـش و فنـاور   یسـاز ینه تجاریکه در زم یتعاون

ت از یـ ز حمایـ کننـد و ن یت میفعال یو مهندس یشرفته و صادرات خدمات فنیپ یهایفناور

 یردولتیق بخش غیاز طر یعلم و فناور یهارشد و پارک مراکز یاندازراه

 یقراردادهـا  یخـارج  یهـا ق طـرف یتشـو  یدر راسـتا الزم  یقـانون  یهـا تیـ حما( ج

 یهـا تیـ از فعال یو بخشـ  یانتقال دانش فنـ  یبرا یخارج یگذارهیو سرما یالمللنیب

 یاخلد یهاق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتیتحق

منظـور اسـتفاده از   بـه  یده و بـازار فنـاور  یـ جاد و توسعه بورس ایاز ا یت مالیحما( د

 و خدمات یاز بخش صنعت، کشاورزیبه ن ییدر جهت پاسخگو یعلم یهاتیظرف

 (13)ماده 
و  یهدفمند ماد یهاتیگسترش حما: هدف

 یو فناور یاز نخبگان و نوآوران علم یمعنو

از نخبگـان و نـوآوران    یو معنـو  یهدفمند مـاد  یهاتیامنظور گسترش حمدولت به

 :ر را انجام دهدیاقدامات ز یو فناور یعلم

 یسازق فرهنگیاز طر یمنزلت اجتماع یارتقا (الف

مــورد عالقــه در  یلیتحصــ یهــاو ورود بــه رشــته یلیتحصــ یل در ارتقــایتســه (ب

 دانشگاهورود به از  و بعد قبل یهادوره

قات یعلوم، تحق یهاق وزارتخانهیاز طر یلیو بورس تحص یمال یهاتیحما یاعطا (ج

 نخبگان یاد ملیو بن ی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکیو فناور

 از کشوریدار مورد نتیاولو یهاها و رشتهنهیدر زم یلیت تحصیهدا (د

 یوه سالمت فرد و خانواده یمه پایو ب ین اجتماعیمه تأمین بیتأم یبرقرار (هـ

 و امور نوآورانه یدر انجام مراحل پژوهش یمال یریخطرپذرفع دغدغه  (و

 آنان یدستاوردها یسازیتجارت از یحما (ز

 یو تعلق مل ی، خودباورییافزارتی، بصیت ابعاد معنویتقو (ح

ت و بـا امکانـا   یالمللنیتوانمند در تراز ب یو فناور یقاتی، تحقیت مراکز علمیجاد و تقویا (ط
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نخبگـان و   یریکـارگ بـا بـه   یو راهبـرد  یادیـ مختلف علوم و فنـون بن  یهاخاص در شاخه

 مل علم به ثروت در طول برنامه پنجینو و تبد یهادهیدانشمندان در جهت خلق دانش، ا

برتر متناسب بـا تخصـص    ینخبگان و استعدادها یمناسب برا یشغل یهاجاد فرصتیا (ی

ر جهـت  یخطرپـذ  یهـا یگـذار هیت از سرمایکشور با حما یهاتیو اولو هاآن یهایو توانمند

 به محصول قابل ارائه به بازار کار یل دانش فنیتبد

، یعلمـ  یهـا ش سـهم مشـارکت انجمـن   یافـزا  یمناسب بـرا  یجاد سازوکارهایا (ک

 ت کشوریریها و مدیسازمیبرتر در تصم ینخبگان و استعدادها

، نخبگان و دانشمندان کشـور  یعلم یهارکت انجمنمشا یجاد سازوکار الزم برایا (ل

و برتـر جهـان و    یالمللـ نیبـ  یو پژوهشـ  یها و مجـامع علمـ  ها، کنفرانسشیدر هما

ـ یدانشـمندان و نخبگـان ا   یهایاز توانمند یریگبهره در جهـان و فـراهم کـردن     یران

 مناسب در داخل و خارج کشور یمطالعات یهافرصت

در سـطح  ( Patent) یاز علمیثبت جواز امت یهانهیاز هز ین و پرداخت بخشیتأم (م

 آنان ید علمیانتشار آثار مف یالت الزم برایدات و تسهیجاد تمهیو ا یالمللنیو ب یمل

اهش ک، ینیارآفرکدار، توسعه یجاد اشتغال پایا

 و توسعه مشاغل نو یاعدم تعادل منطقه

 (34)ماده 

، ینیارآفرکـ دار، توسـعه  یـ جـاد اشـتغال پا  یا یاشـود در راسـت  یبه دولت اجازه داده م

 : ر را انجام دهدیز یهاو توسعه مشاغل نو اقدام یااهش عدم تعادل منطقهک

جـاد  یا، یدیـ تول یهـا رهیها و زنجها، خوشهتوسعه شبکهق یو تشو یت مالیحما (الف

و ( هدفمنـد  یهـا کمـک  یاعطا)بزرگ  ،کوچک، متوسط یهان بنگاهیوند مناسب بیپ

ق و توسـعه و  ی، تحقیـ تخصص  یـ مهندس  یت توان فنیتقو یدات الزم برایانجام تمه

و تجـارت   یرسـان کوچـک و متوسـط و توسـعه مراکـز اطـالع      یهـا در بنگاه یابیبازار

 هاآن یک برایالکترون

کوچک و متوسط و کمک به بلـوغ   یهابنگاه رفع مشکالت و موانع رشد و توسعه (ب

 ریپذبزرگ و رقابت یهاهبه بنگا هاآنل یو تبد

 (141)ماده 

کشـور بـا    ین و مقررات بخش تجاریقوان ییجاد همسویدولت موظف است ضمن ا( و

، یازجمله سـازمان تجـارت جهـان    یالمللنیو ب یامنطقه یهاهین و مقررات اتحادیقوان

 ت در سـازمان یعضـو  یکشور برا یارکان اقتصاد یتوانمندسازو  یسازنسبت به آماده

 دیان سال دوم برنامه اقدام نمایتا پا( WTO) یتجارت جهان

مناطق آزاد و  یمنظور ساماندهبه ـ(112) ماده

در تحقق  هاآننقش مؤثر  یفایو ا یژه اقتصادیو

ساله نظام، اعمال ستیانداز باهداف سند چشم

مناسب  یجاد رشد اقتصادیکپارچه و ایت یریمد

اثرگذار  و تعامل یوندیپن مناطق، همیدر ا

 یو ارائه الگو یبا اقتصاد جهان یاقتصاد مل

 مختلف یهادر بخش یتوسعه مل

 یقـات یو تحق یآموزشـ  یز و نهادهـا کـ بـا مرا  یمنظور گسترش ارتباطات علمـ به (هـ

برطبـق اعـالم    یو معتبر خارج یداخل یهادانشگاه یندگیجاد نمای، ایلمللانیمعتبر ب

ـ    یدر منـاطق آزاد تجـار   یخصوصـ  یهـا گاهس دانشـ یربط و تأسـ یذ یهاوزارتخانه

 ن مربوط مجاز استیت قوانیبا رعا یژه اقتصادیو و یصنعت

 اندازچشمتحقق اهداف سند  ـ (114) ماده

ران در قالب یا یاسالم یساله جمهورستیب

در جهت رشد  ین راهبرد توسعه صنعتیتدو

 یو معدن ید صنعتیتول

سـاله  انداز بیستور تحقق اهداف سند چشممنظع و معادن موظف است بهیوزارت صنا

 یبـا همـاهنگ   یو معدن ین راهبرد توسعه صنعتیران در قالب تدویا یاسالم یجمهور

د یـ ده صنعت و معـدن در جهـت تحقـق هـدف رشـد تول     یبرگز یهامعاونت در بخش

ه نرر رشـد  کند کاقدام  یاگونهل بهیذ یراهبرد یت محورهایبا رعا یو معدن یصنعت

 :  ابدیش یزوده بخش صنعت و معدن افزاافارزش

و  یفنـاور  یهـا تید بر توسعه قابلیع کشور با تأکیصنا یمندسطح رقابت یارتقا (الف

فناورانـه   یهـا ییه و خـام بـه توانـا   یـ از مـواد اول  ینسـب  یهاتیمز یانتقال نقطه اتکا



 اه مجلس شوراي اساليم  مركز ژپوهش

 

 

 مکمتن ح ماده

   یرقابت یهاتیو خلق مز( کیتکنولوژ)

 یهـا خوشـه  یریـ گ، متوسط و بزرگ و شـکل ع کوچکیوند مناسب صنایتوسعه پ (ج

 ریپذبزرگ رقابت یهابنگاه یریگد ادغام و شکلیو تمه( برند) یو نشان تجار یصنعت

صـنعت   ی، تدارک، ساخت، گسترش همکـار یطراح یهاتیها و قابلیش توانمندیافزا (هـ

 یهـا کع بـا شـهر  یق تعامـل صـنا  ی، تعمیآالت صنعتنیزات و ماشیو دانشگاه، ساخت تجه

برتـر   یهـا یبر فناوریع مبتنیش مستمر سهم صنایو افزا یعلم و فناور یهاو پارک یفناور

 ع و معادنیصنا یوربهره یو ارتقا ی، نوسازید صنعتیب تولیدر ترک( نیع نویصنا)

 یقانون حداکثر استفاده از توان فن» یاجرا یو نظارت یدیتمه یت سازوکارهایتقو (و

الت یجـاد تسـه  یهـا و ا پـروژه  یکشور در اجرا ییو اجرا یصنعت و یدیتول یو مهندس

 «12/12/1170منظور صدور خدمات مصوب به

 (111)ماده 

ر در یخطرپذ یگذارهیت از سرمایحما: هدف

 نیع نویصنا

ن به دولت اجـازه داده  یع نویر در صنایخطرپذ یگذارهیت از سرمایمنظور حمابه (الف

و  یخصوصـ  یهـا انه بـه بخـش  یسال ییالت اعطایهاز سرجمع کل تس یشود بخشیم

انه یسـال  یهان در بودجهیع نویصنا یکه در قالب اعتبارات وجوه اداره شده برا یتعاون

 قرار دهد یرا مورد بخشودگ ییالت اعطایشود شامل سود و کارمزد تسهیمنظور م

و ضـوابط   نیع نـو یف دامنه شمول صـنا ین بند مشتمل بر تعریا یینامه اجرانییآ (ب

و  یع و معـادن، معاونـت، اتـاق بازرگـان    یشنهاد مشـترک وزارت صـنا  یبه پ یبخشودگ

ب ین قـانون بـه تصـو   یـ ماه پـس از ابـالغ ا   1ران و اتاق تعاون ظرف یع و معادن ایصنا

 رسدیران میئت وزیه

ت یحما»به صندوق « کیع الکترونیقات و توسعه صنایت از تحقیحما»عنوان صندوق 

 یب مجلـس شـورا  یاساسنامه صندوق مزبـور بـه تصـو   . ابدییر مییتغ« نیع نویاز صنا

 رسدیم یاسالم

 

 ن ی. قوان2

پردازد. بخش دوم گزارش به بحث پیرامون مهمترین قوانین مصوب در حوزه فناوری و نوآوری می

بنیان را پوشش های دانشهای هدف خاص همانند مؤسسات و شرکتهقوانین، عموماً گرو اینگونه

 . ندادهند. در ادامه برخی از مهمترین قوانین مصوب در این حوزه شرح داده شدهمی

 

 و اختراعات هاینوآور یسازیتجارو  انیبندانش مؤسساتو  هاشرکت ت ازی. قانون حما1-2

ماه در آبان و اختراعات هاینوآور یسازیتجارو  انیبندانش مؤسساتو  هاشرکتاز  حمایت قانون

تحقق اقتصاد  ،ن قانونیهدف ا نیترمهمد. یرس یاسالم یب مجلس شورایماده به تصو 12در  1131

، ت مخترعانیبه هدا کمکو  یریپذرقابتم کیت و تحیتقو برایجاد بستر مناسب یو ا انیبندانش

موجب این به .است انیبندانش یهاشرکتت از یز حمایمتخصص و ن یانسان یهاهیسرمانوآوران و 

ها و مؤسسات مختلفی برای حمایت از شرکت( های حمایتیسیاست) رهای سیاستیقانون ابزا

  :از عبارتنده کاست بینی شده پیش تعاونییا  بنیان خصوصیدانش

  از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی، معافیتـ  



 

 

صـورت مسـتقیم یـا    بـه  بلندمـدت یـا  مـدت  بهـره کوتـاه  الحسـنه و کـم  اعطای کمک، وام قـرض ـ  

  غیرمستقیم،

  بنیان،ها و مؤسسات دانشصورت مستقیم یا غیرمستقیم در سهام شرکتبه مشارکتـ  

یـا منـاطق    های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصـادی استقرار در محل پارک اولویتـ  

  ویژه علم و فناوری،

گـذاری خـارجی،   آزاد درخصـوص روابـط کـار، عـوارض سـرمایه      استفاده از مزایای قانون مناطقـ  

  ،...المللی ومبادالت مالی بین

  ،(محیطیبا رعایت مقررات زیست)فعالیت در محدوده شهرها  اجازهـ  

  های مشمول این قانون،های مرتبط، به شرکتشرایط مناقصه و واگذاری طرح تسهیلـ  

  برای محصوالت، ایایجاد پوشش بیمهـ  

ها و مؤسسات مشمول ایـن  دادن به شرکت اولویتمراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی و  واگذاریـ  

 .هاآنقانون در خرید تمام یا بخشی از سهام 

 عوامـل  سایر .نداتعاونییا  بنیان خصوصیها و مؤسسات دانششرکت ترین گروه هدف قانون،اصلی 

هـای غیردولتـی پـژوهش و فنـاوری و     صندوق :از عبارتندنوآوری نیز  متأثر از قانون در عرصه نظام ملی

طور خاص مراکز و مؤسسـات پژوهشـی دولتـی و نهادهـایی     ها و بههای مرتبط، پژوهشگاهسایر صندوق

 1.علم و فناوری و مراکز رشد یهاپارکنظیر 

ت و علـوم، تحقیقـا  شورای عالی  (ریزی و نظارت و پیگیریدر سطح برنامه)مجری اصلی این قانون 

هـای  در عرصـه . ستاو دبیرخانه این شورا و در مواردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  (عتففناوری )

این . ت داردکدر اجرای قانون مشار «صندوق نوآوری و شکوفایی»به نام  سیدالتأسیجدنهادی  مالی نیز

 هکـ  تفاده کنـد، بـه نحـوی   عنوان بازوی اجرایی و کارگزار اسـ تواند از سایر نهادهای مالی بهصندوق می

هـای غیردولتـی   اعطای تسهیالت در اختیار صندوق برایدرصد از سرمایه خود را  0مکلف شده حداقل 

 .پژوهش و فناوری قرار دهد

 

 صنعتی و عالئم تجاری یهاطرحقانون ثبت اختراعات، . 2-2

و فراهم  یکیزیف یهاهیسرمادر کنار  یرکف یهاهیتوجه به سرما ،یاز الزامات توسعه دانش و فناور یکی

تواند موجبـات توسـعه   یم یرکت فکیتقویت نظام مال. حمایت از آن است یحقوق یهارساختیکردن ز

و عالئـم   یصـنعت  یهـا ثبـت اختراعـات، طـرح   »قـانون  . شور را فراهم آوردک یز رشد اقتصادیدار و نیپا

و حفاظـت از آن در چـارچوب نظـام     یرد بـه دانـش و نـوآور   یکـ ن رویـ ا یاهین پایاز قوان یکی« یتجار
                                                 

مطالعـات  ، دفتـر  هـا و اختراعـات  سازی نـوآوری بنیان و تجاریها و مؤسسات دانشنون حمایت از شرکتمروری بر قا .علیزاده . پریسا1

 .1112ی مجلس، هاپژوهشمرکز های نوین فناوری

http://rc.majlis.ir/fa/report?department=dept_new_tech
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http://rc.majlis.ir/fa/report?department=dept_new_tech
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بـه اعتقـاد   . ده اسـت یرس یاسالم یب مجلس شورایبه تصو 1131ماه ه در بهمنک است یرکت فکیمال

گشـت  یمـ  بـاز  1112ه تصویب آن به سـال  ک یسه با قانون مرتبط قبلیارشناسان، قانون مزبور در مقاک

به سـبب پایـان یـافتن     1.شده است یکا نزدیروز دن یبه استانداردها یادیتر بوده و تا حد زار کاملیبس

هـای  قانون ثبت اختراعات، طـرح یحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی مدت اجرای آزمایشی قانون فوق ال

بـا   21/2/1112جمهوری در تاریخ معاونت علمی و فناوری رئیسی و عالئم تجاری بنا به پیشنهاد صنعت

 رسید.ت وزیران ئقید دو فوریت به تصویب هی

 

ت یشور و تقوک یازهاین نیدر تأم یو خدمات یدیثر استفاده از توان تولکقانون حدا. 3-2

 های مستقیم( قانون مالیات141و اصالح ماده )در امر صادرات  هاآن

در امر صادرات  هاآنت یشور و تقوک یازهاین نیدر تأم یو خدمات یدیثر استفاده از توان تولکقانون حدا

ت از ساخت یحما ،ن قانونیا ید. هدف اصلیرس یاسالم یب مجلس شورایتصو به 1/0/1111 در تاریخ

غیرداخلی  تولیدات به نیاز صورت در موظفندمشمول  یهادستگاه، مذکور اساس قانونبر .داخل است

 صورت در تا نندک اعالم تجارت و معدن صنعت، وزارت به رسمی طورخود را به یهایازمندید نیبا

 کلیه اجرای در موظفندن یمزبور همچن یهادستگاهشود.  ریزیبرنامه هاآن تولید برای صالح و صرفه

 ایگونهبه هافرآورده و لوازم تجهیزات، کاالها، تأمین و نصب ساخت، خدماتی، یهاپروژه و هاطرح

 در کار صورتبه هاآن پروژه و طرح هر هزینه( %01) درصد یکوپنجاه حداقل که کنند ریزیبرنامه

 و لوازم تجهیزات، کاال، تأمین ،نصب ساخت، خدماتی، یهاتیفعال تمامیباشد و  کشور اخلد

تنها . دهند ارجاع ذیصالح ایرانی یهاشرکت به فقط را خود یهاپروژه و هاطرح نیاز مورد یهافرآورده

 این( 2) هماد رعایت با را نظر مورد یهاتیفعال ایرانی یهاشرکت توسط خدمات ارائه عدم صورت در

 .کرد واگذار خارجی یا خارجی ـ ایرانی مشارکت به دستگاه ییاجرا مقام باالترین تأیید با توانیم قانون

 

 کشورنظام مالی ی پذیر و ارتقارفع موانع تولید رقابت. قانون 1-2

 12مشتمل بر  ست وا تورمی از رکوداقتصادی دولت برای خروج غیر یهااستیس ین قانون در راستایا

ل در جدو. دیرس یاسالم یب مجلس شورایبه تصو 1/2/1112خ یدر تارکه  شودمیتبصره  10ماده و 

 :ن قانون اشاره شده استیدر ا یمرتبط با علم و فناور یاز بندها یبرخ به 1

 

                                                 
صـنعتی و عالئـم تجـاری     یهـا ی بازنگری قانون ثبـت اختراعـات، طـرح   حورهای پیشنهادی برامبراتی و سهیال خردمندنیا. مرتضی . 1

 .1112ی مجلس، هاپژوهشمرکز های نوین مطالعات فناوری ، دفتر1131مصوب 
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 نظام مالی کشور یپذیر و ارتقارفع موانع تولید رقابتدر قانون  یمرتبط با علم و فناور ی. بندها1جدول 

 شرح ماده

(1) 

هـای تحقیقـاتی یـا    آن بخـش از هزینـه   (%02) های سنواتی تا پنجاه درصدشود از محل اعتبارات بودجهبه دولت اجازه داده می

برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کـاال  ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره

 .  المللی شده است، کمک نمایدصالح داخلی یا بینختراع از مراجع ذیخدمات یا ثبت ایا 

(3) 

هـای صـادراتی حمایـت کنـد و     های تجاری داخلی محصوالت صنعتی و خوشه(برند) دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان

ساماندهی تبلیغـات کاالهـا و   نامه ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین ظرف مدت سه

هـای جهـاد کشـاورزی، ارتباطـات و فنـاوری      خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهـوری اسـالمی ایـران، وزارتخانـه    

 ر شده ارائه دهد.کبا اهداف ذاطالعات، فرهنگ و ارشاد اسالمی و کشور 

(21) 

پایـدار بـرای واحـدهای صـنعتی، معـدنی،       درگـردش سرمایه  منظور تأمینانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است بهب

اختصـار   کـه در ایـن مـاده بـه    )کـار  صادراتی درحـال  یهاو شرکت انیبندانش یهانقل، صنوف تولیدی، بنگاهوکشاورزی، حمل

حسـاب ویـژه تـأمین     ی افتتاحیماه از تاریخ ابالغ این قانون، دستورالعمل اجرا ، حداکثر ظرف مدت سه(شوندیم «نامیده واحد»

مصـوب   (بهـره )در چارچوب قانون عملیات بـانکی بـدون ربـا    ( شودینامیده م« حساب ویژه» اختصارکه به)سرمایه درگردش را 

 :و اصالحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابالغ نماید 3/1/1112

(31) 

الحاقـــات و  -(31)مـــاده 

قـــانون  اصـــالحات زیـــر در

 21/1/1177 معادن مصـوب 

و اصالحات بعـدی آن انجـام   

 :شودمی

چهار تبصره بـه شـرح    (الف

، «3»های عنوان تبصرهزیر به

 به ماده «11» و «12»، «1»

 :شود( قانون اضافه می12)

، وریمنظـور ارتقـای بهـره   ی کـاربردی بـه  هـا پروژهبرداران معادنی که جهت بهره ـ  «14»تبصره 

 دییـ تأسازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فـرآوری مـواد معـدنی بـا     ینهفناوری، به

و مراکـز آموزشـی و پژوهشـی     هـا دانشگاهمعدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با  ،وزارت صنعت

. از پرداخـت حقـوق دولتـی معـادن تـا ده      کنندیم)دارای دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی( 

 .باشدیمحداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف ( و %12درصد )

ـازمان  ـ «ت»جزء « 11»تبصره  ـای تابعـه و وابسـته بـه آن از جملـه      وزارت صنعت، معدن و تجارت و س ه

ـا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت تابعـه و وابسـته بـه آن مکلفنـد طبـق       یه

قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلـق بـه خـود را     چهارموی اصل چهلکل یهااستیقانون اجرای س

عوایـد حاصـل از واگـذاری اسـتخراج و     . از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگـذار نماینـد  

ـانون مـذکور در قالـب بودجـه       فروش اینگونه معادن پس از واریز به خزانه ـا رعایـت ق ـای  داری کل کشـور ب ه

ـادن و صـنایع معـدنی ایـران و شـرکت        سنوات ـازی مع ـازمان توسـعه و نوس ـا ی از طریق س تابعـه صـرف    یه

های کاربردی بـرای مـواد معـدنی و    های مواد معدنی و پژوهشزیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده

 .شوددر بخش معدن می( تکنولوژی)تمام معدنی و کمک به بخش فناوری نیمه یهاتکمیلی طرح
 

(12) 
، 0/3/1131هـا و اختراعـات مصـوب    سازی نوآوریبنیان و تجاریو مؤسسات دانش هاشرکتقانون حمایت از ( 1) و( 1) در مواد

 .شوداضافه می« علم و فناوری یهاپارک»و بعد از عبارت  «ج» ترتیب به انتهای بندبه« فناوری یهاشهرکو »عبارت 

(13) 

المللـی ایـران در صـادرات ایـن     بنیان و کسب و گسترش سـهم بـین  ش تولید محصوالت دانشمنظور افزایدولت موظف است به

ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسـعه تولیـد    1محصوالت و افزایش تقاضای داخلی از این محصوالت، حداکثر ظرف مدت 

خصـوص در حـوزه   یدکننده این محصوالت را بهتول یهاشرکتها از بنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایتمحصوالت دانش

 .مهندسی را منتشر کندو زیست( بایو)فناوری ، زیست(نانو)فضا، ریزفناوری ـ هوا  های نوین از قبیلفناوری

(11) 

ات ها و اختراعـ سازی نوآوریبنیان و تجاریو مؤسسات دانش هاشرکتقانون حمایت از ( 0) ماده «1»متن زیر به انتهای تبصره 

کیفـی از  ویگذاری بخش غیردولتی و حمایت کمّهای مشارکت و سرمایهمنظور ایجاد زمینهبه: شوداضافه می 0/3/1131مصوب 

هـای  ای، دولت مجاز است در تأسیس صـندوق های کاربردی توسعهها و فناوریهای پژوهشی و فناوری، باالخص پژوهشفعالیت

اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری اسـالمی      قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادی، ( 122) هغیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماد

و باید ترتیبی اتخاذ کنـد کـه ایـن     استهای دولتی موجود مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق 17/1/1171ایران مصوب 

اساسـنامه صـندوق   . باشـند  و سـود تسـهیالت مـالی    اجرایـی  یهـا دسـتگاه ها مجـاز بـه اسـتفاده از وجـوه اداره شـده      صندوق

نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سـازمانی،  جدیدالتأسیس و آیین

ریـزی کشـور و وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری      ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهاهداف و وظایف این صندوق

 د.رست وزیران میئسال پس از تصویب این قانون به تصویب هی دت یکحداکثر ظرف م
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و اصالح ماده  (2دولت ) یاز مقررات مال یم بخشیمواد به قانون تنظ ی. قانون الحاق برخ1-2

  های مستقیم( قانون مالیات141)

 2/12/1111تاریخ ( که در 2قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) در

صورت مستقیم در ارتباط با برخی از بندها به ،مورد تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان قرار گرفت

 است.موضوع فناوری و نوآوری 

 

 (2. بندهای مرتبط با علم و فناوری در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )3جدول 

 شرح ماده

(23) 

ای و اختصاصـی تخصـیص یافتـه بودجـه عمـومی دولـت،       از اعتبـارات هزینـه   (%0/2) حداکثر نیم درصدـ  «ط»بند « 3»زء ج

صـدم   پنجوای تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر بیستهای سرمایه( از اعتبارات تملک دارایی%1حداکثر یک درصد )

هـای  ای شرکتهای سرمایهاز مجموع هزینه (%0/2) تی، حداکثر نیم درصدهای دولهای شرکتاز مجموع هزینه (%20/2) درصد

های کاربردی بـا  ای و اختصاصی تخصیص یافته توسعه علوم و فناوری و پژوهش( از اعتبارات هزینه% 02دولتی و پنجاه درصد )

ی کشـور و سـایر قـوانین و مقـررات     ریزی کشور و بدون الزام به رعایـت قـانون محاسـبات عمـوم    تأیید سازمان مدیریت و برنامه

قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قـانون از رعایـت قـانون محاسـبات عمـومی و سـایر       »عمومی کشور و با رعایت 

 شود.هزینه می« 1112هستند مصوب  امقررات عمومی دولت مستثن

هـای نقشـه جـامع    هـا و اولویـت  در چارچوب سیاسـت  های کاربردیاعتبارات موضوع توسعه علوم و فناوری و پژوهش ـ  تبصره

 شود.علمی کشور هزینه می

(13) 

بنیـان کـه   های دانـش ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی )دولتی و غیردولتی( مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکتدانشگاه

یگر واحـدهای دولتـی و مـابقی متعلـق بـه      ها، مؤسسات پژوهشی و د( سهام آن متعلق به دانشگاه%21نه درصد )وحداکثر چهل

ت علمـی و دانشـجویان   ئـ ت علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضـای هی ئاعضای هی

ت امنای مؤسسه مربوط خواهد ئنند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به تصویب هیکسازی خود را تجاری

ها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معـامالت دولتـی و کشـوری    کترسید. این شر

 .نیستند 1117مصوب 

(11) 

( قانون الحاق مـوادی  02های موضوع ماده )( قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه0ی موضوع ماده )یهای اجراکلیه دستگاه

بر اعتبارات پژوهشـی کـه ذیـل دسـتگاه در     مکلفند عالوه 10/3/1132( مصوب 1ررات مالی دولت )به قانون تنظیم بخشی از مق

( و در 1( و )1اسـتثنای فصـول )  ای به( از اعتبارات تخصیص یافته هزینه%1انه منظور شده است، یک درصد )یقوانین بودجه سال

 .هشی و توسعه فناوری هزینه کنندهای غیرعملیاتی را برای امور پژوهای دولتی از هزینهمورد شرکت

های تحقیقاتی دستگاه ذیربط کـه بـه   های مذکور ضمن رعایت چارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویتدستگاه ـ  تبصره 

ماه یـک بـار بـه شـورای عـالی       1کرد این ماده را هر رسد مکلفند نحوه هزینهتصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می

قات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف اسـت گـزارش عملکـرد    علوم، تحقی

ماه به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایـران مکلـف اسـت    انه حداکثر تا پایان مردادیطور سالاین ماده را به

 .ندکو توسعه را منتشر  کرد تحقیقانه اطالعات مربوط به هزینهیسال

 

 یبندجمع

در دو  اندپرداخته یو نوآور یم به حوزه فناوریطور مستقه بهکاسناد کالن و قوانینی ن مطالعه یدر ا

 یقانون اساس ،یاسناد باالدستها و سیاستدر بخش . ه شدقرار گرفت یمورد بررسمجزا بخش 

 1141 اندازچشمسند (، وسومچهلیکصدو اصل« 7» و بند سوماصل « 2» و «11» ی)بندها



 

 

در سطح  یعلمو  ی، فناوریگاه اول اقتصادیافته با جایتوسعه یشورکرا ران یا یاسالم یجمهور)

در روابط  مؤثربخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و ، الهامیو انقالب یت اسالمیمنطقه، با هو

 یسرفصل موضوع علم و فناور 1)در  یاورعلم و فن یلک یهااستیساست(،  ترسیم کرده المللنیب

در  ی)موضوع علم و فناور یمقام معظم رهبر یابالغ یهااستیس، د قرار داده است(کیأرا مورد ت

و  یفناورموضوع به ) شورک ینقشه جامع علمد قرار گرفته است(، کیأه مختلف مورد تیابالغ 11

. در قرار گرفت یمورد بررسطور کامل به برنامه پنجم توسعه و (پرداخته استدر پنج فصل  ینوآور

 مؤسساتو  هاشرکت ت ازیقانون حما) شاملمرتبط در این حوزه  قوانینمجموعه  ،بخش دوم

صنعتی و  یهاطرحقانون ثبت اختراعات، ، و اختراعات هاینوآور یسازیتجارو  انیبندانش

شور و ک یازهاین نیدر تأم یو خدمات یدیثر استفاده از توان تولکقانون حدا ،عالئم تجاری

رفع موانع قانون  ،های مستقیم( قانون مالیات141و اصالح ماده ) صادراتدر امر  هاآنت یتقو

الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی  قانونو  نظام مالی کشور یپذیر و ارتقاتولید رقابت

 .و بررسی قرار گرفت مطالعهمورد  ((2از مقررات مالی دولت )

 توجــه دهنــدهنشــان یو نــوآور یفنــاورمــرتبط بــا  یهــاحــوزهن در ین اســناد و قــوانیتــدوتعــدد 

ار یمناسـب بسـ   یرسـاخت قـانون  ی. گرچه وجود زاست یو نوآور یفناوربه موضوع سیاستگذاران کشور 

 عبارت دیگر، دسـتیابی بـه جایگـاه   به. شودینممحسوب  یافکاما شرط  ،شودیم یمهم و شرط الزم تلق

و مسـتمر  نیازمنـد تـالش بیشـتر     ،در منطقـه(  نخستجایگاه ) 1222انداز در سند چشممشخص شده 

ها و قوانین ازجمله برنامـه پـنجم توسـعه نشـان     . پایش برخی از مواد در سیاستاستو نظارتی اجرایی 

زمینـه اجـرا و تحقـق    در امـا همچنـان    ،دهد کشورمان توانسته در برخی از موارد موفق عمـل کنـد  می

علل مختلفی توسط کارشناسـان و سیاسـتگذاران    در این ارتباط، .استهایی دارای ضعف وانیناهداف ق

هـای  ناهمـاهنگی دسـتگاه   کـافی،  جـه از: عـدم تخصـیص بود   عبارتنـد  هانآبرخی از که ارائه شده است 

کـه   نفتـی منـابع   درست و تاحدودی وابستگی اقتصـاد بـه  های نانبود نظارت در عمل، برداشت اجرایی،

بـا جـدیت    نشود نقش فناوری در اقتصاد کشور کمرنگ بوده و به تبع آن اجرای کامـل قـوانی  می سبب

 دنبال نشود.

 شود: ها و قوانین و تحقق اهداف مندرج در آنها پیشنهاد میاجرای هرچه بهتر سیاست منظوربه

 های کلی برای اجرایی شدن به برنامه تبدیل شوند.ـ سیاست

 د. نرسانی شوروزباید در بازه زمانی مشخص بازنگری و بهمصوبات باالدستی  ـ

پیشرفت قوانین اعمال شود و نتایج آن برای بازخورد به فرآیند  درـ نظارت علمی و منظم 

 سیاستگذاری مورد استفاده قرار گیرد. 
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 شورک یدر نقشه جامع علم یمطلوب علم و فناور یهاتیکم ـ وستیپ

 

 1141مطلوب در سال  شاخص  

1 
سرمایه 

  *انسانی

 شورک یلیدرصد پوشش تحص

 یآموزش عموم هدور یزان واقعیم

 (ییو راهنما ییابتدا)

 درصد 122ک به ینزد

 درصد 10 متوسطه هدور یزان واقعیم

 درصد 12 (سال کشور 22تا  13ت یاز جمع) ینام در آموزش عالمقدار ناخالص ثبت

 درصد 12 انیل دانشجوکز ا یلیالت تکمیان تحصیسهم دانشجو

 درصد 0/1 انیل دانشجوکاز  یترکد انیسهم دانشجو

 نفر 102220222 (انهیسال) یالن دانشگاهیالتّحصتعداد فارغ

 ـ وقتتعداد پژوهشگر تمام

 (وقتدرصد پژوهشگران تمام)

 درصد 12 دولت

و  و پژوهشی یآموزش عالسات سمؤ

 ه یعلم یهاحوزه
 درصد 02

و  یصنعت -یتجار -یاقتصاد هایبنگاه

 یانتفاعریو غ یعموم ینهادها
 درصد 22

 نفر 20222 ت  یون نفر جمعیلیم یکوقت در تمام یئت علمیه یتعداد اعضا

 - نسبت متخصصان ایرانی مقیم خارج به کل متخصصان کشور

2 

 اخالق

 و

 مانیا

 ـ یعلم هایمحیط در یاسالم هایارزشزان نفوذ فرهنگ و یم

 - میزان پایبندی به اعتقادات و باورهای اسالمی

 - های علمیمیزان التزام افراد به احکام اسالمی در محیط

 ـ یات اخالق حرفهیزان رعایم

 ـ شورکدر توسعه  یزان اعتماد به توان خودیم

 ـ به قانون یبندیزان پایم

  ظام جمهوری اسالمی و قانون اساسیمیزان پایبندی به انقالب اسالمی، ن

3 
انتشارات 

 یعلم

 322 ( PPP)ت یون نفر از جمعیلیتعداد مقاالت در هر م

 10 (CPP) زان استنادات در واحد انتشاراتیم

 یهـا هیـ شده در نما یسازهیی به مقاالت نماوو حوز یالن دانشگاهیالتّحصفارغ نسبت

 یالمللنیب
12 

 22/2  یئت علمیبه ه یالمللنیشده در سطح ب یسازهیمقاالت نما نسبت

 یداخلـ  یمعتبر علم هایهمایشامل کشده در مجموعه مقاالت  تعداد مقاالت منتشر

 کیکبه تف یو خارج
- 

 - معتبر  یالمللنیب هایپایگاهشده در هیدر مجالت نما یتعداد مقاالت منتشر شده به زبان فارس

ز کـ ، مراهـا دانشـگاه افتـه توسـط   ی شـده و انتشـار   فیتـأل  یصتخص یتب علمکتعداد 

  یو ناشران معتبر علم یقاتیتحق
- 

 معتبر یالمللنیب هیات با نمایشمار نشر
ه با فاکتور ینشر 112

 1ر باالتر از یتأث

 و یفناور

  ینوآور 

ده یرس ثبتتشافات بهکتعداد اختراعات و ا

 یالمللنیو ب یمل کیکبه تف

 020222 **یمل معتبر 

 120222 یالمللنیمعتبر ب

 1022   یالمللنیمعتبر ب هایپایگاهاختراعات ثبت شده در  به یالن دانشگاهیحصالتنسبتِ فارغ

 10/2 یئت علمیبه ه یالمللنیمعتبر ب هایپایگاهنسبتِ اختراعات ثبت شده در 
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 -   یشاخص نوآور

 -   یفناور یابیشاخص دست

 - (و باالتر 22) باال یجهان هکشور با رتب هشرفتیپ هایفناوریداد تع

 - انیبندانش هایشرکتتعداد 

 یکار گروه

 - سندهینو یکش از یبا ب یتعداد مقاالت علم

 - نام یکش از یتعداد ثبت اختراعات با ب

 - یمجر یکش از یبا ب یقاتیتحق یهاطرحتعداد 

 گذاری سرمایه

 و 

 مالی أمینت

قات از یآموزش و تحق یهانهیهز سهم

 ید ناخالص داخلیتول

 درصد 7 آموزش

 درصد 2 قاتیتحق

 درصد 02 قاتیتحق یهانهین هزیدر تأم یردولتیسهم بخش غ

به کل اعتبارات  یعلم و فناور هایاولویتدر  یقاتیکرد اعتبارات تحقنهینسبت هز

 کشور یقاتیتحق
- 

 - دهای مشاوره و پژوهشی صنعت با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهیحجم قراردا

 - های بخش صنعتکرد تحقیق و توسعه از کل هزینهسهم هزینه

و توسعه صنعت در مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از کل  تحقیقکرد سهم هزینه

 های بخش صنعتهزینه

- 

3
 مشارکت

 المللیبین

 - گرید یاشورهکبا  کتعداد مقاالت مشتر

 - یمشارکت یالمللنیب یهاتعداد پژوهش

 - این بار در دنینخست یس کشور برایدالتأسیجد یعلم یهاتعداد حوزه

 - یالمللنیت مجامع بیریتعداد دانشمندان عضو برجسته و مؤثر در مد

معتبر  هایهمایش یو راهبر یعلم یهاتهیکم یتعداد سخنرانان مدعو و اعضا

 یالمللنیب

- 

 2202 ار پر استنادیتعداد مقاالت بس

ن یدرصد بهتر 12جزء  یجهان یبندکه در رتبه یو مراکز پژوهش هادانشگاهتعداد 

 مراکز هستند
 دانشگاه 0حداقل 

 - گر کشورها ید و متخصصانان یزان جذب دانشجویم

3 
آمایش 

 آموزشی

 - مختلف کشور مناطق یازهایها و تناسب آن با نع رشتهیتوز

 - ها مناطق مختلف به دانشگاه یان ورود استعدادهاکام

 - مناطق مختلف  استعدادهای یبرا یلیالت تکمیبه تحص یامکان دسترس

 یاثربخش1

 درصد 2 یاز علم و فناور یناش ید ناخالص داخلیتول هسران هانیدرصد رشد سال

 - یفناور م وعل هل توسعیدلبه یکاریزان بیدرصد کاهش م

 - یانسان هزان رشد شاخص توسعیم

د ناخالص یداخلی از تول یبر دانش و فناورید محصوالت و خدمات مبتنیتول سهم

 شورک یداخل
 درصد 02ش از یب

 ـ کشور به درصد یرنفتیصادرات غ از کل باال هایفناوریبر یمبتن صادراتسهم 

 - یو مهندس یصدور خدمات فن

تولیدی  افزودهل ارزشک از باال و متوسط یع با فناوریصنا یدیتول هافزودارزش سهم

 کشور
 درصد 02

گیری امور مربوط به علم و میزان مشارکت دانشمندان و محققان کشور در تصمیم

 فناوری
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